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A Baross -gondolat diadalmas 
előnyomulása

H u s z o n ö fe z e r fő n y i n a g y g y ű l é s  e rő te lje s  
á l l á s f o g l a l á s a  a B a r o s s - e s z m e  m e l l e t t

A  szeged i seregsze 
kiKzúmiíliaÍHÜaii n a g y

Junius hetedike fordulópont 
nemcsak a Baross Szövetség, 
hanem az ország keresztény 
társadalminak eleiében is. Á 
szegeaiFogadalmi templom elő ii 

-n gyűlt össze a főváros ki
küldötteivel együtt a Baross 
Szövetség délvidéki szerveze
tetek hatalmas serege. melyhez 
csatlakozott Szeged városénak 
minden olyan polgára, aki a 
keresmény gazdasági gondolatot 
a szivén viseli.

A mi küzdelmünk polgárilag 
a legszebb és a legnemesebb. 
De egyben a legalkotmányosabb 
is. A meggyőzés tiszta fegyve
reivel igyekszik a Baross Szövet
ség felvilágosítani a keresztény 
gazdasági középosztályt, hogy 
egy mással összefogva, tényleg 
munkával munkálja a maga 
boldogulását és jö v ő ;ét. Ez a 
tiszta igyekezet valósággal him- 
nusz.i magaslatokra tört a sze
gedi Dóm-teren. ahol a Minden
ható trónusa elé szökik a ma
gasba Szeged népének egyik 
legnagyobb olkotásai a Foga
dalmi templom két merész 
tornya.

•

Ennek a szegedi gyűlésnek 
visszhangja támadt az egé-z 
országban. Még azon az olda
lon is, ahol bennünket nem 
akarnak és nem is tudnak meg
érteni, elismerik, hogy ennél 
nagyobb propaganda megmoz
dulás hosszú évek óta nem 
történt A  nagygyűlés kerete, 
résztvevőinek többször tízezer 
főnyi tábora mind azt tükrözte 
vissza, hogy itt eleven, a nem
zet lelkében élő és égő pro
gram mról van szó. A z ünnepé
lyesség külső megnyilvánulásai, 
a nemes hazafiság megnyilat
kozása mind amellett tanús
kodnak, hogy hiába nem akar
nának tudomást venni a ke
resztény gazdasági gondolatról : 
ez a gondolat van, ennek mi

1 vagyunk képviselői és hordozói, 
ez a gondolat hova-tovább magá
val ragadja az emberek száz és 
százt zreil es el fog következni az 
idő, amikor ennek a gondolat
nak jegyében kell ebben az 
országban mindennek történnie: 
a napi élet lebongolitásának 
csak úgy, mint a törvények al
kotásának.

Ezt az országot Európa ré
szére a kereszténység tette azzá, 
ami volt és őrizte meg száza
dokon át, ez a gondolat szikla
szilárd fundamentum, méh re 
nyugodtan lehet és kell építeni, 
mert ennek erőssége ki lett pró
bálva a viszontagságok évszá
zadain át. Minden más irány, 
amit ez a nemzet egy évezred 
alatt próbált, hibásnak és rossz
nak bizonyult, egyedül a ke
resztényi gondolat maradt meg 
niilunk is társadalom és nem
zetfenntartó ereiében és fényé
ben. Mi Baross Szövetség, sze
relmesei. jegyesei es harcosai e 
gondolatnak, másfel évtizeci óta 
hihetetlen munkát fejtünk ki 
abnan az irányban, hogy ezt a 
gondolatot megszabadítsuk egy 
átkos rossz korszak folyamán 
ráragadt kullancsok millióitól. 
A keresztény gazdasági gon
dolat magva: mindenkinek mél
tányosan a magáét. A  régi kor
szak a maga alszabadságával 
hozta azt, hogy az ember a 
maga egyéniségében háttérbe 
szorult és valósággal névtelenné 
vált, egyszerű eszközévé egy 
irányzatnak, mely materialisz- 
tikusan kezelte azt is, ami a 
legfenségesebb a földön: ma
gának Istennek képmását.

Ebben a gondolatkörben a 
Baross Szövetség a mega gya
korlati irányzatával erőteljesen 
a gazdasági kérdéseket tolja 
előtérbe, mégpedig a gazdasági 
kérdéseknek bennünket legin
kább érintő részét: a k e res z té n y  
g a z d a s á g i tá rs a d a lo m  é rv é n y e -

\ sülését, mindennapi kenyerét. 
A keresztény társadalomnak az 
egyéni munka síkjára való visz- 

t sznhelyezesét.
A  szegedi Dóm-téren felsora

kozott huszonötezer emberfő 
: már a maga puszta megjelené- 
j sével is élő tanúságot tett 
ameilett nemcsak Szeged váro- 

I sának. hanem minden város- 
i nak és falunak és az egész 
; magyar nemzetnek, országon 
belül és azon túl, hogy' a ma
gyar nemzeti társadalom lelke 
melyén visszavágyik a keresz
tényi alapra a szó legtisztább, 
legnemesebb értelmében ke
rülve gyűlöletet és széthúzást, 
keresve összefogást és egyetér
tést, hirdetve mindenfelé és min
den időben : a szeretetet.

Ne higgye senki, hogy a múlt 
ezen értékének feleleveni lése és 
átmentése a mai időkben nem 
aktuális. Soha nem volt aktuá
lisabb az ember életét a ke
reszténység örök törvényei sze
rint irányítani és beállítani, mint 
ma. Annyi válság es csalódás 
után. annyi meghiúsult minden
féle egyeb kísérlet után ugyan 
mit várhatnánk meg egyéb irá
nyoktól és kísérletektől, melyek 
a maguk képtelenségéről ezt a 
szenvedő emberiséget meggyőz
ték? Igenis még a gazdasági 
élet materialisztikus világában 
is vissza kell mennünk a ke
resztényi tanokhoz, melyek az 
egymás megbecsülését, megse
gítését, a gyengék felkarolását 
és istápolását sürgetik, vissza 
azokhoz a keresztényi tanokhoz, 
melyek a liberális iskola elvei
vel szemben legszebben és leg
harmonikusabban oldják meg 
korunk legsúlyosabb kérdéseit: 
a szociális kérdést.

Ezért van tehát programmunk 
keresztényi alapra helyezve s 
ezért történnek a mi nagysza
bású megnyilatkozásaink. Ha

ez a programm nem volna igaz, 
ugyan kit lehetne erről meg
győzni? Ha ez a programm 
nem volna maga az élet pro- 
grammja, elhihető-e, hogy olyan 
hatalmas megnyilatkozások tör
ténjenek, mini most is Szege
den ?

A nemzetromboló irányzatok 
legszélsőségesebbjétől: az egyén 
személyi ériéket aláásó kom
munista irányzattól a szegedi 
nemzeti reneszánsz mentette 
meg ezt az országot és állította 
ismét Európa nemzeteinek al
kotó társadalmába. Ezt az első 
szegedi reneszánszt ime egy 
másik követi. Ez a szegedi 
nagygyűlés nem a szervezettség 
és nem az előkészítés kétség
telenül hihetetlen nagy fáradt
ságot és körültekintést követelő 
sikeres munkájának számlájára 
Írandó elsősorban, hanem be 
kell tudnunk ezt annak, hogy 
a nemzeti társadalom mélyén 
ki kelt egy gondolat, mely utat 
tör felfelé, a levegő, az érvé
nyesülés, a terebélyesedés fe lé: 
ez pedig a második n e m z e ti 
reneszánsz, a keresztény g a z 
dasági reneszánsz. Es ime az 
első reneszánsz áldását min
denki kivétel nélkül élvezi eb
ben az országban, mert a nem
zet életrekelése gyámolitó me
leget áraszt mindenfelé. Ez a 
második reneszánsz, melynek 
egyszerű napszámosai, fáradt
ságot nem ismerő hirdetői va
gyunk, hasonlóképpen minden
kit kivétel nélkül fog magához 
ölelni. U j ren d sze rt, u j  m e g 
os z lá s t a  m u n k a te rü le te k e n  és 
u j részese d és i a rá n y t a n e m 
z e t i m u n k a  jö v e d e lm i á g a z a 
ta ib a n , e z t a k a r ju k .  — Es en
nek a korszaknak el kell követ
keznie. Ez az ország önmagát 
akkor fogja teljes mértékben 
megtalálni, ha a maga életét, 
a napi gazdasági küzdelmet, a 
keresztényi világ parancsai sze-
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rint végzi. Vagy ezzel, vagy ez j 
ellen, csak ez a kél irány van. 
Harmadik nincs. Ha ezzel, ak
kor a nemzet millióinak meg
erősödése és a jövő kivirág
zása felé megyünk, ha ez el.en. 
akkor a kétségbeesés sötét vi
lágába érünk.

*
Szeged hatalmas reflektor

ként világított reá arra, hogy ez 
az irányzat az ország szem- | 
pontjából a helyes. Megfelel 
kicsinynek és nagynak egy
aránt. Mindannyiunknak bármily 
munkaterületen működjünk, 
egyetlen egy nagy kincsünk 
van : az élei. Ennél többel a 
leggazdagabb ember sem ren
delkezik, de viszont ugyan- 
ennyivel a legszegényebb em
ber is bir. íme a keresztényi 
életfelíogás hatalmas összefogó 
ereje, mely minden szenvedő 
és küzdő magyar leikéhez leér.

Azoknak a Baross-testvérek- 
nek, akik ebben a szegedi 
megmozdulásban résztvettek, 
szivünk egész melegével mon
dunk köszönetét. Nem érünk 
azonban reá arra, hogy nagy
gyűlések tagadhatatlan sikerein 
elpihenjünk. A  mi rendelteté
sünk nagy és az előttünk álló 
feladatok még nagyobbak, tíz
ért lázasan tovább kell dol
goznunk, mintha mi sem tör
tént volna. Minden tagja a 
Baross tábornak, nagy és kicsi 
egyformán, érezze magában azt 
a történelmi elhivatottságot, 
hogv itt munká unk valamit, 
aminek emberek milliói szivén 
keresztül Európa figyelmét ma
gára vonó nagy alkotásokban 
kell végződnie.

A  szegedi nagygyűlés lefo- 
sáról egyébként következő tu
dósításunk számol be :

csoportra oszlottak. A z  egyik rész í 
T iszántúlra indult, a másik Dunán- í 
túlra. Debrecen és Pécs-Kaposvár voltak 
a főállomások. A  kaposvári útirányba 
indult gép rendeltetése volt az. hogy 
a Baross-n agy gyűlésről készült fén>- 
képfelvételek hátlapjára Írott üdvözlő 
iratot egy Baross zászlóra kapcsolva 
Balatonfűreden a miniszterelnök úr ré
szére ledobja. Vasárnap este azonban 
Székesfehérvár. Sfofok, L.elle, Keszt
hely. Badacsony útirány berepülése után 
erőteljes viharzóna miatt a gép a fel
adatott nem végezhette el. hanem csak 
hétfőn délelőtt. A  ledobott zászló és 
boríték történetesen a balatonfüredi 
plébános kertjébe esett s igy innen 
gyorsan elvitték a már labbadozó 
miniszterelnökhöz, aki az igy egészen 
újszerű formában tudomására hozott 
jokivánságounak őszintén örvendett s

még a délelőtt folyamán módját találta 
annak, hogy a Baross Szövetség v e ze 
tőségének es összes tagjainak legben
ső bb köszönetét megelégedését és e l
ismerését tolmács. Íja a nagygyűlés si-. 
kereért és a kifejezett jókívánságokért 

A  Műegyetemi Sportrepülők áltál le

szórt propaganda anyag a megvár áru 
és a magyar ipar propagálását szolgál
ta. de ugyanakkor felhívást tartalma

zott arra is. hogy kereskedelem , ipar 
és őstermelés abban a harmonikus 
egységben, ahogyan a Baross Szövet
ség ezt hirdeti, fogjon össze. A  vidéki 
városok közönsége mindenütt nagy 
érdeklődéssel fogadta a rajban felfej

lődött repülőket és a művészies pro
paganda anyag mindenütt elérte a ha

tását.

Megérkezés Szeged pályaudvarra

A Baross-vonat lelkes közönsége
Mull szombat késő délutánig folyt a 

Baross-központban a szervezés mun
kája. A  nagygyűlés keretéhez szüksé
ges Baross-zászlókat és rengeteg p o- 
paganda anyagot külön teherautó szál
lította le. A  központ részéi ői dr. Domokos 
László főtitkár m ég pénteken éjjel ment 
le Szegedre és ott úgyszólván 48 óráig 
permanenciában maradt. A  szegedi 
rendezőbizottság, élén a város népszerű 
képviselőiével vitéz' dr. Shvoy Kálmán
nal és dr. V inkler Elemér szegedi 
Baross-elnökkel hihete'lenül nagy mun
kát folytatott. A  központban pedig maga 
az országos elnök tartotta kezében az j 
egész irányítást. Telefonjaink napokon 
keresztül valósággal ostrom alatt állot
tak. A  központi tisztviselők éjt nap
pallá téve dolgoztak  és megint példát 
szolgáltattak arra, hogyan kell szívvel 
és lélekkel valamin fáradozni. A z  utolsó 
pillanatig minden részlet gondosan elő 
volt készítve.

Vasárnap reggel a Nyugatiról indult 
a Baross-vonat. Elsők között ez alka
lommal is Pureb l Győző elein ök, ügy
vezető igazgató voit ott. A  vonat 22 
hata 'm is Pullmann-kocsiból állott s 
az ablakok mindkét oldalán „Baross 
S öve sén“ felírnia nyomtatvánnyal vo l
tak ellátva. A  mozdonyt kecses kezek 
kötötte hatalmas tölgyfalombkoszoru 
vette körül ; orrában pedig nemzeti- 
szinü keretet viselt e felírással: Baross- 
vonat.

Induláskor mindenki a helyén volt. 
A z  Ég borús, sötét felhőket görgetett, 
a szivekben olt élt azonban a b iza
kodás : a szegedi demonstrációs-nagy
gyűlést nem fogja zivatar megzavarni.

A  vonattal együtt jött Budapestről 
Bornem isza  Géza iparügyi miniszter 
ur. akit a pályaudvaron Ilovszky  János 
szövetségünk egész elnökségének élén

A  vonat menetrendszerűen érkezett 
meg. A  pályaudvar roppant mozgalmas 

képet mutatott. Leventék negyven Ba- 
ross-zászlót tartottak egy csoportban* 

mellettük a zenekar.
A  fogadó-bizottság élén ott volt vitéz 

Imecs György főispán, aki meleg köz
vetlen szavakban köszöntötte a minisz
tereket es a Baross-vonat utasait. A z  
üdvözlésre Ilovszky  János elnök a kö
vetkezőkben válaszolt :

—  Vonatokon, autókon, repü lőgé
peken. autóbuszokon, kocsikon és a

képviselő és magasrangu ál- l környékről gyalogosan zarándokolt el
lami funkcionárius kíséretében f< 
dott. Velünk együtt utaztak : Liber
Endre «  főváros alpolgárm es'ere. Lázár 
Ferenc és vitéz Barczy  Gábor felső
házi tagok. Karafiáth  Jenő. Pintér 
László, M üller Antal. Endre Zsigmond. 
V ojn ich  Miklós báró, vitéz K ő  József. 
Hertelendy Miklós, vitéz Bánsághy 
György, Rajniss Ferenc, Nyiry  István 
országgyűlési képviselők, báróK ruchina  
Károly és Kádas Káro.y miniszteri 
tanácsosok. Speidl Bódog min. o. taná
csos, Kovácsházy  Vilmos, Salamon  
Géza- báró Babarczy  István fővárosi 
tanácsnokok és sokan mások.

W inchkler István keresKedelem- és 
közlekedésügyi miniszter ur Senn Ottó 
Máv. elnökkel együtt gépkocsin induit 
Síegedre, ahol Szeged Felsöközpontnál 
v téz ímecs György főispán és Pálfy 
József polgármester fogadták.

Kecskeméten kapta a központi nagy 
küldöttség az első üdvözletét a „Sze
gedi Uj Nemzedék“ -töl.

Szeged városába a Baross Szövetség. 
A m ikor a Baross Szövetség itt Szege
den megismétli két év előtt tett lá toga
tását, teszi ezt azért, mert am ikor elő

ször jö ttünk  ide, atyafiságos szeretet
tel köszöntöttek és fogadtak bennün
ket. Ezt az atyafiságos fogadtatást 
nem feledhettük el és m ost többezred- 
m agunkkal jö ttünk  el ide. A  Baross 
Szövetség ta g ja i között a legm aga
sabb k öz jog i m éltóságok és közéleti 
vezető férfiak ép o lyan  szeretettel jö t 
tek el ide, m int a polgárok, kereske
dők és iparosok, akik a m unkapadok  
mellett do lgoznak a m agyar jövend ő
ért. A  vonatok, repülőgépek, autók  
hitva lló m agyarokat hoztak ide, hogy  
megerősítsék a városok közti kapcso
latot és ezt m eleggé tegyek. Be kell 
látnunk va lam ennyiünknek és érez- 
nünk kell, hogy a m agyar feltámadás 
útja ezen keresztül vezet. (Lelkes él- 
je n z é s j

Bevonulás Szegedre és a Dóm-térre

Autó csillagtúra Szegedre
A  szegedi nagy napra autó-csillag- 

tura indult a fővárosból és az egyes 
vidéki városokból. A z  indítást maga 
Ö Fensége végezte reggel hat óra har
minc perckor a Parlament előtti térről. 
A. közbeeső városokban és nagyobb 
községekben is csatlakoztak, úgy hogy 
a csillagturában mintegy 120 kocsi 
ve tt. részt.

A  főváros területén egészen a Sorok- 
sári-utig mindenütt diszsisakos rendőrök 
á ’ltak sorfalat, azontúl pedig a csen
dőrség kirendeltsége. Külön is ki kell 
emelni a kecskeméti és kiskunfélegy- 
házai rendőrkapitányok egészen rend- 
kivülien figyelmes és előzékeny intéz- 
k ■’déseit. A  szegedi megérkezésnél a 
Fensége! maga Pálfy  József polgár-

mester fogadta. A  csillagtura résztve
vői között szerepelt Leitner József 
esztergomi vendéglős is, aki már reggel 
hat órakor a parlament előtt állomá
sozott.

A  csillagtura résztvevői Szegeden is 
együtt maradtak és az ujszegedi V iga
dóban közös ebéden voltak, ahol Szabó 
Géza szegedi városi tanácsnok mon
dott felköszöntöt tiszteletükre. A  csil
lagtura résztvevői nevében g ró f Feste- 
tich Pál mondott köszönetét.

A  csillagtura résztvevői programm- 
szerüen átadták a Dóm-téren a Baross- 
zászlókat. Egyedül a Fenség hárította 
ezt el azzal, hogy „ Tartom a hátamat, de 
a Baross-zászlót nem adom oda.“

A Műegyetemi Sportrepülők a Baross 
napon. A miniszterelnök köszöntése

A szegedj Baross táborozáson a Mü- 
e^retemi Sportrepülők 4 géppel ’ vettek 
részt A  fővárosból kiindulva elsőbb 
itt írtak le tisz életkorokét és szórtak 
propaganda anyagot. Majd a főváros
tól távolodva szabályszerű rajban fej
lődve az utbaeső városokat keresték

fel, igy Szolnok. Cegléd. Kecskemét, 
Nagykőrös, Félegyháza, Baja városo
kat és az egyes nagyközségeket. Sze
gedre érve az egész város felett tiszte
letköröket adtak és hatalmas mennyi
ségű propaganda anyagot szórtok.

A  délután folyamán a gépek két

A z  üdvözlések után megindult a me
net a városba. Programmszerüen a vofnat 
hölgy-tagjai az állomás c ölt várako- 
zott városi villamos Kocsikra ültek, a 
a férfiak pedig nyolcas mene'oszlopban 
gyalog indultak meg.

Elöl haladt nyolc standard zászló
vivő. Utánuk következett a Baross- 
nagygyüiés vezetősége.

A z  első sor igy adódott: vitéz Imecs 
György főispán, dr. W in ch k le r István 
keresk< delem- és közlekedésügyi mi
niszter. Ilovszky  János országos elnök. 
Bornem isza  Géza iparügyi miniszter> 
nyakában a Baross-aranylánccal, m el
lette Shvoy  Kálmán országgyűlési kép
viselő.

A z  első sor mögött következe t egy 
zenekar, majd 32 Baross-zászló, nyol
cas sorokban mintegy 800 főnyi férfi
sereg és ismét zenekar. A z  állomáson 
a leventék, cserkészek, rendőrök tar
tották fenn a rendet, hasonlóképen az 
útvonalon is. A  város mindenütt ünnepi 
képét mutat, hatalmasan van fellobo
gózva. A  Baross meneloszlopot kitörő 
lelkesedés fogadja. Bornem isza  Géza 
minisztert sok bájos tüzes szem kö
szöntötte az ablakokból. A  menet a

Hősök kapuján ut vonult a Dom-térre. 
A  Hősök kapujánál a miniszterek el- 
v..Iio , a menetű' és felkeresték Glatt- 
feiáer Gyula dr. megyéspüspököt. S ze
ged népszerű föpá«ztorát. Maga a 
Dóxn-ter ragyogott a pompatói és fény
től. mindenütt zászlók, m égpedig nem- 
zetiszinü. S/eged városi és fővárosi 
zászlók tarkítva a Baross Szövetség 
Turul-madaras kék-fehér lobogóitól.

A  Dóm-téren katonás rend és fegye
lem, melynek pontossága Sim onffy  M i
hály alezredes körültekintését dicséri. 
A  dekorációt és az elrendezést G yörgy  
Vilmos villanygyari főmérnök intézte 
nagy szeretettel és hozzáértéssel. A  
szegedi B Sz- rendező-bizottságénak min
den tagja talpon. D anner János alelnök. 
Szeitz Ferenc főtitkár. Ő rhalm y  Károly, 
száz idős. Ispanovits  Sándor ig. a ren
dezők élén mindenütt ott voltak. A z  
előre m egjelöli helyekre a budapesti 
menetoszlop felállt. De már ekkor a 
helyi szervezetek és küldöttségek nagy 
rés_e is megjelent Közben  özönlött 
mindenünnen Szeged keresztény pol
gársága. Sehol semmi fennakadás. A z 
egész Dórr.-ter feszült várakozásban 
tekint a 3 kilométer hosszú iparos-osz
lop beérkezése elé.

Az iparosság felvonulása
zászlók erdejében

Mialatt a budapesti és a Sze
ged délkerületi Baross küldöttsé
gek elhelyezkedtek a Dóm-téren, 
a Fogadalmi-templom immár tör
ténelmivé vált hatalmas lépcső- 
zetére épített emelvényen és a 
mögötte elterülő tribünön helyet 
foglalt a nagygyűlés vezetősége. 
A várakozás ideje alatt a szegedi 
9. honvédgyalogezred zenekara 
Fricsay Ferenc vezetésével térze
nével szórakoztatta a közönséget. 
A csonkatorony alatt elhelyezett 
kistribünön négyen foglalnak he
lyet : Lingel János társelnök, dr.

Purebl Győző alelnök ügyvezető
igazgató, Kiss Endre kereskedelmi 
tanácsos és Zeidler Imre alelnö- 
kök. a Baross érdemlánc bizott
ság tagjai.

Az elnöki emelvényen ott van 
Bornemisza Géza iparügyi és dr. 
Winchkler István kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter. Szö
vetségünk országos elnöke, Liber 
Endre alpolgármester, Pálfy Jó
zsef polgármester, vitéz dr. Kozma 
György hódmezővásárhelyi és dr. 
Vinkler Elemér szegedi Baross 
elnökök, az országgyűlési képvi-
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selők és felsőházi tagok, a minisz
teriális és számos előkelőségek, az 
Egyház és a nemzeti hadsereg 
képviselői, utóbbiak vitéz Nagy- 
szambathy Miksa dandárparancs
nokkal az élen, az egyetemi ta
nács dr. Ditrói Gábor rektor ve
zetésével, Kisparti János dr., pia 
rista főigazgató, Szepessy Aladár 
pénzügyigazgató, Szalay József 
dr. ny. rendőrfőkapitány, dr. Szél

képviselte a hatalmas felvonulás
ban. mintegy jelképezésül annak, 
hogy mindez a mai korban tör
ténik. Utánuk ismét történelmivé 
alakul a menet. Jönnek a bőr- 
iparosok és csizmadiák 1863-ból 
va ó bordószinü céhzászlóval. A 
férfi- és nő szabok 18fc9-ből való 
ugyancsak bordóvörös céhzászló
val és valóságos Wertheim kasz 
szának beillő hatalmas céhládá

Jenő, a Kisipari Hitelintézet ve j val. Hozzájuk csatlakozott a férfi 
zérigazgatója és sokan mások, ruházati ipar, kiiejezéséül annak, 
Egyszerre csak harsona zengés hogy a konfekció ipar a kézmű 
szól bele a várakozásba és meg- bői fejlődött ki.
érkezik a hatalmas közönség üdv- 
ivalgásától kisérve József Ferenc 
j  Királyi Fensége.

E pillanatban fordult be a püs
pöki palota alatti kapun a szegedi 
ípartestület hatalmas iparos me
nete, melynek hossza három kilo 
méterre terjedt. A zenekarok fel
váltva ütemes marsokat játszanak. 
Egyszerre csak kibontakozik a 
nagy zászlóerdő az iparosság e 
szent relikviái, egy dicsőséges 
régi múltnak tanúi. A felvonulás

Most egy hatalmas tábor ér
kezik, a szegedi asztalosipaiossag. 
Körmendy Mátyás palyatarsai, 
akiknek sorából emelkedett ki az 
iparosság ügyeinek intézésére. Pá- 
ratlanul művészi zöldszinü 1829. 
évből való célizászlójukra mint 
valami pótolhatatlan nagy kincsre 
vigyáznák. Őket követik a bog
nárok és kerékgyártóik 1838-ból 
való zöldszinü cehzaszlóval. Őket 
követik a kőműves mesterek és 
iparosok, valamint az ácsmeste-

valami páratlanul szép látványt j rek 184ó ból való zászlóval. Ál- 
nyu tott. Az élén haladt Körmendy talanos feltűnés kelt a kémény- 
Mátyás. a szegedi ipartestület ér- j st.prő iparosok tábora, akik mun- 
demes elnöke, Szeged egyik nép- kanapi ruhában, de vasárnapi 
szerű és alkotó vezére, akit a arccal jelennek meg. Nagy tel 
magyar törvényhozásnak már tanést kelt a kalapos céh 1817- 
mindkét háza látott működni. O | bői váló zászlóval. A sütőipar 
hozza a menetet rendben, fegye- , hatalmas céhládáján ott díszeleg

egy óriási perec. A mészárosoklemben és ünnepi áhítatban
A szegedi Ípartestület pa ar is57.böl váló nehéz bordóvörös 

szép zászlaja nyitja meg a mene- selyemzászlaját is megcsodálják 
tét, a zászlót hatalmas élő rózsa 1 - 
csokor veszi körül : Szeced virá 
gának bájos leányainak óriási

tét, a zászlót hatalmas élő rózsa- > A |,jres szegedi szűcsök 1821-ből 
c- ■ ----- va|£ Zöldszinü zászlaja is egy 

_ egész történelemi öl tudna mar
gyűrűje, akik orgonasípszerűén a ; beszélni A fazekasok, az Alföld
legkisebbtől a legnagyobbig egy- 
egy nemzetiszinü szalagot tarta-

világhiressé vált majolikásai 1827- 
böl való fehér selyemzászlojukkal

nak kézbe, mely az ipartestület j teljes mértékben megóvták kíma 
u4z selyem és brokád-zászla- j gasió szakmájuk hírnevét. A ko- 

lenyulik. Ahogy a menet csigyártók után jönnek a kádárok 
félj n a Dóm téren egészen a iaó4 bői való bordószinü zászló- 
csonkatoronyig s ott éles szögben va| a  szíjgyártók kék szinü 1810- 
katonásan befordul, a meglepetés j bői való zászlaja alatt is olyan 
halk moraja zug végig a sorokon, iparosok menetelnek, akik hiva- 

Körmendy Mátyás ,-rre a hatal- j tasukat teljes mértékben átérzik, 
más iparos felvonulásra méltán ' \ szoabíestök és mázolók festői 
lehet büszke, hiszen iparos köz- j csop irtja után következtek az 
életének egyik kimagasló esemé édesipar, a pintérek és a vidéki 
nye Mint gondos atya. úgy ve- | iparosság részéről a kübekházai 
zette erre az ünnepélyre iparos ípartestület, a bajai, szegvári, a 
ságát de nemesek Szegedét ha- kisteleki ípartestületek zászlókkal 
nem az egész környékét. A menet I és céhládákkal, a gyulai ipartes
a Dóm-tér déli sarkáig haladt, 
ott újra befordult, liogy az előre 
elkészített terv szerint a Dóm tér 
közepén felálljon. A kép egészen 
ka,e doszkopszerü. Az ipartestü- 
let zászlaja után következett a 
MANSz helyicsoportjának egy dí
szes küldöttsége, ezután pedig a 
fémiparosok csoportja, a lakatos 
és puskaműves Céh 1797-ből való 
zászlóval és céhládával, a szege
di híres késes céh 1849. évből 
való barna zászlóval és céhládá
val, a kovács céh 1852-ből való 
zöldszinü zászlóval az épületla
katosok, vas- és fémöntö céhek 
céhládákkal, a bádogosok vizve 
zetékszerelők, géplakatosok, gép
javítók. műszerészek és a fémipari 
szakma villamos csoportja Most 
hosszú oszlop következik céhláda 
és céhzászló nélkül, ezek a sze
gedi Baross Szövetség ipatosai. 
Katonás menetben vonulnak el a 
dísztribün előtt. Taps kiséri őket 
is. Az ő menetük a mai modern kort

Brunbuber r iE ftíJ s rs í
V i l i . ,  B a r o M - u t c a  « l -  T e l 34-1-78.
M űvészi elsőrangú fényképek, leve lező 

lapok. aquarell. olaifeslm ények.
Ju tán yos á ra k .

Párosa tagok és azok  családtagjainak
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tület száz kiküldöttel két hatalmas 
céhládával és tiz zászlóval Az 
iparosmenetben résztvevők túl
nyomórészt munkaruhában és a 
szerszámokat és munkaeszközö 
két magukkal hozva jelentek meg. 
A felvonulás a zenekar ütemes 
hangiai mellett gyorsan bonyoló
dott le. Mialatt a menet felvonult 
a Dóm tér másik kapuján öz> n- 
lött a hatalmas tömeg, úgy hogy 
a felvonulás befejeztével a hatal
mas Dóm tér teljesen megtelt 
Szemközt a Fogadalmi templom
mal a Kémia Intézet terrasza 
megtelt hölgyközönséggel.

A szerszám megáldás 
ünnepsége

Alig hogy az iparosmenet el
helyezkedett. meg zólalt a Foga
dalmi templom nagy orgonája 
és fényes asszisztenciától kísérve 
kijött dr. Raskó Sándor pápai 
prelátus, apátplébános, aki nyom 
bán megkezdte az egyházi szer
tartást. Ima kíséretében megál
dottá az ipari szerszámokat és 
mikor a szenteltvízhintőt felemelte 
a céhzászlők nagy tömegét mé
lyen meghajtották. A szertartás 
alatt Antos Kálmán karnagy az

<fffz<r&&>Kneipp
vtvZinek céqi bacáifei! 

Afudfa tat a bac&tsá^oi 
is ne*n fezeiket t i  soka!

orgonán eljátszotta a „Boldog- 
asszzony anyánk, régi nagy Pat- 
ronánk" kezdetű ősrégi egyházi 
éneket. Némethy Ella színmű
vésznő. a m. kir. Operaház örö
kös tagja ajkán 1 elhangzott ez a 
régi magyar imádság, a nemzet 
nagy szorongatottságainak idejé
ből itt maradt és lelkűnkbe vé
sődött ének. Némethy Ella mű
vésznő oly tökéllyel és a lélek
nek oly mély áhítatával és meg
győződésével, tényleg a húszon 
ötezer főnyi tömeg leikéből és 
imádságos hangulatból folyóan, 
mintegy ennek a tömegnek áhí
tatát tolmácsolva énekelt, hogy

nem maradi szem szárazon, ami
kor kérőén ostromolta az ének 
az eget „ne feledkezzél el sze--1 
gény magyarokról." Ez a nagy
szerű ének a maga lelkiségével 
teljesen beleillett a nagy nap ke
retébe. A magyar kisiparos és 
kiskereskedő bizony Ínséges kor
szakot él és igy nem csodálni- 
való, ha a magyar lélek a maga 
mély vallásosságával koncentrálja 
a figyelmét s a válságból való 
kivezetéshez az Ég segítségét 
kéri. A nagygyűlés minden részt
vevője hálásan fog visszaemlé
kezni sokáig erre a páratlanul 
felemelő hangulatra.

A Baross-nagygyülés 
lefolyása

A z ipari szerszámok megáldásának 
ősi szertartása után — legutoljára 1820. 
évb»*n volt ehhez hasonló, de akkor 
is kisebb méretű nyilvános nagy szer
tartás —  kezdetét vette a Baross-nagy- 
gyülés. A  szegedi egyesitett dalárdák 
ötszáz íőnyi serege elénekelte a „Ma
gyar Hiszekegyet.“ M ég zsongottak az 
akkordok a téren és még ott csillogtak 
a könnyek a tömeg szemében, amikor 
Vinkler Elemér szegedi Baross e.nök

megnyitotta az ülést, hogy bejelentse 
a Baross Szövetség Déli szervezetének 
szegedi székhellyel való megalakítását. 
Ezzel hatalmas lépés történt a Szövet
ség életében, mert egyes v idéki empo- 
riumok körül lóg kijegecesedni ez a 
szervezet az egészséges decentralizá
ció és a helyi érti ekek hatásos szol
gálata jegyében. A  szegedi einök .a 
kővetkezőket mondotta •:

Vinkler Elemér beszéde
Ezen a téren a szegedi leiek

ből oltárok és szószékek épültek 
a keresztény erkölcs, a hazasze
retet és a magyar mivelődes szá
mára.

A mai napról a város történet
írója fel fogja jegyezni, hogy e 
fölséges háromság negyedik 
társaként ugyanaz a szellem ezen 
a gyönyörű téren uj oltárt és 
szószéket emelt: a magyar nem
zet élnitudása, a Miatyánk min
dennapi mindenki kenyere, a ma
gyar több-kenyér számára.

És ennek az eseménynek az 
örömére a kibontott Baross-zász- 
lók belelobognak a levegőbe, 
amelyben még benne rezegnek az 
egyházi áldás igéi, az orgonabu
gás, az eget ostromló fohász a 
magyarok nagyasszonyához és a 
Magyar Hiszekegy hangjai.

És ezek a kibomlott Baross- 
zászlók legelőbb is magyaros 
testvéri üdvözlésre hajolnak meg: 
hódolattal és mély tisztelettel 
köszöntvén a Baross gondolatnak 
e nagy táborozáson megjelent 
hivatott vezéreit: dr. vitéz..Józsej 
Ferenc királyi herceg ur Őfensé

gét, (nagy taps) Bornemisza 
Géza iparügyi és dr. Winchkler 
István kereskedelemügyi minisz
ter urak őexcellenciáját (nagy 
taps) és hálás tisztelettel kö
szöntvén a mai ünnepi gyűlésen 
megjelent egyházi, katonai és 
polgári előkelőségeket, a városok, 
egyesületek és alakulatok nagy
tekintélyű képviseleteit és ezt az 
egész hatalmas testvéri tábort, 
arrely ma itt összesereglett, hogy 
tisztelegjen vezéiei előtt és egy
ben, hogy bizonyságot tegyen a 
Baross eszme erejéről.

És e köszöntés után a turul
madaras, felkelőnapos, kék-fehér 
Raross-zászló felröppen az uj 
bástya fokára, amelynek bokréta
ünnepe ez a nagygyűlés.

A Baross Szövetség országos 
központja ugyanis szükségét látta 
annak, hogy déli szervezeteit itt 
a trianoni végeken egy kerületi 
egységbe foglalja és ezzel a Ba
ross-gondolat vár-övének egy uj 
szakaszát építse ki és éppen itt, 
ebben a nagy alföldi metropolis
ban emeljen ennek uj bástyát.

A délvidéki kerület hivatása
Immár elismert igazság, hogy 

az Alföldnek a nemzet egyetemé
vel szemben jogos követelései 
vannak. Ezen é\százados jo 
gos követelések törlesztéseként 
már hvatalos kormányprogramm : 
az Alföld fásítása, öntözése és 
közlekedési lehetőségeinek foko
zása utak, hidak, tarifakedvez
mények létesítése által. Ám az

Alföld ipari és kereskedelmi éle
tének is megvannak a maga kü
lönleges problémái, a vidéki ipar
nak és kereskedelemnek is meg
vannak a maguk speciális érdekei, 
amelyek megoldást és érvénye
sülést sürgetnek. Ezeknek hűséges 
szolgálata lesz ennek az uj ala
kulatnak elsőrendű hivatása. És 
e hivatás ellátásában fog érvé-
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nyesülni a Baross gondolat átfogó 
és kiegyensúlyozó ereje.

Ennek a munkája nem lesz 
meddő politikai küzdelem, de ter
mel és alkot, nem támaszt ellen
téteket, de jelenti a testvéri szoli
daritást : a foglalkozási és ter
melési ágak: a mezőgazdaság, az 
ipar és a kereskedelem között; je 
lenti a kicsinyek, a gyengébbek 
védelmét a liberális kapitalizmus 
túlkapásaival szemben (nagy taps 
éljenzés), összhangot jelent min- 
denekfelett a keresztény világ- 
szemlélet és az egyéni érdekek 
felett álló egyetemes nemzeti nagy 
célok önzetlen szolgálata jegyében.

És épp ezért e szervezet hiva
tása lesz még különöskép : szol
gálni a gazdasági életben is a 
decentralizáció gondolatát, a tria
noni megcsonkitottságunkban még 
fokozottabb érvényesülést kívánó 
testvéri sorsközösség alapján az 
ellentéteket kiegyenlítő harmóniát 
a főváros és vidék közt. (Helyeslés■)

Itt e szervezet alapításában és 
működésében ölelkezik össze a 
legújabb magyar história két ra
gyogó alakjának : a mi patrónu-

sunknak, Baross Qábornak és 
az alföldi gondolat és a decent
ralizáció apostoli propagátorának : 
Klebelsberg grófnak a szelleme 
E két nagy szellem kisugárzó fé
nye és melegsége fogja megter
mékenyíteni ezt a nagy darab 
magyar ugart, amelybe a mai 
napon szánt belé a magyar élni- 
akarás ezen uj ekéje.

íme az országos központ el 
határozásának a megokolása. És 
ez elhatározás szives végrehajtá- 
sakép itt e nagygyűlés ünnepi 
nyilvánossága előtt ezennel ki
hirdetem, hogy a Baross Szövet
ség déli kerülete Szeged szék 
hellyel a mai napon megalakult. 
(Hosszantartó taps és éljenzés) 

A  napirend következő pontja volt 
Pálfy  József szegedi polgármesternek 
a Baross Szövetség tagjai sorába való 
iktutása. Ez az esemény már sokkal 
korábbra volt kitüzye s eredetileg Buda
pesten kellett volna történnie két évvel 
ezelőtti közgyűlésünk alka.mával A k
kor azonban Pálfy  Józsefet betegsége 
akadályozta megjelenésébe n. Így most 
még méltóbb keretbi n történt meg ez 
ünnepélyes kézfogóS -eged polgármeste
re ésa Baross Szövet*- gk özö lf.A  beikta
tást Liber Endre alpolgármester végezte.

Liber Endre alpolgármester 
a B. Sz. nagy munkájáról

Mélyen tisztelt ünneplő kő- ! lépett már a Baross Szövetség
zönség! A magyar székesfővá- 
rés lakosságának Szeged váro
sában a Baross Szövetség ré
vén történt látogatása arra van 
hivatva, hogy elmélyítse azokat 
a bensőséges és szeretetteljes 
érzéseket, amelyek a magyar 
főváros lakosságát a öbbi ma
gyar város lakosságához fűzik. 
Ezek a szeretetteljes érzések 
hoztak bennünket ide, Szeged 
városába ; elhoztak bennünket 
azért, hogy gyönyörködjünk en
nek a városnak a szépségében, 
szemléljük nagyszerű fejlődését 
és megtekintsük az itt rendezett 
ipari kiállítást. Ez az ipari kiál
lítás fényes bizonyítéka annak, 
hogy ennek a városnak a veze
tősége. élén a város polgármes
terével ugyanazokat a célkitű
zéseket tartja szemelőtt. mint 
amilyen célkitűzések vezetik a 
magyar székesfőváros vezető
ségét és vezetik a Baross Szö
vetség vezetőségét. A  magyar 
székesfőváros vezetősége régen 
átlátta azt, hogy a Baross Szö
vetség az ipar és kereskedelem 
érdekeit védelmezi, ugyanolyan 
nagy munkát fejt ki. mint maga 
a székesfőváros vezetősége és 
ezért a székesfőváros régen be-

tagjai sorába. {Taps )  Méltó te 
hát. hogy amikor Szeged város 
is megmutatja a maga hajlan
dóságát, a maga készségét a 
magyar ipar és kereskedelem 
védelmére és ennek a munká
nak az élén áll, ennek a város
nak kiváló képzettségű és sze
retett polgármestere, beiktatjuk 
őt a Baross Szövetség tagjai 
sorába. (Taps.)

Engem ért az a megtisztelő 
feladat, hogy a polgármester urat 
a Baross Szövetség tagjai közé 
iktassam és amikor ennek a 
megtisztelő megbízásnak eleget 
teszek és őt a Baross Szövetség 
tagjává felavatom és erről szóló 
okiratot mély tisztelettel néki 
átadom. — a jó Isten áldását 
kérem az ő további működé
sére. hogy szeretetben egyesül
ve közös munkával iparkodjunk 
a jövőben is dolgozni ennek a 
nemzetnek, városaink lakossá
gának és az egész magyar tár
sadalom érdekeinek megvédé
sében. (Lelkes taps és hosszan
tartó éljenzés.)

Általános figyelem közepette emel
kedett szólásra Szeged podestája, aki
nek beszédét az ország valamennyi 
polgármesterének figyelm ébe ajánljuk

gyűlésnek a helyét, mint itt, a 
szegedi Dóm-teret, ezt a gran
diózus templomot, amelynek 
kupolája a minden magyar hí
vőt befogadó hatalmas menny
boltozat, fala a tudománynak, 
az ezeréves nemzeti kultúra vá
rának gyönyörű árkádjai, me
lyet a nemzet nagyjainak em
lékcsarnoka diszit. Oltóra, a 
minden magyarok oltára. Szent 
István birodalmának minden 
talpalatnyi földje, amelyért éle
tünkkel és vérünkkel áldozni 
készek vagyunk. {Úgy van ! 
Úgy van !)

Ez a mai nagygyűlés, mint 
ahogyan Liber Endre alpolgár
mester ur mondotta, sokkal több, 
mint egy közönség-gyűlés, ei.- 
nek az a nagy jelentősege, hogy 
hogy ez a főváros és a vidék 
szivének összedobbanása. test
véri ölelkezése és a boldogabb 
magyar jövendő kialakítására 
egyesült jő  hazafiak fogadalmi 
ünnepsége. Ilyen enn k a hely
nek a szollemnitása és templomi 
áhítata ahhoz a fogadalomhoz, 
amely a Baross-zészló alá so
rakoztatja a nemzetépitő munka 
önkénteseit. Nincsen kizárási 
ok, ez alá a zászló alá állhat

zalmát és kitüntetését. Köszö
nöm, hogy ezt a felemelően 
szép ünnepséget itt Szegeden 
rendezte meg, ebben a törté
nelmi hivatásu, ősi városban, 
ahonnan elindult nagybányai 
vitéz Horthy Miklósnak. Ma
gyarország főméltósógu kor
mányzójának fővezérlete alett 
az uj honfoglaló nemzeti had
sereg. (A  hatalmas tömeg hosz- 
szasan és melegen ünnepel és 
éljenzi a nemzeti hadsereget!) 
így indul most el az uj hadse
reg. a nemzeti becsület, a köz
életi tisztaság védő serege.

Hé lás szívvel köszönöm Liber 
Endre alpolgármester ur szives 
szavait és amikor a kitüntető 
okiratot átveszem, ezennel fo
gadom. hogy ebben a városban 
a Baross eszmét ápolni és tá
mogatni fogom. Szívből kívá
nom, hogy ennek a nagygyűlés
nek a tanácskozása közgazda- 
sági életünk és a haza javára 
minél eredményesebb legyen. 
( Lelkes taps és éljenzés.)

A  szegedi Baross elnök most beje
lenti. hogy ö  Királyi Fensrge fog szó 
leni a nemzeti kereskedelem és ipar 
hivatáséról, ö  Fensége a nép szivében 

élt magának szószéket közvetlensé-
m in d e n  b e c s ü le t e s  m a g y a r  e m -  gével. széleskörű agilitásával, fárad-
ber, aki megüti a hazafias meg 
bizhatóságnak, a nemzeti mun
kának, a társadalmi, közéleti és 
közgazdasági tisztességnek a

hatatlan munkásságával. Am ikor szó
lásra emelkedett, lelkes taps fogadta 
s amikor ezt magasratartott jobb  kar
ral köszönte meg, a hangulat még me-

alkalommal is telve volt a legszebb 
gondolatokkal. Beszéde folyamán a 
szónoki hév ragadta mindig előbbre a 
gondolatfonál során s a nagy tömeg 
szomjuhozó lélekkel követte, ö  Fen
sége beszédét teljes terjedelmében alant 
adjuk vissza.

m é r té k é t .  És amikor mint Sze- \ legebbé vált. ö  Fensége beszéde 
ged város polgármestere első
nek a mérce alá állok, felszó
lítom városom minden rendű 
és rangú polgárát, hogy köves
senek ! (Nagy taps.)

H áfásan köszönöm az orszá
gos Baross Szövetség vezetősé
gének rendkívüli megtisztelő bi-

Jó  * s e f  F e re n c
Főherceg-

a  nem zeti k e re sk ed e lem
é s  i p a r r ó l

Pálfy József polgármester:
„Szeged város minden rendű 
és rangú polgára kövessen!“

Királyi Fenség 1 Nagy méltó
ságú, méltóságos Urak, kedves 
Baross-festvérek I

Szeged szabad királyi város 
nevében és képviseletében hó
doló tisztelettel üdvözlöm vitéz 
dr- József Ferenc Királyi Herceg 
Őfenségét, minden jó magyar 
ügy lelkes pártolóját, ennek a 
városnak igaz barátját, magas 
pártfogóját. Az ő megjelenése 
kitüntető megtiszteltetés ránk 
nézve és örömteljes ünnepet 
jelent mindenkinek. (Úgy van 1 
Úgy van I Lelkes éljenzés.) Mély 
tisztelettel üdvözlöm dr. Winchk- 
, f  j  ,v4.n kereskedelem- és köz
lekedésügyi és Bornemisza Géza 
iparugyi miniszter urak őnagy-

méltóságaikat, az országgyűlés 
mindkét házának itt megjelent 
mélyen tisztelt tagjait. (Lelkes 
éljenzés.) Személy szerint fel 
nem sorolható egyházi, katonai 
és polgári előkelőségeink, köz
életünk, társadalmunk és gaz
dasági életünk kitűnőségeit. Üd
vözlöm az országos Baross Szö
vetség tiszteletreméltó vezetősé
gét, élén a fáradhatatlan Ilovszky 
János Öméltóságával. (Megis
métlődő taps, éljenzés.)

Mélyen tisztelt nagygyűlés I 
Az országos Baross Szövetség, 
amelynek zászlajára „Istennel 
munkálkodj a hazáért" jelszó 
van írva, nem választhatta vol
na meg jobban ennek a nagy-

József Ferenc K irályi herceg a hatéi- 
más tömeg általános figyelme köze
pette a következőket mondotta :

Mindenekelőtt —  kez
dette — üdvözlöm Szeged vá
rosát, ezt az erős és impulziv 
magyar városi, amelyet méltán 
nevezhetünk az uj magyar fel
támadás városának. A  mai je
lentős napon megáldotta az 
Egyház a munkás kezeket.

Mindnyájan, akik ezt kíván
ták, bátor és férfias hitval
lást tettek a munka, a vallás 
és a hazafias meggyőződés 
mellett. Köszönetét mondok

ezért a szép és jó  cseleke
detükért.

Ezen ténykedés által a munka 
felemeltetett isteni magasságok” 
ba és azt hiszem, hogy a munka 
szféráiba le fog nyúlni a Min
denható keze. hogy ezt a mun
kát megszentelje és megerősítse- 
Tehát Krisztus, a Király, a Feje
delem velünk van, együtt van 
velünk a mindennapi fáradsá
gos munkában. (A  nagygyűlés 
közönsége meghatottan hall
gatta a Fenség ajkáról e nemes- 
szárnyalásu szavakat.)

Az uj korszak követelményei
Miért törekszünk és minek 

az eléréséért cselekszünk? Mi
nek az eléréséért törekszik a 
Baross Szövetség?

Azt hiszem, mindnyájunk 
törekvéseinek a célja azon 
dolgozni, hogy az áldásos, 
békés munka korszaka kö

vetkezzék be.

A  mai korszak nem az áldásos 
és békés munka korszaka. Az 
örökös izgalmak, harcok korsza
ka ez,amikor a magvető nem tud
ja, hogy a sívó homokba vetett 
magot merre hordja a szél. A 
mai időknek ez a nyomorúsága 
és nehézsége, de ez ad nekünk 
erőt és bizalmat. Mi az áldásos.
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békés munkának az előharco- 
sai vagyunk. {Taps.) Nem szép-e, 
amikor a nehéz munka után. 
amely verejtékes, de szép. a pi
henés szakában visszatekinthe
tünk örömmel az elvégzett 
munkára, mint most a tiz év 
előtti időre, amikor sok jó tö
rekvés rombadőlt és azokat si- j 
ratnunk kellett. A munkának a ! 
staféta-botját, mint a sportfutó, 
apáról-fiura, kézröl-kézre. nem- 
zedékról-nemzedékre vagyunk 
hivatva adni. Csak akkor van 
értéke a nemzetépitö munkának.

Fajt és lelkeket akarunk 
menteni. újjáépíteni. Le 
akarjuk szakítani a régi ru
hákat és helyette páncélt 
akarunk ölteni, hogy sebez- 
hetetlenek legyünk, de ehhez 
nekünk elő kell készülnünk, 
tanulnunk, dolgoznunk kell. 
Bármilyen fajta munkáról 
legyen szó, ha ez a munka 
becsületes és szép. akkor 
nem tudok különbséget ten
ni munka és munka, hiva
tás és hivatás között. (Hosz- 
szantartó lelkes éljenzés )

M inden e lvégze tt munka kész 
e rő , aktív  n em zeti vagyon  s  a z  a 

"tőke . a m e ly  be van  zá rv a  a  kasz- 
szába. hogy a  speku lác ió  könnyű 
já ték sze révé  dobassék  oda, nem

zetrab lás. (N a g y  taps.)

És az a tőke. amely mun
ka nélkül hever, elpusztí
tandó. ( Hatalmasan zúgott 
rel újra a taps a Dóm-tér 

egész területén.)
Minden fajia munka építőköve 
és alkatrésze a nemzetnek és 
ezért nem ismerünk rangfoko
zatot munka és munka között, 
mert egyik munka következese 
a másiknak.

mozdulásával, tehát a dolgozás 
erejével tudunk a kereskedelem 
mozgása révén a világba szét
sugározni. De mit sugározzunk 
szét a nagyvilágba? Én azt hi
szem, hogy a magyar áru vi- 
lágbajutását.

Ha az áru megállja a he
lyét, nemzetünk nemes cé
gérét, cégtábláját megvillog
tatjuk ott. ahova kezünk 
műve el tud jutni. A  jó  
áru révén többet érünk el. 
mint sok revíziós beszéddel 
és esküdözéssel. ( Nagy él

jenzés.)
A nemzet jó hírnevét visszük ki 
a piacra. Vigyázzunk tehát arra, 
hogy mit szállítunk ki, mert ha 
selejtes árut viszünk, akkor a 
magyar jövőt, sorsunkat fenye
geti veszedelem. (Taps.)

Három erős fogalom bonta- 
i kozik ki ismét a mai nap ün

nepi hangulatában. Isten, nem- ! 
zet, munka : nyílt, meg nem al
kuvó hármas egysegbe foglalt 
hitvallás. Itt állunk az Alföld 
kellős közepén, egyedül — ősi | 

j magyar föld a nagy kopáron. 
Faj, minden rokon nélkül, Isten 
akaratából a Duna-medence 
kellős közepébe helyezve. 

Tanuljuk magunkhoz von
zani, megérteni a minket 
körülvevő testvér fajainkat, 
halljuk meg az ő szavai

kat is.
Ha ezt tesszük, úgy fog történni, 
ahogy sok éve áhitjuk. A  ma- ' 
gyár munkáskezek és közvetítő 
kezek képviselői állanak ma itt 
tömött sorokban és remélem, 
tömör elszántsággal. Szükségünk 
van erre az elszántságra, mert 
nehézségek lesznek, de ki kell 
érdemelnünk a jobb jövőt. (Él
jenzés.)Kezünk és értelmünk meg-

A nemzetépitö munka jó szellemei
Egy igen érdekes és ügyes 

reklámot láttam legutóbb. Egy 
grafikon, amelynek erővonalát 
egy kötél jelezte. A grafikon 
felső szélén a következők állot
tak : a kötelet huzó alakok mel
lett .

ötletesség, áruismeret, lelki
ismeretesség, kitartás.

Mindezek fölfelé húzták a siker 
zónáiba a cselekvést- A grafi
kon alsó oldalán is állottak ala
kok. melléjük ezek voltak Írva :

önbizalom hiánya, kétség-
beesés, télelem és határo

zatlanság.
egykedvűség. Mindezek a bal
siker zónáiba húzták magukkal 
lefelé az eseményeket.

A  felsők a siker, az alsók a 
balsiker apostolai voltak. Kikkel 
akarunk mi együtt dolgozni: a

tömeg egyhangúan válaszolta; 
a felsőkkel.) Úgy van, a felsők
kel : tehát ötletességgel, áruis- 
meretettel. lelkiismereteséggel es 
kitartással. El kell Űznünk ma
gunkból az önbizalom hiányát, 
a kétségbeesést, a félelmet, a 
határozatlanságot és az egyked
vűséget. (Taps.)

Az események feltartózhatat 
lanul következnek egymásután 
és át fogják törni az akadá
lyokat.

Mi mindenkit várunk, aki
itt Magyarországon él és 
jóhiszemű, aki magyarrá 
tud lenni, akinek nincs hát
só gondolata, becsületes és 

jöszándéku. (Éljenzés.)
A Baross Szövetség harcosa 

ennek a gondolatnak, mi is 
harcosai vagyunk ennek az esz-
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ólom , vas és rés- 1 
csövek , szivattyúk, 1 
harang, vas és réz- I  
lem ezek. 1

Most pedig néhány szót 
vánok szólani a mi legkedve
sebbjeinkhez, a magyar asszo
nyokhoz. (Halljuk! halljuk!) A 
magyar nő azt mondja : minden 
magyar írónak, költőnek leg
szentebb eszménye. Ez a magyar 
nő védje a magyar munkát, a 
magyar kenyeret, mert ezzel 
védi a saját gyermekét és jövő
jét. Minden újabb magyar áru 
megvásárlása támpont a keres
kedelem életében. Ennek a 
ténykedésnek bátor előharcosa 
kell, hogy legyen a magyar 
asszony, ők, akik hitet és erőt 
adnak nekünk. (Taps.)

Az uj nemzedék ne higgye 
azt. hogy az övé minden. Az 
lesz az ifjúságé, amit meg tud 
teremteni. Nem elegendő meg
szerezni a diplomát, ez csak 
szinleges tudást jelent, amikor 
az öregek és fiatalok összefog- ' 
nak, megértve egymást, minden 
kérdést meg tudnak oldani, kü
lönben forradalom lesz. Ez a 
fiatalság lesz hivatva a magyar 
Locarnot összetörni. Kint jártam 
Locarnoban, majdnem megko
szorúztam Locarno szimbolikus 
sírját.

Nem láttam belőle semmit, 
mert a múlt összetört Locarno 
körül. De láttam az isteni kék 
eget, a napot, a bizakodást és 
a magyar jöv őt, e: j
felépíteni. Locarnot, a magyar 
Locarnot
fogjuk törni, is' . uc-y segéljen 
mii lyáj - ' •
le lk e s  éljenzés.)

Most Ilovszky  János orsx ’ gos el: ők 
jelentette be, hogy a Bari ss érdemlánc- 
bizottság junius 6-.ki határozatában 
kimondotta, hogy elismerésül azokért 
a fáradhatatlan munkássággá szerzett 
érdemekért, melyeket dr. \\ inch kiér 
István ke*
ügyi minisz'er szerze ' azz il, 1 ogy a 
legnehezebb időkl en a mag r keres
kedelem ügyét felkarolta és U c s e r e 
iével szolgál a. őt a magyar kereske
delem és ipar legmagasabb elisme
résének és legbensőbb hálójának külső 
jelével, a Baross arany érdemlánccal 
kívánja díszíteni. A z  érdemlánc bizott
ság az alapszabályoknak megfelelően 
a nagygyűlés előtt is megismételte egy
hangú határozatát, minek megtörténte 
után országos einökünk felkérte B o r 
nemisza Géza iparügyi minisztert, 
hogy az érdemláncot adja át.

A magyar háziasszony 
gazdasági hivatottsága

ki-

B orn em isza  G éza
iparügyi

Királyi Fenség !
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim !
A Baross Szövetség, amikor 

munkásságát a forradalom után 
megkezdette, azt tűzte ki céljául, 
hogy a magyar iparban és ke
reskedelemben a keresztény ma- 
gyarságnak minél nagyobb he
lyet biztosítson és ebben a két 
foglalkozásban maradéktalanul ér
vényesítse a keresztény etikát. 
Mikor ezt a hatalmas tömeget 
látjuk, amelyet a mai nagygyű
lésen a Baross Szövetség moz
gósított, akkor nyugodtan nézhe
tünk a jövőbe, mert megállapít
hatjuk azt, ho-y a Szövetség 
hatalmas lépést tett a kitűzött cél 
elérése felé. Tömegeket megszer
vezni, tömegeket megmozgatni 
csak akkor lehet, ha azok meg 
vannak győződve a r ro h o g y  ve
zetőik azokat az eszméket, ame
lyeket a zászlóra tűztek, kérlel
hetetlen elszántsággal, töretlen 
akaraterővel szolgálják. (Úgy van, 
úgy van ! Éljenzes)

A magyarságnak Európa gyúj
tópontjában míg a nyugatot védte, 
harcolva kellett nemzeti fennma
radásáról gondoskodnia, nem volt 
ideje arra, hogy ipari és keres
kedelmi műveltséget szerezzen, s 
Így e két fontos foglall-ozási ág
ban magának megfelelő pozíciót 
biztosítson.

A háborúból hazatért, megtépett 
magyarság és a háború után fel- 
növekedett ifjú nemzedék ezt a 
helyzetet akarja megváltoztatni. 
Nem erőszakkal, nem forradalmi 
utón, hanem minden jogos érdek 
figyelembevételével. Mikor az if
júság ezt az utat választja, akkor 
méltán megkívánhatja azt. hogy 
az ipar és a kereskedelem vezető 
körei viszont módot nyújtsanak 
arra hogy ezt a jogos törekvé
sét minél előbb, mii él gyorsab
ban és minél nagyobb mértékben

miniszter beszéde
valóra válthassa. (Helyeslés, taps.)

A kormányzat a legutóbbi 
években tudatos munkával lehe
tővé tette azt. hogy több száz 
diplomás ifjú helyezkedjék el a 
magyar iparban. Tárgyilagosan 
meg kell állapítani, hogy a ma
gyar ipar vezetői a kormányzat
nak ezt a törekvését elősegítették. 
Elvitathatatlanul beigazolódott, 
hogy a magyar ifjúság elvégzi 
azokat a feladatokat, amelyeket a 
magyar ipar tőle vár mert a 80 
pengőért elhelyezett ifjak közül 
sokan nélkülözhetetlenné tették 
magukat, s fizetésben a legtöbbje 
előre haladt. Ez az ifjúság, amely 
a bajtársi szövetségek nemzetne
velő légköréből került ki az ipari 
gyakorlati pályákra, bizonyára 
megalkuvás nélkül érvényt fog 
szerezni annak a magasztos elv
nek, hogy a nemzet érdeke min
denek e ott való. s minden más 
érdeket a köz érdekének kell alá
vetni (Taps.)

A keres1-edelemben a dolog 
természeténél fogva ilyen akciót 
nem lehetett végrehajtani. F lé 
ren sokkal nehezebb is a fe adat 
mert sajnos, ifjúságnak egy ré
sze ma is abban a téves 'el o 
gásban él, hogy a ke eskedelmi 
érzék olyan természeti adottság, 
amelyet elsajátítani nem lehet.

Nem lehet és nem szabad
hagyni, hogy a keresztény ma
gyar társadalom ettől a hasz
not haj tó foglalkozási ágtól tá
vol tartsa magát. 1Éljenzés és 
taps). Arra kell törekednünk, 
hogy a magyar fajban rejtő 
képességek és a természetes 
ügyesség kinevelésével a keres
kedelmi pályákon is biztosítsuk r 
a keresztény magyar társada
lomnak azt a súlyt, amely öt 
méltán megilleti. \Nagy taps.)
Nagy méltóságodra vár az a fel

adat - fordult a szónok Winchkler
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István felé —, hogy a keresztény 
magyar fiatalságnak ezt a hely
telen felfogását a nevelés és ok
tatás eszközével megváltoztassa 
és megértesse a magyar társa
dalommal. hogy a kereskedeimi 
foglalkozáshoz szükséges keres
kedői érzéket ki lehet fejleszteni, 
mert ez nem faji vagy vérmér
sékleti tulajdonság, hanem egye
dül és kizárólag a nevelés kér
dése. (Hatalmas taps és éljenzés.)

Bízom abban, hogy Nagymél- 
tőságod meg fogja találni azt az 
utat, amelyen keresztül a magyar 
fiatalságnak a kereskedelmi pálya 
felé irányítása keresztülvihető. 
A mai kereskedelmi középiskolá
kon felül szükség van arra, hogy 
a kevesebb iskolai végzettséget 
igénylő kiskereskedelmi vállalko
zásokhoz szükséges ismeretek 
és gyakorlati érzék kifejlesztésére, 
az árusítás tudományának elsa
játítására megfelelő eszközök áll
janak a magyar fiatalság rendel
kezésére és ha Nagyméltőságod

ezeket az eszközöket előteremti 
és felrázza közönyéből a keresz
tény magyar társadalomnak azt a 
rétegét, amely még ma is érthe
tetlen módon húzódozik attól, hogy 
gyermekét kereskedelmi pályára 
nevelje, akkor a Baross Szövetség 
nemes célkitűzése rövidesen valóra 
válik. (Taps.)

A Baross lánc a bizalom jele 
és bizalommal fordul Nagy- 
méltóságodhoz a Baross Szö
vetség minden tagja, hogy azt 
az eszmét amit a Baross Sző 
vétség zászlójára tűzött a ke
resztény magyarságnak támo
gatását, talpraállitását és erősí
tését a kereskedelemben, Nagy
méltóságod hite, tapasztalata és 
erősakarata valóra fogja váltani.
A  beszéd elhangzása után B o rn e 

m isza  Géz a az érdemlénc bizot-sag 
tagjaitól átvette az aranyláncot s a 
kereskedelmi miniszter nyakába akasz
totta. Elsőnek üdvözölte a kereskedelmi 
minisztert, akihez az előkelőségek sor
ban üdvözlésre járultak. Majd a keres
kedelmi miniszter szólott a követke
zőkben :

D r. W in ch k le r István
kereskedelemügyi miniszter:

A  m agyar kereskedő  a nem zet 
p resztízsének  szo lgá la tában  áll

— Ebben az ünnepélyes órá- 
bán, amelyben megilletődött há
lával. de büszkén is állok Önök 
előtt a Baross-lánc díszével 
azon templom emléke előtt, 
amelyben diákkoromban 10 éven
át jártam : szentmisét hallgat
tam és minisztráltam, tekintetem 
önkéntelenül is visszanyulik a 
múltba, egy emberöltővel ezelőtti 
időre, amidőn összemérem ezt 
a múltat a jelennel, hogy jobban 
megértsem és értékeljem azt, 
ami ma itt történik. Amikor a 
szegedi piarista gimnázium ta
nulója voltam, Magyarország 
nagy volt és gazdag volt. ma 
kicsiny és szegény. Csonka és 
szegény ez az ország, mint Sze
ged városa, amelyet a békeszer
ződés elvágott a Délvidéktől, 
amely éltette és amelynek szel
lemi középpontja volt.

Harminc évvel ezelőtt biztos
nak éreztük jelenünket, jövőnket. 
A  fehér magyar kenyérből min
denki annyit harapott, amennyi 
jólesett neki és mindenkinek 
elébe rajzolódott a biztos bol
dogulás útja. Ma ezzel szem
ben viharfelhők szegélyezik min
denünnen a magyar láthatárt. 
Összezsugorodott a cipó, min
denkinek kevesebb jut belőle, 
sőt nagyon is kell figyelni arra, 
hogy mindenkinek az a kevés 
is jusson, mindnyájan gondter
hesen nézünk a bizonytalan 
jövő felé.

A háború előtti időben lazák 
voltak soraink. Mindenki magá
nak élt és a haza fogalma tág 
és ködös fogalom volt, inkább 
dacos ellenállás Bécs felé, sem
mim a pozitív erőket összefogó 
eszme.

De jött a háború és megtaní
totta a magyart arra. milyen 
komoly, milyen, a szó szoros 
értelmében végzetesen életbe 
vágó dolga, minden egyes ma- 
gyárnak; ehhez a nemzethez 
való tartozandósága. A  háború 
és az azt követő szörnyű idők 
forgatagából egy uj magyarság 
kelt életre, amely tudja azt, hogy 

az a sorsközösség, amely 
tudja azt, hogy mi a szolidaritás, 
tudja mit jelent magyarnak 
tenni, tudja azt, mi a feladata:

Szoros össze fogásban  fokozott 
munkával, testvéri együ ttérzéssel 
újjáépíteni ezt a  csonka országot. 
Van  immár eg y  közös munkate
rületünk és  van  eg y  közös es z 
ménk is : a m agyar jö vő , am ely
nek kim unkálására össze  kell 
fogn i minden m agyar erkölcsi és 
anyagi erőt. hogy kitú i^tt célun
kat elérhessük. Ezen m agyar 
jö vő  hasznos munkása minden 
m ezőgazda , iparos, kereskedő. 
De csak a z  a m ezőgazda , iparos 
és kereskedő, aki egyén i ga zd a 
sági tevékenységét a m agyar 
eszm e szolgá latába tudja állitani. 

(N a g y  ta p s )
Ezt je lk ép ez i a z  a m rgható s ze r
tartás is, am elynek az imént tanúi 
vo ltu n k : a szerszám ok  megál- 
dása. A  szerszám okon  az á ldás 
figyelm ezteti a z  iparost, hogy az 
a szerszám  nem csak a z  a n y a i i 
boldogulást jelen tő munka e s z 
köze, hanem figyelm ezteti a m a
gyar ipart a rra  is, hogy ha fig ye l
men kívül hagyja  a keresztény 
erkölcs és m agyar hazafiasság pa
rancsait, akkor a z za l a z  eszközze l 
a z  egyén i boldogu lást sem  tudja 
kimunkálni. (M e g is m é tlő d ő  taps .)

—  Am i ped ig  a szerszám  az 
iparos kezében, ugyanannak kell 
lenni a  m agyar kereskedő k e z é 
ben a m agyar árunak. Áhítattal 
kell k ivá lasztania  és  kézbevenn ie 
a m agyar árut, ha külfö ldre ki 
akarja vinni. É reznie kell a  m a
gya r kereskedőnek, ha a m agyar 
árut a kezébe veszi, hogy nem 
zeti hivatást teljesít, hogy fe le lő s 
sége van a m agyar nem zettel 
szem ben. Úgy kell a  m agyar áru
va l sáfárkodnia, hogy necsak 
saját hasznát tekintse ve le , ha
nem arra  is gondoljon, amit Jó
zse f Ferenc kir. fenség m egem 
lített a z  iménti beszédében , hogy 
e zze l a  m agyar áruval a m agyar 
presztízsnek külföldön va ló  m eg
becsü lését és a  nem zetgazdaság 
m egerősödésének ügyét is szo l
gáln ia kell. (Helyeslés, hosszan- 

tartó taps.)

A  Baross Szövetség azért 
alakult meg, hogy megszervezze 
a magyar iparosságot a nem
zeti munka érdekében, hogy a 
magyar iparos és a magyar ke
reskedő odaáll jón zárt sorok
ban a kék-fehér lobogó alá.

amelynek Turul-madara a ma
gyar tradíciót, de a magyar jö
vőt is jelképezi Ezért éreztem 
magam kezdettől fogva lelkileg 
kötöttnek ezzel a testülettel és 
érzem azt is. hogy ez a lánc. 
amellyel kitüntettek és amelyet 
Bornemisza Géza ó  excellen- 
ciája volt szives nekem buzdító 
szavak kíséretében atadni. hogy 
ez a lánc jelképezi azt az össze
kötöttséget, amellyel a Baross 
Szövetséggel már kezdettől fogva 
á’lok. (Lelkes éljenzés, taps.)

S m ig  a B aross S zövetség  ezekért 
a z  ideá lokért lobogtatja  kék-fehér 
zász ló já t, engem  m indig ott fo g  
találni a zá sz ló  mögött, ak á r az 
élen, ak á r a sorban, hogy mun
kámmal és m inden tehetségem m el 
segítsem  ezen  célk itű zések  m eg
valósítását. (N a g y  ta ps  és é ljen zés !)

Most visszafordítom tekin
tetem a régi te iT -p lom  felé, amely
ben fiatal koromban annyi fo
hászt küldtem az Ég felé. most 
eletem delelójén még egy fo
hászt mondok:

— Áldja meg az Ég Ura a 
magyar ipar és a magyar ke
reskedelem munkáját, segítse

! hozzá, hogy ezzel a munkával 
mindannyiunk közös célját, a 
szebb magyar jövendőt kidol- 

: gozhassuk. ügy legyen.

A  nagy tetszésse l fogadott beszéd  
és  le lk es  s zavak  után ismét 
V  i n k 1 e  r E lem ér dr. korm ány- 
főtanácsos. a  szeged i Baross S zö
vetség  e ln ök e em elkedett s zó 
lásra . M egköszön te  a z  elhangzott 
értékes és  gondolatokban  gazdag 
fe ls zó la lá sok a t és  a rra  kérte a 
közönséget, hogy a gyű lés  b ezá 
rásaként e g y  em berként én ekeljék  

e l a  Himnuszt.

A  H im nusz után a céh ek  ismét 
elvonu ltak  a z  e lő k e lő ség ek  előtt, 
majd a  B aross gyű lés  e lők e lő  
ven d ége i a  zá s z ló d is ze s  e lnök i 
tribünről tá rgya lásokb a  m erü lve  

e ltávoztak .
*

A  hatalmas tömeg lassan osz
ladozott. Csoportokba verődve 
mindenütt tárgyalták a nagy
arányú országos megmozdulás
gyors szükségességét és várható 
eredményeit.

K özekéd
a  H u n g á r i a - s z á l  ló b a n

A nagygyűlés befejezése után 
az elnökség a miniszterekkel 
együtt vitéz Imecs György fő
ispánnál tett látogatást. Egy óra 
tájban gyülekezett a Baross- 
tagok egy része a Hungária- 
szállóban, ahol közös ebéd volt. 
Az eredeti terv szerint csak mint
egy 180 főnyi résztvevőre szá
mítottunk, de a végén a köz
ebéden közel öOO-an vettek részt, 
mig a többi Baross-tagok a vá
rosban mindenfelé felkeresték 
a Baross-vendéglősöket. A Hun

gária szállóban az ebéd elren
dezése körül Reich Miklós bank- 
igazgató fáradozott. A z első fel- 
köszöntőt vitéz Imecs György 
főispán mondotta a Kormány
zóra. A nazafias közönség, ahogy 
már a Baross közös ebédeken 
szokásos, tüzes lelkesedéssel 
rótta le hódolatát a legelső ma
gyar ember előtt. Majd Erdélyi 
András szegedi Baross alelnök 
köszöntötte a vendégeket és 
felkérte Ilovszky Jánost a serleg
avató beszéd megtartására.

Ilo v szk y  Ján os
serlegbeszéde

Királyi Fenség, Kegyelmes 
Uraim ! Mélyen tisztelt Hölgyeim! 
Kedves Baross Testvérek !

Erdélyi András, a Baross 
Szövetség kedves alelnöke fel
kért engem arra, hogy „aggódó 
és dobogó szívvel“ avassam fel 
ezt az előttem álló serleget, 
amelyet az itteni Baross Szö
vetség alapított- Ezen a serlegen 
rajta van az apostoli kettőske
reszt. láthatók rajta az ipar és 
kereskedelem emblémái és rajta 
van még a Baross-cimer. Azt 
mondotta Erdélyi András, hogy 
aggódó és dobogó szívvel avas
sam ezt a serleget, én tehát ezt 
fogom mondanivalóim alapvető 
motívumául venni. Aggódás van | 
mibennünk, mert ha nem volna 
aggódás a nemzet sorsáért mind
annyiunk szivében, akik itt va
gyunk. akkor nem volna benne 
a magyar jövőért való áldozat
készség sem. Hiszen mind

annyiunk szive miért dobog? 
Azért, hogy elsősorban azoknak 
legyen megélhetésük és boldo
gulásuk ebben az országban, 
akik a Baross-eszmét vallják és 
a mi etikai felfogásunk alapján 
harcolnak a jobb jövőért. (N a g y  
tetszés és taps.)

Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Nem látnak önök szer
ves előkészületet arra, hogy 
amikor a Baross-Iánccal egy 
közéleti férfiút avatunk, milyen 
nagy körültekintéssel járunk el? 
Nem látják, hogy a három esz
tendővel ezelőtt alapított Baross- 
láncnak megszükitettük a kiadá
si lehetőségét, mert azt akarjuk, 
hogy Baross-lánc mindenkor 
olyan férfit ékesítsen ebben az 
országban, akinek szive aggód
va és dobogva ver a hazáért és 
akit mi, Baross Szövetség éppen 
ezért szeretünk és becsülünk? 
(Nagy taps.)

Nemzeti célokért
Mint a Baross Szövetség or

szágos elnöke, elsősorban az
ipari szerszámfelvonulás meg
rendezéséért a velem szemben- 
ulo txörmendy Mátyás őméltó- 
sagának mpndok köszönetét: 
( l a p s . )  Mert mi figyeljük és

dobogó szívvel kisérjük az ipa
rosság minden megmozdulásét. 
Önök, akik a Baross Szövetség 
zászlóját Szombathelytől ' Deb
recenig és Szegedig ma elkísér- 
ték, mondják meg, nem h«lyes-e 
az a jelszó, amit mi mondunk.
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aminek minden munkánkban 
benne kell lennie: „Istennel
munkálkodj a hazáért ! ( Nagy 
taps. ú g y  van !)

Az Isten bennünket szeret, 
hogy ezt a szép ünnepséget 
meg tudtuk tartani, mert ez a 
mai toborzó bizonyítja, hogy a 
Baross-eszme ebben az ország
ban úgy fog előrehaladni aggódó 
és dobogó sziveknek összecsen- 
düiésével, hogy gyünyorüségünk 
lesz mindanny lünknek, akik ma 
itt ennél a fehér asztalnál együtt 
vagyunk. ( Úgy van !) Én nem 
a magam nevében avatom ezt 
a serleget, hanem avatom a 
mi magyar szivünknek együtt- 
tes dobbanásával és ebben a 
dobbanásban benne van a K i
rályi Fenség szive, a miniszterek 
szive, a képviselők szive, akik 
eljöttek ide, hogy nemcsak szó
val, hanem tettel is hirdessék. 
hogy a keresztény ipar és ke
reskedelem megmozdulásánál 
mindig ott akarnak lenni. ( Nagy 
éljenzés és taps.)

Könnyű hirdetni a keresztény 
eszmét, amikor az nem jelent 
fáradtságot. De mikor rengeteg 
munkával és szervezéssel jár, 
és amikor egymás után el kell 
menni ülésekre, éjt-napot egy- 
betéve dolgoznunk kell. hogy a 
tunyaságból kiragadjuk az em
bereket és a saját érdekükben 
felszólítsuk őket. hogy emelked
jenek fel arra a lelki magas
ságra. amit e szegény nemzet 
minden polgárától el kell vár
nunk. — akkor nem igen je
lentkeztek a múltban a zászló 
alatt. De fogadom itt. hogy fog
nak a jövőben jelentkezni és 
abból a harmincezer emberből, 
a k ik  mai nagygyűlésünkön 
-észtvettek. néhány év múlva
200.000 ember lesz a Baross 
Szövetség zászlaja alatt. (Hosz- 
szánt ártó éljenzés és taps.)

Nyíltan megmondom, hogy 
sokszor erőszakosan, sokszor 
titkosan, sokszor alattomosan

harcolnak ellenünk és amiről 
József Ferenc ókirályi Fensége 
is beszélt, az egykedvűséggel 
végtelen nehéz küzdelmet kell 
vívnunk. Ne tessék sablonos 
köszöntésnek venni, amit most 
mondok — távol all tőlem, hogy 
hízelegjek, de ahogy a Baross 
Szövetség megy előre, azt nagy 
mértékben a velünk rokonszen
vező sajtónak is köszönhetjük. 
( Úgy van!) Látom a sajtó mun
káját I Oda állt mellénk és se
gítségünkre van a nemzeti gon
dolat terjesztésében. (Éljen a 
sajtó !)

Mi iparkodunk felülemelked
ni az átlagos lelki magasságon, 
amelyen általában az emberek 
többsége áll- Iparkodunk fel
emelkedni és minden cselekede
tünkbe aggódó szívvel visszük 
bele a nemzetért, a nemzet ön- 
céluságáért való erős akaratot I

Nincs tíz perce, hogy azok a 
repülők, akik reggel velünk ide
jöttek, elindultak visszafelé, hogy 
hirdessék, ami itt történt és el
vittek egy röpcédulát, meg egy 
fényképet, amelyre Baross-zász- 
lót tűztünk. Ezt a zászlót le 
fogják ejteni Balatonfüreden 
nem a miniszterelnöknek, ha
nem a Baross-testvérnek. a Ba- 
ross-lánc első tulajdonosának 
azzal a közös kívánságunkkal, 
hogy a jó Isten éltesse őt so
káig ! ( Hosszantartó zajos taps 
és éljenzés.)

A szellő a Dóm-téren a go- 
molygó felhők alatt kirojtozta 
zászlónkat, ami talán nemzetünk 
megtépehségét szimbolizálja, de 
mi inkább járunk rongyos ru
hában. azonban nem fogjuk elvi 
álláspontunkat feladni, hogy 
ebben az országban elsősorban 
annak van joga az élethez, aki 
a keresztény eszmét szolgálja, 
akinek a lelkében benne van a 
Baross jelszó. Istennel munkál
kodj a hazáért (Nagy taps. za
jos helyeslés !)

Avatom a munka jegyében
Melyen tisztelt Hölgyeim és 

Uraim ! Dobogó szívvel, de már 
kevesebb aggódással avatom 
ezt a serleget. Avatom, nem a 
magunk nevében, hanem ava
tom a Királyi Fenség, a Baross- 
láncosok. a Baross Szövetség 
vezetősége és tagjai és mind
azoknak a szive dobbanásával 
akik mellettünk ülnek. Szabad 
nekem ezt tennem ? Úgy érzem, 
szabad, mert ennek a társaság
nak az érzései egyformák. Fel
avatom a serleget azzal a szó
val. hogy nekünk minden ze
nénei szebb a gyárak munkára

hivó szirénája, a kasza pengé
se. a jól menő üzletek lármája, 
az elegedett emberek kacagása. 
Ilyen magyar világot akar falun, 
városon és mindenütt, ahol ma
gyar emberek laknak, a Baross 
Szövetség. Úgy legyen 1 És egy 
nagy lelki összefogással érjük 
el, hogy Szegedtől az ország 
határa ne néhány kilométer le
gyen. hanem legyen úgy. mint 
régen volt. (Óriási taps és él
jenzés.)

A  közebéd egyik kiemelkedő ese
ménye volt vitéz dr. Shvoy  Kálmán 
Szeged képviselőjének felszólalása.

vitéz dr. Sh voy  K á lm án
Szeged képviselője

A mai nap a Baross Szövetség 
és Szeged város ünnepe. A B. Sz. 
a magyar keresztény Iparosság 
és kereskedő-társadalom össze
fogását jelenti. Ha visszaidézem 
emlékezetembe a délelőtti szép 
ünnepségeket a szegedi Dóm- 
téren, amely telve volt az ország 
minden részéből összesereglett 
érdeklődőkkel, akkor kétségtelen
nek látszik előttem, hogy a mai 
megmozdulásunk az egész ország 
keresztény ipari és kereskedői 
társadalmának nagy ünnepe.

A Baross Szövetségbe tömörült 
keresztény iparos- és kereskedő
réteg ma keservesen küzd az 
életért.

Ennek az osztálynak leg
nagyobb érdeme, hogy a 
mindennapi kenyérért foly
tatott nehéz harcban sem 
hagyta magát elámitani 
szélsőséges jelszavaktól, so
hasem tért el a polgári gon
dolattól,

Én őszinte nagyrabecsüléssel 
viseltetem e társadalmi réteg iránt, 
amelynek egy másik nagy ér
deme, hogy akkor, amikor az 
elmúlt világháború megkövetelte, 
hogy odaadják azt a hazáért, ami 
a legértékesebb, akkor tetették a 
szerszámot, otthagyták a keres
kedői pultot és kivonultak Do-

berdo poklába, Przemysl förgete
gébe és mindenfelé a harcterekre. 
Akik megmenekülhettek a háború 
borzalmaitól, azokra itthon nagy 
csalódás várt. Azt hitték, hogy 
nagy, szabad, független Magyar- 
országon dolgozhatnak majd to
vább s ehelyett egy szenvedő, 
megcsonkított ország sorsában 
kellett osztozniok. De ezután is 
lelkiismeretesen teljesitették kö. 
telességeiket, a kenyeret meg. 
vonva maguktól nevelték gyer
mekeiket becsületben, igaz ke
resztény polgárokká. (Taps.)

Hangsúlyoznunk k e ll ,  
hogy a Baross Szövetségnek 
nincs semmi éle senki ellen 
sem. csak egy célja van, 
hogy az abba tömörültek 
érdekeit védje keresztény 
alapon. (Úgy van I Úgy van I)
És kérdem, talán nem volna 

szabad ezt nekünk tenni? A ke
resztény kereskedői és iparos 
társadalom csak a saját érdeké
ben szervezkedik. És miért ne 
volna jogunk szervezkedni, ami
kor Magyarország lakosságának 
a legnagyobb százaléka mégis 
csak keresztény. (Élénk taps és 
helyeslés.)

Amikor érdemeinket véd
jük, nem bántunk senkit, ne 
vegye el tőlünk ezt a jo 
gunkat senki, ne akarja
nak ebbe mindig egy gán- 
csoskodást látni, legyen 
végre a keresztényeknek is 
megengedve Magyarorszá
gon. hogy egy nagy egye
sületbe tömörülienek- (Hosz- 
szantartó taps.)
Shvoy Kálmán ezután vissza

pillantást vetett Szeged történe
tére, hangoztatva, hogy Szeged 
hazafias lakossága mindig ott 
volt az élen. amikor a hazáért 
küzdeni kellett. Visszaemlékezett 
a háború utáni nehéz időkre, 
amikor idegen csapatok tartották 
megszállva a várost és vázolta, 
miként indult ki Szegedről az 
ország újjáépítésének munkája. 
Kegyeletesen és hálával emléke
zett meg Klebelsberg Kunó gróf
ról. akinek segítségével a sze
gediek megvalósíthatták régi ál- [

mukat: Szeged egyetemi város 
lett A legutóbbi időben Szeged 
lakossága, a keresztény kereske
dők, iparosok és gazdák össze
fogtak. hogy bebizonyítsák, meny
nyire át tudják érezni a nemzeti 
egységnek óriási jelentőségét. A 
mai ünnep is ennek az összetar
tásnak szép kifejezése. Ez az 
ünnep a magyar erő. a magyar 
élniakarás. a magyar munka ősz. 
szefogása, mzrt mindenki tudja, 
hogy csak Így fog eljönni a szebb 
magyar jövő, az igazi boldogság, 
a magyar feltámadás.

Én mint a Baross Szövetség
nek szerény, igénytelen tagja, 
kedves kötelességemnek tartom 
és szivem óhajtását követem, 
amikor mindazoknak, akik ezt az 
ünnepet lehetővé tették, őszinte 
szívből jövő kösz' netemet fejezem 
ki Elsősorban Királyi Fenséged
nek, (taps) aki mindenhol jelen van, 
ahol szépről, jóról, nemesről van 
szó O nemcsak születési előjo
gánál fogva, ö nemcsak közjogi 
méltóságánál fogva, hanem jel
leme és tudása révén is mindig 
fényt ad az ünnepségeknek.

Köszönöm a kormány két leg
fiatalabb tagjának (taps), akik 
nem politikai múltjuk folytán, 
hanem tudásuk, képességeik és 
szakképzettségük folytán jutottak 
magas méltóságukba, hogy kü
lönös szeretettel viseltetnek a 
Baross Szövetség iránt és eljöt
tek Szegedre is, amelynek ügyes
bajos dolgait szivükön viselik. 
Arra kérem önagyméltóságáékat, 
szeressék továbbra is Szegedet.

Üdvözlöm Budapest főváros 
közönségét, Liber Endre alpol
gármester úrral az élen és kö
szönöm, hogy lefáradtak Sze
gedre. Üdvözölte Ilovszky János 
országos elnököt is, aki ezt a 
nagyszerű Baross Szövetséget 
megteremtette és köszönetét mon
dott a szegedi ünnepség rende
zőinek. Poharát Budapest és Sze
ged város közönségének egész
ségére ürítette. (Lelkes taps.)

Szeged képviselőjének beszéde utón 
dr. Eszterhás István, a M agyar Jövő 
Szövetség üdvözletét tolmácsolta, majd 
pedig a Baross Szövetség ügyvezető 
igazgatója tartotta meg beszédét.

dr. P u re b l G yőző
köszönti a vendégeket

Királyi Fenség, Nagyméltó- 
ságu Uraim ! Mélyen tisztelt 

i Hölgyeim és Uraim! 
í Tekintettel az idő rövidsé- 
1 gére. méltóztassanak megen- 
I gedni, hogy egész röviden szól- 
i hassak. Mélyen tisztelt Höl- 
! gyeim és Uraim I Immár két 
I Ízben volt alkalmunk a Baross 

Szövetség nevében eljönni Sze
ged városába, mindkétszer igen 

! meleg szeretettel, örömmel és 
lelkesedéssel fogadtak bennün
ket. Az első fogadtatás, amikor 
a Baross Szövetség itteni meg
alakításának munkáit végez
tük. olyan fenséges, oly nagy. 
oly meleg volt és annyira fogé
kony talajra talált, hogy a Ba
ross Szövetség uyy érezte, 
hogy ezt az. alakulását ki kell 
terjesztenie. Háromezren indul
tunk most el Budapestről, há
romezren szívvel, lélekkel, tel
jes lelkesedéssel jöttünk Sze
gedre, a délvidék metropolisába, 
hogy terjesszük a Baross-esz- 
mét és a nemzeti gondolatot. 
Itt a háromezer budapesti ipa
ros és kereskedő a Dóm-téren 
találkozott Szeged városával

és teljes számban felvonul ipa
rosaival és kereskedőivel s a 
fogadalmi templom előtti téren 
kötött ismét fogadalmat egy
mással arra, hogy a Baross- 
gondolatot továbbra is kiépíti, 
arra fog törekedni, hogy nem
csak eg> másközt, hanem a fo
gyasztó és vevőközönség kö
zött is terjeszti ezt az eszmét 
az egész országban. (Taps.)

Mélyén tisztelt Hölgyeim és 
Uraim ! Ma a Dóm-téren a je
len és a múlt találkozott egy
mással. A jelent a hatalmas 
templom építészeti technikája 
kéoviselte, ugyanakkor elhoz
ták az iparosok régi cehzász- 
lóit és céh!ádóit. a régmúlt 
időknek tanúit. Szinte magunk 
előtt látjuk megjelenni a régi 
céheket, a hit. a vallás, a tu
dás, az ifjúság becsületes ne
velésének és a tisztes iparnak 
a megteremtőjét. Hatszáz éven 
keresztül, súlyos és nehéz idők
ben voltak az iparnak vezetői, 
fenntartói, fejlesztői és meg- 
mentői. A  múltat követi a jelen, 
a céheknek méltó utódai, mert 
Körmendy Mátyás ipartestületi
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elnök. Szeged város volt kép
viselőjével az élén az iparosok 
megteremtették Szegeden az 
első ipari kiállítási csarnokot.
A  Baross Szövetség, az ipar és 
kereskedelem hálás köszönettel 
adózik ezért a cselekedetért és 
kérjük a jelenlevő nagyméltó- 
ságu miniszter urakat, hogy 
Budapest iparosai és keres
kedői számára is teremtsünk 
egy ilyen árucsarnokot, mert eb
ben a szegediek bennünket meg
előztek.(Taps) Úgy érezzük, hogy 
aki jelen volt a magyar ipar és 
kereskedelem ünnepén, az tel
jes megelégedéssel és kellemes 
érzéssel távozik és ezért mél- 
tóztassék megengedni, hogy én 
is a köszönök sorába lépjek : 
elsősorban azt a nagy, hatal
mas tevékenységet köszönjem 
meg, amellyel a mai nagy
szerű ünnepséget előkészíteni 
méltóztattak. Kérjük továbbra 
is, hogy kegyeskedjék iparo
sainkat és kereskedőinket párt
fogásaiba venni. Hálás köszö
nettel fordulok Raskó Sándor 
pápai prelátus, apátblébános 
úrhoz, aki oly szives volt az 
Egyház nevében áldásban ré
szesíteni az ipari szerszámokat, 
amelyek 120 év óta először 
áldattak meg és ez azt jelenti, 
hogy az iparosok és kereske
dők ismét Istenhez fordulnak 
segítségért. Hálás köszönetét 
mondok Imecs György főispán 
ur Öméltóságának, dr. Shvoy 
Kálmán országgyűlési képviselő 
ur őnagyméltóságának. Szeged 
polgármester urának : Pálfy Jó
zsef Öméltóságának, dr. Vink'ler 
Elemér Öméltóságának, a Baross 
Szövetség helybeli elnökének 
a hatalmas, odaadó, előkészítő 
és eredményes munkáért. Kö
szönetét mondok Makoldyné 
Némethy Ella művésznő Ömél
tóságának a gyönyörűen eléne
kelt fohászért. Remélem, hogy 
ezt a gondolatot olyan talajra 
ültettük, amelyben a Baross- 
eszme hatalmas fává fog növe
kedni, amelynek árnyékában 
az ipar és kereskedelem nagy 
és ujult erővel fog tovább dol
gozni. mert ész, erő és oly 
szent akarat hiába nem sorva- 
dozhat a trianoni határok alatt, 
még jőni kell és jőni fog 
egy jobb idő, amikor a Dóm
téren ismét találkozván eléne
kelhetjük szegény hazánk fel
támadásának dalát. ( Lelkes taps)

Pureb l Győző beszédével a közebéd 
véget ért.

A MANSz  
bokrétaünnepélye 

a Stefánián
Közebédről a vendégek a Fen

ség és a két miniszter vezetése alatt 
átmentek a Stefánia sétányra a 
szegedi MANSZ bokrétaünne
pélyére. Egész nap nem mutat
kozott eső, ezt a szép ünnepélyt 
azonban már megzavarta egy 
hirtelen zápor, melynek elmúltá
val az ünnepélyt folytatták. A 
magas vendégek figyelmét meg
ragadta az „Alsóvárosi lakadal- 
mas tánc1* de kitűnőek voltak 
az összes egyéb számok is. A 
Fenség legteljesebb elismerését 
fejezte ki a szereplőknek csak 
úgy, mint Pauer Ilona tanítónő
nek és Hübner József népműve
lési titkárnak, akik ritka lelkese
déssel és ügybuzgalommal készí
tették elő a bokrétaünnepélyt.

8 __________ _____________________ _

Ilovszky János országos 
nők vezetésével kisebb csoport 
ment ki megtekinteni a szegedi 
vitorlázó egyesület klubházát 
és végignézte az eső ellenére 
is megrendezett vitorlás felvo
nulást.

Hunyadi Vass Gergely or
szággyűlési képviselő, az egye
sület elnöke fogadta a bejáró
nál a Baross Szövetség kül
döttségét és meleg szavakkal 
köszöntette Ilovszky János or
szágos elnököt, mint a Baross

Szövetséget.
Ilovszky János néhány szó

val válaszolt az üdvözlésre, 
majd m e g k e z d ő d ö t t  a vitorlás 
hajók felvonulása. A hat hajó 
indult k i az esőtől felporzott 
vízre és ügyes manővrirozásse 1 
néhány fordulót irt le,

Ilovszky János országos el
nök, aki maga is vitorlás és 
yachtja egyike a Balaton leg
jobb hajóinak, nagy elismerés 
sel nyilatkozott a tiszai vitor
lázók munkájáról.

Látogatás a Yacht Clubban
el-

A Szegedi Ipari Vásár megtekintése
Délután közel öt óra volt már, 

amikor a Fenség és a miniszte
rek vezetése alatt a Baross-ta- 
gok a Szegedi Ipari Vásár meg
tekintésére indultak. Ez a vásár 
az első az országban, mely ál
landó kiállító csarnokban foglal 
helyet. A  csarnok létesítése a 
szegedi ipartestület érdeme. Itt 
Körmendy Mátyás köszöntette a

vendégeket és az iparügyi mi 
niszter ur válaszolt. A vásár iz 
léses gyakorlati berendezése min 
den látogatónak nagyt n tetszett 
Ezzel a hivatali s progran m ki
merült. de körülbelül a vasárnap 
is. A Baross-vonat pontosan este 
7 óra ötven perckor indult ün
nepélyes búcsúztatás után vissza

Egy felszólalás, 
amely a szegedi 

B a ro s s  ü lé sen  elmaradt
Irta : Zimmer Ferenc halászmester

Királyi Fenség, Kegyelmes 
Uraim, i. t. Uraim és Barátaim!

Azt szoktam mondani: akit 
a sors velem összehoz,az hálóba 
kerül és halról kénytelen hal
lani. Magam is úgy vagyok, 
hogy csak nagyon nehezen tu
dom magamat a halaktól eman
cipálni. Akár merre és akármi 
másra is terelem figyelmemet, 
csakhamar azon kapom maga
mat, hogy ismét a halnál va
gyok• Ennek nincsen más ma
gyarázata, minthogy fanatiku
san szeretem a mesterségemet, 
amelyet apám-, nagyapám-, 
ükapám- és szépapámtól örö
költem és amelyet késői utó
daimra szeretnék hagyni.

Ahhoz, hogy itt Szegeden 
halászat és halkereskedelemről 
beszélek, nem kell valami kü
lönös impulzus, hisz Szegeden 
és a Tisza mentén volt valaha 
a halászok főfészke. — Sajnos 
csak volt. mert amint fogyott 
az árterület sok millió holdja, 
úgy tűntek el a halászok szá
zai és ezrei.

Pedig kár ezért a népért, 
dolgos és s z í v ó s , nem egyköny- 
nyen adja be a derekát. Meg
bízható és kitartó! Ha „hálóját 
a szerencse“ elhagyta, újra ki
veti. Eső, hó és fagy nem alte- 
rálja■ Becsületes. Nem igazi 
halász, aki kartársa varsáit 
emeli vagy határát meghúzza. 
Megbízhatósága legszebb bi
zonysága, hogy Jézus urunk 
apostolait is a halászokból vá
lasztotta.

Amilyen büszkeséggel tölt el 
a visszaemlékezés, olyan fájó 
érzést vált ki a jelen. Eltűntek 
a halászok és vele a fajtájához 
tartozó halkereskedő is, mert 
míg a férfiak halásztak, az asz- 
szonyok árusítottak.

Ha azon a helyen, ahol ré
gen a halak eldorádója volt, 
ma buxakalász ringadozik is,

még mindig marad több száz
ezer hold vizterületünk, ahol a 
halászmesterséget racionálisan 
folytatni lehet. Erre kell a fiatal
ságot nevelni: értem elsősorban 
azokat, akiknek apái is azzal 
foglalkoztak. Mert tiltakozom 
az ellen, hogy nincsenek szer 
zett jogok. Végzetes kihatással 
volna az egész gazdasági éle
tünkre. ha az egyénből kiölné 
azt a tudatot, hogy amit ő tu
dással, munkássággal és be
csületességgel megteremt, abból 
utódainak semmi hasznuk nem 
lesz.

De nemcsak a magyar ha- \ 
lászatot kell felsegíteni, hanem \ 
a magyar halkereskedelmet is. ’ 
Nemrégen megemlékeztem egy 
régi budapesti halászmester és 
halkeresdőről és vele kapcso
latban a régi halászdinasztiák
ról. Dehogyis gondolták azok, 
hogy nem telik bele egy fél
század és hírmondójuk is alig 
marad.
„ A  kereskedelmi miniszter ur 

Őnagyméltósága a Baross kül
döttségnek nemrég azt mondta, 
hogy: *a Baross Szövetség hi- 
vatását abban látnám, ha utó- I 
dókról és utánpótlásról gon- 
doskodnék". Meg vagyok győ- 

! zödve. hogy a Baross Szövet
ség ezt a nemes missziót vál
lalja is, de hogy ennek eleget 
tudjon tenni, ahhoz szükséges, 
hogy az illetékes faktorok se
gítségére legyenek.

Az idei Baross közgyűlésen 
Fabinyi Tihamér pénzügy- 
miniszter ur Oexcelenciája egy 
kereskedőről megemlékezvén 
azt mondta : « . . .  ez a cég
azt mutatja, hogy milyen okos 
és nemzetfenntartó törekvés az, 
ha az apák mesterségét foly
tatják, abba belevonják a fiu
kat. de a vöket is."

Ugyanekkor B o r n e m i s z a  
Géza iparüyyi miniszter ur

Őexcellenciája többek közt azt 
mondta : mMi előttünk azoknak 
a nagy nyugati iparos- és ke
reskedő nemzeteknek a példája 
lebeg. ahol az iparos és keres
kedő nem neveli fiát hivatal
noki pályára, hanem büszke 
örömmel adja át fiának ha
gyományos mesterségét és ezt 
annál nagyobb örömmel teszi, 
ha látja, hogy utóda még na
gyobb felkészültséggel tudja 
hivatását folytatni* Minden 
iparos- és kereskedő-apa csak 
örömmel és megnyugvással 
olvashatja ezeket a nyilatkoza
tokat. Magam is vigaszt és re
ményt meritek belőle és bízom 
abban, hogy a magyar halat 
mint régente, ismét a magyar 
halkereskedő foi-ja eladni. Ha 
ezt elérjük és el kell hogy ér
jük, akkor egy egész csomó 
képzett fiatal fog tudni elhe
lyezkedni a magyar halászat
ban és a halkereskedelem
ben is.

Csakhogy amit a miniszter 
urak mondanak, azt nem ck, 
hanem a magyar iparos és 
kereskedő társadalomnak kell 
végrehajtania, őket illeti meg 
a kezdeményezés kötelessége. 
A  kormányzatnak nem lehet 
más feladata, mint az erre vor 
natkozó becsületes törekvése
ket — de csakis olyanokat .-r- 
támogatni.

Ezt tartom szem előtt, ami
kor a magyar halkereskedelem 
hivatásába való visszakapcso
lása érdekében és ebben saját 
fiataljaimnak az érvényesülé~ 
séért — száz százalékban jo 
gosan — sikraszállok•

A  szegedi nagygyűlésből 
induljon ki ű gondolat a ma
gyar halászat és halkereske
delem újból való felvirágozta
tására és ennek a gondolatnak 
a megvalósítására alakuljon a 
a Baross Szövetségben egy 
halászati és halkereskedelmi 
szakosztály, amely ennek a 
termelői és kereskedelmi ága
zatnak ügyét gondozza és 
szorgalmazza.

JÉGSZEKRÉNYEK
v illam os  hűtőkészü lékek , sörk im érő

készü lék ek , fa gy la ltg ép ek
K E N N E F E L D  jégszekrénygy.ór. 
VI.. Ó-utca 6. —  Telefon  : 11— 4— 29.. 

Á rjegyzék  ingyen, bérmentve !

Megalakult
a Dohányárus Csoport 

szegedi szervezete
A szegedi nagygyűlés kapcsán 

a fővárosból teutazott dohányáru
sok részvételével a szegedi do
hányárusok ülést tartottak, me
lyen megalakult a Szövetség sze
gedi dohányárus osztálya is: Az 
ülésen mintegy 130 szegedi do
hányárus és 70 fővárosi kiküldött 
vett részt. Ezzel a Dohányárus 
osztálynak most már második 
hatalmas vidéki szervezete is meg
alakult. Szombathely után gyor
san . következett Szeged is. ,A 
központhoz befutott sürgető ké
relmek arra mutatnak, hogy a 
Dohányárus Csoport egyéb vidé
ki szervezetei is hamarosan tető 
alá kerülnek. ,
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A  gy ó gy sze rek  és  gyógyszerfé lék  
kereskedelm i forgalm áró l 
szó ló  rendelet

A fűszeresek
hétkor akarnak 
zárni

A füszerkereskedelem problé
mai közül a lovarosDan előtérbe 
nyomul az a törekvés, mely az 
esti hét órai zárás mellett "szól. 
ismeretes, hogy nyen ti anyu tö
rekvés mar to^o ízben ieiiiicrült 
kikerült is meg boldogult ueb- 
hardt jözsef lelkes kezdeménye 
zesere a főváros több kerületé
ben a telt szezonban az este hét 
órát zárást biztosítani.

A törekvés most az, hogy az 
év egesz szakaban mindig hétkor 
zárjanak, kiveve szombatot, illetve 
ünnep előtti napot, cnaek aka- 
daiya nálunk az, hogy az összes 
tényezők idegenforgalmi szem
pontokra való Hivatkozással el
zárkóznak a gondolat elöl. Nem 
erdekteien megjegyezni, hogy 
például Berlinben este 7 órakor 
zárnák, igaz, hogy nemcsak a 
füszerkercskedók, hanem minden 
egyeb üzlet. Ott tenat eg.seges 
zarora van. Most, hogy Berlin 
olimpiára készülődik, hosszú 
ideig vita folyt arról, hogy az 
olunptasz tartamara teletne jek a 
za.orat. A tanácskozás vege: 
minden marad a regiben, mintha 
olimpia nem is volna. Nem 
hihető ugyanis, hogy az ol.in- 
piára érkező hatalmas idegen 
sereg csak este 7 óra után akarna 
bevásárolni. Ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy Berlin egyedül a kül
földről az eddigi jelentkezesek 
szerint 6JO.OJU vendéget var es 
még ennél is nagyobbszámu lesz 
a birodalom beisejebői érkezők 
tábora, akkor körülbelül az lesz 
a' helyzet, hogy Berlin minden 
5-ik lakosára esik egy egy idegen. 
Ez tehát annyit je.ent. hogy pél
dátlanul nagyarányú idegenfor
galom fog a német fővárosban 
összetorlódni. És mégsem változ
tatnak a megszokott renden, mert 
biztosak benne, hogy az üzleti 
világ ezt nem sínyli meg. Követ
kezetesség kell az ilyesmihez és 
nem aprólekoskodás, azután meg
van az eredmény.

— Halálozások. A Baross 
Szövetség cipészipari tagjainak 
sorából elhalálozott Czejanov 
Vladimír az ismert papucskeszitö 
mester, akiben Czejanov .Szvetozar 
édesatyjat gyászolja. Temetése 
Űrnapján délután ment végbe a 
Kerepesi-uti temető halottasháza- 
ból. A cipészipaii szakosztály 
Botos Miklós elnök vezetésével 
teljes létszámban jelen volt és 
koszorút helyezett az elhalálozott 
mester ravatalára. — Viraág Béla, 
a Baross Szövetség iparpártoló 
tagjainak sorából, az ismert pub
licista és a budai kérdések állam 
dó és lelkes munkása, a Budai 
Napló mindenütt közszeretetben 
állt szerkesztője 73 éves korában 
meghalt. Temetése nagyszámú 
közönség részvételével tolyt le. 
Viraág Béla lelkes hive és felka- 
rolója volt mindennek, ami ma 
gyár és polgári ügy. Buda nagy
arányú fejlesztése és tranzverzális 
hegyvidéki útjainak megépítése 
szorosan összefügg Viraág Béla 
lelkes munkásságával.

A Budapesti Közlöny folyó évi 
május hó 31 -i számában jelent 
meg a gyógyszerek és gyógyszer
félek kereskedelmi forgalmat sza
bályozó 21 .000 193b. sz. keres
kedelemügyi miniszteri rendelet, 
melynek kiadásáért egy évtizeden 
át hareoftak a drogista testületek, 
melyeknek erdekvedelmi és érdek- 
képvis leti munkássága jelentős 
részben e cél elérésére és a nap 
világot látott rendelet kiaoásara 
irányult. Ha visszapillantást ve
tünk és évtizedes küzdelem egyes 
fázisaira, ha tekintetbe vesszük a 
drogériák árusítási jogköre tekin
tetében országszerte történt nagy 
változásokat, ha figye.emre mel 
tatjuk szervezettsegünk országos 
viszonylatbani erejét és súlyát és 
a sajtópropagandara rendelke
zésre állt anyagi eszközök cse
kély voltát ezzel szemben párhu
zamot vonunk a gyógyszerész
testületek befolyásos összekötte
tésével és azzal mily nagy tőkék
kel dolgoztak a gyógyszerész tes 
tületek propaganda alapjai, úgy 
érezzük, kötelességünk vélemé 
nyűnket a rendeletről őszintén ki
fejezésre juttatni, mely ha nem is 
honorálta teljesen az igen sze
rénynek mondható drogista kíván
ságokat, mégis kétségtelen, hogy 
egy lépést jelent előre, megszün
teti a jogbizonytalanságot és taxa
tíve sorolja fel azokat a cikkeket, 
amelyeket a jövőben árusítani 
jogosul ak vagyunk.

Fájdalmasan érint, hogy a ren 
delet I. táblázatába felsorolt cik
kek között nem találjuk a szenna 
levelet és a kevert teákat, nyug
talanít, hogy a rendelet kiadását 
megelőző utolsó órákban iüré- 
szelték és gáncsolták el a pályára- 
lépés előieltételének érettségihez 
kötését és e helyett valamely kö
zépiskola, va.y polgári iskola VI. 
osztályának sikeres elvégzéséhez 
kötöttek a pályáralépés f Itételét. 
A rendelettel több ízben fogunk 
foglalkozni, mert kell, hogy annak 
rendelkezése kartársaink körébe 
gyökeret verjen, hogy tudatosít 
juk a tényeket, mit és h gy sza
bad és miként lehet a rendelet 
első táblázatában felsorolt cikke
ket árusítanunk, mikent értelme
zendő az egyes, javunkat és üz
leti érdekeinket szolgáló rendel 
kezések, melyek azok az előnyök, 
melyek r szünkre biztosíttattak, 
hogy és miként rendezzük be jö
vőre drogériánkat. Kétségtelen, 
hogy a vegyszerek tekintélyes ré 
szének árusítási körünkbe való 
utalása uj helyzetet teremt a drog
ista szakmában, melynek folyo 
mányauént fokozottabb mérvben 
kell vegyszerek és oly cikkek áru 
sitására berendezkednünk, melye
ket a rendelet első táblázata sze
rint csak mi, drogisták vagyunk 
jogosultak árusítani. Messzire 
nyúlna, ha ebben a pillanatban 
a rendelet gondos tanulmányozása 
és többszöri átolvasása nélkül 
behatóan foglalkoznánk az egyes 
kérdésekkel, mert a feladat első

sorban az, hogy lerójuk hálánkat 
és köszönetünket a belügyminisz- j 
tér és a kereskedelemügyi minisz- 
tér urak, valamint a minisztériu- | 
mok törvényelőkészítő osztályai 
nak ama tisztviselői iránt, kik a 
rendelet megalkotásában vettek 
részt, kik sok jóindulattal és a lehe- : 
tőségek szem előtt tartásával igye
keztek segítségünkre lenni és a 
lehetetlennek látszó helyzetben 
lehetőséget keresni arra, hogy 
árusítási jogkörünk bővíttessék, j 
munkaterületünk törvényes véde 
lemben részesittessék.

Ha ennek dacára elkeseredett
ség lett úrrá felettünk, ez kizáró
lag azért van, mert a szakma 
nívójának emelésére irányult kí
vánságunk nem tel jesittetett, a 
pályáralépés előfeltétele érettségi 
helyett a középiskola VI. osztá
lyának elvégzéséhez köttetett. Ezt 
a rendelkezést elhibázottriak. a 
gondolatot szerencsétlennek tart
juk Tapasztalataink azt igazol
ják hogy a pályára túlnyomó
részt a közép.skola 4 osztályát 
végzett, vagy érettségizett iljak 
léptek. Oly újak, kik a középis
kola 6 osztályát elvégezték, csak 
elvétve és igen szórványosan je
lentkeztek a pályára. Ez a ren
delkezés sürgős korrekciót tesz 
szükségessé, mert érvényben ma
radása a szakma elnéptelenedését 
idézné elő, nem volna utánpót
lásra megfelelő anyag, tanonc- 
hiány állna be és ez a szakma 
jelenére és jövőjére egyaránt ká
rosan éreztetné hatását. Ezt meg
előzni és megakadályozni paran
csoló szükségesség.

Ha van kérdés, mely sürgős 
revíziót igényel, úgy ez a rende
let 3. § ának 3. pontja, mert 
enélkül a rendelet csonka marad. 
Hogy kik és miért gáncsolták el. 
hogy a pályáralépés előfeltétele 
érettségihez köttessék, nem tud
hatjuk. mint ahogy nem is tud
juk, mily érveket vonultattak fel, 
mily szempontokat hangoztattak 
az érettségi ellen azok. kik nem 
sejthették, hogy akadékoskodásuk 
mily képtelen rendelkezést érlel, 
de bárkik is voltak azok, akik az 
érettségi követelmény ellen fog
laltak áll iSt, helyt* lenül cseleked
tek mert ezáltal hogy minden 
vonatkozásában fonák helyzetet 
teremtettek, melyet feltétlenül meg 
ke 1 szüntetni mert ennek a ren
delkezésnek érvényben tartásával 
tanoncok utánpótlására lehetőség 
és kilátás nincs A drogisták ak
kor amikor az érettségi mel
lett foglaltak állást és sikraszáll- 
tak azért, hogy a pályáralépés 
elő eltétele érettség hez köttessék, 
tették ezt azért, mert haladni 
akarnak a korral, szelekciót óhaj
tanak gyakorolni és szelektálással 
akarják el rni. ho_:y kellő iskolai 
előképzettségű, elméletileg kellő 
szellemi vértezettségü és felké
szültségű ifjú lépjen a szélesebb 
körű szaktudást igénylő drogista 
pályára.

Molnár Ferenc

Steiner keksz és csokoládé |
vezeto márka

MELLINGER-féle „CASIN0“ pörkölt kávé a legjobb

A fűszer- és csemege- 
kereskedők szakosztályának 

társas hajókirándulása 
Szigetmonostorra

A Baross Szövetség fűszer- és 
csemegekereskedő szakosztálya 
julius hó 5-én társas hajókirán
dulást vezet Szigetmonostorra. A 
szakosztály erre az alkalomra ha
jót bérelt, hogy a résztvevő ta
gok legmesszebbmenő kényelmé
ről gondoskodjék. A monostori 
strand és üdülőtelep, hatalmas 
erdő és pompás rét, valamint a 
fedett helyiségek mindenben lehe
tővé teszik, hogy füszerkereske- 
dőink egy igen jó vasárnapot 
töltsenek el együtt családias kör
ben. A bérelt hajó korlátozott 
befogadóképességére való tekin
tettel a vezetőség ezúton is kéri 
a tagokat, hogy részvételi szán
dékukat mielőbb jelentsék be. 
Részvételi jegy ára személyenként 
1 pengő 50 fill., melyben az oda- 
és visszautazás ára bennfoglalta- 
tik. A hajó az Eötvös-téri állo
másról indul pontosan reggel 9 
órakor, de a budai füszerkeres- 
kedőkre való tekintettel a Pálffy- 
téri állomáson is ki fog kötni. A 
bejelentések Móry János vigalmi 
bizottsági, Udvary József turista 
osztályi vagy pedig Marschalek 
Imre szakosztályi elnököknél te
hető meg A vezetőség jó polgári 
és mégis olcsó konyháról gon
doskodott.

Eldő l t
a sa l ie i l  háború
A kereskedelem és közleke

désügyi miniszter 21.00 J 1936. 
K. M. sz. rendelet A. és B. táb
lázatában taxat ve fölsorolja azo
kat a háztartási, gyógyászati és 
kabolraoriumi cikkeket, melyeket 
a drogériák, illatszertárak, fiiszer- 
és vegyeskereskedések, háztartási 
üzletek stb árusíthatnak. A B. Sz. 
jelezte annak idején, hogy a tisz- 
teségtelen versenyperek elhárítása 
céljából ilyen rendezés kiadását 
szorgalmazta és jelezte azt is, 
hogy a rendelet feltétlenül meg 
fog jelenni. A taxativ felsorolást 
legközelebbi számunkban adjuk, 
de addig is, mint legfontosabb 
és a megkezdődött befőzési sze
zon szempontjából legaktuálisab
bat leszögezzük, hogy a rendelet 
a salicilnak (szalicil savnak) a 
fűszer- és vegyeskereskedésekben 
való árus tását kifejezetten meg
engedi. Ehhez képest semmi aka
dálya annak, hogy a fűszer keres- 
kedök vevőiknek e cikket a keres, 
kedelemben szokásos módon ki- 
szolgáltassák. A kereskedelmi mi
niszternek ez a rendelete az 1894. 
évi 111.005 B M. sz. rendeletet 
hatályon kívül helyezni, mégpe
dig azért, mert a rendelet kikö
tései ma már nem fedték az élet 
követelményeit.

FR&TELLI DEISINGER™
kávé - teakü lön legességei vezetnek
IV. Ferenciek-tere 1, II. Margit-krt. 38 b 
XI. Hoithy Miklós - ut 41. sz.
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Kozma Miklós belügyminiszter
újraszabályozta a  fővállalkozó  
és az alvállalkozó felelősségét  
az OTI járulékokért

A belügyminiszter ur a fő- és 
alvállalkozónak az OTI járulékok 
körüli felelősségének kérdését az 
alant bő részletekben nagyfontos- 
ságu 263.333 1936. B. M. számú 
rendeletben szabályozta.

1. §. (1) A fővállalkozó mente
sül az alvállalkozót az Országos 
Társadalombiztosító Intézet javára 
terhelő járulékokért, pótjárulékok- ! 
ért, járulékelölegekért, dijakért és j 
késedelmi pótlékokért (1927: XXI.
t. c. 26. 66. és 67. § a, 1928. 
XL. t. c. 27. §-a) való telelőssége 
alól, ha az általa alvállalatba 
adott munkáért az alvállalkozót a 
vállalkozási szerződés alapján 
megillető összegnek a 2. §-ban 
megállapított százalékos hányadát 
az alvállalkozónak az Országos 
Társadalombiztosító Intézet köz
pontjánál vagy a kerületi pénztá- \ 
ránál (kerületi pénztári kirendelt- \ 
ségénél) vezetett folyószámlájára j 
közvetlenül befizeti.

(2) Ha az alvállalkozó a fővál
lalkozó által megrendelt munká
val kapcsolatban a Magánalkal
mazottak Biztositó Intézetének 
betegségi biztosítási illetékességi í 
területén (1927: XXI. t. c. 180. 
§-a). az említett intézet kötelékébe 
tartozó munkavállalókat, is fog
lalkoztatott, a fővállalkozó men
tesül az alvállalkozót a Magán
alkalmazottak Biztositó Intézete 
javára terhelő járulékokért, pót
járulékokért, járulékelölegekért, di
jakért és késedelmi pótlékokért 
(1927: XXI. t. c. 26. és 67. § a, 
1928 :XL. t. c. 27. §-a) való 
felelőssége alól, ha az általa al
vállalatba adott munkáéit az al
vállalkozót a vállalkozási szerző
dés alapján megillető összegnek 
a 2. § bán megállapított százalé
kos hányadából egytized részt az 
alvállalkozónak a Magánalkalma
zottak Biztosító Intézéténél veze 
tett folyószámlájára befizet: a be
fizetés igazolása esetében a fő
vállalkozó az Országos Társada
lombiztosító Intézettel szemben 
fennálló felelőssége alól már ak
kor is mentesül, ha az alvállal
kozót a vállalkozási szerződés 
alapján megillető összegnek a 2. 
§-ban megállapított százalékos 
hányadából kilenctized részt az 
utóbb említett intézet központjá
nál befizet. A Magánalkalmazottak 
Biztositó Intézete a fővállalkozó 
által a felelősség alóli mentesítés 
érdekében teljesített befizetésről 
ingyen írásbeli igazolást köteles 
kiadni.

2. §. A fővállalkozónak (építte
tőnek) az 1. § bán említett men
tesítés érdekében az alvállalkozó 
folyószámlájára az alábbiak sze
rinti befizetést kell teljesíteni:

1. ha az alvállalkozó anyagot 
nem szállított, ácsmunkánál, épü
letasztalos munkánál, épületszob
rász munkánál, kőfaragó munká
nál, kőműves, föld, vasbeton és 
elhelyező munkánál, mázoló mun
kánál, szobafestő munkánál, ta
pétázó munkánál, vagy villany- 
szerelő munkánál a szerződés 
alapján járó összeg 8 százalékát, 
bádogos munkánál, faburkoló 
munkánál, faredőny szerelő mun
kánál, hídépítésnél, hőszigetelő

munkánál, kályhás munkánál, 
mélyépítési vasúti kikötő, alagút, 
csatorna- és zsilipépitő munkánál, 
padlóburkoló munkánál, parket
tázó munkánál, tetőfedő munká
nál, üvegező munkánál, vasre- 
dőnymunkánál, vászonredöny 
munkánál, vizvezetékszerelö mun
kánál, a szerződés alapján járó 
összeg 5 százalékát;

egyéb a fenti ipari munkák kö
rébe nem tartozó munkáknál a 
szerződés alapján járó összeg 5 
százalékát;

2. ha az alvállalkozó anyagot 
is szállított épületszobrász mun
kánál, kőfaragó munkánál, kőmű
ves. föld, vasbeton és elhelyező 
munkánál, vagy villanyszerelési 
munkánál, a szerződés alapján 
járó összeg 5 százalékát; ácsmun
kánál. épületasztalos munkánál, 
faredőnyszerelő munkánál, hőszi
getelő munkánál, kályhás munká
nál, közp. fiirészszerelő munká
nál, lakatosmunkánál, mély épí
tési, vasút, alagút, töltés, gát, ki 
kötő. csatorna és zsilipépitő mun
kánál, parkettázó munkánál, tető
fedő munkánál, vagy vasredőny- 
munkánál a szerződés alapján 
járó összeg 3 százalékát; bádo
gos munkánál, falburkoló munká
nál. hídépítési munkánál, kárpi
tosmunkánál, padlóburkoló mun
kánál, üvegezömunkánál. vászon - 
redönymunkánál, vagy vízvezeték- 
szerelő munkánál a szerződés 
alapján járó összeg 2 százalékát;

egyéb a fenti ipari munkák kö
rébe nem tartozó munkáknál a 
szerződés alapján járó összeg 3 
százalékát.

3. §. Az 1. § ban foglalt ren
delkezéseket megfelelően alkal
mazni kell az építtetőnek az épí
tési vállalkozót, az Crsz. Társa
dalombiztosító Intézet, illetőleg a 
MABI javára terhelő járulékokért, 
pót járulékokért, járulékelölegek
ért, dijakért és késedelmi pótlé
kokért való felelősségére is, azzal 
az eltéréssel azonban, hogy —

Hetek óta titokzatos dolgok folynak \ 
az érdekképviseletek körül. Dühös j 
egységesítési tárgyalások vannak folya- 
m atban. melyekről mindenféle mende
mondák keringenek. Ezzel kapcsolat- 
ban szükségesnek tartjuk megállapítani 
és leszögezni azt, hogy a Baross Szö
vetség ezekben a tárgyalásokban nem 
vett részt egyszerűen azért, mert ezek
ről nem informálták. De ha meg is 
hívták volna, akkor sem kapcsolódott 
volna ezekbe a tárgyalásokba, hiszen 
a múltban számos alkalommal meg
győződhettünk róla, hogy ezek a törek
vések mind olyan irányúak, melyek egy 
keresztény gazdasági érdektestület ter
mészetes és jogos törekvéseinek nem 
tudnak eleget tenni.

Mindazonáltal a kérdés a mi köre
inket is érdekli s e tekintetben szük
séges leszögezni azt, hogy bizony sem
mi értelmét sem látjuk annak, hogy 
testületek, melyek kivétel nélkül a li
berális világfelfogás alapján állanak,

amennyiben a szerződés a kikötött 
összegnek egyes ipari munkák 
szerint részletezését nem tartal
mazza — az építtetőnek az épí
tési vállalkozó folyószámlájára, 
ha az építési vállalkozó anyagot 
nem szállított, a szerződés szerint 
járó összeg 5 százalékát, ha pedig 
az építési vállalkozó anyagot is 
szállított, a szerződés szerint járó 
összeg 3 százalékát kell befizetni.

4. §. Ha a fővállalkozó (az 
építtető) a befizetéssel kapcsolat
ban az intézettől külön írásbeli 
igazolást kíván arról, hogy az ál
tala megrendelt munkából folyóan 
az a vállalkozót (építési vál alko- 
zót) terhelő tartozásért a befize
tett összeg ellenében felelősség 
őt már nem terheli köteles az 
intézetnél az alvállalkozóval (épí
tési vállalkozóval) kötött szerző
dést bemutatni vagy hitelt érdem
lően igazolni hogy a kérdéses 
munkálat után az alvállalkozónak 
(építési vállalkozónak) járó összeg 
mennyit tesz. A fővállalkozó (épít 
tető) kívánságára az általa telje
sített befizetésről az intézet az al
vállalkozót (építési vállalkozót) 
értesíti.

5. §. Azt, hogy a fővállalkozó 
és építtető által az 1—3. §. ren
delkezései szerint befizetett össze
get miként kell elszámolni az al
vállalkozónak, illetőleg az építési 
vállalkozóknak az egyes társada
lombiztosítási ágazatokkal szem
ben fennálló tartozásaira, az Or
szágos Társadalombiztosító Inté
zet, illetőleg a Magánalkalmazot
tak Biztositó Intézete alapszabá
lya állapítja meg.

Ez a rendelet 1936 május hó 
10-én lépett életbe.

A rendelet nagy fontosságára 
való tekintettel kívánatos, hogy 
azt kartársaink kellően áttanul
mányozzák és megőrizzék.

A belügyminiszternek ez a ren. 
delete sok nyugtalanságtól men
tesíti az épitő part.

sokfelé aprózódjanak. Ez nem érdeke 
sem kereskedelemnek, sem iparnak. 
A z  egyetlen indokolt és megokolt el- 

| választó vonal egyedül a világnézleti 
felfogás s az ebből eredő külön gazda- 
ság-politikai törekvés lehet. Ezért M a
gyarországon a jelenben és a jövőben 
mindig szükséges lesz a keresztény 
gazdasági érdekek testületét ápolni s 
fejleszteni. Természetes, hogy az erők 
kívánatos összpontosítása ezen a téren 
m agával hozza azt, hogy amennyire 
tárgyilag szükséges a liberális érdek
testületi front eggyékovácsoiása, azon- 
képen érthetetlen az, hogy a keresztény 
világnézleti a lapon  állók szintén szét
szórva legyenek. Ezen a fronton is egy
ségesítsük az erőket 1

Ez a mindenképpen szükséges külön 
otthon azonban egyáltalában nem je
lenti azt, hogy a kereskedelem és ipar 
minden ága kivétel nélkül ne tudjon 
alkalomadtán s a szükséghez képest 
felvonulni egységes frontként. A múlt
ban már számtalanszor előfordult, hogy

sikerült ilyen, legalább túlnyomórészt 
egységes frontot alkotni. M aradék nél
kül valósult meg a legutóbbi időben 
az egység'-s front éppen a Baross S zö 
vetség kezdem ényezesére a gazdaados- 
ság rendezése alkalm ával kiadott ren
deletekkel kapcsolatos állásfoglalásnál. 
Nagyrészt sikerült összehozni az egy
séges frontot nemregen például az áru
házi kérdésben is. Nincs különbség az 
egységes frontot illetőleg az állam szö
vet kezet-szubvencionalo ténykedésének 
kritizálásaban és e. ítélésében. De e 
pontokon túlmenően hiába hangoztat
ják. hogy egységes volt a kereskedelem 
fellépése. Nem volt és nem is lehetett 
egységes. Mert az a tábor, m ely a kér 
reskedelem óbb jövője érdekében is a 
szakképesítés e lve  m ellé szegezte le 
magát, semmiesetre sem ment és nem 
is mehetett együtt azokkal, akik a li
berális tanok folytán szorgalm azták a 
teljes szabadságot. Ügyeljünk tehát 
arra. hogy ha bár tekintélyes megmoz
dulások is történtek egyes irányokban, 
azokat egységes álláspontoknak tün
tessük fel. Ilyen és ehhez hasonló gaz
dasági kérdésekben nincs és nem is 
lehet egységes álláspont, egyszerűen 
azért, mert —  a laposabb megfigyelés 
után rájöhetünk — világnézleti különb
ség akadályozza a feleket abban, hogy 
tüzet és vizet összehangoljanak.

Tisztában lehetünk tehát vele. hogy 
m ig keresztény-gazdasági érdek s an 
nak szolgá la tára szerv és intézm ény  
ez országban van, addig sem m iféle  
irányzatért az érdekképviseleti to ta li
tást m egvalósítani nem lehet. M árpe
dig. hogy ilyen érdek van. nem v itás ; 
az pedig, hogy ezt az érdeket már sok
kal előbb kellett volna felkarolni, saj
nos éppen eléggé tapesztaljuk.

M indez nem jelenti azonban azt 
hogy a kereskedőket es az iparosokat, 
valamint vá lla lkozókat szembeállítsuk 
egymással. Ak i igy  fogna fel a dolgot, 
tisztára hamis vágányra vinné az ügyet. 
Mi saját magunk vagyunk azok. akik 
most is hirdetjük és példánkkal gya
koroljuk. hogy a gazdasági életben a 
kari m egbecsülésnek m indenképpen  
érvényt kell szerezni. Akár kereskede
lemről. akár iparról legyen szó. az egy- 
egy foglalkozási ágon belül levőket 
hatalmas kari szolidaritás kell, hogy 
összefogja. Mi nem fogunk soha meg
szűnni ezt hirdetni s csak tényként 
szögezzük le. hogy ez  a szolidaritás, 
ha erre mód kínálkozik, táborunkból 
m indig fenntartás nélkül sugárzik ki. 
de viszont ezt a meleget túlról kapni 
nem lehet. Van tehát ok arra. hogy 
vizsgáljuk a lelkiismeretet s ha úgy 
találjuk, hogy a dolgok sok tekintetben 
nem mentek rendbe, akkor lesz bőven 
mit reparálni is.

X X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C X X X X X X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megtévesztő híresztelések
az érdekképviseleti egységes frontról
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Ez az e^yséResités nekünk nem pro

bléma. Mi ezzel nem foglalkozunk.
Kötelességünk csak az. hogy a keresz
tény erdektestuleti tábor szer\ ezeti ere
jét minél jobban építsük ki s minél 
öbb kereskedőt és iparost vonjunk 
bele. Ennek a küldetésünknek t jjcl- 
appal igyekezünk megfelelni. A  mi 

szorongatotlsagunk volt az. mel\ ben
nünket a külön szervezkedés most már 
há Istennek eredm ényeket is hozó út
jára vitt és okulva a rég múltak ta
pasztalatain folytatjuk munkánkat, me
lyet a másik o ldattól senki sem tud 
átvenni. M indez történik egv em elke
dett szellem ben, mely nem engedi ma
gát a gyűlölet szűk keretei közé szorí

tani, hanem a keresztényt anoknak 
megfelelően az emberszeretet törvé
nyein nyugszik.

A  keresztény vilógnézleti felfogásnak 
is szüksége van azonban arra. hogy 
szervezetei a szorosabb együttműkö
dést megkezdjék és itt is induljon el a 
rációnál zolási folyamat, mert valóban 
nincsen szükség arra. hogy a hangza
vartól ne értsük egymás szavát. Ezen 
a fronton aztán nem lesz nehéz meg
csinálni az egységes érdektestületi a la 
kulatot. Nekünk jobban, mint bárki 
másnak fel kell ismernünk, hogy ered
ményt és erőt csak valóban egységes 
fellépéssel érhetünk el.

Hozzászólás 
a kofakölcsönhöz

Lapunk legutóbbi száma beha
tóan foglalxozik a kofasölcsön 
ügyével abból az alkalomból, 
hogy a Mez jgazdasági Hitelinté
zet likvidálása következtében a 
Kisipari Hitelintézet ve te át azt 
tovaob folyósítás céljából.

A továbbiakból megtudjuk, 
hogy van rossz és van jó anyag, 
amelyből a rossz anyagot az in
tézet nem hajlandó átvenni és 
utalással az egyetemleges fele
lősségre, mely szerint — egy 
mindért, mind egyét felel — 
igen szomorú kilátások előtt áll 
a kofatársadalom, akkor, ha . . . 
igen. akkor, ha a Mezőgazdasági 
Hitelintézet bankári szivére hall
gat és kétszáz kétszáznegyvenezer 
pengő behajtásra indít ügyvédi 
hadjáratot, tzt azonban a cikkíró 
maga sem reméli csak azt ne.n 
tudja, hogy mi fog következni 
M.nden esetre igen kívánatos lett 
volna, ha már a szövetség an
nakidején az ügy likvidálását 
magáévá tette, a kezét továbbra 
is az ügyön tartja és megfelelő 
javaslattal szolgál az illetéke
seknek. (Szövetségünknek ez irányú 
javaslata a pénzügyminiszter úr 
előtt fekszik A szerk.)

Így mintha bizonyos hézag 
állott volna be az ügy teljes be- 
fe.ez se előtt és száz és száz kis 
embert hagyott kétség és remény 
között. Igen sajnálatos körülmény 
lenne, ha a fürdővízzel a gyereket 
is kiöntenék Az actió megindítói 
előtt egész más szempontok le
beglek annakidején, sem hogy 
bizonytalanságba tartsa vagy pláne 
a perek légióit zúdítsa száz és 
száz kisemberre.

Ellenben célunk volt a magas 
kamat szolgáltatás leépítése és 
az intézmény uj alakokra való 
fektetése. Az elsőt már elérte a 
Baross Szövetség, most háta 
volna a kérdés második részének 
a megoldása És ehhez kérjük a 
Szövetség hathatós támogatását. 
Csak az a kérdés, hogy milyen 
legyen a megoldás, milyen ja
vaslattal menjünk az illető té
nyezők elé i

Ezidő szerint a szövetkezeti 
mego dás van előtérben, úgy az 
á lám illetékes tényezőinél, mint 
a piacitársadalom érdekeit felei
nél is. Úgy véljük a szövetkezeti
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megoldás lenne az egyedüli he
lyes út, melyből igen életképes 
szociális intézménye valhat a 
piacitársadalómnak.

Ez az intézmény azonban nem 
indulhat olyan teherrel mint 
aminö terhet jelent ma az a 4370 
ketes (sőt tatán nem is kétes) 
követe.és, mely az évi jelentés
ből kitűnik. Itt az államnak 
— tekintettel a szövetkezet alt 
ruisztikus céljaira — megfelelő 
áldozatot kellene hozni, és eddig 
fizetett kamat szolgáltatást, mint 
veszteséget a Szövetség javára 
Írni.

Hány esetben egyezett volna 
ki az allam, hogy a teljes tökét 
megkapja és csak a kamatokat 
veszítse? Ennél az intézménynél 
töke vesztesége egy tiller sem 
volt. Itt azonban n.eg az sem 
érdekelne, hogy egynéhány rossz
hiszemű adós is jóljarna. Vét re 
is néhány becstelen emberért 
nem lehet az igazak százait bün
tetni.

Igaz. vannak jószándéku ke
zek, melyek azt mondják, nem 
kell ajándék, űzetni akarok csak 
adjanak módot reá. Liehat mi az 
a mód és ha megadjak is, még 
a legkedvezőbb tormában is 
meg lenet e neki felelni ? Hisz 
például aki 1930 bán egy vagon 
hagymára 3000.— pengőt vett 
fel és amelyet talán elveszített, 
azért ma 2-3 vagont kell. hogy 
visszaadjon. Meglehet ennek le- 
lelni ? bizonnyal nem. Ne ját
szunk tehat szavakkal ! Végre is 
a jószándék messze van a telje 
sitéstöl.

Helyezkedjünk a realitások a 
lehetőségek, az adott helyzett 
álláspontjára és mint gyakorlati 
kereskedőhöz illik, vessünk szá
mot azzal, ami van és ami nincs 
azt ne keressük, hanem helyez
zük az egész ügyvitelt, mint már 
fent mondottuk, uj alapokra.

A múltban sokat tanultak azok, 
akik ezzel a hitelművelettel fog 
lalkoztak. vagy valamilyen for
mában érdekelve voltak, tehát 
tudják azt is, hogy, hogy nem 
szabad megcsinálni : az anyagot 
_  ha lehet ezt a megállapítást 
tenni — ismerik csak uj keret, 
jó irányítás és megfele ő ellenőr
zés kell és az eredmény nem fog 
elmaradni.

Annak hangoztatásával, hogy 
kétszer ad, ki gyorsan ad kér
jük az ügy iryors és eredményes 
befejezéséhez a Baross Szövetség 
hathatós támogatását.

Palkovits István

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában!

| Neruda Nándor 'j* |
A Baross Szövetségnek fájdal

ma és gyásza van. Terebélyesedő 
fánkról az Idő egymás után veszi 
le az egyes leveleket, nemes haj
tásokat és gyümölcsöző agakat. 
Közvetlenül a szegedi nagygyü.és 
küszöbén hirteien elhalt, egy ma
kacs s z í v  - attak áldozata lett: 
Neruda Nándor, a hasonnevű 
gyógy- és drogáru-iiagykereske- 
döi cég alapitója és tulajdonosa.

Neruda Nándor szövetségünk
nek alapitó- és elnöki tanács
tagja volt, aki a legnehezebb idő- j 
ben tudásával, széleskörű tapasz
talataival állt a mozgalom har
cosainak legelső sorában. Hosszú 
ideig az elnökségében belül is 
töltött be tisztségét. A maga áldo
zatkészségével. szeretetteljes oda- 
adó modorával mindig a bzövet- 
seget támogatta, boldogult Rausch 
Aladár elnökünkkel együtt számos 
akciót vitt keresztül. Közhasznú 
és érdemes kereskedői tevékeny
ségének jutalmazásául a legelsők 
között kapta meg a kormanyíö- 
tanácsosi méltóságút. Kiváló keres
kedői ténykedésének volt betű- j 
dandó, hogy a perui főkonzuli
t.sztséget is elnyerte, me.y meg
tisztelő küldetéseben mindig, egé
szen haláláig körültekintő pon
tossággal és finom diplomáciái 
érzékkei tett eleget.

A magyar kereskedelemben 
neve szinten az alapitok között 
szerepel, mert ö vplt egyike azok
nak, akik telismerve országunk 
különleges adottságait, a gyogy- 
árunüvenyek termesztése es for
galmazása jele fordította a figyel
met. Ebbéli tevékenysége való
saggal korszakalkotó ; a gyógy
növények kezelése, feldolgozása 
és kereskedelmi forgalombahoza- 
tala terén valósággal iskolát ala
pított. Hosszú eveken keresztül a 
drogista ipartestület élén műkö
dött mint elnök valamennyi pálya
társának legteljesebb megelége
désére. Ebbéli érdemeinek elisme
réséül a drogista ipartestület 
diszelnökké választotta. A tanonc- 
vizsgátó bizottságban csak úgy 
mint a mestervizsgáló bizottság
ban, a budapesti kereskedeimi es 
iparkamarán belül hosszú ideig, 
mint rendes, majd levelezőtag a 
különböző szakbizottságokban 
csendes, de annál értékesebb te
vékenységet fejtett ki. iSzakvéle- 
ményei, melyeket a gyógyáruke
reskedelem kérdéseiben külön
böző vezető állásaiból kifolyólag 
az illetékes kormánytényezők elé 
juttatott, mindig magukon visel
tek a megtámadhatatian szaksze
rűség erejét.

Politikai tevékenysége a Ke
resztény Községi Párt kebelében 
játszódott le, melynek nemcsak 
külső, hanem több cikluson át, j 
mint a főváros törvényhatóságá
nak tagja, belső munkása is volt. 
Ö volt a legelsők egyike, akik 
felismerték azt a veszedelmet, mely 
a drogista szakma és a vele 
szembená.ló de nem szakképe
sítéshez kötött illatszerész szakma 
tulméreteződéséből származhatik. 
Sajnos, nem tudta megélni azt, 
hogy mig a drogista szakmában 
a létszám és a keretek betöltése 
ma már komoly kormányzati ügyet 
képez, ugyanez a gondolat az 
illatszerész szakmában is érvényre 
jusson.

Egyebekben mint ember és mint 
kereskedő a szerénységet, a pon

tosságot és a megbízhatóságot 
képviselte. Elve volt, hogy nin
csen azon legjelentéktelenebbnek 
látszó jószág, melynek ne volna 
gazdasági értéke. Keze alól a 
drogista nemzedék nagyrésze 
került ki és aki a Afen/cfa-iskolát 
járta, az igen hasznos ismeretekre 
tett szert.

Körünkből való hirtelen elköl
tözése valamennyiünket igaz és 
mély fájdalommal töltött el. Te
metésén. mely a Kerepesi úti te
mető halottasházából múlt szom
baton ment végbe, nagy Baross- 
gyászküldöttség vett részt dr. Pu- 
rebl Győző alelnök-ügyvezető igaz
gató vezetésével, aki hatásos be
szédben búcsúzott ettől a jó 
bajtárstól, kitűnő kereskedőtől, 
nagyszeiü embertől. Részvétünk 
jeléül ravatalára a Baross kék
fehér szalagos gyászkoszoruját he
lyeztük el és emlékét jegyzőköny
vileg örökítjük meg.

A háziiparos 
szakosztály ülése

A Baross Szövetség háziiparos 
szakosztálya junius 15-én este 7 
órakor a központi székházban 
fBástya u. 5.) Holló Mihály el
nöklete alatt ülést tart. melynek 
napirendjén fontos aktuális kér. 
dések szerepelnek. Itt említjük 
meg, hogy a szegedi táborozás 
során a háziiparos szakosztály 
ott rögtönzött ülést tartott a vi
déki tagok bevonásával. Az ülés 
tárgyalta a belső értékesítés és 
az export ügyeit. A határozatok 
végrehajtását a szakosztály már 
folyamatba tette.

P u r e b l  G y ő ző  d r. fel
tü n te té s e . A hivatalos lap 
egyik legutóbbi száma közli azt 
hogy a Kormányzó Ur Ő Főmél
tósága dr Purebl Győző alelnök- 
ügyvezető igazgatónkat, a magyar 
vöröskereszt érdemkeresztjével 
tüntette ki. A Baross Szövetség 
minden tagját őszinte öröm tölti 

, el e kitüntetés láttán s a nagy 
nyilvánosság előtt is azon benső 
óhajunknak adunk kifejezést, hogy 
elnökségünk és ügyvezetőségünk 
Fe kitűnő tagja a kitüntetés fényé
nek hosszú éveken át örvend- 

jhessen kitűnő egészségben.
P e s t  v á r m e g y e  u j  tb . 

ü g y é s z e  Örömmel tudatjuk tag
jainkkal, hogy Pest vármegye 
főispánja dr. Őrei Coriolán ügy
védet, Szövetségünk tagját tb. 
ügyésszé kinevezte.

A z  O M T K  ú j a b b  t e j 
i p a r i  t e r je s z k e d e s e .  A tej
ipari piac legújabb eseménye az, 
hogy az OMTK a Dőry konzerv
gyár után most már megszerezte 
a Dőry sajtgyárat is Ez a márka 
igen kedvelt és nevezetes volt s 
huzamosabb ideig üzemszüne
telés következtében nem volt olyan 
elterjedt. Most hogy az OMTK 
szakszerű vezetése alá kerül a 
sajtgyár. a piac ezen cikke iránt 

| ismét megélénkült az érdeklődés.
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H IRDETM ÉNYEK
36050/3!1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Barhó  
Ferenc F ia i budapesti (IV., Váci-utca 
37.) bejegyzett cégre és annak volt 
tulajdonosa néhai B arhó István va s
kereskedő hagyatékára nézve a cső- 
dönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
meginditotta. Vagyonfeliigyelőtir. Kaba- 
kovits József budapesti (V.. Személy- 
nök ucca 7.) ügyvéd. Bírósági jogi meg
bízott dr. M eszlény A r tú r  budapesti 
(V.. Klotild ucca 22. szám) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követelései 1936. jun. 
15-ig be kell jelenteniük az Orszá
gos Hitelvédő Egylet központjánál 
(V .. Alkotmány-utca 8. sz.) és felhívja 
a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy 
a netán létrejött “megánegyezség elleni 
észrevételeiket az*egyezségnek a Buda
pesti Közlönyben va ló  közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt. írásban je 
lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja : 1936. évi május hó 14. 
napja. A z  egyezségi eljárás megindítá
sának joghatálya 1936. évi május hó 
25. napján áll be.

Budapest. 1936. május hó 25-én.
Dr. Kunst Győző  s. k. kir. törv. biró

K e 3573112 1936. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Keszler 
Testvérek bpesti (VIII.. Sip ucca 6.) 
bejegyzetticégre és annak tulajdono
sára Keszler Géza aranyműves buda
pesti (VIII.. Sip ucca 6.) lakosra nézve 
a csödönkivüli kényszeregyezségi e l
járást meginditotta. Vagyonfelügyelő 
dr. ifj. Zoltá n  Jenő budapesti (VI.. 
Horn Ede ucca 4.) ügyvéd. Bírósági 
jogi megbízott dr. Kahan Nison  buda- 1 
pesti (V .. Csáky ucca'_15. sz.) ügyvéd, i

A  hitelezőknek követeléseiket 1936. 
év i junius hó 18. napjáig írásban 
be kell jelenteniök az Országos Hitel
védő Egylet központjánál Budapest, 
(V . kér.. Alkotmány-utca 8. szám) 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való  
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő 
terjesztésének napja': 1936. év i május 
hó 8. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1936. május 
hó 29. napján áll be.

Budapest, 1936. május hó 29-én.
Dr. K unst G yőző s. k. kir. tv. biró
Ke 36923/3/1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Gáldi 
(Gross) V ilm os  budapesti (X., Halom 
utca 28.) be nem jegyzett szatócsra 
nézve a csödönkivüli kenyszeregyez- 
ségi eljárást meginditotta. Vagyon fel
ügyelő dr. Reiss Sándor budapesti 
(VI.. Andrássy-ut 17.) ügyvéd. Bírósági 

| jogi megbízott dr. Kemény Sámuel 
í budapesti (VI., Nagym ező ucca 27.)
! ügyvéd. A  hitelelezőknek követeléseiket 

1936. évi junius hó 28-ig írásban 
be kell jelenteniök az Országos Hi- 

| lelvédő Egylet központjánál (V.. A lkot
mány ucca 8.) és felhívja a kir. tör
vényszék a hitelezőket, hogy a netán 
létrejött m agánegyezség elleni észrevé
teleiket az egyezségnek a Budapesti 
Közlönyoen való közzétételét követő 
15 nap alatt ugyanitt irésban jelentsék 
be. A z  egyezségi eljárás megindítása 
iránti kérelem előteresztésének napja 
1936 évi junius hó 4. napja. A z  egyez
ségi eljárás megindításának joghatálya 
1936. év i junius hó 8. napján áll be.

Budapest. 1936. junius hó 8-án.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró

K L E I N  A L A D Á R  tSl,ÍTdl 
ásványvi zek nagykereskedése 
VI., s z o n d y  U CCA 94.________ T e l e f o n  1 3 - 9 - 5 2 .

S a b ,  b o r s ó ,  l e n c s e ,  m á k  
l e g o l c s ó b b a n  R a d ó  P á l n á l
Bpest, VIII., Rökk Szilárd-u. 21. Tel.: 34-0-50 
és Nagy vásár telep. Telefon: 38-6-55

I

Baross tag Baross  tagot támogat!

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya j Hirdető j  H e  tárna

Tüzelőanyeg .................... M. kir. tud. egyetem. Bpest
jun.

16 22
Ablaktisztítás --- -............ - M. k. József Nádor tud. egy., Bpest 16 22
Bélyegző, ecset. stb. --- --- Máv. igazgatóság. Budapest 16 22
Gyupjufonál. stb. ........... Mav. igazgatóság, Budapest ... 16 22
Fal helyreállítás --- --- Polgármester, Bpest _ 16 23
Építkezés -........--- --- Á llamépitészeti hivatal. Gyula 16 23
1 üzelőanyag ............. ... M. kir. testőrség gazd. hiv., Bpest 17 21
I üzelőanvag --- ... --- ... Váci kir. orsz. fegyintézet. Vác 17 22
Szénszállítás -............ M. kir. 7. vdd. hadbizt. M iskolc 17 22
Építkezés - ............... M. kir. iparügyi miniszt. Bpest 18 22
Szöriiemez, slb. M Á V  Igazgatóság Bpest 18 23
Selejlpapir eladás ....... M Á V  Igazgatóság Bpest 19 22
Víz, gázberendez, munkák Polgármester Bpest 19 23
Építkezés -............ ......... Csornai K. Kath. Egyházk. Csorna 19 23
Paszom ány --- --- - - --- M Á V  Igazgatóság Bpest - 19 23

£ DÁN ADRIÁN
Vili.. Ki.falud7 << 30.:

K é p k e re te k
HOFFM ANN FERENC-nál

B U D A P E S T ,
IV Kárply-krt. 28. IV. Geriócxi-v. 5

LINGEL
B Ú T O R  S E K K i

Ü gyeljen  a keresztnévre  ! ?
Magyarország aranykoszorus mestere

S z l e z á k  L á s z l ó
harangércöntőde, 
harang fe lszere lés  
és haranglábgyár

BUDIPEST,
VI., Petneházy-u. 78.
(V I. Frangepán-u. mellett) 
Sajót ház. Tele fon : 91-3-53 

Párisi v ilágk iá llításon  d íszok levé lle l, 8 nagy 
arany- 1 nagy e z  üaléremm el. löbb  á llam i ok

levé lle l kitüntetve.

Számtalan egyházi e lism erő  lev é l!

Krayar ~ Lakk- Festék
Hrmymr K. *a  T in a

V **—  04.T.I — -fc0S

Steinbach
János

közp. fűtés-, gáz-, v ízvezeték , csatornázás 
épü letbádogos és lakatos munkák vá lla la ta

T e le fon  90-3-31.

Naponta
F R I S S  T O J Á S T

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

Színházi látcsövek, szem üvegek , orrcsiptetök. 
Ze iss-üvegekkel. Barométerek. hőmérők á 

leg jobb  k ivitelben

C A L D E R O N I  É S  T Á R S A
látszerészeknél

Bpest, V., Mrtímarty-tér 1. telefon

M Ö S S M E R
vászon , fehérnem ű, ke lengye

H., Vécí-b. 1-3. (Tiirr István-u. sarak.)
J9«ross-̂ a£oWiok̂ ŜVj»<_^n2edmén^_

H I RM AN N  F ERENC
fém árugyára
BU D APEST,

VII., Csányi ucca 9.

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

K itűnő k o n y h a , D re h e r  sö rö k  
po lg á r i a ra k .

Ezer  áldást  j elent
az egészségre az Imperial fügékévé é l
vezete mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

O lk k  F id e l é s  T á rs a , Budapest.
M ■■■ 102. Telefon : 37-5-47
Minden fuszerkereskedésben kapható

E s te rh á z y  husárugyár
A ján lja  : K ap u vá r. S opron  vm .
Kitűnő minőségű s o n k á it , f in o m  
f e l v á g o t t o n ,  h ú s k o n z e rv e it  és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

Üzletberendezések,
műmárványok, irodabútorok, jég
szekrények h a s z n á l t a k  á s  

ú ja k  o lc s ó n
VIII. Népszinház-u. 27

Vass János 
irógépüzem

Irányi ucca 4. T : 83-6-28.

Felelős 

K iadótulajdonos: Bort
Tábmry

A
retked é, Ip a ros  és R okonsza km a *

Felelős láadó: á .

Nyom atott; Pau lovitr Imre könyvnyomdájában Budapest. VU. Nynr-u. 6.
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* ÍM  £S KÖZGAZDASÁGI HETILAP
->S- ES ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

_________  a ev
Dohányárus tagoknak ingyen

M egje len ik  minden hó 
e lső  é s  harm adik csütörtökén

Szerkesztőség és kiadóhivatal ;
IV., Bástya ucca 5. fö ldszint 4.

Tele lőn : 86-8-67

Bízó

Felettes hatóságaink megértő 
támogatása folytán sikerült el
érnünk azt, hogy a bizományi 
hitel megoldása immár csak egy 
vagy két hét kérdése. A m. kir. 
Dohányjövedék koncedálta a 
trafikostársadalom kérését- s 
— a kincstár megterhelése nél
kül — lehetővé teszi azt, hogy 
a trafikosok olyan bizományi 
áruhitelhez jussanak, amely mi
nimális biztosítási dij mellett 
állandó forgótőkét nyújt a tra
fikosok részére, hogy a tra 
fikosok a minimális biztosí
tási teher mellett forgalmuknak 
megfelelő áruraktárt tarthassa
nak dohánynemüekben. Ugyan
is nem közömbös az. hogyha 
a trafikos a havi forgalomnak 
megfelelő 50 százalékos bizo
mányi hitelben részesül, mert 
igy módjában van minden 
dohányárut raktáron tartani, 
amely minőség és forgalom 
szempontjából trafikja részére 
feltétlenül szükséges-

Felettes hatóságunk belátta 
azt, hogy — programmunUnak 
megfelelően — a trafikos tár
sadalomnak, a financiális szem
pontok figyelembe vétele mel
lett is segítségére kell lennie. 
Még pedig azért mivel anyagi 
szempontból minél kevesebb 
gonddal és bajjal küzd a tra
fikos, annál jobb m tudja am
bicionálni a dohányáru eladá
sát. különösképen akkor, ha 
vevőit módjában van kiszol
gálni tetszésszerinii minőséggel 
és mennyiséggel.

A Dohányárus Csoport a 
Baross Szövetségnek egyik 
szakosztálya. A  B.Sz. illusztris 
elnöke : / / o v r k y János ur 
ó  méltósága velünk együtt és 
külön úttörője volt és jövőben 
is le<z érdekeink megvédésének, 
illetve azok további kié pi
téiének- A  M. kir. Dohány jö
vedék. valamint a Baross Szö
vetség, illetőleg elnöke a Do
hányárus Csoporttal egyetem- 
legesen megtalálta azt az utat 
és módot. amely alkalmas az 
ország trafikos társadalmának 
felettes hatóságainkkal együtt 
való működésére; amiből ki
folyólag a trafikos társadalom 
erkölcsi és anyagi érdekei, a 
kincstár érdekeivel összeegyez
tetve közös és mindegyik fél 
részére harmonikus hasznos 
munkát produkálnak.

Nem leheteléggéhangsulyozni 
a bizományi hitel jelentőségét. 
A bizományi hitel azt jelenti, 
hogy minden egyes dohány - 
árus (már pedig erre az enge-

m á n y i
Irta: Bányay Lőrinc
déllyesek 99 százaléka rá van 
szorulva) meg felelő forgótőkéhez 
jut és igy abba a helyzetbe ke
rül. hogy a sajátos forgalmi 
szükségletének megfelelő árut 
raktáron tarthatja és vevőit fen 
akadás nélkül kiszolgálhatja.

Arra azonban kartarsainkat 
már most figyelmeztetjük, hogy 
ez a bizományi hitel nem azt 
a célt szolgálja, amit esetleg 
sokan gondolnak: t. i. hogy
a bizományi áruhitel értékéből 
befolyó pénzt más célra fordít
sák, hanem igen is azt, hogy 
ezen árukészletből, illetve a bi
zományi kereten belül való 
pótlásból, udvarias és előzékeny 
bánásmód mellett vevőinket mi
nőség és mennyiség szempontjá
ból teljes megelégedésre szol
gálhassuk ki, miáltal eljutunk 
oda, hogy úgy a kincstár mint 
salát érdekünkben, a forgalmat 
módunkban lesz emelni. Termé
szetesen itt rá kell mutatnunk 
arra, hogy a dohány tőzsde éppen 
olyankereskedelmi üzlet — a mai 
viszonyok között — mint akár
milyen más szakmabeli foglal
kozás- Egy üzlet forgalmát — 
tehát a mi üzletünk forgalmát 
is — csak úgy lehet emelni, 
ha megfelelő áruraktárral ren
delkezünk és a vevővel szem
ben előzékenyek és udvariassak 
vagyunk. E tekintetben utalunk 
arra- hogy a vásárló közönség- 
n >k kevés pénze mellett a türelme 
is rövidre van szabva és en
nek folytán nem a vevőnek 
kell velünk szemben alkalmaz
kodnia. hanem nekünk kell a 
vevőt teljes megelégedésre ki
szolgálni.

Ne f Jejtsék el kartársaink, 
hogy a Baross Szövetség Do
hányárus Csoportjának, illetve 
a Baross Szövetségnek mint 
erkölcsi testületnek garanciája 
alatt áll ez az ugynevett bizo
mányi hitel!

E célból már most előr‘ bo
csátjuk. hogy sem a Baross 
Szövetség, sem a Baross Szö
vetség Dohányárus Csoportja 
nem fog fedezni egyetlen egy 
trafikost sem. ha az engedélyes 
akár szándékosan, akár szándék 
nélkül megcsonkítja a bizományi 
hiteláru állományát. Vagyis ha a 
bármikori hatósági vizsgálat 
hiányt állapitana meg. ilyeneset
ben mi is a legnagyobb erély- 
lyel fogunk a vétséget elkövető, 
illetve a bizományi áruhitel
megcsonkításában résztvevő en
gedélyes ellen eljárni. Mert a 
bizományi áruhitel olyan segít
ség, amely a tőke hiány bán szén

h i t e i

védő engedélyes forgótőkével 
való ellátását célozza és nem 
azt, hogy a bizományi keretből 
befolyó készpénz ne a dohány
áru utánpótlására, hanem más 
egyéb célokra használtassák 
fel.

Nem szabad tehát egyetlen 
egy dohányárus engedélyesnek 
sem visszaélni a bizományba 
adott áruval mert a b ü n t e t ő -  
j  o g i felelősségen kívül nemcsak 
saját magának, hanem a trafiko
sok össztársadalmának is hely
rehozhatatlan kárt okoz. Mint 
ahogy előbb is említettük min
den ilyen bűnbe eső dohány
áruengedélyessel szemben nem
csak mi, hanem a kincstár is 
a legszigorúbb módon fog el
járni, minek következése elő
ször a jogelvonás, másodszor 
a büntetőtörvénybe ütköző cse
lekmény bírói utón való meg
torlása.

Mi tehát mint a Baross Szö
vetség Dohányárus Csoportja, 
amikor felettes hatóságainkkal 
egyetértve a trafikos társadalom 
részére most — amit ezideig 
egyetlen érdekképviselet sem 
tudott kivívni — a kincstár jó 
voltából olyan forgótőkét biz
tosítunk minden egyes engedé
lyes részére, ami mondhatni, 
életfeltétel, nem fogunk semmi
féle szabálytalanságot eltűrni, 
annál is inkább, mert a ki' cs- 
tárral szemben nemcsak erkölcsi 
felelősséggel, hanem a szigo
rúan vett becsületes, minden 
kétséget kizáró leszámolással 
is tartozunk.

Mi is a trafikos előnye a bi
zományi hitelből ?

Először az, hogy az üzletbe 
befektetett csekély tőkéje a 
dohányáruból f e l s z a b a d u l  
és azt a csekély tőkét olyan 
cikkekbe fektetheti bele. ame
lyek üzletében állandó forgal
mat jelentenek és ebből kifolyó
lag a jelenlegi kis hasznát na
gyobb mértékben tudja növelni. 
Már ez is nagy segítséget je 
lent, mert hiszen nemcsak a 
budapesti, hanem a vidéki do
hányárusok is jó l tudják azt, 
hogy ha tőke van, miképpen 
lehet azt becsületes és tisztesé- 
ges kereskedői munkával gyű- 
mölcsöztetni.

Viszont meg kell mondanunk 
azt is, hogy a kincstár sem 
csinál rossz üzletet a bizomá
nyi áruhitellel, mert hiszen at
tól eltekintve, hogy az enge
délyenként nyújtott bizományi 
áruhitelnek akár áruban, akár

pénzben, mindég meg kelllennis 
hogyha a dohányáru engedélye3 
vevőit minden időben és tetszés’ 
szerinti mennyiségben, illetve 
minőségben ki tudja szolgálni, 
az esetben legalább — az ed
digi tapasztalatok alapján — 
20*h-ra tehető, rigorózus szá
mítás szerint is a többlet forga
lom, — ami a kincstár szem
pontjából sem lényegtelen ; kü
lönösen ha figyelembe vesszük 
azt, hogy ez a többletforgalom 
majdnem 20 m illió pengőt fog 
kitenni.

A  bizományi hitelre vonat
kozó egyéb minden trafikost 
érdeklő tudnivalót kartársaink 
tudomására fogjuk hozni akkor, 
amikor már ez a kérdés, — a 
kincstári érdekek figyelembe
vétele mellett — a trafikostár- 
társadalom teljes megelégedé
sére végleges rendezést, illetve 
elintézést nyert.

A  hadirokkantak  
adókedvezm énye

Olvasóközönségünk körében 
széleskörű érdeklődésre tarthat
nak számot azok a törvényes 
szabályok, amelyek a hadirokkan
tok adókedvezményeit megálla- 
pitják. Mint tudjuk, az állam 
azáltal is tanúsítani akarta hálá
ját a haza szent földjét vitézül 
védelmező hőseivel szemben, 
hogy törvénybe iktatta a hadi- 
gondozottaknak állami egyed- 
árusági jogosítványokhoz való 
juttatását.

A hadigondozásról szóló tör
vény (1933 : VII. te.) elrendeli, 
hogy üresedés vagy uj engedély 
kiadása esetén a rendelkedésre 
álló kizárólagos dohányárusitási 
engedélyeket — amennyiben ked
vezményben részesíthető és egyéb
ként is alkalmas hadigondozott 
jelentkező van — legalább ötven 
százalékban ilyen hadigondozot
taknak (hadirokkant, hadiözvegy, 
hadiárva stb.) kell kiadni.

A trafikosság szűkös kenyerét 
tehát nem egy hadigondozott 
eszi s mint kizárólagos dohány
árus üzlete után is adóalany, 
így üdvös megismernie azokat a 
szabályokat, amelyek neki. mint 
adóalanynak a hadigondozottak 
jogán adókedvezményeket bizto
sítanak.

Az adókedvezményről a 9660/ 
1932. minisztertanácsi rendelet 
és annak végrehajtási rendelete ; 
a 350011933 pénzügyminiszteri
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rendelet a következőképen intéz
kedik :

Adókedvezmény illeti meg a 
legalább 25*/»-os hadirokkantakat. 
a hadiözvegyeket, hadiárvákat, a 
vitézségi érem-tulajdonosokat és 
azokat, akiknek Károly csapat 
keresztjük van.

Az adókedvezmény a fentiek 
terhére kivetett földadóra, ház- 
adóra, általános kereseti adóra 
s ezeknek (állami-, törvényható
sági-, községi-) pótadóira vonat 
kozik.

Az adókedvezmény nem egy
forma mértékű. Befolyásolja a ki
vetett adóösszeg nagysága és a 
rokkantság százaléka.

Ha a kedvezményezettre kive
tett föld., ház- és általános kere 
seti adó évi együttes összege 50 
Pengőt meg nem halad:

a 100 százalékos hadirokkantat 
30 százalékos kedvezmény illeti 
meg;

a 75 százalékos hadirokkan
takat. a hadiözvegyeket és a 
hadiárvákat ugyanezen feltétel 
mellett már csak 20 százalékos ; 
végül

a többi hadirokkantakat, a vi
tézségi érem tulajdonosokat és a 
Károly csapatkereszteseket pedig 
csak 10 százalékos kedvezmény 
illeti meg.

Ha a kivetett adók évi együttes 
összege 50 P-nél nagyobb, de 
100 P-t meg nem halad, csak a 
két első kategória részesül, még 
pedig leszállított mértékű : 20"/o-os, 
illetően 10°/«-os kedvezményben-, 
a 75°/®-on aluli rokkantakat, vitéz
ségi érmeseket és Károly csapat
kereszteseket tehát, ha a reá,uk 
kivetett föld , ház és általános 
kereseti adó évi együttes összege 
50 P-t meghalad, semmiféle ked
vezmény sem illeti meg.

Ide iktaljuk még — bár szo
rosan véve cikkünk keretében 
nem tartozik, — hogy a 100 és 
75 százalékos hadirokkantakat a 
póstai értékcikkek árusításáért 
1000 P-t meghaladó havi forga
lom esetén 1 (egy) százalékos 
jutalék illeti meg (75.526 1032 
K M. renddel).

Érdekesség gyanánt felemlítjük 
még azt is, hogy a 100 százalé
kos hadirokkantak az engedélye
zett rádióvevőberendezések haszná 
lata tekintetében teljes díjmentes
séget élveznek. (9.557 1927. K. 
M. sz. rend. 67 §-a.)

A  legújabb adókedvezményt a 2700. 
1936. M. EL rendelet adta meg. Á lla n 
dóan  mentesek a házadó alól az egy  
szobából és mellékheh iségekből á lló  la
kóházak, ha az épület tulajdonosa, vagy 
haszonélvezője, valamint a közös ház
tartásban élő családtagjai kizárólag 
vagy tulnyomórészben az 1933 : VII. t.-c. 
(hadigondozásról szóló iörvény) alapján 
engedélyezett járadékból vagy jaradék- 
segélyböl. továbbá közsegélyből élnek. 
— Ennek a rendeletnek végrehajtási 
rendeletét a pénzügyminiszter 73.000. 
1936.— Vili a. P. M. sz. alatt adta ki.

A  kormány ezekkel a rendeletekkel, 
amelyek a napszámból élők és gazda
sági cselédek egyszobás lakóházait is 
mentesitik az adóztatás alól, dicsérendő 
lépést tett a kisemberek szociális vé
delme leié. — Ezt a lépést m ég további 
lépéseknek kell követniök. s m eg.aló- 
sitani a tulajdonos által lakott saját ház 
kedvezményes (50 százalékkal alacso
nyabb) adótételét, s a házadó terén is 
a progresszivitást, az adótárgy minősége 
(kis. közép és nagy házingatlan) sze
rint emelkedő tételekkel.

V ité z  n a g y b á n y a i  H o r th y  M ik ló s  
h a t v a n n y o lc é v e s

Irta : B á n y a y  L ő r in c .
Tiszteletteljes hódolattal kö

szöntjük vitéz nagybányai 
Horthy Miklóst, Magyarország 
kormányzóját, születés napjá
nak 68-ik évfordulóján. Ennek a 
68 évnek a hordozója a gyer
mekkortól kezdve olyan pályát 
futott be. amelyhez hasonló 
csak Hunyadi János, Hunyadi 
Mátyás, kormányzói, illetve ural
kodói, időszaka volt, a maga 
idejében. Az 1526-ik év mo
hácsi napja volt a nemzet első 
temetője, amellyel kezdetét vette 
a török uralom 150 éves elnyo- 
mottsága, úgy szellemi, mint 
gazdasági téren.

A magyar nemzet második 
mohácsi temetője volt az 1918- 
ik év. Két esztendőn keresztül 
az ország hajója úgy bolyon
gott a légüres térben, mintha 
semmi teher nem nyomta volna, 
pedig akkor már egy csomó tu
datlan és lelkiismeretlen ember 
minden felelősség nélkül ké- I 
szitette elő azt a sorsot, I 
amelynek az államfő bölcs és 
16 évi nehéz munkája után is 
szenvedő alanya az egész or- ! 
szág.

Mi lett volna akkor, ha a 
magyar sors nem állít az or
szág élére olyan embert, aki 
nemcsak megtalálta azt az utat, 
amelyen előrehaladva Nagy-Ma- 
gyaroszág politikai határainak 
visszaszerzését tűzte ki életfel
adatául.

Ez a 16 esztendő nehéz és 
mondhatni, hogy a legnehezebb

; időszak volt a magyar nép tör
ténetében. Volt pedig azért, mert 
a háború elvesztése után — 
amelyet ellenfeleink irgalmatlan 
módon kihasználtak — Európá
ban olyan atmoszférát terem
tett a jogtalanság, amely igen 
sokszor veszélyeztette nemcsak 
a Kontinens, hanem más föld
részek békéjét is.

Ha kis állam is vagyunk, azt 
azonban elértük, hogy állam
főnk, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, Magyarország kormány
zója, előrelátó és bölcs veze
tése az ellenség által kifosztott, 
megnyomorított országot az eu
rópai politika tengelyébe állította 
be. Nélkülünk — területi követe
léseinek igazságos rendezése

Aligha van még egy olyan tár- j 
sadalmi réteg, mint a trafikosság. 
Kora reggel megkezdi idegölő 
munkáját, ami belenyulik meg
szakítás nélkül a késő éjszakai 
órákba is. Nekünk nincsen ün
nep-napunk. nincsen pihenésünk 
annál kevésbé mivel két gazdá
nak kell a kívánságait és egyéb 
külünféle igényeit kielégíteni, a- 
mely igen terhes és nincsen a- 
rányban a téliesített megerőltető 
munka azzal a kis haszonnal a- 
mi ebből kifolyólag részünkre 
adódik.

A mi életünk is olyan, mint

nélkül — Európa sorsát meg
nyugtató módon nem lehet hosz- 
szabb időre biztositani.

A mi Kormányzónk típusa az 
igazi magyar urnák, példaképe 
minden olyan ideális államfő
nek is, aki önzetlenül és sze
retettel kívánja megcsonkított, 
de lélekben erős országának ér
dekeit — a nagy elődök hagyo
mányai szerint — szolgálni.

Nemcsak mi, hanem az egész 
ország bensőséges szere te tte l 
kívánja azt, hogy nagybányai 
vitéz Horthy Miklóst. Magyar- 
ország Kormányzóját tartsa meg 
a jó Isten még igen sokáig, hogy 
megérhesse nemes munkájának 
már régen megérdemelt gyümöl
csét.

egy öreg rozoga hajóé, amely 
mindennap járja a maga meg
szokott útját anélkül, hogy csak 
egyszer is módjában lenne az 
úgynevezett taposó malomból ki
lépni. Mi még a legegyszerűbb 
szórakozást sem engedhetjük meg 
magunknak, mint teszem fel, akár 
egy munkát, akár pedig egy 
nyárspolgár. Napjaink szürkék, 
egyhangúak és még a vasárna
pot sem szánhatjuk pihenésré, 
mert az élet könyörtelensége ennek 
a napnak a munkájára is erőszak
kal ráutalt bennünket, arra hogy 
azt a szegényes kisfal atotcsalá-

Milyen is a trafikos élete?
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A  J A N I  N A  C ig a re tta p a p ir  R .  T .  gyártm ányai a le g n a g y o b b  hasznot biztosítják!

S E N A T O R  Síi F i I L s T "  El 1̂  c ig a re tta h ü v e ly
már kettős füstszűrővel kaph?tó. ,—— — ....— -------------  ^  a re g i á ro n
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S E N A T O R  »RAIrID c ig a r e t t a p a p ir
hosszában  hajtogatott, zá rt csom ago lásbó l egyenként kihúz
ható lapokkal, gum m irozoti s zé lle l GO lap á ra  14 fillér!

E g y é b  g y á r t m á n y a i n k :  N©ITI giimiTlirOZOtt - >60 lap á ra  13 fillé r!
SENATO R cigarettapap ir 6 0  ÉS 120 lap tartalommal 
SENATO R EXTRA vattabetétes  c iga rettah iive iy

JA N IN  A  SPEC . c igarettapap ir F ig ye lem ! A  SEN ATO R  CELOFILTER cellulózé fUstSZUrŐS ÉS a SENATOR

E X T R A  vaitabeiétes hüvelyek röv id , 6 5  m m -es m éretben  is  kaphatóki

A SENATOR g y á r t m á n y o k  m i n d e n  dohánynagyárudában és  nagykereskedőnél b e s z e re zh e tő k !

dunk résiére valamiképpen biito 
sithassuk.

Pedig nem ártana nekünk sem, 
ha a hét napból egy napot pi
henésre fordíthatnánk. Aztán ha 
más társadalmi réteg Össze tud 
egymással jönni ás ügyes bajos 
dolgait egy kis szórakozással 
egybekötve meg tudja beszélni, 
hogy miként lehetne sorsán javí
tani, ugyanezt megtehetjük mi 
is, mintahogy art a Baross Szö
vetség Dohányárus Csoportjának 
szegedi útja is igazolta. Végre 
mégis csak ki kell lépni abból 
a nemtörődömségből és fásult 
Ságból, amely a trafikosság lelkét 
megüti és akaraterejét eltompitja. 
Itt az ideje, hogy érdekszövetke
zésen kívül a szellemi szövetke
zés is létrejöjjön közöttünk, mert 
mégis csak más állapot az hogy 
ha eszmecserét folytathatunk, 
bajainkat egymásnak elpanaszol
hatjuk s ha éppenséggel telik, 
mindezeket egy kis szórakozással, 
amennyi vékonvdongáju tárcánk
ból telik, megfejelhetjük.

Természetesen ehhez az szük
séges. hogy a zárórakérdés ren 
deztessék, amely kérdést csopor
tunk vezetősége állandóan napi
renden tartja Talán nincsen 
messze az az idő, amikor ez is 
közmegelégedésre lesz elintézve. 
Addig is erősen foglalkozunk az
zal a gondolattal, hogy időnként 
a szabadban való társas összejö
vetelt. il.etve séta-hajózást és 
egyéb más szórakozási lehetősé
get rendezzünk, amely a trafi- 
kost egy kicsit felfrissíti és jobb 
kedéiyhangulatba hozza. A má
jus 13.-i Trafikosnap megren
dezésével csoportunk bebizonyí
totta azt, hogy az ilyen napok, 
nemcsak, életrevalöak, hanem 
üdvösek is mindenféle szempont
ból. E tekintetben legközelebbi 
programmunk valószínűleg Szent 
István napjának m-grendezése lesz 
a trafikosság részére. Azt reméljük, 
hogy erre a napra ugyanolyan 
kellemes és felejthetetlen szóra
kozást fogunk nyújtani tagjaink
nak mint amilyen a május 
13,-i trafikosnap volt.

A Baross Szövetség Dohány 
♦tus Csoportja megmutatta azt, 
hogy tagjainak nemcsak érdekeit 
tudja megvédeni, hanem a ren

delkezésére álló szerény eszkö 
zökkel igyekszik szellemi életét 
i - felfrissíteni, s a trafikosságszür- 
ke napi életébe is üditő. kellemes 
visszaemlékezés varázsát belevinni.

Ne maradjunk meg Pató Pálok- 
nak, mert a kari szeretet ápo
lása, az összetartás szilárdsága 
mindenféle tekintetben hasznos 
eredménnyel jár, mint ahogy azt

más egyesületek társadalmi vonat
kozásában is módunkban van 
tapasztalni, mindennapi munkánk 
során.

Búnyay Lőrinc.

B a r o s s - n a g y g y ű l é s  S z e g e d e n
A  Baross Szövetség délvidéki 
kerületének m egalaku lása  

Megalakult a Dohányárus Csoport szeged i szervezete
Elindul

a Baross-vonat
»,Az országos Baross-Szövet- 

ség. melynek zászlajára „Isten
nel munkálkodj a hazáért" 
jelszó van írva, nem választ
hatta meg jobban ennek a nagy- 
gyüiésn k helyét, mint a szegedi

! vagyunk." Ezeket a szavakat 
Pálfy Józseínek Szeged város 
polgármesterének a Baross- 
nagygyülésen elhangzott bészé- 
dőből vettük.

S hozzátehetjük azt, hogy a
Vasárnap reggel a nyugatról 

indult a 22 hatalmas Pullmann 
kocsiból álló Baross-vonat. Ab
lakai „Baross Szövetség'4 fel
írással voltak díszítve, mozdo
nyát cserfalom bkoszoru vette 
körül, elején büszkén hordta a 
nemzetiszinükeretes felírást: 
Baross-vonat.

A  vonatnak közel másfélezer 
utasa között a Baross Szövet
ség elnökségének társaságában 
a politikai és közgazdasági élet 
számos előkelősége foglalt he
lyet. A  vonattal utazott Bor
nemisza Géza iparügyi minisz
ter is.

Külön kocsija volt csopor
tunknak, amely a szegedi Ba- 
ross-nagygyülésen 60 főnyi kül
döttséggel vett részt s a nagy
gyűlés alkalmából érintkezést 
keresett a szegedi kartársakkal.

A  nagygyűlés budapesti részt
vevőinek másik része az autó 
csillagtura keretében utazott le 
Szegedre. A 120 magánautóból 
álló csillagtúra vezetését maga 
vitéz József Ferencz főherceg 
ó  Fensége látta el.

Bevonulás
Szegedre

A Baross-vonat zarándokait 
a szegedi állomáson fogadó-bi
zottság várta, amelynek élén 
vitéz Imecs György főispán meleg 
közvetlen szavakkal köszöntötte 
az érkezetteket, akik azután 
impozáns menetben vonultak

ÍOO E V E S
gyártási tapasztalat gyümölcse

FECSKE
szivarkapapir és hüvely nagyszerűsége!

A j á n l j a  v e v ő i n e k ,  e v v e l  
b a r á t o k a t  s z e r e z  m a g á n a k !

Dóm-teret, ezt a grandiózus 
templomot, melynek kupolája 
a minden magyar hívőt befo
gadd hatalmas menyboltozat, 
fala a tudománynak, az ezer
éves nemzeti kultúra várának 
gyönyörű árkádjai, melyet a 
nemzet nagyjainak emlékcsar
noka diszit. Oltára a mir.den 
magyarok oltára* Szent István 
birodalmának minden talpa
latnyi földje, melyért életünk
kel és vérünkkel áldozni készek

Dóm-térnek hatalmas arányai
hoz, magas művészi színvona
lához méltó volt, az ünneplő 
közönség grandiózus tömege, 
a huszonötezres töm^g komoly 
méltósága. az egybegyűltek 
lelki emelkedettsége s a szó
noklatok mesteri csiszoltsága, 
amelyeknek mindegyikét a Ba- 
ross-eszme fönsége, a munka 
dicsőítése hatotta át s tette a 
junius7.-ét, a Baross-nagygyülés 
dátumát a munka ünnepévé.

B a ro s s  tag B a r o s s  tagot támogat l
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be a Dóm-térre. A menetet be
vezető nyolc kék-fehér Baross 
standardzászló után Bornemisza 
Géza és dr. W inchkler István 
miniszterek, vitéz Imecs György 
főispán, Ilovszky János orszá
gos elnök és Shvoy Kálmán 
Szeged országgyűlési képvise
lője haladtak. Zenekarok, majd 
ismét egész Baross-zászló erdő 
következett, amelyek árnyéká
ban az ezernyi tömeg nyolcas 
sorokban, példás rendben me- 
menetelt.

Nem sokkal azután, hogy a 
budapesti és a délkerületi Ba
ross küldöttségek elhelyezked
tek a Dóm-téren s az elnöki 
emelvényen a nagy-gyülés veze
tősége elfoglalta helyét, harsona- 
zengés és a hatalmas közönség 
üdvrivalgásától kisérve megér
kezett József Ferenc főherceg 
őfensége.

Az iparosok 
felvonulása

Egyidejűén fordult be a püs
pöki palota alatti kapun a sze
gedi ipartestület iparos menete, 
melynek hossza három kilomé
terre terjedt. A zenekarok fel
váltva ütemes marsokat játsza
nak. Egyszerre csak kibontako-

A  szertartás befejezése után 
kezdetét vette a Baross nagy
gyűlés. — A  szegedi egvesitett 
dalárdák elénekelték a „Magyar 
Hiszekegyet*". Ezután Vinkler 
Elemér szegedi Baross elnök 
megnyitotta a nagy-gyűlést és 
és kihirdette, hogy a B a r o s s  
Szövetség déli kerülete Szeged 
székhellyel megalakult, s ezzel a 
Baross Szövetségnek egy uj erős 
bástyája emelkedett fel.

V i n k l e r  bejelentését Pálfy 
Józsefnek Szeged polgármesteré
nek a Baross Szövetség tagjai 
közé való beiktatása követte.

A  beiktatást Liber Endre Buda
pest székesfőváros alpolgármes
tere eszközölte. — Avató-beszé- 
dében méltatta a Baross Szö
vetségnek az ipar és kereske
delem terén végzett nagy nemzeti 
munkáját.

Pálfy József polgármester vála
szában hangsúlyozta, hogy ez 
a nagy-gyűlés, amelyen Baross 

__  Szövetség déli kerülete is meg
zik a nagy zászlóerdő az iparos- alakult, a főváros és a vidék szívé-

hogy egyházi szertartás kereté
ben megáldja az ipari szerszá
mokat ősi szokás szerint. — A 
szertartás alatt Némethy Ella 
m. kir. operaház örökös tagja 
elénekelte a „Boldog Asszony

Anyánk, régi nagy Patrónánk" 
kezdetű ősrégi egyházi éneket, 
amelynek művészi tökéllyel és 
mély áhítattal tolmácsolt imád- 
ságos hangulata mindnyájunk 
lelkét betöltötte.

A Baross-nagygyűlés lefolyása

ság e szent relikviái, egy dicső
séges régi múltnak tanúi. A  fel
vonulás valami páratlanul szép 
látványt nyújtott. Az élén ha
ladt Körmendy Mátyás, a sze
gedi ipartestület érdemes elnöke, 
Szeged egyik népszerű és al
kotó vezére, akit a magyar tör
vényhozásnak már mindkét há
za látott működni, ö  vezeti a 
menetet rendben, fegyelemben 
és ünnepi áhítatban.

A szegedi ipartestület pazar 
szép zázlója nyitja meg a me
netet, a zászlót hatalmas élő 
rózsacsokor veszi körül; Szeged 
virágának, bájos leányainak óri
ási gyűrűje, akik orgonasípsze
rűén a legkisebbtől a legna- 
gyobbig egy-egy nemzetiszinü 
szalagot tartanak kezükben, mely 
az ipartestület nehéz selyem és 
brokád-zászlajából lenyúlik.

Résztvett a menetben öl kü
lönböző szegedi iparosszakma 
jobbára történelmi nevezetessé
gű céhládáikkal és mestersé
gük rekvizitumaival, úgy mű
vészi, mint történelmi szempont
ból nagy értéket képviselő ősi 
céhzászlóik alatt, amelyek körül 
nem egy már közel másfél év
század egymást követő nemze
dékeit látta maga körül felnőni 
és csoportosulni.

A  szerszámok 
megáldása

Alig, hogy az iparos-menet 
elhelyezkedett, a F o g a d a l m i  
templom nagy orgonájának me- 
gafonnal közvetített búzása töl
tötte be a Dóm-teret, s a Foga
dalmi templom előcsarnokában 
megjelent fényes asszisztenciá
tól kisérve Dr. Rasskó Sándor 
pápai prelátus, apát-plébános,

nek összedobbanása és testvéri 
ölelkezése és a boldogabb magyar 
jövendő kialakítására egyesült 
jó hazafiak fogadalmi ünnep
sége. — Amikor a nemzet építő 
munka fenségének teljes tudatá
ban. mint a város polgármestere 
elsőnek áll a mérce alá, fei- 
szólítja városának minden rendű 
és rangú polgárát, hogy kövessék 
őt. — A polgármester ur ezek
kel aszavakkal jegyezte el magát 
a Baross eszmével. — Ismerve 
kiváló agilitását és népszerűsé
gét az ő vezető munkájától sokat 
vár a Baross Szövetség nemzet- 
építő feladatainak megoldásában.

Pálfy József polgármester be
iktatását József Ferenc főherceg
nek nagy szónoki hévvel előa
dott hatalmas beszéde követte, 
amelyben a nemzeti kereskede
lem és ipar feladatairól érteke
zett. ,,Minden fajta munka épí
tőköve és alkatrésze a nemzet
nek mondá — ezért nem is
merünk rangfokozatot munka 
és munka között, mert egyik

következése a másiknak. Min
den elvégzett munka kész erő. 
aktív nemzeti vagyon, s az a 
tőke, amely be van zárva a 
kasszába, hogy a speku ó ló 
könnyű játékszerévé dobassék 
oda. nemzet-rablas. És az a tőke, 
amely munka nélkül hever, el
pusztítandó." — Figyelmeztetett 
arra, hogy a kiszállított áruval 
a nemzet jó hírnevét visszük ki 
a piacra, vigyázzunk, hogy a 
kiszállított áru megállja a helyét, 
mert selejtes áruval a magyar 
jövőt veszélyeztetjük. A  zugó 
tapssal és éljenzéssel fogadott 
beszéd után Ilovszky János or
szágos elnökünk felkérésére 
Bornemissza Géza iparügyi mi
niszter emelkedett szólásra, hogy 
az Érdem-lánc Bizottság hatá
rozatához képest átadja a Ba- 
ross-láncot Dr. Winchkler István 
kereskedelemügyi miniszternek.

A z iparügyi miniszter utalt 
arra, hogy a keresztény magyar 
társadalom a kereskedői pályák
ról még mindig tartózkodik. 
Arra kell törekednünk, hogy a 
magyar fajban rejlő képességek 
és a természetes ügyesség ki
nevelésével a kereskedelmi pá
lyákon is biztosítsuk a keresz
tény magyar társadalomnak azt 
a helyet, amely őt méltán meg
illeti. A  kereskedelmi foglalko
záshoz szükséges kereskedői 
érzéket ki lehet fejleszteni, mert 
ez nem faji vagy vérmérsékleti 
tulajdonság, hanem egyedül és 
kizárólag a nevelés kérdése. 
Abban a reményben adja ót 
minisztertársának a Baross lán
cot, hogy a kereskedelmi mi
niszter meg fogja találni azt az 
utat, amelyen keresztül a ma
gyar fiatalságnak a kereske
delmi pólyák felé irányítása 
keresztül vihető.

A  nagy-gyűlést Dr. Winchkler 
István kereskedelemügyi minisz
ter válasza zárta be, amelyben 
mélyrehatóan foglalkozott azok
kal a nemzeti feladatokkal, mely 
kereskedelem terén elénk tor
nyosulnak.

Közebéd a Hungáriában
A nagy-gyűlést a Hungária 

szólóban 300 terítékes közebéd 
követte, amelyen vitéz Imecs 
György főispán és Erdélyi András 
Szegedi Baross aleinök mon
dottak üdvözlő beszédeket,majd 
pedig Ilovszky János országos 
elnökünk elmondotta mélységes 
gondolatokban bővelkedő serleg 
avató beszédét. — Felszólaltak 
még vitéz dr. Svoy Kálmán sze
ged képviselője, dr. Eszterhás 
István a Magyar Jövő Szövet
ség kiküldöttje és dr. Purébl 
Győző a Baross Szövetség ügyv. 
igazgatója.

A közebéd után a vendégek

Öngyújtók és dohányzóeikkekl
Ár és minőség tekintetében vezet a 3 6  éve fennálló 
K L E IN  S A L A M O N  F IA I
pipakészitő és dohányzócikk esztergályos cég 
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a királyi Fenség és a két miniszter 
vezetése alatt a MANSZ bokréta 
ünnepélyét és a szegedi ipari 
vásárt tekintették meg, ahol 
Körmendy Mátyás volt ország- 
gyűlési képviselő és ipartestületi 
elnök az ipari kiállítás megszer
vezője köszöntötte avendégeket.

A szegedi dohány
árus csoport 
megalakulása

A szegedi szép napnak dohány- 
árus szempontból kiemelkedő ese
ménye és eléggé nem értékelhető 
eredménye volt a Baross Szövet
ség Dohányárus Csoportja szegedi 
szervezetének elvi megalakulása. 
Kecskés Istvánnak, zegediHonsz 
elnöknek agilis fáradozása foly
tán a szegedi és szeged-vidéki 
trafikosoknak máris igen nagy 
tábora gyűlt össze, s a lelkes

csapat J a n k o v i c h  Mi -  
haly vezetése mellett Csopor- I 
tünk pesti kiküldötteivel érint- ' 
kezést keresett es népes értekez
letet tartott.

A z értekezleten a trafikosság 1 
sorsát általában és helyileg 
érintő kérdésekről tartalmas be
szédek hangzottak el úgy a sze
gedi kartársak, mint a pesti ki
küldöttek részéről. A  helyi szer
vezet megalakulása elhatároz
tatott s egyszersmind határo
zatba ment az is. hogy a fór- í 
maszerü megalakulás legköze
lebb ünnepélyes keretek között 
fog végbemenni.

A z értekezlet alkalmával meg
tisztelt bennünket személyes '  
jelenlétével Körmendy Mátyás ' 
volt orsz. gyűl. képviselő, felső- l' 
házi tag a szegedi iparos társa
dalom vezéralakja, aki lelkes t 
szavakkal biztosított bennünket 
a szegediek áldozatkész érdek- ,| 
lődéséről.

K e r e s 
k e d e lm i
r o v a t

A megoldható társadalmi kér
désekben ép úgy, mint a gazda
sági kérdésekben egyik leghatal 
masabb tényező az idő. Ez az 
egyetlen és igazi teremtő és 
egyetlen nagy romboló. Ez alkotta  ̂
a hegyeket porszemekből és a 
geológiai kor parányi sejtjeit a- 
emberi méltóságig emelte. Százai 
dók elmúlása elegendő, hogy va
lami megváltozzék. Egy ösmagyar 
mondás szerint a hangya el tudná 
hordani a Gellért hegyet, ha ideje 
volna. Az a bizonyos akinek va
rázshatalma volna az időt tetszése 
szerint változtatni, olyan hatalom
mal rendelkeznék, mint amilyet a 
hívők Istennek tulajdonítanak

Itt csak az időnek a tömeg 
vélemények eredetére való felfo
gásával foglalkozom. Működése e 
tekintetben rendkívüli. Ez tartja 
függőben a nagy erőket, aminő 
a faj, melyek nála nélkül nem 
képződhetnek ki. Ez hozza létre ez 
növel és semmisít meg minden 
hiedelmet; ez ad nekik hatalmat 
és ez veszi el

Főképen az idő készíti elő a 
tömegvéleményeket, vagyis azt a 
talajt, melyben gyökeret vernek 
Innen van az, hogy bizonyos 
gondolatok (gazdasági lehetősé
gek) megvalósíthatók az egyik 
korban és nem valósíthatók meg 
a másikban. Az idő halmozza 
fel a gondolatoknak és nézetek
nek törmelékeit, melyben megszü
letnek egy korszak egy társulás 
gazdasági eszméi- Nem a vélet
len vagy esetlegességei teremtik 
meg őket; gyökereik egy szor
galmasan előkészített rendszerint 
fáradságos multbany ulnak visz- 
sza. Amikor virágjukban vannak, 
az idő készítette elő eljövetelüket; 
ezért kell majd figyelemmel kí
sérnünk mindent és szervesen 
bekapcsolódni ezen megmozdu
lásunkba, hogy karöltve egy 
akarattal célt érjünk, minden em
beri lehetőséggel és elképzeléssel 
egymás segítségére legyünk. Mert 
a gondolat, hogy kereskedelmileg 
egyöntetűen és egy táborban dol
gozzunk — a múltnak lánya, a 
jövőnek anyja és a jövőnek gyü
mölcse. I
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Az idő mindenkor az ember 
azi tanító mestere, mely min- 
nt átalakít. (De vannak dolgok, 
likőr nem bízunk mindent az 
őre.) Ha a mai időket tiszta 
;emmel nézzük, azt látjuk, hogy 
;é»z Európa egy tenyérnyi seb, 
ncsolt ideg. S joggal nyugtala- 
it minket a győző államok mind- 

obban erősebbé váló fenyegető 
itpirációja ; s a rombolás és za- 
ar amit állandóan hangoztanak. 
tt csak az idő tudja majd az 
egyensúlyt helyreállítani. Ez szín
én bizonyítéka aunak, hogy úgy 

a politikai mint a gazdasági for- 
a mák nem támadnak egy nap alatt. 

Viszont erős és tömör gazdasági 
egyesületek maradandóságát min 
Jenkor a tiszta igazság jogos 
alapja tudja biztosítani.

Trafikos kartársaim 1 az a gon- 
lolat, hogy ami minket egy gaz- 
Jasági táborba tömöritett ez bi- 
lonyitéka annak, hogy akarásunk 
es célunk csak közös cél lehet.

Ahhoz pedig, hogy az össze
tartásunk egy teljes egészet alkos
son a kitűzött célunk érdekében 
ssükségünk van a közös társa
dalmi megállapopásaink állandó 
tiszteletére és az egoista ösztö 
nők fékentartására.

A fent megemlített erkölcsi alap 
nélkül a gazdasági egyesülésünk 
(Ivesötené a kitűzött cél eszmé- 
lyét s lelkét. A elmünk látszólag 
ragyogna a homlokzaton, amit 
(gy fáradságos múlt alkotott, de
Íalóban roncs volna már, mit 
emmi sem tart össze és az első 

gyönge szél ledöntené.

I
»A

nikotin«
árának

m érsék lése
Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. 

pénzügyminiszter ur 7d.600,936. 
P. Ü. M. számú rendeletével, 
— hogy a „gazdanikotin“-nak, 
mint a növényi kártevők elleni 
egyik nélkülözhetetlen véde
kező szernek használatát elő
segítse — május h ó  31-től 
számított hatállyal mérsékelte 
a gazdanikotin árát, s a be
szerzés megkönnyitese végett 
gyógyszertárak utján is forga
lomba bocsátotta.

A  gazdanikotin mérsékelt 
árai a m. kir. dohánygyáraknál, 
beváltóhivataloknál, és dohény- 
áruraktáraknál a következők : 
50 grammos bádogpalackokban 
70 fillér, kg.-kint 14 pengő. 
100 gr-os bádogpalackokban 
1 pengő 40 fillér, kg-ként 14 
pengő. 250 gr-os bádogpalack
ban 3 pengő 50 fillér, kg-ként

1

,NZ-
szekrényt, 

iratszekrényt
a z o n n a l  v e szü n k .

Értesítésekéi a B. Sz. Dohány- 
Áru, Csoportiához kérünk. Bp.. 
IV. kerület. Bástya utca 5. sz.

14 pengő, 500 gr-os bádogdo
bozban 6 pengő 50 fill., kg-kint 
13 pengő, 1000 gr-os bádog
palackokban 13 pengő, 2000 
grammos bádogpalackokban 26 
pengő, 1 kg-kint 13 pengő, 
5000 gr-os bádogdobozokban 
65 pengő, kg.-kint 13 pengő.

A budapesti lágymányosi 
dohánygyár, vagy a debreceni 
m. kir. dohánygyárnál történő, 
legalább 5 kilogrammos meg
rendelés eseten a csomagolási 
költség és szállítási dij külön 
felszámítása nélkül szállítják a 
gazdanikotint a megrendelő 
címére. * 1

Érdekes képet nyerünk a do
hánytermelésről és a dohánybe
váltásról, valamint a külföldi be
hozatalról.

Az országban 4064 birtokos fog-
0-tól 1 holdig terjedő
1 5 „
5 ., 20 „

20 „ 50 „
50 „ 100 „

100 holdon felüli területen
Ebből látjuk azt, hogy a ter- 

meléai engedélyek 89*/. a kis- és 
közép birtok. 11 % a pedig a nagy
birtok között oszlik meg.

Ez a 4064 termelő összesen 
18.152 989 kilogramm különféle 
fajtájú dohányt termesztett, ame
lyet a kincstár 6,097.999 P érték
ben váltott be fuvar-pótlék hoz
záadásával együtt, mint nyersárut. 
Hozzájön ehhez a debreceni kí
sérleti állomás 12 hold területtel, 
8885 kg. dohánnyal, 5192 Pengő 
beváltási árral.

Ezzel szemben az 1933|34. évi 
eredmény volt: 584 termelőhely, 
4.773 termelővel ; 32.051 holdon, 
24,216.151 klg. különféle fajta 
dohány 8,598.518 Pengő bevál
tási értékben, beleértve a fuvar
pótlék összegét is.

Az 1934. évi termelésből a 
hasznavehetetlen anyag 540 882 
klg -ot tett ki.

A dohánybeváltással 24 do
hánybeváltó hivatal foglalkozik 
104 főnyi személyzettel ts pedig 
ebből 63 tisztviselő. 41 szak
altiszt. Dohánybeváltó hivatalon- 
kint tehát az átlagos létszám 4-5 
ember, ami igen mérsékeltnek 
tekinthető, ha figyelembe vesszük 
a beváltással együtt járó igen sok 
aprólékos és nagy gondot igénylő 
munkát.

A termelt mennyiségek ugyanis 
fajok szerint lesznek átvéve s 
ezek nem kevesebb, mint 12-féle 
minőségűek, amit a beváltó hi
vataloknak nikotin tartalom sze
rint kell külön külön elbírálni és 
értéküket megállapítani a besoro
zott egységárak szerint.

Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy a Dohányjövedék 1934. év
ben terület csökkentéssel kap
csolatban költség hozzájárulás
ként, illetve támogatásképen a 
termelőknek 279.354 Pengőt, a 
kertészeknek pedig 20.398 Pengőt 
fizetett ki.

Ugyanezen évben kedvezőtlen 
időjárás miatt a termelőknek tá-

A  gazda nikotint a beszer
zésre jogosult őstermelő ré
szére az 59.20011935 F. M. 
számú rendelei értelmében 
,méregiegy" ellenében szabad 
kiszolgáltatni- A méregjegyet 
a községi elöljáróságok (váro
sokban a polgármesterek) tar
toznak 2 fillér ürlapköltség be
fizetése ellenében minden ille
ték, vagy bélyegköltség (külön 
kérvény) felszámítása nélkül, 
díjmentesen kiállítani.

A  gyógyszertárak a „gazda- 
nikotin^-t a fentemlitett eladási 
árnál legfeljebb 20 százalékkal 
magasabb áron árusíthatják.

lalkozik 551 város, község, vala 
mint a hozzájuk tartozó tanyákon 
dohánytermesztéssel; öszszesen 
28932 kát. hold területen és pedig 
a következő megosztásban :
területen 1743 birtokos 

1166 
„ 697

372
.. 81

5
mogatásként 808.883 Pengőt, a 
kertészeknek pedig 718.842 Pen
gőt fizetett.

A külföldi behozatal mennyi
sége és értéke, azonban seho
gyan sincsen arányban a hazai 
termelés mennyiségével és bevál
tási értékével, mégpedig azért, 
mert; a keleti és tengerentúli ál
lamokból bejött a Dohányjöve
dék saját számlájára; 971.539 
kgl. dohánylevél 3,848.244 Pengő 
értékben, 612 klg készgyártmány 
19.933 Pengő értékben, össze
sen 972.151 klg. áru 3,868.177 
Pengő értékben, amit a Dohány
jövedéknek ki kellett fizetni.

Ha összehasonlítást teszünk a 
belföldi termelési nyersáru, vala
mint a külföldről behozott nyers
áru mennyisége és érléke között, 
úgy a következő eredmény mu
tatkozik: be l f ö l d i  termelés;  
18,152.989 klg. Pengő 6,097.999 
értékben, külföldi behozatal ; 
972.151 klg. Pengő 3,868.177 
értékben. Különbözet; 17,180.838 
klg. Pengő 2,229.822 értékben, 
vagyis a külföldről behozott nyers 
dohánylevél klg.-ként 396 Pen
gőbe kerül, ugyanakkor a bel
földi nyers dohányáruért a m. kir. 
Dohányjövedék 34 Pengő átlag
árat fizet.

Viszont hozzátartozik az igaz
sághoz az is. hogy hazai terme
lésünk minőségéből nem tudjuk 
különleges cigarettadohányainkat, 
cigarettáinkat és szivarjainkat elő
állítani s igy feltétlenül szükség 
van a fajták különleges keve
résére.

Ellenben a behozatalt ellen
súlyozni lehet — mint ahogy azt 
a debreceni kísérleti állomás is 
célozza — a különleges minő
ségi fajták nagyobb területen 
való és intenzivebb termelésével.

Bányai Lörincz.

Legközelebbi számunkban folytatjuk.

Dohányárus kartérs, nefeledd:

aNIKOTEX
P E N G E D

a te pengéd
K izá ró la g  a trafi
kok részére gyártják 

Minden pen gevevőd  hálás lesz 
érte. mert e g é s z e n  tök é le tes !

A pénzügyminiszter fontos 
rendelkezései bélyeg- és 

számlailleték ügyekben
Az eddigi joggyakorlat az 

volt, hogy a pénzügyi hatósé- 
1 gok az általuk hozott végzése

ken és határozatokon nem 
tüntették fel. hogy jogorvoslat 
esetén a fellebbezésen milyen 
összegű bélyegilletéket kell le
róni. Ezt az állapotot dr .Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter most 
megváltoztatta, amenyiben a 
pénzügyi hatóságokat körren
deletben utasította arra, hogy 
ezentúl a közönség érdekében 
az összes végzésekre minden 
egyes esetben rávezessék azt, 
hogy jogorvoslati kívánság ér
vényesítésekor milyen összegű 
bélyeget tartoznak a beadvány
ra ragasztani. Ez a rendelkezés 
a maga kicsisége mellett is 
élénken rávilágít arra a belső 
lelki kapcsolatra, amelyben a 
pénzügyminiszter magát a kis
iparosokkal és a kiskereske
dőkkel érzi, amit több Ízben 
hangoztatott is már.

Ez alkalommal közöljük tag
jainkkal azt is, hogy a pénz
ügyminiszter 39281/XIa 1936, 
sz. rendeletével az átalakítások
kal kapcsolatosan engedélyez
hető adókedvezmények elnye
rése iránt benyújtott beadvá
nyokhoz csatolt számlák és 
ezekhez hasonló iratok illetéke 
ügyében elrendeli azt, hogy 
amennyiben a felek jóhiszemű
sége nyilvánvaló és méltánylást 
érdemlő eset forog fenn, úgy a 
netán elmulasztott illetéklerovás 
miatt a leletezés folytén kisza
bott felemelt illeték beszedése 
elkerülendő abban az esetben, 
ha az ügyfél azonnal fizet. Ez 
az eddigi jogszabályokkal szem
ben jelentős előny, hiszen lele
tezés folytán az ötvenszeresig 
felemelt illeték kiszabásának 
volt helye. Elrendeli a pénzügy- 
miniszter azt is hogy a fel
sorolt beadványokkal kapcsola
tosan eddig felemelt illeték — 
amennyiben a fél ezirányban 
folyamodványt ad be és a ki
kötött feltételek fennforognak — 
az egyszeresre leszállittassék.

Felhívás
kartársainkhoz !

T r a f ik  k eze lők et, a lkalm azottakat 
kérjen  Dohányárus Csoportunk iro 
dájától, ahol nyilvántartunk t ö b b ,  
k isebb -n agyobb  ó vadékka l rendel
kező  alka lm azást keresőt. A  közve
títést teljesen  díjtalanul végezzü k  kar- 
társaink részére .

M e g je le n t  a  111 köz,emény- 
d o h á n y  e g y e  cl á r u  síig
1934)35 (költségvetési) évi statisztikája
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Z ö ld  Bernát. A  kiadott engedély | 
ideiglenes jellegű, tehat bármikor visz- . 
szevonható, ha a közeli kizárólagas 
dohányárusok megélhetését veszélyez- j 
teti. A  visszavonást ez érdekelteknek 
kérvényezniük kell. A  jővendéknek tér- ; 
mészetesen érdeke, hogy nagyobb tá
volságokban ne hiányozzék dohány- i 
áruda. A z  említett esetben 57d méter- ; 
re van az uj árudés. tehát indokoltnak 
látszik az engedély kiadása. Ha ez 
nem igy van. értesítést kérünk. (1146.) j

özv. Schlégl Jánosáé. Kérvényét | 
75962,936 XIII a szám alatt benyújtót- | 
tűk. Kérését pártfogoltuk. A z  elintézés | 
eredményéről majd értesítést küldünk, j 
A  főkapitánysághoz címzett beadványt ! 
elküldöttük. (1202)

Perlak i Béláné. 75488 936 szám 
alatti kérvényét a makói pénzügyigaz
gatósághoz folyó hó 4.-én leküldték 
kivizsgálás céljából. Szíveskedjék ott 
megsürgetni, hogy m ielőbb terjesszék 
fel. Ennek a megtörténtét kérjük velünk 
közölni, hogy ismét eljárhassunk. (1195.)

Zacher V ilm a. Trafik-hitelek lebo
nyolításával nem foglalkozunk, a bizo
mányi áruhitel megvalósul a közeljö
vőben : kérjen akkor bizományi hitelt. 
Ha ezt nem tudja megvárni az O. K. 
H.-tól kérhet áruhitelt. Feltételek : 6 °/« 
kamat, két kezes vagy ingatlan bizto
síték. A  bizományi áru összege kétheti 
forgalmának megfelelő összeg lehet.
(1204.)

Dohányzási cikkek legolcsóbb beszerzési forrása
It-%f-8n4: TAUSZKY AR TÚR
B U D A P E S T , V II. kér., A k á c fa  - u tca  13.

H IVATALO S KÖ ZLEM ÉNYEK M

A  B A R O S S  S Z Ö V E T S É G  D O H Á N Y Á R U S  
C S O P O R T J A

H ivatalos helyisége: Budapest. IV. Bástya-u. 5. földszint 4.
H ivatalos óra  : Minden hétköznapon (szombat kivételével) d. e. 10— 12-ig 

és délután 4— 6-ig.
T e le fon ja : 86-8-67.
Szak lap ja : a Baross Szövetség dohányárus száma. Megjelenik minden hó 

első és harmadik csütörtökén. Tagoknak díjmentes. Rovatvezető : dr. Buday Gyula.
Ügyésze: Dr. Buday Gyula egyetemi m. tanár, ügyvéd (Budapest, VI., 

Ancrássy-ut 36. 111. 6. T e le fon : 193-93.). hivatalos óráit a Csoport helyiségében 
minden pénteken d. u. 7— 8 között tartja.

A Kormánzvó Ur Ófőméltó- 
sága Dorner Aurél miniszteri 
tanácsost, a pénzügyminiszté
rium elnöki osztályának veze
tőjét magas kitüntetésben része
sítette. Ebből az alkalomból a 
B. Sz. D. Cs. üdvözölte, melyre 
lapzárta  után a következő 
választ kaptuk :

Nagyságos Szentessy Sándor 
urnák, a Baross Szövetség 
Doháoyárus Csoportja alelnöke 
Budapest.

Igen tisztelt Alelnök U r !
Legfelsőbb helyről történt 

kitüntetésem alkalmából a 
Baross Szövetség Dohány
árus Csoportja nevében ki
fejezett szerencsekivánato-

k it h il <san kö-izönö<■ és 
kérem, hogy hullámat a 
Csoport tagjaim k tóin á- 
csolni m iltóztasson.

Fogadja Igen Tisztelt A l
elnök Ur őszinte nagyra
becsülésem nyilvánítását, 
mellyel vagyok

igaz híve
DORNER AURÉL

miniszteri tanácsos, 
elnöki osztá ly  veze tő je

Öméltósága köszönetét ez
úton tolmácsoljuk tagjainknak, 
akik Dorner Aurél — a dohá
nyosok őszinte és melegszívű 
barátja — iránt már régóta sze
retettel és ragaszkodással visel- 

I tetnek.

P u re b l  G y ő ző  d r . k i
tün tetése . A hivatalos lap 
egyik legutóbbi száma közli azt 
hogy a Kormányzó Ur Ö Főmél
tósága dr. Purebl Győző alelnök- 
iigyvezetö igazgatónkat a magyar 
vöröskereszt érdemkeresztjével 
tüntette ki. A Baross Szöretség 
minden tagját őszinte öröm tölti 
el e kitüntetés láttán s a nagy 
nyilvánosság előtt is azon benső 
óhajunknak adunk kifejezést, hogy 
elnökségünk és ügyvezetöségünk 
e kitűnő tagja a kitüntetés fényé
nek hosszú éveken át örvend
hessen kitűnő egészségben.

P e s t  v á rm e g y e  u j tb. 
ü g y é sze  Örömmel tudatjuk tag
jainkkal, hogy Pest vármegye 
főispánja dr. Őrei Coriolán ügy
védet, Szövetségünk tagját tb. 
ügyésszé kinevezte.

Idősebb urhölgy j ó i m é  n ö
dunántúli t r a f i k j á b a ,  melyet 
egyedül vezet, magamellé ven
ne komoly szintén egyedülálló, 
megbízható hölgyet üzletvezető 
vagy családtag ként is 1000-2000 
pengő tőkével. Leveleket „Vas
megyei nagyváros" jeligén a 
Csoport továbbit.

L e g ú j a b b !  F i i s á
d u p l a s z ű r ő s  szivarkahüvely

G y á r t ja :

S am u m  A lte sse  r. t.
VI., Gömb utca 32. sz.

A  P é n zü g y ő rö k  L a p ja
Olcsó nyaralás 
Zala megyében

erdővel körülvett pormen
tes szép helyen, ahol sok 
gyümölcs és strand fürdő 
van

olcsón és jól nyaralhat
cim : Vajay István, dohányárus 

Szentbékálla, up. Köves- 
kál. (1107).

Felelés sserkesaté : Táb+ry Odbor 
Kiadótulajdonos: Bar—»-3mömmt»éb JBs 

reakedd. Iparos ás Rokon—mhmdk
Országos EytmáUrtm.

FmMbm H a d i : dr. I>sms\as XsflsnAi

Nyom*

Újdonság ! aruhékháziéi-
■■ —— készítésére kor

szakot alkotó uj szabásm inta jött for
galomba. mellyel minden külön segít
ség nélkül bármilyen nagyságú ruha 
vagy kabátfelsőrész önállóan kiszab
ható. A  szabásm intát a Baross Szövet
ség tagjai kedvezményes áron kaphat
ják meg. A  Baross Szövetséghez tartozó 
dohányárusok 1 P  50 fillérért forga
lomba hozott CentRobi szabásmintát 
viszonteladés céljából darabonkint 1.— 
pengő beküldésével rendelhetik meg.

Hirdessen a Baross Szövetein lapjAbai 1

itott; PauloviU Imre könyvnyomdájában

előfizetési felhívást intézett tag- 
tagtársainkhoz, sőt annak szer
kesztője egyik-másik tagtársun
kat távbeszélőn is felkereste 
abból a célból, hogy őket elő
fizetőjének megnyerje.

Több tagtársunk felkérésére 
miheztartás céljából érdeklőd
tünk a Pénzügyőrök Társas
köré- nél s annyit sikerült meg
tudnunk, hogy a „Pénzügyőrök 
Lapja az aktív pénzügyőrökkel 
semmiféle kapcsolatban nincs, 
azoknak nem szaklapja, hanem 
teljesen magántermészetű vállal
kozás.

Budapest, VII. Nyár-u. 6. —  Telefon 37-

E1 kell azonban ismernünk, 
hogy fenti lap a dohányárusok 
életnyilvánulásaival és ügyeivel 
alkalmilag jóindulatúan foglal
kozik s ennélfogva tagtársaink 
legjobb belátására bízzuk, hogy 
arra elő akarnak-e fizetni, vagy 
sem.

A  Duna mellett. H A R T Á N  havi 20 
pengőért kapható b ú to r o z o t t  szoba.

Olcsó élelmezés, kitűnő 
strnnd, sziget, c s e n d e s  
üdülésre k i v á l ó a n  alkalmas*

Érdeklődni lehet : K isasszondi Lajos 
dohány árusnál H A R T A  (Pest m egye)

3— 13
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