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Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Tagoknak évi 12 pengő:
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120 M I L L I Ó !
Szendy Károly polgármester 
a kereskedelem és ipar 
foglalkoztatásáról

Szorosra fogott 
gyeplőt

Az általános európai gazda
sági, pénzügyi és politikai vál
ságba sodródik most ez a kis 
sziget is, mely esztendők óta a 
nyugalom és béke sokfelé meg
irigyelt szigete vo lt: ez a mi 
kis csonka országunk. Ezt a 
nyugalmat és csendet köszön
hetjük annak, hogy a nemzet 
erőit társadalom és államhata
lom egyaránt igyekezett össz
pontosítani s ezáltal biztosítani 
a polgári boldogulást egy olyan 
időszakban, amikor körülöttünk 
és távolabb tőlünk osztály- és 
testvérharc marcangolják a né
peket.

A  magyar polgár vigyázzon 
arra, hogy tisztánlátását ne za
varja meg semmiféle áramlat. 
Nekünk változatlanul magya
roknak kell megmaradnunk 
abban a tudatban, hogy roko
naink nincsenek, egyetlen igaz 
és megbízható hívünk a saját 
akaratunk és fegyelmezettsé
günk, a vetünk rokonszenvező 
baráti nemzetek száma kicsi, 
ellenségeinké pedig kiapadha
tatlan. Ez a tényleges helyze
tiünk kell hogy még jobban ve
zessen mindannyiunkat annak 
felismerésére, hogy a keresztény 
világnézlet az egyetlen és csal
hatatlan iránytű, mely után ily 
hányódások közepette bizton 
igazodhatunk.

Ezt leszögezni annál is inkább 
szükséges, mert máris láthatjuk, 
hogy bizonyos külföldi esemé
nyekkel kapcsolatban mennyire 
felüti fejét nálunk az- hogy a 
nemzeti és keresztényi gondo
latba beleilleszkedni nem aka
rók -ismét türelmetlen és erő
szakos módon próbálkoznak 
vele, vájjon sikerül-e már át
törni a magyar polgárságnak 
1919 óta egységes frontját, me
lyet a különböző politikai ár
nyalatok alapjában véve nem 
tudtak gyengíteni. Ezt az egy
séges polgári frontot tartsuk és 
erősítsük. Ennek köszönhetjük, 
hogy a nemzet egészséges élet
ereje elsöpörte azokat, akik a 
nemzetköziség áramlatába akar
tak bennünkei taszítani. Ebben 
a küzdelemben elölj árt a ke
resztény magyar po lgárság, 
mely nehéz és sok áldozattal 
biztosította a feltámadást a re
ánk zúdított romhalmazból és 
ekként egyengette az útját az 
egzisztenciális boldogulásnak 
azok számára is, akik a küz
delem nehéz napjaiban sehol 
sem voltak találhatók.

A  mostani válságos hullám
verésben gondoljunk az elmúlt 
tizenhat esztendőre és azonnal 
tisztába jövünk vele, hogy a

Szendy Károly polgármester 
a főváros pénzügyi bizottságá
nak ülésén, amelyen az 1937. 
évi költségvetés tervezetét tár
gyalták, bejelentette, hogy a fő
város szászhusz millió p ngőt 
juttat a jövő esztendőben az 
iparnak és a kereskedelemnek.

Beruházásokra — mondotta 
a polgármester — kölcsönpén
zekből a jövő évben mintegy 
húszmillió pengő áll rendelke
zésre- Ebből 5.7 a Vízművek 
munkáira, 4.8 az Angyalföld 
csatornázására, 1.5 az óbudai ki-

A költségvetésben huszonöt 
milliónál nagyobb összeg áll 
rendelkezésre beruházások cél
jára. Ennél 13 3 milliót a köz
ségi háztartásnál, 1 2  milliót az 
üzemeknél irányoztunk elő. A 
községi háztartásnál előirány
zott beruházások nagyobb téte
lei : templomépités 300 000, re
staurálás 420.000, útépítés 895 
ezer, csaton aépités 454-000, 
park ozás 98-000, k i s a j á t í t á s
900.000, Dunahidépités 2 millió, 
vágóhídi beruházás 380.000, 
szükséglakások 400X00, korházi 
beruházások 447.000 köztiszta
sági kiadások 257-000, hivatali 
épületek berendezésének kiegé
szítése 2 2 1 .0 0 0 , a kiscelli kas
tély karbahelyezése 135.000. ki

valóban magyar és egészséges 
népi ösztön mentett meg ben
nünket egy ízben attól, hogy 
sorainkban a felfordulás és a 
testvérgyiikosság úrrá és rend 
szerré lehessen. Ez az elmúlt 
tizenhat esztendő, mely ben
nünket még megcsonkitottsá- 
gunkban is tényezőnek tett meg 
az európai népek velünk nem 
rokon társadalmában, mir.dany- 
nyiunkat kötelez, de elsősorban 
azokat, akik a gyeplőt kezük
ben tartják. Éber virrasztásra 
soha még nem volt olyan szük
ség, mint most s ezért a ma
gyar kereskedők és iparosok 
nemzeti életfelfogásának letéte
ményeseiként üzenjük, hogy vi
gyázat ! Az európai helyzet lej
tőre került és gyorsabb iram
ban sodródnak a nemzetek sze
kerei. Fegyelmet és rendet csak

vezető főút építésére, egy mil
lió a Margithid szélesítésére,
800.000 pengő tudományegye
temi klinikai tbc- pavillon épí
tésére, 700.000 pengőt a sertés
vágóhíd modernizálására, hat
százezer pengőt a nagyvásár- 
telepi raktárház épiiésere, öt
száz-ötszázezer pengőt elöljáró
sági építkezésekre, 7o0.000 pen
gőt iskola építésre, 300.000 P-t 
a Rudas átalakítására, 2 millió 
pengőt Beszkárt beruházásokra,
300.000 pengőt szükséglakások 
építésére fordíthatunk.

sebb beruházások 5 2.000 pen
gő. A rendes kiadások között 
épületfentartásra. útépítésre stb. 
összesen 5.8 millió pengő elő
irányzat van. Az üzemek leg
nagyobb beruházási tétele az 
Elektromos Műveknél 8.5 millió 
pengővel jelentkezik, mig a Gáz
művek 1.3, a Vízművek 1.5 
milliót fognak közmunkára ki
fizetni. Mindezeken felül szá
mos közmunka és közszállitás 
va i a rendes kiadások között, 
amelyek a községi háztartásban 
25 milliót, az üzemeknél 4S 
millió pengőt tesznek ki- Vég
eredményben tehát a főváros 
közel 120 millióval táplálja az 
ipart és a kereskedelmet.

úgy tarthatunk, ha minden fi
gyelmünket összp on tos ít j  uk, 
minden akadályra ügyelünk, 
minden szakadékot elkerülünk, 
a normális haladásból roha
násba bele nem vágunk.

A  magyar polgárságnak tud
nia kell, hogy a mai nehéz 
idők ismét vártára szólítják. 
Nem volt elég tizenhat eszten
dővel ezelőtt elseperni az útból 
a nemzetközi kalandorság ve
zetőit, hanem figyelnünk kell a 
láthatáron károgó varjakra is, 
melyek újra dögpecsenyére pá
lyáznak. Ennek az országnak 
alapítása a kereszténység szent 
törvényei alapján történt, a mo
hácsi vészből való kivezetése a 
kereszténység parancsolata volt, 
a világháború utáni összeom
lásból való feltámasztása pedig 
ismét a kereszténység életérejét

Darányi Kálmán
miniszterelnök 

távirata a Szövetséghez
A Baross Szövetség néhai 

Gömbös Gyula tragikus el
halálozása alkalmából a ma 
gyár királyi kormány előtt 
is tolmácsolta tagjainak rész
vétét. Válaszképen dr. Da
rányi Kálmán miniszterelnök 
úr a következő sürgönyt kül
dötte országos elnökünk cí
mére:

»V iléz jákfai Gömbös Gyu
la miniszterelnök elhum ti 
alkalmából úgy a saját, vala
mint a Baross Szövetség ne
vében nyilvánított meleg 
részvétért a magam és a kor
mány nevében őszinte köszö
netét mondok Darányi Kál
mán. -

Jubilál
a Takarékossági Nap

M i n d e n  esztendőben ok
tóber 31-en rendezi meg a pos- 
taiakarekpénztár a kormány 
megbízásából, a Takarékpénz
tárak és Bankok Egyesületevei 
és más testületekkel karöltve az 
országos takarékossági napot. A 
takarékossági mozgalom nagy 
fontossága és jelentősége ma 
már köztudomású, óriási nem
zeti és gazdasági érdekek fü őd- 
nek a m07ga!om sikeréhez, kü
lönösen p dig a tdknre os>agi 
nap eredményességéhez. A  ta
karékossági mozgalom elérke
zett első jubileumához : ezidén 
rendezik meg a tizedik takaré
kossági napot.

igazolta. Ezt a három történel
mi próbát kiállott biztos alapot 
mi el nem hagyhatjuk. A  pol
gárságnak, a magyar kereske
dőnek és iparosnak ismét a 
küzdőtéren a helye. Gondosan 
ügyeljenek a felső vezetők ar
ra, hogy a helyes kerékvágás
ból ki ne kerüljünk. Bennünket 
soha semmiféle liberális és ál- 
liberális rendszer, sem pedig 
magyar r-oltunktól idegen im
port-rendszer nem boldogíthat. 
A  mi létünk alapja a tiszta ke
resztény erkölcs és annak je 
gyében a feltétlen nemzeti en
gedelmesség és dolgozni aka
rás. Nem is lesz itt semmiféle 
meglepetés, ha a kormányon 
ülők a veszélyt felismerve. ke
mény kézzel jó  szorosra fogják 
a gyeplőt 1

Közmunka, üzemek
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A  nemzeti erők
tömörítésének jegyében !
Zászlót bontott 
a szentesi Baross Szövetség

Vasárnap tartotta meg a 
Baross Szövetség zászlóbon
tását Szentesen. Ez a meg- 
mozd ul ás esem én y szá inba 

megy, mert messze megha
ladja azon hereieket, melyek
kel' érdekléstül éti gyűlések 
általában bírnak. Itt nem egy' 
egyszerű egyesüleii vasárnapi 
ülésről, panaszáradat any- 
nv iszor látott megismétlésé
ről volt szó, mint ezt más
felé tapasztalhatjuk. Ez a 
szentesi zászlóbontás egye
nes folytatása volt a nem
zeti és népi erük legszéle
sebb keretében megindított 
szervezkedésének. melyről so
kan szeretnék hinni, hogy 
megtorpan és végleg meg is 
szakad.

A Baross Szövetség élő hit
tel ápolja a nemzeti erők 
összpontosítását s ha eddig 
célkitűzéseinek megfelelően 
járt el ebben az irányban; 
úgy most vasárnap mint egy 
értékes nagy nemzeti hagya
ték végrehajtásában cseleke-

| dett. jelezve a nagyszabású 
| üléssel azt, hogy nincs és 

nem lehel ebben az ország- 
' bán semmiféle olyan nagy 
j csapás, mely felmenthetné a 
i nemzeti társadalmai a szer- 
' vezkedés sürgős folytatására 
! irányuló munka alól.

Ennek a munkának hősei 
vannak — a küzdelem terén 
önmagukat feláldozott vezé
rek. Az (") emlékük a keresz
tény társadalom előtt szent 
és ” éppen ezért a reáli
san gondolkozó emberhez il- 

i lően kell kegyelettel adóz- 
| nnnk. a munka lázas tem- 
j /lójának fenlar/ásával, söl fo- 
j kozásával. A szentesi zász 
: lóbonlás ennek jegyében tör

tént s ezzel a Baross Szövet
ség példát szolgáltatotl az 
egész nemzeti társadalomnak 
arra, hogy megállás nélküí 
haladjanak tovább, mert még 
messze vagyunk attól, hogy 
a nemzeti ce ok maradéktala
nul biztosítva* legyenek.

C songrádm egye  székhelyén
A szentesi zászlóbontásra a Baross j 

Szövetség központi szervezetének nagy 1 
küldöttségét vezette Ilovszky János | 
országos elnök, akinek kíséretében ott 
voltak : Tábory  Gábor. Kiss Endre ke- | 
reskedelmi tanácsos alelnökök. dr. Őrei 
Géza főigazgató, a propaganda osztály 
elnöke, dr. Őrei Coriolán vm. főügyész. 
Botos Miklós. Km oskó  Mihály. Szimper 
József. Virágh  Karoly szakosztályelnö
kök, Tóth Gábor. dr. M iklós Ferenc főv. 
törv. biz. tagok. Haidler Ferenc. Kerekes 
József, Schurmann  József a Baros-vr 
füszeresek részérői, Ispánovits Sándor 
igazgató, dr. Dom okos  László főtitkár. 
Ducker Ödön. Nagy Sándor. Dán  Já
nos elnöki tanácstagok, Gosztonyi Jenő 
és dr. Csák Zoltán a fővárosi napi 
sajtó képviseleteben. Lázár Ferenc dr. 
fe ’sőházi tag és Barna-Szögyény  Ber
talan min. osztályfőnök a törvényho
zás, illetve a Szövetség idegenforgalmi 
szervezetének képviseletében jelentek 
meg. A  Baross-küldöttségben voltak 
még Szablya  János, az Országos Ipar- 
művészeti Társulat ügyv. elnöke és

Sándor fogadta a Baross kül
döttséget.

Szentes város polgársá
gának nevében szeretettel kö
szöntőm Méltóságodat és a 
Baross Szövetség küldöttsé
gét, mely idejött, hogy a 
nemzeti összefogásnak, a ma
gyar értékek érvényre jutásá
nak nemes munkáját Szentes 
javára is folytassa.

E város józan, munkás és 
takarékos polgárságában 

meg vannak mindazok a jó 
tulajdonságok, amelyek fel
szín rehozásával egy összefüg
gő. nagy rendszeres alkotó
munka folytatható. A Baross 
Szövetségtől várjuk, hogy 
megmutassa azt az utat, ame 
Íven az egységbe tömörült tá
bor elindulhat. A Szövetség 
vállalkozott erre az áldozatos 
munkára, melvre a város kö

zönsége nevében Isten áldá
sát kérem.

Ilovszky János válaszában, 
a küldöttség és a szegedi cso
port nevében megköszönve az 
üdvözlést, kifejezte afeletti 
örömét, hogy a város uj pol
gármesterének egyik első hi
vatalos szereplése épen a 
Szövetséggel kapcsolatos,
amelynek munkája a jövőben 
a város fejlődése szempontjá

ból nem lesz közömbös. -  
Szentes, ez a színmagyar vá
ros, mely át van hatva a nem
zed összefogás nagy eszméjé
től, most a Szövetséggel kar
öltve fog dolgozni a szebb 
magyar jövőért. —- A mostani 
kézfogásban zálogát látja a 
közös munka sikerének.

Az üdvözléseket harsány- 
éljenzés fogadta.

A  hősi em lékm űnél
Az üdvözlések után Ilovsz- 

kij János kíséretében levő ve
zetőségi tagokat bemutatta a 
polgármesternek, majd! az 
egész küldöttség kocsikon vo- 

I nult be a főtérre, ahol felso
rakozott a Hősi Emlékmű 
előtt Az ünnepélyes aktus
nak a leventék és* a cserké
szek egy-egy csapata volt je- 
'len. — magánál az emlék
műnél két díszruhás rendőr 
állt őrséget. A szentesi Ba
ross tagokkal együtt nagy se
reggé növekedett tábort ér
deklődéssel nézte a közönség. 
Ünnepi csendben kezdette el 
beszédét Szablya János, aki a 
következőkéi mondotta:

A Baross Szövetségben tö
mörült magyar testvérek ne
vében hozlam babéi t nektek, 
szentesi hősök! Huszonkét 
esztendővel ezelőtt fegyverbe 
szólított a Legfelsőbb Hadúr, 
a magyar király. T i akkor el- 

j  búcsúztatok apától, anyától, 
testvértől, baráttól, hitvest íl 
és gyermektől, hogy acélos 
karral, elszánt akarattal véd
jetek meg a magyar tűzhe- 
jeket. védjétek meg mindazt, 
ami nekünk szent És négy 
éven át folyt a drága magyar 
vér. Ecce homo — mond
ta Pilátus, amikor az elkín- 
zott Krisztusra mutató,t E c
ce Hungária*, — mondotta a 
zokogó lelkű magyar, amikor, 
a trianoni békediktátum ránk 
zúdította ezt a rettenetes 
helyzetet. Sötét fellegek jöt-

ek és még sötétebb felhők 
onultak el a magyar égen s 
így látszott, hogy ezek a de- 
•ék. magyar hősök hiába on- 
olták vérüket. De Isten ir
galmas volt hozzánk és gon- 
loskodott arról, hogy meg
jöjjön egy jobb, egy szebb 
idő. amelyben a magyar el
szántság, a magyar akarat, 
a magyar talentum megint 
érvényesülni fog.

Szentesi hősök, nem hiába 
folyt véretek! Szentesi hősök, 
nem hiába küzdöttek a 
hazáért! Nagybányai vitéz 

Horthy Miklós, Magyaror
szág kormányzója és a ti ér
demelek. hogy ebben a nagv 
szerencsétlenségben megjött 
mégis az a lehetőség, hogy 
a magyar élet egén megint 
szebb felhők tűntek fel és 
megint úgy látjuk, hogy van 
jövőnk, hogy a magyar élet
nek van reménye. Szentesi 
hősök, tiétek az az érdem, 
hogy a magyar élet szebbe 
kezd lenni, uj rügyeket lá
tunk virágok fakadnak és ta
lán nemsokára gyümölcsét is 
élvezhetjük ennek a megúj
hodásnak A költő szerint az, 
ki hazáért ontja a vérét, ha. 
korán is hal meg, sokáig él. 
Szentesi hősök, a ti emlék;:-

jálok a ml szeretettünket és 
örök hálánkat mindazért, 
amit a magyar hazáért U  t  e i  ‘ K 
és mi hálánk és szeretetünk 
jeléül tesszük le ezt a babér- 

| koszorúk
H olló  Mihály, a központi szervezet 
háziipari és népművészeti szakosztá
lyának elnöke. A  Baross küldöttség 55 
íöböl állt, külön érdekessége a szentesi 
zászlóbontásnak az. hogy ez alkalom
mal először történt, hogy a Baross 
Szövetséggel együtt ment küzdelembe 
a „Turuü Bajtársi Szövetség is, mely
nek részéről dr. Lissáb György veze
tésével külön 12 tagú küldöttség utazott.

Fogadtatás
A pontos időben befutott 

filléres gyorsvonat utasait a 
feldíszített pályaudvaron egy 
szakasz levente, Zsoldos 
Lászlóval az élen a szentesi 
Baross Szövetség vezetősége 
fogadta, akik előresiettek a 
budapestiek üdvözlésére. — A 
főkijáratnál Szentes város 
uíonnan megválasztott pol- 
CÁ* es’ ere, dr. Kanász Nagy

A közgyűlés
Az ünnpély résztvevői ez

után átmentek a vármegyehá
zára.

A  szenlesi Baross Szövetség meg
alakulása mór október bő 4-én történt 
meg. A z  alakuló gyűlést maga 'Cson- 
gród vármegye alispánja, dr. remetei 
Csergő Károly vezette le. Maga ez a 
tény is élénk világosságot vet arra, 
hogy a szentesi Baross Szövetség gon
dos és alapos munkára vállalkozott. A  
megválasztott tisztiker a következő :

Elnök : Zsoldos  László iparos, a ke
reskedelmi tagozat elnöke : A rgény i 
Sándor, a Nemzeti Hitelintézet szentesi 
fiókjának igazgatója, az ipari tagozat 
e ln ök e : ifj. Szathmáry  Pál asztalos
mester, az őstermelői tagozat e lnöke. 
Nagy  Pál földbirtokos, a pártoló tagok 
tagozatának elnöke : Scherg Károly m.

kir. erdőfőmérnök, főtitkár : dr. M aiina  
Lajos tb. szolgabiró, ügyész: dr. N ovo- 
báczky Kálmán ügyvéd.

Ennek a tisztikarnak és az egész 
szenlesi szerv ezernek beiktatása tör
tént meg a közgyűlésen. A  megyeháza 
díszes termét megtöltötte a nagyszáma 
h ,!lp«tőcóg. E^nek soraiban ott 'áttuk 
Szentes vaiO> vezetőségei dr. K a rász  
Nagy  Sándor vezetésével, de ott volt 
az egyházak részéről a megjelenésében 
akadályozott dr. M iskolczy  Jenő apát- 
plébános képviseletében Tóth  István 
hittanár, Sebestyén Géza ref. lelkész, a 
hadsereg képviseletében Indrikouics 
Géza ezredes, dr. Szentirm ay  Elemér, 
a szomszédos Csongrád város képvi
seletében. dr. Jánoska T ibor rendőrfő
tanácsos, valamint dr. vitéz Várady  
László országgyűlési képviselő, Für 
Géza jószágfelügyelő.

Néhány perccel 11 óra után kezde

tét vette a közgyűlés. Ilovszky  János 
országos elnök a vármegye és a váTOS 
legfőbb vezetőitől együtt lépett - a  
terembe, akiket nagy ünneplés fogad. 
A z  elnöki asztalnál helyet foglalnak 
vitéz leveldi Kozm a  György főispán és 
dr. remetei Csergő Károly alispán- kö
zött Ilovszky  János és Zsoldos  László, 
jobbról dr. Lá zá r  Ferenc felsőházi tag. 
dr. Kanász Nagy  Sándor polgármester, 
dr. M iklós  Ferenc, a főváros törvény
hatóságának képviseletében, balról dr. 
Bonczos  M iklós vm. tiszti főügyész és 
Barna-Szögyény  Bertalan min. osztály
főnök. A  közgyűlést Zsoldos  László 
nyitja meg, akinek felhívására a terem 
közönsége hangosan elimádkozza a 
a „Magyar Hiszekegyet- . A  közgyűlés 
első szónoka Csongrád vármegye- tiszti 
főügyésze.
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Bonczos Miklós
a termelési ágak összefogásáért

Csongrád vármegye izzó 
lelkű főügyésze üdvözölve a 
megjelenteket, a következőket 
mondotta:

Ebben a teremben uj arco
kat, nj színeket, uj ismerő
söket látok. Itt látom Szen
tes város termelőit, iparosait, 
kereskedőit, vállalkozóit, te
hát az egész szentesi dolgozó 
társadalmat és látom ennek a 
társadalomnak arcán a szán
dékot. a cselekvés akarásul.

Vájjon ki és mi hozta ide 
a gyakorlati élet e munkása
it, a hétköznapi élet szürke 
robotosait? Egy gondolat, 
egy eszme: ennek az eszmé
ink ereje és igazsága, amely 
nem személyhez kötött, ha
nem személyleien. Egy esz
me. mely túléli megteremtőit. 
Mi ez a gondolat? E nemze
ti tőkének és munkának, a 
termelésnek és fogyasztásnak 
szerves összekapcsolása és 
harmóniája, amelyen keresz
tül az őstermelő, az iparos és 
a kereskedő kölcsönösen k i
segíti és megvédi egymást. Ez 
az eszme nem irányul senki 
ellen, ez az eszme a dolgozó 
társadalomnak önvédelme, 
segélye és támogatása. Régi 
igazság, de talán soha nem 
volt nagyobb szükség han
goztatására. mint ma, hogy 
az események szerencsétlen 
szüksége kényszerít minket a 
kölcsönös segítség nyújtásra, 
a Baross Szövetség mozgal
mának helyi megindítására. 
Természetes. hogy a mozga
lom vezetői termékeny talaj
ra találnak itt. Látjuk, hogy 
válság van, gazdasági, terme
lési. értékesítési, hitelválság, 
és hogy két malomkő között 
őrlődik a társadalom. Az 
egyik a rideg pénzvilágé, lel
ketlen. mely csak a rébachot 
nézi. a másik oldalon pedig 
egy véres vörös kéz á 1 1, 
mely az egész világot fel akar
ja gyújtani. Érezzük, hogy- 
valahol meg kell kapaszkod
ni. De hol? Legjobban lesz- 
szük. ha egymás kezébe fo 
gód zunk. ha az őstermelő, 
iparos. kereskedő) megértés
re talál, összefogásra egy 
nagy nemzeti szolidarizmus- 
ban. Viharos taps. Azt hi
szem. hogy ez a mostani ösz- 
szejövelelünk ilyen összeka
paszkodás. Talán ezt érzi a 
szentesi társadalom, amikor 
összejön. Én nem látom itt 
a kizsákmányolókat, a cs. k 
profitért harcolókat, hanem a 
do'gozó társadalom reprezen
tánsait látom itt. akik a jobb 
magyar jövőért, a tisztes pol
gári megélhetésért, az ország 
boldogulásáért akarnak har
colni. Taps, úgy van!)

A mozgalom személytelen, 
de sikere csak úgy lehet, ha 
biztosítva a kellő vezetés és 
irányítás, ha megvan a ve
zetésre alkalmas ember. A 
mozgalom nálunk jó talajra 
talál, az elvetett mag kicsirá
zott a inult vasárnap, ami
kor megalakult a B. Sz. helyi 
vezetősége, élén Zsoldos 
Lászlóval (nagy íaps), aki
nek személyéi en biztosíté
kát 1 átjuk a 'sikernek. -Apja is 
iparos, kereskedő vállalkozó 
volt, de emellett közéleti em

ber aki már Baross szellem
ben dolgozott s akinek tra- 
diciós neve biztosíték a si
kerre. ép úgy, mint az uj 
elnök. Zsoldos László egyé
nisége. (Úgy van!)

Feltámadt bennem a ké
tely, vájjon nem lesz-e ün
neprontás, ha a legnapi szo
morú gyász, a nagy temetés 
után összejövünk és szervez
kedünk. De arra a meggyőző
désre Jutottam, hogy nem. 
Eszembe jutott a Baross Szö
vetségnek pár évvel ezelőtt 
megtartott budapesti nagy
gyűlése. melyen három nagy 
férfiút ékesítettek a Baross 
lánccal: Fabinyi Tihamér,
W olff Károly és Gömb is 
Gyula kapták azt. Gömbös 
Gyula ekkor W olff Károly
ra célozva idézte a harci-

a n c / r ^ K n e ip p
vtvZutek tlqi lapátjai! 
Aftolja azt a bacát&ápot 
is *e*t% fezeiket cá sokai

szabályzatnak azt a paran
csát, mely honvédnyelvre 
fordítva igy szól: külön-kü- 
lön és más álon menetelve 
egy időben beérkezni s egy
szerre ütni!

A sors kifürkészhetetlen 
akarata következtében ez n 
kél nagy magyar lélek, ez a 
két puritán ember nem tudott 
beérkezni a célba. De ne zi 
egyedül masírozlak. Milliók 
masíroztak utánuk! A fővá
ros, a nemzet milliói és nincs

az az erő, mely ezeket a tö
megeket a tiszta és egyenes 
úton megáltílhatná és meg
akadályozhatná abban, hogy 
célt érjenek. (Nagy taps.)

Nincs megállás, csak előre 
haladás! Kell, hogy beérkez
zenek ezek a milliók. Ebben 
a megnyugvásban kérem llo v - 
szky János orsz. elnök urat, 
hogy iktassa a Szövetségbe a 
szentesi szervezetet és tartsa 
meg az avatási ünnepségei. 
(Taps.)

Ilovszky J á n o s :
Induljunk uj g azd a ság i hon fogla lásra

Ilovszky  János országos elnök elfo- 
gódott hágón kezdette beszédet, m ely
ben mindenek előtt íelh i.ta  a jelenle
vőket arra. hogy annak a férfiúnak, 
akinek nagysága a nemzet széles réte
gei előtt a ravatal komor hangulatában 
vált érzékelhetővé a fájdalmas és nem 
pótolható veszteség láttán, áldozzunk 
egy percet s merüljünk el kegyeletben.

Siri csend, halálos komorság tölti be 
a vármegye dísztermét egy percig.

— Egv nagy nemzed gyász 
után vagyunk és mi, akik az 
országház kupolacsarnoká
ban közvetlen szem- és fül- 
lanui voltunk annak a nagy 
temetésnek, amely utolsó út
jára kisérte Gömbös Gyula 
miniszterelnököt, azon az ál
lásponton vagyunk, hogy 
százszor is meg kell fontol

nunk minden szót, amelyet 
kiejtünk, mert tudjuk, hogy 
az ország gazdasági és politi
kai helyzetére rendkívüli ki
halással van, hogy milyen je
lenségek mutatkoznak köz
vetlenül azután, hogy elte
mettük a miniszterelnököt, 
akitől oly sokat vál tunk, aki
re egy irtózatos nemzetépítő 
feladat várt és aki testtel lé
lekkel és teljes (szívvel meg 
volt győződve sez ő nagy és 
végtelen optimizmusával, fa 
natizmusával, érző, vérző lei
kével arról, hogy a mai hely
zetben minden szempontot 
minden vezető embernek bí
rálnia és figyelnie kell. (H all
juk.)

Gömbös halála a nemzet vesztesége
Szentes város polgárságá

nak ezzel kapcsolatban egé
szen más irányban hívom fel 
a figyelmét arra. ami teg
nap történt. Voltak már nagy 
temetések, de amikor tegnap 
a kupolacsarnokban ott lát
tuk az átszerveződön, a más 
irányokat követő Németor
szág" a nagy győzelmet ara
tott Olaszország, Lengyelor
szág, Bulgária, és a nagy át
alakuláson keresztül ment 
Ausztria képviselőit a ravatal
nál, tán sokan csak akkor 
ébredtünk tudatára annak, 
hogy mit vesztett a nemzet 
Gömbös Gyulával. A magyar
ság nagyrésze talán nem is 
tudja ezt, hiszen kimerült 
már a politikai harcokban és 
nem látta a hatalmas nemzet
építő munkát, amelyet Göm
bös Gyula Magyarországért 
kívánt* keresztülvinni.

Bekapcsolódva itt a Bon 
ezos főjegyző ur lélekből fa
kadó lendületes és erőtől ára
dó szavaiba, meg kell jegyez
nem itt, hogy a Baross Szö
vetség nem politizál. A Ba
ross Szövetség csak gazdasági 
politikát csinál. Ez a Szö
vetség szabad érdekképvise
let, amely nemcsak az ország 
belső gazdasági életének ütő
erejét vizsgálja, hanem állan

dóan figyelemmel kiséri a v i
lággazdasági konstellációkat 
is. Mielőtt rátérnék ennek a 
munkának méltatására, en
gedjék meg, hogy hálás kö
szönetét mondjak azért a szí
vélyes meleg fogadtatásért, 
amellyel kint a pályaudvaron 
minket az önök érdemes 
polgármestere (nagy taps) 
köszöntött és hálás köszöne
tét mondjak Kozma György 
főispán úrnak is, hogy ami
kor otthonának küszöbét át
léptük, magyaros szeretettel

fogadott bennünket, egyszerű 
harcosokat. Mert az az igazi 
vezér, aki az egyszerű kato
nákat épen olyan szeretettel 
öleli a keblére, mint a kie
melkedő egyéneket. Mert eb
ben van a nyitja az egész 
nemzeti újjáépítési gondolat
nak, hOjgy ha magyar 
testvér magyar testvérnek 
a küszöbét lépi át, sze
retettel és nem gánccsal üd
vözli. (Taps.) Végtelen joleso 
érzéssel kell erről megemlé
keznem azután a reieráda 
után, amelyet az itteni elnök 
úrtól kaptam, amely" szerint 
a múlt vasárnapi alakuló 
ülést Csergő Károly alispán 
úr volt szíves levezetni. Úgy 
tudom, azok az urak és höl
gyek, akik ma itt jelen van
nak, a legfőbb irányítói en
nek a szép nagy alföldi vá
rosnak és környékének. És 
így joggal várhatják tőlem 
azt a nyilatkozatot, hogy 
tényleg nagy" öröm volt szá
munkra idejönni. Ök pedig 
joggal kérdezhetik, vaj/on az 
a bizalomelőlegezés, amellyel 
a uii sorainkba b es ze rv e z i
tek és hozzánk csatlakoztak, 
jogosult-e és nem pazarolták 
e ezt a bizalmat érdemtelen 
céi ki tűzésekre és hogy nem 
görögtűz-e csupán amit a 
Baross Szövetség ma itt 
éleszt.

Letörjük az egyéni mohóságot
Ebben a teremben széjjel- 

nézye címereket látok, ame
lyekben turulmadár van. A 
mi zászlónkon is turulmadár 
van. A honalapító Árpád 
pusztaszeri emlékműve felett 
turulmadár lebeg.

Nem véletlenség, hogy 
mi együttjöttünk a Turul 
Szövetséggel. Árpád pilótája, 
a honfoglalás vezetője a tu
rulmadár volt. A Baross Szö
vetség azért küzd, hogy a tu
rulmadár vezetése mellett in 
dítsuk uj gazdasági honfog
lalásra a keresztény iparost, 
kereskedőt és végre rendet 
teremtsünk abban, hogy m in
den magyar testvér, aki eb

ben az országban dolgozik, 
megtalálja a maga kenyerét. 
Békét és háborút hirdetek. 
Békét azoknak, akik a ke
resztény7 hit tanításai és er
kölcsei szerint élnek és Hábo
rút hirdetnek azok ellen, aki.v 
a mai nehéz időkben a nem
zeti talpraállás nagy és szép 
gondolatát elfeledve a maguk 
egyéni önző céljait szolgálják. 
Mi a gazdasági élet szakem
berei tudjuk, hogy a föld
míves, az iparos, az ősterme
lő, a kereskedő és a tisztvise
lő munkája mit jelent. Tud
juk mit jelent, amikor a mun
ka műhelyéből a szerszám 
ütemes za a hallatszik a iáo
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a kereskedelem virágzik, hogy 
a köztisztviselő a nemzeti épü
let csarnokának megkörnyé- 
kezhetetlen hatalmas pillér
oszlopa. Tudjuk mit jelent a 
kisgazdatársadalom elége
dettsége. És így érthető, ami
kor azt mondom, hogy a Ba
ross Szövetség célkitűzése az, 
hogy az egyéni mohóságot le
törje és a statisztika szerint

[ HALAT pídig ZIMMER n £l  veszek

az ország negyven uj millio
mosa között csak egy van, 
aki hozzánk tartozik, 
magvar ember.

aki

Békét hirdetünk!
Ez újonnan keletkezett va

gyonok tulajdonosainak 
nagyrésze a karteltörvény 
alól való kibúvókkal, a nem
zeti joffok és érd ekek ellenére 
szerezte vagyonát. Nekünk 
az a fontos, hogy a nemzeti 
érdekeket szemclött tartó em
berek kezében legyen a va
gyon. Minket n'em elégít az 
ki, hogy egyes gyárak meg
hajolva a kor követelményei 
előtt, szerződtetnek fiatalem
bereket 80 pengős fizetéssel, 
de nem engedik őket köze
lebb a vezetéshez és ezt a 
magatartást a fiatalságra néz
ve megalázónak tartjuk. 
(Tüntető hatalmas nagy taps 

Mi békét hirdetünk azok
nak, akik megértik a . kor 
szellemét, a Baross Szö
vetség szellemét, a turulma
dár szellemét, amely itt ma 
megmozgatta a lelkeket. Göm
bös Gyula mint első Baross- 
láncos mondotta mekein. 
és az ő szelleme sokáig lesz 
irányadó Magyarország -tör
ténetében —, hogy ha nem 
volna még meg a “Baross 
Szövetség, ő csinálná meg. 
Mikor mi most itt megala 
ki tjük a Baross Szövetséget, 
ennek a turulmadárnak szel
lemét hoztuk. Nem hirde
tünk háborúi a felekezetek

ellen, de igenis hirdetjük az!, 
hogy ebben az országban 
mindenki, a főispántól az 
egyszerű munkásig a saját 
fajáért dolgozzon, hogy a T i
sza és a Maros táján megint 
magyar gyermeke Íz imádkoz
zanak, magyar emberek él
jenek és dolgozzanak' a ma
gyarságért, a magyar jövő 
ért, amelynek mi elő)harcosai 
vagyunk.

A szentesi Baross Szövet
ség tagjainak ezután is dol
gozniuk kell. Égi mannái mi 
sem hoztunk magunkkal, de 
egyet hoztunk útravalónak a 
mái beiktatásra: hogy azok, 
akik eddig a Szövetség köte
lékén kívül állva dolgoztak 

és küzködtek, ebben a mun
kában és küzdelemben a j ö 
vőben egy nagy, életerős, a 
nemzeti célokért rendületle
nül dolgozó) Szövetséget fog
nak maguk mellett találni. A 
mi munkánk az önöké és az 
Önök munkája a. miénk lelt 
Egy szálat építettünk ki. 
amely egyre erősebben fonó
dik a magyar városok és a 
főváros között, egy szálat, 
amelynek nem más a kötő- 
ereje. mint az. hogy magyar 
szív a magyar szivekkel gaz
dasági téren is megtalálja a 
maga együttes útját.

központban minden gazdasá
gi jellegű dologban, ahol se
gíthetünk, segíteni fogunk. 
Ígérem ezt a polgármester 
úrnak is. Ahol leheljük, hogy 
Szentes város nemzeti alapon 
nyugvó iparát és kereskedel
mét megsegítsük, meg fogjuk 
tenni a jövőben is. Fogunk 
segíteni az őstermelőnek is 
és kiépítjük azokat a szála
kat, amelyek Szentest a fő 
várossal és a külfölddel is 
összekötik. Csak az a nemzet

erős, ahol a gazdasági élet 
szálai a nemzethez hű férfi
ak kezében vannak. Bízom 
benne, hogy itt is így lesz 
és ebben a hitben iktatom 
be a Szövetséget, az uj elnö
köt. kérve, hogy a jé> Isten 
segítse munkáját és fakadjon 
belőle áldás a városra és a 
megyére. Repüljön a turul
madár és hozza meg szép, 
boldog és egészséges gazda
sági életünk Magyarországát. 
Hatalm as taps.

Zsoldos l^ászló 
székfoglaló beszéde

Induljon meg a munka
Mélyen tisztelt tagtársak! 

Csak pár szóval nagy vona
lakban vázoltam a Szövetség 
céljait, szándékait, lendítőe
rejét. Mi békét hirdetünk, 
hogy a keresztény felekeze
tek, emberek megtalálják 
egymást, de háborút azok el
len, akik a gazdasági helyze
tet nem a nemzet, hanem ki
zárólag önmaguk érdekében 
akarják kihasználni. Kérde
zem ezek után tőletek: akar
játok-e szeretettel, megértés
sel. áldozatkészséggel, h i 

kell. harccal követni a Ba- 
ross-zászlót.

Az országos elnök e szava
ira az egész termen végig zú
gott a kiáltás: — Akarjuk!

— Akarjuk!
Ilovszky  János és a Szövetség helyi 

csoportjának uj elnöke. Zsoldos  László 
ezután a feléjük nyújtott Baross-zászlót 
érintve, kivették a fogadalmat a szen
tesi szervezet uj tagjaitól. S egyúttal 
Zsoldos  elnök is letette Ilovszky  János 
kezébe az elnöki fogadalmat. Ilovszky  
elnök ezután a Baross-testvéri szere
tettel köszöntötte az uj alakulatot.

— Bízom benne, fejezte be 
szavait az uj elnök felé for
dulva, hogy a Te elnök
leted alatt a Baross Szövet
ség szentesi csoportja bele
kapcsolódva a szegedi és 
délvidéki csoport munkájá
ba, olyan áldásos tevékenysé
get fog itt kifejteni, mint ami
lyenről az előttem szóló em- 
l_.:?zett meg, édesatyáddal

kapcsolatban, aki ennek' a 
városnak a közéletében tisz
teletet és közbecsülést szer
zett munkájával. A nagy álla
mok kereskedői és iparosai 
nem akarnak más', minthogy 
saját nemzetüket is erősítsék 
a maguk munkájával. Ugyan
ezt szeretném itt is tapasz
talni és ünnepélyesen kijelen
tem. hogy mi. odafönt a

Ilovszky  János országos elnöő be
széde után szólásra emelkedelt Zsold os  
László, a szentesi Br.ross Szövetség 
elnöke, aki programmját a következők
ben fejtette ki :
. Az egy héttel ezelőtt meg

tartott alakuló közgyűlésen 
hangsúlyoztam, hogy a B. 
Sz. célkitűzései senki el
len nem irányul, a Baross- 
Szövetség össze akarja fog
ni mindazokat az értékes ma
gyar erőket, amely magyar 
erők a nemzeti újjászületés 
érdekében hasznos és ered
ményes munkásságot biztosí
tanak a szervezetben.

Közgazdasági élelünk elő
terében mindenkor a mező
gazdaság állott, méllóztassa- 
nak tehát megengedni, hogy 
első ízben mezőgazdaságunk 
mai állapotáról adjam elő 
igénytelen nézetemet A min
denkori földművelésügyi m i
nisztérium elismerésre mél
tó igyekezettel állott főleg 
az állattenyésztés minőségé
nek emelése tekintetében 
eredm ény esen rende 1 kézésre. 
Az utóbbi években a növény
termelés tekintetében is kü
lönböző akciókat kezdemé
nyezett, megállapításunk sze
rint azonban ez még csak a 
kezdet kezdete lehet, mert a 
nemesíielt vetőmagvakkal va
ló ellátása a gazdának nem

Ügyeljen  a keresztnévre  ! !

Magyarország arany koszorús mestere

S z lezák  László
harangércön tőde, 
harangfe lszere lés  
és haranglábgyár

BUDAPEST,
VI., Pe'neházy-u. 78
(V I Franjjppfin-u melleit) 
Saját ház Tel. : 2-913 53 

Páiisi világkiállításon díszoklevéllel. 8 nagy 
arany. 1 nagy ezüstéremmel több állami ok

levéllel kitüntetve
Számtalan egyh ázi e lism erő lev é l !

K iH p e k , Színházjegyek
P f e i f e r  F e r d ín á n d  (Z etdW  Testvérek)

nem zeti k ön yvkereskedésbe*

Budapest, IV.. Kossuth Laios-u. 5. 
-------- (A  Nemzeti K «.»ln ö  , a lotátsLm V

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC-sM

B U D A P K 8 T ,
IV Károly-krt- 28 ÍV. “

S zé k e ly - G óbé  
v e n d é g l ő
tv.. V eres  Pá lné u. 2
(Apponyi-tér 1. palotában) 

Erdélyi konyha, csodásizü borok, 
Dreher sör. Olcsó árak ! 
T e l e f o n :  1— 803— 20 

Tú l.: sepsizoltáni Czirjék Emil

L IN G E L
b ú t o r  a s o s a

GOJEtlUP E C E T
Telefon : 1 8 5 — O — 6 9 -

K ra y e r -L a k k -F e s t é k
K r a y e r  E. é s  T á r s a

B po s t, V ., V á c i-u t  3 4 . T e l .  2 -9 0 5 -7 3 .

Steiner keksz és csokoládé
vezető  márka.

mulat tervszerűséget. E te
kintetben még igen sok a ten
nivaló. ha azt akarjuk, hogy 
a külföldi piacok igényeit ki 
tudjuk elégíteni. Nagy elis
meréssel kell nyilatkoznunk 
gyümölcs és zöldségtermelé
sünk fejlődéséről, ez utóbbi 
kó termelvény a világpia
cokon mindemül a legtelje
sebb elismeréssel találkozik, 
és igazán nem nehéz piacot 
■találni a kitűnő ízű, ízléses 
csomagolású gyümölcs és 
zö 1 < 1 ségeink számára.

Fejlődő gyáripar - 
elesett
kézművesség

C s o ng r á d v á r m eg s* ébe n a
mezőgazdaság előrehaladása 
a közeljövőben biztosítottnak 
tekintendő, mert a várme
gyei gazdasági egyesület étén 
olyan férfiú áll gr. Károlyi 
Imre személyében. akinek 
gazdag) tapasztalatai és nagy 
élet h ö 1 cses sége r en d el kez csé
ré áll az egyesületbe tömö
rült gazdáknak. Ugv van.

Iparunkat tekintve' csonka 
országunk iparát kétfelé kell 
választanunk és pedig nagv- 
és kisipari csoportra.

Nagyiparunk csaknem 
minden vonatkozásban nagy 
fejlődésről és életképesség
ről teli tanúbizonyságot az 
elmúlt esztendők folyamán és 
ugv a belföldi, mint a kül- 
1 öleli piacon gyártmányaival 

csekély kivétellel meg
állja a versenyt. Kisiparunk 
fejlődése tekintetében is. kü
lönösen annak egyes ágaza
tait véve figyelembe, nagyon 
szép fejlődés, eredmény mu
tatkozik. azonban még min
dig nem az az eredmény, 
amilyen eredményre bízvást 
számítanunk lehetne.

Feltétlen nagy hibának kell 
minősíteni azt, hogy iparos
ságunknak megfelelő szakis
kolák nem állnak rendelke
zésre. Fel kell említenem, 
hogy pl. Csongrád várni egyé
ben csupán Szegeden van az 
iparosság részére megfelelő 
szakiskola, azonban ez a ta- 
nulnivágyó kisiparosság ré
szére egészen hozzáférhetet
len és pedig azért, mert na
gyon kevés iparos család ké
pes arra, hogy utódjaiknak 
a nagy költséggel járó vidéki
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intézetben való tanulást biz
tosítani tudja. Megfelelő ne
velés nélkül pedig arra szá
mítanunk nem lehet, hogy a 
jövő iparos generációi, tech
nikai teikészüliség és tudás 
nélkül a viszonyok állal kö
veiéit előrehaladási magá
nak biztosítani tudja. (Nagy 
taps.)

Gazdasági ny01110rúságunk 
az oka azután annak, hogy 
az iparos társadalom legna
gyobb része nagy szegény
ségben él. Az évek óla tai - 
ló általános nnmkahiánv iá
ján minden, társadalmi osz
tálynál legjobban sújtotta az 
iparos társadalmat és nag\on 
sok olyan értékes iparos kö
rülményeit ismerjük, akik az 
iparukban bekövetkezett

A kereskedelem
Kereskedelmünk. mond

hatnám, még kedvezőtlenebb 
körülmények között keresi az 
érvényesülést, mint az ipar. 
Magyarországon a kereske
delem szabad pálya, előkép
zettséghez nem kötött. lia 
bárkinek eszébe jut, hogy ed
digi elfoglaltságával talán el
lentétes kereskedői pályát vá
lassza. úgy azt minden ne
hézség nélkül megteheti. Kp- 
]>en énből az óriási rendszer
telenségből következik azután 
az, hogy kereskedelmünk 
gyermekcipőben jár. Azok az 
értékek, akik a szükséges elő
képzettséget megszerezték, 
esetleg elvesznek és az olyan 
vállalkozók, akik a nemzet 
jövőjének szempontjából ta
tán nem kívánatosak, külön
böző). de a szükséges etikai 
felfogást nélkülöző utakon, 
boldogulni tudnak. Taps.

Ki kell jelentenem, hogy 
szerény nézetem szerint a

munkahiány miatt kénytele
nek voltak szakmájukba egy
általán nem vágó, minden le 
hetőség által nyújtott munkát 
elvállalni csupán azért, hogy 
családjuknak a szűkös mi i- 
dcnnapil megkeressék.

Az iparosság szociális j(dé
lének emelése tekintetében 
már történlek kezdeményezé
sek és abban a biztos Indái
ban vagyunk, hogy ez a fel
fogás a további években csak 
erősödni fog és ha nehezen 
is. és ha évek múltán is, de 
minden bizonnyal oda fo 
gunk jutni, hogy a magyar 
társadalom ennek a kiváló 
érlékének életét hivatásának 
megfelelő munkával tudja 
biztosítani.

súlyos helyzete
mezőgazdaság és ipar szoros 
összefüggésben áll a kereske
delem erkölcsi értékével. Nem  
boldogulhat az a mezőgazda, 
vagy nem boldogulhat az az 
Ipa r( sorszúg, ahol a szűk ege • 
kereskedői tevékenység lebo
nyolítására megfelelő, ki
tűnően szakképzet/ és erköl
csi ér lékkel bí réi kereskedő- 
társadalom nem áll rendel
kezésre. Klénk taps. Sajná
lattal kell ismételten rámutat" 
nem itt ugyanarra a hiányra, 
ami az iparosság tekintetében 
fennáll. Ugyanis itt sem áll
nak a kereskedelmi szakkép
zettséget tanulnivágyó ma- 

i gyár testvérek részére ren
delkezésre m c-s>!'c! elő szakis
kolák. vagy ha rendelkezés
re állanak is. azok az egy
szerűbb anyagi körülmények 
közöli élő polgártársaink ál
lal szinte megközelíthetetle- 

i nek.

Gyorsmérleg, sonkavágó, mák-, kávé-, dió- és cukorőrlő '
kézi- és motorikus meghajtással

H U N G Á R I A  M É R L E G G Y Á R 1
Budapest. V.. V ilm os császér-u t 54. —  T e l e f o n :  1-296-56.

Kedvező fizetési feltételek  ..........  =  i

Olcsóbb lett az idei termésű uradalmi kék mák, * 
-■■■: = —. - feh é rb a b , árpagyöngy, stb.
i a d ó  F á i n á l  Bpest, Nagyvásártelep 
—=---  Telefon : 1-415-78.

mielőbbi gyakorlati megva
lósítását.

Amint az elmondottakból 
kitűnik, a Baross-Szövetség 
munkásságának bekapcsoló
dására rendkívül sok lehető
ség mutatkozik. Többször 
hangoztattam, hogy mi min
denkinek rendelkezésére aka
runk állni és mi mindenkinek 
az érdekét szolgálni akarjuk, 
aki a saját, becsületes, tisz
tességes munkásságán ke
resztül a nemzet egyetemé

nek értéke és aki magatartá
sával mindenkor és elsősor
ban a nemzeti újjáéledést 
akarja szolgálni.

Amidőn felszólalásom be
fejezem, kérem a Mindenha
tót, t e g y e  l e h e t ő v é ,  hogy 
eredményes munkásságunkat 
minél hamarabb felmutat
hassuk és felszólalásomat a 
Baross jelszóval fejezem be 
Istennel munkálkodj a hazá
ért! (Hatalmas taps.)

vitéz K o zm a  G y ö rgy
főispán

A szentesi Baross elnök 
beszéde után általános figye
lem közepette Kozma 

György főispán emelkede 1 
szólásra és a következőket 
mondotta •

Sokezer bánatos magyar, 
akik tegnap a haza nagy fi
ának temetésén résztvettünk, 
azzal az erős elhatározással 
távoztunk, hogy jövő műkö
désünkben szigorúan alkal
mazkodni fogunk az ő szelle
méhez. Ha most a másvilág
ról a boldogult idepillant, 
azt mondhatja magában: Igen 
ez a munka, amit most itt

végezlek, az én szellememben 
történt’ És én, aki Gömbös 
Gyű ának bizalmas e po ense 
voltam, ünnepélyesen foga
dom és ígérem, hogy az -3 
szellemében kifejtendő mű
ködésem során különös gond
dal leszek a Baross Szövet
ségre és a szentesi csoport
nak mindig örömmel állok 
rendelkezésére.

Hosszantartó nagy taps fo 
gadta a főispán tömör szava
it, aki után a főváros képvi
seletében dr. Miklós Ferenc 
bizottsági tag üdvözölte az uj 
alakulását.

Gazdasági szakiskolákat s ik ló s  Ferenc dr.
Távol áll lölem az a szán

dék. hogy csekély tudásom
mal bírálatot akarjak gya
korolni közoktatásügyünk fe
lett. de különösnek tartom 
azt. hogy inig az ország csak
nem minden számottevő he
lyén a lateiner pályára elő
készítőt gimnáziumok nagy 
száma éill rendelkezésre. 
ugyanakkor a praktikus pá
lyán elhelyezkedni akarók. 
megfelelőt szakiskoláik hiá
nyában. a szükséges szak- 
képzettségei megszerezni nem 
Ilidjé/k. S agy taps.

Azt képzelem, hogy a gaz- 
clalársadalom, az iparos- és 
kér es k ec I <"> l á r sad a 1 om j ö vő j é - 
nek biztosítása szempontjá
ból. elsősorban az lenne 
szükséges. hogy kellő szá
mú. könnyen hozzáférhe
tő. megfelelő szakiskolák áll
janak rendelkezésre, mert 
annak hiányában, hiába van 
meg a tanulnivágyóban a jó 
szándék, a társadalom részé
ről a legteljesebb segíteni 
akarás, a kívánt eredményt 
elérni nem tudjuk.

Dr. Miklós Ferenc beszé
dében rámutatott arra, hogy 
Budaoest a kommün után ke 
resztéire lelt és azóta számos 
intézkedéssel, uj intézmé
nyeknek felállításával igazol
ta azt. hogy ezt az irányt

megalapozta és betartja. A 
Kisipari Hitelintézetnek és a 
Község i Kaka ré kpénz Iá rn a k
élelrekeltése igazolja, hogy a 
főváros a maga részéről el
sősorban azokat karolja fel,

akiket a nemzeti gazdálkodás 
útjáról a liberális rendsz ;r 
leszorítani akart. A keresz
ténnyé lett főváros ledöntötte 
azokat a mesterséges válasz
falakat, amelyeket azelőtt fő 
város és vidék között emel

tek Ma a teljes egyetértés 
munkájának van csak jogo- 
dekében dolgozik maga a Ba- 
sultsága s ennek a célnak ér- 
ross-Szövetség.A munkáskérdés

MELLiNGEíMále „CflS!N0“ pörkölt kávé a legjobb

A Turul Szövetség nevében . . .Utoljára szándékosan a 
legfontosabb kérdést hagy
tam. a munkásosztály kér
déséi.

Csongrádinegyei viszony
latban a munkás osztályunk 
sorsa a legsürgősebben meg
oldandó feladatok egyike. 
Sajnos, megyei viszonylat
ban megfelelő iparosodásról 
és megfelelő nagy keres
kedői tevékenységről beszél
ni nem lehet, emiatt azután 
a teljesen egyoldalú föld- és 
mezőgazdasági művelés terü
letére van szorítva. A me
zőgazdaság üzemvitelének 
természeténél fogva ezek a 
munkák természetesen csak 
időszakonként fordulnak elő 
és akkor, amikor a mezőgaz
daság nagy niunkástömegeket

foglalkoztatni nem tud. még 
a legj óbb gazdasági viszo
nyok esetén is, a munkanél
küliek nagy '  számával kc'l 
számolnunk. Az ipar ügyi m i
nisztérium- tekintettel ennek 
a nagyjelentőségű kérdésnek 
a megoldására^ elhatározta,, 
hogy az Alföldön megfelelő 
iparvállalatoknak a létesíté
sét minden eszközzel elő fog
ja segíteni, hogy a csak idő
szakonként foglalkozást ta
láló munkásságnak állan
dói)!) jellegű munka is biz
tosítva legyen. Reméljük, 
hogy ez a jó szándék a kö
zeljövőben valóra fog válni 
és mi akik ilt élünk és ilt 
akarjuk működésünket kilej- 
teni, nagy örömmel várjuk 
ezeknek a szép terveknek a

Majd a Turul Szövetség 
képviseletében dr. Lissák 
György orsz. nádor szólalt 
fel, aki rámulatott arra. hogy 
az ifjúságnak ez a hatalmas 
szervezete a Baross Szövet
séggel teljesen karöltve kívá i 
küzdeni, hogy ekként a kö
zös célkitűzésnek m egfelelj
en mielőbb még teljesebb

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

BENDRE VIII. Népszinház-u. 27

eredményeket tudjunk elér
ni. Ma már vége annak az 
időnek, amikor a magyarság 
aludt és nemtörődömséggel 
viselte nehéz sorsát. Ma az 
ifjúság is a gyakorlati küz
delem terére lépett s teljes 
mértékben csatlakozik a Ba
ross Szövetség munkájához.

A z  utolsó szónok dr. W in k le r  E 'f- 
mer, a szegedi Baross elnöke v<> i. ki 
a lóié megszokó t hevvel fejtegette toly- 
ton megújuló helyes esek mellett a Ba
ross Szövetség eszméit.

Színházi látcsövek, szemüvegek, orresiptetök, 
Zeiss-üvegekkel. Barométerek, hőmérők a 

legjobb kivitelben

CALDERONI ÉS T Á R S A
látszerészeknél

Bpest, V „ Vörösmarty-lér 1.
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Vinkler Elemér
a  B aross  Eszm e előretöréséről

Az elhangzott ragyogó 
megnyilatkozások után ön
kéntelenül is lelteszi az em
ber a kérdési: van-e ennek 
a szép gyűlésnek keretében 
még betöltésre váró hézag, 
van-e itt ezek után, az esz
méktől terhes szavak után to
vábbi magyarázatokra, vagy 
akár lelkesítésekre szükség, 
kell-e, hogy uj szavak tükré
ben újra meg újra nézeges
sük magunkat.

T ükörbenézés
Tükörbenézés . . . Talán 

nem is rossz szempont. Lás
suk csak. Az én szentesi ked
ves elnöktársam azzal a fe l
adati al tisztelt meg, hogy itt. 
emez ünnepélyes a lkai cím inai 
a Baross Szövetség jelenéről 
és jövőjéről szóljak. Az uj 
alakulatnak ez a jogos és ter
mészetes érdeklődése olyan. 
mintha egy hatalmas nagy 
fán fakadt üde, uj rügy meg
kérdezné: minek is vagyok
én a része, hová is tartozom, 
és mi sors vár ez összefüg
gésben reáin .. . ? És a tükör
benézés nem is rossz m ód
szer ahhoz, hogy megtalál
juk a feleletet a kérdésre: te 
újonnan fakadt rügy egy ha
talmas, gyönyörű, egészséges, 
dú sióm hu fa egyik erő ágá
nak vagy a természetes tar
tozéka, amelyben máris az 
életnek, a termékenységre I11- 
vatottságnak nedvei keringe
nek. Mert az a hatalmas fa, 
amelynek eleven újszülött 
szerves részecskéje vagy, ma
ga is életerőtől duzzad, gyö
kerei mélyen szétágazóan ka
paszkodnak bele a talajba: 
törzse büszkén, erősen, egye
nesen nyúlik bele a levegő- 
égbe. ágai, lombkoronája 
gyümölcsöt és árnyékot ad
nak. Ezt a bátorító és meg
nyugtató képet mutatja a tü
kör a most frissen fakadt, jo 
gosan kiváncsi uj hajtásnak.

Az igazi egység
Hát igen, a Baross Szövet

ség ennek a csonkaországnak 
immár egyik leghatalmasabb 
érdekképviselete, hogy diva
tos műszavakat használjak, 
egyik, úgy vertikális, mint ho
rizontális irányban egyképen 
alaposan kiépített bástya- 
rendszere. A Baross Szövet
ség ma már egy óriási tábort 
jelent: egy óriási egységet,
amelyben azonban nagyszerű 
sokféleségben szakszerűen 
képviselve van a magyar gaz
dasági élet minden vonatko
zása.

A Szövetség 9 főcsoportja: 
a nagy- és középkereskedel
mi, a kiskereskedelmi, a gyá
ri és középipari, a kézmű
ipari, a mérnöki és épitési, 
az u. nv rokonszakmák, a 
törzstagok csoportja, az ős
termelők csoportja, az orszá
gos idegenforgalmi és fürdő
ügyi főcsoport: nagyszerűen 
mutatják ennek a tábornak 
hatalmas arányait és kereteit. 
A Szövetség központjának 33 
szak osztálya pedig felöleli az

ipari élet minden megnyil
vánulását. A Szövetségnek a 
taglétszámúit a fővárosiján és 
a szegedi, debreceni, a pécsi, 
a vásárhelyi, a nagykanizsai, 
a bajai, a kispesti, az észak- 
pestkörnyéki es most a szen
tesi í) vidéki szervezetben 
együtt hozzávetőlegesen 2 ö 
ezerre becsülöm. Ennyi ezer 
önálló produktív egzisztencia 
a magyar gazdasági életben: 
alig lemérhető súlyt és erőt 
jelent. (Úgy van!)

Ennek a nagy tábornak a 
vezéri sátrában helyet foglal 
a keresztény magyar gazda
sági, politikai és társadalmi 
élei majd minden kitűnősé
ge, a Szövetség vezéri taná
csában óit ül József Ferenc 
főherceg a kormány, min
den tagja, a törvényhozás sok 
sok tagja, a képviselőház el
nöke, és a vezéri sátor csú
csán most épen gyászlobogót 
lenget az őszi szél, mert az* 
ország tegnap eltemeti ti nagy 
miniszterelnöke a Szövetség
nek mindedkor hűséges liil- 
vailó tagja és eszméinek har
cos katonája volt. És csak 
Uitni kellett néhány hónap 
időhatárán beiül a májusi

E l ő r e ,
Száz fronton  folyt és 

lolyik a s z ív ó s  küzde
lem: szüntelen munka és
harc a csonkahazának ta
lán éppen a mi számunk
ra legjobban megnehezült 
életlehetőségei közöli ésda á- 
m a becsületes minden- 
iiani magyar kenyérért és e 
melleit a közterhek csökken
téséért és arányosításáért, 
harc az árúházak versenye 
ellen, a magyar ipar tér fogla
lása. a házi ipar propagálá
sa, a kisiparnak a közszálli- 
lásokban és kivitelben való 
fokozott részvétele, a vasár
napi teljes munkaszünel, em
bersége s záróraszabályoz á s. 
az iparlörvénynek épp a kis
iparosság léíédekében álló 
revíziója érdekében, az ip. 
trv. 4. és 17. §. ellen, az ipa
rosok és kereskedők szakkép

nagykanizsai, a szeptemberi 
pécsi és mindenek tolóit a 
júliusi szegedi megmozdulást, 
amikor a s'zegedi nagy Dóm- 
téren 2 0  ezer lélek olvadt 
össze a Baross gondolat lel
kes tiszteletében , és csak 
fel kell menni évenként .az 
országos Központ vígadói 
nagygyűléseire: akkor fogal
mat alkothatunk} jmagunK- 
nak. hogy mit jelent ma ilt 
ebben az országban, ennek 
az országnak társadalmi és 
közgazdasági életében a Ba
ross Szövetség. De, hogy ma
giul divatos műszavakkal él
jek. ez a Barossítábor nem
csak statikai é; telemben veti 
imponáló arányú gyülekezel, 
nem egy hatalmas élettelen 
tömeg, hanem a sző dinam i
kai vonatkozásában is óriási 
intenzitású, állandó lendület
tel működe') erőkomplexumot 
jelent. Mi érdekképviselet va
gyunk azoknak az érdekek
nek a képviseletében, ame
lyek a Baross célkitűzéseket 
szolgálják: állandóan m oz
gásban. áramlásban vagyunk. 
És ez a mozgás harcot és 
munkál jelent.

e l ő r e  • • •
zellségének erkölcsi és kul
turális színvonalának társa
dalmi és politikai súlyának 
emelése érdekében, a magyar 
idegenforgalomért, jó közle
kedésért és tarifapolitikáért, 
harc a liberális kapitalizmus 

| túllengése ellen, harc a ke
reskedelem szabadságának 
jelszava alatt kalózkod ók el
len és még ezer más gyakor
lati célért, amit a mindennapi 
élet a köz- és a magángaz
dasági éleiben felvet. Hatal
mas és hosszantartó taps.

És ezért, jóllehet érdekkép
viselet vagyunk: a mi mun
kánk és harcolunk mégis az 
egyetemes nagy nemzeti ér
dekek síkján folyik.

íme ezekben adtam, a mi 
Szövetségünk jelenének a ke
reszt n i e iszetét: bemutatva

nagy vonalakban annak szer-

„ S I D O L “  f é m í is z í i t ó

GötzJ L ip o i  S id o l  v e g y i t e r m é 
k e k  g y á r a  r .  t.

B u d a p e s t ,  X IV . C s e r e i—u tca  14 
Telefon 2 - 8 6 6 - 8 6  és 2 - 9 6 6 - 3 2 .

i

rn^ltLU ülMííGlR
kávé- teakü lön legessége i vezetn ek
III. Ferenciek-lere 1, II. Margit-kri. 38 b 
XI. Hüitiiy Miklós - ut 41. sz.

£ A  legjobb és legizesebb 1
Í M U S T Á R T  a z  i

1 ESTRAGON MUSTÁRGYÁR
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| REM ETEKERTVÁROS, :
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1 Te le fon : 1-645 28

M O S  S  M E R
vászon , fehérnem ű, k e lengye

IV., Vé c í- n . 1-3. fTUrr István-u. sarok.)
Baross-tageknak 5 •/• engedmény

HIRMAHN FERENC
fém árugyára
B U D APE ST,

VII., Csányi ucca 9.

Vass János 
irógépüzem

Irányi ucca 4. T : 1-836-28

vezeti, gazdasági, erkölcsi és 
lelki összetételét, tükröt, a- 
melyben a szentesi szervezet; 
az újonnan fakadt friss haj
tás megláthatja az egész te
rebélyes faóriást, amelyből 
kisarjadt.

És a másik kérdés: a Szö
vetség jövő je  . . . könnyű a 
felelet: ennek a szervezetnek 
jelene magában hordja jö 
vője képét, sorsát és feltétele
it. Miért? Egyszerű a magya
rázat: mert ettől a szervezet
től idegen minden, ami a 
romlandóságnak, pusztulás
nak eleme; ellenben velejáró
ja, lényege: ami absolut con- 
seváló, építői és szerves kap
csolatot mutat mindazzal, 
ami örök értékek szolgálatá
ban áll. a keresztény ideoló
giával és a nemzeti megujho 
dús s fennmaradás magasabb 
érdekii célkitűzéseivel. Am i
kor tehát mi: az eddigi fényes 
tapasztalatok által is igazol
tan optimizmussal nézünk a 
Szövetség jövő fejlődése elé. 
nem vagyunk szélmalomhar
col vivők, nem vagyunk dé- 
iibábkergetők. hanem ideális 
elgondolások által hevített 
motorral bár, de a reális élet 
talaján, reális célok felé biz
tos léptekkel előretörök.

Még hosszan lehetne fe j
tegetni minden kérdést. Am 
az idő sürget. Ehhez a témá
hoz érjük be most annak az 
édfogéi tétetnek a leszegezésé- 
vel és ez épp az imént kifej
teiteknél fogva nem túlzás: 
hogy a Baross Szövetség je 
lene egyben jórészt a 
nemzet jövője és a Baross- 
Szövelség jövő je  egyben a 
nemzet élete, a Szövetség' v i
rágzása egyben a nemzet v i
rágzása is.

A  felkelő Nap felé
És most, kedves szentes! 

Baross-lestvérek még néhány 
aktuális szól rólunk  a vidék
ről is. Mindig ünnepi hangu
lat vesz rajiam  erő.t, ha egy 

vidéki városban, különösen 
egy alföldi ősi megyeszékhe
lyen először hangzik el ez f i  
megszólítás: egy-egy vidéki
szervezet megszületésének ki- 
sérőmuzsikájakénl. Ez a test
véri köszöntés, a maga mély 
erkölcsi tartalmával egyéb
ként is zászló, de ebben a vo
natkozásban jelenti a főváros 
és a vidék frigyreiépését, je 
lenti a Baross-gondolat össz
hangot és szolidaritást való
siló erejét, jelent egy kétol
dalú szerződést, becsületes 
alkut, a főváros, a központ 
a maga befolyásával, na
gyobb perspektívájával itt 
nem versenytárs, de éppen 
ezek állal hűséges segítő, és 
mi csarébe hozzuk a tele vény 
magyar ugar erejét, a vidék 
kissé talán nehézkes, de ma
gabízó gerinces magyarságát. 
És ezeknek az erőknek ere
dőjeként a vidéki irodákban, 
gyárakban, boltokban is fel
pezsdül az élet és a vidéki 
magyar ifjak előtt is meg
nyílnak a vidéki irodák, gyá
rak és boltok a jta i. . . Hop
pén jen fel tehát a Baross-se- 
reg büszke Turulmadara a 
szentesi uj bástyafokról is, és 
szálljon bátor nézéssel, ke
mény szárnycsapásokkal át a 
bitor-határokon, a trianoni 
rémséges éjszakát elűző, fel
kelő nap felé.
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Végül llovszky János ősz- 
szeíoglalta az ünnepi közgyű
lés eredményét és rámuta
tott arra, hogy nem elég az 
elhatározás és a pillanatnyi 
l'elhevülés, hanem remisze
res és állandó munka kell. 
Ebben, a Baross központ se
gítségére siet a vidéki szer
vezeteknek, de ugyanakkor 
felkarolni fogja azokat a köz

érdekeket, melyeket Szentes 
város kíván. Ezzel a szépen 
sikerült ünnepi közgyűlés vé
net ért. A résztvevők soká
éi tárgyalták az ülés esemé- 
nveit. ' Általános benyomás 
volt, hogy Szentes város éle
tében, de a Baross Szövetsé
gében is fontos esemény tör
tént.

D iszebéd
Déli félkét órakor a szentesi Kaszi- ■ 

nóban kétszázötven terítékes ebéd 
volt, melyen resztvettek a szentesi Ba
ross testvérek, a szegedi és a buda- ; 
pesti küldöttség. A  helyi előkelőségek ; 
sorából ott láttuk « z  egyházak képvi
selőit. dr. Kanász Nagy  Sándor pol
gármestert, vitéz K ozm a  György főis
pánt. dr. rem etei Csergő  Károly a lis
pánt és nejét, vitéz dr- Várady  László 
országgyűlési képviselőt és nejét, dr. 
Lá zá r  Ferenc felsőházi tagot.

A z  első felköszöntőt maga a főispán 
mondotta, aki a Főmeltóságu Kor
mányzó urra ürítette poharát.

Utána remetei dr. Csergő  Károly al
ispán mondott beszédet, melyben ki
fejtette, hogy a szentesi Baross Szö
vetség megalasulásanál úgy érezte, 
hogy a keresztapái tisztet tölti be. A  
szentesi Baross Szövetség erőteljesen

L ázá r  Ferenc  
az  é lő  ic

A főváros nevében Lázár 
Ferenc dr. felsőházi tag, a 
Baross Szövelségnek régi le- 
velezőlagja mondott hosszabb 
beszédet.

Mindenek előtt rámutatott 
rra, hogy nemcsak meg

győződése. hanem szive sze
rint is Baross-tag, melynek 
eszméit élő nagy igazságnak 
irtja. Ezekért az eszmékért 

minden időben készséggel 
küzd és ott is van mindig, 
valahányszor a Baross Szö
vetség érdeke így kívánja, 
vagy pedig a Baross testvéri 
szó hívja.

Zsoldos Lászlót nemcsak 
az alyaliságos viszonyból 
ismeri, hanem a gyakorlati 
gazdasági életből is s ben
ne mint agilis tetterős férfiú 
ban biztosítékát látja annak, 
hogy a szentesi Baross Sz. 
a maga termékeny csendes 
munkáját sikeresen fogja vé
gezni

A közös összefogás feltét
lenül szükséges, mert e nél-

mozgatta meg a helyi társadalmat s 
ennek okát elsősorban abban látja 
hogy a Baross eszm e magasztossága 
ragadta meg az embereket. Szentes vá 
ros a nemzeti eszm éhez m indig hü s 
ez  a legerősebb záloga annak, hogy a 
Baross Szövetség mellett ki fog tartani 
és azt helyi viszonylatban is naggyá 
fejleszti.

A z  ebéd vendégeit a szentesi pol
gármester köszöntötte, aki kijelentette, 
hogy Szentes város közönségében meg 
van a z  erő és a készség arra, hogy ezt 
a szép munkát, melyet a Baross Szö
vetség elindított, folytassa. Bizalommal 
van a Baross Szövetség központi ve 
zetőségével szemben, amely megígérte, 
hogy segítő kezét nem vonja meg. A  
Baross eszm ét a város közönsége lei
kébe szívja  és gondosan ápolja, fej
leszti.

fe lsőház i tag  
lazságró l
| kül a magyar társadalom 
nem boldogulhat. Kegyeletes 
szavakban emlékezett meg 
Gömbös Gyuláról, akinek tö
rekvéseit még csak most lóg
ja igazán átérezni a magyar
ság. Az ö emelkedett, hazafi
as és önzetlen munkásságát 
kell folytatnunk. Lázár Fe
renc beszédének ezen részé
nél az ebéd közönsége spon
tán telkeit a helyéről. Lázár 
Ferenc azután buzdító szava
kat intézett a Szentesen újon
nan felavatott Baross-tagok- 
hoz.

Az egyházak részéről igen 
lelkes és buzdító beszédet 
mondottak Kiss István hitta
nár és Sebestyén Béla ref. 
lelkész. Az ifjúság képvise
letében Vaj la Ferenc mon
dott lelkes köszöntőt, bizal
mát fejezve ki a Szövetség 
iránt. Az utolsó szónok 
llovszky János volt. akinek 
lelkes beszéde valósággal fel
villanyozta a jelenlevőket.

Turul-táboron
A diszebéd ulán a küldött

ség megtekintette a város ne
vezetességeit, majd délután 
félhalkor a Turul Szövetség 
táborozásán vett részt, me
lyen Yajla I-erenc hosszabb 
előadást tartott és Bakó 
Lászlóné nagv művészi len
dülettel adott elő egy Szé
chenyihez szóló ódát. A tá
borozáson az ifjúság gyakor
lati neveléséről Őrei Géza fő 
igazgató beszélt, aki a Turul 
Szövetségnek ajándékozta ed
dig megjelent műveinek egy- 
egv péLdányát. Kiemelkedő 
eseménye veit a táborozás
nak az a határozat, mely sze
rint az ifjúság sürgeti, hogy 
néhai Gömbös Gyula em lé
két mielőbb szobor örökítse 
meg. Országos elnökünk ma

ga volt az, aki a társadalmi 
gyűjtést azonnal elindította 

A központi küldöttség a 
késő esti órákban utazott 
vissza a legszebb benyomá
sokkal eltelve.

HIVATALOS RÉSZ
E L H

A  Baross Szövetség elnök
sége a tanácsülés határozatá
ból kifolyóan felhívja a szövet
ség tagjait, hogy a legközelebbi 
időben címükre érkező megke
resésre, amely az 1937. évi 
K é k  Könyvben közzéteendő 
üzleti hirdetésekre vonatkozik,

I V A S
a legsürgősebben küldjék be 
válaszukat, mert a Kék Könyv 
ezidén már hetekkel karácsony 
előtt kiadásra kerül s aki kellő 
időben nem jelentette be hirde
tési, illetően részvételi igényét, 
esetleg kimarad a névjegyzék
ből.

Füszerkereskedők !
Füszerkereskedők, v i

gyá za t! A  paprikaárusitással 
kapcsolatban figyelmeztetjük fü- 
szerkereskedő tagjainkat, hogy 
az eredeti egy kilogrammos cso
magolásból végezzék, a kicsiny- 
beni árusítást- A  paprikát más

edénybe át ne töltsék, mindig 
csak az eredeti egy kilogram
mos csomagolást tartsák meg 
és csupán egy csomagot tart
sanak nyitva. Ha ezt betartják, 
nem lesz összeütközésük a ha
tóságokkal.

Tisztujitás É szakpestkörnyéken
Az Északpestkörnyéki Ba

ross Szövetség legutóbb meg
tartott közgyűlésének kereté
ben inegejtelte a tisztikar vá
lasz! ást, melynek eredménye 
a következő:

Tiszteletbeli elnökök: dr.
Nádos János, Csapó Géza, 
Marsclialek Imre, id. Szarka 
Ferenc. A1 elnökök: Tal-
lady Lajos, Müll&r Géza, 
Nagy Pál, Sípos Lajos, Szem
ezőig Károly, Juhász Kálmán,

Horváth József, haratyi Fe
jé r  Domokos. Ügyvezető el
nök Szabó Ödön. Főtitká : 
i^Uíczag István, titkár: So
mogyi László, ügyész: dr. 
Vass Lajos, jegyző: Bállá
Gyula, pénztáros; Lovász 
Gusztáv, ellenőrök: Prokescn 
János, Garami Gyula, szám
vizsgálók: Novák  Antal, Var
ga Miklós, háznagyok. Z>/w- 
esek Tamás, Klupp  Kálmán.

Aszlalos-mázolás
A z i p a r ü g y i miniszter ur 

6050-1935. Ip. M. szám alatt 
hozott véghatározatával lezára 
az a munkakör vitát, mely az 
asztalos és a mázolóiparok kö
zött ,olyt abban a kérdésben, 
hogy az asztalosnak jogában 
áll-e az általa készített ablakot 
és ajtót az épületen a beszere- 
relés alkalmával bemázolni. Az 
iparügyi miniszter ur döntése

I joga az asztalos iparost min- 
! denkép n megille i. Ezt <1 jogot 
ndm csorbíthatja az a Körül
mény, hogy az első mázplast 
nem az asztalos-műhelyben, ha
nem az épületen végzi. Ennek 
folytán a jövőben nem lehet 
kifogás tárgyává tenni azt, ha 
asztalosiparosok az általuk ké
szített ablakok és ajtók besze
relése alkalmával az épületen 
végzik el az első mázolást.úgy szól, hogy az első mázolás 

cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Hirdetm ény
Ke 40390/8/1936. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy a Buda
pesti Ingatlanbank  r. t. budapesti (IX., 
Erkel-utca 18.) bejegyzett cégre nézve 
a m. kir. minisztérium 1410/1926. M. F. 
sz, rendelet 6. §-a  alapján a csődön- 
kivüli kényszeregyezségi eljárást meg
indította. Vagyonfelügyelő dr. Verm es 
József budapesti (V ., Fáik Miksa-utca 
24.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
K uncze La jos  budapesti (111., Bécsi-ut 
95.) ügyvéd A  hitelelezőknek követelé
seiket 1936. év i október 29-ig írásban be 
kell jelenteniök az Országos H i
telvédő 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 
Közlönyben va ló  közzétételét követő 
15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék 
be. A z  egyezségi eljárás megindítása 
iránti kérelem előterjesztésének napja 
1936 évi szeptember hó 7. napja. A z  
egyezségi eljárás megindításának jog
hatálya 1936. évi október hó 9. nap
ján áll be.

Budapest, 1936. október hó 9-én.
Dr. Kunst G y őző  s. k. kir. tv. biró.

Baross tag Baros

HÖLUBSÖRÖZŐ
K ossu th  L a jo s  u tca  12. 

K itönö k o n y h a , D ro h e r  sö rö k  
p o lg á r i á ra k .

E z e r  á l d á s t  j e l e n t
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete, mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

D ik k  F id é l  é s  T á r s a ,  Budapest. 
IX., Soroksári-út 102. Telefon : 1-375-47 
Minden füszerkereskedésben kapható

Felelős szerkesztő : Tábory  Gábor. 
K iadótu la jdonos: Baross Szövetség
Kereskedő, Ipa ros  és Rokonszakm ák  

O rszágos Egyesülete.
Felelős k ia d ó : dr. D om okos Lász ló

s tagot támogat!
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U J H Í R E K
A  t i s z t e s s é g t e l e n

e l l e n
Nemzetközi

Nemzetközi kereskedelmi 
körökben igen nagy elisme
réssel adóznak Magyarország 
iránt azért a törvényhozási és 
érdekképviseleti munkáért, 
mely itt a kereskedelemnek a 
tisztességtelen verseny cselek
ményektől való megszabadí
tása terén folyik. — A kül
föld nemcsak szakkiadvá- 
nvokból és sajtó utján érte
sült M agyarországnak ezen a 
téren valóban igen szép elő
rehaladásáról. hanem közvet
len személyes felvilágosítá
sokból is. Ez utóbbi tekintet
ben különösen dr. Bányász 
István kamarai titkár külföldi 
előadásai járultak hozzá ah
hoz. hogy a külföld a magyar 
kereskedelmi körök emelke
dett gazdasági ethikáijárói ér
tesüljön. Az eddigi nemzet
közi kereskedelmi kongresz- 
szusokon mindig napirenden 
■szerepelt a téma és a magyar 
előadók, köztük elsősorban 
dr. Bányász István, megérde
melten könyveltek el tekin
télyes sikereket.

Kongresszust
Budapesten

Ennek a céltudatos mun
kának köszönhető, hogy ez év 
október 10—21 napjain Bu
dapesten lesz nemzetközi 
kongresszus, mely a tiszteség- 
telen verseny elleni küzdelem 
további kiépítéséről fog ta
nácskozni. A kongresszus 

i iránt külföldi kereskedelmi 
körökben is nagy érdeklődés 
mutatkozik. Kongresszusi kö
rökben az a felfogás uralko
dik. hogy amennyiben a bu
dapesti tanácskozás sok mun- 

; kát végez, jövő esztendőben 
I Párisban már hozzáfognak az 

üzleti versenyeszközök meg
ítélését magában foglaló elvi 
megái la p i lások gy ii jt em én yes 
kiadásának

Ez a munka nemcsak azt, 
szolgálja, hogy ez egyes nem
zetek zsűrijeinek állásfoglalá
sait ismertesse, hanem azt is, 
hogy a különböző jogfelfogá
sokba egységes irányt vigyen.

További nagy liordereje 
mutatkozik, hogy az ipari és 
kereskedelmi tulajdon nem
zetközi védelmének útjait is

v e r s e n y

rendeznek
egészségesebben lehet egyen
getni. A magyar delegáció ed
dig is kezdeményezőleg dol- 
kozott ebben a kérdésben és 
kétségtelen, hogy ezt a hely
zetét a jövőben is megőrzi. 
— így a magyarok arra tö- 
rekszetnek. hogy a nálunk 
Ilink igen jól bevált szakbi- 
róságok intézményét külföl
dön is vezessék be, ami lehe
tővé fogja tenni, hogy jog
sérelem esetén — hasonlóan 
országunk ezirányu gyakor
latához — számos külföldi 
államban is gyorsan lehessen 
hatályos védellmet kapni.

A kongresszusra vár első
sorban körvonalazni az üzleti 
tisztességbe ütköző cselekvé
sek. magatartások stb. körét, 
másfelől megvilágitani a zsűri 
segessegét. Ennek a munká
éi talános bevezetésének sziik- 
munkáját és a kari biróságok 
nak elvégzése szép feladatot 
ró a budapesti kereskedelmi 
és iparkamarára, mely a vá
rakozásoknak teljes mérték
ben meg fog felelni.

Egyetemleges felelősség 
az általános forgalmiadó 
fizetésére a korlátolt fe
lelősségű társaságoknál.

A k. f. t.-ről szóló 1930: v. t. c 
valamint a k- f, t. adó és ille
ték ügyi kérdéseit szabályozó 
1932 : X. t. c. semmiféle kité
telt nem tartalmaz arra vonat- ! 
kozólag. hogy az általános for
galmi adó lefizetéséért a más 
kereskedelmi társaságokra néz
ve megállapított egyetemleges . 
kötelezettség elvét érvényesíte
né. Ilyformán a tényleges hely
zet az, hogy a k. f. t.-nél még I 
az ügyvezetőt sem terheli ilyen 
kötelezettség, holott a részvény- : 
társaságnál és a szövetkezetek
nél az ügyvezető igazgatóknak, 
illetve az igazgatóság tagjainak 
i l y e n  felelőssége kifejezetten 
meg lett állapítva, a közkere
seti és betéti társaságoknál az 
összes társulati tagokra, illetve 
az összes beltagokra nézve 
ugyanez ki van mondva. Itt 
említjük meg, hogy a csendes 
társaságoknál az adó lefizetése 
tekintetében fennálló felelősség 
kizárólag látható cégtulajdonost 
terheii. sohasem az u. n. ,,csen
des" tagot.

Hirdessen a Baross Szövetség lapjában I

A cukor haszonkulcsának felemelését kérik 
Debrecenben

Ilire  ment annak, hogy a 
Cukorgyárak Bizottságának 
Cgyvivősége a cukor forga- 
lombahozataláért a vidéki de- 
tail kereskedelem részére 
m egál 1 api lőtt haszonkulcsot 
leszállítani szándékozik. A

Bizottságot ebben az ügyben 
állítólag az vezeti, hogy da
cára számos komoly intelem
nek, a vidéki kereskedelem 
soraiban mind gyakrabban 
találkozhatunk árrombolók
kal, akik nem veszik fígye-

Közszállitások.
Esetleges feivilágositésok titkárságunknál e hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya [ Hirdető | Határnap|ODrt^ m

Porfesték --. ..................... Máv. igazgatóság, Budapest
okt

22 38
Élelmicikkek --- — --- M. kir. 5. h. helyőrs. kórh. Szeged 22 39
Tatarozás .......................... BSzKRT, Budapest 22 40
Fémcsigafurók.............  — Máv. igazgatóság, Budapest 22 41
Szövet ............. - ..............- Belügyminisztérium, Budapest 22 41
Lófelszerelés stb. ....... ... Honvédelmi min sztérium, Buest 23 40
Lenvászonkesztyük ........ 23 40
Ütközőtök ... --- — ... M áv. igazgatóság. Budapest 23 41
Műszermérő és irodaszer Honvédelmi minisztérium, Bpest 23 41
Liszt— —....................... ... Helyőrs. közétk. biz Szombath 23 41
Széna stb.............. . — — P o ’gármester. Buaapest 23 41
Építkezés — .................... Polgármester, Székesfehérvár 24 40
Vegykészitménv ......... ... Orsz. közegészségügyi int. Bpest 24 41
Építkezés ....... - --- --- ... Elöljáróság. Nyirtas 26 40
Közszükségleti cikkek ... Áll. gyermekv. bőriparisk. Vác „ 26 41
Élelmicikkek .................... „ „ „ Székesf. 26 4 1
Szopókapapir ... — — ... Dohányjöv. közp. íg. Budapest 26 41
Dobozok ......................... Dohányjöv- közp. ig. Budapest 26 41
Útépítés és kő— .............. Államépitészeti hiv. Székesfehér ? r 4 1
Különleges hengerolej M áv. igazgatóság, Budapest 2 7 3 9
Pamutvászon .................... BSzKRT, Budapest , 2 7 3 9
Csákányok, lapátok ....... Máv. igazgatóság, Budapest 2 7 4 0
M ű j é g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polgármester, Újpest » 21 4 1

lembe azt az intelmet, hog • 
a detailárakat annál is in
kább tartsák be, mert ellen 
esetben a cukorellátásból 
egyszerűen kizárják őket.

A Debreceni Kereskedő 
Társulat ezzel kapcsolatban 
erélyes átiratban fordult a 
Cukorgyárak Országos Ügv- 
vivőségéhez, melyben minde
nek előtt figyelmeztet arra, 
hogy a cukor forgalombaho- 
zásáért megállapított ő° o-os 
bruttó haszonkulcs minden 
üzleti szokást félretéve ala
csony, sőt erkölcstelennek 
minősíti azt. Felhívja a Bi
zottság figyelmét arra, hogy 
néhány árromboló minden
képen'elítélendő eljárása mi
att még sem szabad a detail- 
kereskedelem nagy többségét 
még nehezebb helyzet elé ál
lítani s egyenesen olyan fel
tételeket diktálni, melyeket 
még ebben a nyomorúságos 
helyzetben sem fogadhatna 
el, mert inkább lemond a cu
kor forgalmazásának amúgy 
is veszteséges voltáról.

A z árrombolókkal 
szemben

A Debreceni Kereskedő 
Társulat minden olyan igye
kezetlel szemben, mely a cu
kor haszonkulcsának leszállí
tását célozná, a legerélvesebb 
harcot helyezi kilátásba. 
Egyebekben az árrombolók 
ellen maga a Társulat is vé
delmet s ürgét s e tekintet
ben a befolyásos Bizottságot 
kéri fel arra, hogy a pénz
ügyminiszter úrnál hasson 
oda, hogy azon kereskedőket, 
akik a cukorárakat nem tart
ják be, tényleg zárja ki a 
cukor eladásából s azon cél
ból, hogy ez az intézkedés a 
gyakorlatban tényleg be is 
váljon, a Debreceni Keresk 
dő Társulat indítványozz i, 
miszerint a pénzügyőrök 
gyakoroljanak ellenőrzést 
úíeleit, hogy az ilyen kizárt 
kereskedők cukrot el ne ad
hassanak.

Szeged győzelme
A szegedi Baross Szövetség 

annakidején petíciót adott be a 
közigazgatósági bírósághoz a 
szegedi kamarai választások 
eredménye ellen, A  közigazga
tási bíróság a petíciót mór ér
demben letárgyalta és határo
zatát megküldötte a szegedi 
Baross Szövetségnek is.

A közigazgatási bíróság helyt 
adott a szegedi Baross Szövet
ség panaszának, megsemmisí
tette a Kereskedelmi es Iparka
mara választásának eredmé
nyét és uj választás kiírására 
kötelezte a hatóságokat.

A  szegedi Baross Szövetség 
nagy erkölcsi győzelme általá
nos örömöt keltett Szegeden és 
szerte az országban, ahol figye
lemmel kisérik ennek a nagy
tekintélyű szervezetnek a mű
ködését.

iJN y o m a t o t t :  P a u l o v i t *  I m r e  k ö n y v n y o m d á j á b a n  B u d a p e s t ,  V I I .  N y á r - u .  6 .  —  T e l e f o n  3 7 -


	42



