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A  békebeli 1913. évben volt az utolsó békés ka
rácsonyunk. Huszonnégy év telt el azóta. . .  Aki ak
kor született, ma már nagykorú, mert hiszen azóta 
ez a huszonötödik karácsony. . .

Százezrek születtek e csonka hazában és túl az 
elszakított országrészeken is, akik osak elmondások
ból ismerik a régi Nagymagyarország életét.

A  megcsonkítás veszedelme, szentül hisszük, el 
fog múlni fejünk felöl.

De az a generáció, amely 1913 óta született, 
soha sem élvezheti úgy a karácsonyt, mint azok, 
akik már az előző esztendőkben is ünnepelhették a 
Megváltó születésének napját

Megváltás volna a magyar világra, ha megjöhet
ve újra a magyar karácsony!

Meg fog jön n i... De, hogy ez elkövetkezzék, 
át kell csoportosítani a magyar erőket. Előtérbe kell 
tolni, ápolni kell azokat a gondolatokat, cselekvése
ket, amelyek a megcsonkított haza határain belül 
éppé, egésszé forrasztják össze mindazokat, akik az 
elvesztett magyar karácsony jelentőségének ismere
tében küzdenek a boldog felszabadulás biztos tuda
tában.

Egy ilyen átcsoportosításnak vagyunk mi is, 
Baross Szövetség, a gazdasági téren dolgozó har
cosat Nagyon jól tudjuk, mit jelent a nemzeti élet
ben a keresztény ipar, kereskedelem és őstermelés
nek biztos alapokon való nyugvása. A  keresztény 
gazdasági élet megerősödése jelenti a magyar apák 
és anyák kevesebb gondját és jelenti, hogy olyan 
tábor alakul, amely tevékenysége útján a nemzet 
vagy céljait is szolgálja.

Ennek a gondolatnak és célkitűzésnek jegyében 
e lapszámhoz mellékeljük, habár kivonatosan, egye
lőre Budapest területére a Baross Szövetség cím
jegyzékét előfizetőinknek és azon barátainknak, 
akik ha még nincsenek is benne a  Baross Szövet
ségben, de ebben az eszae-közösségben nemcsak ré

szesek, hanem ily irányú munkánkat mindenkor tá
mogatják is.

Kérjük olvasóinkat és barátainkat, fogadják 

szeretettel, megértéssel, e lapszámunk mellékletét és 
éljenek e nagyon értékes útmutatás szerint cselek
véseikben.

Karácsonyra keressék fel a keresztény iparo
sokat és üzleteket. Töltsék meg a Baross Szövetség 

boltjait, mint vásárló közönség, hogy a szent kará
csony legszebb szimbólumát mutató karácsonyfa 

alá olyan ajándékcsomagok kerüljenek, amelyek «  

testvérnek a boltjából, műhelyéből kerültek ki, hogy 
a megajándékozottak és a keresztény gazdasági 
életben működők együtt zengjék a szent estén a. 
Megváltót dicsérő éneket:

,,̂ Mennyből az angyal eljött hozzátok ..

Február 20-án lesz 
a Baross Szövetség 

o z g y u l e s e
A lig  alkonyul le az 1937-ik esztendő, már megin

dulnak a Baross Szövetség legközelebbi közgyűlésének 
előkészületei. Évek óta kialakult szokás szerint közgyű- 
lésünket f e b r u á r  20-án tartjuk meg a Székesfővárosi 
V igadó termeiben, amelyek mindenkor szőkéknek szók* 
tak bizonyulni az ott felvonuló hatalmas tábor elhelye
zésére. Sajnos, a fővárosnak nincs megfelelő még na
gyobb helyisége, amely méltán reprezentálná a közgyű
lésre az egész országból felvonuló érdeklődők tömegé

nek súlyát és tekintélyét
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Baross nemzeti politikája
A  budapesti Kereskedelmi és Ipárkamara dicséretes 

szándékkal monográfia kiadását határozta el. hogy meg
örökítse az utolsó hetven év kimagasló magyar gazdaság- 
és pénzügypolitikusai működésének történetét. A  sorozat 
első láncszeme Baross Gábornak van szentelve. Helyes 
a választás, mert nincs az elmúlt korszaknak olyan ve
zető férfia, aki a magyar gazdasági életet termékeny 
gondolatainak teremtő erejével mélyebben szántotta 
volna fel, mint éppen Baross Gábor. A  mű szerzői: 
Gyümrei Sándor és Vértesy Miklós dicséretes buzgalom
mal és szeretettel vázolták fel egy nagy magyar alkotá
sainak a korra és a gazdaságpolitikára gyakorolt hatá
sát, habár a rajiz, amelyet nyújtottak, itt-ott inkább 
riportszerü, mint érdem és jelentőség szerint méltató. 
Meg kell állapítanunk azonban azt is, hogy bár a szer
kők tárgyilagosságra törekedtek, előadásuk módjában 
mégis van bizonyos tendencia, amihez némi megjegyzést 
kell fűznünk.

Tendencia van magában abban a tényben, hogy a 
Kamara áltál parafáit írásmű Baross Gábor közgazdsági 
politikájában a kereskedelem szabadságának különös ki
hangsúlyozását állapítja meg a korokon túl ragyogó leg
nagyobb érték gyanánt. Ebben a megállapításban több 
a malícia, mint az igazság, mert Baross a kereskedelem 
szabadságának elvét főleg a német kereskedelmi tárgya
lások során, a nemzeti érdekek védelmében hangsúlyozta 
ki, amikor azt vitatta, hogy egyik államnak sincs joga 
más állam gazdasági adottságait kiuzsoráznia. De soha 
egyetlen beszédben, vagy cselekedetben sem juttatott ki
fejezésre olyan meggyőződést, hogy a .kereskedelem 
szabadsága” meghatározáson azt értette volna, hogy 
„aki bírja, marja” ,— vagy, hogy szerzett jogok útjában 
állhatnak egy nemzet feltörekvő ifjúságának abban, hogy 
a közgazdasági pályákon és a kereskedelemben az érvé
nyesüléshez való jogát kiharcolja.

Legyünk tisztában a helyzettel.
A  forradalmak lezajlása után a magyar kereskedő

társadalom szükségét érezte a szervezkedésnek és ennek 
a teljes egészében nemzeti tartalmú megmozdulásnak a 
zászlójára Baross Gábor nevét írta, mert az ő működésé
ben látta a legtisztábban kidomborodni a nemzeti érté
kek megbecsülését. Azóta a Baross Szövetség új szelle
met teremtett és új tempót diktált a kereskedelem
politika terén.

Baross Gábor „liberális”  szellemű alkotásainak a 
mai időkben való kihangsúlyozása tehát azt jelenti, hogy 
vannak érdekcsoportok, amelyek szükségesnek tartják 
virágnyelven kifejezést adni annak a vádnak, hogy a 
Baross Szövetség mai világfelfogása és működésének 
belső tartalma nem fedi Baross Gábor elgondolásának 
és kereskedelempolitikájának szellemét.

Ezt a törekvést nemrégen éles hírlapi nyilatkozatban 
bélyegezte meg a vasminiszter fia, Baross Gábor, mi pe
dig ez alkalommal üzenjük meg mindazoknak, akiket 
ille ti, hogy soha sem fogjuk  elnézni, vagy  megengedni 
hogy a nagy Baross Gábor szellemét vagy kereskedelem
politikájának nemzeti jelentó'ségét akár egy ilyen jó 
indulatúnak látszó monográfia megjelenése alkalmából, 
akár bármiyen más vonatkozásban meghamisíthassák, 
vagy a jogos nemzeti törekvések ellen kihasználhassák.

Baross Gábor miniszteri működésének idején egészen 
más világ volt Magyarországon, mint ma. Akkor a nem
zetnek az osztrák és német tőkék felszívó erejével szem
ben kellett energiáit érvényesítenie. A z  ország beléleté- 
ben nem volt kiélezve a kenyérharc, mert a régi m agyar 
családok ivadékai megtalálták a maguk működési terü
leteit a vármegyénél, az állami hivatalokban, az értelm i
ségi pályákon és a mezőgazdaságban. Örülni kellett, ha 
a gyermekcipőben járó kereskedelem és ipar önálló 
exisztenciákat tudott teremteni. De az akkori és a mos
tani idők között van egy mélységes, szörnyű szakadék: 
a nagy háború és összeomlás vihara, mely a magyarság 
legrégibb családjait kilökte a szegénység mocsarába. 
Ezeknek a családoknak a fia i évszázdokon át együtt él
tek a nemzettel s amikor most a megcsonkított hazában 
elhelyezkedést keresnek a közgazdaság területein, min
denütt szemben találják magukat a nemzet leikétől ide
gen, egyedül saját önző üzleti érdekeiket istenitő tőke
csoportosulások rideg féltékenységével, amelyek a ,-ke
reskedelem szabadságának”  jelszavával szívósan védel
mezik pozícióelőnyeik „szerzett joga it” , betolakodottnak 
és illetéktelennek tekintve minden feltörekvő fiatal egyé
niséget, aki becsületes munkával érvényesülni és konkur- 
renciát támasztani mer.

Baross Gábor szabadelvű politikus volt a maga ko
rában, de akkor a szabadelvűség nem jelentett a nemzeti 
törekvésekkel szemben külön utakat, mint ma. Előszere
tettel idézik Baross Gábor beszédeinek kiragadott részle
teit, hogy szembehelyezzék azokat a mai vezető gondola
tokkal. M i is szívesen idézzük ugyanazokat a részleteket, 
hogy: „a  képesítés és engedélyezés elvét össze kell egyez
tetni az iparszabadság elvével” , —  hogy „a  részletfizetés 
melletti üzletek kötése fontos és előnyös, de a vissza
éléseket meg kell szüntetni” , —  hogy „sokan vannak a 
magyar kereskedelemben tevékenykedők, akik nem ma
gyarok, de a magyar nemzet azon szívósságánál fogva, 
amely őt minden téren jellemzi, az idegent asszimilálni 
fog ja  az itteni hazai érdekekkel” . Helytállóknak ismer
jük el Baross Gábornak mindezeket a nyilatkozatait, sőt 
azokat is, amelyeket ellenfeleink nem szoktak idézgetni 
és fegyverül kihegyezni. Sőt mi nemcsak ezekre a mon
datokra hivatkozunk, hanem idézzük Baross Gábor egész
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alkotó egyéniségének, működésének, élő és termékeny 

lelkének bizonyságtételét ama felfogásnak az igazsága 

mellett, amely a Baross Szövetséget parancsoló szükség

ként létrehozta: hogy a háborúban győztes ellenségeink 
által lassú elsorvadásra ítélt magyar nemzet fiainak jo 

guk van ebben a hazában a közgazdasági téren való ér

vényesülésre és boldogulásra!

A  Baross Szövetség azért viseli Baross Gábor nevét, 

mert ez a nagykoncepciójú államférfi fejezte ki a leg-

pregnánsabban a magyarságnak azt a jogát, hogy saját 

sorsa és megélhetése érdekében tudjon is, merjen is cse

lekedni. A  kötelesség, hogy Baross szellemének hív meg

őrzéséről gondoskodjunk, kényszerít bennünket arra, 

hogy az ö kemény magyarságának és élesen kidomborodó 

nemzeti önérzetének soha el nem halványuló magasabb 

eszményeit éppen a mai kor kíméletlen gazdasági harcá

ban szembehelyezzük az önzés igazolására irányuló és a 

nemzet valódi érdekeit semmibevevö kísérletekkel.

A i E u c h a ris ztiku s  Kongresszus vendég* 
látásának kérdései a Baross Szövetség idegen

forgalm i előadásán
Előkelő közönség részvételével nyitotta meg 1937— 

1938. évi idegenforgalm i előadássorozatát a Baross Szö
vetség fürdőügyi és idegenforgalm i főcsoportja. Á  
J ó z s e f  Ferenc főherceg elnöklésével az Újvárosháza 
közgyűlési termében összeülő évadnyitó ülésén ott volt 
H o r v á t h  Ferenc felszentelt püspök, K a r a f i á t h
Jenő főpolgármester és a gazdasági és társadalmi élet 
előkelőségei közül dr. Purebl Győző ny. tanácsnok, 
Zimmer Ferenc, Nagykováesy Milenkó, Majthényi Béla, 
Őrei Géza főigazgató. Lányi Árpád ezredes és mások.

J ó z s e f  Ferenc főherceg nyitotta meg az ünnepi 
ülést. Hangoztatta, hogy az elmúlt évi idegenforgalom
nak mérlege azt bizonyította, hogy Magyarország, il
letve szorosabban Budapest a nemzetközi fürdőügy köz
pontja lett. Hangoztatta, hogy a bizalomra érdemesek
nek kell bizonyulnunk.

V itéz Nádasdy Ferenc tartott ezután előadást „A z 
Eucharisztikus Világkongresszus gazdasági, pénzügyi, 
forgalm i és idgenforgalm i hatásairól, kül- és belföldi 
tekintetben" címmel. Óriási fontosságú ez a kongresz- 
szus — mondotta az előadó —, mert Magyarország nevét 
ismertté teszi az egész v ilág  előtt. Már eddig 43,000 he
lyet foglaltak le a külföldiek Budapesten és további tíz
ezrekre lehet számítani. Ezeknek a vendégeknek az el
helyezése igen nehéz feladat, mert nagyon kevés szál
lodai szoba áll rendelkezésre és a budapesti lakások kö
zül is mindössze csak 33,000 ágyat ajánlottak fel a vendé
gek számára. A z  elhelyezési lehetőségeket 2i0 iskola 
igénybevételével igyekeznek kibőviteni. Ezekben 45.000 
zarándokot fognak tudni elhelyezni. Az iskolák beren
dezése jelentős kereseti lehetőségeket nyújt a magyar 
ipar számára, a faiparban körülbelül 500.000 pengőt ki
tevő munkát jelent, a textiliparban 800,000 pengő mun
kaértéket, a berendezés 600,000 pengőt.

A  nagy tetszéssel fogadott előadás után dr. G 1 a z 
Gyula, Esztergom város polgármestere Esztergom jövő 
évi idegenforgalm i munkájáról beszélt. Előadásában 
rámutatott arra. hogy Szent István városának évente 
m integy százezer látogatója van már és a jövő esztendő
ben még tekintélyesebb idegenforgalommal kell szá
molni A  város idegenforgalm i alap létesítésével fogla l
kozik és már a gyermekeket úgy nevelik, hogy az ide
gent, a vendéget szeretettel, szívesen fogadjak. Eszter

gom modern nagyszállodát ugyan nem tud egyelőre 
építeni, de ezt a hiányt pótolni igyekszik diákszálló 
építésével. !

I l o v s z k y  János, a Baross Szövetség országos el
nöke mondott köszönetét az előadóknak, majd J ó z s e f  
Ferenc főherceg bezárta az ünnepi ülést.

Forgalomba került 
a Baross Szövetség 
„Kék Könyve"

A  közelmúlt napokban útjára bocsátottuk Szövetsé

günk „Kék Könyv” -ét, amely ismét jelentékenyen meg

bővült terjedelmében és a tavalyi kiadásnak csaknem 

kétszeresére nőtt.
Széles körökben megértéssel és szeretettel fogadták 

közismert címjegyzékünknek ezt a legújabb kiadását. Hi

vatalok, intézmények, magánosok nem nélkülözhetik a 
keresztény kereskedők, iparosok, vállalkozók pontos 

összeállítását.

A  Baross Szövetség sokatígérő kollektív reklámja 

immár mint teljesen otthonos tényező teszi meg köteles

ségét és eljön az idő, amikor nemcsak a megfelelő ténye* 
zők kezébe kerül, hanem a széles rétegek között ott lesz 

a Baross Kék-Könyv, mint üzleti kalauz, mint tanács

adó, hogy a keresztény vásárló, de maga az iparos és ke

reskedő is minden időben úgy igazodhassék a Kék-Könyv 

után, mint az iránytű után.
Baross-testvérek, fogadjátok szeretettel az 1938. évi 

Kék-Könyvet. Ez a mi cégtáblánk, valamennyiünk közös 

üzlete s ezt a közös üzletet ne mulasszuk el propagálni,, 

a forgalmat emelni és minden erőnkkel mindenüvé be

hatolni. Jogunk van ehhez, a tisztes kereskedő és becsü

letes iparos eszközével vívjuk ezt a nemes harcot.
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A keresztem! tábor gazdasági 
szcnczhedése Rákosligeten

A Baross Szövetség szónokának előadása
R agyogó  külsőségek között fo ly t  le  Rúkosligeteu fiz 

a nagy keresztény megmozdulás, am ely a T u r u l  S z ö 
v e t s é g  kezdeményezése a lap ján  a rákosligeti m agyar 
fogyasztóközönség m egszervezését tűzte k i céljául.

A, nagygyű lés december 8-án délután fo ly t le. A z  á l
lomáson díszes Turul-őrség fogadta a fővárosból érkező 
vendégeket. A  fogadó és rendező bizottság élén B o 11 k a 
Sándor dominus, máv. főtanácsos tevékenykedett, aki az 
egész mozaglomnak páratlanul lelkes és ag ilis  veze
tő je  is.

A  hatalmas közönség soraiban ott v o lt Rákosliget 
egész értelm isége az ottani társadalom  vezető egyénisé
g e ive l az élén. A z  ünnepi szónok V a l e n t i n  A n ta l iga z
gató volt, aki közel kétórás nagy előadásában a keresz
tény összefogás gazdasági jelentőségét és szükségessé
gét hangoztatta. M egism ertette azokat a  módokat, 
am elyek alkalm asak a keresztény tábor m egerősítésé
re., ú j kereskedő- és iparosgenerációk nevelésére. L e g 
fontosabbnak je lezte  az előadó a  vásárlóközönség m eg
szervezését és öntudatossá tételét. H a  m inden m ag>ar^

A  légoltalmi gyakorlat 
és a kereskedők

A  csütörtöki nagyszabású légo lta lm i gyakorla t 
súlyosan érin tette a  fővárosi kereskedők érdekeit, 
m ert épen a legforgalm asabb déli órákban a  közleke
dés teljesen megakadt.

M eg kell állapítanunk, hogy  a fővárosi kereskede
lem  teljes megértéssel és hazafias együttérzéssel moz
d ította  elő a légo lta lm i gyak o rla t sikerét. A z  üzleteket 
bezárták, rendzavarás sehol sem fordu lt elő.

E z alkalom m al fe lh ív ju k  a  m agyar társadalom  f i 
gye lm ét arra, hogy a L égo lta lm i L ig a  intézkedéseit 
m egértéssel és hazafias kötelességérzéssel fogad ják .

család te ljesíten i fo g ja  azt a kötelességét, h ogy  csak 
keresztény cégnél fo g  a jövőben  vásároln i, akkor a ma
gyarság  önm agát erősíti m eg és a társadalom  gya ra 
podni fo g  az önálló, erő teljes keresztény existenciák ez
reive l, am i a Baross Szövetség célja.

Rám utatott az előadó arra, hogy  a hosszú háború 
alatt a keresztény iparos- és kereskedő existenciák 
tönkrementek, elszegényedtek, tőke hiányában üzletü
ket és m űhelyüket fenntartan i nem tudták. U gyan ek 
kor az itthonm aradt hadiszá llítók  n agy  vagyon ra  tet
tek szert és a háború befejezése után a nagytőke hata l
m ával d ir igá ln i akarják  a kereskedelm i é let irá n y ítá 
sát. A  keresztény kereskedő és iparos h iába fordu l hoz
zájuk kölcsönért.

A  rendkívü l nagysikerű  előadást a  ha llgatóság  le l
kes tapssal és teteszésnyilván ítással honorálta.

Értesülésünk szerint a rákos lige ti társadalom  kö
rében a  gyű lés lelkes hangulatának eredm ényeként 
m ozgalom  indult meg, h ogy  'a közeljövőben  m egala
kuljon a  Baross Szövetség rákos lige ti szervezete.

Kulcsár Richárd halála
Súlyos veszteség érte a  m agyar nyom daipart és a  

Baross Szövetséget az Attila-nyom da R. T . elnökigazgató
jának, E . Kulcsár Richárdnak, az állami nyomda vo lt osz
tályvezetőjének váratlanul bekövetkezett halálával.

Kulcsár Richárd rajongással szerette pályáját és vég
telen nagy szeretettel kormányozta a könyvnyomtató gé 
pek munkáját. A  legszebb m agyar művek a  kezei közül 
kerültek ki és csak a legutóbbi napokban bocsátotta út
nak az Akadém ia egy ik  pompásan k iá llíto tt botanikai 
k iadványát. A  Baross Szövetségnek m indenkor tán torít
hatatlan h íve és lelkes előharcosa volt. Markáns egyéni
sége hozzátartozott az elnöki ülések m egszokott környe
zetéhez és hangulatához. Csak barátai voltak, ellenségei

Nagygyűlés Újpesten a vasárnapi 
mankaszünet érdekében

A  újpesti társadalom szükségét érzi annak, hogy 
nagygyűlés keretében kérje a teljes vasárnapi munka
szünet bevezetését. Aggházy T ibor kezdeményezésére f. hó 
12-én, vasárnap délelőttre az egész újpesti társadalom be
vonásával nagygyűlést hivott össze és megkeresést inté
zett a Baross Szövetséghez szónok k ije lö lése iránt.

Szövetségünk elnöksége Marschalek Im re nagykeres
kedőt, a fűszer- és élelmiszerkereskedő szakosztály elnö
két küldte ki ünnepi szónokul Újpestre.

Érdekes, hogy Újpesten egészen sajátságos helyzet 
áll fenn. E z a város ugyanis királyi privilégium alapján 
vasárnap tartja  hetivásárját. Ehniatt az ottani teljes 
munkaszünet bevezetése csak törvényes intézkedéssel lép
tethető életbe.

nem.
A z  utóbbi időben Balatonkenese békés csendjében 

keresett gyógyulást súlyos bajára. Napokkal ezelőtt tért 
vissza látszólag felfrissültén és munkára készen. A  munka
asztal mellett érte a halál ütése: agyvérzés érte, m ely
pillanatok alatt végzett vele.

Temetése december 8-án vo lt a  farkasréti temetőben, 
amelyen megjelent a Baross Szövetség vezetősége Tlovszky 
János elnökkel az élén. A  Szövetség ezenkívül részvét
táv ira to t intézett az elhunyt e lnökigazgató özvegyéhez és 
fiához. Em lékét kegyelettel fog ju k  megőrizni.

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor,
Felelős kiadó: Dr. Domokos László, 

i Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Y -  Bástya-utca 5.

Nyomatott Centrum rt. körforgógépén  
_ Felelős üzemvezető: Kulcsár József.
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