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Érdekes miniszteri bejelentések
a  B a r o s s  S z ö v e t s é g  k ö z g y ű lé s é n

többezer főnyi k e re sk ed ő  é s  ip a ro s  ünnepélyes h itvallása mellett
\ asarnap este zajlott le  a Pesti I 

\ igadó összes termeiben a B. Sz. köz
gyűlésének záróülése. Mint előrelátható 
volt. ez  ismét nemcsak társadalmi, ha 
nem gazdasági tekintetben is olyan ki
magasló eseraeny lett. melynek párja 
nincs. Már e lőző  nap kom oly gondot 
okozott a vezetőségnek az. hogy a nagy
szám a jelentkezésnek hogyan fog meg
felelni. A  vezetőség sejtette ezt a torló
dást. ezért már e leve  február lO.-ére 
tűzte ki a jelentkezési határidőt Ennek 
lejáratáig valóban együtt is volt az a 
hatalmas sereg, melyet a Pesti \ igadó 
termei minden további né.kül befogad
hattak volna. Azonban a lelkesedés 
egészen a z  utolsó pillanatig folyton 
nőtt s így nem lehetett az igények el
fogadása elö l kitérni. így esett meg. 
hogy ez  alkalom mal olyan hatalmas 
-ereg volt együtt a V igadóban, a m in ő t  

u fa la k  n a g y o n  h osszú  id ő  ó ta  
nem  lá ttak .

Mar hat óra előtt nagy a m ozgás a 
\ igackj r.vitL Diszruhas rendőrök vo 
nulnak fei és egymás ulán érkeznek a 
be!>’ Alakulatok, melyek a hatalmas 
sz.. : an fogják a rendet biztosítani 
Ernőnek érkezik a B a ro s s  C serkész  csa

pat. majd felvonulnak hatalmas zászló
táborral a Frontharcosok, akik ez a lka
lommal ünnepi fényt adnak ennek a 
testvér-szövetségnek azért, hogy orszá
gos elnökük, g r ó f  T a k á ch -T o lv a y  József 
átveszi a leve lezői tagságról szó ló  disz- 
okmányt. Fájdalom , a népszerű altábor
nagy szem élyesen nem jöhetett el. hi
szen pár órával az esemény előtt kisérte 
utolsó útjára legdrágább bajtársát, ko
rán elhunyt ifjú szép hitvesét. H elye tte  
a z o n b a n  m e g je le n ik  a F ro n th a rc o s  Szö~ 
vétség eg ész  vezé rka ra .

Bent a V igadóban a hatalmas termek 
délszaki növényekkel vannak gazda
gon díszítve, fent a magasból az ün
nepi Baross-lobogók lógnak le a nem
zeti színű zászló és a Frontharcosok 
lobogói között. A  faiakon rajta a szö
vetségi pajzsok a Baross címerrel. A  
lépcsőházakban sűrűén egym ásm elle it 
állanak a frontharcosok és a cserké- 

í szék. Valam : felejthetetlen nagy látvány! 
j nyújt ez az ünnepi disz és felkészültség, 

amely k ifejezésre juttatja, hogy az esz
me. melynek szolgálatára két ezernél 
több ember összesereglik, magasztos 
és legyenek még oly mostohák az idők. 
ennek az eszmének meg kell allania

a helyét, ezt szolgálnunk kell lángoló 
szeretettel.

A  rendező bizottság élén Is p a n o v its  
Sándor igazgató fáradozik rendkívüli 
odaadással és kitűnő hozzáértéssel.

Am int félhét felé közeledik az óra, 
mindjobban feketéllik a tömeg s pont 
félhét óra van. amikor megérkezik 
F a b in y i T ih a m é r  m. kir. pénzügymi
niszter. akinek ny.- kában ott díszeleg 
az arany Baross lánc. Vele együtt van
nak B o rn e m is za  G éza  m. kir. ipari 
miniszter, valamint dr. W in c h k le r  István 
m. kir. kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter.

A  fogadóbizottságok, melyek a Szö
vetség elnökségi tagjainak vezetése alatt 
lázasan dolgoznak és mindenkit illő 
tisztelettel és az ünneplőre gyűlt keres
kedők és iparosok hagyományos nagy
rabecsülésével fogadnak, a miniszterek 
és utánuk dr. S z tra n y a v s zk y  S á n d o r  
k ép vise lőházi, elnöknek 'érkezésekor 
valósággal diszsort alkotnak. A  minisz
terek érkezését kürtösök jelzik  és fan
fárok hangja kiséri őket az emeleti 
fogadóterembe, ahol már nagyon sok 
előkelőség együtt van.

A  tá rs a d a lo m  s z in e -ja v a  
a  d ís z k ö z g y ű lé s e n

Bent a közg\ ülés termében már ta l
palatnyi hely sincsen. Élénk feltűnést 
kell a B. Sz. vidéki szervezeteinek szép 
szemű küldöttségé mellett egy egészen 
uj társaság. Tizenkét főnyi sereg ez, 
mely Abonybol jött G a ra y  Gé?a ezredes 
es t í is s  Z.sjgnjond esperes vezetése alatt.

A z  érkezés sorrendjében sikerült fel- 
egyeznrünk a következő előkelőségek
neved. . o

D r A n ta l  István államtitkár, d r. S i- 
nöcz  Jenő' főpolgárm ester, d r. S enn  
'ttó államtitkár, a M Á V  elnöke. S ch il-  

‘ ng Zoltán .a Szabadalm i Bíróság e l
nöke B essenyey  Zénó a Közmunka- 
Aer.c.-s elnöke. K a ra y -K ra k k e r  Kálmán 

urmegye főispánja. T a b ó d y  Tibor 
varm egye főispánja. U h la ry k  Béla 

BeKes -megye főispánja. S zen d y  Ká- 
>ly. székesfővárosi polgármester, L a -  

Lnotte  Károly dr. alpolgármester. S erb á n  
•van a Külkereskedelm i H ivatal elnöke. 
Csői sy N a g y  M iklós udvari tanácsos. 
S z iie z s é n y i  Zoltán miniszteri tanácsos, 
9 Kurkomisszió elnöke, d r . L a k y  De
zső egyetemi tanár, az IO K Sz elnöke. 
B a y e r-K ru cs a y  Dezső svéd fő konzul, 
dr. F a tt in g e r  Sándor Dohányjövedéki 
Központ igazgatója, dr. P fe iffe r  Gyula 
hy. • államtitkár, d r. M u ts ch e n b a ch e r  
E*nil. az OMGE igazgatója, d r. F r itz  
Géza min. osztályfőnök, d r. Á rk a y  
Ferenc és d r. H a lla  Aurél miniszteri 
tanácsosok, B e d n á rz  Róbert pápai

prelátus. L ip th a y  Lajos a Községi T a 
karékpénztár r. t. vezérigazgatója, dr. 
U rb a n o v its  Zoltán kincstári főtanácsos, 
dr. B o g n á r  Elek fővámigazgató. b á ró  
dr. B a b a re z y  István tanácsnok, dr. 
F a rk a s  Ákos. K e m p e le n  Ágoston, dr. 
F e lk a y  Ferenc, d r. M o rv a y  Endre. 
S zep esvá ry  Pál. R os ta  János. N ém eth y  
Károly. V ig y á z ó  János székesfővárosi 
tanácsnokok. M ü lle r  Antal. R em én y i- 
S ch n e lle r  Lajos. D ró z d y  Győző. M e- 
csé r  András. E n d re  Zsigmond, H u - 
szo v s zk y  Lajos, H e rte len d y  Miklós, 
S tra u s z  István. M a r to n  Béla ország
gyűlési képviselők, P a p p  Béla min. 
tanácsos és S zm o d ics  Kázm ér főtitkár, 
a M agyar Mérnökök és Épitészek 
Nemzeti Szövetsége nevében. A ra tó  
Gyula h. államtitkár és dr. J a v o rn icz k y  
Jenő miniszteri szám vevőségi igazgató 
a K A N S z nevében, v jjé z  Ba '.ásfa lvy  
K iss  László  vezérkari ezredes, a hon- 

! védelm i minisztérium anyagbeszerzési 
osztálya részéről, b á ró  M a d a ra ssy -B eck  
Gyula elnök és B á llá  Szigfrid főtitkár 
a M agyar Kereskedelm i Csarnok nevé
ben. K on tsek  Géza és dr. R a tk ó czy  
János a debreceni fiók képviseletében 
d r. W in k le r  Elemér kormányfőtaná
csos és D a n n e r  János Péter a szegedi 
fiók képviseletében, d r. D ie tr ich  Lajos 
vezérigazgató. T e lek  Andor és G á b o r  
István a  hódm ezővásárhelyi fiók ne
vében, B u rk e rt  Antal elnök, d r. Jelen

Miklós. R ó m a i  Róbert és G u n d ru m  
Károly a pécsi fiók nevében, d r. 
E zs ő ly  Mihály a bajai fiók nevében. 
L u c z a  János szakfelügyelő igazgató a 
kispesti fiók nevében. G a ra y  Géza ny. 
ezredes, K iss  Zsigmond ref. esperes, | 
dr. Z im m e r  Ferenc MTI igazgatója. 
B a rsy  A ladár miniszterelnökségi ősz- : 
tál\ főnök. P e tn e h á zy  Antal iparügyi ; 
államtitkár. V a rs á n y i  Emil a felsőház 
tagja. dr. b á ró  K ru c h in a  Károly min. 
tanácsos, Tó th  Bálint min. tanácsos. í 
pénzügyigazgató.. d r. S zé li  Jenő vezér- 
igazgató, dr. T h a ly  Zsigmond pénz
ügyi államtitkár. N a g y  Antal, a Ka
mara alelnöke, dr. G y u la y  Tibor, a 
Kamara főtitkára. P á v a y  V á jn á  Ferenc i 
főtanácsos, dr. K ová ts  Alajos állam
titkár. a  Statisztikai H ivatal elnöke, 
L a h n e r  Kornél államtitkár, a M Á V  al
elnöke, S ta u b  Elemér ny. államtitkár. 
M o ln á r  András a Nemzeti Hitelintézet 
vezérigazgatója és még sokan mások.

Bent a gyülésteremben az em elvény 
körül a zászlók valóságos erdeje. Fent 
a karzaton ugyan csak a keresztény 
fiatalság Uj Erők Dalkörének volna 
helye, de még ide is hallgatóság jön.
A  gyüléstermet a szomszédos nagy 
teremmel összekötő ajtók feltárulnak 
és akik már nem kapnak helyet, olt 
helyezkednek el.

Háromnegyed hét óra van, amikor 
az elnökség a terembe vezeti a kor

mány megjelent tagjait é6 a közéleti 
előkelőségeket. Várakozásteljes éljen
zés fogadja őket.

Itt említjük meg elöljáróban, hogy 
számos kimentés érkezett a Szövetség
hez velünk rokonszenvező, bennünket 
támogató, mozgalmunkat segítő közé
leti férfiaktól, akik megjelenésükben 
akadályozva voltak.

Ezekért a baráti szavakért, melyeket 
a kimentő levelek tartalmaznak, ma
gyar szivünk egész melegével mondunk 
hálás közönelet. A  kimentések közül 
ideiktaljuk a következőket:

D r. S eréd i  Jusztinián bíboros herceg
prímás, v itéz  d r. J ózse f  Ferenc Fő
herceg. v ité z  já k fa i G ö m b ö s  Gyula, 
v itéz  K o z m a  Miklós m. kir. belügym i
niszter. Fritz S to ck in g e r  osztrák keres
kedelmi miniszter, dr. O sw a ld  István, 
a Magyar Királyi Kúria elnöke, dr. 
Im ré d y  Béla. a M agyar Nemzeti Bank 

. elnöke. B ern á th  István, a Magyar Nem
zeti Bank aielnöke. v ité z  S h v o y  István,

• gyalogsági tábornok, a honvédség fő- 
parancsnoka. v ité z  H e lle b ro n th  Antal, 
tüzérségi tábornok, a V itézi Szék fő
kapitányának helyettese, d r. R a va sz  
László, református püspök, dr. R a ffay  
Sándor, evangélikus püspök, dr. Józan  
Miklós, unitárius püspöki vikárius, 
A lm á s y  László, országgyűlési képvi
selő, a képviselőház v. elnöke. B o b o ry  
György, a képviselőház, alelnöke dr. 
P esthy  Pál. ny. igazságügyminiszter, 
dr. T o rm a y  G éza .  kereskedelmi minisz
teri államtitkár, Sam assa  Aurél, ny 
államtitkár. S z ilá g y i  Lajos. Biharvár- 
megye főispánja. T h u rá n szk y  Pál, Tolna 
vármegye főispánja. v itéz  K o z m a  
György, Csongrád vármegye főispánja, 
dr. M észá ros  János, érseki helynök. 
dr. V á ly i  Sándor a királyi Ítélőtábla 
ny. alelnöke, S tro m m e r  Yiktorin, tihanyi 
apát, stb.

Feszült várakozás közepette helyez
kedik el a közgyűlés elnöksége és 
amikor megszólal az elnöki csengő, 
akkor jelzi, hogy egy nemes munka ma 
este tovább szalad a magyar sors által 
reá kijelölt pályán. A  megnyitás forma
litásainak elintézése után dr. D o m o k o s  

László szövetségi főtitkár felolvassa a 
legutóbb alakult nagykanizsai Baross 
szervezet üdvözlő sürgönyét, mely így 

szólt: „H iszek  egy Istenben, hiszek egy 
hazában’, hiszek egy isteni örök igaz
ságban, hiszek M agyarország feltáma
dásában Ám en /“ A  közgyűlés minden 
tagja felállt s a sürgöny felolvasása után 

a dalárda ugyanezt a magyar hitvallást 
énekelte. M ég szivünkben csendültek 
az Ámen hatalmas akkordjai, amikor 
az elnök belekezd nagyszabású köz
gyűlési beszédébe melyet a lább adunk 
vissza.
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llovszky János
o rs zá g o s  e lnö k e x p o zé ja

A  közgyűlés hatalm as tiltakozása az áruházi verseny  
ellen. Az egész  m agyar társadalom  sürgeti a védelm et

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Rendkívül megtisztelő ránk 

nézve, hogy a mai záróülésün
kön mindazok, akik az ország 
közéletét vezetik, jóformán tel
jes számban megjelenni szíve
sek voltak. Bátorkodom szives 
megjelenésükért a B. Sz, leg- 
hálá.sabb köszönetét kifejezni 
( éljenzés) és egyben szimbo-

Házának. a magyar vármegyék- 
nek és városoknak, községek
nek, c\ magyar minisztériumok
nak, a Kereskedelmi és Ipar
kamarának, az összes egye
sületek-, testületeknek képvise
lőit, külön mindazokat, akik 
szives megjelenésükkel a mai 
közgyűlésnek fényt adtak és 
végül üdvözlöm az én kedves

| egyesitett ,,főkönyvét" most ide 
tudnám tárni, amelyen át be 
lehetne látni az egyének gaz
dasági viszonyaiba, akkor ez a 
főkönyv úgy nézne ki. mint az 
a ház, melyen villámcsapás fu
tott keresztül- 1931-ben elren
delt bankzárlat óta egyre jobban 
villámlik. De 1914. az a dátum, 
amelytől kezdődik a magyar-

A z elnöki asztalnál (balról jobbra) Zeidler Imre, Köpesdy Elemér, dr. Puiebl Győző alelnökök, Lingel János társelnök, Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter, llovszky János orsz. elnök. W inchkler István keresk. miniszter. Szendy Károly polgármester. Hirmann

Ferenc gyáros. Bednárz Róbert apátplébános.

likusan átnyújtani viszonzásul 
a B. Sz- névjegyét. A B. Sz. 
felírása alatt három sor van.

Első sor: mindenkori tárgyi
lagosság.

Második sor: keresztény és 
nemzeti alapon, krisztusi sze
retettel. jóindulattal és aláza
tossággal való cselekvés.

Harmadik sor: tanuljuk meg
becsülni mindazokat, akik a 
magyar életet önzetlenül szol
gálják.

Nincs több szöveg a név
jegyen, ennyi van rajta és mi
kor ezt hangsúlyozom, méltóz- 
tassanak megengedni, hogy a 
legnagyobb szeretettel üdvözöl
hessem e szimbolikus névjegy 
sorai mögött élő és kiolthatat- 
lan nemzeti érzéssel vendé
geinket. képviselőház illusztris 
elnökét. Sztranyavszky Sándor 
őnagyméltóságát. (Nagy taps), 
a m- kir- Kormány részéről meg
jelent Fabinyi Tihamér (nagy 
taps), Bornemisza Géza (nagy 
taps), Winchkler István dr. ( nagy 
taps), Budapest Székesfőváros ; 
részéről Sipőcz Jenő főpolgár- j 
mester és Szendy Károly polgár- 
mester (nagy éljenzés), vezeté
sével megjelent városi urakat, 
a magyar országgyűlés mindk fe\

Baross testvéreimet. (Éljenzés.)
Én itt egy pillanatra megállók. 

Ma megalakult a B. Sz. 31-ik 
szakosztálya, a Dohány árus 
Csoport. Az uj testvért illik kü- 
,ön köszönteni. Az uj testvér 
löbb mint ezer taggal alakult 
meg és ezzel a B. Sz. tagjai
nak száma egy mozgósitolt 
hadosztálynak a létszámára 
emelkedett. (Éljenzés).

Minden egyesület évente ren
des közgyűlést iart beszámolás 
céljából. Ez február 12-én meg
történt és most, amikor záró
ülést tartunk, erre nem térek ki
dé jelzem jövő célkitűzéseinket. 

Abból kell kiindulnom, hogy
a fogyasztóképesség csökkenése 
következtében ma nagyon nehéz 
az ipar és a kereskedelem  

helyzete.

Ha számszerint nem is a leg
nagyobb, de társadalmi hely
zeténél fogva a köziisztviselői 
kar és a városi lakosság a leg
nagyobb fogyasztó réteg. A csa
ládfenntartás, a gyermekek ta
nítása. az adók és közszolgál
tatások árai nagy gondot rónak 
a kenyérkereső családfőre. (Úgy 
van! Úgy van!) Ha a keres
kedők és iparosok helyzetének

ság megpróbáltatása. 1920, 
amikor végzetesen lecsapott 
iánk az óriási területű és lélek
számú veszteség. Ez a veszte
ség oly nagy, hogy annak ki- 
heverésére a nemzet talpra- 
állitására még nagyon sok időre 
le*z szükség• De, ha nézzük 
ezt a főkönyvet, a B. Sz. név
jegyének első során keresztül, 
amit úgy neveztem, hogy tár
gyilagosság, akkor a főkönyv 
mit mutat a megmaradt pozitív 
értékek szerint?
Meg maradt egy félárbócon, 

lengő lobogó, egy világszép fő
város és 9 millió verítékezőt 
gondterhes, az élettel küzködő 
magyar.

A bibliai csapásoknál súlyo
sabb szenvedés jutott osztály
részül a magyarnak és aki nem 
igy állítja be a helyzetet és

aki nem nézi tárgyilagosan a kor
mányzatnak és az egyéneknek a 
küzködését, az ne álljon ki a  köz
élet p iacára kritizálónak, gáncs

vetőnek és gondolatkeritőnek, 
mert nincs más kiinduló alap, 
amikor segíteni akarunk, amikor 
igényeinket, kívánságainkat m eg
szabjuk, mint a lehetőségeknek

valam int az említett főkönyvnek 
teljes ismerete.

(óriási taps.)
Az idő rohan, zúg, morajlik, 

örvénylik felettünk. A tétovázás, 
a széthúzás, az üszökszórás egy 
nemzet életében csak vissza
esést és a pusztulást megelőző 
viharnak a közeledtét jelenthetik 
Mi pedig nem elpusztulni, ha. 
nem fejlődni akarunk. (Úgy van! 
Úgy van!)

Sok kisegzisztenciát, — 
egészséges jövedelem- 

eloszlást
Ebből a szempontból kiindul

va, nézzük azt a munkát, ame
lyet a magyar hivatalos világ a 
társadalommal együttesen kíván 
végezni és igy nem zárkózha
tok el annak megállapítása elöl. 
hogy a munkában vezérfonál 
csak az lehet és mindannyiunk 
gondolatában, törekvésében és 
szándékában annak kell nyil
vánulnia, hogy magának a ke
resztény magyarságnak a jobb 
sorsát és jogát e hazában elő
segítsük. (Tomboló taps és él
jenzés.) Mert minél erőteljesebb 
mértékben érvényesül az a tö- 

| rekvés és minél több és nagyobb 
számban növekedik az önálló 
egzisztenciák száma a mező- 
gazdaságban, iparban és keres
kedelemben egyaránt, annál 
bensőbb tartalmat kap maga a 
nemzeti élet. mert hiszen az 
önállóság nemcsak a nemzet 
erkölcsi erejét sokszorozza, ha
nem osztó tényező a nemzeti 
jövedelem egészségesebb ki
szélesítésében és a szociálisel- 
lentétek elsimításában. (Nagy 
taps.) De nemcsak az uj egzisz
tenciákat kell megteremteni, ha
nem a kisegzisztenciákat is meg 
kell erősíteni.
Az elmúlt évi közgyűlésünkön 

hathatósan kértük a legkisebb 
munkabérek bevezetését, hogy 
a munkásság fogyasztóereje nö
vekedjék. Kértük az O Tl-M ABl 
tartozások moratoriális szabá
lyozását. A m. kir. kormány 
magáévá tette és — nem a hi
valkodás hangján mondom — 
az ipar számos területén már 
eddig is érezhető a hatása. 
Ugyanígy a moratoriális szabály
zat terén történt rendeleti intéz
kedések kihatása igen mélyen 
fog megnyilvánulni a gazdasági 
élet terén. A küzdő kisember 
súlyos helyzetének megkönnyí
tése képezi az igazi nemzetépi- 
tés tengelyét. A mi sorainkból 
más szellemet és munkát nem 
ismernek és innen van az, hogy 
a mi érdekképviseleti szeke
rünkre az u. n. egyéni érdekek 
poggyászát felrakni soha nem 
engedjük. Ezta munkátpedigalá- 
támasztja az erkölcs és a jog 
és áthatja a tisztesség.

A gazdasági hatalmat évtize
des magyarálmatlanságunk foly
tán egyesek túlzott hatalmi ál
lása tartja kézben. Ez sürgős 
felülvizsgálatra szorul. Egyrészt 
azért, hogy magában a népben 
rejlő erők szabadon érvényesül
hessenek, másrészt pedig erre 
elengedhetetlenül szükség van, 
mert úgynevezett túlzó liberóiig 
szabadság sorai nagyrészének 
szolgaságba való taszításához 
vezetett és megkötője, nem pe
dig terjesztője a népi erők igaz* 
kivirágzásának. És itt célzok 
arra, hogy tavaly is
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-sürgettük és  most is  sürgetjük a 
helyes irányú iga zságos  ga zd a 
sági megosztás szem pontjából a 

szigorúbb karteltörvényt.

(Ügy van, úgy van ! éljenzés. 
dübörgő, percekig tartó nagy
taps)

. *;^v

Az áruházak ellen
Melyen tisztelt .Közgyűlés! 

Merem mondani, hoff^^llágné
zeti különbség nélkül az egész 
magyar kereskedelem és feldol
gozó kisipar egységes kívánsá
gát hangsuKozom, amikor

az áruházi versen y  e len ged h e
tetlen korlátozását kötelességi 
magyar érdeknek je lö löm  meg.

(Úgy van. helyes, viharos, óri
ási taps)  Nem kívánok ezzel 
a kérdéssel bővebben foglal
kozni. de szerencsénk van ma 
este mindhárom gazdasági mi
niszter. akik szeretetükben. meg
becsülésünkben és a hazáért 
való dolgozási készségükben, a 
nemzetért lobogó érzéssel fá
radnak. mindhárom miniszter 
ur őexcellenciáját ma este itt 
üdvözölni! (óriási taps. nagy 
éljenzés !)

En nem a köoetelődzés hang
ján szólok. — mert ez távol áll 
tőlünk — hanem az embersze
retet szaván át mondom, hogy

tiz és  t íze ze r  m agyar egz is zten 
c ia  követe li a z  áruházi nagytőke 

versen yén ek  korlátozását.

(Zugó taps.) A nag> tőke min
den lehetőséget élvez, szemben 
azzal a sok ezer és ezer kis- 
egzisztenciáyal, amelyik csak 
küzkőtfyé'^tüíijíi'fenntartani csa
ládját. de mégis hozzájárul adó- 

reivel. pengőivel a magyar 
költségvetéséhez. (Úgy 

var. agy van. óriási taps.) De 
ugyanezt nem látjuk az áru
házaknál. amelyek óriási for
galom lebonyolításával nevetve 
fizethetik be adójukat. (Dübörgő 
apst.) Számtalanszor jönnek 
hozzám kisemberek, rikik négy
öt g\ érmékét neveltek fel, szám
talanszor jönnek fel hozzám 
asszonyok, akik kis külvárosi 
üzle ben, férjüket a harctéren 
elveszítve, vagy hadirokkant
ként viszontlátva küzködnek az 
elettel (Úgy van. úgy van!) és 
könyörögve mondják, tessék se
gíteni. Éljen meg az áruház.
sinál a meg a maga üzletét, 

de csinálja azt etikai üzletkö- 
ssel úgy, mint ahogy én. a 

zegény asszony, künn a kül- 
árosban csinálom, hogy kenye

ret tudjak adni gyermekemnek. 
(Dübörgő taps) És az áruház 
az élelmiszert a saját beszer
zési áránál olcsóbban ne adja 
— mondja az asszony és kér
di — Összeegyeztethető ez az 
üzletvitellel ? (Úgy van, úgy 
van ! taps.)

Az elnök itt felemelte hangját : 
És egyet bátorkodom kérni 

és ezt s z í v  adresszálja a szív
hez, tudva azt, hogy ezt most 
olyan magyar urak közt mon
dom, akik megértik a nemzeti 
és keresztény alapon álló ipar
nak és kereskedelemnek tiszte
letteljes kérelmét, de egyben 
szavainkon keresztül ezeknek 
a szegény kisembereknek jaj
kiáltását :
Nem kell több uj áruház!

(Óriási,* szavakkal ki nem 
fejezhető, elementáris tüntetés. 
A közgyűlés percekig tombol,

Fabinyi,
Iyeslőleg 
nyavszky 
ház elnöke

Helyet a
De beszéljünk a magyar hol

napról is — folytatta beszédét 
Ilovszky János , beszéljünk 
azokról az ifjakról. akik ott fenn 
a karzaton énekelték, hogy hisz
nek Magyarország feltámadásá
ban. Beszéljünk arról, hogy mi, 
ha megerősödünk, mind a két 
karunkkal segítségére sietünk 
az ifjúságnak. Valljuk azt amit 
a miniszterelnök ur mondott, 
hogy

a fiatal m agyar érte lm iség g a z 
dasági pá lyákon h elyezked jék  el.

( Úgy van. úgy van !) Az értel
miségi pálya túltelítettsége gaz
dasági téren vezetendő le ! Nem 
tud annyi orvost, annyi hivatal
nokot. annyi ügyvédet foglal
koztatni se a mezőgazdaság, se 
az ipar. se a kereskedelem, 
amennyit az egyetem ad. Az 
igazi reformpolitikának csak az

ben, majd hátranéz. Forró han
gulat támad az egész közgyűlési 
teremben, az elnök percek múl
va tud csendet teremteni.

ifjúságnak
lehet a célkitűzése, hogy azok, 
akiket magyar anyák és magyar 
apák neveltek, akik a nemzet 
testeben évszázadokon keresz
tül hasznos munkát végeztek, 
azoknak a boldogulását segít
sük. azoknak az előbbrejutását 
lássuk:

Mégegyszer tisztelettel üdvöz
lök mindenkit, aki jelen van és 
a Baross Szövetség záróülé,sét 
megnyitottnak jelentem ki. (Óri
ási taps, éljenzés !)

A z  országos elnök nagyhatású be
széde után dr. Pureb l Győző terjesz
tette elő a Baross Szövetség kongresz- 
szusai által elfogadott határozati javas
latokat. amelyeket a közgyűlés hozzá
szólás nélkül egyhangúlag határozattá 
emelt. A  kongresszusi javaslatokat, il
letve a közgyűlés által elfogadott ha
tározatokat. lapunk más helyén részle
tesen ismertetjük.

Hiánynak az átadásával, amellyel 
saját kebelébe felveszi, a maga 
sorai közé besorozza az Országos 
Frontharcos Szövetség illusztris 
elnökét, Takách Tolvay József 
gróf országgyűlési képviselő urat 
(Nagy éljenzés), akit, sajnos, az 
öt ért súlyos csapás miatt nem 
tudunk személyesen köszönteni s 
igy megbízottja utján juttatjuk 
el hozzá szivünk és lelkünk üze
netét. Az az érzésem, igen tisz
telt Közgyűlés, hogy a saját so
raiba való besorozás, a Baross 
Szövetség tagjai közé való fel
vétel ünnepélyes aktusa, minden 
komolysága, meghittsége, emel
kedettsége mellett külsőség, for
maság, ceremónia. És pedig azért, 
mert a lényegbeli felvétele, be- 
sorozása
Takách Tolvay József 

gróf
őexcellenciájának, valamint az 
általa vezetett országos szerve
zetnek, már régen megtörtént, a 
magyar lelkek Összedobbanásá- 
val, a magyar kereskedő és ipa
ros társadalomnak a frontharcos 
gondolattal való összeolvadásá
ból keletkezett frigyben, amely 
nem mai keletű, hanem a háború 
megpróbáltatásai között a lövész- 
árkok szenvedéseiben kezdődött, 
amikor a haza hivő szava so
rozta be a frontharcosok soraiba 
és tartotta forradalmon, ellenfor
radalmon, Trianonon, összeomlá
son keresztül,mindmáig, amigime

e n n e k  a  f r ig y n e k  h iv a ta lo s  
é s  c e r e m o n iá l is  m e g p e c s é -  
f e l é s e  é s  m e g e r ő s í t é s e k é n t  
m in te g y  t is z t e le t b e l i  ip a ro s -*  
s á  é s  k e r e s k e d ő v é  a v a t ju k  
fe l  a z  O r s z á g o s  F r o n th a r c o s  
S z ö v e t s é g  t e s t i  é s  s z e l le m i  

v e z é r é t .

Azt a férfiút, aki mindenkor 
hű és igaz fia volt ennek a ha
zának s aki, bárhova állította őt 
a magyar sors megpróbáltatása, 
a bukovinai harcmezőkön, a luk- 
koi áttörésig, véres ostromokon 
keresztül, megtette a kötelessé
gét a hazájával és honfitársaival 
szemben. Úgy érzem, hogy ennek 
a frigynek a megpecsételése, 
amely az o r s z á g o s  front
harcos tábor és a keresztény 
ipar és kereskedelem tábora kö
zött történt, több egyszerű hiva
talos ceremóniánál és aktusnál. 
Kell. hogy szimbolikus

útmutatás legyen 
az egész magyar jövőre nézve. 
Nemcsak a

Baross Szövetségben
tömörült kereskedő és iparos tár
sadalom, hanem az egész magyar 
közvélemény szempontjából. Kell, 
hogy ez a frigy, amely az iparos 
és kereskedő társadalom össze
fogásából, vagy helyesebben a 
frontharcos gondolat és a keres
kedő és iparos társadalom által 
reprezentált gondolat összefonó
dásából keletkezett, ne csak egy 
uj társadalmi rétegnek,

e g y  u j tö r fó n e lm i o s z tá ly n a k ,  
a  m u n k a  a r is z t o k r á c iá já n a k ,

a munka katonái nemesi rend
jének kialakulása legyen, hanem 
legyen egy uj erkölcsiségnek, 
szellemnek, lelkiségnek a kibon
takozása, amely csak

egy különbségtételt ismer 
magyar és magyar között, 
mégpcd:g azt, hogy ki-ki 
a maga munkájával meny-

Pureb l G yőző  átad ja  a z  iparügyi 
m iniszter kitüntető ok leveleit

A kongresszusi határozatok el
fogadása után sor következett a 
záróülés ünnepi programmjára és 
ennek első pontja volt a szövet
ségi tagokat ért kitüntetések át
adása. Purebl Győző dr. igen 
lendületes beszédben két derék 

! iparosnak nemes veretű portréját 
tárta a közgyűlés elé. Az egyik 
Spelter Henrik, a Cukrászipartes
tületnek érdemes elnöke, a má
sik pedig Scharle Ferenc kémény
seprőmester. Mindketten — úgy 
mond Purebl Győző- az ipar céh
beli hagyományainak nemes ápo
lását követték és ez az ut. bár 
fáradságos, de igen hasznosnak 
bizonyult, mert mind a két de
rék iparosmester legjavát adta 
munkálkodása által a köznek 
Spelter Henrik, mint iparosdinasz
tiának leszármazottja, a gimná
zium négy osztályának elvégzése 
után nem követte azokat a csábí
tásokat, amelyek abban az idő
ben, különösen a jó előmenetelü 
tanulókat a közhivatali pálya felé 
szólította, hanem kitanulta apjá
nak mesterségét és segédlevelet 
szerezve megint csak a céh kor 
szak hagyományait követte, ami
dőn elindult világot próbálni és 
bejárta Európa összes országait 
és mindenütt éjt nappallá téve 
állandóan és fáradhatatlanul dol
gozott, számítva arra, hogy azt a 
sok gyakorlati tapasztalatot, tu
dást, amit a külföldön szerzett, 
idehaza fogja értékesíteni a ma
gyar ipar egyetemének díszére, 
iparostársainak felsegitésére és a 
polgároknak példaadásul. Ebbéli 
törekvését a sors kegyesen támo
gatta. egyik sikert a másik után 
érte el és amidőn 1920. elején a 
fővárosi cukrász szakipartestület 
vezető nélkül maradt. Budapest 
cukrászmestereinek bizalma őt

A n ta l Is tvá n
a  munka arisztokráciájáró l

Nagy éljenzés közepette Antal 
István igazságügyi államtitkár, a 
Baross Szövetség levelezőtagja 
lépett fel ezután az elnöki emel
vényre és a következő beszéd 
kíséretében nyújtotta át Takách 
Tolvay József gróf megbízottja-

állította az ipartestület élére, 
amely poszton immár több, mint 
másfélévtizede maradandó alko
tásokat hagyva maga után, köz
bizalomtól övezetien dolgozik. 
Scharle Ferenc pedig csak a mi
nap ünnepelte ipari működésének 
fél évszázados jubileumát. Az ő 
működése a kéményseprő szak- : 
mában számos hasznos alkotás- j 
hoz vezetett és kitüntetése ennek 
a ritka, hosszú pályafutásnak j 
megkoronázása. Purebl Győző dr., 
szövetségi alelnök hatásos beszé
dét lelkes taps fogadta és meg- 
indultság látszott a közgyűlés 
tagjain, amidőn igazi baráti sza
vakkal nyújtotta át a két díszes 
diplomát, mind két iparosnak, el
ismerésül a múlt tevékenységéért 
és buzdításul a jövőre.

A két kitüntetett nevében Spel
ter Henrik köszönte meg néhány 
szellemesen fordulatos mondat
ban a jelenlevő Bornemisza Géza 
m. kir. iparügyi miniszter urnák 
a kitüntető díszoklevél utján nyíl 
vánitott kegyet.

Most sor következett a Szövetség uj 
levelezőtagjainak beiktatására. Ilovszky 
János országos elnök kihirdeti a záró
ülésen is, hogy* ez alkalommal a Szö
vetség a várományosok sorából gr. 
Takách Tolvay  József altábornagynak, 
a Frontharcosok Szövetsége országos 
elnökének, Senn Ottó államtitkár, a 
M ÁV  elnökének dr. Lam otte  Károly, a 
szfőv. alpolgármesterének, dr. dorogi 
Farkas Ákos. m. kir. kormányfőtaná
csos, szfőv. tanácsnoknak és M üller 
Antal országgyűlési képviselő, a K e 
resztény Iparosok Országos Szövetsége 
elnökének adja át. Hagyományos szo
kás. hogy az uj levelezőtagokat minden
kor már korábban választott leve lező
tagok iktatják be s ezért ez alkalommal 
dr. A nta l István államtitkár, gr, Takách 
Tolvay  Józsefnek és Senn Ottónak. 
Bednárz Róbert pápai prelátus pedig 
a három másik kitüntetettnek adja át 
a levelezésitegségról szóló diszokmányt.

á lla m titk á r
nak és Senn Ottó a MÁV elnö
kének a szövetség levelező tag
sági okmányát.

__ Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Végtelenül hálás vagyok a Baross 
Szövetség vezetőségének, hogy 
engem bízott meg annak az ok-

Winehkler, Sipöcz he- 
bólongatnak. Sztra- 
Sándor a képviselö- 

előrehajol e széké-

keresztény
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nyit tud használni hazájá
nak és egyetlen érték legyen 
az emberek részére, hogy 
lelki és etikai kincseivel 
hasznára válik-e az ország
nak, illetőleg annak anyagi 
és szellemi birtokállomá

nyának. (Nagy taps) 
Mélyen tisztelt Diszközgyülés 1 

Ennek a kornak el kell követ
keznie, mert ka Önök a magyar 
kérdéseket látó szemmel figyelik, 
rá kell jönniök, hogy az igazi 
magyar problémák nemcsak azok 
a kérdések, amelyek napi éle
tünkre ránehezednek, nemcsak 
azok a problémák, amelyeket itt 
hallottunk — az áruházi verseny, 
a kontárkérdés, az OTI és MABI 
járulékok, nem is a nagy nem 
zetközi kérdések magyar vonat
kozásai — ,

a z  I g a z i  n a g y  m a g y a r  p r o ~  
b lé m a ;  a g y  u j m a g y a r  le lk i 
s é g n e k  e s  e r k ö lc s is ó g n e k  

a  m e g s z ü le t é s e !

Uj erkölcsi és szellemi re- 
naissance bekövetkezése és uj 
magyar ember megjelenése ezen 
a magyar földön, aki egy nemesi 
levelet ismer,

a munka nemesi levelét 
és egy tekintély előtt hajol meg : 

a kötelességteljesités előtt.
(Óriási taps). És ennek a kornak 
el kell következnie azért is, mert 
olyan emberek fáradoznak és 
munkálkodnak ennek a kornak 
előkészítésén, mint

Takách Tolvay gróf 
őexcellenciája, aki egy küzdel
mekben. kínlódásokban, harcok
ban, győzelmekben, csalódások
ban és sajnos, sulyo3 csapásokban 
eltöltött élet delelójén mutathat 
rá, hogy megszerzett minden díszt 
és kitüntetést, amellyel a feje
delmi kegy kitüntethette, becsü
lettel szolgáló katonáját és még 
jogosabb önérzettel mondhatja, 
hogy megszerezte azt a nagy ki
tüntetést, amelynek a megszer
zése sokkal nehezebb és fáradsá
gosabb :

embertársainak és honfi
társainak szeretetét és tisz

teletét.
(Úgy van! Nagy éljenzés.) Ez 
olyan rendjel, amelyet nem a ki
tüntetett hord az ö zubbonya fe
lett, hanem amelyet mi hordunk 
az ő számára a mi zubbonyunk 
alatt, a mi szivünkben, lelkűnk
ben nagyrabecsülésképen és el- 
ism *résképen. Méltóztassék meg
engedni, hogy az Országos Front
harcos Szövetség illusztris vezé
rének e gondolat jegyében nyújt
sam át a

Baross Szövetség 
levelezőtagságát. (Éljenzés, íaps).

Mélyen tisztelt Diszközgyülés! 
A munka és a kötelességteljesi- 
tés polgári és katonai erényének 
másik illusztris reprezentánsa felé 
is fordul ez alkalommal a Baross 
Szövetségbe tömörült kereskedő 
és iparos társadalom megbecsü
lése, elismerése. amelynek külső 
jelét, a levelezőtagsági okmányt 
átadom. Úgy érzem, hogy ennél 
az ünnepélyes aktusnál nemcsak 
a Szövetségünkbe tömörült ke
reskedő és iparos társadalom vesz 
részt hanem az ország minden 
fia, aki tisztában van

^ magyar államim sut ok je
lentőségével.

aki tisztában van azoknak a fér
fiaknak a munkájával és annak 
értékével, akik az államfő fenkölt 
elhatározásával ennek a hatalmas 
közlekedési apparátusnak az 
ügyeit intézik, a magyar állam
vasutak munkáját irányítják. Nem 
tudom, gondoltak-e arra, hogy 
voltaképen mi is

az az államvasutak?
És azok az emberek, akik e cso
dálatos intézmény vezetésének a 
gondját és terhét a vállukon vi
selik. Ha az államvasutakról csak 
azt mondanám, hogy nem egyéb, 
mint a síneknek, lokomotivoknak, 
állomásoknak, váltóőröknek, tiszt
viselőknek az összessége, szóval 
ennek a szervezetnek a külső 
ismérve, voltaképen ugyanazt a 
hibát követném el, ha az emberi 
szervezetről csak azt tudnám 
mondani, hogy az a húsnak, vér
nek, izomrostoknak, idegszálak
nak a konglomerátuma. És figyel
men kívül hagynám az emberi 
mivolt legfontosabb és emberré 
tevő momentumát:

a halhatatlan lelket.
így van az államvasutaknál is. 
Minden szervezeti anyagi és tech
nikai felkészültségénél, amellyel 
háristennek a Máv rendelkezik,

sokkal többet jelent az a 
szellem, amely kiárad abból.

Az a lelkiség, amely az allain- 
vasutak reprezentánsainak leiké
ből felénk sugároz és bár sokra 
tartjuk

e múlhatatlanul fontos és 
szükséges anyagi és tech
nikai felkészültséget és ér
tékeljük, még többre tartjuk 
azt a szellemet, etikumot, 
amely az államvasutak ke
rekeit mozgatja, amely min
den funkcionáriusának lei

kéből kiárad.
Mert azokat a hibákat, amelyek 

I az anyagi és technikai felkészült- 
i ségnél esetleg tapasztalhatók, ki 
lehet javítani. A leromlott állomás- 
épületeket ki lehet tatarozni, de 
a lelkiségben és az etikában, a 
hatalmas intézmény szellemében 
és lelkületében esetleg beálló hi
bát e hatalmas

erkölcsi testület
sohasem tudná kiheverni. Ezt ne 
méltóztassanak szóbotlásnak mi
nősíteni, én

erkölcsi testületet
mondottam, le kell szögeznem 
és az iparos és kereskedő társa
dalom, de az egész nemzeti köz
vélemény azt tartja, hogy

az államvasutakban nem 
üzletet, nem hasznot, nem 
kereskedelmi vállalkozást, 
nem haszonra született ala
kulatot, hanem hatalmas 
erkölcsi testületet látunk,

amely a legfontosabb faktora a 
magyar állam szuverénitásának 
és függetlenségének. Feltétlenül 
szükséges, hogy ennek a gondo
latnak itt szót adjunk, mert még 
mindig hangzanak hangok a li
berális gondolat faktorainak ré
széről, a magyar államvasutak 
felé, akik ebben a hatalmas in
tézményben csak termelési és 
közgazdasági problémát látnak 
és akik annak a fejlődésében és 
kiépítésében, európai színvonalra 
emelésében semmi má^ szempon
tot, mint pénzügyi, materiális

szempontokat, nem tudnak szem 
előtt tartani. Ki kell emelnem, 
hogy a háború utáni kormányok 
közül a

Gömbös-kormány volt az, 
amely a leghatározottabban 
és legkifejezettebben szakí
tott azzal a felfogással és
a magyar államvasutak ki-
fejlesztésére, hála annak 
a három miniszter urnák, 
akik sorunkban jelen vannak 
( nagy éljenzés), mindent 
megtett, hogy e hatalmas 
intézmény tovább fejlődjék 
és európai intézménnyé 

váljék.
És nem járult hozzá ahhoz, hogy 
bármelyik ágazatát, mint például 
legutóbb az állami gépgyárát le
építsék, vagy megcsonkítsák. 
Minden eszközt és előnyt meg 
adtak. Elsősorban megadtak hi
vatott, illusztris vezetőket az 
államvasutak számára, akik hi
vatásuk tudatában beleélik ma
gukat, hogy

nem puszta kereskedelmi 
vállalkozás, hanem nagy 
nemzet politikai intézmény 
élén állanak, amely hivatott 
a nemzet szuverénitásának 
fennmaradását és védelmét 

előmozdítani.
És adtak olyan kiváló vezetőt, 
mint

Senn Ottó állam titkár
ur Öméltósága. (Viharos éljenzés 
és taps). Ha a Senn Ottó Öméltó
ságáról portrait kellene íajzol- 
nom, egy angol essay iró ecset
jéhez kellenne folyamodnom, aki 
csodálatos tanulmányt irt a nagy, 
hallgatag emberekről, akik a nyil
vánosságtól, feltűnési ől távol, 
csendben, szinte észrevétlenül 
végzik a nemzetépités értékes 
munkáját. Senn Ottó Öméltósága, 
e nagy, hallgatag emberek közé

Kétségtelen — mondotta — , 
hogy ma minden bel és kül
politikai kérdésben a gazdasági 
kérdéseknek döntő fontossága 
van. A béke boldog korszaká
ban, amikor Ausztria és Magyar- 
ország gazdasági egységet ké
pezett, ezekkel a gazdasági kér
désekkel a nagyközönség nem 
igen foglalkozott. Ráhagyta ezt 
a szakemberekre, tudósokra és 
egynéhány po’itikusra.

A m ióta  a z  igazságta lan  bék ekö
tések  e z t a z  Istenalkotta ga zd a 
sági egységet széjje lzu zták , azóta  
a z  egy ik  ga zdaság i vá lságb ó l a 

m ásikba esünk.

S ezt a gazdasági káoszt a győz
tes államok védővám-politikája 
még csak stabilizálja és növeli. 
Most már látván ezt az évek 
óta tartó és egyre mélyülő gaz
dasági válságot, az emberek 
kezdenek érdeklődni a gazda
sági kérdések iránt és még olya
nok is, akiknek sem a hivatá
sukhoz. sem a foglalkozásukhoz 
nem tartozik az ezekkel a kér
désekkel való foglalkozás, be
látják ezeknek nagy horderejét 
és fontosságát, mert ezeknek a 
megoldásától függ a mi egész 
jövő  társadalmunk struktúrája 
és berendezkedése. A Baross 
Szövetség alapitói, amikor ezt 
a Szövetséget létesi'ették rém 
csupán azért alakították ezt a

tartozik, aki valóban a nyilvános
ságtól, szerepléstől, pódiumtól 
távol, szinte észrevétlenül intézi 
a dolgait és viszi e hatalmas 
apparátus ügyeit úgy, hogy azt 
sem tudjuk, hogy valójában lé
tezik. Ha ki akarnám emelni Senn 
Ottó Öméltósága másik kvalitását, 
el kell mondanom, hogy van az 
államtitkár urnák egy másik szen
vedélye : és ez a zene, a muzsika 
és ha erre gondolok, higgyék el, 
azt kellene kívánnom, hogy e 
kvalitása általánossá váljék min
den vasutasnál, mert a zene 
voltaképen harmóniát jelent, a 
harmónia pedig együttműködést, 
az együttműködés fegyelmet je
lent, egy belső s z í v  és lélekbeli 
fegyelmet és erre a fegyelemre 
az államvasutaknál, ahol minden 
ezen a fegyelmen fordul meg. 
nagy szükség van, de múlhatat
lanul

szü kség van  a z  e g és z  nem zeti 
t á r s a d a l o m n á l ,  m e r t  a z  
em beri in tézm ényeket e g ye t
len le lk i kva litás, a harm ónia, 
a z  együttm űködés veze tik . M ind
ezt e g y s zó v a l k ife je zv e , a z  e g y 
ség  gondolata  és  sze llem e  tartja 

fenn.

(Nagy éljenzés és nagy taps).

Méltóztassék megengedni, hogy 
ezekben a szerény, tiszteletteljes 
gondolatokban próbáljam kifeje
zésre juttatni a Baross Szövet
ségbe tömörült iparos és keres
kedő társadalom érzéseit és át
adni a Baross Szövetség nevé
ben Senn Ottó Öméltóságának a 
Baross Szövetség levelezőtagsá
gát. (Óriási éljenzés és nagy 
taps.)

A z  államtitkár hatalmas szónoki len
dülettel előadott és em lékében kitörül- 
hetetlcnül visszam aradó beszéde után 
B e d n á r z  Róbert pápai prelátus lé
pett a megafon elé és a következő 
avató beszédet tartotta :

Szövetséget, hogy a benne tö
mörülő kereskedők és iparosok 
érdekeit képviselje és védje, ha
nem azért is, hogy felolvasások
kal, cikkekkel ráneveljék a ke
resztény közönséget ezekre a 
kérdésekre, gazdasági rendsze
rekre, a velük való foglalkozásra 
és b( vigyék ezen kérdések meg
oldásába a keresztény erkölcs
tan törvényeit és a nemzeti erők 
ható tényezőit. A  Baross Szö
vetség. hogy ezt a nagy, neme
sen nagy. ideális célját minél 
könnyebben elérhesse, időnkint 
a keresztény társadalom tagjai
ból olyanokat, akik a közélet
ben fontos szerepet töltenek be, 
tagjai sorába hiv. hogy segítsék 
őt e nagy, ideális cél megvaló
sításában. Nekem, mint régebbi 
levelezőtagnak jutott az a meg
tisztelő feladat, hogy a főváros 
életében szereplő három kiváló 
egyéniségnek átadjam a Baross 
Szövetség levelezőtagsági okira
tát. A  főváros ma egy nagy 
üzem, a nemzeti gazdasági erők 
legnagyobb ható fókusza, hol az 
egy milliós város polgárságénak 
minden gazdasági ügye lebo
nyolódik. Fontos tehát, hogy az. 
aki ezen üzem < lén áll, vala
mint munkatársai nagy gazda
sági tudással bírjanak, hogy a 
köz érdekében sikeresen mű
ködhessenek. A főváros ebben 
szerencsés, meri illusztris pol-

B e d n á r z  R ó b e rt
pápai p re látus
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gármestere mellett ( éljenzés. 
nagy taps) egy olyan férfi áll 
a gazdasági ügyek élén, mint

L a m o t t e  K á r o l y
a lpo lgá rm ester ur

(Éljenzés és óriási taps), aki 
nagy gazdasági tudással, éles 
rímével intézi a főváros gaz
dasági ügyeit és a legbonyo
lultabb gazdasági kérdéseket is 
a helyes irányba tudja terelni 
és a polgárság, a főváros ja
vára elintézni. Bizonyos, hogy 
az ö sikeres működése bele
ket: csolódva ennek a Szövet
ségnek munkájába, ezt a Szö
vetséget nemes céljához köze
lebb fogja vinni. Amikor átadom 
neki a levelezőtagságról szóló 
kmányt, kívánom, hog\ mun

kássága igen sikeres legyen. 
(Éljenzés és hosszantartó taps).

A másik reprezentása a fő
városnak. akit B. Sz. levelező 
tagjai közé iktatunk ma,

F a r k a s  Á k o s
(hosszantartó éljenzés) ; dorogi 
Farkas Ákos nagy közigazga
tási tudását párosítja kitűnő 
gazdasági érzékkel és tudással. 
A főváros tisztviselőkarának 
ügyeit intézi, az elnöki ügyosz
tály vezetője és a főváros tiszt
viselőkarának ragaszkodása biz
tosítja az ő sikeres működését. 
Nagy munkaképessége, önzet
lensége nem csupán a főváros 
javára gyümölcsöző, de bekap
csolódva a Szövetség munká
jába. ennek a szövetségnek 
ügyeit is előre fogja tudni moz
dítani. Kívánom, hogy ilyen si
keres működés kisérje az itteni 
munkálkodását is. (Hosszan- 
irtó éljenzés és nagy taps).

A  harmadik, aki a főváros 
közéleti ben nevezetes szerepet 
játszik,

M ü l l e r  A n t a l
(Hatalmas eljenzés észugótaps) 
Egyszerű iparosból küzdötte fel 
magát az iparosság vezetőjévé. 
Es e nagy taps is bizonyítja az 
iparosok közötti nagy népsze
rűségét és mutatja, hogy fel
adatát jól teljesiti. (Úgy van, úgy 
van! Újabb nagy taps.) Nincs 
olyan iparos vagy kereskedői 
kérdés, amelynél ő úgy a par
lamentben, mint a törvényható
ságban az iparosok és keres
kedők érdekében fel ne szólal
jon. ( Úgy van, úgy van. Éljen
zés). Sok sikert is ért el ezen 
a téren és én hiszem, hogy az 
ő töretlen keresztény nemzeti 
meggyőződése legjobb biztosíték 
arra. hogy az iparosság jó ve
zetőt talált őbenne. (Úgy van. 
agy van). Amikor átadom neki 
az okmányt, kifejezem azon 
reményemet, hogy a most be
iktatott levelezőtagnak e mun
kája előbbre fogja vinni a Baross 
Szövetséget az ő nagy céljának 
elérésében. És ez a nagy cél 
nem lehet más. mint vissza
szerezni ezt az Isten által al
kotott ezeréves gazdasági egy
séget. (Hosszantartó éljenzés és 
nagy taps).

Senn Ottó beszéde a 
kitüntetettek nevében
Senn Ottó állam titkár m egköszönve 
társai n evében  a kitüntest, ezeket 

mondotta :
Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Mi valamennyien tisztában vagyunk 

annak a rendkívül nagy megtisztelte
tésnek amelyben részünk van. A  Baross 

| Szövetség alapszabályai szerint a leg

nagyobb megtiszteltetés, amelyet a B.
Sz. adhat, a levelezőtagság. De ennek 
a tagságnak nem az alapszabályoknak 
holt betűje adja a tartalmat és a fényt, 
hanem a tartalmat és a fényt az a 
munka és ennek a munkának az ered- j 

ménye adja, amelyet a Szövetség fenn- j 
állása óta, több mint 15 év  óta telje
sített és az az erős tekintély, amelyet 
ez  a Szövetség a magyar, gazdasági 
és társadalmi életben ma képvisel.
( Úgy van ! Úgy van !) A  B. Sz. az- i 
által, hogy a magyar kereskedőket, 
iparosokat, őstermelőket a magyar J 
nemzeti gondolat és a keresztény gaz- j 
dasági etika jegyében és szellemében | 
egy táborban tömöritette, felbecsülhe- , 
tetlen szolgálatot tett a magyar nem- j 
zemzetnek. ( Ú g y  va  n ! U  g y v a n i  
Hosszantartó éljenzés és taps.)

Nem ez az első alkalmam, hogy ezt j 
a lelkes tábort ilyen tömör sorokban, 
mint a mai díszközgyűlésen, együtt 
látom. Szivem egész melegségével, üd- I 
vözlöm  ezt a tábort és üdvözlöm a 1 
Baross Szövetség igen tisztelt elnöksé- ! 
gél és vezetőségét (óriás i éljenzés és ha- \ 
talmas taps),"azt a vezetőséget amely
nek meg van nemcsak az akarata, ha- j 
nem az ereje és képessége arra. hogy a 
B. Sz. magasztos céljainak betöltését a 
jövőre is biztosítja. (Éljenzés).

Mélyen tisztelt K özgyű lés ! Mi ujo- 
nan felavatott levelezőtagok rendkívül 
büszkék vagyunk arra a kitüntetésre, 
amely bennünket ért. De tudjuk azt is, 
hogy a leve lező tagság nemcsak jogok
kal, henem kötelezettségekkel is jár. 
És itt, ennek az ünnepi közgyűlésnek ! 
színe előtt teszünk fogadalmat arra. , 
hogy a Baross zászlóhoz fűződő szent 
és nagy hagyományokat minden erőnk
kel mindenkor megőrizni és támogatni 
fogjuk. (E ljenzés és nagy taps !)

Ezután kihirdeti az elnök a Baros- 
láncbi-zottság határozatát s felkéri dr. 
Fabinyi Tihamér pénzügymintszter urat 
az avató beszéd megtartásara.

pénzügyminiszter avatóbeszéde 
az uj Baross-láncosokra

Tisztelt díszközgyűlés! Szíves 
• ‘Hiedelmükkel röviden fogok 
szólani, mert nem akarom ide
jüket elvenni. Az idő pénz, pén
züket pedig úgy is eleget ve
szem el. (Hosszantartó derült
ség és taps.) Azt hiszem, hogy 
a legkomolyabban szólva is he

lyes, hogy ha ezt az elvet köve
tem, mert oly illusztris, derék 
férfiak azok, akik ma a Baross- 
lánc díszét és terhét magukra 
veszik, hogy érdemüket a ren
delkezésre álló rövid idő alatt 
úgy sem lehetne hozzájuk mél
tóan méltatni. (Taps).

A Szövetség munkáságának 
iránya

A határozat azt mutatja, 
►gy a Baross-láncot a közélet
ek csak olyan tagja kapja, 
kj önzetlen tevékenységet fe j

tett ki a Baross Szövets g cél
úinak munkálásában. A  Baross- 
Szövetség célját egy sz >. ( gy 
név: Baross Gábor neve teljesen 
kifejezi. (Éljen) Jelenti ez a 
név a magyar kereskedelem, 
pár és őstermelés érdekeinek 

ápolását. A  nemzeti érdek szol
gálatával jelent egyet, amit itt 
alá akarunk húzni, hogy harmo
nikusan az ipar, az iparon belül 
a nagy-, a kis- és középipar egy 
aránt, a kis- és nagykereskede
lem egyaránt, karöltve az ős
termeléssel együtt dolgozik. 
(Helyeslés) Mert iparos és ke
reskedő nem érvényesülhet, ha 
egymás között a nehéz viszályo
kat méltányosan megoldva, kart 
nem öltenek a mezőgazdasággal 
amely ma talpköve mindnyá
junk boldogulásának. (Helyes

lés) Az üzleti tisztesség hagyo
mányainak megőrzése is szere
pel a Szövetség célkitűzésében, 
s így az érdemek között is, ame
lyeket tagtársaim szereztek. Az 
üzleti tisztesség megóvása egy
úttal egyik forraszó anyaga en
nek a láncnak, amelynek három 
tulajdonsága van: hogy viseli a 
Baross nevet, hogy lánc és hogy 
aranyból van. Ezt az aranyat a 
tisztesség, a szeretet és a mun
ka aranya forrasztotta össze. 
(Meleg taps) Szerepel a Baross 

j Szövetség célkitűzésében és igy 
az érdemek között a magyar kéz 
munkájából eredő hazai iparcik
kek fokozott megbecsülése és 
előmozdítása. Ez életkérdés 
reánk nézve hiszen itt sorskö
zösség áll fenn. A  hazai iparcik
keket meg kell becsülni az or
szág egész lakosságának, mert 
ahol négyszögkilométerenként 

| 94 ember él, ott egészséges ma
gyar életet magyar ipar nélkül

fenntartani nem lehet. (Helyes
lés) .

—  Szerepel a célkitűzések kö
zött a magyar kereskedelem tá
mogatása és megbecsülése is. 
Ez a kölcsönösségen alapszik, 
mert az összes társadalmi ágak
nak össze kell fogni és elvárhat
juk viszont a magyar kereske
delemtől, hogy fogyasztói minő
ségünket szem előtt tartsa. A 
célkitűzések között ott van a 
nemzeti célok szolgálata is a ke
resztény gazdaság etikai szelle
mében, amely mindenkit felölel, 
aki ezeket a magasztos eszmé
ket lelkében gyökerezteti és 
cselekedeteiben is hívéül vallja 
magát. Ennek a gondolatnak a 
harcosai azok is, akik méltónak 
találtattak e lánc viselésére. 
(Taps)

A Baross-lánc 
szolgálata

— Ez a lánc összefűz, ez a 
lánc ideköt a Baross-eszmének 
a szolgálatához, s ez a lánc ösz- 
szefüz azzal a hatalmas szövet
séggel, amelynek lélekben sok
kal több tagja van, mint itt meg
jelent, s mint akik be vannak 
írva a tagsági könyvekbe. Ez a 
lánc elkötelez a magyar jövendő 
érdekében a magyar jelen tövi
ses utjának a keresztény gazda
sági etika szellemében való ál

landó taposására, járására.
(Úgy van! Úgy van!) Mert nagy 
ideák nélkül nem lehet élni. Fo
kozottan nem lehet élni ezekben 
a mai szomorú időkben, ha lel
kűnkben a jövő napja és lán
goló szövétnekje nem dereng. 
De nem lehet elérni ezt a célt, 
ha nem teljesítjük a minden
napi kötelességet.

Büszke vagyok 
erre a láncra

— Ez a lánc összeköti azokat* 
akik ebben a nagy kitüntetés
ben részesültek és azokat, akik 
utólag az évek hosszú során át 
részesülni fognak a kitüntetés
ben. Én büszke vagyok erre a 
láncra (Lelkes éljenzés), mert a 
megbecsülés maximumát látom 
benne, annak a polgári megbe
csülésnek, amelynél nagyobbat 
és többet adni nemcsak a társa
dalmi osztályok, de meggyőző^ 
désem szerint bármely nemzet 
bármely osztálya sem adhat. Ez 

| a Baross-lánc letörülhetetlen 
jelleget ad az embernek, hogy 
bárhová veti is a sors, azokért 

, az eszményekért, amelyekért 
; ezt neki annakidején adták, to

vábbra is küzdjön.
—  Azért hangsúlyoztam a 

harmóniát a különböző társa
dalmi és foglalkozási ágak kö- 
zött, mert az az érzésem, hogy 
nekünk minden eszmét harmo
nikusan kell előbbrevinni. De el 
kell árulnom, hogy lelkemben a 
pénzügyminiszter sem tudta le
győzni a volt kereskedelemügyi 
minisztert, mert különös meleg 
szeretettel vagyok a kisipar és 
kiskereskedelem iránt. (Lelkes 
taps.)

—  Az uj Baross-láncosoknak 
pedig utravalóul azt kivápom, 
hogy az előbb beterjesztett 24 
pontból, amely között nagyon 
sok megvalósíthatatlan is van, 
valósítsuk meg a legfontosab
bakat és ha el fogjuk érni a ta
valyi százalékos arányt, amelyet 
a tavaly itt elhangzott prog
ramból megvalósítottunk, ak
kor teljesen meg lehetünk elé
gedve. Csak egyet ragadok ki, 
az OTI- és a MABI-hátralékok 
rendezését, s emlékezzünk arra, 
hogy a legkisebb munkabérekre 
vonatkozó rendelkezés is megje 
lent azóta, s a munkaidőnek 
észszerű 48 órás szabályozása 
is megtörtént. Ha tehát én azt 
kívánom a Baross-láncosoknak, ~ 
hogy ezzel a lánccal, amely min
ket összeköt, ilyen eredmények
kel dolgozhassunk a jövőben, 
azt hiszem, mindnyájunknak ki
elégítő és jó eredményt kíván-' 
tam.

A felavatandók 
érdemei

__ A  felavatandók érdemeit
nem kell nagyon ismertetnem, 
olyan kimagasló közéleti múlt 
áll a hátuk mögött. Sztranyav- 
szky Sándort (Éjenzés) mégis 
le kell lepleznem, ő ugyanis fér
fias erélyével, tántoríthatatlan 
akaraterejével, fiatalságával ele: 
lent mond a magyar perjognak, 
mert még a közokirattal szem
ben is megengedi az éUeobizo-. 
nyitást. Harmineévi közpályái 
működése áll mögötte, de hiába 
mondom, fiatalságával rögtön 
megcáfolja. A  céltudatos ke
resztény eszmének a harcosa ő, 
s ezzel a lánccal ilyen harcost 
láncolhattunk le. Bornemisza
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Sztranyavszky
hatalm as b e szé d e

Estebéd. Balról jobbra : dr. Sipőcz Jenő főpolgármester, Bornemisza Géza ipari miniszter. Lingel János. dr. Sztranyavsz 
Sándor. Ilovszky János, dr. Fabinyi Tihamér, dr. W inchkler István, vitéz Barczy Gábor. dr. Szendy Károly, dr. W inkler Elem

Baross-láncokkal a kitüntetetteket 
felruházta.
A jelenetet lelkes éljenzés és 

bensőséges üdvözlés fogadja
A  kitüntetettek nevében Sziranyav- 

szky Sándor mondott köszönetét.

ándor
ross Szövetség ebben a lekm- 
íetben is példával jár elől, mert 
magyar testvéreiben az értéket 
felbecsüli és nem kisebbíti. A 
magyar közélet mezejét járó 
vándor számára mindennapi je
lenség az értékek kisebbítésére 
irányuló kísérlet tünetének a 
látása. Ritka jelenség a magyar 
közéletben az értéken felül való 
elismertetés, s ezért hálával 
tartozunk mi, hogy rajtunk ke
resztül a Baross Szövetség pél
dát mutat és másokat is meg- 
erőíst abban a hitében, hogy a 
magyar közéletben dolgozni 
nem hiábavaló, mert vannak 
magyarok, akik elismerik a 
végzett munkát. (Taps.)

—  Méltóságos elnök úr, mé
lyen tisztelt Baross-testvérek — 
mert azt hiszem ezzel a lánccal 
nyakamban joggal használha
tom ezt a szót, hogy testvéreim. \

Ezorhá 1‘omszáz
terítékes ü nne pi estebéd

Géza iparügyi ír. I raszter ur (Él- | 
jenzés) tettekkel mutált ' meg, 
hogy ezekért .;z eszméi -*t mit 
hajlandó és mit tud tenni. 
(Taps) Az az elgondolás, amely 
kereskedelmi és ipari téren már 
az első Gömbös kormányt is ve
zette, s amely, hogy csak egy 
dolgot említsek, a közszállítási 
szabályzat megalkotásával a kis
iparosoknak sok munkaalkal
mat teremtett, nyilvánul meg az 
ő munkásságában.

Az uj ipari novella csupa jó
indulatba fogant a kisiparosság 
iránt, s Bornemisza Géza fia
talos tetterejétől és elszántsá
gától sokat várunk, s hisszük, 
hogy keresztül fogja vinni a 
nagy kérdések megoldását. 
(Taps) Szeretettel kell kiemel
nem fővárosunk főpolgármeste
rét, Sipőcz Jenőt (taps), aki 
mintaképe puritán, keresztény 
gondolkodású, jogászi elmélye- 
désü, meleg, emberszerető szívű 
közéleti férfiúnak, aki ebben a 
fővárosban, ahol oly nehéz min
denkinek kedvére tenni, általá
nos megbecsülésnek, szeretetnek 
és tiszteletnek örvend. Ö nem 
feledte el, hogy ezt a várost 
kereskedők és iparosok alapítot
ták, tették naggyá és tették 
magyarrá. Zimmer Ferenc 
(taps) igen tisztelt barátom 
nem szeretetteljes barátja az 
iparnak, a kereskedelemnek, 
hanem maga az ipar, maga a 
kereskedelem. Egy élet munká
jával, hallatlan erőfeszítésével 
virágzóvá tett egy égés'. keres
kedelmi ágat. Cége ma fogalom 
s ez a cég azt mutatja, hogy 
milyen okos és nemzetfenntartó 
törekvés az, ha az apák mester-

— Ha valaki itt megjelent 
—  mondotta —  és csak azt 
nézte, hogy itt milyen ünnepi ak
tus folyt le, akkor ha idegen 
volt, azt mondhatná, jó világ 
van ezen a csonka magyar föl 
dön, ráérnek a magyaiok ünne
pelni és dicsérni egymást. A  
mai díszközgyűlésnek azonban 
előzménye van. Egy hétig tart) 
komoly, eszméket kicserélő al
kotó munka előzte meg és <z 
a mai díszközgyűlés a munká
ban eltöltött hétnek csak kerete 
és ehhez a kerethez használtak 
fel minket, kitüntetetteket. Ne
kem ez megtisztelte . v:t je l ; 
hogy a munka keretében mi is 
helyet foglalhatunk. (Taps.)

— A Baross Szövetség a ma
gyar iparos és kereskedőtársa
dalomnak olyan érdekképvise
leti szerve, amely a maga ér
dekének képviseletéi másod
rendű tényezőnek tekinti a 
nemzet egyetemes érdekeinek 
képviseletével szemben. Ez az 
érdekképviselet méltó módon 
illeszkedik bele azokba az idők 
be, amely időknek emberét oly 
találóan jelemezte Antal István. 
A Baross Szövetségben tömö
rült magyar keresztény iparos 
és kereskedő-társadalom egy
másban keres? azt az erőt, 
amelyre s z ü k s < ge van a magyar 
iparosnak és a magyar keres - 
kedőnek, hogy a viharos idők
ben, amelyek különösen a ma
gyar gazdasági életet tépázzák 
meg, megállják a helyüket. A

ségét folytatják, abba belevon
ják a fiukat, de a vevőket is. 
Szeretettel üdvözlöm a kitünte
tetteket. (Nagy taps.)

Ezután Purébl Győző, Lingel Já
nos, Zeidler Im re és Kiss Endre, a

magyar kereskedőnek és a ma
gyar iparosnak szilárdabb tá
maszt, mint amilyen önmaga, 
egymás számára elképzelni nem 
lehet. A Baross Szövetség pél
dája példamutatás, példaadás 
az egész nemzet számára. A 
Baross Szövetség példája az, 
hogy önmagából meríti az erőt 
és elsősorban önmagában bízik. 
A magyar nemzet akkor, ami
kor életéért, jelenéért és jöven
dőjéért küzd, épp úgy, mint a 
Baross Szövetségben tömörült 
magyar iparosok és kereskedők, 
csak önmagában keresse az erőt, 
mert Isten segítoégén és önma
gunk erején kív i\ más erőre 
nem igen támaszkoahatunk. 
(Hosszantartó éljenzés.)

—  A Baross Szövetség előtt 
azért kell meghajtani a magyar 
élet minden fiának az elismerés 
zászlaját, mert példája mind n 
magyar izámára ír tő példa ar
ra, hogy a magya1 megbecsülje 
egymást, szeresse egymást, ne 
gyűlölködjön, ne kisebbítse 
egymást, ne a kivetnivalót ke
resse egymásban, hanem az el- 
ismerésreméltót és azt érté
kelje. Értékelje pedig inkáub 
értéken felül, mint értékei; 
alul. (Lelkes taps.)

—  A Baross Szövetségnek és 
vezetőségének abban a tényé
ben, hogy bennünket a Baross- 
lanccal kitüntetett, a magam 
1 észéről és azt hiszem kitü ‘le
tett társaim is értékünkön feli ! 
való kitüntetést látnak. A Ba-

A közgyűlés befejezése után 
a nagy tábor jelentékeny része 
együtt maradt, magyaros szo
kás szerint áldomásra, mert a 
jól elvégzett munka megköve
teli, hogy a barátság szálai a 
fehér asztalnál tovább szövőd
jenek.

Muesnyák Béla vendéglős lát
ta el ez alkalommal is a nehéz

(Éjenzés taps.) Élek is ezzel a 
jogommal, nem szóvirágként és 
nem szónoki fogásként, hanem 
meggyőződésből. Ezzel a lánccal 
nem kötöttek minket a Baross 
Szövetséghez, mert a Baross 
Szövetséghez mi már régesré- 
gen odakötöttnek érezzük ma
gunkat az elvek azonossága, a 
meggyőződés tisztasága, a köz
élet szolgálata és az önzetlen kö
telességteljesítés tudatában. En_ 
gedjék meg, hogy amikor köszö- 
netemet fejezem ki a láncért, 
egyúttal köszönetét mondjak a 
pénzügyminiszter umak is azo
kért a méltató szavakért, ame
lyekkel hozzánk fordult és ame
lyek kíséretében nekünk a lán
cot átnyújtotta.

— Isten áldását kérve a Ba
ross Szövetség működésére és a 
Szövetség minden tagjára, ké
rem Baross-testvéreimet, hogy 
adjanak nekünk alkalmat, hogy 
necsak a Baross-lánc viselése és 
a lelkűnkben élő érzések azonos
ságával, hanem a munkából a 
magunk részét kivéve is szolgál
hassuk a Baross Szövetség cél
jait. (Hosszú taps.)

Ezután felhangzott a Himnusz 
magasztos imádsága és utána 
elnökünk köszönetét mond dr. 
Sztranyavszky Sándornak, majd 
a B. Sz. XVII. évi rendes köz
gyűlésének záróülését berekesz 
tette.

tisztet. A rendezőség munkáját 
dicséri, hogy minden példásan 
ment. Természetesen ilyen ha
talmas összesereglésnél egy-két 
nuancebeli eltérés a legjobb 
igyekezet mellett is adódik, de 
az asztalgazdák résen voltak és 
a háznagyok az egész idő alatt 
tevékenykedtek. Végh J. Gusz
táv és Ispanovits Sándor ház-
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nagyok — Czigler Amolddal 
együtt állandóan dolgoztak. Ez
zel i nagyszerű szervezettség
gel sikerült percek alatt minden tese''e* az áilamrendői 
idényt kielégíteni. ! szimfonikus zenekara adta.

Az estebéd hangversenyét 
Szol 1 ősy Ferenc karnagy veze
tésével az állam rendőrségi

Köszöntés a Kormányzóra
Az első pohárköszöntőt Si- 

:>öcz Jenő dr. főpolgármester 
mondotta a kormányzóra. 
Hangsúlyozta, hogy az össze
omlás óta a mai napig terjedő 
korszakot a nemzeti történelem 
egy ik erkölcsileg nagy korsza
kának tartja, mert a nemzet 
a legsúlyosabb sorscsapásokból 
u-ljes egységgel és a nemes esz
mények szem előtt tartásával 

!-napra emberfeleti erő- 
uzdötte fel magát. És hogy 

z metörténhetett, elsősorban 
köszönhetjük vitéz nagybányai

Horthy Miklós koi*mány zónák. 
A mikor ez ünnepi alkalommal 
— mondott a főpolgármester —  
a komoly munka után áldomást 
tartunk, a Föméltóságú úr felé 
fordulunk alattvalói hódolatunk
kal és kifejezzük azt a szívünk
ből jövő komoly Ígéretet, hogy 
az ő nemzetmentő munkájában 
mindig mellette állunk és mire- 
ánk mindig számíthat! (Nagy 
taps.)

A zenekar eljátszotta a Him
nuszt, amit az ünneplő közönség 
áhítattal hallgatót végig.

Ilovszky János köszönti a vendégeket
Országos elnöküriket a múlt 

heti közgyűlési tárgyalások ha
talmas mértékben vették igény
be, de azért fáradtságát leküzd
ve, derűs lélekkel állt a mega- ■ 
fon elé, hogy szívbeli kötelessé
gének tegyen eleget, köszöntvén 
a vendégeket és a kitüntetett 
férfiakat.

Országos elnökünk mindenek
előtt felolvasta dr. v. József Fe
renc királyi herceg levelét, 
amelyben kimentette távolma
radását. ,.Gondolatban és lélek
ben —  írja —  együtt vagyok a 
szövetség dolgozó tagjaival. Az 
idők nagyon nehezek, a Szövet
ség mégis bátran és kitartóan 
küzd tovább, amiben niindnyá- 
unknak öröme telik.”  Ilovszky 

nos ismertette Serédi Juszti- 
í bíboros hercegprímás leve- 

■ melyben a hercegprímás 
ik ad kifejezést, 

hogy elfoglaltsága miatt nem 
tudót; megjelenni az ünnepi 
zár-ülésen. Hangoztatja, hogy 
a keresztény ipar és kereskede
lem küzdelmes harcát e nehéz 
időkben igaz együttérzéssel nézi 

a  szövetség minden hazafias 
és becsületes törekvésére Isten 
bőséges áldását kéri.

- Zaiamegye egyik sarkában —
- > mond Ilovszky — ezzel a mondattal 

Kezdik az ünnepi felköszöntőt : A z  ál
dásos poharat iiletö köszöntő szóval 
• ozlök mindenki', aki jelen van. 
’ -bben az egy mondatban, amely 
'Zöntési forma ma már tradicioná- 
i vált. benne van a megbecsülés 

kifejezője : Üdvözlök mindenkit.
b jelen van. A z  örömnek is hű kife

le a mondat első néhány szava. 
Kor a szónok azt mondja : A z  áldo- 

s poharat illető köszöntő szóval 
i a poharát. A  magyar, ha vigad, 

öröme van. az áldomásos billiku- 
mindenkor asztalára helyezi, 

h í nem igy volna, mit csinálnánk 
k jó ma yar föld termelte borral, 

-'yre Noé apánk is a rege szerin* 
mond'a : Kostóid meg, jó-é ?

.y tehát zalai hangulatú vigas
zai. no meg aztán a mai közgyü
nk meleg, forró hazafias hangula- 

táplálkozva, bátorkodom a S ző
tt nevében Baross-testvéri őszinté

ié i és lelkünk m elegével köszönteni 
-gybegyúlt vendégsereget, a B=iross- 
• éreket. de különösen köszönteni 
keit a közéleti kiválóságokat, akiket 
szeretetünk és megtisz'elésünk külső 
1 el elhalmoztunk

M ndannyiunk leikében t miekek rög- 
í >anek meg, amelyek jóval vagy rosz- 
^za! - annak összefüggésben. Emlékszem 
eP szer —  az osztrák-magyar monarchia 
^  g akkor teljes keretében fennállott —  
k*al.c,a csücskének közelében keltünk

át a Visztulán. Koromsötét éjszaka I 
volt. Ahol átkeltünk, attól a helytől pór 
lépésre állott a Visztula hídja, amelyet 
áz oroszok felrobbantottak. A  Visztu- ! 
Iának a partja olyan magas volt. hogy 
a hidlábak csonkjai a rőt fóklyafény- 
n.l. mint fenyegető karok álltnk ki a 
vízből, mig a hídnak az iv je  a folyóba i 
belészakadva. a rombolásnak borzal
masan szemléltető képét mutatta. A z  J 
utászok, hogy pontonhidat verhes>enek. ! 
megbontották, kiásták az évszázados j 
töltést, úgy. hogy a gyalogosok, kocsik 
egy meredek lejtőn mentek le a fáklyák 
fényénél a lebontott töltések kapuján 
at a v íz  színe magasságáig, amelyen 
gömbölyűre fagyott jégrózsókat úszta
tott az ár. s azok a hidat képező vas
pontonok orrához ütődtek, vagy törtek 
vastagságukhoz mértén szét.

A  hadseregnek minden nyelvén hang
zott a k iá lltás: előre, vorwártz. haidé. 
avanti. attól függ. hogy milyen csapatok 
mentek, magyarok, osztrákok, leng. elek. 
rutének, vagy  a Karsztvidék katonái. 
Így mentek át a túlsó partra, orosz 
területre.

. . . Szilveszternek éjszakája volt. Ott 
a hídon átkelve, néztem az órámat. 
Tizenkét óra múlt pór másodperccel. 
Szomorú uj év. Idegen folyó, za jló  jég 
és a szekerek és gyalogos tömegek 
átkelése közben a jeges ár felett ingó hid.

. . .  És amikor az em lékezés szivór- 
ványhidján. a mai felköszöntőben erre 
az em lékezésre rámutatok, önkéntele
nül összehasonlító képként köti össze 
a jelent a múlttal, mert ma, amikor 
területileg, gazdaságilag egy szétron
csolt országban járunk, ahol a múltak
nak gazdagságára már csak az emlé
kezés fénye esik. akkor látom, a szét
roncsolt magyar világnak áthidalására 
azokat a magyar utászokat, akik ma 
verik  a pontonhidakat. hogy azokon a 
mai generációk összeszoritott fogakkal 
haladjanak előre, mint o ly csapatok, 
am elyek a magyar földnek, a m ag 'ar 
iparnak, kereskedelemnek s a magyar 
közéletnek megmaradt katonáit, sere
geit, férfiéit, asszonyait és gyerekeit 
ót akarják vinni arra a túlsó partra^ 
amelyen a nemzet hajnalhasadásó.iak 
ideje elkövetkezhetik. (Ú gy  van ! Úgy 
van !)

Köszöntőm ez em lékezés, e pár
huzam, onás után a bizalomnak és 
szeretetnek szavával, a megbecsülés 
őszinte melegségével a régi és a ma 
megválasztott és ékesített Baross-lón- 
cosokat, levelezőtagjöinkat, bízzanak 
bennünk, mi a B. Sz. pontonverőinek 
katonái akarunk lenni, mi hidászai 
akarunk lenni az alapozási munkának 
és szerelnénk, hogy az az eszme, az 
a hit. amely bennünk él és amelynek 
fáklyafénye nem rőt szint, hanem a 
nemzeti hitben való  erős fénynek a 
tisztaságát mutatja, a nemzetünk bol
dogulását szolgálja. (Ú gy  v a n !)

így köszöntőm ez  ünnepélyes vacso
rán összes vendégeinkkel együtt az uj 
Baross láncosokat, a régi Baross-lón- 
cosokat. az uj és régi levelezőtagjainkat 
és az áldomásos poharat illető szóval 
fejezem ki kivónsógomat. Isten áldása, 
segítsége le g y e n  mindannyiunkkal I 
(Nagy tapsF)

Most pedig em eljék mindannyian a 
poharat és ürítsük azt hittel, bizodalom- 
mal a nemzetünk kiváló harcosaira és 
Magyarország félórbócon lengő zászló
jára, hogy az mielőbb a magasba szök
jön —  oda. ahová 1000 éves múltja 
után minden jog megilleti. (Ó riási taps 
és éljenzés!)

B orn em isza  G é z a
ipari m iniszter a  m agyar ip a ro sság  

gazd a sá g i m egerősítésérő l
A z  eslebéd közönségének érdeklő

dése a lelkes hangulat közepette még 
jobban fokozódik. Mindenki várja az 
ipari miniszter ur megnyilatkozását, 
aki az estebéden a Rausch  Aladár 
em lékserleg beszédet fogja mondani. 
A/, iparosok valósággal felkészülnek 
arra, hogy a miniszter szavait most az 
ipari novella tárgyalása előtt hallják. 
Szinte m egfeledkeznek ró'a, hogy a 
megafonok széjjel viszik a hangot. A z  
országos elnök nagy tetszéssel foga
dott köszöntése utón Bornem isza  Géza 
iparügyi miniszter emelkedett szólásra, 
aki a Baross-serleggel a kezében az 
ünnepi beszédet tartotta. A  miniszter 
beszédében többek között a követke
zőket mondotta :

—  A Baross Szövetség által 
imént kitüntetett urak nevében 
Sztranyavszky Sándor őexcel
lenciája mondott magasszárnya- 
lású beszédet, megköszönve a mi 
nevünkben is, hogy bennünket 
ennek a Szövetségnek tagjai, sőt 
kitüntetettjei közé sorozni mél- 
tóztattak. Én azonban különös 
hálával kell, hogy adózzam a 
Szövetségnek, mert hiszen mö
göttem nem áll évtizedes köz
életi múlt, mint kitüntetett tár
saim mögött. Én mindössze egy 
éve szegődtem azoknak a törek
véseknek a szolgálatába, ame
lyeket a Baross Szövetség is 
szolgál (Taps.) Ezért az a meg
győződésem, hogy ez a magas 
kitüntetés, ami a legnagyobb 
iparos-kitüntetés ebben az or
szágban, nem annyira szerény 
személyemnek, mint inkább 
azoknak a kormányzati törekvé
seknek szól, amelyeket kiváló 
elődöm, Fabinyi Tihamér őex
cellenciája nyomában követek,

aki nemcsak szóval, hanem tet
tel is megmutatta azt, hogyan 
kell a kisiparost és a kiskeres
kedőt szeretni és hogyan kell a 
magyar kisiparosság bajain se
gítenünk. (Taps.)

—  Egy egyesület és egy in
tézmény csak akkor tud mara
dandó emléket hagyni maga 
után, hogy ha működése céljául 
magasabb erkölcsi feladatokat 
tud kitűzni. A  Baross Szövetség 
azt a feladatot tűzte ki hivatá
sul, hogy a magyar társadalom 
a magyar haza számára keresz
tény iparos- és keresztény ke
reskedőtársadalmat nevel. (Úgy 
van!) Olyan iparost és olyan ke
reskedőt, akik foglalkozásukat 
szent hivatásának tekintik és 
akik átérzik, hogy becsületes, 
tisztességes munkájukkal előbb
reviszik a nemzet nagy ügyét is. 
Ezek az iparosok és kereskedők 
tisztában vannak azzal, hogy 
munkájuk helyes végzésével 'a  
köznek teljesítenek szolgálatot 
és tisztában vannak azzal, hogy 
ennek az országnak felépítésé
hez minden hű hazafinak becsü-

] letes munkája szükséges.
—  A  Baross Szövetség e nem

zetnevelő hivatását a kormány 
mindenkor odaadással támogat
ja. (Lelkes taps.) Mi előttünk is 
az a tisztes magyar keresztény 
iparos és kereskedő lebeg, aki 
munkáját odaadóan végzi, tisz
tes családi életet él, becsületes, 
hű polgára ennek a hazának és 
aki gyermekeit és utódait abban 
a szellemben neveli, amelyet ez 
a Szövetség magából áraszt.

A  helyes iparos utánpótlás
—  Mi előttünk azoknak a 

nagy nyugati iparos- és keres
kedő nemzeteknek a példája le
beg, ahol az iparos és kereskedő 
nem neveli a fiát hivatalnoki pá
lyára, hanem büszke örömmel 
adja át fiának hagyományos 
mesterségét és ezt annál na
gyobb örömmel teszi, ha látja, 
hogy utóda nagyobb felkészült
séggel tudja hivatását folytatni. 
(Úgy van!)

—  Mint a kormány iparügyi 
minisztere, (Éljenzés.) termé
szetesen a legközelebb érzem 
magamat a magyar kisiparos
társadalomhoz, s mint azt he
lyesen jegyezte meg Fabinyi 
Tihamár őexcellenciája közgyű
lési beszédében, tökéletes har
móniára van szükség a kis-, kö
zép. és nagyipar között. Mind
ezek a foglalkozási ágak nélkü
lözhetetlen értékei a magyar 
nemzetnek és nem lenne helyes 
nemzeti politika az, hogy ha

egyik foglalkozási ág a másik 
rovására törekednék.

—  Éppen azért, mivel a kis
iparos társadalom a magyar 
iparostársadalom legszegényebb 
rétege és miután a legnagyobb 
támogatásra szorul, éppen olyan 
szeretettel és melegséggel for
dulok elsősorban az én kisiparos 
testvéreim felé, mint amilyen 
szeretetet és melegséget élvez
tek ők kiváló elődömtől. (Hosz- 
szantartó lelkes éljenzés.)

—  De tisztában vagyok azzal 
is, hogy az iparpártolási politika 
bizonyos mértékben revízióra 
szorul. (Éljenzés.) Nem elég eb
ben az országban gyönyörűen 
berendezett nagyipari üzemeket 
létesíteni, hiszen a legutóbbi 
gazdasági válság is megmutat
ta, hogy ilyen válság esetén sok
szor nagy hátrány származik 
abból, hogy ha kevésszámú 
nagyüzem kezében van az ipar. 
(Úgy van!)



8 BAROSS SZÖVETSÉG 8. szám

— Le kell nyúlnunk az ipari 
társadalom legmélyebb rétegei
hez, egyengetnünk kell boldogu
lásuk útját, emelni kell szellemi 
és erkölcsi színvonalukat, el 
kell látnunk olyan gazdasági és 
kereskedelmi ismeretekkel, ame
lyek nélkül önálló gazdasági 
exisztenciát fenntartani és fej
leszteni nem lehet. Törekednünk 
kell arra is, hogy ennek a kis
ipari társadalomnak értékesebb 
elemei üzemük fejlesztésével fel
juthassanak a középipari exisz- 
tenciák sorába és megteremtsük 
végre Magyarországon a rég
óta hiányzó középipart. (Hosz- 
szas éljenzés.)

—  Baross-testvérek! Ma már 
a magyar közélet teljesen egy

séges abban a tekintetben, hogy 
ennek az országnak az iparosítá
sát fejleszteni kell és teljesen 
egységes abban a tekintetben is, 
hogy a magyar kisipari társada
lomnak a boldogulását kormány
zati eszközökkel is elő kell moz
dítani.

— A kormány mindent meg
tesz, amit tehet ennek a célnak 
az elérésére. Ezután már csak 
a kisiparos társadalmon van a 
sor, hogy azokat a rendelkezése
ket, amelyeket a kormány kiad. 
vagy a törvényhozás elfogad, 
töltsék meg Baross-szellemmel, 
töltsék meg megfelelő tartalom
mal, hogy azok a kisiparos tár- 
sadalam javát szolgálják.

zik. (I^elkes taps.)
— Amikor a Baross Szövet

ség serlegét felemelem, Isten 
áldását kívánom a Baross Szö
vetségre és a Baros Szövetség
ben tömörült testvéreimre és 
kívánom, hogy az a harmonikus 
együttműködés, amely ebben az 
országban immár csaknem két 
évtized óta fennáll, a mi közre
működésünkkel új eredménye
ket hozzon a magyar kisiparos
társadalom és a magyar keres
kedői társadalom javára.

A  beszédet nagy tetszéssel fogadta 
a közönség és hosszasan ünnepelte 
Bornemisza Géza minisztert.

Ezután Kiss Zsigmond, abonyi es
peres szólalt még fel, aki az abonyi 
magyarok üdvözletét hozta küldött
ség élén Uovszky János elnöknek.

Ságnak, minden magyar remény
nek és minden ideálnak. A ma
gyar életből, reményből ideálból, 
örömből, fájdalomból, szenvedés
ből ötven százalékot szívesen vál-

latunk és kérünk is a magunk 
számára, mi, a magyar falu. Ab
ból a magyar faluból jöttünk, 
amelynek arcán ép úgy rajta van 
a gyász, a fájdalom, ahol kiül a 
szemekbe a szenvedés, megpró
báltatás — amit mi egy szóval 
magyar sorsnak nevezünk ma —, 
amelyben azonban benne van a 
múltnak ragyogó dicsősége és 
benne van a hitünk egy szebb 
jövendőnek reménységében is. 
Abból a magyar faluból jöttünk 
amely a maga fájdalmát, gyötrel
mét és gyászát úgy sem tudja 
elkendőzni eltakarni amint tudja 
a város, kiváltkép a főváros. Ne
künk talán nincs arra sem pén
zünk, sem erőnk, hogy el tudjuk 
takarni a mi fájdalmunkat, gyá
szunkat és nagy nagy életharcun 
kát. De van egy drága kincsünk 
— s ez a drága kincs közös a 
városéval — van hitünk s van 
reményünk. Ezért vagyunk m; 
falusiak, akik feljöttünk a fővá
rosnak ünnepségére, olyan bol
dogok, mert tudunk egyek lenni 
nemcsak a fájdalomban, hanem 
a hitben és reménységben is.

Egy hatalmas nagy jelszót hal 
lőttünk itt. A Baross Szövetség 
kiáltotta a magyar jelszót, jeli
gét : Istennel dolgozni a hazáért!
(Éljenzés és óriási taps)  Ez ne
künk, falusiaknak is a boldog, 
áldott jelszavunk. Enélkül régen 
meghaltunk volna, vagy haldo
kolnánk most, amikor harcolunk 
és sokszor rongyoskodunk. Eljöt
tünk tehát, abonyiak, a faluból, 
hogy ünnepeljünk, hogy tisztes
séget tegyünk és tanuljunk. Szép 
magyar ünnepnek vagyunk mi is 
a részesei. Fellángol itt a haza- 
fiúi lelkesedés és a hit himnu
szává magasztosodik a fájdalom 
a magyar testvérek égő szemében.

Részérdekre nem lehetünk figyelemmel
csak a köz érdeke után követke-— Országos nagyjelentőségű 

problémák intézésénél, sajnos, 
sokszor kerül szembe az ember 
egyes kisebb jelentőségű parti
kuláris érdekekkel. Ha azonban 
ilyen partikuláris érdekekkel ta
lálkozunk és ugyanakkor meg
csendül fülünkben a közérdek 
szava, akkor nem lehet vitás, 
hogy melyik utat kell az ember
nek követnie. Éppen ezért, hogy 
ha az eljövendő rendelkezések 
során néhány partikuláris érde
ket mellőznünk kellene, vagy 
nem lehetne olyan mértékben 
figyelembe venni, mint ahogyan 
az érdekek képviselői szerették 
volna, akkor csak arra kérem 
önöket, hogy ne feledkezzenek 
meg arról, ami a nagy Baross 
Gábornak is az ideálja volt: 
mindent a közért, első a köz ér
deke és az egyes emberek érdeke

Kiss Zsigmond
református esperes beszéde

— Tizenkét magyar szív jött 
fel Abonyból erre a nemes ün
nepségre, abból a faluból, amely 
integráns része a magyar élet
nek, magyar nemzetnek, állami-

A z estebed közönsége, jobbról Abony küldő:tsége-

Eljöttünk, de nemcsak ünne
pelni, hanem tisztességet tenni 
is. Tisztességet tenni a Baross 
Szövetségnek, mert bár mi nagyon 
keveset is tudunk a Baross Szö
vetségről kinn a falvakban, any- 
nyit mégis tudunk, hogy ez egy 
olyan magyar egyesület, amely
nek lobogója fennen hirdeti a ma
gyar jövendőt, amely a fájdalom
ból is ki tudja csiholni a magyar 
lelkesedést.

Egy kedves kapcsolatunk mégis 
van a Baross Szövetséggel, elm, 
kén, Ilovszky Jánoson kérészit 
(Hosszantartó éljenzés és óriási 
taps akinek talán nincs sok oka 
hálóval gondolni miránk, de ne
künk annál több okunk van őt 
szeretni, mert magyar testvéri szi
vét megismertük, mert lobogó lel
kének lángolását csodáltuk, mert 
belénk is hitet öntött és küzdel
meinket meg tudja könnyíteni és 
rózsákat tud szórni a mi fájdal
mainkkal gyászos ösvényeinkre. 
Ez nekünk Ilovszky János. Talán 
nem is tudják és nem is gondol 
ják a Baross Szövetség tagjai. 
Amikor lejön hozzánk, ünnepnap 
számunkra. Amikor kezét szorít
hatjuk. baráti lelkesedése lángját 
érezzük. De jöttünk, hogy tisztes
séget is tegyünk nálg és rajta ke
resztül ennek a derék szövetség
nek, amelynek életéből egy gyö
nyörű darabot kaptunk ma- És 
eljöttünk azért is, hogy ta
nuljunk. Hát tanultunk a mai es 
téből. Megismertük a Baross Szö
vetséget a mai eszményiségében 
magyar, komoly keresztény mun
kájában, élő hitében és remény
ségében. Itt vannak az én kedves 
abonyi magyar testvéreim, mi el
jöttünk, elhoztuk magyar szivün
ket. testvéri együttérzésünket. Ne
ked, kedves János barátom ! Fo
gadd szeretettel meleg köszönté
sünket. Te a miénk vagy. Téged 
semmi tölünk el nem szakíthat! 
Halszerenosében és örömben min- 
kenkor a miénk leszel.

Hoztunk egy kis abonyi bort 
is. használd egészséggel. A foly
tatását Abonyban szer tnénk adni 
hozd el magaddal kedves felesé 
gedet szeretteiddel együtt. Isten 
áldjon Téged, akik tehozzád a 
sze etet láncán kapcsolódnak, 
áldja a Baross Szö.etséget kitar 
tásában tűrésében, hírében Lten 
legyen mindannyiunkkal! (Óriási 
taps, melegen ünnepük a szóno 
kot, a Szövetség elnökét és a 
küldöttség tagjait A jelenlevő elő
kelőségek mind koccintanak a 
szónokkal és a küldöttség tagjai
val. Ilovszky János meghatottan 
odalép a szónoki emelvényeié és 
ott fog kezet a szónokkal a kö 
zönség nagy ünneplése mellett).

A  vacsora közönsége hosszú íréig 
maradt együtt.
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Múlt hét péntekjén folyt le a Baross 
\ etség kereskedelm i kongresszusá- 
. tanácskozása, mely az egyes ke- 

- edelmi osztályok részéről beadott 
szteseket egyeztette. A z  ülésen 

E lem ér a  mérnöki és építési 
elnöke és Z e id le r Im re  alelnök 
a tárgyalásokat. Ezen a kon

gresszuson is a munka igen simán folyt 
le. szemben az általánosságban meg
szokott kongresszusi tárgyalásokkal, 
melyeken a sok felszólalás az elinté
zést hátráltatja. A z  egyes kereskedelmi 
osztályok indítványairól alant számo
lunk be.

leim et a n a g y á ru h á za k  v e r s en y e  ellen
. egész kereskedelmi élet mély- 

recésén szenved az áruháziüzemek
. nnyiszor kifogásolt versenytevé
kenysége miatt. A Szövetség e 
tekintetben felhívta a kereskedelmi
miniszter ügyeimét aira hogy ke- 
lek egy esztendővel ezelőtt már 
készült egy rendelettervezet mely 
az áruházak versenyének megfé 
kezes t tűzte ki cé ul de minthogy 
ez a rendelet nem elégítette ki a 
kereskedelmi érdek - testületeket, 
a szabályozás akkor lüggöben
maradt.

A Baross Szövetség mindenek
előtt utal arra, hogy a kérdés 
rendezését már a kereskede.ini 
miniszter el smerte akkor, amidőn 
szükségét látta annak, hogy ren 
delettervezetet készíttessen s igy 
ebben a tekintetben a kormányzat 
és kereskedelem között magá 
nak az áruházi érdekeltségnek 
kikapcsolásával természetesen — 
vélemény eltérés nincsen.

Az sem vitás, hogy a kormány 
ezt a kérdést rendeleti utón sza
bályozhatja, mert a gazdasági 
élet rendjének biztosításáról szóló 
1 ‘131 . XX\’I. t. c., továbbá az 1932.
VII. t c., nemkülönben az 1933. 
X és a hatályában meghosszabbí
tott 1934 ; XV. t. c. alapján, a 
kormány kellő felhatalmazással 
rendelkezik abban az irányban, 
hogy ezt a változtatást rendeleti
leg életbeléptesse.

A Baross Szövetség kéri azt, 
:iogy a kormány uj áruházi üze
mek létesítését rendeletileg tiltsa 
meg, de ugyanakkor mondja ki 
a meglevő áruházakra azt a tilal
mat, hogy sem területileg. sem 
pedig újabb cikkek bevezetésével 
gazdaságilag nem terjeszkedhetnek

Nyomatékkai utal a Baross Szö
vetség arra. hogy az áruházi üze
mek veszedelmes tevékenységének 
egyik forrása azoknak élelmisze
rekkel és közvetlen fogyasztási és 
élvezeti cikkekkel való kereske 
dése miért is teljes mértékben 
helyeselve és magunkévá téve 
azt. amit a szomszédos Ausztiia 
törvényhozásilag megcsinált, a már 
meglevő áruházi üzemekből záros 
határidőn belül tiltsa ki az élelmi
szereket és az áruházakban levő
vendéglői vagy buffet - üzemeket 
szüntesse meg.

Ezzel a szabályozással azonban 
még koránt sincsen az egyensúly 
helyreállítva, mert~az áruházak a 
magukhoz ragadott nagy forgalom 
alapján sokkal jelentősebb mér
tékben vehetik ki részüket a köz
terhekből, mint amennyire ezt 
jelenleg akár az általános kereseti, 
akár pedig a társulati adótörvény 
alapjántenni kötelesek.nem szólva 
arról a közismert tényről, mely 
? ^ n?vei a,aPJán adózó keres- 
edő és a becslés alapján adózó

ntAhK-6? 0 közterhei között az 
“ í v ? 1 ka‘egóriának óriási hátrá
tfininir ?"nál1 Az e tekintetben 
kialakult helyzet mindenképen in-

dokolja, hogy az áruházi üzemet 
szorítsuk arra hogy nagyobb adót 
fizessen. Ezért kért a Baross Szö
vetség azt, hogy az áruházakat 
külön áruházi ad val terheljék meg 
s etekintetbeu felkérte a Szövetség 
a pénzügyminisztert, hogy ilyen 
törvényjavaslatot sürgősen terjesz- 
szen a kormány e.é.

A Szövetség emlékiratában rész
letesen ismerteti idevonatkozólag 
a francia, a német, a jugoszláv, 
nemkülönben a svájci és az osztrák 
törvényeket s utal arra, hogyha 
már ezek a külállamok. melyek 
között egy sincs a mienkénél sze
gényebb al apóiban, szükségesnek 
tartották, hogy radikálisan orvo
soljanak, akkor míndenképen in
dokolt, hogy Magyarországon, 
mely szenved a tőkehiánytól, a 
kisemberek terheinek csökkenté
sével mozdítsák elő a tőkegyűjtés 
folyamatát. A Baross Szövetség 
meg is jelölte, hogy milyen áru
házi adóra gondol. Sem a kereseti 
adónak Németországban bevezetett 
pótlékolását, sem a társulati adó
nak megfelelő kulccsal emelését 
nem tartjuk célravezetőnek, hanem 
egyedül — úgy mint Jugoszlávi
ában a vonatkozó francia törvé
nyek intézkedéseinek átvételével 
történt — áruházi forgalmi adót 
kell kivetni, függetlenül attól, hogy 
az áruházi üzem a maga mérle
gében miféle évi eredményt mutat 
ki. Törvényeinknek a mérlegké
szítésére vonatkozó szabályai 
ugyanis nagy figyelemmel vannak 
aria, hogy a magángazdaságnak 
lehetővé tegyék a hét sovány esz
tendőre való gondoskodást, ezt a 
gazdasági életünk egyéb területén 
különben helyes elvet mi az áru
házakra nézve el nem fogadhatjuk, 
mert tapasztaljuk azt, hogy dacára 
az általuk évről-évre kihozott 
veszteséges mérlegeknek, az áru
házak folyton terjeszkednek és 
számbelileg szaporodnak. De nem 
fogadhatjuk el az áruházi üze
meknél á külön áruházi adó szem
pontjából az üzemegység-elvén 
nyugvó adózást sem. mert látjuk, 
hogy egyes osztályoknak veszteség 
utján való favorizálása mire vezet. 
Az áruházi üzemek minden for
galmuk után, származzék az bár 
veszteséges osztályokból is, fizes
senek áruházi forgalmi adót.

Az előterjesztéshez a fűszer- és 
csemegekereskedelem képviseleté
ben Marschalek Imre elnök szólt 
hozzá aki a javaslatot minta nem 
áruházi kereskedelem összességé
nek kívánságát jelölte meg s igy 
az értekezlet egyhangúlag ello- 
gadta a Szövetség javaslatát.

Brunhuber y í f t £**?*“«
V i l i . ,  B « r o * « - u t c *  61. T e l. 34-1-78. 
M űvészi elsőrangú fényképek, leve lező 
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A z  á lszövetk ezetek  elleni hatályos  
küzdelem

A Baross Szövetség felhívja a 
kereskedelmi miniszter figyelmét 
arra, hogy a szövetkezeti törvény
ben biztosított kedvezmények el
érése érdekében különösen az 
utóbbi évek folyamán számos ál
szövetkezet keletkezett, melyek 
mögött a legtöbb esetben csak 
lelkiismeretlen spekulánsokat ta
lálni. A szövetkezeti eszmét Stroh- 
mann-rendszerrel igyekeznek dis- 
creditálni. liz az irányzat egész 
gazdasági életünkre nézve számos 
veszedelmet rejt magában s igy 
feltétlenül szükséges, hogy a kor
mány törvényhozási lépéseket te
gyen folyamatba ennek a nagy 
veszedelemnek meggátlására.

A Baross Szövetség a kereske
delmi miniszterhez intézett felter
jesztésében azt kívánja, hogy 
teljesen a Pénzintézeti Központ 
mintájára a szövetkezetek rend
szeres ellenőrzésével bízassák meg 
egy szerv, mely az összes hitel , 
kereskedelmi-, ipari- és mezőgaz
dasági szövetkezeteket, tartozzanak 
azok akár az Országos Központi 
Hitelszövetkezet, akár pedig az 
lOKSz keretébe, ellenőrzés alá 
vonassanak. Az ellenőrzés terjed 
jen ki aria, hogy a szövetkezetek 
mindenkor csak a szövetkezeti 
törvény keretében s annak szelle
me szerint működjenek. Nincs 
természetesen akadálya annak, 
hogy ezt a szerepet az OKH és 
az lOKSz a munkakör megfelelő 
felosztása utján betöltsék. Ameny-

nyiben az ellenőrzés folyamata 
alatt beigazolást nyer, hogy va
lamely szövetkezet nem telel meg 
a törvényi kellékeknek, az hiva
talból lelszámoltatandó.

Annak érdekében pedig, hogy 
a jövőben hasonló hamis alapí
tások elő ne fordulhassanak, szük
ségesnek látszik megfelelő óvin
tézkedéseket foganatosítani. Ebben 
a tekintetben a Szövetség javasolja 
azt, hogy a cégbíróságok szövet
kezeti cegbejegyzést a jövőben csak 
az illetékes mezőgazdasági-, illetve 
kereskedelmi és iparkamara vagy 
szakipartestület véleménye és az 
ellenőrzéssel megbízott szövetke
zeti központ hozzájárulását igazoló 
irat alapján Joganatosithassanak.

Az export-szövetkezetek tekinte
tében Szövetségünk nagyarányú 
visszaélések idejekorán való meg
akadályozása érdekében azt kí
vánja, hogy ezekre nézve a leg
kisebb reszjegytöke a jelenlegi 
10C0 pengő helyett legalább 5000 
pengőben állapíttassák meg.

Az ellenörzésselmegbizottszerv- 
nek tétessék kötelességévé, hogy 
azokat a szövetkezeteket, amelyek 
ugyan megfelelnek a törvény ren
delkezéseinek de gyengék s bi
zonyíthatóan nem is számíthatnak 
megerősödésre, a szövetkezed piac 
érdekében fúzióra kényszerithesse. 
Az indítványokat Houba Károly és 
Tábory Gábor hozzászólása után 
egyhangúlag fogadták el.

Iparfejlesztési k ed v ezm én yek et a v en d ég 
látó iparnak idegen forgalm unk hathatós  

em elése  érd ekében
Mindinkább emelkedő idegen- 

forgalmunk fizetési mérlegünk 
bevételei között immár a harmadik 
helyet foglalja el, ami önmagá
ban igazolja azt, hogy itt olyan 
jelentős gazdasági eseménnyel 
állunk szemben, melyre minden 
figyelmünket összpontosítani kell. 
Ebben a vonatkozásban nyomul 
előtérbe a vendéglátó ipar helyzete, 
mégpedig akár magában a fő
városban, akár a Balaton öveze
tében, akár pedig az idegenfor
galom szempontjából tekintetbe 
jövő vidéki városokban illetve 
községekben.

Meglevő berendezéseink mellett 
a magyar vendéglátó ipar csak 
igen kis részben képes megfelelni 
az idegenforgalom modern igé
nyeinek. Ezért fontos, hogy a 
meglevő üzemek célirányos in
vesztíciókat tehessenek, de egyben 
fontos az is, hogy uj üzemek ke
letkezzenek. így tehát a kérdés 
közgazdasági vonatkozásaiból ki
indulva nem lehet kétséges az 
sem, hogy vendéglátó iparunk 
vonassék be az 1907: III. t. c. 
kedvezményeiben részesítendő 
iparágak sorába.

Az egész magyar közgazdaság

érdeke kívánja, hogy e besorozás- 
sal a magyar vendéglátó ipar végre 
az iparfejlesztési kedvezmények
ben részesíthető iparágak sorába 
emelkedjék, amire a 1907: III. t. 
c. 5 . §. a kormánynak adott felha
talmazással módot nyújt. A Baross 
Szövetség ezen az alapon azt kéri, 
hogy idegenforgalmunk hatásos 
és gyors továbbfejlesztése érdeké
ben a fővárosban és a balatoni 
övezetben, de egyes, az idegenfor
galom szempontjából fontos vidéki 
körzetekben is az invesztáló vagy 
az újonnan építkező vendéglátó- 
ipar kapja meg az idézett törv. 
/. §-ában felsorolt adó és illetékked- 

\ vezményeket.
Ezt a javaslatot a B. Sz. Ide

genforgalmi és Fürdőügyi Főcso
portja terjesztette a közgyűlés elé. 
A javaslatot teljes részletességgel 
dr. Votisky Antal, a főcsoport tit
kára dolgozta ki. A kongresszus 
a minden tekintetben helytálló 
javaslatot magáévá tette.

M O S S  M E R
vászon, fehérnemű, kelengye

N „  Vád-M. 1-3. fntiT István-u. sarak.)
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Védelm et a tisztességtelen  v ersen yp erek  A  va gyon m en tő  a u kciók  illegális keres- 
lavinája ellen  kedelm i tev ék en ység én ek  m egszü n tetése

A Baross Szövetség drogista- 
szakosztályából indult ki a kez
deményezés abban a tekintetben, 
hogy az utóbbi időkben aggasztó 
mértékben elszaporodott tisztes
ségtelen versenyperek ügyét köze
lebbről vizsgáljak meg és az 1923. 
V. t. c. idevágó rendelkezéseinek 
megfelelő módosításával tegyék 
lehetővé azt, hogy ez a per lavina 
a jövőben meg ne ismétlődjék. 
Rámutat a Szövetség arra. hogy 
ezek a perek ma már számtalan 
szakmának a helyzetét ássák alá. 
Kezdődött az ádáz küzdelem azzal, 
hogy a gyógyszerészek a dro
gisták ellen indítottak tömegesen 
ilyen pereket. Folytatódott azzal, 
hogy a drogisták a füszerkeres- 
kedők és a dohánykisárusok ellen 
léptek fel sok száz perben. A fű
szeresek a maguk részéről a pék
iparosok és festékkereskedök ellen 
nyomultak. Végeredményben meg 
állapítható, hogy ez a perlavina 
nem érkezett el az ikető bírói 
fórum döntéséig, hanem túlnyomó
részt egyezséggel végződött, de 
még így is isszonyatos nagy költ
ségeket jelentett, mégpedig olyan 
mértékben, hogy egy egy eset költ
ségei a substratum értékét sok 
százszorosán haladták meg. Meg
állapítható az is, hogy bármely 
az említett szakmába tartozó ke
reskedőnek egyezség esetén is 
sokszor olyan jelentős költségeket 
okozott az eljárás, ami messze 
meghaladta egy-egy évi egész adó 
összegét. Azok az esetek pedig, 
melyek bírói fórum előtt nyertek 
befejezést vak sággal elriasztották 
és megfélemlitettéka kereskedőket, 
mert a fennálló jog szerint meg 
ítélt büntetések a megrázkódtatás 
hatásával birtak.

Xyomatékkal utalunk arra hogy 
a kereskedelmi és iparkamara mel
lett működő állandó jury joggya
korlata szerint pl. az a drogista, 
aki az üzletében tartható gyógy 
szert vény nélkül adja ki a vevőnek 
tisztességtelen verseny - cselek 
ményt nem követ el. Igen érdé-

A  festékkereskedelem
A Baross Szövetségbe tömörült 

estékkereskedelmi érdekeltség in 
ditványára a kongresszus azt a 
határozatot h ;zta, hogy a keres
kedelmi minisztertől a festékke
reskedelemnek szakképesítéshez 
való kötését kívánja A kongresz- 
szus ennek az indítványnak annál 
készségesebben tehetett eleget, 
mert a Baross Szövetség általá
nosságban véve az egész kereske
delmi tevékenység szakképesítéshez 
kötésének eivén áll

A festékkereskedelem a maga 
sürgető kívánságát azzal indo
kolja, hogy ez a szakma az utóbbi 
években várakozás ellenére meg 
növekedett. A háború előtti idő
ben a fővárosban pl. csupán 50 
festékkereskedés volt, Nagyma 
gyarország területén pedig mind
össze nyolcvan ilyen kereskedés
ről tudunk. Fzzel szemben ma a 
fővárosban egyedül közel hatszáz 
a festékkereskedések száma, a 
csonkaországban pedig ezren fe
lül. Világos hogy ez a tulmére- 
tezettség nem képes a megfelelő 
megélhetést biztosítani.

Külön is figyelembe veendő, 
hogy a festékkereskedelem ki
mondottan vegyiszakma, mely kü-

kesen domborodik ki az egész 
kérdésben magának a kereske
delmi miniszternek az álláspontja, 
aki a Közgazdasági Értesítő 1934. 
november 10. iki számában a ka 
marai jurynak fenti felfogását 
visszatükröztetö kiadmányában le
szögezi, hogy a tisztességtelen 
versenylói szóló törvény csak oly 
esetekben nyerhet alkalmazást, 
amikor a cselekményt más jog
szabállyal büntetni nem lehet.

A Baross Szövetség ekként 
magáévá teszi azt az álláspontot, 
hogy amennyiben kiskereskedők 
zárórán túl olyan cikkeket forgal
maznak, amelyekre nézve zárórai 
tilalom áll fenn (ez különösen a 
füszerkereskedök és dohányárusok 
esete), akkor nem tisztességtelen 
versenycselekményt kell konsta
tálni, hanem kihágást. Ennek foly
tán tiszteségtelen versenyper in
dításának ily körülmény nem 
lehet jogalapja. De vonatkozik ez 
természetesen a gyógyszerészek 
és a drogisták egymásközti küz
delmére is

Erre az álláspontra kell helyez
kedni annál is inkább, mert az 
utóbbi hónapok eseményei meg
erősítik a B. Sz -get abban a fel
tevésben. hogy itt egyes ügyvédek 
által felbérelt agent piovokateurök 
eljárásáról van szó s igy alapjá
ban véve igen lelkiismeretlen fel
lépés az, mely a kiskereskedő em 
beriességére appellálva gyártja 
ellene a biinanyagot. Nem változ
tat ezen a benyomáson az a tény 
sem, hogy ezen elsődleges agent. 
provokateurök tevékenysége által 
felidézett izgalomban egyes ke
reskedelmi testületek nagy eiéilyel 
csatlakoztak ehhez az üldözési 
manőverhez. A'indezek folytán a 
kongresszus egyhangú határozattal 
kérte, hogy a miniszter az 1923.
V. t c. novelláris módosítása utján 
tisztázza ezt a helyzetet és ezeket 
a kihágási ügyeket a gyorsabb 
lebonyolítás érdekében a kamarai 
bagatell bírósághoz i tál ja

képesítéshez kötése
lönleges ismereteket kivan meg. 
Nyugaton számos államban fel 
ismerték ezt a helyzetet és a íes- 
tékkereskedést képesítéshez kötőt 
ték, de az ezirányu törvények 
bevezetése alkalmával gondosko
dás történt arról is hogy szak
mai továbbképző tanfolyamok 
rendszeresítésével biztosítsák a 
festékkeresí.edöknek a lehetőségét 
arra, hogy a termelési renddel és 
a szakma műszaki vonatkozásai
val állandóan kapcsolatba ma
radjanak.

Felmerül ennek a veszedelmes 
túlméretezettségnek láttán az a 
gondolat is, hogy a jelenleg ki
adott festékkereskedelmi ipariga
zolványok megfelelően revizió alá 
vétessenek, mégj edig tisztán csak 
szakszerűségi szempontbó'. Az a 
kereskedő, aki egy pártatlan bi
zottság előtt nem tudná beigazol
ni a kellő felkészültségét, a szak
mából közérdekből kikapcsolandó 
volna. Ez merész törekvésnek 
látszik, de erre is vannak kül
földi példák s igy nem tartjuk 
ezt a gondolatot a szerzett jog 
elleni sérelemnek abból a szem
pontból hogy a közjó szenvedne 
hátrányt.

A postakarékpénztár vezetése 
alatt folyó aukciók rendszeresítése 
annak idején a Baross Szövetség 
kezdeményezésére történt. Az el
gondolás az volt, hogy abban a 
nehéz időben, amikor különösen 
a polgári középosztály végső szo- 
rongatottságban kénytelen volt 
ingóságaitól megválni, ennek az 
értékes társadalmi rétegnek nyújt 
sunk lehetőséget ahhoz, hogy ingó 
ságai ne kerüljenek ebek harminca- 
dára. Az intézmény valóban nagy 
szerűen bevált és hossza évekig 
ennek működése ellen semmiféle 
kifogás nem merült fel, magái.ak 
a tisztes kereskedelemnek sem 
volt oka panaszra. Ez a helyzet 
azonban az utóbbi években kü
lönösen a bankzárlat óta igen 
hátrányosan megváltozott.

A napi árverések ma már el 
fajultak és azokon már csak ritkán 
találkozunk a középosztály által 
á.uba bocsátott használati tár
gyakkal. Az árveréseken ma már 
üzletszerűség látszik és majdnem 
teljesen értéktelen dísztárgyak, fest
mények. iparművészeti utánzatok 
kerülnek tömegesen oda, miáltal 
ez ez irányzat elérte azt hogy a 
ténylegesen az aukcióra szoruló

középosztálybeli elemeket ettől 
elriasztja. A legtöbb tárgyon fel
ismerhető a gyorsan és felületesen 
készített munka, sőt még bizo 
nyos használati jelleget is adnak 
neki kopási nyomok mesterséges 
készítésével. Így aztán a háború 
után teljes tisztaságban megindult 
aukciók ma már a zsibvásár jelle
gét hordják magukon. Akik ma az 
aukciókra szállítanak, sem nem 
iparosok, sem nem kereskedők, 
tehát magukat a közteherviselés
ből kivonó t gyének, ha pedig 
akadnak kereskedők és iparosok 

i is, ezek az aukciókat arra hasz
nálják fel, hogy pangó üzleteik 
forgalmát itt pótolják.

Ma már ez a megmételyezett 
állapot elérte azt, hogy az igazi 
mükereskedés egyenesen válságba 
került olyannyira, hogy üzleti re
zsijének töredékét sem képes meg
keresni. Erre való tekintettel a B.

I Sz. felkéri a kereskedelmi minisz
tert. hogy az aukciókat figyeltesse, 
s amennyiben az általunk panasz- 
lott jelenségeket hivatalosan is 
megállapítják, amely irányban 

; nekünk kétségünk nincs, kérjük 
rendelje el az aukciók célirányos 

| reformját.

A  csarnoki és  piaci keresked elem  
panaszáradata

A csarnoki és piaci kereske
dők sérelmeidnek és panaszaik
nak e„ész sorát juttatták a köz
gyűlés elé. A Baross Szövetség 
a panaszok átvizsgálása után 
azokat emlékiratba foglalta, a 
kongresszus a maga részéről 
azokat megvitatta és Dán János, 
Köhler Andor, Kovács Béia Tábory 
Gábor és Köpcsdy Llemér elnök 
hozzászólása után magáévá telte.

A közgyűlés egyöntetű állás- 
foglalását részben a kereskedelmi 
miniszterhez, részben a főváros 
polgármesteréhez továbbította.

Mindenek előtt szóvá teszik a 
csarnoki kereskedők azt, hogy a 
helybértarifának leszállítása igen 
aktuális. Ezt követe.i meg a fő
város közönségének érdeke, de 
magának a fővárosnak pénzügyi 
érdeke is. A kisszakasz rendszer 
általánosságban bevált alkalma
zása arra mutat, hogy közületek- 
nek olcsóbbitaniok kell szolgálta
tásaikat, ha nagyobb bevételhez 
akarnak jutni. Talán egy területen 
sem áll ez annyira, mint éppen a 
csainoki és piaci kiskereskede
lemnél, ahol látjuk azt, hogy a 
magas tarifák iolytán az árusító
helyek jó részben üresen állanak 
s egyes csarnokok valósággal el
pusztulnak. A főváros helytelen 
csarnoki tarifája eredményezte, 
hogy a fedett piacok és csarnokok 
közvetlen körzetében levő üzlet- 
helyiségeknek aránylagosan ala
csonyabb bére következtében a 
csarnoki kereskedelem éles konkur
enciát kapott, mit nemcsak ez a 
társadalmi osztály érez meg, ha
nem maga a főváros is.

A méltányosság jegyében kér
jük azt is. hogy az árusítóhelyek 
kiosztása terén tárgyi szempontokat 
is vegyenek figyelembe. Súlyos 
hátrányt jelent a csarnoki keres
kedelemre az álőstermelők egész 
légiója. Az őstermelői igazolvá
nyokat egy Ízben a főváros már 
átíizsgáltatta, de ez a munka kü
lönösen a laza ellenőrzés követ

keztében eredményeiben nem mu
tatkozik. Lehetetlen helyzet az, 
hogy 300—400 négyzetölnyi te
rületen gazdálkodó egyének min
den évadban, minden nap bőséges 
árukészlettel állítsanak a főváros 
piacaira azzal, hogy saját teimel- 
vényeiket akarják elárusítani. Bár
mennyire furcsa, de igy van. hogy 
narancs- és citrom-árusítás is ős
termelői igazolványok alapján fo
lyik. Ezeket a visszásságokat meg
szüntetni elsősorban a fővárosnak 
és nem is az érdekelt piaci és 
csarnoki kereskedelemnek érdeke, 
mert ha minden oldalról agyon
nyomjuk a csarnoki kereskedőt, 
természetes, hogy ez nem tudja 
még a helybért sem kifizetni.

Az érdekeltek kérik a csarnokok 
rendszeresebb vitágitüsát, karban, 
tartását és ezen felül egyes nyílt 
piacoknak egészségügyi felszerelé
sét. Meg kell azt mondani nyíltan, 
hogy például a Teleki téri piacon 
több mint 300 kereskedő részére 
még illemhely sincsen. Ebből fo- 
lyólag az eljárásoknak egész tö
mege indult már meg, amit a 
nyilvánosság előtt szóvá tenni 
sem lehet. A csarnoki kereskedők 
joggal utalnak arra, hogy ennek 
a kérdésnek gyors rendezése is 
a főváros kulturális fokmérőjéhez 
tartozik.

Kívánják a csarnoki kereskedők 
azt is, hogy a polgármester hívja 
fel a főkapitányt arra. hogy a 
házalást a legnagyobb eréliyel 
ellenőriztesse. A kongresszus f i 
gyelmébe ajánlotta a polgármes. 
temek azt a gondolatot, hogy 
nemcsak az élelmiszerkereskede 
lemben, hanem minden más szak
mában a házalást tüzzel-vassal 
pusztítsa és ha másként nem 
megy, az ellenőrzés munkájába 
a házfelügyelők is vonassanak be.
E tárgyban külön felirt a Szövetség 
a kereskedelmi miniszterhez.

Behatóan foglalkozott a kon
gresszus az u. n. kofabank-ügy- 
gyel, melvnek szomorú hullámai
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még mindig nem csendesedtek 
el. sőt a perek egész tömege 
indult meg az önhibájukon kívül 
válságos helyzetbe sodródott kis
kereskedők ellen. A Szövetség 
megkereste a polgármestert, hogy 
az ez idő szerint fizetni nem tudó 
kiskereskedőknek ezirúnyban élet
re hivandó külön szakbizottság in
dítványára öt éves kamatmentes 
moratórium adassék, a jó hitel- 
anyag pedig már most adassék 
át annak az intézménynek, melyet 
a pénzügyminisztérium erre ki
jelöl és melyre a polgármester 
ezt a feladatot bizni akarja A 
kiskereskedők bizalma e tekintet 
ben a kitűnő Kisipari Hitelintézet 
tel szemben nyilvánul meg.

Végül kérte a kongresszus a 
polgármestertől azt, hogy a csar
nokoktól és a fedett piacoktól a ké- 
regetőket és a koldusokat tartsa 
távol, mert a kiskereskedők nem 
bírják már azt a szociá is adó
zást. mely ezen a réven reájuk 
háramlik, de ezenfelül a vásárló- 
közönséget is távoltartják a ké- 
regetők. ami szintén káros a fő
városra.

A kongresszus nem mulasztotta 
el felhívni a polgármester figyel
mét arra is, hogy annakidején 
nem létesült szabályrendelet, mely 
megszabta volna, hogy a csarno
kok és fedett piacok körül bizo
nyos védelmi övezet létesüljön, 
melyen belül élelmiszerkereske

désre szóló iparigazolványt nem 
lett volna szabad kiadni. így 
aztán kialakult ma az a visszás 
állapot, hogy a csarnokba igyekvő 
vásárlóközönséget egyenesen fe l- | 
fogják a külső üzletek. Ezek nem 
annak a rayonnak ellátását szol
gálják s igy kétségtelen, hogy a 

csarnok maga az a vonzó
erő, mely a vevőket oda

toborozza.
Nincs abban semmi túlzás, ha 

azt mondjuk — hangoztatják a 
piaci kereskedők —, hogy 

ily formán maga a főváros 
neveli saját maga ellen a 

a versenyt,
hiszen a nyit árusítási üzlet ke
reskedőjét nem köti a csarnoki 
és piaci rendtartás, olyan és annyi 
cikket forgalmaz, amennyit ipar- 
igazolványai alapján akar, olcsób 
bán bérli helyiségét és hosszabb 
ideig árusít Méltányos tehát, 
hogy a

főváros a mulasztottakat 
pótolja

és legalább most igyekezzék lassú 
intézkedésekkel ezeket a védelmi 
övezeteket kiépíteni azzal, hogy 
szabályrendeletet alkotva

az övezeten belül újabb 
iparigazolványokat nem ad 
ki és a megszűnők helyére 
sem ad élelmiszerkereske

dési igazolványokat.

A  vasárnap i m unkaszün et
m aradéktalan  m egvalósítása

A kongresszus foglalkozott a 
vasárnapi munkaszünet ügyével. 
E tekintetben megállapítja, hogy 
a kereskedelmi miniszternek múlt 
évi rendelete országos viszony

ban kétségtelenül haladást je- 
ent, de

u- rri empóriumohban 
s így különösen Nagy-Bu- 
dapest területén egyáltalá
ban nem váltotta be a vá

rakozásokat.
Azáltal ugyanis, hogy lehetőség 
van adva, ha mindjárt az eddi
ginél korlátoltabb mé.tékben is 
a nyitvatartásra, a vasárnap meg
szentelése nem teljes, munkakö
telezettség áll fenn, ami ellen
kezik a szakmák egyöntetű kí
vánságával, a mai idők szociális 
törekvéseivel.

Ezért felhívta a kogresszus a 
kereskedelmi miniszter figyelmét 
arra, hogy a legutóbbi rendelet 
folyamányaképen a főváros szá
mos körzetében maguk a kis
kereskedők társadalmi utón való
sították meg az általános vasár
napi munkaszünet bevezetését, 
mely állapothoz maguk a tej
nagyvállalatok is csatlakoztak, 
amennyiben minden törvényi 
kényszer nélkül a vasárnapi tej
szükséglet mennyiségének szom
bat este való szétosztását rendel
ek el és saját fiókjaikat is va

sárnapi zárvatartásra utasították 
azokban a körzetekben, ahol a 
ársadalmi megállapodás létrejött. 
Ez fényesen igazolja annak a 
régi érvnek tarthatatlanságát, mely

mindig azt hangoztatta, hogy a 
vasárnapi munkaszüneíet pedig 
nem lehet megcsinálni azért, 
mert nem lehet a tejet szétosztani.

A múlt év nyara egészen rend
kívülien forró volt s ennek da
cára sem fordult elő panasz a 
tekintetben, hogy a tej megrom
lott volna.

Ezek szerint semmi akadálya 
sincs annak, hogy

Nagy-Budapest területén a 
társadalmilag most már ki
alakított vasárnapi munka
szünet törvényileg is kö

telezővé tétessék.
A vidékre nézve’ a kogresz- 

szus azt javasolta, hogy a mi
niszter mondja ki rendeletileg, 
hogy minden községben vagy 
városban az iparhatóság kötele
zően rendelje el a vasárnapi 
munkaszünetet, ha az érdekelt 
szakmák alkalmazottaikkal együtt 
- töbségben szavazás utján e 
mellett nyilatkoznak meg.

A határozat nem fedi a Baross 
Szövetség elvi álláspontját, mely 
az országosan általánosan elren
delendő és kötelező vasárnapi 
munkaszünet mellett szól, azon
ban

gyakorlatilag módot kíván
tunk nyújtani a miniszter 
urnák ahhoz, hogy a leg
utóbbi rendelet óta kiala
kult és most már lehiggadt 
állapotból merített tapasz
talatok alapján egy fokkal 

előbbre menjünk.

A  keresked elm i ta n on ckép zés reform ja
A kongresszus határozata alap- hogy a Baross Szövetségnek az 

ján a közoktatásügyi miniszterhez iparos tanoncreformra vonatkozó 
fordultunk, hogy a kereskedelmi javaslata, melynek szerzője szin- 
tanoncképzés reformja ügyében tén Őrei Géza dr. az Országos 
azon javaslat keretében, melyet Felső Iparoktatási Tanács legtel- 
a Szövetség megbízásából dr. Őrei jesebb hozzájárulását nyerte kor- 
Géza dolgozott ki, a szükséges szerű és gyakorlati elgondolásai- 
előmunkálatokat tegye folyamatba, val. A  javaslat részletei lapunk 
E tekintetben hivatkoztunk arra, eddigi beszámolóiból ismeretesek.

A  m agya r kön yvkeresked elem  érd ekeiért
A könyvkereskedelem egyike 

azoknak a szakmáknak, melyek 
a mai válságot legsúlyosabban 
érintik. A könyv mint kulturté 
nyező helyesen közszükségleti cikk 
kellene hogy legyen, azonban tu 
dott dolog, hogy a

közönség életigényeinek le
szállítását elsősorban a 

könyvön kezdi.
így aztán kétszeresen érzik a ta
nult könyvkereskedőka szakmába 
betolakodott kontárok káros mű
ködését. Ze i d l e r  Imre mint a 
könyvkereskedő szakosztály elnö
ke javaslatát a kongresszus elfo
gadta, kimondva azt, hogy a ke
reskedelmi minisztert felkéri, hogy 
rendeleti védelmet adjon és állapít
sa meg, hogy

könyv forgalombahozatalá- 
val csak könyvkereskedő 

foglalkozhass ék- 
Addig is azonban, mig ez a tör

vényes rendelkezés napvilágot 
láthat, szerezzenek a hatóságok 
érvényt a fennálló szabályoknak, 
melyek tiltják a házalást és a 
könyveknek zárórán túl való áru
sítását. Nyomatékkai utal a könyv
kereskedelmi érdekeltség arra, 
hogy a mai állapot nemcsak a 
könyvkereskedelemre káros, ha
nem magára a

könyvtermelésre is, 
nem szólva arról, hogy a közön
ségnél a könyvkereskedelem iránti 
hitet megrendíti az árrombolás- 
sokkal és a

széles rétegek ízlését a 
ponyvairodalom propagá

lásával rontja.
Természetesen a kincstár érdekei 
is súlyos hátrányt szenvednek, 
amennyiben a házaló és zárórán 
túli s egyéb „könyvkereskedők" 
forgalmukat a közteherviselés alól 
kivonják.

A  mérnöki oklevél közigazgatási
egyenjogúsítása

A Szövetség mérnöki és építési 
csoportjának egyhangúlag elfoga
dott javaslata azt mondja, hogy az 
u. n. minősítési törvény olyirány- 
ban módosíttassák, hogy a mér
nöki oklevél a műszaki közigaz
gatásban vezető állás betöltésére 
is képesítsen. Kimondotta a köz
gyűlés, hogy közérdekből és a 
kor szelleméből eredöleg szüksé
gesnek tartja, hogy az

állami■ törvényhatósági és 
városi igazgatás alatt álló, 
főképen műszaki ügyekkel 
foglalkozó hivatalok és 
üzemek élére mérnöki ok

levéléi biró egyének 
állíttassanak. Kimondotta a köz
gyűlés azt, hogy ebben az irányban

indítandó mozgalom 
kérdésében a Mérnöki Kamarához 
fordul, melyet [elkér hogy ezt a 
mozgalmat vegye a kezébe. Meg
állapította a közgyűlés azt is, hogy 
a fővárosban

egy műszaki alpolgármes
teri állás rendszeresítését 

szükségesnek tartja
s ezen célból kívánja a harmadik 
alpolgármesteri stallum felállítását.

A  Baross-szellem terjesztése a munkás
képzésben és munkásvédelemben

A Szövetség mérnöki és építési 
csoportjának egy alapvető indít
ványa, hogy a munkásképzés kér
dését ne hagyja meg a kormány 
a szakszervezetek társadalmi kö
rében, hanem építse azt rendsze
resen akként, hogy a

elsősorban a főváros akár 
a Szabadegyetem keretében, 
akár pedig ezzel párhuza
mosan külön tanfolyamo

kon,
melyeknek előadói mérnökök vol
nának, akik ezért a tevékenységért 
megfelelő ellenszolgáltatást kap
nának. Ez az indítvány nagyon

i célravezető abból a szempontból, 
hogy a mostani fájdalmas munka- 
nélküliség idejét is fel lehet 
használni a munkásosztálynak 
megfelelő továbbképzésére s

egyben azoknak a társa
dalmi ellentéteknek kikap
csolására, melyek a múlt 
rossz politikája folytán itt

maradtak.

Ezzel kapcsolatban előterjesztést 
tett a munkaközvetítés megoldá
sára is. Ezekkel a javaslatokkal 
még részletesen fogunk foglal
kozni.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető

febr.
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A Baross Szövetség 
Ipar i  kongresszusa

A  Baross Szövetség múlt csütörtökön 
tartotta ipari kongresszusát, melyen dr. 
Purebl Győző és Tábory  Gábor alel- 
nökök vezették a tárgyalást. A  buda

pesti kereskedelmi és iparkamara 
részéről m egjelentek: Kemény Dezső 
ügyvezető titkár, dr. Bertalan István és 
dr. Lipcs&y Ádám  titkárok.

Hitelt intézményesen
a középüzemek részére

A  Baross Szövetség mérnöki 
és építési csoportjának indít
ványa volt az, hogy a kormány 
tegye lehetővé megfelelő altru
ista pénzintézet létesítésével a 
középipari vállalatok részére a 
közmunkák- és szállításokba 
való a hathatós bekapcsolódást. 
A magyar gazdasági élet egyik 
betegsége az, hogy középipari 
vállalataink úgyszólván nincse
nek, aminek főokát abban lát
juk. hogy kellő hitelforrás hijján 
nem tudnak a közszállitásokba 
és a közmunkákba bekapcso
lódni. holott megbízhatóság, ki
vitelezés tekintetében magas 
nivót képviselnek, amely a kéz
művesiparosság nemes hagyo
mányai közül elsősorban a 
szolid munkái ápolja. A  köz is 
tetemesen károsodik azáltal, 
hogy ezek a vállalatok a köz
munkáktól elesnek. Természe
tes, hogy ezek a vállalatok a 
szigorú bankszerü bonitás szem
pontjából nem vehetik fel a 
versenyt, hiszen tagadhatatla

nul nem vagyonosak, de viszont 
erőteljesen izmosodhatnának ab
ban a pillanatban, ha közszál- 
litási járandóságaik engedmé
nyezésével hitelhez juthatná
nak s ezzel a kezdeti nehéz
ségeken túljutnának. Ehhez 
nagyon fontos iparpolitikai kö
vetelmények fűződnek s igy 
valóban országos érdek, hogy 
ezzel a kérdéssel a kormányzat 
gyorsan és igen behatóan fog
lalkozzék. Altruisztikus jelle
gűnek kell lennie ennek a hi
telforrásnak már csak azért is, 
mert ezek a vállalatok nem 
viselhetnek éppen versenyké
pességük fokozása érdekében 
nagyobb megterhelést. Termé
szetes. hogy a mérnöki és épí
tési szakosztály elgondolását 
az is megvalósitja. ha erre a 
különleges célra nem alakíta
nak uj intézetet, hanem a meg
levők közül valamelyikre bízzák 
ezt. A kongresszus a minden 
részletében előre kidolgozott ja
vaslatot teljesen magáévá tette.

A cipésziparosság 
és a Wolfner-szerződés

A  Baross Szövetség cipészipari sznk- 
osztálya mutat reá arra. .hogy a köz- 
száliitási politikaben nagy változás 
előtt á lunk, mert folyó évi junius hó 
30-éval lejár az állam és a W olfner- 
féle cipőgyár között kötött kedvezm é
nyes szállítási szerződés, m ely a gyár
nak a szakmai közszáliitási munkála
toknak 60°/«-át biztosítja.

A  Közszállitási Szabályzat érvényre 
emeli azt az elvet, hogy a kisipar ré
szére a közmunkákból minél nagyobb 
hányadot kell juttatni. De leszögezi 
azt is. hogy kedvezményes szá'litási 
szerződések meghosszabbítása csak a 
minisztertanács határozata alapján tör
ténhetik. amivel a Közszállitási Sza
bályzat azt kívánta szolgálni, hogy ép
pen a kisipar érdekében egészen rend
kívüli előzetes vizsgálat alapján történ
hessék kedvezményes szállítási szerző
dések kötése.

Ezek az elvek a W olfner-féle szer
ződésre most teljes mértékben altnak, 
mert egy tizenötesztendős állapotnak 
fenntartásáról vagy megváltoztatásáról 
van szó. A  kisipar úgy érzi, hogy 15 
esztendei küzdelmének nem szabad 
elvesznie eredménytelenül. A z  elmúlt 
időben számos alkalommal az illeté
kes kormányzati tényezők mindig hi
vatkoztak arra. nem tudják megvalósí
tani a kisipar érdekeben álló elgondo
lásaikat. mert az államot a szerződési 
kötelein a teljes aktivitástól megfosztja. 
Ezt az érvet a jogtisztelő kisiparosság 
minden alkalommal szomorúan vette

tudomásul, de most aztán elérkezett 
az ideje annak, hogy az állam szabad 
kezét visszanyeri a W olfner-gyérral 
szemben is.

A  kisipar követeléseit nem túlzottan 
állítja fel s teljes mértékben figyelem
mel van azokra az érdekekre is. me
lyek a gyáripari beruházás szempont
jából adódnak. Éppen azért nem állítja 
fel azt a kövelést. hogv a W olfner- 
gyárat teljes mértékben kikapcsolják. 
Követelését a cipész-kisiparosság úgy 
állítja fel. hogy az arányszám a va ló  
helyzetnek és a mostani idők által 
megkívánt követelményeknek megfele
lően megváltozzon. A  méltányosság 
követeli, hogy ezután a cipésziparos
ság részére biztosítsák a nagyobb há
nyadot. vagyis 60°/c,-of, mig a gyárnak 
maradjon meg 40°/o. amit eddig az 
iparosság kapott. A  cipésziparossag 
hangoztatja azt is. hogy ezeknek a 
munkálatoknak decentralizált irányban 
való  megszervezése országosan fontos 
nagy érdek s egyben kifejezésre juttat
ja  azt az álláspontját, hogy az uj szer
ződés megkötése terén ügyelni kell 
arra. hogy a gyáripar egymással ne 
szállhasson versenyre ennek a konfek
ciónak végrehajtására, mert ilyformán 
valósággal Bata-veszedelmet idéznénk 
fel.

A  kongresszus a cipészkisipar ezen 
előterjesztését a Szövetség kisiparos 
elgondolásaival összhangban állónak 
tartotta.

A fehérnemű készítő ipar
szakképesítéshez kötése

K ozm a János és társainak  indítvá
nya volt a kongresszushoz az, hogy a 
Fehérnemükészitő-ipart a miniszter a 
szakképesítéshez kötött iparok közé 
sorolja. Ezt a kívánalmat a Baross 

övetség m-.r régen szorgalmazza.

sajnos eddig eredménytelenül, aminek 
okát abban kell látni, hogy maga a 
kereskedelmi és iparkamara nem tette 
ezt az álláspontot magáévá. Ennek 
folyonrányoképen a feh^rnemükészitő- 
ipárosok ipartársulatot létesítettek s igy

kísérlik meg a kérdésnek eldöntését, 
azonban az eddigi je lek  azt mulatják, 
hogy a munka nem hozza meg meg 
gyümölcsét. Ilyképen a Baross Szövet
ség ú jó lag  vette kezébe a d o lgo t s a 
kormány előtt rámutatott orra. hogy a 
fehérneműkészitő iparban a helyzet a 
háború előtti állapothoz viszonyítva 
mélységesen eltolódott, nem utolsó sor

ban annak következtében, hogy á divat 
ma sokkal erőteljesebben favorizá lja  a 
fehérneműt, mint a háború előtti idő
ben s ma tényleg csak a z  az iparos 
boldogulhat, aki ennek a fényes, finom 
szakmának minden fogását és a piac 
állandó hullámzását figyelemmel kiséri. 
A  kényszertársulás létrehozásától függ. 
hogy a magyar fehérneműkészitők meg 
tudják-e óvni azokat az ipari eredmé
nyeket. melyeket eddig elértek és nem 
pusztulnak el azok a kiélesedő szeny- 
verseny behatása alatt. A  kongresszus 
teljes mértékben csatlakozott az ipa
rosok kívánságához.

Az ipari novella és a 
mesterviszga kötelezővétetele

A kongresszust megelőző szak
osztályi és ipari csoportbeli tár
gyalások azon a szinten mozog- 

í tak, hogy az ipartörvény 4. és 47. 
~§. a múlt es/.tendőben megígért 
módosítását a törvényhozás utján 
hozza a kormány tető alá. Ezek 
az előzetes munkálatok azonban 
jórészt túlhaladottakká váltak an
nak folytán, hogy a kongresszus 
napjáig nyilvánvalóvá vált az ipari 
miniszternek javaslata, mely a fel
hozott sérelmeket jelentős rész
ben orvosolja.

Ez a novella teljes mérték
ben egyezik azokkal a nyi
latkozatokkal, melyeket az 
ipari miniszter ur közgyű
lésünket megelőzőleg a nőin 
járt elnökségi küldöttség

nek tett.
Mindazonáltal a kongresszusi 

tanácskozások során újólag fel
merült az a kívánság,* hogy az 
utóbbi években kiadott rparenge 
délyeket közérdekből felülvizsgá
lat alá kellene vonni. Ebben a te 
kintetben a kongresszuson Csathó 
István tett bejelentést, mely azt 
mondja, hogy egyes fővárosi ipar- 
testiiletekben, különösen n.ult év 
tavasza óta, amikor nyilvánvalóvá 
vált az első kísérlet arra. hogy 
az 1922: XII. t. c. 4. és 47. §-ai 
módosíttassanak, igen sok ipar- 
engedély került kiadásra nem 
mind n tekintetben az aggodal
makat kikapcsoló módon. Leg
alábbis furcsának kell találni igy 
első látásra is azt, hogy mig esz 
tendőkig az iparengedélyek kivál
tása és megszerzése iránt arány
lag kevés érdeklődés mutatkozott,

egyszerre elindult itt egy 
nagyon kellemetlen hossz

mozgalom,
mely a valóságban odavezet, hogy 
a novella rendszabályainak gaz
dasági kihatásai erősen sinylik 
majd ezt az állapotot.

Ezért szükséges, hogy tör
vényes mód nyujtassek az
iparigazolványok felülvizs

gálatára
és mindazokban az esetekben, 
amikor beigazolást nyer, hogy az 
iparigazolvány kiadása olyan ta
núsítványok alapján történt, me
lyeket adni nem lett volna szabad, 
az engedélyeket el kell vonni. A 
hozandó törvény egyenes kijátszá
sának és megkerülésének kell ezt 
a jelenséget tartanunk.

Houba Károly, Tábory Gábor 
és mások hozzászólása alapján 
kimondotta a kongresszus azt, 
hogy kívánja a kormánytól, mi
szerint az uj törvény keretében 
gondoskodjék arról hogy a mester 
vizsga letétele kötelezővé tétessék 
s ezzel fontos jogosítványok, igy 
többek között a tanonctartás joga 
is csak mestereknek adassék meg. 
De ezen túlmenően egyéb cim- 
védelmi intézkedéseket is kíván 
a kongresszus, nevezetesen azt, 
hogy a foglalkozásnak a külön
leges szakmai felkészültségre valló 
megjelölése, mint ez a mülakatos, 
müasztalos, stb. kifejezésekből ki
tűnik vagy pedig speciális irányú 
képesítésnek feltüntetése, mint pl. 
orthopaed cipész etc csak olyanok 
által legyen használható, akik erre 
remekelés béig ízolásával jogot sze 
reztek. Fzeknek a címeknek

fontos üzleti reklám-jelen
tőségük vnn

s ezeknek a valóságot fedniük 
kell már a megrendelő közönség 
érdekében is, mely ha csalódik, 
akkor folyólag az egész szakim? 
vagy talán maga a kisipar egye
teme is szenvedi hátrányát. A tör
vény szerezzen érvényt annak, 
hogy a fokozott szakmai felké
szültségnek cmmel való megje
lölése ne lehessen önkényes, mert 
igy nem lehet szédelgési eseteket 
elkerülni.

A Közszállitási Szabályrendelet egyes 
szakaszainak fokozott betartása

A  Szövetség szobafestő és mázoló 
szakosztályának indítványát Szim per 
József és K ovács  Ferenc terjesztették 
a Szövetség elé. mely arra irányul, hogy 
a Közszállitási Szabályrendelet kimon
dottan a kisiparosságot védő szaka
szait a kiíró hatóságok vegyék figye
lembe. Ma az a helyzet, hogy a nagy
szerűen megszerkesztett szabályzatnak 
épen a kisiparosok érdekében álló 
pontjai írott malaszt maradnak, még
pedig azért, mert a kiíró hatóságok a 
helytelen végrehajtás folytán azokat 
nem veszik  figyelembe. így aztán szá
mos pont közül különösen azt emelte 
ki a kongresszus, hogy az 5000 pengő 
értéket meg nem haladó kiírások min
den tekintetben kisiparosoknak jurtat-

lassanak és nem a kisipart meghaladó 
keretű vállalkozóknak.

A  szobafestő és m ázoló szakosztály
nak volt azonban továbbmenő • pana
sza is. nevezetesen részletesen rámu
tatott arra. hogy egyes intézmén> éknél, 
állami h ivataloknál még ma is anny i 
tiltó kormányrendelkezés ellenére fenn
áll a házilag altisztekkel tehát korriu- 
rókkal va ló  dolgoztatás és fennáll a 
házim ühelyek rendszere is. A  Szövet
ség a legnagyobb nyom atékből 
ezeknek a visszás jelenségeknek jsur* 
gős megszüntetését. r-

A  közszéllitásokkal kapoáolatos 
relmek jelentős része abból adódik, 
hogy a most fennálló '- rendszer mellett 
a generá lvá lla lkozó  á kisiparost mély
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ségesen megkárosíthatja járandóságá
nak önkényes visszatartásával De ez 
h rendszer nemcsak a közszállitások. 
hanem a magánvállalkozás terén is 
fennáll, hogy hiányos törvényeink a 
dolgozó kisiparost valósággal odadob
ják a nem egy esetben lelkiismeretlen, 
spekuláns fővállalkozónak. Á ll ez a 
panasz különösen az építkezési iparok 
terén. Ezért a Szövetség megújította | 
Szarka Ferenc indítványa alapján azt ; 
a régebbi, boldogult Haverland Antal 1

A kongresszus a Szövetség faipari 
szakosztályának indítványára elhatá
rozta. hog^ megkereséssel fordul az 
ipari miniszter úrhoz, melyben kéri. 
hogy a főváros centrális helyén meg- 
fele.ő állandó kiállító helyiségnek fe l
állításáról gondoskodjék. A z IOKSz 
szakipari szövetkezeteiben, valamint 
az állandó bútoripari kiállításnak fáj- 
daimas megszűnése következtében ma 
az iparosság fokozottan érzi egy állandó 
kiállító helyiségnek szükségességét. Rá
mutatott a szakosztály arra. hogy en
nek a helyiségnek létesítése, mely ter
mészetesen altruisztikus f e l t é t e l e ke t  
szabjon, ma elsőrendű idegenforgalmi

által lelkesen szorgalmazott határoza
tot, mely kimondja, hogy a kisiparos 
követeléseit intézményesen biztosítani 
szükséges.

Itt említjük meg a kongresszus azon 
tovabbmenő határozatát is, mely azt 
célozza, hogy a társadalombiztosítási 
járulékot, beleértve a baleseti járulé
kokat is. a változott helyzetnek meg
felelően csökkentse a kormány. Ebben 

tárgyban a belügyminiszter úrhoz 
részletes felterjesztéssel éltünk.

létesítése
s egyben export érdek. De érdeke az 
iparosságnak abból a szempontból is. 
hogy ekként hozzájuthat ismét ahhoz, 
hogy tárgyú fedezet mellett hitelt tud 
igénybe vermi. Híre járt annak, hogy 
maga az IKOSz is bekapcsolódna, mint 
finanszírozó ebbe az ügybe annál is 
inkább, mert tőkefeleslegekkel rendel
kezik. me.yek ilyformán gazdaságilag 
elhelyezhetők volnának. A  kongresszus 
az indítványt egyhangúlag tette ma
gáévá.

A  kongresszusi bizottság megjelent 
tagjainak dr. Purebl Győző alelnök 
mondott köszönetét.

Állandó kiállitócsarnok

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Müller Antal
k é p vise lő  a z  ip a ri no ve lla  vitá jáb an

Csütörtök este kezdte tárgyalni 
a képviselőház Bornemisza Gé
za ipari miniszternek törvény- 
javaslatát a 4. és 47. §§. re
formja. valamint számos iparos
kérdés megoldása ügyében. Már 
maga az előadó Ronkay Ferenc 
teljes egy órát szentelt ennek 
az ügynek nagy felkészültséggel 
és tárgyilagossággal.

A megindult vitának második 
noka Müller Antal ország

gá ú.esi képviselő volt, aki nem 
politikai, hanem tisztán gazda
sági szempontból fogta azt fel 
és aacára ellenzéki pártállásá
nak az iparosság ebbeli meg
győződését tolmácsolva, a ja
vaslatot elfogadta.

Müller Antal képviselő kime
rítő beszédében utalt arra, hogy 
a javaslat főcélja a kontárok 
es jogosulatlan iparűzők elleni 
küzdelmet hatályossá tenni. Ezt 
a harcot megindítani epen leg
főbb ideje, mert a fővárosban 
csakúgy, mint az ország egyéb 
részein aggasztó módon szapo
rodott el a kontárok száma. 
Elég e tekintetben utalni arra, 
hogy a fővárosban a múlt esz
tendőben nem kevesebb, mint 
kereken 1701) marasztaló Ítéletet 
hoztak jogosulatlan iparűzés és 
kontárkodás ügyében.

Nem tartja elsőrendű körül
ménynek, hogy ennek a javas
latnak mutatkozik-e ellenzéke, 
mert a lényeges az, hogy maga 
az érdekelt iparosság és pe
dig a székesfővárosi csakúgy, 
mint a vidéki egyöntetűen 
sorakozik fel a javaslat mel- j 
^tt. Ez tehát igazolja, hogy

a javaslattal valóban iparos 
közérdeket védelmez a kor
mány. Es amidőn ezt teszi, nem 
képvisel osztályérdeket, mert 
egyetemes nemzeti érdeket szol
gál a javaslat az által, hogy 
a tudást, az ipari szaktudást 
megbecsüli és védelmezi. Nem 
lehet fontosabb és jelentősebb 
törvényi intézkedés, mint annak 
a kincsnek védelmezése, amit 
mindannyian megszerezhetünk, 
ha becsülettel és szorgalommal 
dolgozunk: a tudást.

Ennek az irányzatnak szol
gálata teljes mértékben egy ezik 
az iparosság valamennyi szer
vezetének felfogásával, de meg
egyezik különösen azon szerve
zetekével, melyek keresztény 
világnézetüknél fogva hivatás
szerűen gondoskodnak arról, 
hogy a szakképesítést védel
mezzék.

Müller Antal hosszabb be
szédében részletesen ismertette 
azokat az okokat, melyek őt 
arra késztetik, hogy egy enesen 
örömét és háláját fejezze ki a 
miniszternek azért, hogy ezt a 
javaslatot idehozta. Az ellenzéki 
oldalról sorozatos közbeszólá
sokkal igyekeztek tompítani Mül
ler Antal képviselőnek nagyon 
is latba eső megállapításait, de 
ő védekezett mondván, hogy 
hosszú esztendők óta a legtel
jesebb önzetlenséggel és egye
nes nyíltsággal szolgálja az 
iparosokat és ezt a javaslatot 
mindig sürgette. Müller Antal 
képviselő azzal fogadta el a 
javaslatot, hogy ez bár felette 
értékes és legnagyobb fokban

tnéi*m
Minden kávéhoz mindig valódi 
: Fra n c k : kávépóflékot adjon! 
Jelentős j ö v e d e l m e t  biztosít 

magának 1

a n d ^ K n e i p p
vevőinek t i q i  ta eá fea i! \ 

Apofea ezt a bacátsápot 
és ne*n fezeiket cá soka.!

időszerű, mégsem jelentheti azt, 
hogy ily formán az iparosok vé
delmének ügye már el van in
tézve, mert még számos más 
irányból kell segítségnek jönnie, 
nevezetesen meg kell szüntelnie

a kormánynak az adózás és 
általában a közteherviselés te
rén azokat az aránytalanságo
kat, melyek ma az iparosság 
vállaira háramlanak.

T o rn a y  K o rn é l halála
Tolnay Kornél hirtelen halála 

az egész magyar gazdasági életben 
mélységes részvétet váltott ki az 
ö mindenfelé ismert nemes egyé
nisége iránt. Az Országos Ipar
egyesület, melynek fáradhatatlan 
alkotó elnöke volt, nemcsak egy 
agilis férfiút, hanem egy min
dig jól érző és jól cselekvő, csen
desen jóttevö és a hangos reklá
mot kerülő embert vesztett benne, 
mely utóbbi veszteség az Igazság 
mérlegére helyezve még nagyobb
nak mutatkozik.

Tolnay Kolnélhoz a B. Sz. is 
lelki köze, kapcsolata van. Egyike 
azon féifiáknak, akik az első le
velezői tag-listán szerepelnek s 
hosszú év* kig, rrig másfelé nem 
szólította a kötelesség, velünk 
aktív, n is együttdolgozott. Az 
utóbbi évek során ez a kapcsolat 
kifelé már nem mutatkozott olyan

közvetlennek, mert Tolnay Kornél 
másfelé dolgozott, azonban a szív
ás lélekbeli kötelék megmaradt 
sírjáig. Számos esetben, ha vitá
kat kellett eldönteni, különösen 
döntőbírósági tárgyalásoknál, Tol
nay Kornél mindig a tiszta gaz
dasági etika alapjaira helyezkdve 
formulázta meg a maga vélemé
nyét s akire az nem volt kedvező, 
meg lehetett róla győződve, hogy 
semmiféle biró nem tudna neki 
igazat adni. Épen ezért páratlan 
tekintélynek és megbecsülésnek 
örvendett. Az ő nevéhez fűződik 
a háború utáni időben a magyar 
kézmüvesiparosság kiállításainak 
rendszeresítése s ismert dolog, 
hogy ezen a téren az iparosságért 

j mennyi minden áldozatra volt kész. 
'Emlékét, mint annyi intézmény 
és szerv ebben az országban, mi 
is kegyelettel őrizzük meg.

Olcsó különvonatot in
dít a budapesti Nem 
zetközi V ásár a bécsi 

vásárra
A londoni ul sikerén felbuz

dulva, elhatározta a Nemzetközi 
Vásár, hogy ezentúl sűrűbb me
netben folytatja a gazdasági 
jelentőségű társasutazások szer
vezését. így a Budapesti Nem
zetközi Vásár legközelebbi cso
portos utazását március 8 - 15-g 
tartó Bécsi Vásár látogatására 
rendezi. Az IBUSZ-szal kötött 
megállapodás értelméaen a vá
sár erre a célra külön vonatot 
indít Bécsbe. mely március 8-án 
reggel fél hét óra Tájban indul 
és március 9-én éjfél táján ér
kezik vissza Budapestre. Az 
utazás tehát két napig tart és 
személyenként összesen csak

Valódi SZEGEDI TARHONYÁT 1 
és PAPRIKÁT

DANNER PÉTER FIA
cégnél

a hírneves szegedi tarhonya leg
régibb nagybani előállítójánál ! 

rendeljen.

S Z E G E D .

Alapítva 1845-ben Tel. 11*41

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

K itű nő  lo n y l ia ,  Drc h e r  sö rö k  
_____ p n ly a it  árnfc.

23 pengőbe kerül. Az utazásban 
való részvételre legkésőbb már
cius ö-ig kell jelentkezni az 
IBUSZ központi menetjegy-iro
dájában (IV , Vigadó-tér 2 ) 
vagy az IBUSZ bármely fiók
irodájánál, ahol a jelentkezéssel 
egyidőben személyenként 5 P 
á contot kell befizetni.

Dl LEKARDD és TÁRSA
maroni, déligyümölcs, 
korai főzelékek, friss 
gyümölcs nagykeres

kedése
Budapest, iroda és raktár 

IX.. Csarnok-tér (3—4)
Fiók : Nagyvásártelep 27. fülke. 

Telefon : 87-7-10.

Krayer-Lakk -  Festék
Krayor L  éa Tárta

v ,  V M M  M . T«L—  m

S teinbach
Já n o s

közp. fűtés-, géz-, vízvezeték, csatornázás 
épülelbndogos és lakatos munkák vállalata

Bp V I.. Gömb utca 44a 
Telefon  90-3-31 (Csata-utca sarok )

HIRM ANN FERENC
fémárugyára
BUDAPEST,

VII., Csányi ucca 9.

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!
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V e r s e n y t á r g y a lá s i
h i r d e t m é n y

A  B. Sz. szabóipari szakosztályának 
teljes ülése. A  Baross Szövetség férfi- 
és nóiszabóipari szakosztálya február 
24-én este pontosan 8 órai kezdettel 
teljes ülést tart. melynek napirendjén 
szerepel

a m. kir. ipari miniszter ur által
készített ipari novellának részletes 

ismertetése 

és megvitatása.
A  szakosztály vezetősége ezúton is 

kéri a tagokat, hogy a szakmára nézve 
döntően fontos megbeszélésen minél 
számosabban vegyenek részt.

Lelkigyakorlatok a M anrézában ke
reskedők és iparosok részére. Ke
resztény iparosnak és kereskedőnek 
nem kell külön a figyelmébe ajánlani 
annak gazdasági és gyakorlati fontos
ságát. hogy időközönként, egy esztendő
ben legalább egyszer, kapcsolódjék ki 
két-három napra a zajló élet gondfer- 
getegéböl és visszavonulva rendezze 
gondolatait, gyomlálja lelkét Szükség 
van erre különösen a m ai nehéz idők
ben. am ikor a rohanó embernek saját 
maga részére úgyszólván nem ju t egy 
pillanata sem. A  modern embernek ezt 
a nagy szükségét gondozza a Manréza 
intézménye, mely ezen a téren nagy
szerű eredményeket mulathat fel. Hiszen 
törvényhozók és a társadalom minden 
egyéb rétegéből való férfiak csoporton
ként sűrűn keresik fel a Manrézát. ahol 
a nagyszerű jezsuita atyák vezetésével

tényleg elérik azt. amit várnak: a lélek 
gondozását.

A  Manréza március 14.. 15. és W. 
napjain kereskedők és iparosok részére 
lelkigyakorlatot tart. A  részvételi díj 
naponként hat pengő, tehat valóban, 
olcsó. Jelentkezések a szövetségi tit
kárságnál vagy pedig Virágh  Károly 
szakosztályi elnöknél.

K özös küzdelem be mennek az 
lO KSz és  a Baross c ipészei. Kedden 

; este a Baros? Szövetségben a mi c ipé
szeink és az lOKSz cipészipari szak
osztálya közös ülést tartottak, melyen 
Botos Miklós. Hegedűs László. Kneisz 

| József s mások hozzászólása után el
határozták. hogy a fővárosi cipészipar- 
testülét küszöbön álló közgyűlésében 
vállvetett erővel veszik fel a küzdelmet. 
A z  értekezlet határozata az volt, hogy 
a már hetek óta működésben levő 17-es 
bizoitsáyot a személyi küzdelem m in
den fegyverével támogatja  s igy a mes
terek felosztoitak maguk között a mű
ködési területet. A  hangulat igen lelkes 
volt s remélhető, hogy ez alkalommal 
sikerül az eddigi választási eredmémt 
megváltoztatni és a fővárosi cipészipar- I 
testületet visszaadni eredeti rendelteté
sének. a polgári gondolat védelmének.
A  cipész párosok mélységesen fájlalják, 
hogy épen ezekben a válságos időkben 
az ipartestület esztendőkön keresztül 
egyenesen szociáldemokrata vezetőség 
kezén volt.

Budapast Székesfőváros Gázmüvei 
utalással u ..Fővárosi Közlöny" hiva
talos hirdetések rovatának elén jelenleg 
közölt altalános ajánlati feltét-lekre

1936. évi április hó 16-tól 1937. évi 
j április hó 15-ig terjedő időben óbudai 

gyártelepén végzendő különféle munka- ; 
latokra nyilvános veisenytárgyalási hir-

j  det.
A  munkálatok költségei szabálysze- | 

rüen biztosítva vannak.
Ajánlatot csak olyan magyar állam

polgár vagy Magyarországon teleppel 
bíró cég tehet. aki. illetve amely a szó- 
banforgó munkaiatok elvégzésére jogo
sító iparigazolvánnyal, illetve iparét ge- 
déllyel rendelkezik.

A z  ajánlattételhez szükséges nyom
tatványok a Gázmüvek Anyagbeszerzési 
osztályánál (Vili. Tisza Kalmán-tér 20.) 
1.50 P  lefizetése ellenében szerezhetők 
be.

Igazolt kisiparosok a szükséges nyom
tatványokat díjtalanul kaphatják meg.

Bánatpénzül P 600.—- azaz Hatszaz 
pengőt kell az ajánlat benyújtásának 
időpontjáig. 1936 március 6-ig kész
pénzben (bankgarancialevé vagy taka
rékbetétkönyv alakjában) a Gázmüvek 
főpénztáránál (V ili. Tisza Kálmán-tér 
20.) letenni.

A  szabályszerűen kiál ilott és felül
bélyegzett ajánlatokat sértetlen boríték
ban elhelyezve, pecséttel lezárva a Gáz
müvek Anyagbeszerzési osztályánál 
(VIII. Tisza Kálmán-tér 20.) 1936. mátc. 
6-án délelőtt 10 óráig keli személyesen.

megb zott vagy posta utján benyújtani.
A z  ajánlatok felbontása 1936. morc. 

6-án délelőtt 1 1 órakora Gazmüvek Igaz
gatóságánál (\ III. Tisza Kálmán-tér 20.) 
fog megtörténni, mikor is az ajánlattevők 
illetve azok igazolt képviselői jelen 
lehetnek.

Budapest. 1936. február hó 14.
Budapest Székesfővár>j.s 

Gázmüvei.

A  Baross 
fűszeresek fényes 

farsangi mulat
ságra készülnek

Vasárnap február 23.-án délután öt 
órai kezdettel a Baross Szövetség fű
szer- és csemegekereskedö szakosz
tálya a fővárosi női szabóipartestület 
Sörház uccai fényes termeiben nagy
sikerűnek Ígérkező családi összejöve
telt tartanak, u. n. farsangi délután'.

A  szakosztály vigalm i bizottságának 
minden tagja, de különösen M óry  János 
bevált rendezési crélyével és ügyessé
geve i raj a van. hogy e z  az összejö
vetel. úgy mint az előzőek , magán vi- 
í éljék minden tekintetben a Baross 
családi összejövetelek intim, kedves 
hangulatát. Az"“ összejövetel pénzügyi 
eredményét most is a szakosztálv a 
saját nagyfontosságu szociális célja i
nak ápolásara fogja fordítani.

Könyvek, Színházjegyek
Pfe ifer Ferdinánd (Z e id le r T es tvérek ) 

nemzeti könyvkereskedésben

Budapest, IV.. Kossuth Lajos-u. 5.

t  Festék-, lakk- ét 
J háztartásbeli cik-

T a le U .  : 31— 2— 5».

Képkeretek
HOFFMANN FERENC-nél

B U D A P E S T ,
IV Károly-krt 28. IV. Gerlóczi-u.

BÚTOR BUDAPEST,
R O Z S A  U. 4 .

Magyarország aranykeszorus 
mestere, több aranyérem 

tulajdonosa

Szlezák László
harangérc intődé. harangfel 

szerelés és haranslebgynr

BUDAPEST. VI. FRANGEPAN-U. 77 
és PETNEHÁZY-U. 78 egyesített

telken.
Gyár bejárata: VI. PETNEHÁZY- 

UTCA 78. alatt.
Telefon 91—3 — 53.

"í A A  kg egészséges, rostált fehér Q Q  
- I .W  bab, zöld borsó vagy lencse P O ^ * 111

Radó Pál Budapest, Nagyvásárte lep
Tele fon : 38-6-55- és Rökk Szilárd utca 21. Telefon : 34-0-59.

^ DÁN ADRIÁN!
Budapest, V III., Kisfaludy-u. 39. t

Baross tag B a r o s s  tagot  t ámogat !

MELLINGER-léle „CASINO" pörkölt kávé a legjobb.

Pestkörnyéken kon
kurencia m e n t e s

fűszer és vegyeskereskedés
haláleset miatt jutányes áron eladó 
Évi forgalom  120.000 P. Leve lek  
•*Jb üzlet" je ligére  B lockner hir
detőjébe, Városház-utca 10. szám

H ercag

steriiázy husárugyár
Ajánlja : Kapuvár. Sopron vm. 
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t o n ,  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételizesitőit.

Ezer áldást jelent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete, mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!
D ikk  F id é l é s  T á rs a , Budapest. 
IX.. Soroksári-út 102. Telefon : 37-5-47. 
Minden füszerkereskedésben kapható.

S I D O L 4 4 f é m tis z t lto
f f  ------------T
G ö tz l L ip ó t  S id o l v o g y lto rm é -  

k é k  g y á ra  r . L
Budapest. VII.. Cserei-utca 14. sx. 
Telefon 9 6 - 6 - 8 6  és 90-8-27-

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

Felelős szerkesotó: Tábory Gdb©- 
Kfadótulajdonos : B aross -Szőoetség  Ke

reskedő, Ip a ro s  és R ok onszakm ák  
O rszá gos  Egyesü lete. J 

Felelős k iadó : dr. D om ok os  LáarK

H A L A T  pedig Z I M M E R ,-nél veszek

Nyomulót!: Ptudovil? Imié könjrvnyomdu;e£>oi. budepcst. VlT. Nyó-u . ü. 1 e lc fo n  3/ — 3 — 13



Ingyen példány.
Budapest, 1936. február 20. 6, dohányárus szám XVIII. év fo lyam  8. sa

POLITIKAI ES KÜWU, HETILAP
A „BAROSS SZÖVETSÉG- KERESKEDŐ-, IPAKOS- ES ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

Elófizeté i ára évi 24 pengő. 
Dohányárus tagoknak ingyen. M egje len ik  mind~n csütörtökön.

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IV., Bástya-utca 5. sz. k em elet

Telefon : 88— 5— 88.

Közgyűlési
gondolatok

A bodor karikákban ég felé 
szálló cigarettafüst a gondtalan
ság jelképe. Tele ábránddal re
ménnyel. illúzióval. Ki hinné, 
hosjy e mögött a gondüző kis 
játékszer mögött mennyi fárado
zás, mennyi munka, mennyi tö
rődés, mennyi gond húzódik 
meg, amíg az anyaföidön napsu
gárban ringó zöld dohánylevéllé! 
eljut odáig, hogy egy kis tüz- 
szikrának ábrándos szerelmétől 
elhamvadjon, ég felé törő kék 
füstté váljék

Ennek a gondolat optikai csa
lódásnak a hátterében meghúzódó 
sok munka, gond és tépelődés 
vonult fel a Baross Szövetség 
Dohányárus Csoportjának vasár
nap tartott alakuló közgyűlésén 
Minden egyes szereplőnek, min
den egyes szónoknak minden 
egyes szavát a trafikos foglalko
zás jelentőségének mély átérzése 
hevitette, a trafikos-sors komoly
ságának valóságos áhítata dik
tálta. A közgyűlésnek nemcsak a 
jelenvolt magas h.vatali személyek 
megjelenése adott különös mél
tóságot, hanem az a disszonáns 
hangot nem tűrő komolyság, 
amely a közgyűlés minden meg
nyilatkozásán. minden egyes tag
jának magatartásán elömlött, 
amely a trafikosság legégetőbb 
kérdéseinek felvetéseinél valóban 
meg tudott győzni minden jelen
levőt arról, hogy ezeknek a kér
déseknek felvetését nem az önző 
egyéni érdek diktálja, hanem azok
nak megoldásánál legteljesebben 
egybeforr a trafikosság érdeke az 
állam pénzügyi érdekeivel. Meg
oldásuk tehát közérdek.

rözte, a közérdeknek és a közös 
érdeknek komoly megértése tüzes 
szeretete és áldozatos szolgálata.

És minden munkánkat fonja 
át az egyetértésnek ölelő karja, 
itassa, hassa át a nemzeti érzés-

A Baross Szövetség XVII. évi 
rendes közgyűlése után Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter ur 
Önagyméltósága fogadta a Do
hányárus Csoport megválasztott 
elnökségének tisztelgését.

vitéz Karay Béla. a csoport, 
elnöke tolmácsolta a délelőtt meg
alakult Dohányárus Csoport tisz
teletét és hangsúlyozta, hogy a 
dohányárusok a dohányjövedék hű 
és kötelességtudó munkásai, ke
reskedői akarnak lenni, akik min
dig és mindenben elsősorban a 
kincstár, s csak másodsorban a 
saját érdekeiket tartják szem előtt. 
Bizonyság erre első kérésünk is, 
amely a bizományi áruhitel beve
zetését célozza és amelyet a Ba
ross Szövetség XVII. évi közgyű
lése kereskedelmi programmjába 
iktatott. Befejező szavaiban a Ba
ross Szövetség Dohányárus Cso
portjának tiszteletét, szeretetét és 
ragaszkodását tolmácsolta.

Fabinyi Tihamér Őexcellenciája 
válaszában többek között a követ
kezőket mondotta :

„F o g la lk o zn i fo gok  a bi
zom ányi áruhitel b e v e ze té 
sén ek  k é rd éséve l. O lvas
tam a B aross  S zö v e ts é g  
lap jának dohányárus m el
lék le té t é s  abból is úgy lé 

nek soha nem hülő lángolása. S 
akkor, de csakis akkor betelje
sedő ima lesz a magyar hymnus- 
nak a közgyűlést befejező ma
gasztos melódiája: Isten áldd meg 
a magyart!

tóm, hogy a D ohányjöve
déknek és  a dohányáru
soknak érdekei azonosak . 
A z  a fe lfogásom , hogy a 
D ohányjövedék  forga lm át 
é*. e z z e l jö ved e lm ét fokozn i 
kell, mert a z  á llam kincstár
nak igen  nagy szü k sége  
van bevé te le in ek  n ö ve lé 
sére . A  dohányzás s zen ve 
délyén  keresztü l a z  em be
rek könnyebben v ise lik  a z  
adót, tehát igen nagy álla
mi érdekek  fűződnek a 
dohánygyártm ányok fo rga l
mának em e léséh ez , am i a 
dohányárusoknak is érdeke. 
A z t h iszem , ha Önök nem 
akarnak túlsókat, úgy e z e 
ket a közös  érdekeket m eg 
lehet valósítan i, m ert a Do
hányjövedék  nem le s z  szűk
keblű é s  m eg van benne 
— és  énbennem  is — a jó 
akarat a dohányárusok k é 
ré se  iránt."

A tisztelgő küldöttség a minisz
teri nyilatkozatot megelégedéssel 
vette tudomásul és lelkesen ün
nepelte Fabinyi Tihamér pénzügy- 
minisztert.

ftiruft)rtir«r*v*»*rv*r*r*r*r*r*r*r*r*‘*‘*‘*,*l*l*‘*‘*‘*l*l*l*l*< ***********************
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F a b i n y i  T i h a m é r
pénzügyminiszter 

nyilatkozata a bizományi 
áruhitelről

És ime áll az újonnan csodás 
gyorsasággal felemelkedett vár, 
amely a trafikosoknak érdekkép
viselete. érdekeiknek istápolója, 
védelmezője lesz. Áll az uj vár, 
amely egyúttal a Baross Szövet
ség keresztény és nemzeti gaz
daságpolitikájának időrendben a 
harmincagyedik kiépített bástyája.

Legyen ez a bástya a magyar 
élniakarásnak egy bevehetetlen 
uj küzdőtere. Álljon ezen a bás
tyán mindig úgy, mint azt az 
első közgyűlés hangulata tflk-

A  B. Sz. díszközgyűlése
Egyhetes tanácskozások szor

galmas és lelkiismeretes munkáját 
foglalta díszes keretbe a B. Sz. 
XVII. évi rendes közgyűlésének 
ünnepélyes záróülése, amelyen 
megjelentek a magyar politikai és 
gazdasági közélet hivatalos veze
tői is. Jelen voltak közül ezen a 
helyen kiemeljük: Fabinyi Tihamér 
pénzügyminisztert, Bornemisza 
Géza iparügyi minisztert, Winchkler 
István kereskedelmi minisztert, 
Antal István igazságügyi államtit

kárt Fattinger Sándor miniszteri 
osztályfőnököt, és Gundhart 
Gusztáv főtanácsost a Dohányjö
vedéki Központi Igazgatóságtól.

Ilovszky János Öméltósága, a 
Baross Szövetség országos elnöke 
megnyitóbeszédében a szövetség 
működéséről egy szimbolikus név
jegyet adott le, amelyen három 
sor á ll: az első a tárgyilagosság, 
a második a keresztény és nem- 

•zeti alap, a harmadik pedig meg
becsülés azok iránt, akik a keres

kedelem és ipar munkáját önzet
lenül támogatják.-Sürgette többek 
között a kartelek felülvizsgálatát, 
a karteltörvény revízióját, az áru
házak külön megadóztatását. Be
széde végén a következőket mon
dotta : „Nem mulaszthatom el, 
hogy mint testvér forduljak a test
vérhez és üdvözöljem a Baross 
Szövetség ma megalakult 31-ik 
szakosztályát, a dohányárusokét. 
Több mint 1100 tagja van az uj 
szakosztálynak. Ezzel a létszám
mal úgy vagyunk mint egy béke
beli, de háború esetén mozgó
sítható hadsereggel. Remélem, 
hogy az uj szakosztállyal sikerülni 
fog istennel munkálkodni a hazáért.

Dr. Purébl Győző alelnök, tb. 
ügyv. igazgató beterjesztette a 
feur. 13.-i és 14,-i kongresszusok 
jelentését, amelyben 10 ipari és 
14 kereskedelmi határozati javas
latot terjesztenek a közgyűlés elé. 
A kereskedelmi javaslatok között 
két olyan, javaslat volt, amelyek 
a tialikosokat érdeklik. A Baross 
Szövetség felterjesztést intéz n, 
kormányhoz, hogy a

záróra be nem tartását tör- 
vényes rendezéssel vonja 
ki a tisztességtelen verseny
perek hatóköréből és utalja 
az illetékes helyihatóságok 
egyszerű kihágási eljárá
sába. A  dohányárusok ne
vében kéri a B. Sz. a Pénz
ügyminiszter Urat, hogy 
megfelelő bizományi áru
hiteleket méltóztassék enge
délyezni a dohánykisáru- 

sok részére.
A záródiszközgyülés egyhangú 

lelkesedéssel emelte határozottá a 
beterjesztett javaslatokat.

Ezután Antal István államtitkár 
és Bednárz Róbert pápai praelátus 
adta át az uj levelezötagoknak a 
díszoklevelet. Levelező tagok lettek 
gróf Takách-Tolvay József, a 
Frontharcosok elnöke, dr. Senn 
Ottó, a MÁV elnöke, dr. Lamotte 
Károly, Budapest Szfőv. alpolgár
mestere, dr. dorogi Farkas Ákos 
szfőv. tanácsnok és Miiller Antal 
a KIOSZ elnöke.

Az 1936-ban kiadható Baross 
láncokat a Baross Érdemlánc Bi
zottság február 12-i ülésének oda
ítélése alapján dr. Fabinyi Tihamér 
m. kir. pénzügyminiszter, a Ba- 
ross-lánc tulajdonosa adta át be
széd kíséretében. Arany Baross- 
láncot kapott Sztranyavszky Sán
dor, a képviselőház elnöke, Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter 
és Dr. Sipöcz Jenő főpolgármes
ter. Ezüst Baross-láncot kapott 
Zimmer Ferenc főszerkesztő.

A diszülést 1300 terítékes vacso
ra követte, amelyen dr. Sipöcz Jenő 
főpolgármester, Ilovszky János or- 

i szágos elnök és Bornemisza Géza 
I iparügyi miniszter szólalt fel.
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A  l e g j o b b a n  b e v e z e t e t t

GYÁRTMÁNYOK
e g k ö n n y e b b  é s  a l e g -  

k e r e s e t e t  b i z t o s í t j a

A Dohányárus Csoport

Eseményekben gazdag, élmé
nyekben felejthetetlen, fegyelme
zettségében példás, külső meg
nyilvánulásaiban impozáns volt a 
Baross Szövetség február 16-i 
záró díszközgyűlése. Dohányárus 
Kartársainknak, különösen a nagy 
nap kezdő és befejező része volt 
és lehet a jövőben még inkább 
döntő fontosságú. Délelőtt zajlott 
le dohányárus c oportunk első 
seregszemléje, az alakuló közgyű
lés, amelyen útnak indult egy 
jobb jövőbe vett hit reményével 
a legifjabb Baross-szervezet, idő
rendi sorban a 31-ik, de munká
ban, összetartásban, szeretetben 
— akaratunk szerint — az első 
sorban ; a harcvonalban. Különös 
díszt adott alakuló közgyűlésünk 
ntk az, fiogy a dfhányárusok fe
lettes hatóságainak vezetői és kép

viselői közgyűlésünket megjelené
sükkel kitüntették E kitüntetést 
ezen a helyen is köszönjük, mert 
erőt ad nekünk további közér
dekű munkánkban az a tudat, 
hogy megismerhették becsületes 
szándékainkat, tárgyilagos célki
tűzéseinket és igazságos törekvé
seinket.

Ez az alakuló közgyűlés neve
zetes fordulópont lesz a magyar 
dohányárusok életében. A nap ki
emelkedő része mégis az volt, 
amikor Fabinyi Tihamér m. kir. 
pénzügyminiszter ur ünagyméltó- 
sága fogadta csoportunk elnök
ségének tisztelgését és válaszában 
a dohányáiusokra nézve i g e n 
nagyfontosságu kérdésről, a bizo
mányi áruhitel bevezetéséről nyil
vánított véleményt, amelyet lapu?.', 
első oldalán közlünk.

A z alakuló közgyűlés
Az alakuló közgyűlést délelőtt 

11 órakor nyitotta meg a Magyar 
Hiszekegy elimádkozása után 

Szentessy Sándor: Tisztelt Ala
kuló Közgyűlés! Méltóságos 
Uraim ! Kedves Kartársaim ! A 
Baross Szövetségbe tömörül! do
hányárusok alakuló közgyűlését 
megnyitom. Üdvözlöm a körünk
ben megjelent vendégeket, első
sorban a M. Kir. Központi Do. 
hányjövedéki Igazgatóság képvi
seletében megjelent dr. Eigner 
Tivadar min. tanácsos ur Ömél
tóságát és Gundhart Gusztáv fő 
tanácsos urat. üdvözlöm, dr. Tóth 
Bálint min. tanácsos ur Öméltó
ságát, a Budapestvidéki Pénzügy- 
igazgatóság vezetőjét és dr._ Ne
mes Jenő min. tanácsos ur Ömél
tóságát, a Budapest Székesfővá
rosi Pénzügyigazgatóság helyettes 
vezetőjét, valamint Visky Sándor 
dohányraktári igazgató urat. Kö
szöntőm Loskay István bajtársa 
mát, a HONSz aleinökét, aki a 
hadirokkantak üdvözletét hozta és 
végül hálatelt szívvel köszöntöm 
a dohányárus érdekeket védő
szárnyai alá fogadó, nagytekin
télyű Baross Szövetség itt meg
jelent képviselőit dr. Őrei Géza 
kormányfőtanácsos ur Öméltósá
gát és Tábory Gábor alelnök 
urat. Köszönöm nekik és rajtuk 
keresztül a Baross Szövetségnek 
is különösen elnökének Ilovszky, 
János Öméltóságának, hogy a ke
resztény és nemzeti alapon álló 
Baross Szövetség segítségünkre 
van a minket megillető szebb 
jövő kiharcolásában. Üdvözlöm a 
megjelent budapesti és vidéki

kartársakat és testvéri kézszori- 
tást küldök azoknak is, akiknek 
nem állt módjukban ma itt meg
jelenni. Szeretettel és bizalommal 
fordulunk mindenkihez, mert nem 
egymás ellen, hanem egymásért 
akarunk harcol ni. Miután az alakuló 
közgyűlést megnyitottnak jelentem 
ki, javasolom : kérje fel a köz
gyűlés Magyary Alajos igen tisz
telt kartársunkat, hogy mint kor
elnök a közgyűlést vezesse le.

A közgyűlés a javaslatot egy
hangúan elfogadja.

Magyary Alajos korelnök üd
vözli az alakuló közgyűlést és 
Isten áldását kéri az elvégzendő 
munkához. Javasolja, hogy az el
nökség. a tisztikar és a választ
mányi tagok jelölésére jelölőbi
zottság küldessék ki. A jelölőbi
zottság tagjaiul javasolja : vitéz 
Bencze Gyulánét. Drobny Ferenc
nél, Kaczina Ferencet, Niehold 
Jenőt. Szőke Bélát. dr. vitéz Ujjady 
Árpádot és Varga Józsefet.

A közgyűlés a javaslatot egy
hangúan elfogadta.

Storcz Béla Mátyás a szervező 
bizottság jelentését terjeszti elő :

Mélyen tisztelt Alakuló Köz
gyűlés !

Félévvel ezelőtt a dohányárusok 
kari érdekvédelmének szükséges
sége és a kartársi együttérzés 
hívta életre azt a megmozdulást, 
amely mai alakuló közgyűlésünk
kel nevezetes határkőhöz érke
zett el.

A meginduláskor bizalommal 
és reménnyel fordultunk az or

szág egyik legtekintélyesebb ér
dekképviseleti szerve, a Baross 
Szövetség felé, amelytől a do
hányárus érdekek becsületes és 
erőteljes képviseletét várjuk. A 
Baross Szövetség országos el
nöke. Ilovszky János Öméltósága 
fetismerte megmozdulásunkban a 
kisemberek tömörülését, jogos 
kari érdekeik védelmének szük
ségét és befogadta a dohány
árusokat a Baross védőszárnynak 
alá, amely címerét meg nem ha 
zudtolva 1919-óta minden jogos 
és igazságos kereskedői és iparos 
érdeket védelemben részesített.

A szervező bizottság az 1935. 
augusztus 4-én kapott felhatal
mazás alapján az egész országra 
kiterjedő szervezkedéssel ostro- 

-molta azt a bevehetetlennek látszó 
várat, amelyet tralikos közönynek 
hívnak. Az ostrom sikerrel járt. 
A trafikos közöny várának egy 
külső falát már leromboltuk 1100 
taglétszámot meghaladva folytat
juk tovább a küzdelmet, amig a 
trafikos közöny utolsó várfalát 
is le nem romboltuk, mert a vár 
legbelsőbb rejtek helyén egy 

' régóta porlepett kincsesláda áll, 
a dohányárusok jövőjének, jólé
tének kincsesládája. Nem pénz, 
nem ékszer, nem drágakő, sem 
arany vagy ezüst van ebben a 
kincsesládában, hanem egy esz
mei kincs : az összetartás és az 
egység, amelynek hatalma és 
ereje népeket, nemzeteket is men
tett meg már a pusztulástól, tehát 
minden bizonnyal meg fogja 
menteni a magyar dohányáruso
kat is.

Szervezkedésünk a kartársi 
szeretet jegyében indult amely
től mai napig nem tért el és nem 
akar eltérni a jövőben sem soha. 
Nekünk nincsenek ellenségeink 
mert minden közérdekért dolgozó 
dohányái üst szivesen látunk tá
borunkban. Elértük igy azt, hogy 
a kartársi szeretet beférkőzött a 
magyar dohányárusok szivébe és
ma már — mondhatjuk _ ezrek
szivét dobogtatja együtt a Baross 
Szövetség Dohánvárus Csoport
jában Biztosak vagyunk abban, 
hogy ez a kartársi szeretet ható 
erővel szolgálja továbbra is a ki- 
tűzött célokat.

Kartársaink között sokan van
nak asszonyok, hadiözvegyek, 
akik különösen rászorulnak á 
kartársi szeretet által vezérelt tá
mogatásra és segítségre, mert a 

I legtöbben teljesen egyedül állnak 
és panaszaikkal, bajaikkal nem

tudnak hova fordulni. Mi a Do
hányárus Csoportban a tanács
adásra és pártfogásra szorulóknak 
támaszt nyújtunk, hogy erősebben 
és biztosabban megállják a he
lyüket ott. ahová férjük hazafiui 
köteles ég teljesítése közben a 
sors őket állította. Viszonzásul 
mi is támaszt nyerünk bennük, 
mert asszonyi leleményességgel 
segítségünkre lesznek tovíbbbi 
munkánkban, a trafikos közöny 
várának ostromlásában.

Felvettük a kapcsolatot a do
hányárusok felettes hatóságaival 
is s ölömmel állapíthatjuk meg. 
hogy a legnagyobb szeretetet és 
megértést tapasztaltuk, ügy érzem, 
hogy e bejelentésem nyomán 
kartársaink ezreinek hálája száll 
felettes hatóságaink feié, akiktől 
ezúttal is kérjük a megértő támo
gatást a dohányárusok érdemes 
társadalmával szemben.

Rögös az az ut, melyre lép
tünk, de megállás nélkül hala
dunk tovább, mert tudjuk, hogy 
régóta vajúdó problémáink meg
oldása. jövőnk jobbrafordulása 
fog felépülni a rögökön.

A szervező, bizottság jelentése 
tulajdonképen maga ez a most 
együttlévő alakuló közgyűlés és 
mielőtt e jelentés szives tudo
másulvételét kérjük, a közgyűlés 
elé terjesztetjük az általunk össze
állított programm-pontokat, vala
mint a működési szabályzatot.

Ezek után pedig köszönjük a 
bizalmat, amely fél évvel ezelőtt 
reánk ruházta az első szervezés 
munkáját. Igyekeztünk e bizalom
nak megfelelni és miután a ránk 
bízott munkát befejeztük, ezennel 
lemondunk. A mélyen tisztelt 
közgyűlés helyezze most már al
kotmányos alapokra a Baross 
Szövetség Dohányárus Csoport
jának további vezetését és mun
káját. amelyre a szervező-bizott
ság Isten áldását kéri. Haladjon 
a megválasztandó elnökség a 
megkezdett utón, amelyen az or
szág dohányárusainak várakozó 
figyelme és bizalma kiséri.

A közgyűlés a Szervező Bizott
ság jelentését egyhangúlag tudo
másul vette

Nemes Kapotsy Sándor felol
vassa a Szervező Bizottság javas
latait:

Mélyen tisztelt közgyűlés I
A szervező-bizottság behatóan 

foglalkozott a dohányárnsok gaz
dasági és szociális helyzetével. 
Csokorba gyűjtötte a legsürgő
sebben megoldásra várd. trafikos
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A  J A N I  N A  C ig a re t ta p a p ír  R. T .  gyártm ányai a le g n a g y o b b  hasznot biztosítják!

SENATOR CELOFILTER c ig a r e t ta h ü v e ly
m ár kettős füstszűrővel kaph"‘ó- .—  a re g i á ro n

Ú J D O N S Á G !

SENATOR RAPID c i g a r e t t a p a p í r
hosszában  hajtogatott, m ézgá zo tt szélű , zárt csom ago lásbó l
egyenkén t kihúzható lapokkal. 6 0  lap á ra  14 fillér!

E g y é b  g y á r t m á n y a i n k :
SEN ATO R  cigarettapap ír 6 0  és 1 2 0  lap tarta lom m al 
SEN ATO R  EXTRA va ttabetétes c igarettahüvely 

JA N IN A  SPEC . c igarettapapír

F igye lem ! A  SENATO R  CELOFILTER ce llu lózé  fUstSZÜrÖS és a SENATOR
e x t r a  vatlabetétes hüvelyek r ö v i d ,  65 m m -es m éretben  is  kaphatók!

A  S E N A T O R  g y á r t m á n y o k  m i n d e n  dohánynagyárudában é s  nagykereskedőnél b e s ze re zh e tő k !

kérdéseket és ezeknek a meg
oldását tűzte ki programmjául- I 
Ezt a programmot a B. Sz. do
hányárué számain keresztül min
den dohányárus, sőt felettes ha
tóságaink is megismerték.

Legfontosabb programmpon- 
tunk.a bizományi áruhitel, mely 
nek bevezetését már a szervező- 
bizottság kérelmezte november 
végén. Az erre vonatkozó ter
vezet tárgyalás alatt áll a Do- 
hányjövedek Központi Igazgató
ságánál. azzal a részletekre is 
kiterjedő pótbeadvánuyal együtt, 
amelyet hivatalos felszólításra 
nyújtottunk be. A B. Sz. kon
gresszusa folyó hó 14-én foglal
kozott a bizományi áruhitel be
vezetésének kérdésével és azt a 
Szövetség kereskedelmi prog- 
rammjába iktatta. Ennek beje
lentése a ma délutáni záró dísz
közgyűlésen fog megtörténni. 
Reméljük, hogy a döntés, amely 
esak kedvező lehet, mert hiszen 
elsősorban a kincstár érdekeit 
szolgálja, nem késik soká.

A bizományi áruhitel beveze
tése mellett azonban több olyan 
probléma van, amelynek meg
oldása ugyancsak sürgős feladat. 
Javasoljuk ezért a következőket;

Mondja a ki a közgyűlés ha- 
tározatilag, hogy emlékirattal 
fordul a m. kir. Pénzügyminisz
ter Úrhoz, amelyben :

1. kéri a bizományi áruhitel 
bevezetését a forgalom emelése 
érdekében ;

2. kéri az újabb dohán.yárusi- 
tási engedélyek kiadásának szü
neteltetését, a trafíkos-nyomor 
további terjedésének meggátlá- 
sára;

3. kéri a megüresedő trafikok
ba olyan engedélyesek behe
lyezését, akik jelenlegi helyükön 
keresetükből nem tudnak megélni 
és kéri, hogy ilyen helyekre 
njabb engedély ne adassák k i; 
s egyben javasolja, hogy a trafik- 
engedélyek kiadásánál — amelyet 
általában, de különösen személyi 
szempontokból a Nagyméltóságu 
Pénzügyminiszter Ur vitathatat
lan jogának ismerünk el —  egy 
tisztán üzleti szempontokat vizs
gáló véleményező-bizottság mű
ködjék, amelyben a dohányáru-

sok érdekképviselete is helyet 
kapna s ez a bizottság mondjon 
véleményt, hogy a szóbanforgó 
helyre uj engedély kiadása in
dokolt-e ;

4. kéri a jogutódlás rendezé
sét, hogy a trafikos merjen ál
dozni üzletének csinosítására, mo
dernizálására, ami nemcsak a 
dohányárus és a dohányjövedék 
üzleti érdeke, hanem idegenfor
galmi szempontból nemzeti ér
dek is;
5. keii a kincstári kezelések meg

szüntetését és ezen árudák be
töltését elsősorban a társasvi
szonyban lévő olyan dolgozó 
dohány árusok kai, akiknek meg
élhetését eddigi engedélyük nem 
biztosiija, másodsorban pedig 
arra érdemes engedélyesekkel.

6. kéri továbbá a dohányel
osztók jutalékának uj megálla
pítását, az elosztó dohányárus 
rezsie kiadásainak, munkájának 
és vállalt nagy anyagi felelős
ségének figyelembevételével.

Javasolja továbbá a szervező- 
bizottság :

Mondja ki a közgyűlés hatá- 
rozatilag, hogy emlékirattal for
dul a m. kir.' Kereskedelmi Mi
niszter Úrhoz, amelyben :

1. kéri a záróra és a vasárnapi 
munkaszünet egységes, rendeleti 
nton való szabályozását, mert a 
jelenlegi szabályok Bök félre
értésre és zaklatásra adnak al

kalmat és különösen sújtják 
azokat a kisjövedelmű dohány- 
árusokat, akik kisegítőt alkal
mazni nem tudnak és igy kora 
reggeltől késő estig (reggel 7-től 
este 10-ig) nem mozdulhatnak ki 
üzletökből, s ha szűkös megél
hetésüket biztosítani akarják, 
kénytelenek vasárnap is nyitva 
tartani;

2. kéri továbbá a bélyeg-, ille
tőleg értékcikkárusitási jutalék 
revízióját; a dohányárusok ér
tékcikkárusitási jutalékának egy

ségesen 2°/0-ban való megálla
pítását, amely régebben tisztes 
munkadijat biztosított.

Hatalmazza fel a közgyűlés az 
elnökséget, hogy a közgyűlés 
határozata értelmében az emlék
iratokat nyújtsa be szakminisz
tériumokhoz.

A közgyűlés a Szervező Bizott
ság javaslatait egyhangúlag hatá
rozattá emelte.

Vitéz Tóth János felolvasta az 
ügyrendi szabályzatot amelyet az 
alakuló közgyűlés változás nélkül 
egyhangúan elfogadott.

Magyary Alajos korelnök fel
kérte ezután vitéz Tóth János és 
Rebenyák István tagtársakat, hogy 
a felolvasott és elfogadott ügyrendi 
szabályok értelmében a jegyző
könyvet hitelesítsék.

Vitéz Bencze Gyuláné a jelölő- 
bizottság egyhangú határozata ér
telmében előterjeszti a jelöléseket.

Hangsúlyozza, hogy a jelölőbizott
ság az egyes tiszteségekre első
sorban azokat jelölte, akik a 
szervezés nehéz munkáját ered
ményesen végezték el.

A csoport elnökéül vitéz Karay 
Bélát ajánlja, akit a közgyűlés 
lelkes ünneplésben részesít. Az 
éljenzés ezután sürü egymásután
ban jelezte, hogy a jelölőbizottság 
jó munkát végzett, mert az ala
kuló köygyülés egyhangúan meg
választotta a jelölteket. A megvá
lasztott elnökség, tisztikar és 
választmányok névsorát alább 
közöljük.

A Dohányárus Csoport 
elnöksége és tisztikara

Elnök; vitéz Karay Béla, Vác 
Alelnök: Szentessy Sándor,

Budapest
vitéz Tóth János, Kispest 
Ügyvezető igazgató: Storcz

Béla Mátyás, Gödöllő
Pénztáros: Szigethy Pál, Buda

pest
Ellenőr: 1. vitéz Csihás Endre, 

Budapest
2. Bányai Lőrinc, Budapest 
Háznagy • 1. Báró Bálintitt

Károlyné. Budapest
2. vitéz Bencze Gyula, Buda

pest
3. özv. dr. Stentzel Jánosné, 

Budapest
Jegyző: Koppányi János, Bpest 
Számvizsgáló bizottság: 1. Ko- 

vácsy János. Kunszentmiklós
2. Jahn Géza, Budapest
3. Váczy Ferenc, Budapest 
Számvizsgáló bizottsági pótta

gok: 1. Kellner Zsigmond, Buda
pest

2. Schusnik István, Kispest
3. Tóth Miklós, Budapest

Dohányárus Csoport 
Központi Választmánya:
Ifj. Balázs Sándor, Békés, Bo- 

bits Antalné, Budapest, Dabasy 
János, Veszprém, br. Ditfurth Gra- 
ziana, Budapest, özv. Drobny Fe- 
rencné. Budapest, tehérvári Kor
csuk Gergely. Győrtelek. Győri 
Istvánné, Veresegyház. Hajdú Fe-

KE
szivarkapapir és hüvely sikere bizto
sítja Önnek a legnagyobb hasznot 1

A  F E C S K E  szivarkapapir mézgá
zott (ragasztható) széllel egyedülálló 
minőségű !

Fogyasztói ára -g f f  1  1  ^  n «  f
mégis csak ■ mi 11 .11  ü l  •
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renc, Gödöllő, Horváth Mihály 
Kiskunlacháza, Jászberényi János. 
Gödöllő, özv. kankovszky hoéné, 
Budapest, vitéz Kele Nándor, 
Szombathely, Kiss Ferenc, Pest- 
szentlőrinc, Kállay Józset, Rákos
keresztúr, Lékay Rezső, Konyhád, 
Lóskay István, Budapest, Meskó 
Ottó, Baja, Magyary Alajos, Bu
dapest, Niehold Jenő, Szolnok, 
Orley Arthur, Békés, Pozsonyi 
Ti.adar, Budapest, Pápay István, 
Rákoskeresztúr, Pucser György, 
Nagyecsed, Palásthy Pál, Tápio- 
bicske, Rebenyák István. Buda
pest, Soós József, Zsáinbok, T óth 
Rozália, Budapest, Tóth Lajos, 
Budapest, vitéz Ujjady Árpád dr. 
Eger.

Választmányi póttagok:
br. Barkóczy Ilona. Budapest, 

pazonyi Elek tlemér, Vásárosna- 
mény, Géczy Adél, Gödöllő, He
gedűs A. Lajos, Szajol, Nagy 
Ágoston, Tata, Nagy Lászlóne, 
Budapest, Kertész Gyula, Gyula, 
Kiss Imre, Szarvas. Parányi Fe
renc, Mátyásföld, Szelényi Jenőné, 
Budapest, Szőke Béla, Rákos
csaba, Szeitz Antal, Máriagyüd.

Dohánynagyárusok, 
e losztók  és  kü lön legességi 

árusok szakosztá lya
Elnök; Dr. Zsdánszky Kálmán, 

Mátészalka
Alelnökök: Simon Sándor, Békés

csaba
pákái Kölber Fülöp, Budapest.
Intézöbizottsági tagok:
András Frigyes, Sásd, Anschau 

Antal, Pécsvárad, Bállá Aladárné. 
Pestszenterzsébet, boldogfalvi 
Bartl Róbert, Siklós, vitéz Báldy 
János, Kiskőrös, Bicskey Pál, 
Nagykáta, Dörnyei Béláné. Kecs
kemét, özv. Grélinger Ferencné, 
Kalocsa, Gliga Tívadarné, Gyön
gyös, vitéz tiöllrieger Györgyné, 
Kőszeg, Káliay Emilné. Nyíregy
háza, Kállay Ilona, Fehérgyarmat, 
Kubányi György, Budapest, vitéz 
borsi Leidenfrost Pál, Esztergom, 
Molnár Gusztáv, Szeghalom, vitéz 
Mátéffy Dezső, Szemes. Nagy Gi
zella, Debrecen, Nemesik Piroska, 
Heves, Némethy Zoltánná, Kis- 
várda. Dr. Rusznyák István Sze 
ged. Sallay Károiyné. Budapest, 
Szabó István, Makó, Szalay Ala
dár, Mór, vitéz Szigethy Gyula, 
Enying, Szikszay József, Nova. 
Szilas István. Abaujszántó. Szi
lágyi Jenőné, Berettyóújfalu, vitéz 
Szmódis Jenő, Siófok, özv. To- 
perczer Oszkárné, Zalaszentgrót, 
Turcsányi Tiborné. Csepreg, Új
helyi Sándorné, BUdszentmihály. 
özv. Vértes Istvánná. Mezőtúr, 
Vangel G. Viktor, Sopron, Wol- 
pach Antal, .Martonvásár, Záhony 
Sámuel Lajos. Kisújszállás. Zá
kány Antalné, Putnok.

K izáró lagos dohányárusok 
szakosztá lya

Elnök: nemes Kapotsy Sándor, 
Budapest

Alelnúk: Kiss István, Budapest, 
és Kaczina Ferenc, Budapest.

Intézöbizottsági tagok:
Baji Gergely Békéscsaba, Bakó 

Sándor, Eger, Dénes György, 
Keszthely, özv. vitéz Dobossy 
Adámné, Aszód, Farkas József, 
Kispest, Forgács Mátyás, Endrőd, 
Jsoó Emma, Budapest, Kaiser 
Rezső, Szeged, Kálomista Lukács, 
Kunszentmiklós. Király I.ajosné 
Kecskemét, Kirilla József, Csen-

F I G Y E L J E N ,  kériük,

„ N I K O T E X  | 

S Y M P H O N I A R A

A közönség már fölfedezte a Nikotex Symphonia 
rendkívül előnyös tulajdonságait, itt az ideje 
tehát, hogy a trafikos társadalom nagy 
cikket csináljon belőle.
Könnyű fcdolga lesz. mert a
jövő hónapban igen hatásos 
propaganda indul a

NIKOTEX SYM PH O N IA
forgalmának emelésére.

ger, Kiss Dániel, Gyoma, Kontra 
réter, FUlöpszallás, Kovács Lajos, 
Mezőtúr, vitéz Lanczi János, Me- 
zóberény, Lázár Gábor, Pécel, 
Lengyel Józsetné, Szeged, Nemes 
üyuia, Budapest, Németh János. 
Szentendre, Paróczay Károly, Bé
késcsaba, Pásztor András, Békés
csaba, pénzes István, Rákoske
resztúr, Rieszt J. Imréné, Sopron, 
Sándor József, Budapest, Skribek 
Janka, Abony, Szalay János, Uyula, 
Szikes Mihály, Gyula, Szűkíts 
Imréné. Szeged, Takács Istvánná, 
Budapast, Dr. Takács Tamásné, 
Gyöngyös, Töröcsik Mihály, Jász
berény, Tyuskay Dezső, Eger, 

i Varga József, Gödöllő, W'olf Mi
hály, Salgótarján, Zsoldos János, 
Szombathely.

Korlátlan dohányárusok 
szakosztá lya

Elnök. Bállá Endre, Nagykáta
Alelnökök: Havasi György, Re- 

formátuskovácsháza
Szmolen Rezső, Rákoscsaba.
In tézöbizottsági tagok:
özv. Albert Józsefné, Mogyoród, 

Balatoni Istvánná, Rákoscsaba. 
Balog Lajos, Doboz, Bakás István, 
Tápioszecső, Dén János, Ujki- 
gyós, Drator József, Boldogkő
váralja, Deák Lajos, Felsöszent- 
iván, Erdős Gáspár. Mezőtúr, Er
dős István, Érsekcsanád, Fekete 
Sándor, Cibakháza, özv. Fiaia 
Edéné, Szentmiklóstanya, Gulyás 
Miháiy, Tápiósáp. vitéz Gubányi 
István, Bátmonostor, Gyucha Sán
dor. Békéscsaba. Halasi Mihály, 
Békéscsaba, Högyész Géza, Ba,a, 
Jevuczó Miklós, Csorvás, Kezessi 
József, Vizsoly, Kacsán Pál, Bé
késcsaba, Kavecska Pálné, Új
kígyós, Kalló János, Nagykáta, 
Lippai János,Vácszentlászló, Locsz 
Mihály, Bajaszentistván, Medgyesi 
József, Csenger. Mester István. 
Öz, dr. Nagy Gyula, Kerepes, 
Németh Béláné. Gerendás, Pap 
István. Kóka, Sejtes József, Ve
resegyház, Sződi István, Nagykáta, 
Schiller Ferenc, Gyula, Tóth Má
tyás. Tóalmás, Virág Mihály, 
Mende, Vozári Lajos, Tápiószecső, 
Wödl Ádám. Ágfalva.

A Baross Szövetség közgyűlé
sében a dohányárus csoportot a 
következő elektorok képviselik ; 
Balia Endre, Nagykáta 
vitéz Csihás Endre, Budapest 
Gyucha János, Békéscsaba 
Havasi György, Református

kovácsháza
Kaczina Ferenc, Budapest 
nemes Kapotsy Sándor, Budapest 
Kirilla József, Csenger 
Kiss István, Budapest 
Koppányi János, Budapest 
Kovácsy János, Kunszentmiklós 
fehérvári Korcsuk Gergely,

Győrtelek
pákái Kölber Ftilöp. Budapest 
Magyary Alajos, Budepest 
Palásthy Pál, Tápióbicske 
Pucser György, Nagyecsed 
Simon Sándor. Békéscsaba 
Storcz Béla Mátyás, Gödöllő 
Szigethy Pál, Budapest 
Szmolen Rezső, Rákoscsaba 
Dr.Zsdánszky Kálmán, Mátészalka 
Váczy Ferenc, Budapest 

Pótdelegátusok:
Bobits Arthurné, Budapest 
Horváth Mihály, Kiskunlaczháza 
özv. Kankovszky Edéné. Epést 
Kállay József, Rákoskeresztúr 
Meskó Ottó, Baja 
Örley Arthur, Békés 
Pápay István, Rákoskeresztúr 
Pozsonyi Tivadar, Budapest 
Tyuskay Dezső, Eger

A közgyűlés a jelölő bizottság 
által javasoltakat egyhangú lel 
kesedessel megválasztja, amit 
Magyary Alajos koreluök határo- 
zatnag kimond. Majd átadja he
lyét vitéz Karay Bélának, a meg
választott elnöknek, aki a követ
kező szavakkal foglalja el elnöki 
székét:

„Mi, akik ennek a szegény, 
szerencsétlen, megcsonkított ha
zának vagyunk honpolgárai, gyak
ran tapasztaljuk, hogy csendes 
verőíényes nyári délutánon hirte
len vad zivatar tamad, sötét lei- 
legek boiiljak el az előbb még 
tiszta kék eget. De aztán éppen 
olyan gyorsan és váratlanul meg
szakad a sötét égboltozat, áttöri 
a napsugár éltető fénye és ismét 
bearanyozza a vidékéi. Ez a kép 
jut eszembe, amikor a dohány- 
árusok helyzetére, súlyos küzdel
meire gondolok. 1920 évtől ne
künk is derült szép időnk volt, 
de az évtized vége felé a gazda
sági válság kéjiében sötét felhők 
borullak ránk. Megkíséreltük a 
dohányárusokat egy szövetségbe 
tömöríteni, de sajnos ez nem si
került és most az egység érdeké
ben uj utat találtunk. Néhány 
áldozatoktól sem visszariadó kar
társ munkája és a Baross Szö
vetség vezetőségének megértése 
folytán minden reményem meg 
van arra, hogy ez a tömörülés a 
sötét fellegeket szét fogja oszlatni 
és az éltető napsugár ismét be
aranyozza a dohányárusJk egét.

Ennek a hitnek birtokában 
én is megragadom az al
kalmai, hogy a Dohány
jövedék Közponli Igazgató
ságának, a pénzügyigazga
tóságoknak, a Dohány rak
tár Iyazgatósagának, a 
HONSz-nak és a Baross 
Szövetség elnökségének 
megköszönjem, hogy a köz
gyűlésen képviseltették ma
gukat és ezzel annak fé

nyét emelték-
Hálásan köszönöm meg a kar

társak bizalmát. Isten látja léiké
nél, hogy nem vágyódtam erre a 
pozícióra. El akartam hárítani ezt 
a megbízást magamtól, de most 
— miután megválasztottak — 
nem tehetek mást: megköszönöm 
a bizalmat és ígéretet teszek aira, 
hogy a különböző szakosztályok 
közötti kartársi megértést és sze- 
retetet minden körülmények között 
fenn fogom tartani. ígérem, hogy 
igazságos ügyünk kedvező elin
tézéséért mindenkor mindent el 
fogok követni/1

Ezután Szigethy „Pál felolvassa

a költségvetési előirányzatot. A 
közgyűlés az előterjesztett költ
ségvetést egyhangúan elfogadja, 
amit elnök liatarozatilag kimond.

Dr. Őrei Géza Óméltósága a 
Baross Szövetség elnökségének 
képviseletében köszönti az újon
nan megalakult szakosztályt. Üd
vözli az elnököt, akivel szemben 
a tagok' egyhangú bizalma oly 
szépen megnyilatkozott.

„Mai napon egy becsületes, 
tisztességes egyesületnek lettek 
tagjai. Ennek az egyesületnek el
nöksége egészen önzetlenül dol
gozik. Nem várunk mi az újonnan 
megalakult szakosztálytól semmi 
mást, mint összetartást, baráti 
szeretetet, a szegények és eleset
tek gyámolitását. Remélem, hogy 
ebben a szakosztályban mindig 
az egyetértést fogják ápolni. Mert 
csakis úgy lehet az igazságos é *  
jogos célkitűzéseket megvalósíta
ni, ha egységesen terjesztjük elő 
az illetékes fórumokhoz jól átgon
dolt, tárgyilagos tervezeteinket. 
Megköszönöm a magas vendégek 
jelenlétét, üdvözlöm az összes 
megjelenteket és kérem az elnö
köt. vezesse önzetlenül, megér
téssel ezt a csoportot, hogy an
nak minden tagja olyan legyen, 
mint azt a Baross Szövetség re
méli. Erre kérem Isten áldását.'1

vitéz Karay Béla elnök megkö
szöni Őrei Öméltósága szavait, 
ígéri, hogy a Baross Szövetség 
nem fog csalódni a dohányárus 
csoportban és kéri Öméltóságát, 
hogy bö tudását bocsássa az uj 
szakosztály rendelkezésére.

Zsoldos  János szombathelyi tagtárs 
szólal lel ezután, A  nyugati végekről 
iött és 60 lagtárs üdvözletét hozta ma
gával. A  60 kariérs közül 30-nak 50 
pengőn aluli a havi jö\ede!me. Ez az 
egy adat megvilágítja a dohányárusok 
nyomorúságos helyzetéi. A  40.000 lakosú 
Szombathelynek 60 trafikja van. mig 
békében csak 15 volt. Ennek megszün
tetése érdekében már második íelter- 
jeszlést intézték a minisztériumhoz. Kér
vényük most van elbírálás alatt. Kéri 
a B, Sz. D. Cs.-nak pártfogását. A  
közgyűlésen elhangzott programmol tel
jes egészében elfogadja és azt tolmá
csolni lógja kartársainak is. Helyesnek 
tartja, hogy a különböző dohányárusok 
ebben a csoportban békében és meg
értésben találkoztak. A zt hitték ők v i
dékiek. hogy a fővárosiakkal egyenlő 
elbánásban részesülnek. Sajnos a múlt
ban súlyos csalódások érték a vidékie
ket, de reméli, hogy az újonnan meg
alakult szervezet másként fogcselekedn i. 
Arra kéri az elnököt: hozza az összes 
dohányárusoket közös nevezőre, hogy 
erős szövetségünk legyen, amely tud és 
akar cselekedni.
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Koch  Antal dohányárus a rendelő

lapok ügyét teszi szóvá és azt mondja, 
hogy a befolyt összegek illetéktelen 
helyre kerülnek . . . (Közbekiáltások : 
önsegélyezésre!) Elnök rendreutasitja 
éles kifejezéséért. A  felszó la ló  támadja 
a Dohányárusok Országos Szövetségét, 
mert szerinte a dohány-árusok érdekei 
ellen cselekszik.

Elnök több Ízben félbeszakítja a fel
szólalót. „Nem engedem meg —  mon
dotta —  hogy más egyesületet támad
janak a  közgyűlésen. M ás egyesület 
ügyei nem tartoznak mireánk. Mi a 
dohányárusok érdekében kívánunk 
harcolni és ezt a harcot a legkorrek
tebb fegyverekkel akarjuk megvivni.“

A  felszó la ló  ezután a dohányárusok 
érdekeit sértő intézmények, egyesületek, 
szövetkezetek ellen kér intézkedést, j 
mert visszaélnek a trafíkosok jóh isze
műségével. Elnök kijelenti, hogy ezek
nek ügye az illetékes hatóság elé tar
tozik.

Ezután az elnök bejelenti, hogy több 
indítvány érkezett be :

Shribek Janka, abonyi dohányárus  
indítványt terjesztett a közgyűlés elé. 
hogy a B. Sz. Dohányárus Csoportja 
kérjen a dohánygyártmányok postai 
szállítására kedvezm ényes tarifát. Ja
vasolom. hogy az indítványt utasítsa 
a közgyűlés a választmány elé meg
tárgyalás és intézkedés céljából. Dr. 
Zsdánszky Kálm án mátészalkai és 
ö r le y  A rth u r békési dohányárus in
dítványt nyújtottak a közgyűlés elé. 
hogy az osztálysorsjátek revíziójával 
kapcsolatban kérjen a Csoport főel- 
árusitási engedélyt, tekintettel arra, 
hogy a dohányárusok tevékenyen vesz
nek részt a sorsjegyárusitásban. Java
solom , hogy a közgyűlés helyeslő ha-

Nincsen házam, 
de ma j d  lesz !

mert beléptem a

Balatoni Épitőtaka- 
rék Szövetkezet-be

B u d a p e s t , V ili., Ü llö l-u t  4.

ahol már havi 10. vagy  20 P-ős 
előretörlesztéssel biztosítanak bár
kinek 8.000.—  pengőig kamat
mentesen hosszúlejáratú házépí
tő kölcsönt, félévi törlesztéssel.

K é rje n  la p u n k ra  h iva tk o ~  
z á s s a l  a  fenti e lm en  ism e r 

tető i !

tározattal tegye át az indítványt az 
elnökség hatáskörébe.

A  közgyűlés az elnök javaslatát 
egyhangúan elfogadta.

A z  elnök javaslatéra ezután az a la
kuló közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
mondja ki. hogy táviratilag üdvözli 
Fabinyi T iham ér m. kir. pénzüg\ mi
nisztert, Fattinger Sándor dohányjöve- 

! déki központi igazgatót és Ilovszky  
Jánost, a Baross Szövetség elnökét.

A  közgyűlést az elnök a következő 
szavakkal zárta be : „Elérkeztünk ala
kuló közgyűlésünk végére. M ély háló
va l köszönöm a megjelenést és kérem 
a kartársak támogatósát, hogy mun
kánkat a Hazáért, a Dohányjövedékért 

j és végül önmagunkért eredményesen 
tudjuk elvégezni."

A  közgyűlés a Himnusz eléneklése 
I utón véget ért.

Az alakuló közgyűlésről 
küldött üdvözlő 
táviratok

Nagy méltóságú

Dr. Fabinyi Tihamér
pénzügyminiszter urnák

Budapest.

A  Baross Szövetség Dohányárus 
Csoportja alakuló közgyűléséről mély 
hódolattal köszönti Nagyméltóságodat 
és m ai nappal kezdődő működéséhez 
kegyes jóindulatú és- m egértő támoga
tását kéri.

vitéz Karay Béla elnök. 
Méltóságos

Dr. Fattinger Sándor
miniszteri osztályfőnök urnák 

a Központi Dohányjövedék Igazgatója  

Budapest.

A  Baross Szövetség Dohány árus 
Csoportja mai alakuló üléséről mély 
tisztelettel köszönti Méltóságodat, kész
séggel a jánlja  fel szolgálatait és szi
ves támogatását kéri

vitéz Karay Béla elnök. 
Méltóságos

Ilovszky János
kormányfőtanácsos urnák 
a Baross Szövetség elnöke

A  Baross Szövetség Dohány árus 
Csoportja hálás szívvel köszöni M éltó
ságod eddigi jó indulatú  támogatását, 
kéri azt a jöv ő re  is és alakuló köz
gyűléséről hálával, szeretettel és nagy
rabecsüléssel köszönti.

vitéz Karay Béla elnök,

Trafikosok árusíthatják
a tenyészállat vásárra 
szóló féláru vasúti 
igazolványt

Március hó 20—25 napjain lesz a 
szokásos évi tenyészóllatvósór, amely 
iránt széleskörű érdeklődés nyilvánul 
meg. A  kiállítás látogatói részére félórú 
vasúti jegy váltására jogosító igazolvány 
áll rendelkezésünkre, amelyek a Buda
pestre utazásra 1936. március 14-től 
március 25-ig, visszautazásra pedig 
március 20-án délután 4 órától március 
31-ig érvényes. A z  igazo lvány óra 
1.30 pengő. A  közönség érdekeit is 
szolgálni óhajtjuk, hogy lehetőleg min
den vidéki helyen lehetővé tesszük az 
igazolványok kényelmes és könnyű be_ 
szerzését, de elsősorban kartársaink 
részére akarunk alkalmi mellékkeresetet 
biztosítani akkor, amikor felhívjuk kar- 
társainkat : az igazolványok eladásá
ban vegyenek tevékenyen részt. Sikerült 
megállapodást létesitenünk a vásár ren
dezőségével, melynek alapján minden 
dohónyórus beszerezhet ilyen igazolvá
nyokat eladásra a dohány nagy árudók
tól és darabonként 20 fillért kereshet, 
mert a nagyárudóktól 1.10 pengőért 
kapják kartársaink. H ívja fel tehát ve
vőinek, ismerőseinek figyelmét atenyész- 
állatvásárra. vegye előjegyzésbe a ré
szükre szükséges igazolványokat és 
szerezze be a dohónynagyórudótól. 
Közölje minél előbb a szükségelt iga
zolványok számát nagyórudójóval, hoay 
az gondoskodhassék megfelelő mennyi
ségről. Nagyórus kartársaink figyelmét 
külön körlevélben is felhívjuk, de e z
úton is kérjük közreműködésüket. Kérjük 
az igénylés mennyiségét mielőbb jelent
sék be, hogy idejében leküldhessük az 
igazolványokat.

T A R T S U N K  
H E L Y I  K É P E S L A P O T !

KÉPESLEVELEZŐ LAPO KRA
felhívtuk már figyelmét s most ezirányban tájékoztatót adunk.

A  levelezőlap lényege
vitelét, mint azt alanti mintánk is mutatja.

0 |  ̂ ”1 ”■ kaphat Ön is képeslevelező-l c soDDan  lapot, ha több kartárssal közösen
nagyobb menynyiséget rendeli

iyT f  1 4 biztosit üzletének, ha
lN ctfif y 1 O 1* g cl 1 ITT. a. I szép felvételű, tiszta nyomású 

képeslapokkal fedezi szükségletét I

L e g y e n  e lő r e lá t ó
s már most rendelje meg szükségletét, mivel a rendelések 
beérkezésük sorrendjében nyernek elintézést.

Á ra im  r e n d k í v ü l  m éltányosak :
1000 darab levelezőlap 33.—, a második 1000 darab 28.—, 
minden további 1000 darab pedig 23. Pengő.

Rendeljen
nél is megfizeti 1000 drb. árát.

legalább 1000 drb.-ot, 
mert kisebb rendelés-

Készitek rendelésre tetszés szerinti képsorozato
kat is, melyeknek ára képenkint az első ezernél 

23.—, a másodiknál 20.—, a további ezernél pedig 18.— P- 
A  számlaösszeg fele a rendelésnél fizetendő, a másik felét 
szállításkor utánvételezzük.

r BAROSS- ( ■1 száza-
™  lék

tagoknak^ engod-
mény

A  rendelés leadandó : Storcz Béla Mátyás Gödöllőn
d o h á n y n a g y á r u s n á



6 BAROSS-SZOVETSÉG 8. szám-

A  nikotex- 
versen y

A  nikotex versenyre beérke
zett pályázatok feldolgozása 
most van folyamatban. A több 
ezernyi pályázatra való tekin
tettel a Nikotex r. t. igazgató
sága a tisztviselőkart kibőví
tette, hogy a verseny eredmé
nye mielőbb megálJapitható le
gyen. Ennek dacára — a ha
talmas anyag miatt — előrelát
hatólag csak március második 
felében végeznek a számítások
kal. amikoris azonnal eljuttat
ják a boldog nyerőkhöz a jól 
megérdemelt dijakat. Annak 
idejen természetesen közölni 
fogjuk a pontos nyeremény
jegyzéket.

Örömmel tudatjuk kartársa
inkkal, hogy a Nikotex r. t. 
igazgatósága úgy határozott, 
hogy — figyelemmel kartársa
inknak a nikotexforgalom emel
kedésének érdekében kifejtett 
tevékenységére — minden pá
lyázati csoportban felemeli a 
nyertesek számát. Ezzel az el
határozással a pályadijak érté
ke jó pár ezer pengővel emel
kedik, ami azt bizonyítja, hogy 
a Nikotex R.-t. igazgatósága 
— megértéssel a dohányáru
sok iránt — jövedelemtöbble
téből hűséges munkatársait, a 
dohányárusokat jutalmazni kí
vánja.

Tervbevette a Nikotox igaz
gatósága azt is, hogy a buda
pesti nemzetközi vásár ideje 
alatt — amikor a kedvezményes 
utazás sok vidéki kartársunk 
részére lehetővé teszi a vásár 
megtekintését, valamilyen for
mában összegyűjti kartársain
kat egy ismerkedéssel kapcso
latos megbeszélésre. Ennek a 
találkozásnak — amely nem
csak a Dohányjövedéknek és 
a Nikotexnek, hanem a dohány- 
árusi karnak is javát szolgaija — 
programmját a Nikotex igazga
tósága csoportunk vezetőségé
vel együttesen állapítja meg és 
azt annak idején lapunkban 
részletesen közölni fogjuk.

Trafikos kirakatok
a Nemzetközi Vásár és a do

hányjövedéki propaganda 
szolgálatában

A Dohányárus Csoport alakuló 
közgyűlésén mondott kritikát dr. 
Őrei Géza Öméltósága a tra.ikok 
külsejéről, csinyjáról, kirakatáról 
és annak a reményének adott ki
fejezést, hogy a Baross Szövetség 
közreműködésével sikerülni fog a 
mai szomorú helyzeten változtat
ni. Mi e kritikát tudomásul vet
tük és a hozzánk fűzött remény
nek meg akarunk felelni. Már 
most bejelentjük — jó előre —, 
hogy a Nemzetközi Vásár alkal
mából vásári kirakatokat rende
zünk a budapesti trafikokban. 
Szolgálni akarjuk ezzel a nem
zetközi vásár propagandáját, amely 
viszont szolgálja a budapesti ke
reskedők. köztük a dohányáru
sok érdekeit is. Segítségére aka
runk lenni egyúttal a dohányjö
vedéki propagandának is, amely 
egész éven át, de különösen a 
nemzetközi vásár alkalmából a 
múltban is, s ez évben talán még

fokozottabb reklámmal, uj gyárt
mányokkal, stb. fejt ki propa
gandát a forgalom emelése érde
kében. Ebben a propagandában 
nekünk, dohányárusoknak is részt 
kell vennünk, ha eredményeket 
akarunk elérni. Dolgoznunk kell 
és fogunk is dolgozni a jó ered
ményért. Reméljük, hogy a vásári 
kirakatok ügyében kiküldendő fel 
hívásunkra budapesti kartársaink 
saját érdekükben felfigyelnek majd 
és közreműködnek.

A  traiikos is 
k ö te le s  cégtáblát 

' a lkalm azni
Az 1922. évi XII. f.-c. 56. §-a 

értelmében az iparos köteles 
nevét vagy cégét az üzlet külső 
részén elhelyezendő cégtáblán 
szemmelláthatóan és könnyen, 
felismerhetően feltüntetni. Ami 
azt a kérdést illeti, hogy a cég
tábla kötelező használata vonat
kozik-e trafikosra is, konkrét 
esetből kifolyólag megállapítot
tuk, hogy az üzlethelyiségek 
külső megjelölésére vonatkozó 
törvényes rendelkezéseket a tra- 
fikosoknak is be kell tartaniok, 
mert az engedélyesek köztudo
másúlag, szinte kivétel nélkül, 
a dohányegyedáruság körébe 
tartozó cikkeken kívül más cik
ket is, például szivarkahüvelyt 
és papirt, szipkát, stb. árusíta
nak, illetőleg e cikkeket csak 
akkor árusíthatják, ha árusítá
sukra szabályszerű iparjogosit- 
vánnyol rendelkeznek, vagyis 
kereskedők. (21.101/1935 : Ka
marai Közlöny, jan. 31. szám)

Automata
b illiá rd -
a szta lok
üzem bentartása

Több korlátlan dohányárus 
i fordult hozzánk automata bil- 
liárdasztalok üzembentartásával 
kapcsolatos kérdésekben, ezért 
tájékozásul közöljük, hogy az 
automata billiárdasztalok fel
állításának és üzembentartásá- 
nak rendőrhatósági engedélye
zése tárgyában a m. kir. bel
ügyminiszter 184-300/1935- B. 
M. számú következő rendeletet 

| adta k i:
1. §. A 64.573/1901. B M. 

i számú rendelet rendelkezéseit 
j — értelemszerűen — az auto- 
! mata billiárdasztalokra is alkal- 
; mazni kell. Azokat tehát nyil- 
j vános helyen csak a rendőr- 
i hatóság előzetes engedélyével 
I szabad felállítani és üzemben 
I tartani.

2. §. Nyilvános helyen, vagy 
helyiségben felállított automata 
billiárdasztalon 18. életévet be 
nem töltött egyénnek a játékot 
megengedni tilos.

3. §. Kizáróan automata bil- 
liárdasztalokkal berendezett he
lyiségbe 18. életévet be nem 
töltött egyént bocsájtani nem 
szabad.

4. §. Automata billiárdaszta
lon reggel 8 órától nyilvános 
étkező, vagy szórakozó helyi
ségre megállapított záróráig, kü-

Dohányzási cikkek legolcsóbb keszerzési forrása
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lön e célra berendezett helyi
ségben pedig éjfél után 1 óráig 
szabad játszani.

5. §. Aki a rendelet 2., 3., és
4. §-aiban foglalt rendőri ren
delkezéseket vagy tilalmakat 
megszegi, illetve kijátsza, kihá
gást követ el és az 1928. X. t.-c.
5. §-a szerint 200 pengőig ter
jedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.

Azt pedig, aki nyilvános he
lyen vagy helyiségben automata 
billiárdasztalt állít fel és tart 
üzemben, a 64.o73/1901. B. M. 
számú rendelet értelmében az 
1879: XI- t.-c. 76. §-a alapján, 
600 P-ig terjedhető pénzbünte
téssel kell büntetni-

6. §. E kihágások elbírálása 
első- és másodfokon az 1929. 
évi XXX. t.-c. 59. §-ában meg
jelölt közigazgatási hatóságok, 
mint rendőri büntető bíróságok, 
a m, kir. rendőrség működési 
területén pedig a rendőrség ha
táskörébe tartozik. Harmadfo
kon a m. kir. belügyminiszter 
bíráskodik.

7. §. Ez a rendelet 1936. évi 
február hó 15. napján lépett 
hatályba.

I l la t o s  s z i v a r o k  n ő k  
s z á m á ra . Londonból jelentik, 
hogy a leghíresebb havannai szi
vargyárosok. akiknek termelése 
a világfogyasztás csökkenése mi 
att rendkívül szenved, elhatároz
ták, hogy nagy és kiterjedt világ
propagandával a női dohányosok
nál a szivarozást divatba hozzák. E 
célból a szokásos cigarettanagy
ságban a legfinomabb havanna
dohánylevelekből szivarokat állí
tanak elő s azokat a női ízlésnek 
megfelelő kellemes olajokkal illa
tosítják. (Oesterreichische Tabak- 
ver legerZeitung.)

C so po rtu n k
o r v o s a

dr.Pá vei Dezső egyetemes orvos
tudor, fogorvos 1. Győri-ut 2\b. 
kartársaink részére naponta d. u- 
3-tól este 7-ig rendel. Tagsági 
igazolványunk felmutatói, a na
gyon méltányos árakból további 
10%engedményben részesülnek.
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Felelős k iadó: dr. Dom okos
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Gyártja:

Samum Altesse r. t.
VI., Göm b utca 32. sz.
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KLEIN SALAMON FIAI 
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