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Világkongresszus jelentöségé- 
re a Baross Szövetség mar 
márciusi itlegcniorgalm i elő
adásában idh iv ta  a Ügyei
met, am ikor Szövetségünk 
illusztris levelezütagja, Mi- 
h a lo i’lts Zsigmond kanonok 
rámutatott ennek a bekövet
kező nagy eseménynek nem
zeti és vall,ási fontosságára. 
Ezt követöleg az elmúlt lié ' 
ten, április hó 9-én a Ba
ross Szövetség megbeszélés
re hívta össze a legnagyobb 
„'.agyar társadalmi egyesüle
tek vezetőit, hogy megbeszél
jék  a közös irányelveket, ine
lvek szerint a társadalom fel
készülését elő kell készíteni.

A megbeszélés alkalmával 
lionszky  János elnöki meg- 
nvitójában rámutatott az 
Eucharisztikus kongresszus
sal kapcsolatban telmernll 
problém ákra A legnagyobb 
gondot az elhelyezés igény
li Budapest n az elfogadható 
szállók legfel ebb 7Ö00 ágyat 
tudnak rendelkezésre bocsá
tani A főváros idegenbe-- 
galmi hivatala az összes ren
delkezésre álló férőhelyek 
t irtalékágyainak lYlhasznaa- 
s ival í zt a számot 5 0 ()0 0-re 
tudja emelni A hozzáértők 
azonban mir.t gy lOOOOOem- 
tierre teszik az ideérkező ide
genek számát Itt tehát m®g 
mindig függőben van ALUOU 
embernek az elhelyezési kér
désé. A Baross Szövetség ne
vében azt javasolja, hogy a 
m agyar társadalom ajanlja 
fel magánlakásait arra "  
hétre, am íg  az idegenek itt 
tartózkodnak és jtedig a lant
ja fe l naltáskidönbseg nél
kül. (óriási érdek fűződik ah
hoz, hogv am ikor az. idegen 
elhagyja Magyarorszag fővá
rosát, innen kellemes enilé 
keket vigyen n i a g a v a e  
örök re  lekötelezett baratja 
m aradjon a m agyar nemz

n e\ jelen lévő társadalmi 
egyesületek részéről Baross 
Gábor orsz. képviselő teljes 
egyetértéséről biztosította az 
értekezlet elnökét Hangsú
lyozna,* hogy a Társadalm i 
Égvesületek Szövetsége a kö
telékébe tartozó minden tár
sadalm i egyesületet fel fog

hívni a gondolat helyes meg
valósít ása érdekében.

I)r. Csik László főorvos, 
dr. Javorniczky  Jenő m inisz
teri tanácsos a KA.NSz ve" 
zértitkára, dr. Dudái/ A la 
jos a l'A N S z elnöke, Kemény 
Gyula főfelügyelő a MAYOSz 
elnöksége részéről. Korányi 
Márton az I. kerületi iparos
kor elnöke, vitéz Vág völgyi 
Ferenc a Kér. Mosz. elnöksé
ge nevében, Gáli Elek a Mű
egyetemi Sportrepülő Egye
süli t elnöke, továbbá meg sok 
más társadalmi és iijusági 
egyesület vezetősége részéről 
történtek felszólalások, ame
lyek kifejezésre juttatták a 
m agyar társadalom teljes 
egyetértését az előterjesztett 
javaslattal szemben.

Ebből k ifolyólag a Baross 
Szövetség ez utón is felhívja 
tagjait ős az egész m agyar 
társadalmat, hogy az Eucha
risztikus Világkongresszus 
vendégeinek elhelyezése cél
jából ajánlja fel magánlaká
sait és minden erejével arra 
törekedjék, hogy az idegenek 
itt megfelelő elszállásolást és 
szeretet teljes fogadtatást
nyerhessenek.

Örömmel regisztráljuk, 
hogy az ülésünk után néhány 
napra már dr. Serédi Juszti
nján bíboros hercegprímás és 
dr. Szendy Károly polgár- 
mester e szellemben megke
resést intéztek a magyar tár
sadalomhoz, amely, reméljük, 
teljes sikerre vezet.

A pénzügyminis/1 r költ
ségvetési előterjesztése igen 
érdekes adutokat tartalmaz 
arra vonatkozólag is. hogy a 
ni kir. post 1, mely alá tarto
zik üzemileg a távirda és a 
telefon is. milyen fináncra- • 
lis helyzetben van. A ma- i 
gyár állam büszke lehet er
re a nagyszerűen vezet *tl in
tézményre, mert ez kimagas
ló eredményeket szolgáltát. 
Az előző esztendőben h>> -s 
i., m illió P bevételt irány- 
zott elő a pénzügy mmiszter, 
most felemelte ezt es 10.11 
m illióra számít Adja Isten, 
hogv be is váljon. A kiaila 
sok összege 77 millió, beru
házásokra ad a miniszter^ a 
fo lyó  bevételek terhere 
milliót, minek figyelembcve" 
telével a ]X>sta kereken -n
m illió nyereséget szolgáltát.
Ha ebből az összegből a pos
tai alkalmazottak nyugdijat
le is vonjuk, még mindig ma
rad körülbelül 12 m illió íicn 
gö évi tiszta nyereség.

A pénzügyminiszter urnák 
szüksége van erre a nyere
ségre, hiszen számos rubn
kája van a költségvetésnek,
ahol az egyenleg bizony sí

Szabóipari 
választmányi ülés

A Baross Szövetség szabó- 
ipari szakosztályának vá
lasztmánya április 22-én csü
törtök este 8 órakor a Szö
vetség székhazában ülést tart- 
A vezetőség kéri az összes 
választmányi tagokat, hogy 
feltétlenül jelenjenek meg. E 
héten kedden este a szabó
ipari szervezet elnöki taná
csa folytatott nagy fontossá
gú gazdasági kérdésekről 
megbeszéléseket.

A gazdaság i élet újra sikraszáll
olcsóbb telefonért

ralmas, sok hiányt kell pó"
[ ilnia. Mi azonban kereske
dők és iparosok vagyunk és 
t Kljük azt. hogy a pénzügy- 
miniszter urnák a 12 millió 
előirányzott többlet Levelei
nél is még inkább szüksége 
van jó  üzletre.

A jó  üzht lehetőségei épen 
a telefonnál adva vannak. Ha 
nagyobb a forgalom, több a 
bevétel, nagyobb a haszon. 
Mi magunk örvendenénk an
nak. ha a sokat fáradozó 
pénzügyminiszter az év ve
gén nem 12. hanem 24 millió 
nyereséget mutathatna ki a 
telefonüzletben. Ehhez azon
ban az kell, hogy az emberek 
minél többet telefonáljanak. 
Ezt meg is fogják tenni, ha 
orcsóbb lesz a telefon. Nem  
volna érdemes ezt a nagysze
rű üzletet megkötni ? A posta 
is jó l járna, meg a közönség 
is és kettejük közölt a bol
dogan nevető harmadik ma
ga a pénzügyminiszter ur 
lesz.

A jugoszláv kormány féláru 
utazási kedvezményt engedé
lyezett a Szegedi Ipari Vásár 

látogatóinak
A jugoszláv-magyar köze

ledésnek újabb bizonyítéka az 
a határozat, melyei tegnap 
közöltek a szegedi ipartestü
lettel. Dr. Szilágyi Géza kor- 
mányfőtanácsos, a magyar 
királyi kereskedelemügyi m i
niszter belgrádi megbízottja 
arról értesítette a Szegedi 
Ipari Vásár vezetőségét, hogy 
a jugoszláv kormánynál si
került kieszközölnie azt, hogy 
a Szegedi Ipari Vásárra uta
zók a jugoszláv vasutakon is, 
épp ugv mint a magyar vas
utakon 50 százalékos me- 
netdijkedvezményt kapjanak. 
Ez az utazási kedvezmény b i
zonyosan lényegesen elő fog
ja mozdítani Jugoszláviában 
a Szegedre irányuló utazást 
kedvet. A jugoszláv kormány
nak ez a döntése élénk vissz
hangot keltett: A kedvezmé
nyes utazás a Szegedi Ipari 
Vásár látogatói számára má
jus 23-án kezdődik és júni
us (i-ig tart, a féláru vasúti 
jeggyel május 2(i-tól június 
8-tg bezárólag lehet vissz.a- 
utazni a kiindulási állomás
ra. ,

A magyar vasutakra érvé
nyes féláru utazásra jogosí
tó igazolványok az Ibusz ösz- 
szes menetjegyirodáiban kap
hatók. Ahol menetjegyiroda 
nem működik, ott az ipar- 
testületek és a Szegedi Ipari 
Vásár tb. képviselői árusít
ják. Minden a vásárral kap
csolatos ügyben a legnagyobn 
készséggel adnak felvilágosí
tást az Ibusz irodái és a 
Szegedi Ipari vásár vezető
sége Szeged, Horváth Mi
hály ucca 3, telefon: 14— la.
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Rom ánia
külkereskedelmének 

nagy lendülete
Románia 1930. évi külfor- 

galm áról most adták ki a h i
vatalos statisztikai adatokat, 
am elyekből megállapítható, 
hogy a nyersanyagkivitel év
tizedek óta nem volt annyi
ra kedvező, mint az elmúlt 
évben. A múlt évben bevitték 
6,301.087 q árut 12.041.0 m il
lió lej értékben, am ivel szem
ben a kivitt áruk értéke 
21.098..5 m illió  lej volt A 
m egelőző 1935. évben a be
vitel értéke mindössze 5.332 
m illió  lej volt. a kivitelé pe
dig csak 16.756 m illió lej. 
Am ig tehát 1935-ben a kül- 
Torgalmi aktívum csupán 
5.908 m illió lej volt. az e l
múlt esztendőben a kiviteli 
felesleg 9.157 m illió  le jre 
emelkedett. Am ig tehát a ki
vitt áruk mennyisége az el
múlt esztendőben 12.7 mi l l ió 
q-val. vagyis 14 százalék
kal emelkedett, az összegsze
rű emelkedés 4.9 m illiárd lej 
volt. ami több mint 30°o-os 
emelkedést jelent. Az elmúlt 
év 12.5 m illiárdos bevitelből 
10.45 m illiárd  esett a kész
árukra. ami a teljes bevitel 
80.1°/o-ának felel meg, inig a 
megelőző esztendőben ez az 
arány csak 79.25 százalék 
volt, vagyis a bevitel értéke 
nemcsak ténylegesen, hanem 
aránvlagosan is emelkedett. 
(M E K .)

Háziiparosok
gazdasági

szövetkezése
Mindjobban fokozódó ide

genforgalm unk nagy lehet >- 
ségeket jelent a népies sajá
tosságaink kihasználása te
rén. A nálunk m egforduló 
idegen keresi a m agyar nép
iélek megnyilatkozásait, nép
művészetünk jellegzetes ler" 
mékeit. A m agyar speciali
tás ma világviszonylatban 
divat és mi m agyarok ezen 
a téren sem szégyenkezhe
tünk. ha tényleg m aradékta
lan tisztaságban nyilatkozik 
meg népünk ízlése, szépérzé
kével mesterkedő kedve.

Sajnos, az utóbbi időben 
sok visszásságot tapasztal
hattunk népművész*, tünkkel, 
háziipari termelésünkkel 
kapcsolatban. A lehetőségeket 
m indenáron kihasználni aka
ró üzleti kapzsiság gyár ipa tű
szerűén rendezkedett be né
pies munkáknak termelésére, 
amely végeredm ényben nem 
más, mint közönséges ham i
sítás. A nagyobb haszon ked
véért silányabb anyagok fe l
használásával, munkamegta
karítással, silány áruval 
árasztják el a piacot. Házi- 
iparosaink egy része a v e r ' 
seny kényszerítő hatása alatt 
szintén elsekélyesitelte ter
melését, amig a többiek vagy 
teljesen tönkre mentek, vagy 
pedig éppen-hogvj tengőd
nek.

De amilyen vigasztalan há- 
z i ii larosaink, népin ü vésze"
mk és talán még foko

zottabb mértékben — ipar
művészeink helyzete, ugyan
olyan mértékben változhat a 
sorsuk, ha célszerű, okos 
szervezkedéssel biztosítani 
tudják munkájuk értékét, 
becsületét.

A háziipar és általában 
nép- és iparmű vészi ti ternie- 

i  lésünknek az a legnagyobb 
! baja, hogy nincs közvetítő 

kereskedelme. H iányzik a 
kapcsolat a termelő és a ke- 

| reskedö között. így lermé- 
| szitesen könnyű dolguk van 
! azoknak, akik üzemszerű ter

meléssel, üzletszerű áruelhe- 
i  lyezési m óddal a kezükben 
| tartják a piacot.

F igyelem be véve ezeket a

visszásságokat, csak örü lhe
tünk annak, hogy házi iparo
saink, népművészeink, kar
öltve a term elő iparm űvé
szekkel, gazdasági szervezke
déssel akarják megállítani a 
további pusztulást. Összelő" 
gásuk első eredm ényeként a 
napokban lét süli fővárosunk 
központjában az a m inlarak- 
tár, am ely alapját veti meg 
a további fejlődésüknek. Es 
mivel a népművészetünk tisz
taságának megóvása valóban 
megbecsülendő célk.tűzés, e - 
sősorban kereskedőink erde 
ke, hogy szívesen látogassák 
a II. F Sz. Kossuth Lajos 
utca 3. sz. alatti központi 
raktárát.

T an on c  ta rtás i  
rend és gondok

a német órásiparban
Igen figyelem rem élt »ak 

azok a törekvések, amelyek 
a különböző német ipari ága
zatokban az utánpótlás kér
désében kialakultak. Etekin
ti I ben különösen érdekes a 
folyton fö lfe lé  törő német 
örásipar helyzete. E lö ljá ró 

jában annyit jegyzőnk meg, 
hogy a tanoncoknak feltét
len hazafias nevelése az egész 
vonalon érvényre jut >tt. T a 
lán a legjobban jellem zi ezt a 
következő), minden egyes ta
nonc agyába és szivébe pré
selt vers:

Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben 
An Deines Volkes Aufersteh’n f 
Láss diesen Glauben- 
Dir nichl rauben
l’rotz allém, ailem, was gescheh’n.
Und handeln sollst Du so als hinge 
Von Dir und Deinem Tűn alléin 
Dér W andei ab dér -deutschen Dir.ge 
Und die Verantwortung waer' Dein !

A német órásipar hatal
mas fejlődésben van, aminek 
legjobb jele az. hogy az idei 
tavaszi lipcsei vásáron 4-00- 
ríűl több órás és ékszerész 
cég vett részt a k iá llítók  so 
réiban. A kiállítás hatalmas 
anyaga elsőrendű volt m in
den tekintetben és ez a szak
ma volt egyike azoknak, m e
lyek hatalmas méretű üzle
teket kötöttek a vásáron, da
cára a devizakorlátozások- 
,ak és a gazdasági b lokád
hoz hasonló állap; toknak. A 
ném et énás ipa r teljesen a 
p iacokért való küzdelem je 
gyében alakul, egészen külön  
típusok term előd l ek k i a bel 
fö ld i használatra, külön U jja 
sok az e xp o rtra ■ Természetes, 
hogy az export piacok sze" 
Iektálva vannak és ma olyan 
nagy a német órásiparban a 
választék és a fejlődési lehe 
tőség, mint azelőtt nem volt 

Ilyen körülmények közöt 
érthető, hogy a német szak
irányú sajtót az órásmeste
rek utánpótlásának kérdése 
valósággal dominálja. Lega
lábbis ez tűnik ki abból, hogy 
a tavaszi tanoncszabadulás 
kapcsán általános az óhaj, 
hogy hivatással b író  tanon- 
cokat adjanak a pályáira. 
Minden rendelkezés, am ely a 
tanoncu tán pótlásra vonatko
zik. a m in é l jobb  emberanyag 
kiválasztáséinak jegyében éiíl. 
Etekintetben az anyag nagy, 
de a választék kicsi. Lega
lábbis ezt kell következtet
nünk a német óriásmesterek 
birodalm i szervezetének je 
lentéséből. m ely m egállapít
ja, hogy jó  janoncot nehéz

kapni, pedig a ném et ijjnséig 
a kivárnatosnád nagyobb m é r
tékben léniát a technikai pá
lyák f i ié ,  m elyeknek egyik 
nemes hajtása éjien az éjréis- 
ijiar-

A nehézségek annál kom o
lyabbak. m ert a tanoncok a 
négy évi tanulás ideje alatt 
a mestertől se élelmezést, se 
fizetést nem kapnak, sőt kü
lönösen az utolsó két évben 
még ők maguk egészen te- 
kitélyes költséget áldoznak 
m indenféle, a kiképzésükkel 
összefüggő kísérletekre, m e
lyek a praktikus iskolai gya 
korlatoknál elő vannak Írva. 
Szegénysorsu szülő csak ab
ban az esetben adhatja fiái 
órásmesterségre, ha ezt a ne
héz négy esztendőt pénzzel 
bírja. Igaz viszont, hogy az 
ügyes segédek igen je lentős  
keresettel b írnak s igy a j)éi- 
tya meglehetős vonzerőd gya
koro l. Szegény em ber fiá i 
órásmesterségre csak abban 
az esetben adhatja, ha meg
felelő ösztöndíjat tud e lnyer
ni. Ezekben ugyan nincs nagy 
bőség, de vannak ilyenek s 
igy gazdaságilag is, bár sze
rény keretben, de mégis adva 
van a lehetőség arra, hogv 
m egfelelő ifjak  a pályára lép
hessenek.

Nem érdektelen az sem, 
hogy a tanoncok kiválasztá
si1 egy hétig jártéi m egfigye
lés keretében történik, am i
kor a kiszemelt mesterek a 
testületek által fenntartott 
közös műhelyekben a gye r
mek haj l amát kutatják és á l
landóan szemmel tartják. Ez 
előzetes szelekció után fe lvé 

te lre kerülő tanoncok negyed
évi jsré)bilidéire vannak fe lvé 
ve . tanoncszerződést ugyan 
azonnal kötik meg, m ert a 
munkaügyi hivatalnak azt 
be kell mutatni, de három 
hónapig bárm ely ik  fél egy 
oldalúan elállhat a szerző
déstől. \ préibaidö letelte  
után a la nőm  s zerző d és agy - 
szédvin f  Ibo i.th  .tat lan m i vá
lik  Igen gorom ba esetek az 
olvanok, am elyek miatt akár 
a tanonc. akár  k iképző mes
terének hibájából a tanvi- 
szonvt felbontani lehet. De 
bárm elvik  fél mulasztásából 
kövitKczzék is ez be. m ind
egyik igen nagy hátrányai lát
ja. legelső sori nin maga a ta- 
nonctartó mester, akivel 
szemben a m egtorlás egész 
sorozata érvényesül, kezdve a 
tanonclartási jog  m egvoná
sától egészen az iparigazo l
vány elvonásáig, ezen felül 
pénzbírság és szabadságvesz 
lés. A büntetések mértéke 
mulasztás nagyságához iga 
zodik.

Az ekként kiképzésre ke
rülő tanoncok szakismerete 

mint  ez a segéd vizsgáló 
biz* ttságok jelentéseiből lát
ható . igen magas fokú. A 
nem it órásiparban é rvén ye
sül a I)ra n g  nach Qualitaets- 
erzeugung«, ami a szakm á
nak igen nagy szolgálatokat 
tesz. Egyebekben jellemző, 
hogy a technikai pályákra tó 
duló fiatalságot nemcsak 
erősen rostálják, hanem an y
ucira, am ennyire csak lehet
séges. a m ezőgazdaság fe lé  
irányítják. Dacára ennek az 
általános lanoneböségnek, az 
őréisij/arban m ár esztendőik 
étla tanonc hiéiily je le i m a 
ja / koznak, ami abban leli 
m agyarázatát, hogy a k ikép
zés köiltséges.

Ezek a szem pontok sok te
kintetben gondolkozásra
késztetnek bennünket. Mi ni* 
másoljunk soha, de viszont 
igyekezzünk magunk is he
lyes megszervezéssel az egyes 
szakmák jövő jé t biztosítani, 
am ire annál is inkább lesz 
szükség, m ert a külállam ok 
ipara óriási nyomással igyek 
szik magának a piacot b iz
tosítani.

A  pékipar
m in im á lis  m u n k a b é re i
Az iparügyi m iniszter már 

korábban jóváhagyta  a j»ék- 
ipari m inim ális m unkabére
ket. Álláspontja a nem szak
munkás-munkaerők bére te 
kinti tőben nem volt egyön 
tetű és a munkaadók azt k ér
ték, hogy erre  a kategóriára 
nézve a m inim ális béreket 
addig ne léptessék életbe, m ig 
a rokonszakm ai kereskede
lemben ugyanennek a m un
káscsoportnak a béreit nem 
rendezték. A m in iszteri jó 
váhagyás is ilyen értelem ben 
történt meg, úgyhogy a szak
munkások m ár egy hete az 
újonnan m egállapított m un
kabérrendszer alap ján d o l
goznak. A pékipari m unkabé
rek kérdése ezzel azonban 
még nem záru lt le, m ert é r
tesülésünk szerint a b izott
ság előtt javaslat van, am ely 
a gyáripari munkásság b ére i
nek kb húszszázalékos em e
lését ajánlja.
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A pápai beszéd hatása szé-
s körökben gyűrűzik  tova 

/. ország m inden részébe, a 
na gyúr társadalom  minden 
.■étegébe. A |>olilikui vonatKo- 
ásokat mások hivatottak el- 

. >irálni, nem mi. akik poli- 

. lkával sem m iféle vonalko- 
.isban sem foglalkozunk. 

Mégis két előkelő név kíván
kozott c eikk címéül, de nem 
politikái célzattal, hanem 
egyedül azért, hogy lássuk, 
miként vélekedik a keresz
tény társadalom  gazdasági 
m egerősít sének szükségessé
géről a korm ányelnök ur és 
a m agyar képviselőhöz egyik 
kiemelkedő ellenzéki vezér
tér fi a.

D arány i Kálm án m inisz
terelnök ur a Baross Szövet
ség idei közgyűlésén már- 
\.ínyköbe vésendő beszedi t 
mondott. K ijelen tette a ma- 
g\.ir korm ány leje. hogy a 

ány igyekezni fog  arra. 
</// m in é l *liib b  öná lló  ke

rt sztény iparos  és kér eske
ti*! egzisztencia legyen ebben 
az országinál s rem élem  azt, 
bogi/ ezek az. u j egzisztenciák  
óit fog já k  venni a/xíik vallás
e rk ö lcs i érzését és hagyom á
nyait és á ta llják  azt a jő -

sósborszesz
m entholos. 50 o a lkoholtartalom 

mal. kitűnő m inőség.
G yártja  H A Z A I L IK Ő R . RUM es 

S Z E S Z Á R U G Y Á R  R. T

véju lö m agyar nem zedéknek, 
az utókornak, am elynek e lő 
készítői és am ely nemzedél: 
e tőre  haladásának ihi ps zámo - 
sai vagyunk valam ennyien  
m i m agyar testvérek!

Ez teljesen félreérthetetlen, 
világos állásjxm t Ezt ne
künk mind annyiunknak át 
kell értenünk és ereznünk, 
és m indent elkövetnünk ab
ban az irányban, hogy a kor 
mányzatnak ez a célkitűzése 
minél jobban és minél g yo r
sabban sikerüljön is De m ár 
jóval a Baross közgyűlést 
m egelőzőleg szögezte le a 
magyar kormány fe je  azt 
hogy Vitatni sem lehet ebben 
az országban a keresztény és 
népi irányzat helyességét s 
ezt annál kevésbbé, mert ez 
az irányzat megvan.

K ekhardt T ib o r  pápai be
szédében igen erőteljes szint 
adott ennek az álláspontnak.

A sajtó egyöntetű közlése 
szerint az ellenzéki vezérfér- 
l»u nyíltan beszélt erről is 

».A zsidókérdésről is be
szélnünk kell, m eri az o r 
szágban meglevőt antiszem i
ta hangulatai kihasználva, 
ezek az eroszukt/S ts törveny - 
tétén m ozgalm ak a zsidókér
désről beszélnek és a d ikta 
túrára gondolnak. Beszéljünk  
hat a zsidé)kérdésről is. Aem  
á ru lok  el t itk o t, ha azt m o n 
dom , hogy a zsidókérdésben  
á lláspontom at soha revíz ió  
alá nem  vettem. N ekem  az 
a meggyőződésem, hogy a 
zsidókérdésben nekünk m a
gyaroknak nem lehel m egen
gedni azl, hogy akár p o lit i
kai, akár gazdasági tek in tet
ben, zsidó érdekek szerint 
igazodjunk N ekünk  magyar 
érdekek szerint kell a m a
gunk po litiká já t irányítani 
.1: is kétségtelen, hogy a m a
gyarság meg m ind ig nem tö lI 
be számának m egfelelő p o 
zíció)/ ebben az országban. 
Tehát változta tn i és javítani 
kelt ezen a helyzeten. De 
azt sohase az uccu fog ja  a lu l
r ó l  m egcsinálni, hanem csak 
egy m egfelelő  okos korm ány - 
hatalom , m egfelelő á tgondol/, 
t is z/e ss ég es int é z ke d és e kk el, 
am elyek az em beri önérzetet, 
a vallási h itet és meggyőző
dést sehol sem sértik, ennek 
a magyar nemzet többségéi 
alkotó) magyar népnek a jo 
géit m inden vonatkozásban 
kiépítik, l íz  az én po litik á m .«

*

Elég az idézi tökből M inden
ki tisztán láthatja a kérdési. 
A Baross Szövetség a maga 
közel kétévlizedes lázas mun
kájával folyton csak épit, épil 
ebben az irányban. Es hány
szor kezdtük újra és ismét 
újra, m ert m it nappal fe lé
pítettünk, az éjszaka gonosz 
elemei kettőzött erővel igye
keztek azt m indig is rom bol
ni. De nem vesztettük el sem 
kedvünket, sem harci kész
ségünket, sem hitünket, mely 
elpusztithatatlanul él ben
nünk. Valljuk és hisszük, 
hogy az ország keresztény 
elemei is tudnak ipart űzni, 
kereskedni, vállalkozni, ha 
tényleg érvényesülne a ve r
senyegyenlőség. Ezt a ini tá 
borunkat azonban hét évtize
deken át részben tudatosan, 
részben öntudatlanul, de 
ténylegesen egy verseny heh 
gyengébb helyzetbe igyekez
tek hozni, m elyből kiemelni 
csak a rendszeres, lolytonos, 
soha sem lankádé) társadalmi 
munka és a kormányzat okos

' 3 fillérért!
« i io n y . eg y  csésze finom Kneipp malátakávé. 
valódi Franci) kávépótlékkal, te jje l és cukorral

nem kerül többe 3 fillérnél
és  regge li vagy uzsonna 3 fillérért

valóban n e m  lu

nemzet-társadalmi eélkitüzé- '
sei képesek.

Nem bánjuk mi azt, ha az ; 
ellentábor még oly gazdag és 
nagy lesz, mindenki boldo
guljon a tisztesség határain 
belül, az ország törvényei 
szerint, a m agyar nemzet ' 
iránt mindig elegei téve kö
telességének. Bennünket esti- 
péin az érdekel, hogy a ke- 
reszteny elem is boldoguljon, i 
előre  jusson , gyökeret eresz- ' 
szén. 11a i>eilig a keresztény 
tábort nyom ják, érvényesülé
sében gátolják, akkor mi kö
veteljük a versenyegyenlőség 
helyreállítását és ennek be
tartását. Közel két évtizede 
megy ez a mi harcunk a 
munka eszközeivel reggeltől 
estig szakadatlanul. Szél sasé" ! 
gességekböl nem kértünk és 
nem is fogunk, mert mi a I 
műhelyben, a gépek mellett, 
a pult mögül sokkal jobban 
tudjuk, hogy mennyi le inon- , 
dás, áldozatkészség, tettvágy 
és folytonos cselekvés keí' \ 
ahhoz, hogy a keresztény ke- j 
reskedők és iparosok lielyze- | 
te megerősödjék, számük 
gyarapodjék és a magyarság J 
a maga számarányának meg
felelően foglalja el a pozíció" | 
kát ebben az országban.

*

Mi tudjuk azt, hogy eb
ben az országban keresztény 
kérdés van és tudjuk, hogy 
ennek a kérdésnek megoldá

sát hallatlanul nagy hatal
mak akadályozzák. Valóban 
minden nemes érzületű tér
ülniük segítségére, közremü" 
ködösére, erélyére és okossá
gára van szükség ahhoz, 
hogy ez a nagy probléma, a 
keresztény-kérdés megoldás 
felé kerüljön, hogy az ország 
liai ne haljanak éhen a nem 
zet asztalánál, melynek első 
helyeit dúsgazdag Lázárok 
foglalták el, akik fennhéjá- 
zasukban legfeljebb arra haj
landók, hogy itt-otl egy m or
zsát dobjanak oda a szegény 
lerongyolódott Lázárnak, en
nek a keresztény magyarság
nak ...

Akárm it is beszélnek, egész 
életünk központi tengelyét ez 
a kérdés képezi. Az egész ma
gyar nemzet szivszorongva 
várja, hogy ebben az alap- 
problémában mindenki fog 
jon össze, mert nem lehet itt 
elválasztó szempont semmi. 
Ebben a kérdésben nagysze
rű összhangnak kell érvénye
sülnie, az egész magyar nem
zeti társadalomban...

A m agyar jövő  az utánunk 
jövő  nemzedék boldogulásá
nak előkészítése, igen ennek 
kell is, hogy valamennyien a 
napszámosai legyünk. Egé
szen mindegy, hogy a csú
cson állunk-e, vagy lent a 
nép rétegeiben, a kormány el
nöki székben vagy az ellen
zéki padsorban ... magyarok 
vagyunk és felelősséggel tar
tozunk Isten és ember előtt 
azokért, akik utánunk jön 
nek és akikre kenyeret kell 
hagynunk.

Súlyos zavarok  
a kéményseprők mester

vizsgáló bizottságában
A kém é ny seprőmeste rek

me st érv izsgáló bízott ság a
alig, hogy elkezdte működé
sét. máris válságba jutott. 
Igaz, hogy már az elnök ki" 
nevezésénél is izgalom volt az 
iparosság körében, mert min
den személyi nagyrabecsülés 
mellett is kifogásolták dr. 
Dobsa László 1 BÖK igazga" 
tónak elnökségét.

A  mestervizsgáló bizott
ság a lel nőkéi Bevecis Gyula 
és id. Végh János, tagjai a 
kamara részéről Berlász Je
nő és Sur/ya Árpád, az ipar
testület részéről Am brózy  
Zénó, K m m er László, P a jo r  
Antal és Tamás József. A b i
zottság már a megalakulás
kor kimondotta, hogy a vizs
gákhoz abc sorrendben fog
ják behívni a tagokat

Nem igy történt. A vizs
gáknál feltűnő sűrűn szere
pelt Berlász Jenő, aminek az 
lett a következménye, hogy 
a bizottság többi tagjai kö
zül nem m indegyikre kerüli 
sor. Fokozta a zűrzavart az 
a körülmény, hogy a bizott
ság az elnöklőnek tájékozat
lansága folytán nyílt tör
vénysértésbe esett. Az ipari 
novella kifejezetten intézke
dik atekintetben, hogy a mes- 
\ v zxgáló bizottság tagjai 
saját alkalmazottaikat nem 
vizsgáztathatják. Ez erkölcsi

I összeférhetetlenség lenne. 
Úgy látszik, hogy Devecis 
Gyula, a mestervizsgáió b i
zottság alelnöke erről meg- 

I  feledkezett, mert saját elnök
lése alatt történt Tamás Ger
gelynek, Devecis segédjének 
vizsgáztatása. Nem  érti sen
ki, hogy ezen a vizsgán miért 
nem elnökölhetett Végh Já
nos alelnök, vagy akár D ob 
sa László is? Ezen a praece- 
densen elindulva K m m er 
László mint a bizottság tag-

| Kecskeméti j 
í konzerv i
ja  szintén vizsgáztatta saját 
alkalmazottját, Gregor M. se
gédet. E  vizsgában azonban 
csak a gyakorlati részben 
szerepelt E m m er  László. Az 
elméleti részben már, 
m inthogy a mestervizsgáló 
bizottság tagjai erélyesen fe l
szólaltak — más vizsgáz
tatott. Mégpedig M arlino - 
uiís Vendel mester, aki nem 
is tagja a bizottságnak. Ezt 
aztán nem értette senki, hogy 
m iért kellett a mestervizsgá
ié bizottságba külső iparost
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belevonni, amikor a bizottság 
tagjai rendelkezésre állanak?

A mestervizsgáló bizottság 
ezen eljárása sok kemény 
kritikára ad alkalmat és a 
nagy nyilvánosság nem is tud 
róla, hogy a kulisszák mögött 
mennyi izgalom hullámzik. 
Iparos közérdekből ragasz
kodnunk kell hozzá, hogy a 
törvény rendelkezéseit a bi
zottság minden egyes tagja, 
igv hát elnöke is ismerje és 
ahhoz tartsa magát. Igen saj
nálatos volna, ha a bizottság 
súlyos tévedésének kárát a 
két vizsgáztató látná, mert ez 
a bizottság különben igen 
fontos munkája iránti bizal" 
mát és érkölcsi tekintélyt in
gatná meg.

Szövetdrágulás
jön

A gyárak már kiadták az 
őszi szöwtkollekciókat, me
lyek úgy a feldolgozó ipar. 
mint pedig a kereskedelem 
szempontjából hatalmas meg
lepetést hoztak. Az őszi gyap
júszöveteknél mintegy 15“ ,>■ 
os, a férfi szöveteknél i>edig 
17<Yo-os drágulás lesz. ami r  
gyakorlatban azt jelenti, hogy
kb. 2 0  százalékkal magasabb 
szövetárakkal kell számolni. 
A gyengébb minőségű, pa
mutfonállal keveri szövetek
nél is az árak 1 0 — 1 2 <>o-kal 
magasabbak.

Ezügyben a szakmák ré
széről azt a fel világosit ás I 
kapjuk, hogy a kereskedelem 
a legnehezebb helyzetben 
van, mert már az' eddigi 
emelkedést sem tudta áthárí
tani s igv inár annyira le
csökkenteti haszonkuícs mel
lett dolgozott, hogy újabb ál
dozatot nem vehet magára. 
A drágulásnak a közönségre 
való áthárítása igen nehéz 
helyzetet teremt, mert a fo
gyasztóképesség amugyis le
csökkent

Még nehezehh a helyzet a 
feldolgozó iparnál A szövet- 
drágulás gazdaságilag t 1 jó
sén felemészti azokat az elő
nyöket, melyeket az iparos
ság az uj ipartörvény alap
ján élvezhetne Ugyanis a 
drágulás automatikusan a 
konfekció  nagy üzemek te r
m ékeit kényszeríti a közön 
ségre, mégpedig szinte hét
rő l-h é t re  m ind ig újabb és 
nfabb fogyasztórétegekre A 
gyári ruhatermelést a kézmü 
nem érheti utol, márjiedig 
ha a kézmü az eddiginél is 
drágábban kénytelen termel
ni, világos, hogy a konkur- 
rencia a gyári rujiytermelés 
javára üt ki. Éjzen ezért a fel
dolgozó iparosság valósággal 
katasztrófának tekinti ezt a 
nagy áremelkedést, melyet 
természetesen kénytelen át
hárítani, hiszen arról szó sem 
lehet, hogy a terhet önmaga 
viselje. Igv sajnos szép re
mények fosztanak széjjel és 
hiába van akkor jóindulat és 
megértés, gazdasági téren en
nek eredménye nem mutat- 
kozhatik a kívánatos mér
tékben. Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a 
ssaböiparosság a m inim ális  
derek rendszere folytán ts 
lényeges szociális terhet nett 
mayára s tette ezt főleg azérl

hogy ezen a réven biztosítsa 
a maga szakmájának boldo
gulását. De lehet-e ezl re
mélni, ha ilyen súlyos kö
rülmények közrejátszanak ?

Bár általános a nézet, hogy 
a gyáripar a nyersanyagok 
megdrágulása kövi tkeztéhen 
szintén nehéz helyzetben van, 
mégis fe ltűnő, hogy a szöve
tek árem elkedésének ügye 
étidig még nem nyeri a h iva 
talos árvizsgálat részéről is j

m egerősítést. Etekintetben
szükséges lenne, hogy köz
érdekű módon lisztáztassék a 
kérdés. A szabóipar úgy lát
ja, hogy olyan rendkívül ne
héz őszi szezon elé néz, mini 
eddig még egyszer sem. .t 
kérdés beható m egvizsgálá
sára és a szabóipárosság gaz 
ttasági e l lenál löké frességének 
erősítésére sürgősen kellene  
m inden intézkedést m egten 
ni.

A kereskedelmi 
szabadság és 
a kontingensek

A Demokrata Újság ápri
lis 10-iki számában ElkéSvt 
levél címen intéz egy nyílt 
levelet országos elnökünkhöz, 
akinek emlékezetes közgyű
lési beszédében éles ellenté
tet vél felfedezni. A beállítás 
melyet a Demokrata Újság  
ad, nem helyes, Ülnökünk 
beszédét rosszul idézi.

Mi nem vagyunk Iiivei a 
kőtőll gazdasági rendszernek 
Ennek mielőbbi megszűnéséi 
vágyakozva kívánjuk. Ez a 
rendszer nem a mi kezde
ményezésünkből szakadt az 
ország nyakára, de mások 
kezdeményezéséből sem. Ez 
egy szerem sét’enség, melytől 
mielőbb szabadulni mind- 
annyiunk nagy szerencséje 
lesz. Ha azonban már itt van 
ez az egyiptomi csapás, ez 
nem lehet újabb jogcím arra. 
hogy a keresztény keresko-

j cicimet és ipart még jobban  
háttérbe szorítsák. Ezirány- 

I bán az összes érdekképvise
leti tényezők (összefogtak, 
mert a köböl! gazdálkodás 
velejáróját, a kontingensek 
szétosztását akként vélemé
nyezték és ahányszor csak 
módjukban van, ma is igye
keznek ezt lenni, hogy a ke
reszténységre nem jut sem
mi. így aztán mindenképen 
érthető, hogy a nyomor kon
junktúráját sem engedhetjük 
úgy alakítani, hogy az még 
jobban taszítsa a mélybe a 
kereszténységet.

Ez a tény, melyet nem le
het álcázni. Továbbra is vi
gyázni fogunk arra, hogy a 
keresztény kereskedők és 
iparosok ellen indít tt kisem- 
mizési eljárás megkapja a 
maga méltó válaszát.

Silberpfenig Judel 
tanulságos esete

Meg kell jegyezni ezt 
a nevet: Silber/rfenig Judel 
Alig tiz éve van Magyaror
szágon. de inár egy nagy tex
tilgyár tulajdonosa, 400 ma
gyar munkás és családjának 
korlátlan ura és p aran cso l
ja. Hatalmas vagyon gvüjtő- 
je. (óriási állami s egyéb ked
vezmények haszonélvezője A 
Bndavidéki Posztógyár új
pesti textilipari vállalat tu
lajdonosa.

Gyorsan, hatalmas iram
ban kifejlődött karrier. Jól 
jegyezzük meg a nevet- Sil- 
berpfen ig Judel. Magyarul 
nem tud. nem ért rá 'meg
tanulni, de meg nem is ér
demes neki. minek. Éneikül 
is kapott iparfejlesztési ked
vezményeket. nyers és fél- 
gyártmányokra behozatali 
könnyítéseket, közszállitási 
lehetőségeket, adökedvezmé- 
nyékét, községi kedvezmé
nyeket S ilberpfen ig  Judel... 
milyen szerencse, hogy még 

magyarosította a nevél, 
mert ugyan mi az ördögöt 
kezdenénk most, ha történe
tesen Hazafi Istvánnak hív
nák már. Mert joggal megte

hette volna már akár ezl is, 
hiszen igazán eleget tett a 
hazatiság összes követelmé
nyeinek azzal, hogy jött... Kö
rülnézett ... aztán kapott se
gítséget sokat és sokfelől..

Először is onnan kapott 
támogatást, amit nem lehel 
•ellenőrizni. Mert voltak szép 
számmal olyanok, akik a hó
na alá nyúltak ... akik már 
jó előre kiírtak neki Galíci
ába. hogy ne maradjon ott. 
mmem jöjjön ide az ígéret 
földjére. Nem is csalatkozott. 
-Nemesak tanácsot adtak ne
ki. hanem pénzt is .. . meg 
összeköttetést és kinyitották 
számára az összes mérvadó 
helyek és tényezők ajtait 
Iliiért ne, hiszen gyárat ala
pított. ipart fejlesztett, a ma
gyar gazdasági elet egv fon
tos alkotó elemévé lett ez a 
S itb rrp fen ig  Judel.

Most aztán, hogy az Esti 
f jság, meg a M i La pu n k  és 
a Kereskedelm i H ír la p  s azok 
tyomán az egész magyar saj

tó szélesen foglalkozott vele 
azon botrányok nyomán, me
lyek talán még nem pattan
tak ki későn, felmerül a kér

dés, ha a budapesti kereske
delmi és iparkamara közgyű
lésén szóba kerülne ez a Síi 
berp fen ig  Judel, akkor a 
szent liberalizmus nagy apos
tolai és vezérei ugyan mit 
mondanának? Börtönbe ve
le. lökjék ki. toloncolják visz- 
sza Ilyen s ehhez hasonló 
felkiáltások hnngzanának el 
nagy összevisszaságban. Sem
mi köze ennek az esetnek a 
rendes napi é éthez, mit akar
nak, ne általánosítsanak .

Liberális urak. mi az önök 
helyén nagyon szégvelnök 
magunkat Mégis csak nem 
egészen mindegy, hogy eg\ 
ilyen Judel von Silberpfenig 
itt úgy visel ked Ítélik. ahogy 
ez telte. A szent liberalizmus 
nevében, melyhez nem sza
bad nyúlni.

Judel ur nemcsak a mun
kások. a magyar munkás 
lelketlen gazdájának mufal- 
kozc t. be. hanem egészen kü
lönlegesen érvényes tette a 
maga egyéni és gazdasági 
szempont jafjt E[>en Kará
csonyra szállította le mun
kásainak bérét, de ugyanak
kor azt akarta, hogy a mun
ka-teljesítmény még emel- 
keMljê k. mert a gyár rentabi
litása ezt kívánta . . Az eset
ből összeütközés lett. mely
nek távolabbi kilengése az 
le ti. hogy a megindult vizs
gálat hirtelen adóirányba is 
terelődött és dr. T ó th  Bá
lint egyszerre olyan végzési 
hozott, hogy a Budavidéki 
Posztógyár minden üzleti 
könyvét és feljegyzését <* 
Pest vidéki Ügyészségre szál
lították. Ez a S ilberp fertfg  az 
adófizetés terén megfeledke
zett arre'd a minimumról is, 
melyet tőle kívántak Pedig 
igazán nem sok volt. meri 
az állam és a község által 
nyújtott legkülönbözőbb elő
nyeik összege messze megha
ladja azt az adóterhet, me
lyet Judel urnák fizetnie kel
leti volna. I)e ő ugv gonelol- 
ta. hogy az ilyen teher nem 
illetheti azl a vállalatot, mely 
a nny i m i nde‘n féle segi tsége 1 
kap. Most majd megállapít
ják, hogy összegszerűen mek
kora is az eltérés, mennyi a 
differencia. Nem történt sem
mi. Megállapítják, hogy nn 
jár. ezt kedvező részletekre 
beosztják, meghozzák a vég
zést és aztán oda se neki . 
adják tovább a kedvezmé
nyeket.

Nekünk semmi esetre se 
barátunk, .se hívünk S itbe r- 
p fen ig  Judel, vannak hatal
mas pártfogói liberális kö
rökben, akik bizonyára meg
magyarázták iájár neki, hogy 
nem szabad ügyetlennek len
ni és a dolgokat elrontani. 
Több, sok ilyen eset v an .. 
liberális urak most nyilatkoz
zanak!
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Köszönet
nyilvánítás

liPssem jeg Zénó, a Köz
munka Tanács elnöke a kí>- 
vitkezö levelet intézte a Ma
ros* Szövetség elnökéhez: A 
magvar királyi titkos taná
csosi méltóság legfelsői)]) 
adományozása alkalmával ki- 
íejezett jókívánságokat hálá
san köszönöm.

A Budapesti Nemzetközi Vásár 
specialitásai

Évröl-évre szélesedik ;i Bu- 
l;»IK*sti Nemzetközi Vásáron 
gyártóit, itt f< rgnlombaho- 
<>tl speciális vásári cikkek 
kálója. M Kár. Dohány- 
ővedék, amely évek óta kü

lön vásári cignrc tlatijnisl 
gyárt és árusít a vásáron, e 
kitünően bevált módot ki 
lógja terjeszteni idén uj vá
sári szivartipus bevezelésé- 
r i . Vásári specialitás továb
bá az idén először a vásár 
alkalmából (> különböző ér
tékben kibocsátott magyar 
vásári jwistabé.ycg Újítás 
lesz a s|K*eiális vásári partom 
és kölnivíz, amelyet benzin- 
tankokbéil fognak a vásáron 
kimérni. Ezenkívül a vásá
ron felállított kisipari elek" 
truinos mühelyekben készült 
vásári emléktárgyak a hely
színen kerülnek eladásra.

Halasi c s ip k e h áz  
a Budapesti 
Nemzetközi 
Vásáron

A Budajx*sti Nemzetközi 
Vásáron külön pavilonban  
fogják bemutatni egyik nem
zeti büszkeségünk, a világhí
rű halasi csipke legszebb pél
dányait Tudvalevőleg hala
si csipkéből készült annak
idején Mussolini Eddának 
menyasszonyi fátyla, vala
mint az a remek terítő, me
lyet Julianna holland Irőn- 
örökösnönck küldött násza
jándékba a magyar nemzet 
Hogy a közönség a halasi 
csipke készítésének techniká
ját megismerje, a vásár H a
lasi Csipkeház«-ában több 
csipkekészit >nö fogja a hely
színen varrni az ősi magyar 
motívumok alapján tervezeti 
gyönyörű halasi csipkéket

A  p é n z ü g y m in is z t e r  
ren de le te  a rendk ívü li 
h á z a d ó m e n t e s s é g r ő l

Hirdessea a Baross Szövetség lapjában!

A pénzügyminiszter ur a 
Hajnikban adta ki a rendkí
vüli házadéiinentcsségre vo
natkozó rendeletéi, amely 
alapjában véve három kate
góriát állapit meg. Van 25 
eves teljes, 1 ö évre terjedő 
teljeses további 10  évre szó
ló háromnegyedes mentesség 
és 1 ö évre terjedő teljes, he 
vabbi 10 évre szé>lóan j>cdi<> 
csak teles mentesség.

Az első, vagyis 25 évre tel
jes adómentességei nvujtó 
kategóriába csak azok az 
éj:üh tek tartoznak, melyek a 
Károly király ut páratlan és 
a Múzeum körút páros olda
lán a rendelet életbeléjdelé- 
se után teljesen lebontott 
épülitek helyén épültek.

A másik kategóriára néz~ 
vt‘ elvként szolgál az. hogy 
az adókedvezmény csak az 
1951. évi május 29-ike után 
teljesen lebontott az l«S70-es 
években végrehajtott szelvé
nyekre bevezetett, úgyszintén 
a szabályozási vonalnál kij
jebb vagy beljebb álló éjiü- 
letek helyére emelt uj épüle
tek.

Idetartoznak a Lijról krl., 
Teréz-krt. Hrzsébet-krt.. 1 e 
rene-krt . Horárostér. a Duna- 
part által határoll területen, 
valamint a felsorolt körutak 
és a tér másik oldalán is. to
vábbá a Margit körúton, a 
Krisztina körúton, Hndrcsz 
György téren, az Alkotás ne
páliak a Krisztina körúttól a 
Gregus uccáig terjedő szaka
szán. az Attila körúton, a 
Széna téren, Olasz fasorban. 
Fő ue*cában. Csalogány uc
cuban. Batthyány uceának a 
l ó uccától a Hattyú uccáig 
terjedő szakaszán, a Hattyú 
uccában, Fazekas uccában. 
Bem József uccában, Margil 
rakparton.

A harmadik kategóriába 
tartoznak, vagyis 15 évig te l
jes és ezentúl 1 0  éven ál 
csupán ötvenszázalékos adó
mentességet élveznek :

a) az alább felsorolt utcák
ban, utakon és tereken lévő 
üres telkekre, illetve a felso
rolt túráknak és utaknak a 
Nagykörúton kivid eső sza
kaszán a szabályozási vonal
nál kijjebb álló, az 1954 évi 
május he> 29-e után teljesen 
lebontott épületek helyére 
emelt uj épületeked;

1 a Soroksári utón a Bo
ráros tértől a Liliom uccá
ig, a Ráday uccában, Lónyay 
uccában, az Üllői útnak a 
Kálvin tértől a gr. Iíaller uc
cáig terjedő szakaszán, a Ba
ross uccában a Kálvin tér
ted a Mária Terézia térig, a 
Rákóczi utón, Baross téren. 
Király uccában, az Andrássy 
utón a Vilmos császár úttól 
az Aréna útig, a Vilmos csá
szár utón, Szalay uccában.

Szemere uccában, Kossuth 
Lajos téren, Rudolf téren, 
Rudoll rakparton, Személy
im k uccában;

2. a Margit körúton, Széna 
téren, Széli Kálmán téren. 
Retek uccában, Olasz fasor
ban, Krisztina körúton, Lneh 
resz György téren, az Alko
tás uerának a Krisztina kör
útié')! a Gregus uccáig terje
dő szakaszán, az Attila kör
úton, Attila uccában, Fő uc
cában. Csalogány uccában. a 
Batthyány uceának a Fő ucr 
eától a Hattyú uccáig terjedő 
szakaszán, a Hattyú uccában. 
fazekas uccában, Bem József 
uccában. Margit rakparton, a 
Döbrentey téren, a Horthy 
Miklós útnak a deliért tér
től a vasúti töltésig terjedő 
szakaszán, beleértve a Len
ke terel is, a Verpeléti utón, 
az uj Horthy Miklós híddal 
kapcsolatban nyitandó és a 
Ilid tengelyébe eső uj uceá
nak a vasúti töltésig terjedő 
szakaszán;

1) Budapest székesfőváros 
területének közmüvekkel már 
ellátott részén, a Hl. és IV. 
építési övezetben legalább az 
építésügyi szabályrendeletben 
megállapított mértéket, a töb
bi övezetben pedig legalább 
150 négyszögölet kitevő üres 
telkeken emelt uj családi há
zakat

A jelen rendelet szempont
jából közmüvekkel ellátott
nak csak olyan terület tekint
hető, ameiy vízvezetékkel, 
csatornázással. villanyvilá
gítással. és kocsiközlekedésre 
alkalmas úttal el van látva.

A jelen rendelet szempont
jából családi háznak csak az 
a ház tekinthető, amely a 
házmesteri lakáson kivid egy 
lakást foglal magában. A la
kás .alapterülete ide nem 
számítva a padlástérben és 
az alagsorban, illetőleg pin
cében lakásul nem használ
ható helyiségeket 180
négyzetméternél nagyobb 
nem lehet, inig a házmeste
ri lakás alaj területe nem ha
ladhatja meg az 50 négyzet' 
métert. Házmesleri lakás 
építése' azonban nem köte
lező.

A jelen rendelet alkalma
zása szempontjából üres le
ieknek az olyan telket keli 
tekinteni, amelyen a jelen 
rendelet életbelépését meg
előző két éven belül épület 
nem állott, vagy ha állnak is 
rajta épületek, azok olyan 
ideiglenes jellegű építmények, 
amelyeknek fennállása a ha
tóság, illetőleg a telektulajdo
nos bármikor visszavonható 
engedélyéhez van kötve s 
azok az építés megkezdése 
előtt a föld színéig lerom" 
boltatnak.

15 évig terjedő teljes rend

kívüli ideiglenes házadómen
tesség illeti meg azokat a 
sorházakat, amelyek közmü
vekkel ellátott területen épül
tek. házanként csak egy la
kást foglalnak magúkban és 
az egyes sorházak uccai hom
lokzat:! legalább nyolc méter 
hosszú.

Bosnyák Zoltán 
előadása

Bosnyák Zoltán a magyar 
fajvédelem bátor és finom- 
tollú harcosa, a M agyaror
szág elzsidósodása, Főváro
sunk elzsidósodása és több 
más munka szerzője e hó 
2 0 -án kedden délután 7  óra
kor ».l zsidókérdés törvé
nyes rendezése« címmel elő
adást tart Budapest, VIII. 
Múzeum körút 4. alatt a ter
mészetiéi jzi épület földszinti 
nagy előadótermében. Az elő
adást a Magyar Kulturliga 
rendezi. Belépés díjtalan,ru
határ nem kötelező. Minden 
magyart szeretettel várnak 
az előadásra. Bosnyák Zol
tánnak fenti előadására kü
lön is felhívjuk olvasóink fi
gyelmét.

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

irodánkat.

Hirdetmények
Ke. 33910/2/1937. A  budapesti kir. 

törvényszék közhírré teszi, hogy W ieg  
Testvérek budapesti (IV. Deák Ferenc 
ucca 19.) bej. cégre és annak tulaj
donosára Wieg K áro ly  kézimunka, 
előnyomda, ipar, csipke, vászon és 
selyem, függöny készítő budapesti 
(Károly király-út 3/c) lakosra nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségí eljá
rást megindilotta. Vagyonfelügyelő dr. 
vitéz Pethő Zoltán  budapesti (IV.. Ki
rályi Pál ucca 7.) sz. ügyvéd. Bírósági 
jogi megbízott dr. Kuncze La jos  buda
pesti (111., Bécsi-ut 95.) ügyvéd.

A  hitelezőknek követeléseiket 1937. 
évi április hó 30. napjáig írásban be 
kell je'enteniök az Országos Hitelvédő 
Eg\ let központjánál (V. Alkotmány-u. 
8.) és felhívja a kir. törvényszék a hi
telezőket. hogy a netán létrejött ma
gánegyezség elleni észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlönyben 
Való közzétételét követő 15 nap alatt 
ugyanitt írásban jelentsék be. Az 
egyezségi eljárás megindítása iránti 
kérelem előterjesztésének napja 1937. 
évi április hó 6. napja. Az egyezségi 
eljárás megindításának joghatálya 1937 
évi április hó 10. napján áll be.

Budapest, 1937. április hó J0.

Dr. Kunst Győző  s. k. kir. (széki 
biró.

Piaci kosarak és gyékényszatyrok
l ' SZEREDA1 JÓZSEF-nél, Szeged, Cserzy M.-utca 3
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Hirdeiőink kirakata:

J U Ü A N A
h o lla n d  k é ts z e rs ü lt

(azelőtt DEN H AAG)
G L A S N E R  M I K S A

TÁPSZERGYÁR RT. 
KIRÁLY-U. 56 legújabb specialitása
A  legmagasabb holland körök álta1 

fogyasztva és elismerve!

G O R IU P  ECET
Telefon: 1 — 8 5 0 — 6 9 .

Képkeretek
H O F FM A N N  FE R E N C  nél

BU D A PE ST,
IV  Károly-krt. 28. IV . G erlé é i t  ■. S

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

irodánkat.

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 lk k  F id é l é s  T á rs a , Budapest, 
líSoroksári-ú t 102. Telelőn : 1-3T5-47 
Minden luszerkeieskedésben kapható

Gyorsmérleg, sonkavágó, mák-, kávé-, dió- és cukorőrlö
kézi- és motorikus meghajtással

i-------̂  HUNGÁRIA. M É R LE G G YÁR
1-296-58Budapest. V., Vilmos császár-ut 54.

Kedvező fizetési feltételek
— T e l e f o n :

MOCZNIK MUSTÁR  
és SAV ANYU KONZERVEK

Lencse P  32.—-tői, bab és borsó P  24.— tői
R A D Ó  F*ÁI^N^ÁIá Hn-lapest — Nu^yvásár.t lep. Tel. : l-Tl-^-ZS

Közszáüi tások.
Esetleges fel\ilágositások titkárságunknál a hivatalos órák  alatt.

Hirdetés tárgya

Járdaépítés ...................
Építkezés -- ........  -
Vashaz eladás
Útburkolás—......................
Vi>mosHS megköt sí mun. 
Árok be. oltozás -. —. ---
Tatarozás .........................
Víz. gőz stb. szerelvény -
Uirendezes--- — ... .......
Cserkéreg eladása
Csavar- és szeg .............
Épületüvegezés -- --- — 
Kenyer -- — -- — -- ---
Építkezés — — —
Kútépítési stb. munkák ...
Tatarozás ---  ......   ---
Utikátrány — —  — ...... -
Építkezés .........................
Tatarozás -- — —
Papír -............ — — —
Benzinkeverek ... — —
Gyógyszer stb.—...........  ---
Mtcalkó és gázolaj — ---

Hirdető

Elöljáróság. Csepel
Rom. kát. egyh. közs. Egerbakta
O 11. Miskolc
Ailamépitészeli hivatal, bzenles 
E öljaróság, Hedri hely 
Polgármester, Székesfehérvár 
Közüzemek igezgaó-ega Kapós. 
Pázmány P. lúd -Egy.. Bpe>.t 
Polgármester. Budapest 
M. kir. er őigazgatóság Miskolc 
B.SzKRt. Budapest 
Polgármester. Budapest 
Polgármester. Budapest 
Elöljáróság. Kunszentmárton 
Elöljáróság. Baj na 
A1 amépitészeti hivatal. Miskolc 
Mérnöki hivatal. Sopron 
Alispán. Szombathely 
Alispán. Szombathely 
M. kir. állami nyomda. Bpest 
M. kir. rendőrség főkap., Bpest 
M. kir. áll. Uórházigazg., Gyula 
Polgármester, Vác

| H atárnap,,,^ ,

15
15
15
15
15
15
15
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
19
19
20 
20

12
13
13
13
13
13
14 
in
13
14 
14 
14 
9

10
13
13
14 
14 
14 
14 
14 
12 
13

F ra te ll i  D e is in ger
k á v é ,  t e a  k ü l ö n l e g e s s é g e i
IV ,  F e r e n c ie k - t e r e  1. — II. M a rg it  
XI., Horthy Miklós ut41. szám

v e z e t n e k
k ö r ú t  38 b .

mterv-kivitel 
Jzéncfsy 
33-24-54  

9-4o*4cözö\J

Könyvek,  Színházjegyek
Pfeifer Ferdinánd (Z e id W  T W r * * « k )  

könyvkare»k*dé»b««
Budapest, IV.. Kossuth Lajos-u. 5.

(A_N^mzrti )

l i n g e l
b ú t o r

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

Bpsst, V., Vécl-ut 34. Tel. 2-003-73.

S u g á r ú t  é p í t é s e
folytán 92 éve fennálló sport-, 
kötél és zsinegáruüzletemet.
Károly-körut 15. sz. alól szembe

Gerlóczy-utca 11. szám
alá helyeztem át.
További szives pártfogást kérek

H AUSCH ILD  A LB E R T
ezelőtt Nedelkó Sándor

Z e i s s ^ ,é,,c?öyek- •2emüve« ek- orrcsiptetők. Zeiss-uvegek kel. Barométerek, hómerők a 
legjobb kivitelben

C A LD E R O N I É S  T Á R S A
látsze részeknél

Bpest, V., Vörüsrr.arty tér 1. ° n

Valódi SZEGEDI TARHONYÁT  
és PAPRIKÁT

D A N N E R  P É T E R  F I A
cégnél

a hírneves szegedi tarhonya leg
régibb nagybani előállítójánál 

rendeljen.

S Z E G E D .

Aiapiiva 1845-ben Tel. 11-^1

Stéberl gyulai házi cse
mege hentesáru 

különlegességei elismert minőségűek

r  t i  s > C  kékitó

Saiurnus £££
fémtisztitó

G>ár‘ja :
H O C H S IN G I  R  T E S T V É R E K
____________vegvés/eti gvár.___________

Ü v e g c s is z o ló
és

T ükörgyár
Schm ider és Társai 

Budapest. Vili.. Vig-utca 34.
T e l e f o n  1— 359— 82.

Vidoni szalámi
vezető m árka  

G yár: D E B R E C E N

Cl LlNriííDö és TÁRSA
maroni, dé igyümöics. 
korai főzelékek. friss 
gyümölcs nagykeres-

k- dése
Budapest, iroda és raktár 

IX.. Csarnoktér (3— 4)
Fiók: Nagyvasatt len 27. fülke. 

________Tcl.-fon - 1 877— 10.

A  Hegyaljai valódi

JUHTURÓ
ízben, minőségben a legjobb !

Gyártja :

Felv idék i Te jterm ékipar
__________ Sátoraljaújhely.

Felelős szerkesztő; Tábory  Gábor. 
K iadótulajdonos: Baross Szövetség
Kereskedő. Iparos és Rokonszakm ák  

Országos Egyesülete.
Felelős k ia d ó : dr. Dom okos Lász ló

Nyomatott: Paulsvita Imre könyvnyomdájában Budapest. VII.. Nyér^utca 6. Telefon ; 1- -373— 13.
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