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Előfizetési ára évi 24 pensíö. 
Ta ;oknak évi 12 pengő. M egje len ik  minden csütörtökön.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
IV., Bástya-utca 5. $z. I. em elet

Telefon : 88— 5— 88.

A iSairoísi!** Nzö vétség- 
XVII. évi közgyűlésének 

ünnepélyes záróülése
1936. feb ru á r 16-án, vasárnap  este fél 7 órakor

a  Pesti V igadóban
Kérjük az összes helyeket pontos időben elfoglalni!

A  zá róü lé s
1. A  záróü lés  megnyitása.
2. A  február 13 ,ki é *  I4-'.ki koi.grt as^usok jJ o n tcsé .iek

és  határozathozatal. Beterjeszti : dr. Purebl G yőző  alelnök, lb. ügyv. 
igazgató.

3. E lism erések  átadása  közé leti és  k ö zga zd aság i érdem ekért. A  le v e 
lező tagsági okm ányok átadása  : g ró f Tak ách -T o lvay  József o rszá g 
gyű lési kép vise lő , a  Frontharcosok, dr. Senn Ottó á llam titkár, a 
M Á V  elnökének, dr. Lam otte K á ro ly . Budapest szék es fő vá ro s  a l
po lgárm esterének. dr. dorogi F arkas Á k os  m. kir. korm ányfőtaná
csos. szék es fő vá ro s i tanácsnoknak. .Müller Anta l o rszággyű lés i kép-

r e n d j e :
vise lő , a  K lO Sz elnökének. Szónokok : dr. Antal István államtitkár, 
orsz. k épviselő . Bednárz Róbert pápai praelátus. le v e le ző  tagok. 
Baross-láncok á ta d á s a : dr. Fabinyi T ih am ér m. kir. pcTizügymi- 
n iszter átad ja a feb ruár 12-iki közgyű lés egyhangú  határozatából 
a  B a ross -lán cok a t: dr. S ztran yavszk y Sándornak, a képvise lőház 
elnökének, Bornem isza G éza  m. kir. iparügyi m iniszternek, dr. 
S ipőcz Jenő főpo lgárm esternek és Z im m er Ferenc m. kir. kereske
delm i főtanácsos, céhbeli halászm ester és halkereskedőnek.

A. Zá rszó .

I
A z  ünnepi záróü lést a  Pesti V igad ó ban  fél 9 -k o r  estebéd  kövefi

Kérjük a meghívottakat, hogy vacsorajegyeiket legkésőbben pénteken, febr. 
14 -én  a Szövetség székhazában  d. e. 10-2-ig vagy  este 5~8-ig váltsák ki, 

hogy a m egfelelő helyek biztosíthatók legyenek

A  B a ro ss  S zö v e tsé g  ünnepé lyes záróü lésén  m egje lenő  közéleti férfiak
A  vasárnapi záróközgyülésünkön ed 

dig meg nem látott négy számban 
jelennek meg országunk vezetöíérfiai. 
A  névsor még nem teljes es vasárnapig 
m ég több olyan közéleti férfiútól fog 
bejelentés érkezni, ami nyilván álta
lános meglepetés lesz

Sztranyavszky  Sándor a képviselő
ház elnöke, dr. Fabiny i T iham ér m. 
kir. pénzügyminiszter. Bornem isza Géza  
m. kir. iparügyi miniszter. Wmc/ife/er 
István m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter, Lá zá r  Andor m. kir. igazság
ügyminiszter. S ipőcz Jenő főpolgár
mester. Szendy  Károly polgármester, 
gr. Takách-Tolvay  József ny. altábor
nagy. Putnoky  M óric a képviselőház 
háznagya. Ivády  Béla a Nemzeti Egység 
Pártjának elnöke. Wo//F Károly Keresz
tény Községi Párt elnöke. Bessenyey

Zén ó  a Közmunka Tanács elnöke. Senn 
Ottó a M Á V  elnöke. Mecsér András 
a M ezőgazdasági Kamara elnöke. A nta l 
István igazságügyi államtitkár. Mutsen- 
bacher Emil felsőházi tag. az OMGE 
igazgatója. Karay-Krakker Kálmán fő 
ispán. Tabódy  Tibor főispán. Ricsóy- 
U hlarik  B é ‘a főispán, dr. Á rkay  Ferenc 
és dr. H ulla  Aurél miniszteri osztály- 
főnökök. Serbán  Iván. a Kü kereske
delmi H ivatal elnöke.

A z  országgyű lés tagja i közül a je 
lentkezések beérkezése szerin t: Endre 
Zsigmond, Hertelendy  Miklós. Hu- 
szovszky  Lajos, Árvá tfa lvy  Nagy  István. 
Szentpály  László, gróf Pálífy  Daun  
József. Usetty Béla. Patacsy  Dénes. 
Rem ényi-Schneller Lajos az Altruista 
Bank elnöke. D rózdy  Győző. M üller 
Antal. Végváry  József, Szurday  Róbert.

Székesfővárosi tanácsnokok és bi
zottsági tagok s o rá b ó l: d orog i Farkas 
Ákos. br. Babarczy  István, W ossala  
Sándor, Némethy Károly. K irá ly  Kál
mán. Rosta János, Felkay Ferenc. 
M orvay  Endre. Szepesváry Pál, dr. 
Thorday  Lajos, dr. V igyázó  Géza. 
Csá’ mann  Ferenc, dr. Kövesligethy 
Miklós. K. Császár Ferenc. Schilling  
Zoltán a Szabadalmi Bíróság elnöke, 
Bednárz Róbert pápai prelátus, dr. 
Liptay  Lajos a Községi Takarékpénztár 
vezérigazgatója. Urbanovich  G. Zoltán 

j kincstári főtanácsos, dr. Véssey Ede 
kormánx főtanácsos, a Gázművek vezér- 
igazgatója. Ozdy Lajos a V ízm űvek 
igazgatója. Lam otte  Károly alpolgár
mester. K iősz  Pál kormányfőtanácsos, 
Csécsy Nagy  Miklós udvari tanácsos. 
Puskás Kálmán miniszteri tanácsos.

M olnár Lajos minisz*eri tanácsos, dr. 
Laky  Dezső az IOKSz elnöke, Zem p- 
lényi Imre a Magyar Német Keres
kedelmi Kamara képviselője. Szvie- 
zsényi Zoltán a Gyógyhelyi bizottság 
elnöke. Som ogyi Gyula a Gyógyhelyi 
B. előadója. Vörös Tihamér kormány- 
főtanácsos. Viola  Rezső m. főtanácsos, 
M akoldy  József m. tanácsos. Barna  
Szögyény  Bertalan min. osztályfőnök, 
Tóry  Gergely államtitkár, Fritz  Géza 
m. osztályfőnök. H am m ar Géza m. tan., 
M akó-K léger Sándor m. tanácsos, Spei- 
del Bódog m. o. tanácsos, br. Kruchina  
Károly min. tanácsos, B urghard t Istv- a 
közigazgatási biró, dr. Hirsch  Nándor, dr. 
Szilágyi Ernő, Tóth  Bálint, Bense Dezső. 
Ladányi Dezső m. tanácsosok, Follinus  
József m. o. tanácsos, stb. stb.

c
K özgyű lésün k re  é rk ező  tag ja inknak  szobaára ibó l 10°/0 kedvezm ényt

nyújt a  P A N N Ó N IA  S Z Á L L O D A
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B AROSS-SZOVETSÉG 7 szám

M e g k e z d ő d ö t t

A B. Sz. XVII. évi rendes köz
gyűlésének alapjában véve négy 
napra terjedő tanácskozásai szer
dán este megkezdődtek. A köz
gyűlési elektorok úgyszólván tel
jes számban jelentek meg. A köz
gyűlést Ilovszky János országos 
elnök nyitotta meg, aki utalt arra? 
hogy bár a Szövetség vezetősé
gének álláspontját a kongresszusi 
tanácskozások befejezése után a 
záróülésen fogja kifejteni, már 
most a legmelegebb elismeréssel 
és hálával emlékszik meg az ösz- 
szes elnökségi tagoknak, az ösz- 
szes szakosztályi vezetőknek az 
elmúlt évben tanúsított páratlan 
agilitásáról és összetartó szorgal
máról. A közgyűlés a szövetségi 
alelnököket melegen ünnepelte. 
Az országos elnök köszönetét 
mondott Őrei Géza dr. főigazga
tónak és Szécsi - Hacker József 
iparművésznek, végül a szövetségi 
adminisztrációnak, mey rendki 
vüli viszonyok közepette ember- 
feletti munkásságot teljesített.

A Szövetség munkájának előbb- 
revitele hihetetlenül nagy felada 
tokát ró a vezetőségre és hogy a 
kitűzött munkát mégis elvégezte, 
köszönhető egyedül annak a párat 
lan szellemnek, mely a tagokat 
és a vezetőséget összeforrasztja 
Meleg szavakkal emlékezett meg 
a Szövetség törzstag-csoportjának 
elnökéről, vitéz Barczy Gáborról, 
aki immár a felsőházban látja el 
a magyar kereskedelem és ipar 
érdekében fontos közéleti külde
tését.

Legvégü l bensőséges hálaérze lm ek 
kel adózott a z  elnök v itéz  dr. J ó z s e f  
F e r e n c  Ö K irá ly i Fenségének, a 
B. Sz. vezére ln ökének , aki nem csak 
m indenki felett á lló  szeretetrem éltó- 
ságáva l támogatja ügyünket, hanem 
ritka gyakorlati érzék től vezé re lte tve  
és  gazdag  tudással m aga is aktive 
közrem űködik munkánkban s az e l
múlt é v  fo lyam án is ismételten részt- 
vett tanácskozásainkon, azokat irá 
nyította. sőt bö lcs javasla tokkal kez- 
dem ényezö leg  gazdagította. A  B. Sz.

a m aga po lgári szeretetének és  v é g 
telen lelk i ragaszkodásának  je le iv e l 
hálá lja  m eg ezt a  nagy támogatást a 
m agyar nem zeti társadalom  e  k im a
gasló  fér fia  iránt. A  közgyű lés  le lkes 
o vá c ióva l fogadta  a z  elnök ezen  b e 
jelentését.

Az egész szövetségi munkának 
hatalmas célja uj alapokra he
lyezni ebben az országban a ke
resztény ipart és kereskedelmet s 
ennek érdekében a Szövetség nem 
szűnik meg kívánni, kérni és sür
getni, hogy mindenki, aki hatal
mon van. ezt a hatalmas gondo
latot ne csak átérezze. hanem tőle 
telhet,*leg vigye is előbbre. (Ha
talmas taps volt erre a válasz.)

Majd dr. Parebl Győző alelnök 
tette meg már múlt számunkban 
ismertetett évi jelentését, melyet 
a közgyűlés ismételten szakított 
meg tetszésnyilvánításokkal és 
végül köszönetét nyilvánította.

A számvizsgáló bizottság ne
vében Kertész Károly tette meg 
előterjesztéseit, elsőnek beter
jesztve a múlt évi zárszámadá
sokat vagyon- és eredményszámla 
szerint részletesen. A zárszáma
dások a szövetség anyagi hely
zetének további jelentős megerő 
södését tárták a közgyűlés elé. 
A közgyűlés a zárszámadásokat 
egyhangúlag el ogadta és a veze 
tőségnek a felmentvényt megadta.

A számvizsgáló bizottság vá
lasztása során egyhangú határo 
zattal megválaszttattak rendes ta 
goknak. Korniczky Frigyes hites 
könyvszakértő revizor. Kertész 
Károly és Sztanics József, pót 
tagokul pedig: Ducker Ödön és 
Gergely Péter

E választás megejtése után 
Kertész Károly beterjesztette az 
1936. évi költségelőirányzatot, 
melyet a közgyűlés szintén egy
hangúlag elfogadott, de vitéz 
Barczy Gábor felszólalása nyo
mán a költségvetési előirányzaton 
tűimet ően is felhatalmazást adott 
alanti javaslat elfogadásával.

Vitéz Barczy Gábor felszólalása
A költségelőirányzathoz vitéz 

Barczy Gábor alelnök. felsőházi 
tag a következőkben szólt hozzá.

A költségelőirányzattal kapcsolatban 
néhány szerény megjegyzésem van. A z 
elnök ur bejelentéséből hallottuk, hogy 
a Szövetség élete milyen gyönyörűen 
fejlődik és ennek organikus következ- 
ményekép a taglétszám mily hatalmas 
arányban növekedik. Mégis azt látjuk, 
hogy az elnökség a legmesszebbmenő 
óvatossággal áliitotta össze ezt a költ
ségelőirányzatot, holott csak napok vá 
lasztanak el bennünket egy több száz 
tagot szám láló uj szakosztály m egala
kulásától. És minden elnökségi ülésen 
újabb és újabb tagok bejelentéséről 
hallunk. Így remélem, hogy a közgyű
lés tagjainak is helyeslésével fog talál
kozni az a bejelentésem, hogy a költ
ségei irányzatot nagyobb méretben le
hetett volna felvenni. Közös munkánk 
hathatós továbbfejlesztése érdekében a 
Szövetség tagjaihoz és különösen a 
szakosztályi elnökökhöz fordulok, m i
szerint hassanak oda, hogy a tagok 
aldozatkézségüket m ég f o k o z z á k .  
Minden hadviseléshez pénz kell. M ég  
inkább tehát egy ilyen nemzeti köz
gazdasági n a g y  reform m unkához. 
(Taps.) Javaslom tehát, amennyiben a

tagok átérzik ennek fontosságát, úgy 
adjanak felhatalmazást az elnökségnek 
a* ra. hogy amennyiben a bevételek a 
jövő évben emelkednek, úgy a megfe
lelő kiadási tételek is ebben az irány
ban emelhetek legyenek, mert hiszen 
a szövetségi élet fejlődésének megfele
lően mindig több anyagi eszközökre is 
van szükség. Különösen kicsinek tar
tom a propagandára forditott összege
ket. mert hiszen ez nemcsak a S zövet
ségnek, hanem az egyes tagoknak a 
boldogulását jelenii. (Helyeslés.)

A  költsegvet- s és zárszám adás tár
gyalása minden közületnek éleiében 
azaz alkalom, amikor az egész kózü- 
ieteknek módja és alka'ma nyílik arra, 
hogy a vezetőséggel szemben állás
pontját kifejezésre juttassa. Azt hiszem, 
nem fogadailan prókátornak a szere
pet töltöm be. hanem n.indannyiunk 
szivéből beszélek, amikor e  szerelet- 
közűlc tnek. a Baross Szövetség tag
jainak nevében ebből az alkalomból 
nemcsak a költsétvetés hideg szamai
nak, hane n a rideg számok közt meg
húzódó nagy munkának és emberi 
erőfeszítésnek, eme legnagyobb mérté
kének legteljesebb bizalmat szavazok. 
E b : a ’orn szavazásának*, természc'esen 
csak annyit akarok mondani, l.ogy ba-

rá tilag  érezzünk m indannyian a ve 
zetőséggel szemben és gondolatban ! 
kézszoritással üdvözöljük elnökünket 
cs kérjük, hogy továbbra is azzal a 
szeretettel vigye előre a B Sz. zász
lóját. mint ahogy ezt az elmúlt eszten
dőkben tette. (Lelkes taps és éljenzés 
—  az egész közgyűlés feláll és igy 
köszönti az elnököt.)

A közgyűlés ekként elvégezve az 
anyagi elszámolást a következő 
bizottságokat választotta meg :

Pénzügyi bizottság : L ingel János.
Kiss Endre, Tabory Gábor.

Propaganda-bizottság : dr. Őrei Géza. 
Szécsi-1 lacker József, Ducker Ödön.

M in isztérium okkal összeköt tel ést tartó 
bizottság : dr. Purebl G yőző. Resch
Ferenc, dr. Bikitsch Lóránt.

Fővárosi bizottság : Köpesdy Elemér. 
Zeid ler Imre. K. Csás?ár Ferenc.

Követségekkel összeköttetést tartó bi- í 
zottság : Lingel János. Resch Ferenc. . 
Kátay Ernő.

Szakosztályok működését e llen őrző  j 
bizottság : Gerlóczy Béla. Majthényi j 
Béla, Tábory Gábor.

A z  ipa rpárto ló  m ozga lom  kiszélesí
tésére a laku ló bizottság : v. Barczy
Gábor, Kronberger József. \ áss Kálmán, j

K a m a ra i-b izottsá g : Ilovszky János, 
vitéz Barczy Gábor. Dán János, Mar- 
schalck Imre. Devecis Gyula. Kátay | 
Ernő, Kiss Endre. Gyárfás Emil. Vass I 
Kálmán.

Kisipari és kiskereskedelmi hiteleket 
vélem ényező-bizottság : Bozzay Sándor. 
Marschélek Imre. Zboray János. Pio- 
kisch János, Vozáry Pál, Szimper Jó
zsef. Fiedler Ferenc, Kmoskó Mihály, 
Szabó Ödön, Borlay Károly. Major 
János, Brunhuber Béla. M árz Károly, 
Herpy Arnold. Plöckl Antal, Botos 
Miklós. V irág Károly. Vucsenik István.

E bizottságok mindegyikére fon
tos feladat vár ebben az eszten
dőben. A háznagyi tisztségekre 
megválasztották Cziegler Arnold 
v. szegedi Baross-elnököt, épí
tészt Végh J Gusztáv titkárt és 
Ispanovits Sándor igazgatót. Majd 
bejelentette az elnök a közgyűlés 
elé érkezett indítványokat, me
lyeket a február 13 és 14. nap
jain folyó kongresszusi tanács
kozások fognak tárgyalni. A köz
gyűlés első napja a kongresszusi 
bizottságok kiküldésével véget ért.

Szövetségi Naptár
Fogadások a Baross-Szövetségben:
E lnöki foga dás : hétfőn délelőtt 

10-től 12-ig.

Köpesdy E lem ér az  építési és 
mérnöki csoport elnöke fogad : 
szerdán d. u, 6— 7 óra között.

M oln á r La jos  min. tanácsos, ny. 
adófelügyelő h.: hétfőn és csütör

tökön d. u. 5-től 7-ig.

nagy káliói Nagy Dezső o. tan. 
biztosítási ügyekben m i n d e n  

szerdán d. u. 6-tól 8-ig.

dr. Nemes-Nagy M ihály  szövet
ségi jogtanácsos : mindennap

d. u. 3-tól 6-ig.

077— M A B l ügyekben szakértő  
iroda : minden pénteken este 7 

órától 8-ig.

Hirdessen a Baioss Szövetség lapjában!

Az ipartestületi tagdíjhátralékok 
érdekes számai

A  Budapesti Szobafestő és M ázoló 
Ipartestület most vasárnap tartja rendes 
év i közgyűlését, am ely előterjesztett 
kimerítő évi jelentés figyelemre méltó 
adalék a mugyar iparosság mai nehéz 
életének megértéséhez, de egyben arra 
is. hogy iparos-politikánkba uj szem
pontokat kell belevinnünk.

A z  Ipartestület kimutatja az 1931 
évre visszam enően az összes tagdij- 
hátralékokat. valamennyi I— VIII. ter
jedő fizetési osztályból. A z  I. és II. 
osztály a legalacsonyabb tagdijat fizeti, 
a lig egy pengőt egy hónapra. Vagyis 
olyan csekély összeget, hogy önálló 
iparos azt mindenképen ki tudja fizetni, 
csak abban az eseiben marad adós. 
ha lelkiismeretlen, figyelm etlen vagy a 
szakm ájával egyáltalán nem törődik. 
A z  Ipartestület összhátralékos tagoi- 
jainak összege kereken 82 ezer pengőt 
tesz ki. melyből az említett I. és II. 
tagdijosztályu legkisebb kategória tar
tozása meghaladja a 63 ezer pengőt.

Ez döbbenetes adat. m ely teljes mér
tékben igazolja a B. Sz. nagyon sok
szor hangozlatott aggodalmát, hogy a 
mai iparjog is nagy mértékben forrása  
az iparosok sora i elproletárosodásá- 
nak. Nagyon kevés előfeltétel az ön
állósuláshoz a tanor cidő és a két vagy 
háromévi szakbavágó gyakorlat. Sokkal 
magasabban kellene ezt a mércét tar
tani s mindenek előtt —  mint e z  kü
lönben Olaszországban is megvan — 
arra ügyelni, hogy a z  önállósuló iparos 
m egfelelő gazdasági a lappal is rendel
kezzék. De igy. ahogy ez  nálunk tör
ténhetik. a teljes kilátástalanság ves zé 
lyezteti az ipart. A  betóduló tömegek 
nívóban nagyon rontóan hatnak, sem 
általános, sem szakmai műveltség te
kintetében a m egfelelő mértéket meg 
nem ütik. innen van az, hogy gazda
sági és erkölcsi érzék tekintetében is 
bizony nagyon rosszul vannak el
eresztve. Terhét képezik a szakmának, 
érrontói a vállalkozásnak, gondokozói 
az ipartestületeknek. És ezt a fájdal
mas tételt igazolja  az élet. mert ha a 
fiatalok közül valaki alapos felkészült
séggel megy a pályának, az rögtön ki
ugrik. Akkora nagy a selejtes tömeg, 
hogy ebben a szomorú lemaradottság- 
ban azonnal észrevenni a valódi értéket.

A  festő- és mázolóiparosok most ér
deklődéssel várják, hogy m iként lehet 
m ajd szakm ájuk nagy töm egétől ezt 
a 63 ezer pengőt m egkapni. A z  Ipar
testület közgyűlésén kem ény felszó la
lások fognak elhangzani, m elyek kímé
letet nem ismerő behajtást sürgetnek, 
mert végtére is a leginkább fizető ta
gok mégsem lehetnek mindenkorra a 
legnagyobb tömeg eltartói is.

Central  szál loda
B aross -té r  23.

Baross-lagoknak 10 engedmény !

FR A TELLI
D E IS IN G E R

kávé-, teakülönlegességek 
szaküzlete

Adóügyekben
n e  s a já t  fe je  sze rin t  
já r jo n  el. K e re s s e  fe l 
a d ó ü g y i ú tm u ta tó  

iro d á n k a t .
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Signum Laudis átadás 
Perkátán K é ri Ferenc 

prépostnak
irta: M a rs ch a lek  Im re

A mai napon adja át dr. 
Wünscher Frigyes, a Hangsa 
ezérigazgatója Perkátán Kéri 

. erenc prépostnak a Kormányzó 
r kitüntetését, a Signum Lau- 

dist azért a tevékenységért, 
mel> et a Hangya-mo/galom 
szolgálatában fejtett ki. Ennek 
a családias jellegű ünnepség
nek gazdasági jelentősége van 
s erről beszélni keil éppen most. 
amikor annyi a hangzavar, hogy 
z ember nem lát és nem hall 

tisztán, ha nem figyel erősen.
De kérdezhetné valaki, hogy 

mi közünk nekünk Kéri Ferenc 
Signum Laudisóhoz s ezen be
iül a Hangya ünnepségéhez? 
Nagyon sok. Ez a kitűnő főpap 
egy életet szentelt a szövetke
zeti eszme terjesztésének és 
egy élet küzdelme után is sze
gény maradva hivatkozhatik 
arra. hogy az emberi szolidaritás 
eszméit nemcsak a templomi 
szószékről hirdette, hanem bele
vitte a mindennapi kény érért 
folytatott küzdelembe. És ezen 
a ponton kapcsolódnak az ér
dekek és a szálak, itt van ne
künk közünk Kéri Ferenc meg
érdemelt és jogos ünnepelte- 
téséhez.

Kéri Ferenc prépost bölcs fő
pap. Ö felismerte azt. hogy a 
B. Sz. élelmiszerkiskereskedői
nek igazuk vö t még 1930-ban, 
amikor sürgették azt. hogy a 
Hangya a maga óriási szerveze
tével ne arra törekedjék, hogy 
a kiskereskedők helyére lépjen, 
hanem arra. hogy a kiskeres
kedőket mint saját harcosait 
maga meké vegye. Ez a Baross 
előterjesztes, melyet a Hangya 
1930. évben t .rtott rendes köz
gyűlésében Kén Ferenc képvi
selt, sőt indítvány formájában 
is magáévá tett- egyszerűen azt 
akarta, hogy a gazdasági együtt
működés keletkezzék a kis
kereskedő és a ..Hangy a*’ nagy
kereskedő közölt. Ezzel a lé
pessel .íáboruskodás helyett 
együttmunkálkodás keletkeznék 
szociális előnyökkel és gazda
sági haladással,

E/. az indítvány a Hangya 
közgyűlésén nagy tetszést ara
tott, de mint ebben az ország
ban okos gondolat nagyon sok
szor. úgy ez is a feledés, a tu
datos meg neiVi valósítás ho
mályába került. Nekünk most 
eszünkbe jut, amikor a népszerű 
és harcos prépost mellére oda
kerül a Kormányzó ur magas 
kitüntetése. Ebben a kitűnő 
Kéri Ferencben mi az uj idők 
lándzsatörőjét látjuk és nem 
felesleges most az ünnepség 
alkalmával dr. Wünscher Fri

gyes vezérigazgatót figyelmessé 
tenni erre a közgyűlési indít
ványra. melyet a feledés pora 
takar be.

De egy másik esemény is 
van mely aktuálissá teszi ezt 
az átszervezést. A Hangya ve
zérkara a minap megjelent a 
kormányelnök urnái és nagy 
ünnepélyességgel átadta neki a 
,.Hangya“-érmet. Ez alkalom
mal a kormányeinök ur félre 
nem érthető módon szögezte 
le. hogy a Hangya hivatása a 
kisemberek védelme. Egészen 
kétségtelen, hogy ez a minisz
terelnöki nyilatkozat nem azt 
jelenti, amit sokan gondolnak, 
hogy a kisember csak a föld- 
rnives. a mezőgazdasági mun
kás. szóval azok a rétegek első
sorban, melyeknek vevőként 
való megszerzése magának a 
Hannának is üzleti érdeke. 
hanem kisember maga a kis- 
boltos, a kisiparos is, vagyis 
az, aki a gazdasági élet két 
nagy foglalkozási ágában az 
utolsó kéz vagy mint áruelosztó, 
vagy mint árukészitő- Igen, a 
kisember fogalma ezekre is rá
illik. sőt a védelem elsősorban 
ezekre illik. Ha tehát a kor
mányelnök ur ennek a nagy 
Hangyának egy er esen prog 
rammjaként mondotta a kis
emberek védelmét, akkor ebbe 
a kisboltos is és a kisiparos is 
beleveendő. Vagyis a Hangya 
programm az, amit elöterjesz- 
iésünk alapján Kéri Ferenc 
bátran képviselt.

Nem elég azonban, hog\ a 
gondolat tetszetős légy en, szük
séges az is, hogy testet öltsön. 
Ma még idegenszerü erről be
szélni. mert rögtön készen van
nak a váddal, hogy ime még 
kereskedő is „kereskedelem
ellenes” . Ezek az urak, akik 
hajandók lesznek iszonyatos 
hangzavart rendezni ilyen gon
dolat felvetésénél. nem számolok 

i azzal, iu>gy Magyarországon is 
az erők átcsoportosítása aktu
álissá vá't. Mi bizonyos esz
méket más nemzeteket meg
előzve ismerünk fel, lelkese
dünk egy ideig, aztán szépen 
elalszunk. Nos, teltekre ken fel
váltani az elgondolásokat és 
igy tetté kell lennie a Hangya 
programmon belül a kisember

fcriinhr-kQr udvari és kamarai 2 öruitüuüer f é n y k é p é s z  j 
V i l i . ,  • a r o « * - u t c «  61. Tel 34-1-78. 1
Művészi elsőrangú fényképek, levelező- 2 

I lapok, aquarell. olajlestménjek. 4

Ju tán yos  á ra k . |
i Baross tagok és azok családtagjainak 2

10*1, k e d v e zm é n y . |

Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck:  kávépcíIíl:of ad,::. 
Jelenics jö v e d e lm e t  fc.e'c 

mag énaL.!

anck Kneipp
i/euoUiek tiqi bacáfyai! 
Apolia eset a bacáUáqot 
és nem fezeiket eá soka!

védelmének is. Kéri Ferenc 
prépost szép ünnepének mi 
kiskereskedők örülünk, pedig 
csak azt tudjuk róla. hogy fel
karolt valamit, ami tőlünk eredt, 
vagyis majdnem ismeretlenül is

mellénk állt. A Hangya vezető
sége vegye elő ezt a. Kéri Fe- 

j renc-féle indítványt. Én hiszek 
abban, hogy a Hangya s annak 
agilis vezérigazgatója tud élő 
..kisembervédelmet'’ csinálni.

A  központi cipész
szakosztály tisztu jitása
A múlt héten tartotta meg a B. Sz. 

központi szervezetének cipészszakosz- 
tálya tisztújító közgyűlését, melyen a 
szakosztálynak nagy többsége vett részt 
Az ülés mindvégig olyan szépen és 
rendben folyt le. hogy a megjelent mes
terek örömmel emlékeztek meg arról, 
miszerint az utóbbi évek folyamán még j 
nem volt a cipészipar szervezeteiben 
összejövetel vagy ülés. mely ennyire 
vonzó lett volna. Botos Miklós elnök 
megnyitó szavai után Szőnyi József 
jegyző terjesztette be az évi jelentést, 
mely a szakosztály egész működésére 
terjedt ki. Elöljáróban megemlékezett a 
szakosztály a halottakról s ezeknek 
sorában különösen Rónay István ezüst- 
koszorús mesterről, aki oly hősi küz
delmet vívott a cipésziparosok szoci. 
ális helyzetének megjavítása érdekében- 
A  szakosztály kegyeletének közgyűlési 
jegyzőkönyvben is kifejezést adott.

A z  elmúlt esztendő során a szak
osztály az egész szakma helyzetét 
érintő érdekképviseleti kérdések közül 
a Szövetség révén kölönösen a követ
kezőket szolgálta hathatósan : az ipar
törvény 4. és 47. §§.-ai reformja, a 
Wolfner szerződésnek a kisipar javára 
való módosítása, a közszállitási sérel
mek megszüntetése, ezefelül pedig a 
tagok a Szövetség adó- és társadalom
biztosítási irodája révén adó és OTI- 
MAB1 ügyekben személyenként mindig 
hathatós védelmet kaptak. A  szakosz
tály belső életére vonatkozólag meg- | 
állapította a jelentés azt. hogy az 1935. 
év tapasztalatai alapján most megerő
södött a hit, hogy a szakma számos 
szervezete közepette ez az egyetlen, 
mely a régi nemes hagyományok tisz
tes ápolásának immár vitathatatlan 
letéteményese. A z elmúlt évben kétszer 
rendezett a szakosztály nagyobb sza
bású társadalmi összejövetelt, mégpe
dig a szüreti mulatságot páratlanul 
nagy erkölcsi sikerrel, aztán Miklós 
napján az év folyamán újonnan belé
pett tagok tiszteletére. A z ezen az estén 
egybegyüll cipészmester társadalom a 
Főméltóságu Kormányzó Ur elé juttatta 
névnapja alkalmából bensőséges jó
kívánságait, melyeket a Főméltóságu 
Ur kabinetirodája utján megköszönt.

A  szakosztály évi jelentése külön 
meleg köszönettel és elismeréssel adó
zott dr. Purebl Győző szövetségi alel- 
nök, tb. ügyvezető igazgatónak, aki a 
szakosztály ügyeit mindig önzetlenül és 
fáradhatatlan buzgalommal szolgálta. 
A  szakosztály közgyülésileg mondott 
neki köszönetét. Az év folyamán a 
szakosztály számos előadást tartott 
különböző szakmai gazdasági kérdé
sekről. A  pénztári, ellenőri és munka
ügyi jelentések megtétele után megálla
pítja a szakosztály, hogy bár az el r.ult 
esztendőben a közmunkákért a verseny

a gazdasági viszonyok újabb leromlása 
következtében rettenetesen kiéleződött 
s bár ennek folyományaképen a válla
lati árak a közmunkák terén is nem 
várt csökkenést mutatnak fel oly any- 
nyira, hogy ma már fájdalmas tény az. 
miszerint a közszállitó közületek a 
mestereknek fizetnek legkisebb mun
kabért. a szakosztály vezetősége, de 
különösen Botos Miklós lelkiismeretes 
eredménye az, hogy a közmunkák vál
lalati összege mintegy 25°/o emelkedést 
mutat, ami természetesen összefüggés
ben áll a szakosztály további szervez
kedésével.

E tekintetben megállapítja a szak. 
osztály, hogy elvégezve a kezdeti nehéz 
munkát, most már maga is erőteljesebb 
tempóban folytatja az uj tagoknak ak- 

I vizicióját és ebben az esztendőben mór 
két irányban és pedig kifejezetten köz 
munka irányában és ezen felül az úri 
és női cipészség speciális irányaiban 
kívánja szolgálni a a szkmát.

A  szakosztály az összes évi jelen 
téseket tudomásul véve, a vezetőségnek 
egyhangúlag adta meg a felmentvényt 
majd a korelnöki széket elfoglaló Jakab 
János indítványára egyhangúlag mon
dott köszönetét a vezetőségnek. Botos 
Miklósnak pedig jegyzőkönyvileg is 
megörökíti tevékenységét.

A  választás során Botos Miklós kérte* 
a szakosztályt, hogy nehéz tisztjétő 
mentsék fel. de a szakosztály éppen a 
folyamatban levő további szervezke
dési lépésekre való tekintettel ezt nem 
tehette meg. így aztán egyhangúlag a 
következő választás alakult.

Szakosztályi elnök: Botos Miklós,
társelnökök; Szőts Lőrinc, Kneisz Jó
zsef és dr. Stephanits István ; jegyző : 
Szőnyi József, helyettes jegyző : Szűcs 
Antal: pénztórnok : Simon János; ellert- 
őrök : Gáspár Lajos és Szabó Flórián; 
választmányi rendes tagok: Szabó
Antal, B. Nagy Károly. Páll József, 
Bárányi István. Szabó Lajos 1., Lénárt 
Sándor, Kőszeghy György, Rácz István, 
Navarra József. Domokos Gyula, Czoe- 
janoff Szvetozór. K. Szabó Gábor; 
póttagok: Hohner József. Martin Sándor, 
Gáspár Sándor, Herédi István.

A  megválasztottak nevében Botos 
Miklós, Kneisz József, Szőts Lőrinc és 
dr. Stephanits István mondottak köszö
netét. Stephanits István dr. ez alka
lommal szinte először mutatkozott be 
a szakma érdekképviseleti nyilvános
ságának, de oly szerénységgel és ha
tározottsággal, hogy a mesterek egyön
tetűen állapították meg, miszerint a 
doktor-cipész nem csak a műhelyben 
remekel, hanem a szakma gazdasági 
kérdéseiben való tájékozottság kérdé
sében is.

A  páratlanul szépen sikerült szak
osztályi közgyűlés mindvégig olyan 
volt, mint valami üdítő tavaszi délelőtt, 
telve napfénnyel, örömmel, várakozás
sal és jogos ígérettel, de érlelve erőt és 
elhatározottságot.
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Az OHE a kényszer- 
egyezségi ügy 
reformját sürgeti

Az Országos Hitelvédő Egye- zori intézmény, melyet nem 
sülét a napokban felterjesztést karolnak fel abban a mértékben, 
intézett a kormányhoz, melyben ahogy kívánatos lenne. Az alap. 
kéri, hogy a kényszeregyezségi melyre építeni lehet, a rendsze- 
eljárást ismét vonják reform alá. rés könyvvezetés- A naptárba 
mégpedig azon tapasztalatok vagy a lájbi zsebbe süllyesztett 
alapján, melyeket az utóbbi papírlapokra való könyvelésmel- 
években a gazdasági élet szer- lett nem igényelheti egy kérés
zéit. kedő vagy iparos sem, hogy a

Mindenekelőtt arra törekszik hitelezők a maguk követel esé- 
az OHE, hogy a kényszeregyez- ről a kényszeregyezségi eljárás- 
ségi eljárás gazdasági előnyeit bán megjelölt mértékbenlemond- 
csak az a kereskedő élvezhesse, janak. Ebben a gazdasági élet 
aki rendszeres könyveket vezet, rendjének nagy kérdését látjuk. 
Ez nem elsőizben az OHE kö- Az OHE előterjesztésének má- 
vetelése, de úgy hirlik. hogy ez sjk fontos része az. mely a fik- 
alkalommal mérvadó helyen is tiv készpénzhitelezők ellen vo- 
helyeslik azt. hogy a gazdasági natkozik. Ezen a ponton a jelen
élet érdekében ezt az elvet ki |eg érvényben levő kényszer- 
kellene domborítani. Aki rend- egyezségi jogot nagvon sokan 
szeresen vezet üzleti könyveket, egyszerűen kijátsszák. Figye- 
annak kell, hogy valami ellen- lembe kell venni azt, hogy a 
szolgáltatás is jusson azért.hogy mostani szabályok szerint egy 
a rendes kereskedő gondossá- kényszeregvezségi eset lezajlása 
gáoal ügyel a saját dolgaira. után legkorábbai két esztendő-

Végtére is kényszeregyezség- vei újabb kém szeregyezség kér- 
be kerülni nem becsüietbevágó hető- A magyar jognak ez a 
ügy. hanem gazdasági beteg- bőkezűsége ma a külföld vo- 
ség, mely utolérhet bárki t ,  natkozó törvényeiben ismeretlen, 
E(ső és főfeltétele a kényszer- mert mindenütt az öt évi ti la— 
egyezségi eljárásban biztosított lom korlátjait állították fék Az 
előnyhelyzetben való részesítés- OHE a külföldi joggyakorlatra 
nek az. hogy a hitelezők a lég- való hivatkozással előterjeszté- 
tisztább képet tudják maguknak sében azt kívánja, hogy a kor
alkotni arról, hogy a bajbajutott mánv a reform kapcsán nálunk 
kereskedő minden időben he- is valósítsa meg az öt évi tilalmi 
lyesen gazdálkodott-e a mások időt azzal- hogy amennyiben 
pénzével. A magunk részéről ezen idő eltelte előtt merülne 
az OHE követelését ez alkalom- fel ugyanazon cégnél újabb 
mai is szinte önmagától értető- kényszeregyezségi eset. akkor 
dőnek tartjuk. Gazdasági éle- közelebbi vizsgálat nélkül jöjjön 
tünkben lassan ugyan, de mégis a kényszerfelszámolás, 
kezd előtérbe nyomulni a revi-
Oc^>00000000000000000000000000cxxxxxxxxxxx300000000000cx

S á n d o r  P ál
Az OMKE alapítóját és aia- kedetf, egy pillanatra sem té- 

pitás óta elnökét vesztette benne, vesztve szem elől hitsorsosai- 
a magyar törvénvhozás eg> ik nak helyzetét. Ö volt az első 
erős és meggyőződ ses harco- szervező commis- voyeur, aki 
sát. a magvar társadalom egv egész Magyarország területén 
jeilemes férfit, de leginkább vesz- fáradhatatlanul dolgozott s el
tett a magyar zsidóság, amely- érte amit akart- a gazdasági 
nek sorából vele dőlt ki a lég- nagyhatalom rangjára emelte 
hatalmasabb tölgy. a saját véréből való kereske-

A becsületesen küzdött férfi dőket a honi termelési ágak 
eiőtt levesszük a kalapot, bár között- Ebből a háláiig gazdag
né z e t e i n  két  összeegyeztetni ság közepette, nagy befolyás s 
sohasem tudtuk és mig élt és fényes összeköttetések ellenére 
küzdött mindvégig megmarad- egyszerű polgárnak megma- i 

» tünk ellenfeleknek. De a nagy radt lélekbeli karrierből sokat 
ellenfélnek tisztelettel kijáró lehetett tanulni eddig és még 
lovagias végmegemlékezés az. többet ezután. Jó zsidó volt 
melyet sok tekintetben nagyon s ezt nekünk kereszténv ek- 
érdekes és n e k ü n k  kérész- nek nemcsak e'ismerni köte- 
tényeknek számos vontkozás- lességünk, hanem b e c s ü l n i  
bán peldaadó tovatűnő árnyéka is. A nagy ellenfél egy országra 
után küldünk. szóló ravatalánál bölcs és be-

Férfiasságából fakadt min- tartandó következtetéseket kell 
denekelőtt az, hogy soha levonnunk. . . . ő eljövendő 
és semmiféle körülmények kö- v°lt» aki missziót teljesített s 
zött nem szűnt meg önérzete- tette az erkölcsi erőkre támasz- 
sen vallani, hogy zsidó, Egész kodva, melyelmek nyomán el- 
életében és minden ténykedő- rnaradhatatlariul jelentkezett az 
sében, amely kimerítette a ma- anyag» megerősödés, 
gyár törvények által polgáraink Fütötte valami, ami a lélek- 
reszere előirt életkeretet, azt az 
erkölcsi világnézletet és tartal
mat kereste és valósította meg,

yeL étének törvényei írnak 
elő. Csak ezen az alapon 
lehet megérteni, hogy ez az 
ízig vérig kalmár-ember mind
végig meleg és eleven emberi 
szociális érzéstől áthatva cselé

nek képes tartalmat és lendítő 
akaraterőt adni s ez a hit a 
saját maga igaza iránt. Meg
győződésből küzdött és nem 
politikából, tisztában volt kül
detésével és elvégzett egy fel
adatot. Oly példa ez, mely ne
künk okulásunkra szolgál.

S p e l t e r  H e n r i k
a c u k rá s z o k  té li e lle n s é g e irő l

Spelter Henrik, a népszerű ipartestü
leti elnök a cukrászok téli ellenségei
ről a következőket mondja :

Kiszélesedett most már a cuk
rászok elleni csata az év min
den napjára. Már nincs olyan 
szezon, melyben ne volna ellen
ségünk. Kezdődött azzal, hogy 
nyári üzletünk ellen felvonult 
egy egész sereg ellenfél, az 
utóbbi években a sok gelatériás, 
miről nem is igen engedtek ben
nünket beszelni. Folytatódott 
azon, hogy számos sütőipari 
üzem cukrászüzem lett és nem 
voltunk előkészületlenek, ami
dőn láttuk, hogy a cukorkások 
is is cukrászdák. Most aztán 
különösen a legutóbbi ünnep 
alkalmával nyilvánult meg döntő 
erővel, megkaptuk a téli sze
zonra szóló kegyelemdöfést is : 
a gyárak csokoládé és teasü
temény készleteikkel és egysé
ges típusaikkal lelankoztak ben
nünket. Kérem, ezt a szakmát 
mindenki tarolja.

Megérteni nem tudom, hogy 
ezt miért tűrik, mert amennyire 
én ismerem a magyar cukrász
ipart (pedig engedjenek meg az 
urak. hogy mint a Spelter cuk
rászcsalád harmadik nemzedéke 
az egész világot előbb bejárva 
és tapasztalva, tarthassam ma
gamról azt, hogy a szakmámat 
nemcsak mint foglalkozást, ha
nem a magyar iparnak egy 
egyetemes erejű értékét ismer
jem). valahogy több szeretettel 
és megértéssel kellene fogadni 
a mi ügyeinket. Nem lehetséges 
az, hogy amit századok alatt 
derék magyar ősök kiépítettek 
és aminek hírnevet szereztek, 
jött-ment emberek gyárosoknak 
csapva fel, máról-holnapra tönk- 
retehessék. Itt méltányosságot 
kérünk és egyben védelmet a 
mohó nagytőke ellen. Szomorú 
dolog azt látni, hogy ebben az or
szágban hogyan szednek szét 
mindent,ami gyökerei ben és alap
jaiban magyar és emberi értek.

K ereskedők
ta n u lju n k  id e g e n  n y e lv e k e t !
G erge ly  Péter nyilatkozata a m agyar  

idegenforgalom  egyik  nagy szü k ségességé rő l
Néhány hét múlva újabb idegenfor

galmi szezon küszöbén vagyunk. Ma 
már ez  komoly kampány, különösen 
Budapest kereskedőinek. Igenis érezni 
lehet a holtokban az idegenforgalmi 
szezont. H a végigjárunk a városon- 
feltűnően sok kereskedőnél tapasztal
hatjuk. hogy várják az idegenforgalom 

| megnyílását. Erről a kérdésről Gergely 
Péter belvárosi kereskedő a következő 

I érdekes nyilatkozatot tette :

A Baross Szövetségben tár
saimat, legyenek azok akár ke
reskedők vagy iparosok, a szó 
szoros értelemben a magyar 
polgárságban harcos testvéreim
nek tartom, mert hiszen ma 
mindannyian küzdünk a kenyér
éri. Immár a negyedik évtizedbe 
járó kereskedői tevékenységem 
alatt nagyon sokat tapasztaltam 
s igy azt hiszem fiatalabb ke
reskedő társaim szempontjából 
nem lehet közömbös egy idő
sebb kolléga tapasztalata. Vo
natkozik ez elsősorban az ide
genjárásra. Mit csinálunk, hogy 
az idegen vevő legyen ? Mit 
csináljunk, hogy pénzt itt hagy
jon ?

Válaszom egyszerű: legyünk 
mindig előzékenyek, kedvesek, 
szolgálatkészek. Tapasztalatom 
azt mutatja, hogy ez az eljárás 
az egyedüli helyes, ez a kez
det ahhoz, hogy az érdeklődő 
idegenből elsősorban vevőt csi
nálunk és aztán — erre pedig 
épen annyira vigyázzunk — ba
rátot, a magyar nemzet barát
ját, vagy ha ez nem megy, leg
alább olyan kitörülhetetlen em
léket hagyjunk benne, melyre 
mindig szívesen emlékszik 
vissza. Micsoda nagy propa
ganda-érték, ha a külföldi úgy 
emlékszik vissza reánk budapes
ti kereskedőkre: nemcsak jót ad
nak. hanem valami páratlan szí

vélyességgel es odaadással szol 
gálják ki a vevőt. Ez a vevő
kiszolgálás ma nagy világver
seny, ebben nekünk magyar és 
főleg budapesti kereskedőknek 
világviszonylatban rekordot kell 
felállítanunk. így leszünk együtt
hatósai a magyar idegenforga
lomnak s egyben a magyar 
ügynek.

Igen ám, ennek az egész sze
repnek fontos előfeltétele van : 
a nyelvit meret. Ha az idegen 
előre köszön, helvzetünk köny- 
nyü, feltéve, ha nyelvet tudjuk. 
Ha nem köszön, érdeklődjünk 
nála előbb magyarul, majd pe
dig az általunk ismert nyelve
ken. Ha a főnök valamely nyel
vet nem ismer, de van a kül
földi nyelven beszélő alkalma
zottja, intse azt diszkréten oda, 
mert nincsen nagyobb előny, 
mintha az idegennel saját nyel
vén beszélünk. A Szent Imre 
év idején és a jamboree alatt 
számos tapasztalatot szereztem 
arról, hogy mennyire fontos a 
külföldivel saját nyelvén be
szélni. A német és angol nyel
ven kívül szláv nyelvismere
teim is lévén örökké emléke
zetemben marad az, amikor 
valamely nemzetközi dalosver
seny alkalmából két lengyel 
dalárdista állít be hozzám, aki 
csak lengyelül tudott. A szerénv 
ismeretek, melyekkel e téren 
rendelkezem, óriási hatást gya
koroltak s percek alatt mint 
legjobb barátok voltunk együtt, 
akiknek egész budapesti tartóz
kodásukra, kívánságukra útmu
tatásokat adtam. Ezért olyan 
hálásak voltak, hogy két nap 
múlva újra visszajöttek meg
köszönni az útbaigazítást. Irá
nyításom folytán kerültek pél
dául a Mátyás pincébe, amely-

K o ro n a  K a k a ó  é s C s o k o lá d é g y á r
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tői el voltak ragadtatva s tár- i 
saik nagyrészet is odavitték.

Az idegenforgcilmi csata egyik 
fontos fegxverzete az idegen 
nyelvek ismerete. Budapesti ke
reskedő tudjon németül. Ez a 
legkevesebb, amit el kell v ár
nunk. Az itt megforduló idege- I 
nek nagyresze németül meg
érteti magát velünk. Nagyon 
fontos, hogy a német mellett 
tudjunk angolul is. Aki angolul 
beszel, a félvilágon megfordul
hat. Speciális helyzetünket te
kintve jó- ha valamilyen szláv 
nyelvet is imerünk. Lengvelek. 
csehek, szlovákok, buigárok, 
szerbek, horvátok, szlovének 
körülöttünk elő nemzetek, nem 
lehet tehát az. hogy a magyar 
kereskedő legalább egy szláv 
nyelvből ne igyekezzék isme
reteket szerezni.

A magyar kereskedővilág 
hálás a Baross Szövetségnek 
azért az idegenforgalmielőadás- 
sorozatert. melyet az idén is 
megrendez. Itt nagyon sok okos 
dolgot lehet tanulni s has/nos 
dogot megtudni.

Ha mi, magyar kereskedők, 
az idegenforgalmi csatát meg j 
akarjuk nyerni, akkor egészít
sük ki puskaporunkat: tanuljunk 
idegen nyelv eket. I anu junk ma
gú .k és alKalmazottaink. Ez a 
legmegbízhatóbb szerszám arra, 1 
hogy az idégenrtek, mint vendég
nek, mint vevőnek megtartásé- j 
bán kifejlődött világversenyben 
mj magvarok megérdemeli helyet 
küzdjünk ki. Csatát nyerni 
annyit jelent, mint akarni• már
pedig ugye. mi magyarok köny- 
nyen akadunk! Várom hát ille
tékes helyről azokat a kezde-' 
m myezö lépéseket, melyek 
lehetővé fogják tenni a keres
kedőnek é̂  az alkalmazottnak 
egyaránt hogy az idegen nyel
vek elsajátítása terén könnyen 
boldogu jón.

A szegedi Baross-elnök
magas kitüntetése

A hivatalos lap keddi száma 
közölte, hogy a Kormányzó Ur 
Ofőméltósóga dr. W inkler Ele
mér szegedi ügyvédnek, a Ba
ross Szövetség ottani szervezete 
elnökének eddigi közhasznú te
vékenységének eiisr.erése je
léül a kormányfőtanácsosi cí
met adományozta. Ezzel egy 
nemcsak nagyszerű jogászi pá
lya jutott méltó elismeréshez, 
hanem a szegedi társadalom 
egyik legrokonszenvesebb har
cosa is, hiszen Winkler Elemér 
már több. mint egy évtizede ki
magasló szerepet játszik a sze
gedi katolikus társadalomban 
és különösen mióta az Actio 
Catholica meg lett szervezve, 
annak élén is tevékenykedik, 
Ben vj -.két legközvetlenebbül 
az érint, hogy W inkler Elemér 
szegedi szervezetünk elnöke s 
ebben a minőségében áldásos 
tevékenységet fejt ki a legtelje
sebb önzetlenséggel ö  volt az, 
akinek éréi éhez, kitartásához, 
megnyerő modorához és lebi
lincselő fellépéséhez különben 
a délvidéki megszervezés fűző
dik- Kitüntetése áz összes Ba
ross körökben, de természete
sen Szegeden és a Délvidéken 
általános megelégedést keltett.

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában I

A z  IO
Jövőbeli utjai

Hétfőn tertotia meg az IOKSz XII. 
évi rendes közgyűlését dr. Laky  Dezső 
elnöklete alatt. A  számadások, m e lye
ket az igazgatóság a kö/gyülés elé 
terjesztett, hosszú idő után egy kiegyen
súlyozott s jól megalapozott bilánc ké
pét adják szerény összegű nyereséggel, 
de még mindig nagy rezsivel, úgyhogy 
az az érzésünk, miszerint a régi IOKSz 
különböző munkapereinek egy egészen 
hatalmas lavinája fekszik ezen  az in
tézményen, különben nem volna ért
hető ez a hatalmas összegű szem ély
zeti kiadós.

A z  utóbbi időben ismételten hang
zott el a nyilvánosság előtt az. hogy 
az IOKSz teljes mértékben rekonstru
álva  lett s így mindenképen megfelel 
az iparosság alta! irányában támasz
tott várakozásoknak, sőt tökéinek ösz- 
szege oly jelentős, hogy egyenesen 
várja az iparosság érdeklődését. Em lé
kezetes. hogy az OTI által az IOKSz- 
nak felajánlott nagyobb kölcsönössze
get ez  utóbbi nem vette igénybe, m ég
pedig azéri. mert magának is kihelye- 
zetlen tökéi vannak.

Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a közgyűlés iránt nemcsak az 
iparosság vezetőköreiben, hanem ma
gában a gazdasági életben is érdeklő
dés nyilvánult meg. Laky  Dezső dr. 
nagyon tartalmas beszede vázolta azt 
az útvonalat, melyet a most már for
mailag is saját gazdájává lett IOKSz a 
közeljövőben követni akar.

A zt hisszük, hogy nincs vélem ényel
térés s nagy kontúrokban. Ugyanis 
hármas célt je lö l meg Laky  elnök az 
IOKSz feladatául és p e d ig : először a 
szakipari szövetkezetek ügyét-, másod
szor a kisiparosok hitelellátásának 
kérdését s harmadszor a kisiparosok 
munkaalkalmainak felkutatását s Iehe- 
tővétételét szolgálni.

Ebben a hármas tagozatú programúi
ban nincsen eltérés, hiszen m indegyik
be nagyszerűen belefér mindaz, amit 
ma o kisiparosság gazdasági problém á
jának. illetve ezen probléma felülről 
jövő megoldásának nevezünk. Eddig 
az IOKSz a rekonstrukció óta inkább 
azon törekedett, hogy hitelelláto szerv 
legyen, vagyis bankár s etekintetben a 
legteljesebb szigorral járt el. Legutóbb 
ismertettük hasábjainkon az lOKSz-hi- 
telek igénybevételének feltételeit s ezek 
miben sem különböznek bárm ely más. 
magánkézben levő  és tisztán üzleti 
alapra helyezkedő banktól. Abból a 
szempontból. ho*y az IOKSz éppen 
úgy tartozik ügyelni a keze ’ésére b í
zott pénzre, mint valam ely bank a 
neki átadott betétekre, természetesen 
feltétlenül igaz az IOKSz politikája, 
azonban nyitott kérdés marad, hogy 
ezzel a rigorozitóssal lehel-e szolgálni 
azokat az érdekeket, melyek az IOKSz 
életrekeltéséhez vezettek. A  mi vélem é
nyünk az. hogy ez az irány, melyet az 
IO K Sz az utóbbi időben szinte kizáró-

A pékipar a vasárnapi
mellett

i munkaszünet

Kedden este tortotta meg a 
Vasárnapi Munkaszüneti Liga ülé
sét Hoffmann Mihály kir. tanácsos 
elnöklete alatt. Az ülésen meg
jelentek a Baross Szövetség kép 
viseletében Marschalek István. 
Udvary József. Diószeghy Viktor, 
a FUszerkereskedők Egyesülete 
részéről Tóth Gábor társelnök, 
dr. Guttmann Adolf ügyész, az 
alkalmazottak részéről Vigh Lajos 
és M üller Alfréd. Az ülésre meg

hívta a Liga a Pékipartestületet 
is, melyet dr. Gregorovits Béla 
főjegyző képviselt,

A Liga tárgyalta azt a helyze
tet, mely a vasárnapi munkaszü. 
net jelenlegi félszabáiyozottsága

lagosan követett, hiszen a szanálási 
közgyűlés keretében bekövetkezett 
alapszabálymódositós mutatja, hogy a 
régi iparfejlesztő és iparpártolo alap- , 
szabályokból minden kimaradt, ami a 
legkisebb rizikót rejtheti magában, a 
la longue nem tartható. A  másik irány, j 
t. i. a közmunkák finanszírozása most 
kezdeti stádiumban van s ha ebben : 
az ügyben egyedül Laky  Dezső dr.-nak ; 
van döntő szava, akkor itt lényegesen ! 
többet remélünk, mert a forma és a j 
kölcsön igénybevétele sokkal könnyebb.

M arad m int alaptevékenység a szak- ; 
ipari szövetkezetek kérdése. Szerencsés | 
kézre vall. hogy Laky  Dezső dr. maga 
is ezt első ténykedési körnek jelölte j 
meg. Felfogásunk, hogy a kisipari sző- ( 
vetkezetek megépítésének az üg>e most ; 
teljesen újra kezdődik, miután azok a 
romok elkerültek az útból, melyek ta
lán egy túlgyors, egy teljesen ót nem 
gondolt programm összeom lósaképen ■ 
maradtak itt.

A  B. Sz. ipari kongresszusi bizottsá
ga i előtt fekszik egy javaslat, mely a 
szakipari szövetkezetek fellendítését 
célozza, mégpedig akként, hogy az 
IO K Sz . m int szövetkezeti központ első
sorban ellenőrzést gyakoro ljon  az 
összes ipari szövetkezetek felett. Ez a 
rendszeres kontroll nemcsak a könyv
viteli revizori ténykedés szempontjából, 
hanem annak folytán szükséges, hogy a 
szövetkezeti fronton csak a becsületes 
együttmunkólkodás és nem a kalózko
dás gazdálkodhasson. Rendszeres el
lenőrzésre van szükség ahhoz, hogy a 
kullancsoktól megszabadítsuk a kéz
művesipart. Ma mór a legártalmasabb 
Strohmann-ok szövetkezeti álcát öltenek 
f'-l s igy folytatják veszedelm es tevé
kenységüket. Nem is lehet várni azt, 
hogy a szövetkezeti fronton rend le
gyen. mig ez a szisztématikus ellenőr
zés nem teszi lehetővé azt, hogy az 
iparosság szövetkezeti tömörülése men
tesítve lesz mindenféle betöréstől.

Ez azonban a szövetkezeti kérdés
nek csupán egyik o ldala. A  másik a 
gazdasági. Ugylátszik, hogy az IOKSz 
politikája változás előtt áll. legalábbis 
erre enged következtetni Laky  Dezső 
dr. közgyűlési nyilatkozata, amidőn 
hangsúlyozza, hogy azok az ipari szö
vetkezetek. melyek a mérteket megütik, 
minden további nélkül bebocsátást fog
nak nyerni az IOKSz kötelékébe s eh
hez képest erőteljesebb fejlődésnek in
dulnak.

Ha az IOKSz az elkövetkező üzlet
évben ebben a z  irányban dolgozik és 
ha nemcsak szigorú feltételeket visz 
ügyeibe, hanem körültekintéssel páro
sult emberi szivet, akkor bizonyos, 
hogy további megerősödése mellett már 
egy év alatt is nagyot alkothat. A  köz
gyűlési beszéd sok irónyben kecsegtet 
Ígérettel, kívánatos, hogy ezek meg is 
valósuljanak.

és a pékipar részére biztosított 
külön záróra folytán előáll. Az 
alkalmazotti és a főnöki szerve
zetek a kereskedelem részéről 
feltárták azt, hogy a pékipar szá
mára nem lehet előnyös fenntar
tani ezt a mai helyzetet, mert 
a különböző kihágások miatt 
most már hétről-hétre növeksze
nek a pékiparosok elleni felje
lentések. A pékipartestület kikül
döttje bejelentette, hogy a pékipar 
a maga részéről elvben teljes 
mértékben az általános vasárnapi 
munkaszünet mellett van, azonban 
a Liga által felvetett kérdésekre 
konkrété mégsem válaszolhatott, 
mert e tekintetben nem rendel
kezett kellő felhatalmazással. így 
aztán a Liga a kérdések átbe- 
szélése után tanácskozásait befe
jezte ugyan, azonban általános 
a benyomás, hogy a tejfiőkok 
példáját most már rövidesen a 
pékipar is követni fogja s igy 
egy hatalmas lendülettel előre
megy a vasárnapi munkaszünet 
ügye.

A magyar kéményseprőipar 
nesztora, Nessi Gyula kormány
főtanácsos, a B. Sz. szakosztá
lyának három cikluson át volt 
elnöke s most diszelnöke hosszú 
betegség folyomány aképen e 
héten elhalálozott s szerdán 
helyeztetett örök nyugalomra. 
Temetésén dr. Lingel János 
társelnök és dr. Purebl Győző 
alelnök vezetésével nagy szak
osztályi küldöttség volt jelen, 
élén Devecis Gyula elnökkel, és 
Ilkovits Antal ügyvezetővel. Az 
elhunyt szakmájának valóság
gal tudósa volt, aki a magyar 
tűzrendészet és a célszerű pre
venció kérdésével elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Hosszú ideig 
élén állt az iparnak, mint ipar- 
testületi, majd mint országos 
egyesületi elnök, mely feladat
körében páratlan igazságszere
tet és szociális megértés vezé
relte. Saját maga is jó példával 
járt elő azon a téren, ha társa
dalmi hozzájárulással kellett 
szép feladatokat megoldani. És 
Nessi Gyula példájának min
dig akadtak követői. Iparköz- 
élati szereplése alatt a Szent 
Flórián ünnep kultusza nagy
szerű középkori hagyományok
ra támaszkodva valósággal újjá
éledt. Amint technikai tekintet
ben az ipar érdekében a hala
dás emberének mutatkozott, 
hosonlóképen képviselte ezt a 
gondolatot gazdasági téren is. 
A B. Sz. nemes egyéniségének 
emlékét kegyelettel fogja meg
őrizni.

Küldöttség Sándor Pá l tem etésén .
A  B. Sz. az OM KE elnökének, Sándor 
Pálnak temetésén Kátai Ernő vezetése 
alatt küldöttségileg vett részt és a társ
egyesületnek részvétiratot küldött.

Baross fűszer- és csem egekeres
kedők farsangdélutánja. A  Baross 
Szövetség fűszer- és csemegekereske
dők szakosztálya február 23-án délután 
nagyarányú farsangi családi összejö
vetelt tart. Részletes programmot leg
közelebb bocsát rende.kezésre a szer
vező  és vigalm i bizottság, melynek élén 
M óry  János áll, aki páratlan agilitással 
v iszi az ügyeket.

g tr
csokoládét
árusítsunk
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Felh ívás a  c ip ész ip a ro sságh o z !
A fővárosi cipésziparosok ha

zafias és komoly gondolkozást! 
érdekeltségéből alakult intéző- 
bizottság felhivta az iparosokat, 
hogy a folyó hó 24-én tartandó 
ipartestü.eti közgyűlés alkalmából 
indított mozgalomhoz csatlakoz
zék, hogy az Ipartestület vezeté
sét végre köztiszteletben álló, ér
demes férfiak kezében lássa.

Az Ipartestület a helybeli ci 
pésziparosok törvényes érdek- 
képviseteti szerve, melynek jó 
vagy nem jó működésétől függ 
nagymértékben az összes ipar- 
testületi tagok szakmai boldogu
lása. Köztudomású tény, hogy az 
Ipartestület a jelenlegi vezetés 
alatt anyagi és erkölcsi válságba 
jutott és igy képtelen a szakma 
érdekeinek megfelelő működést 
kifejteni.

Ez a kétségbeejtő állapot nem 
következhetett volna be, ha a ha
zafias érzelmű ipartestületi tagok 
megértették volna egymást és nem 
engedték volna át az Ipartestület 
vezetését azoknak a szélsőséges 
elemeknek, akiket nem a szakmai 
szeretet inspirált a vezetőpoziciók 
elfoglalására.'

Ha a hazafias cipésziparosság 
ki nem veszi a kezükből a veze

tést, megtörténhetik, hogy az Ipar- 
testúlet gyönyörű székhazát párt- 
otthonná degradálják, amelynek 
a felépítéséhez semmivel sem já
rultak hozzá. Nagyon szép szó a 
, Barátság", azonban ipartestületi 
helyiségben köszönésnek még sem 
illő, mert innen már csak egy 
lépés választja el őket annak a 
kimondásától; hogy az Ipartestület 
hivatalos lapja pedig a Népszava.

Elképzelni sem lehel egy ipar
testületre és annak tagjaira ár
talmasabb dolgot, mint az olyan 
vezetőséget, amelynek tagjai a 
nemzetközi szociálista párthoz 
tartoznak és programmjuk szerint 
a polgári társadalmi rend meg
döntésére törekszenek.

A mai helyzet megdöntésére 
indult meg ez a mozgalom, amely 
a nemzeti alapon álló cipész.

! iparosság minden rétegében ör
vendetes visszhangra talált.

Az iparosság e felhívását Lehner 
Attila, Akkert József és Kneisz 
József bocsátották ki és nyoma- 
tékkal utalnak arra, hogy ennek 
az összefogásnak éppen most kell 
sürgősen bekövetkeznie, amikor 
az ipartörvény 4. és 47, §§-nak 
módosítása végre valóság lett.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál o hivatalos órák alatt.

Hirdetés térgya Hirdető

I
Esőgalléiok --- --- - 
Vágányépit s. pályáién tart
Kőanyag .................
Lovagló  ul ép iiés-.......
Ken\ é r ..............  -
Epithezés ................... -
Léghűtő berendezés--- --- 
Lópokroc --- - - - ---
Ruhakelme- ..............
Vászonnemüek — - - - 
Felvonók karbantartása
B e n z in .......
B e n z in ............-- -
Gépek és egyéb anyagok
Csatornaépítés - ...........--
Szerelési anyagok .........
Irodaszerek, papíráruk ---
Építkezés --- ........  - -
Szerelési anyag'Zükség’et 
Fedan\ag --- --- 
Vászonruáák varrasa
Építkezés —  .............. - ---
Építkezés ..........................
Berendezési tárgyak --- ---
Múl pólya .................... - ---
Ster.l kalgut --- — .........

H onvédelm i min.. Budapest 
Beszkart. Budapest 
Polgármester. Kiskunhalas 
Honv. közi- ép. oszt.. Budapest 
Javitone\elö int l^azg. Rákosp. 
R m. k-.th. Fgyha/közs. Komór. 
Po gármester. Gyula 
Honvédelm i min.- Budapest 
Polgármester. Budapest

Keresk. minisztérium. Budapest 
Városi Mérnöki H ivatal, Sopron 
Polgárm ester. Veszprém  
Polgármester. Kiskunfélegyháza 
Elöljáróság. Patvarc 
Polgármester. Győr 
Á llam épité; zeti hivatal. Budapest 
L id. A k  I fócsop. gh. Budapest 
Elöljáróság, Nyírbátor 
Pos’ atakarekpénztér. Budapest 
Honv. közp. ép. o ;zt. Budapest 
Polgármester. Budapest 
Polgérmes'er. Budapest

febr
12 2
12 4
12 4
12 4
12 5
13 4
14 3
14 3
14 5
14 5
14 5
14 5
14 5
15 50
15 4
15 4
15 5
15 5
15 5
15 5
16 5
17 5
17 5
17 5
17 5
17 5
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DÜH HDRlfiilj
Budapest. V II!.. K isfaludy-u 39 t 

T «W m  : SÍ— 2—5*  l

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC--cl . 

B U D A P E S T ,
IV Károly-krt. ’ f  iV  Gerlócxi-u 5 |

L IN G E L
D l  I T H B  B U D A P E S T , 
D U  ■ V J r *  R Ó Z S A -U . 4 .

Naponla
F R I S S  T O J Á S T

házhoz száliil
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

E;slerházy húsárugyár
Ajánlja : K apu vár. Sopron vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e lv á g o t t á  it. húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!

HOLUBSÖRÖZŐ
K o ssu th  L a jo s  u tca  12. 

K itű n ő  k o n y h a , D r c h e r  s ö rö k  
_____ _____ p o lg á r i  a ra k .___________

U L R IC H  B. J.
B U D A P E S T

VI., Vilmos császár-ut 31.

Fürdöberendezések , 
ólom , vas  és  ré z 
csövek , szivattyúk, 
horgany, vas  és r é z 
lem ezek .

K L E I N  A L A D Á R  £?!,jfdl 
á s v á n y v i z e k  nagykereskedése
VE, SZOTIOY U C C A  9 4 .  Telefon 13-9-52.

d n n  k g  e g é s z s é g e s ,  ro s tá lt  fe h é r  Q Q  
I  I F I ®  b a b ,  zö ld  b o rsó  v a g y  len cse  P  O m s "

Radó Pál Budapest, Nagyvásárfelep
Telefon  : 38-6-55. és Rökk Szilárd-utca 21. Telefon : 34-0-59.

MELLlMSER-léle „CflSIHO" pörkölt kávé i  lefljahh. |

Baross tag Baross tagot támogatl

S te in b a c h
J á n o s

közp. fűtés-. g á z  . v ízvezeték , csa ló  n ézés  
épü le ’bádogos  és lako los  munkák vab a la la

Bp V I.. G öm b  utca 44a 
T e le fo n  90 3-31 (C -a la  utca sarok )

Dl LENARDO ÉS TÁRSA
maroni, déligyümölcs, 
korai főzelékek, friss 
gyümölcs nagykeres

kedése
Budapest, iroda és raktár 

IX.. Csarnok-tér (3— 4)
F ió k : Nagyvásártelep 27. fülke. 

Telefon 87-7-10.

Zsacskó és lársa 
Móri Kőszénbánya vállalat rt.

csuzdá ja
Budapest, Mészáros-u. 10 
Déli vasúti p. u. 11. kapu. 

T ele lőn  : 55-7-52.
M agas k a ló r iiju  háztartási és üzemi szén

Felelő* ezerkeeaM : Tdberv O éh or 
Kiadótulajdonos : Baross Ke

reskedő, Ip a ros  és Rokonszakm ák  
O rszágos Egyesülete.

Felelős k iad ó : á r. D om okos LéssM

i
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