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Ipari és kereskedelmi 
problémák a pénzügy- 

miniszter előtt
Megépül a nagykanizsai pénzügyi palota

1940
következik. Telve bizonytalanság
gal, titokzatossággal és mi, akik 
elébe tekintünk homályos sejtések
kel és — mint mindenkor, most 
is — reménységgel. Boldog uj esz
tendőt kivonunk egymásnak, de 
mindig azzal a bizonyLaian érzés
sel, hogy talán úgy sem lesz jobb, 
mint az óeszietidu c o lt. . .  De ta
lán —  Az emberi lélek örök opti
mizmusától reménykedünk a jobb 
jöveiuioben és ha so/cszo? •rakod
tunk is a múltban és a boldígaub 
ujesztendö helyett rosüiöő, boi- 
dogia.aiiabb következett, talán ez- 
idon megjogamzík a jókívánság és 
valóban boldogabb lesz a jövő.

A  Baross Szövetség ujesztende- 
je a szeretet jegyeben indul, öze- 
re.etel h.rde.ett or^Zugos elnökünk 
újévi uyaa.Ko~uto.uun es ezt a sze
reiéi ei nirue.jak mi is, itt, a lap 
élén, ózza., hogy harcsak meg va
lósulnék ez a szeretet a gyuKor- 
laiban és a Baross-elet, a uuross- 
kuzue.n.ek minden vonatkozásá
ban.

Szeretetií Furcsán hangzik ez 
a szó ma, az európai nauoru, 
a vüagszerie hoüorgo, lazuiiozo 
eszmei uraudaloK luejen. szere
te ti Ainuiur nemzetek csapnak 
össze es nemzeten vivodnaK. H i
szen, na szeretet vonni a jöULon, 
t»em voltul naouTu, nem vouumuK 
eszmei viVoualsuk es benessoge 
co.na a jo.uon a jóakaraiu emoe- 
rennek —

A  magyar nemzet, a magyar -faj 
erős es ita.ai.mas. ízre jer ot n*eg- 
gyozoc.ne.iunK czum.a.un.zor, ami
kor lanuauuiiysiujot Ke. u.u tenni 
Oiitorsayroi, nostcsst.groi, Cmutri 
nayyouyrol és havon mosnak mit- 
ta.fcoZotc kicsiny ezumurunyahoz 
mértén szamununszor es most is, 
amikor az egesz vuag CsOduaiUal 
és bonni. a. tol adoztk maroknyi 
l.azonK Tttp^nen jegycímcze.tagé
ért, nyuyatrnáérí es vezetőinek 
bölcsességéért.

A Baross Szövetség harcos szer
vezet, de hatalmas tud termi a 
'zeretetben és megértésben is. 
húzde.n.einkben sotia<>em vezetett 
bennünket eivakultsag vagy gyű
lölet. Mindig a szeretetet hirdet
tük és ezt kértük még ellen)de
klid ól is. És nem mi tehettünk 
róia, ha béke helyett gyűlölettel 
fordultak ellenünk és szeretetlen
ig ,  meg nem értés, gáncsosko- 
dós állóit szemben velünk. A  ha
talmassá terebélyesedett Baross- 
táboriiűk méltóan kell belei.lesz
ednie Q nemzet testébe. Csak 
vyy, mint ahogy eddig is erre 
törekedett. Erősnek, harcos szel
leműnek, de bölcsességben, lelki 
nagyságban, összeforr ősben hatal
madnak kell lennie épp úgy, mint 
önnek a diadalmas, törhetetlen és 
érés magyar fajtának, amelyet, ha 
meg is bontott néha a vmagyar 
átoki, a széthúzás, a veszedelmek 
idején mindig egybeforrott és 
acéljaiként állott az idők vihará
ban.

Bízunk a jobb jövendőben, de 
érezzük azt is, hogy nehéz eszten
dő következik. Súlyos megpróbál-

Fontos ipari és kereskedelmi 
problémákat tárgyalt meg Reme- 
nyi-Schneller Lajos pénzügymi
niszterrel a Baross Szövetség or
szágos elnöke, Ilovszky János or
szággyűlési képviselő. Szerdán a 
déli órákban kereste fel az el
nök Remcnyi-Seh neller pénzügy- 
mit:i z.ert, alánéi azután hosszabb 
időt to.tött, részletesen megbeszél
ve vele a keresztény kereskedelem 
és ipar pénzügyi vonatkozású fon
tos kérdéseit.

Ilovszky János a pénzügymi
niszternek előterjesztette Nagy

kanizsa város régi kérését.

Nagykanizsa közel tíz esztende
je sürgeti a nagykanizsai pénz- 
ügyi palota megépítését. Orszá
gos elnökünk most Krátky István

tatásokkal telilett újév, amelyben 
nem lehet helye a széthúzásnak, a 
meg nem értésnek, a szeretetlen- 
ségnek, sem nemzettestben, sem 
— Baross Szövetségben. Súlyos,

nagykanizsai polgármester kérésé
re járt el újból a pénzügyminisz
ternél a pénzügyi palota megépí
tő é. es ügyében is, amely nem, sak 
a város problémája, hanem a 
nagykanizsai és fővárosi épicóipa- 
rosságó is.

Reményi-Schncller Lajos pénz- 
ügymii.i z;er Nagykanizsa kérésé
re vonatkozóan kijelentette, hogy 
a legjobb indulattal kívánja ki
elégíteni a város érdekeit és kí
vánságait.

A  pénzügyi palota építését mi
előbb meg akarja és fogja 

megvaí ásítani,

éppen az építőiparban mutatko
zó munkanélküliség leküzdése ér
dekében. A  pénzügymini-zier ki
jelentette, hogy a nagykanizsai

nehéz időket élünk és ez — paran
csol: parancsol összetartást, egy
séget és szeretetet mindenekelőtt 
egymás iránt és mindenfelé- 

A szeretet jegyében vágunk ne-

pénzügyi palota építkezésére vo
natkozó pályázatot néhány héten 
belül kiíratja.

Budapesti és nagylcanizsai 
építészeket szólítanak fel a 
megtervezésre és kivitelezésre.

A palota építkezése ezek sze
rint még ez év tavaszán megkez
dődik és tekintettel hatalmas ará
nyaira, igen sok embernek fog 
munkaalkalmat és keresetet je
lenteni.

A  többi ipari és kereskedelmi 
vonatkozású kérdésekben is a 
legteljesebb és legmesszebbme
nő jóindulatot nyilvánította a 

pénzügyminiszter.
Ezekben a kérdésekben azonban 
még további tárgyalások lesznek.

ki az ujesztendőnék és kívánjunk 
egymásnak tiszta szívből: boldog 
uj évet, boldogabb magyar jöven
dőt és megbonthatatlan, erős Ba
ross-szervezetet!

elcsüggedni, hanem becsületes ma
gyarsággal kell vívni a harcot, 
mert ez fogja meghozni a ma
gyar társadalom szebb és boldo
gabb jövőjét.

A  közgyűlés ezután letárgyalta 
a napirendet: Hitelkölcsön. Áru
ellátás és beszerzés. A  keresztény 
üzletek megjelölése. A  női tábor 
megszervezése. Pénztári jelentés.

A  közgyűlés a titkári állást To
kán y Sándorral töltötte be, akitől 
a losonci kereskedők és iparosok 
nagy és eredményes munkát vár
nak. Ma tűsek Ernő, Lakatos La
jos és Ossza Odilló a tagok kö
szönetét és elismerését tolmácsol
ták az elnök eddigi eredményes 
munkálkodásáért.

jövő hetei? megkezdik működésüké! 
a nyersanyagbizottságok

Az elmúlt napokban megalakul
tak már a kü.öuböző szakmákban 
kinevezett úgynevezett anyagbi
zottságok. A  fogadalom letétele 
után a bizottságok tagjaiv iri'oiit- 
ban hozzáláttak az előkészítés 
munkájához és most már teljes 
szervezettel készen állanak a rá
juk váró hatalmas munkára.

A  nyersanyagbizottságok leg
többje máris »kiegészitette ma
gát, c. A  felhatalmazásnak megfe
lelően több szakértőt vonnak be a 
bizottságokba, hegy minél tökéle
tesebben végezhessék el a nehez 
feladatot: az anyagelosztás és gaz
dálkodás munkáját.

Az előkészületek során irodahe
lyiségeket keresnek, sót egyes bi
zottságok már ta.á.tak is. Ezekben

kezdődik a munka: a bizottságok 
ve e őinek, e'óadóinak, stati z.iku- 
sainak és segédszemélyzetének, va
lamint a bizottságba behívott 

* szakértők közreműködésével.
A  bizottságok működésének 

alapját, a nyersanyag statisztikai 
gyűjtését tulajdonképpen már a 
legtöbb vonatkozásban el is végez
ték, ugv, hogy a bizottságoknak 
tiszta képük van arról: milyen 
anyagkészletek állnak rendelkezés
re. Számot tudnak vetni azzal, 
mekkora importra, milyen készle
tek utánpótlására van szükség és 
milyen mér.ékben lehet kielégíteni 
az igényléseket — a szükséglete
ket. Az any albizottságok ünnepek 
után, a jövö héten már meg is 
kezdik tényleges munkájukat.

O szw a ld  Emil a magyar 
összefogás jelentőségéről

A keresztény magyar társadalom 
gazdasági téren is foglalja el azt 
a helyet, mely őt ebben az ország
ban számarányánál és rátermettsé
génél fogva méltán megilleti. De 
el kell vetnie az egyéni érdekeket 
és meg kell teremteni a szilárd 
alapokon nyugvó magyar keresz
tény kereskedelmet és ipart, me-

A Baross Szövetség losonci fiók
ja decemberben tartotta évvégi 
rendkívüli közgyűlését nagyszámú 
közönség jelenlétében.

Oszwald Emil elnök nyitotta 
meg a közgyűlést. Magyar szere
tettel üdvözölte a megjelenteket, 
majd a következő nagy figyelmet 
keltő kijelentéseket tette:

Ivet csak önzetlen, testvéries mun
kával lehet elérni.

Ennek elérése érdekében feltétle
nül szükséges, hogy a Jzeresztény 
vevő és eladó ■ 
és szorosan őst, e,oyjon n

Értelmiségi bejelen
tés h a tá r id e je :  

január 31.!
A m. kir. minisztérium 7720' 

1S39. M. E. számú rendelete ér
telmében azok a vállalatok, ame
lyek értelmiségi alkalmazottat fog
lalkoztatnak, kötelesek az 1939. 
évi julius hó 1. napjától az 1939. 
évi december 31. napjáig terjedő 
félévre vonatkozóan 19-.0. január 
hó 31. napjáig az alkalmazottak 
személyében, munkakörében és il
letményeiben beillett változáso
kat a rendelethez mellékelt V. szá-
m u m in ta  « z e r io t

akarjuk, heg)' < 
a mérleg serpenj g a . jl 
ren is a mi ja ikr ■ biller; . 
hogy a kereszté k . 
iparos valóban bel . ... tudj , ,
sót fokozatosan versenyképes le
gyen, nem szabad ez' < nehéz fel
adatot egyedid és kizáró:-tg o ke
reskedőre és iparosra hárítani, 
mert egyedül, magára hagyatva ő 
azt elvégezni nem tudja. Minden 
jó  magyarnak melléje kell á lania 
és szeretettel, áldozatkészséggel 
támogatnia ebben a nehéz küzde
lemben. A  társadalom összessé
gének kell hozzájárulnia ehhez a 
nemzetépitő munkához, mert ez a 
munka egy-egy újabb darab ke
nyeret jelent és végeredményben 
a nemzet összességének ad erőt, 
lendületet a további küzdelemhez.

A  keresztény magyar társada
lomnak nem szabad azt gondolnia, 
hogy azzal, ha a keresztény ke
reskedőt és iparost támogatja, 
részéről ez szívesség, vagy áldo
zat. Ellenkezőleg. Ez kötelessége 
a nemzet egyetemes érdekével, fő
leg az ifjúsággal szemben, mert 
ily módon a keresztény ifjúság
nak a gazdasági pályákon való el
helyezkedését kívánatossá teszi.

A  mai nehéz időkben élő ma
gyar kereskedő és iparos nehéz 
megpróbáltatásoknak van kitéve. 
Ismerve azonban a magyar faj 
kiváló tulajdonságait, nem szabad

I
eni. T í* váJtjzás el 

ievben nem volt, "zt ke!
ugyancsak 
leniem. Á len O; rc-szloit 

u: cm? itett r< 
sa irányadó.

Elnöki tanácsülés
A Baross Szövetség elnöki taná

csa az újévben első ülését január 
10-én, szerdán este fél nyolc óra
kor tartja a Muzeum-utcai B an k 
palotában. Az elnöki ülésre va
lamennyi vidéki fiók elnökségét 
is meghívják.

Burgonyakereskedők 
baráti összejövetelei

A  burgonyanagykereskedók és 
zuzók szakosztálya az elmúlt hét 
szombatján tartotta szakosztályi 
üléiét Virágh Károly elnöklésével. 
Az ülésen elhatározták, hogy a 
kartársi szellem kiépítése és ben
sőségesebbé tétele érdekében min
den hét keddjén összejövetelt tar
tanak a Baross Szövetség szék
házában. Felhívást intéznek ez
úton is a Szakosztály valamennyi 
tagjához: Minden kedden délután 
öt órakor jöjjenek el a Baross- 
pálota klubtermébe, ahol közvetlen 
érintkezés során egyben megbe
szélhetik a szakmai kérdéseket is. 
Természetes azonban, hogy ezek 
a baráti összejövetelek függetle
nek az időnk int és előzetes értesí
tés alapján tartandó szakosztályi 
ülésektől.



fJtAROSS SZÖVETSÉG

Vezetőszerephez jutott a 
Baross Szövetség a MÁV. 
háztól-házig forgalomban

A MÁV. háztól-házig forgalmá
nak lebonyolításával foglalkozó 
országos szállítmányozói szervezőt* 
A  Magyar Vasutak Háztól-Házig 
Szállítmányozók Országos Egyesü
lése, »M AHÁZ« 1940. január 1-i 
hatállyal újjá alakult. A  régi Ma
ház tagcégek közül 92 cég ma
radt ki az u j szervezetből, amely 
egyelőre 36 budapesti és I l i  vidé
ki, összesen ISO szállítmányozási 
céget -foglal magában.

Az uj Mahusz-szervezet most 
tartotta alakuló közgyűlését. A 
Maház háromtagú veze. őseget vá
lasztott, amelynek tagjai lettek: 
Rauner Mihály felsőházi tag, Bo
ron László és Merkler József Ba- 
ross-tagok.

A  Maház elnökéül egyhangúlag 
Rauner Mihály felsőházi tagot, 
elnökhelyettessé Boron Lászlót, a 
szakosztály ügyvezetőjét válasz
tották meg.

Az alakuló közgyűlésen Rauner 
Mihály elnök beszámolt azokról 
a tervekről, amelyek a közlekedés- 
ügyi kormányzatot az összes köz
lekedési eszközök működésének 
összhangba hozatala tekintetében 
foglalkoztatják. Bejelentette a sze
kérfuvarozási rendelet megjelené
sét, amelyben a kormány a hely
közi szekérfuvarozás üzését külön 
iparengedélyhez kötötte, és szabá
lyozta, hogy a fuvarozási ipariga
zolvánnyal már rendelkező szekér- 
fuvarozók csupán 50 km-es kör
zetben űzhetik iparukat.

Hangsúlyozta, hogy a rendelet 
ezáltal tiszteletben tartja a szer
zett jogokat, nem érinti a helyi 
fuvarozás szabadságát, s különö
sen nem érinti a mezőgazdálcat, 
akik saját igájukkal mellékfoglal
kozásképpen a helyközi fuvarozást 
korlározásoktól mente-en űzhetik.

Bejelentette továbbá Rauner el
nök, hogy küszöbön áll a vasut- 
autó, valamint a vasut-hajó kér
dés rendezése is. Mindezeknek a 
problémáknak megoldása során a 
Maház, mint a belföldi szállitmá- 
nyozók országos szervezete komoly 
és jé'entös, a szállítmányozás gaz
daégi elhivatottság ínak megfelelő 
szerepkörhöz fog 'jutni. Végül kö
zölte, hogy a tavaszi hónapokban 
az Államvasutak be fogja vezetni 
nemcsak Budapest és vidék, ha
nem vidék és vidélc között is a 
háztól-házig fuvarozás rendszerét.

Az alakuló taggyűlés lelkesedés
sel fogadta az elnök fontos köz
lekedéspolitikai bejelentését, Az 
elnök indítványára táviratilag üd
vözölte Algyay-Hubert Pál dr. 
közlekedésügyi államtitkárt, aki 
nagy szeretettel és jóindulattal se
gítette elő a Maház átszervezését, 
illetve az uj Maház megalakulását.

A  Maház országos szervezetében 
történt változás a Baross-eszmo 
diadalát jelenti és biztosítja a 
keresztény szállítóknak a közleke
désben a munkát és a megfelelő 
szerepet.

„Dokumentációs Központ" alakul
A  szakirodalmi termelés — kü

lönösen műszaki és ipari vonatko
zásban — az utolsó évtizedben vi
lágszerte oly hatalmas méreteket 
öltött, hegy ebben az útvesztőben 
való eredményes és főképpen gyors 
tájékozódás lehetővé tétele céljá
ból külön erre szolgáló szerveket, 
úgynevezett Dokumentációs Köz
pontokat (szakirodalmi forrásadat- 
tudakozó központokat) kellett lé
tesíteni.

Különböző országokban már lé
tesítettek Dokumentációs Közpon
tokat, amelyek a mi viszonyaink
hoz képest szinte elképzelhetetlen 
apparátussal működnek. Tevékeny
ségük, szakkörök véleménye sze
rint, az ipari és gazdasági fej
lődésnek az utóbbi tiz év alatti 
tempójával feltétlenül összefüg
gésbe hozható.

A  Magyar Racionalizálási Bi-

M u s i t z  L a j o s
les ték  és h á z ta rtá s i cikkek szaküzletei 

Főüzlet: II-  Margit-krt. 4.
Telefon: 151-650

Fióküzlet: I-, A lkotás-u. 15 
Telefon; 157-523

Állami és városi intézmé
nyek ó i 1 a n d ó szállítója

zottság kezdeményezésére a múlt 
évben megalakult a Magyar Ipöri 
Dokumentációs Központot előké
szítő bizottság Misángyi Vilmos 
dr. műegyetemi ny. r. tanár elnök
lete alatt. A  bizottság a Közjjont- 
nak a Technológiai Könyvtár ke
belében való sürgős felállítása 
mellett foglalt állást.

Dr. Vér Tibor miniszteri taná
csos, műegyetemi magántanár, a 
m. kir. Technológiai és Anyag- 
vizsgáló Intézet igazgatója beje
lentette támogatását.

Az előkészítő bizottság Kelemen 
Móricnak, a Magyar Racionalizá
lási Bizottság igazgatójának javas
latára úgy határozott, hogy a me
zőgazdasági, építőipari, kézmű
ipari s közgazdasági szakirodalmi 
adatszolgáltatást is felveszi a Köz
pont program j ába.

bőrönd és bördiszmü- 
áru kü'önlegessegek

Budapest, IV., V á c i-u . 2
Te 1 e f o n : 181—462

A  mi hivatásunk!
A  ma gazdasági életét a hábo

rú által előállott változó helyze
tek irányítják. M i, akik minden
kor a történelmi idők aktív ré
szesei voltunk, béke után áhíto
zunk, olyan béke után, amely ér
vényre juttatja a magyar igazsá
got, megnyitja a vér helyett az 
alkotások útját.

A  kölcsönös megértés atmoszfé
rája nélkül azonban egyetlen fel
adatot sem tudunk megoldani. 
Bármily hatalmas erő és még ha
talmasabb lehetőség duzzad és int 
felénk, pehelymlyualcnak találta
tunk, ha célt tévesztünk, ha hi
vatásunkat csak ismerjük, hirdet
jük, de azt betölteni nem tudjuk!

A ma gazdasági élete nem azo
nos a régi N  agy-Magyar országé
val. Az értelmi és érzelmi ténye
zők közül az érzelmiek lépnek elő
térbe, A  konzervatív erők meg
lazultak. U j erőkkel, uj lendület
tel és u j törekvéseklcel találko- 
zurik és kell számolnunk, amelyek, 
elismerjük, a nemzet erejének fo
kozását célozzák.

Az az öncélú liberális korszak, 
- - amelyben a túlzott vagyon és 
jövede'emhamozásnak erkölcsi kor
látjai nem voltak — megszűnt. 
Megölte a ‘keresztény erkölcs el
lenállhatatlan ereje, a kiütköző 
gazdasági és társadalmi ellenté
tek fenyecgtö veszedelme.

A szociális igazságtevés akarata 
ma már tüneti kezelést nem tűr. 
Az emberi közösség gondolata 
nem jelentheti az egyéniség ki
növéseit, hanem megköveteli, hogy 
mindenkinek megadassák a magáé. 
A  munka sem lehet csak Ígéret és 
remény.

A  kollektív felfogás a gazdasá
g i élet materiális alapjainak szem 
előtt tartásával az államszocializ
mus felé halad. A  szolidaritás 
erejét kívánja érvényre juttatni. 
De az egyéni érdeket mindenkor 
alárendelve a közórdelcnék.

És itt adódik a Baross Szövet
ség fe'adata és hivatása. E  feladat 
és hivatás lényege, hogy a Ba
ross Szövetség a gazdasági élet 
terén és azon keresztül az egész 
magyar társadalmi, kulturális és 
szociális életbe átültesse a keresz
tény szolidaritás gondolatát• Fel
adatának eszközei: a szaktudás 
fejlesztése, a nevelömunka foko
zása és mindenek felett a nagy át
fogó emberszeretet hatalmas ere
jével társadalmi békéjének meg
teremtése és ezzel könnyűvé ten
ni, elősegíteni és megvalósítani a 
feltornyosuló, de a nagy magyar 
életben egymásba kapcsolódó nem
zetmentő problémákat. Szembenéz
ni a tragikus magyar magára- 
utaltsággal. U j  Magyarországot 
teremteni, ahol a hivatalnok át- 
érzi, hogy minden aJctája emberi 
sorsot takar, ahol a magyar iró 
az irodalomban, az újságírásban, 
a szakértő gazdasági éleiben, a 
kultúra szolgálatában álló minden 
magyar, de főleg a földműves gaz
da a magyar fajtájáért küzd, 
utat nyit a tehetségnélc és az egész 
erejével, munkájával, magyar szív
vel és lélekkel támogatja a lélek- 
vésztőjéhez az első meginduláshoz 
evezőt, irányitó nevelést és szak
tudást ad — követel.

Ha ezt az utat járjuk, ha egy
ségesen és fegyelmezett erővel kö-

100
képes kincses receptkönyvet 
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vetjük a történelem által szá
munkra kijelölt utat, úgy a ma
gyar nemzet és az abba szervesen 
beilleszkedő Baross Szövetség eb
ben a nagy világégésben is, éöt 
fokozottabban, mint valaha, be 
fogja tölteni hivatását és a ke
reszt dicsőséges fénye bevilágítja 
és irányítja a Nagy-Magyaror- 
szág felé vezető útját.

Igmándiviz használata —

Életét meghosszabbítja

ebbőí 3  u j j n y i
Nem kell pohárszámra inni

Export-im port 
szállítási lehetőségek

A  Budapesti Nemzeti és Sza
badkikötő hivatalos lapja, »A  K i
kötőd közli a következőket kivi
telünk és behozatalunk szállítási 
lehetőségeiről:

A  magyar export- és iinport- 
szállitmányoknál az alábbi vi
szonylatok, illetőleg hajók kivé
telével olasz hajók igénybevétele
kötelező:

a) Északi államok,
b) hadviselő államok, feltéve, 

hogy ebben a viszonylatban a Tir- 
renia járatait beszüntette,

c ) a Duna átrakási forgalom,
d) a magyar tengeri hajók 

igénybevétele.
Az olasz hajózási vállalatok a 

magyar export és import szük
ségleiének megfelelő mértékben 
(szezonális szükséglet szerint) évi 
200.000 tonna hajóürt bocsátanak 
rendelkezésre.

Az 1939. november 24-én aláirt 
magyar-olasz megállapodás értel
mében 1939. november 7-től az 
olasz hajózási társaságok hajóival 
elszállított összes magyar export- 
küldemények, továbbá a magyar- 
országi rendeltetésű import külde
mények tengeri fuvardíj a és költ
sége, az alábbi Viszonylatok ki
stelével, a magyar-olasz fizetési 
egyezmény keretében átutalt Lit- 
val egyenlitendők ki.

Szabad devizában fizetendők az 
Italia hajózási társaság hajóival 
Amerikából behozott pamut, va
lamint a Lloyd Triestino hajó
zási vállalat hajóival behozott kül
demények - - kivéve az olasz gyar
matokból származókat — tengeri 
fuvardija és költsége.

Abban az esetben, ha a tengeri 
fuvardíj nem Lit-ban van megál

lapítva, az átszámítás Lit-ra az 
olasz hivatalos árfolyamon törté
nik.

A  tengerentúlról behozott áruk 
vételárának kiegyenlítése céljából 
benyújtott devizaigényléseknél:

1. az áru ellenértékében a tengi*- 
ri fuvardíjak és mellékköltségek 
kiegyenlítésére külföldi fizetőesz
köz nem igényelhető, e tételekre 
külön igénylés nyújtandó bo az 
áru igény léssel egyidejű eg.

2. Azoknál az áruknál, amelyek
re vonatkozó adásvételi ügyletek 
létesítéséhez a M. kir. Külkeres
kedelmi Hivatal előz tes hozzájá
rulását meg kell szerezni, a fen
ti forgalomban csak azok az áru- 
és fuvardijigénylések vehetők fi
gyelembe, amelyeknél a kötés létc*- 
sitéséhez a M. kir. Külkereskedel
mi Hivatal előzetesen hozzájárult.

3. A  tengerentúli áruk behozata
lára nézve előirt kötésbejelenté>- 
beu külön tüntetendő fel az áru 
ellenértéke, a fizetendő tengeri fu
vardíj összege és pénzneme.

4. A  fenti előírásoktól eltérő 
igényléseket, illetőleg köté-bejelen- 
téseket a M. kir. Külkereskedelmi 
Hivatal nem fogad el és nem fog 
tudomásul venni.

A  Fiumei Áruforgalmi Iroda 
közlése szerint Fiume a magyar 
forgalom részére még mindig a 
régi (háború előtti) helyi költsé
geket alkalmazza és kedvezmé
nyek is változatlanul érvényben 
vannak. Ezenkívül a Fiumei M. 
kir. Fővámliivatal a vámkezelésnél 
figyelemreméltó előnyöket bizto
sit.

Hirdessen a Baross Szövetség lagjébail

'ThiU-t teák a tnagyab tea?
A  földművelésügyi miniszter sza

bályozta a magyar tea forgalomba- 
hozatalát a 218.500 számú rende
letében. Ebben meghatározza a 
magyar tea anyagát és fogalmát. 
Felsorolja a felhasználható alap
anyagokat: akácvirág, bodzavirág, 
borsos mentalevél, cickafarkfű, 
citromfülevél, csarabfü, csipkebo
gyó, esipkebogyómag, fekete ribiz- 
ke levél, hársfavirág, málnalevél, 
nyirfalevél, szamócalevél, szeder- 
levél, székfüvirág, utifülevél, ve
ronikafű. A  járulékos anyagok: 
boróka bogyó, cserosznyeszár, 
édesgyökér, édeskömény, somkóró- 
virág, szagos mügefü, tölgyfaké
reg, zsályalevél. Felsorakoztatja a 
rendelet a magyar teafajtákat és 
elnevezésüket, a keverés mennyisé
gét és arányát, a csomagolás mód
ját, jelzését, az ellenőrzést, vala

mint a kínai (orosz) tea hamisítá
sának tilalmát. Ez a rendelet jan. 
7-én lép életbe. A  kereskedelmi 
miniszter rendeletében szabályozza 
a magyar tea készítését és for
galomba hozatalát. A  magyar tea 
készítése, keverése a gyógyszer- 
készítő drogéria, gyógy áru nagy ke
reskedők és gyógynüvénynagyke- 
reskedő iparok üzletkörébe tarto
zik. Forgalombahozatalával ipar- 
igazolvánnyal biró kereskedő fog
lalkozhatok.

Fenntartva :

F ied le r  János
len ip a r i r.-t.
Budapest, V.. 
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különtermek.

VIGASSÁG
A  Baross Szövetségei tagok vi

dám Szilveszter-estet rendeztek a 
Muzeum-utoai székház éttermében. 
A  vigasságon megjelent a Baross 
Szövetség több vezető tagja és 
többszáz Baross-tag családtagjai
val együtt. A  kora reggeli órákig 
a legvidámabb hangulatban együtt 
voltak.

Házfelügyelő 
nem végezhet 
ipari munkát 

— állapítja meg 
a polgármester

Az ipari érdekeltségek nemré
giben kérelemmel fordultak a pol
gármesterhez, állapítsa meg, mi
lyen ipari munkát végezhet a ház- 
■felügyelő? A  kérelem célja az 
volt, hogy a polgármester tiltsa 
el bizonyos határon túl ipari mun
kák végzésétől a házfelügyelőket.

Szendy Károly polgármester le
iratában most válaszolt a kérelem
re. Megállapítja, hogy a házmes
terek által végezhető ipari mun
ka terjedelmét szabályozni nem 
áll módjában, de nincs is arra 
szükség, mert házmester épp úgy. 
mint bárki más, ipari jogosítvány 
nélkül semmiféle önálló ipari tevé
kenységet nem fejthet ki. Nem 
jogosítja fel őt ilyen tevékenység
re a háztulajdonossal kötött ma
gánjogi szerződése sem. Ipar ön
álló gyakorlására egyedül az ille
tékes hatóság által kiállított ipar
igazolvány jogosít. A  jogosulatlan 
ipari munka végzése pedig bünte
tendő cselekmény. Végül közölte a 
polgármester, hogy a központosí
tott kontárbiráskadás kiépítése 
folyamatban van.

Finom, elegáns styl és kis
bútort készít szolid árak mellett

Mütsch N. F.
11., Margit-rakpart 36

Alakítás — Restaurálás

A szeretet jegyében
Ú j é v i  k ö s z ö n t é s  
a Baross Szövetségben

Hagyományos magyar szokás 
szerint újév napján köszöntötte or
szágos elnökét a Baross-tábor. 
Zsúfolásig megtelt a nagy disz
terem ujesztendő első napjának 
délelőttjén és hallgatta meg Pu- 
rebl Győző alelnök köszöntését és 
az országos elnök évnyitó beszé
dét.

Purebl Győző dr. üdvözlő be
szédében meleg szavakkal emléke
zett meg a finn testvérnemzet 
hősi küzdelméről, amely hasonla
tos Dávid és Góliát történeté
hez. Szívből kívánja, hogy Dávid 
sorsa kisérje ezt a küzdelmet.

Rámutatott azután arra, hogy

hazánk a nehéz időkben is megtar
totta nyugalmát, amelyet elsősor- 
bán a Mindenhatónak, de nagybá
nyai Horthy Miklós kormányzó ál
lamférfim bölcsességének és hig
gadtságának is köszönhetünk. Ez 
a higgadtság érezhető az egész 
országban, az egész nemzeten s 
az egész világ csodálattal emléke
zik meg erről a fegyelmezett ma
gatartásról. És éppen ezért a kö
szönet szavaival kell fordulni Te
leki Pál gróf miniszterelnök és 
kormánya felé is. (Nagy éljen
zés és taps. A  Kormányzó nevé
nek említésekor az egész közön
ség felállva fejezi ki tiszteletét.)

M ocsoktalanul m egőriztük a zászlót
Szövetségünk történetében le kell 

szögeznünk, hogy ez a hatalmas 
szervezet- egy pillanatra sem tért 
le arról a keresztény nemzeti alap
ról, amelyen elődeink felépítették. 
Tisztán, m o cs oktalan ul megőriz
tük a Baross-zászlót, amelyet erő
sen tartunk kézben és viszünk to
vább. A Baross Szövetség meg
tartotta és növelte tekintélyét, 
megtartotta az érdekeltségek kö
zötti vezetőszerepét és hangadá
sát, kitűnő kapcsolatait állam és 
főváros között és ebből egy jot
tányit sem veszített. Megtartotta 
a maga tömöritett egységét, mely
ről a pörölycsapások is lepereg
nek. A  Baross felfelé halad, a 
tisztességgel, becsülettel végzett 
munka révén. A  címerében ábrá
zolt sas mind magasabban, mind 
szélesebben szárnyal. Negyven
nyolc vidéki szervezetet alakítot
tunk. Olyan szám ez, amelyre 
egyetlen szervezet sem tud példát 
mutatni rajtunk kívül. Ez lükte
tő erőt, életet jelent. Azt jelenti, 
hegy itt dolgoznak az emberek és 
tanúbizonyság a kitartó munka 
mellett! A Szövetség keretében 
ötvenkét szakosztály működik és 
ezrével jelentkeztek és jelentkez
nek az uj tagok. Virágzás ez és 
zászlónk diadalutja a győzelem fe
lé.

K üzdelm ek  
és s ikerek

Az elmúlt évben küzdöttünk a 
vasárnapi munkaszünet teljes ér
vényesítéséért, az áruházi verseny 
megrendszabályo7.ásáárt, a gyárak 
detail árusításának rendezéséért.
Kivertük részünket a nyersanyag
elosztás munkájában, állandó kap
csolatot tartunk fenn a vidékkel, 
fővárossal és állammal, tevékeny 
részt vettünk az idegenforgalom 
fejlesztésében, kivettük részünket 
a zsidótörvény végrehajtásában,
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küzdöttünk az árrombolók ellen, 
segítettük a kisembert, az ifjúsá
got-, a keresztény tábort.

Purebl Győző ezután az orszá

gos elnök felé fordult, akinek fa
natikus, áldozatos munkájáért a 
Baross-tábor köszönetét fejezte ki. 
Ez a tábor látja azt a sziszifuszi 
munkát, amelyet felelősségteljes 
posztján végez. Példát mutatott 
a töretlen munkakészségből, áldo
zatosságból, kitartásból. Az uj- 
esztendő küszöbén azt kéri, foly
tassa az elnök továbbra is ezt a 
fáradhatatlan munkát, a Baross- 
tábor pedig legyen szeretettel egy
más iránt, nem kétkedő bizalom
mal vezetőségével szemben és 
kapcsolódjanak be a munkába mi
nél erőteljesebben, minél többen. 
Végül me'eg szavakkal emlékezett 
meg a Női Tábor működéséről, 
amelynek jelentősége különösen a 
fogyasztók megszervezésében mu
tatkozik áldásosán.

A  nagy figyelemmel és tapssal 
fogadott köszöntő után llovszky 
János országos elnök szólalt fel.

llo vszky  János újévi beszéde
Hangoztatta az országos elnök, 

hogy a karácsonyi ünnepek alatti 
üzleti forgalom örvendetesen jobb 
volt, mint az előző években. Nem 
akadt egyetlen Baross-tag sem, 
akinek üzletköre összefüggésben 
van a karácsonyi vásárral, Rogy 
az ellenkezőjéről panaszkodhatott 
volna. Látjuk tehát, hogy az ér
dekképviseleti munka meghozza az 
eredményeket: ennek a munkának 
messzehangzó szaván keresztül át 
lehet vinni politikai pártokba, 
egyének tudatába, minden magyar 
ember leikébe, hogy szükség van a 
magyar összefogásra, egymás tá
mogatására, a magyar ipar és ke
reskedelem felkarolására. A  Ba
ross Szövetség érdemei etekintet-

ben letagadhatatlanok. (Úgy van.)
Én az újév hajnalán — foly

tatta nagy figyelemmel hallgatott 
te  zéÁéc az elnök — szeretetet hir- 
de ek. Szeretetet kaptunk, szerete
tet kell adnunk cserébe. A  szere
tet juttatta birtokunkba a jó Is
ten jóságán és kegyelmén kívül 
ezt a nagyszerű székházat. Ebből 
tehát nem szabad másnak sugároz
nia, csak szeretetnek. D e nem is 
szabad más befolyásnak teret en
gedni o falakon belül, mint ennek 
a nemes emberi érzésnek és a Ba- 

I ross Szövetség vezetősége addig, 
amíg megbízatása szól — 1941. 
tavaszáig — nem fog más befo
lyást érvényesülni engedni!

Kődobálók ellen
Emlékeztetett az elnök néhai 

Gömbös Gyula volt miniszterel
nök szavaira: Sajnos, földalatti
munka folyik ellenünk, amelynek 
szülőanyja a személyi hiúság és 
irigység. És emlékeztet a század
ele ji  kődobálókra, akik az éj leple 
alatt dobálták annakidején kővel 
az ablakokat, utána pedig me
nekültek.

Most is dolgoznak a kődobálók, 
most is folyik a földalatti munka, 
de nem én ellenem, az elnök sze
mélye ellen folytatta emelt
hangon az elnök , hanem a Ba
ross Szövetség és eszméi ellen, me
lyeket titokzatos erők igyekeznek 
diadalmas előretörésében meggá
tolni és feltartóztatni. A  kódo
ld ók  a Baross Szövetség tekin
télyét ostromolják és ezekkel 
szembe kell szállni vezetőségnek 
és tagoknak egyaránt, mert a Ba
ross Szövetség tekintélyét nem 
engedjük és nem engedhetjük 
megrongálni.

llovszky János országos elnök 
ezután nagy vonalakban vázolta 
a jövő évi munka vonalát. Ennek 
a munkának a középpontjában a 
hifelkérdésnek kell állania. Ezt 
kell megoldani mindenki megelé
gedésére és egzisztenciájának biz
tosítására. Fokozottabb tempóban 
kell törekedni a ma még zsidó 
kézben lévő gazdasági jxtzieiók át
vételére. Külkereskedelmi vonalon 
a behozatalt és kivitelt hitellel 
megerősített keresztény egziszten
ciáknak kell lebonyolítani. És bi
zonyos, ha ez a tábor erősen áll, 
egységesen tömörül vezetősége mö
gött, 'tisztában van rendeltetésé
vel és küldetésével, senki sem aka
dályozhatja meg az érvényesülését
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és minden vonalon való boldogu
lását. (Ú gy  van.)

A Baross Szövetség tovább vi
szi a lelkiismeretes harcot a kis- 
egzi'Zfenciák megerősítéséért, meri 
nemzeti érdek, hogy minél 
több keresztény kiskereskedő és 
kisiparos legyen az országban. 
Fontos érdek az is, hogy a kis
ember gyorsabban fejlődjék, erő
sebb tempóban haladjon előre. En
nek érdekében akarom kifejteni 
teljes erőmet és az egységes Ba
ross-tábor hatalmas lenditő-erejét. 
Teljes igyekezettel fogunk töre
kedni az összes szervezeteink meg
erősítésére.

Bejelentette az elnök, hogy a 
Szövetség szervezetében szükséges 
személycseréket végrehajtja, hogy 
még teljesebb lendülettel és erővel

folytatódjék az ujesztendőben a 
Baross Szövetség munkája. A  Ba
ross-tábor egy jelszót kövessen, 
azt, amit a Szövetség zászlójára 
is felirt: Istennel munkálkodj a
Hazáért.' És ehhez csak egyet le
het és szabad hozzátenni: a sze
retet jegyében! . . .

Az egybegyült elnöki tanácsta
gok és Baross-tagok nagy tapssal 
fogadták az elnök szavait.

arcképleleplezés
Az üdvözlés és elnöki nyilatko

zat után újból Purebl Győző emel
kedett szólásra és bejelentette, 
hogy llovszky János nagy érde
meinek elismeréséül és megörökí
téséül a Baross-tábor megfestett® 
az országos elnök arcképét.

Engedjétek meg kedves Baross- 
testvércim — mondotta az alel
nök —, hogy ezt a képet elhelyez
hessük a Baross-székház falán, — 
példaadásul a fiataloknak, meri 
llovszky János példát mutatott a 
Baross-munkában, amelyet önzet
lenül, becsülettel és fáradhatatla
nul, törhetetleniil végzett nemcsak 
a mai, hanem a jövő nemzedék ér
dekében.

Ebben a pillanatban lehullott a 
lepel Endrey Sándor festőművész 
alkotásáról. Az egybegyült Baross- 
tagok helyükről felállva, percekig 
éljenezték és ünnepelték az orszá
gos elnököt.

A fiatalok nevében
Most a CsiUéry-cserkészcsapat 

egyik fiatal tagja állott elő éa 
megható, kedves szavakkal fordult 
az országos elnök felé, áki patró- 
nusa a csapatnak:

Méltóságodnak, aki acélos erő
vel, törhetetlenül harcolt a szebb 
magyar jövőért, a mi jövendónk- 

| ért —mondotta —, úgy tolmá
csoljuk legszebben hálánkat és kö- 
szönetünket, ha megfogadjak, 
hogy ebben a szellemben dolgo
sunk má is magyar fajunkért és 
nemzetünkért.

Nagy taps és éljenzés fogadta a 
fiatal cserkészfíu lelkes szavait.

József Ferenc kir. herceg 
üdvözlése

A  Baross Szövetség vezetősége 
és népes küldöttsége ezután vi
téz József Ferenc királyi herce
get kereste fel palotájában és 
mint az Idegenforgalmi és Fürdő
ügyi Főcsoport vezérelnökét kö
szöntötte az újév alkalmából. 
llovszky János üdvözlő szavai 
után a királyi herceg hosszasan 
elbeszélgetett a küldöttség tagjai
val, érdeklődött gazdasági problé
máik iránt.

Murin G yörgy rt. bőrösboltja
Budapest, Vili., Ér-u. 2. Telefon: 142-238

B ő r á r u k ,  cipészkellékek és szerszámok 
legolcsóbb n a g y b a n i  b e v á s á r lá s i  
helye. F lo r id a  k a p t a f a  és  cs izm a
sám fa  k ü lö n le g e s s é g e k .  Katonai 
alakulatok és á l l a m r e n d ő r s é g  szállítója

DeteX -t; Jól
beváltS D e t e x  nadrág , 
D e t e x  k o m b in é !
Dometrovits mérnök textilgyára, Budapest, 
XIV., Hermina-út 29. Telefon: 297-432
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Beszám oló
A M ABI nagyarányú gyermek

üdültetési mozgalmáról most kap
tuk meg az intézet terjedelmes je
lentését. Ez az akció érdekel ben
nünket, mert tanoncok, tehát 
a jövő kereskedői és iparosgenerá
ciója került egészségügyi gondo
zás alá, mégpedig igen szép ered
ménnyel.

Az elmúlt nyáron az intézet 
öregségi és rokkantsági biztosítá
sának egészségvédő teljesítése ke
retében 914 munkavállalót;:, ta- 
noncot vittek 15 napos üdülésre 
a Balaton mellé, aliol a fiatal 
fiuk és leányok nemcsak testileg 
üdülhettek fel a remek táplálko
zás révén, hanem megfelelő szel
lemi és lelki gondozásban is ré
szesítették őket. Ezenkívül 221 
fiatalkorú biztosítottat részesítet
tek cserkésztanonc-táborozási se
gélyben és 360 fiút és leányt vit
tek üdülő-kirándulásra.

örömmel látjuk, hogy ilyen ala
pos gondozásban és ellátásban 
részesítik azokat a szegény tanon- 
cokat. akiknek különben nem 
volna módjuk arra, hogy egész
ségüket rendbehozzák és testileg^ 
lelkileg felüdüljenek.

24 millió kiló hús és 
zsir — hulladékból

Két és fél évvel ezelőtt létesí
tette a német népjóléti hivatal az 
xEmahrungshilfswerk néven is
meretes intézményt. Rövid idő 
alatt organizálta a német háztar
tások és vendéglők konyháit, ame
lyek hulladékait most már rend
szeresen a sertésliizlaldák rendel
kezésére bocsátják. Két és fél esz
tendő alatt 1200 uj hizlaldát sze
reltek fel. A német élelmiszerel
látást ezzel 24 millió kg hús-, il
letőleg z>irtöbblethez juttatták, 
Tapasztalat szeri n t Xémetország- 
ban legalább 600.000 sertést lehet 
konyhai hulladékokból felhizlalni.

Baross tag

yfa&önjeid
j £ A j b ( t  műszaki

'  nagykereskedés 
Budapest, VI. Podmaniczkyi 21 

Telefon: 121-545 és 117-798 
Gumi- es asbestáruk, tömítőanyagok, 
szerszámok, borkezelési anyagok és 

gépek stb.

Plombák és fogók
m i n d e n  c é l r a

ÖZV. ÜJflGH ÁRPÁDMÉ
II. Bimbó-u.17

T o j á s
bi za lmi  cikk

Mi nd i g  jól szállii:

Dobó Sándor
U., Imre-u. 6. Telefon: 187-420
Vámház-köruti csarnok mellett

TRAGIKUS SZERENCSÉT
LENSÉG érte Kőváry János fű
szeres, Baross-testvérünk tizenöt és 
félesztendős fiát, aki egy gyár
ban volt alkalmazásban, mint gya
kornok. Üzemi szerencsétlenségnél 
halálra égette magát a szerencsét
len gyermek. Vasárnap temették 
óriási részvét mellett, amelyben a 
Baross Szövetség is egész .szívvel 
osztozik.

A VISSZACSATOLT felvidéki 
területen az iparügyi-, kereskedel
mi és a tárcanélküli miniszter be
fejezte az iparjogositványok felül
vizsgálatát. Ennek ellenére azok, 
akiktől az ipar jogosítványt meg
vonták, elárasztják úgynevezett 
kegyelmi kérvényekkel az érde
kelt kormány hat óságokat. Mint a 
Magyar Távirati Iroda illetékes 
helyről értesül, ezek a kérvények 
csak fölösleges munkát okoznak a 
kormányhatóságokrak és hamis 
reményeket "keltenek az érdekel
tekben. Az i pár jogosítványok fe
lülvizsgálata minden nézőpontból 
olyan gondosan történt, hogy utó
lagos változtatásra csak a legrit
kább esetben lehet ok és ezt a 
néhány esetet a hatóságok hiva
talból veszik figyelembe.

ÚJABB ÖTM ILLIÓ  kétfillé- 
rest vernek. A pénzügyminiszter 
rendeleté a nem nemes fémből 
verhető pénzérméknek kormány- 
rendelettel 50 millió j>engő név- 
értékben megállapított összineny- 
nyisége terhére további ötmillió 
darab kétfillére> érme verését 
rendelte el.

ANYAGGAZDÁLKODÁS a 
szatyornál. A Budapesti Mészá
rosok és Hentesek Ipartestükbe 
kérelemmel fordult a közönséghez: 
Felkérjük az igen tisztelt vásárló

közönséget, hogy a hús, zsiradék 
és hentesáruk második átcsoma
golásához szükséges papirt 
vagy bevásárló kosarat magá
val hozni szíveskedjék. Minthogy 
a papír, vagy papírgyártáshoz 
szükséges nyersanyag csak kül
földről szerezhető be, magyar nem- 
zetgazdaság i érdekből elsőrendű 
követelmény, hogy a mai gazda
sági viszonyok mellett a túlzott 
{ apiri'ogyasztást az el kerülhet jtle- 
nül szükséges mértékre korlátoz
zuk. íme: anyaggazdálkodás 
a szatyornál.

Alapítási év 1890.

HAUER REZSŐ
C U K R Á S Z

cukrászdája és csokoládégyara
ludipist, m ., Rákáczi-ut 49. si.
T e l a f o n :  142-504., 144-371.

EGYSÉGESÍTIK a fanonc- 
szerződések idejét. Az iparügyi 
minisztériumban az érdekelt ipa
rosság kívánságára hosszabb ideje 
foglalkoznak már a mesterek ta- 
noneszerződtetési ügyével. Sem
miféle egységes irányelv nincs ma 
a tanoncszerzódtctés kezdeti idejé
re vonatkozóan. Az év bármelyik 
időszakában lehet tanoncokat szer
ződtetni az ipartestüket jóváhagyá
sával. Ennek megfelelően különbö
ző időben szabadulnak fel a ta
noncok. Az iparügyi minisztéri
um most olyan irányú terv meg 
valósításával foglalkozik, hogy a 
szerződtetés idejét korlátozza és 
lehetőleg egy évben csak meghatá
rozott két hónapban legyen sza
bad majd a tanoncszerződést meg
kötni. Valószínűleg januárban és 
szeptemberben.

BUDAPEST GYOMRA. Illye- 
falvi 1. Lajos statisztikai zseb
könyve arról számol be, hogy 
csökkent a 1 óh usfogyasztás. A ló- 
husüzein 200 lóval kevesebbet vá
gott le az idén, mint tavaly. 
Egymillió darabbal emelkedett a 
csirke- és tyukfogyasztás, 400.000 
darabbal a kacsa és kappan. 
Nyolcmillió literrel több bor és 
1.200.000 literrel több sör fogyott, 
mint a megelőző (esztendőben, 
emelkedett a tejfogyasztás is. A 
nagy forgalom magával hozta az 
élelmiszervizsgálatok számának 
emelkedését is. Az egyes élelmi
szeré rusitó üzletekben 30.729, a 
nyílt piacokon pedig 272.694 élel- 
miszervizsgálatot végeztek a fő
város közegei. A  következmény, 
hogy 6707 kg borjúhúst, 8568 da
rab baromfit, 40.000 kiló zöldség- 
és főzelékfélét, 146.000 kiló diny- 
nyét koboztak el és semmisítettek 
meg.

JANUÁR KÖZEPÉTŐL az elöl
járóságok adják ki az ipar jogo
sítványokat. Az iparjogositvá
nyok osztályozása a zsidótörvény 
végrehajtásaképen megtörtént és 
a minősített vállalatok névsora a 
meghosszabbított határidőn át a 
központi városháza I. emeleti ta
nácstermében megtekiiithetó. En
nek a határidőnek a leteltével a 
kereskedelemügyi és iparügyi mi
nisztériumok azt tervezik, hogy 
az iparjogositványok kiadásának 
jogát, mely ezidőszerint a minisz
tereknek van fenntartva, vissza-

E H Á L L
VI. Andrássy-ut 15
Páratlanul o l c s ó n
Zongorái', harrnóniumak

Legnagyobb keresztény vállalat
i lizetési leltételek

cH Á I D E K K E R G  Á  Z  A J  T Ó

Legjobb áru, olcsó ár,
Lengyel Heitesárggyár R. T.
Gyár és kízp. iroda: Bpesl, IX., Páva-u. 11. le l.:  144-477
F i ók üz l e t ek  a város kü l önböző része in

Szőnyeg, bútorszövet, függöny, paplan, linóleum, tapéta

Haas Fülöp és Fiai-féle Rt-nél
F iz le l: Budapest, V., Vimmarty-tér 3
F.okuzletek: Budapest, IV., Károly k irá lyu l 18, 
Szombathely, Sopron, Debrecen. Miskolc, Kassa

adják az elsőfokú iparhatóságok
nak. Külön rendeletben szabályoz
zák azokat a feltételeket, amelyek 
mellett a kivétel alá tartozó zsi
dóknak tekintendő személyek ipar- 
jogositványokat szerezhetnek.

A MÉSZÁROSOK ÉS H E N TE 
SEK Iparlestülete nemrégiben 
összeolvadt és különböző intézmé
nyeik elhelyezésért' szükségessé 
vált uj központi székház létesí
tése. Az ipartestület a Rákóczi- 
tér 2. szám alatt vásárolt három
emeletes bérházat, amelyet 63 ezer 
pengő költséggel alakítanak át. 
It t  rendezik be az irodákat, ott
hont kap a husiparcsok kaszinója, 
könyvtára, a különböző tanfolya
mok, kulturális és sportintézmé
nyeik. Helyiséget kap az uj szék
házban a húsipari mintaüzem, a 
vegyészeti és kísérleti laboratóri
um is.

F Ü T Ö T T  TE H E R V A G O N O K . 
Német szaklapok írják, hogy a 
németbirodalmi vasút a beállott 
hideg időjárásra való tekintettel 
lehetőséget nyújt arra, hogy a 
fagyveszélynek különösen kitett 
árukat kályhával ellátott vasúti 
kocsikban szállíthassák. A fütött 
kocsikért fizetendő dij 200 km. tá
volságig 10 márka, 200 km. felül 
15 márka.

AZ ÓBUDAI HÍD vasszerkezeti 
munkáinak vállalatba adása rövi
desen megtörténik. Értesülésünk 
szerint a kereskedelem- és közle
kedésügyi minisztérium tárgyalás 
utján fog megállapodni a munka 
kiadásáról. A medvéi és a tisza- 
j'olgári hidak vasszerkezeti mun
káinak vállalatba adása ugyancsak 
esedékes. Utóbbi kettőre nyilvá
nos versenytárgyalást irt ki a mi
nisztérium a napokban.

3000 SZABADALOM egy év 
alatt. 1939. január 1-től december 
15-ig összesen 3400 találmányt je
lentettek be a Szabadalmi Hiva
talnál. Ugyanez idő alatt, vagyis 
fél hónap híján, ebben az eszten
dőben kerek számban 3000 talál
mányra adott szabadalmat a H i
vatal.

10 M ILL IÓ  FA a Balaton part
ján . . .  A földművelésügyi mi
nisztérium az illetékes hatóságok 
kérelmére engedélyt adott a Ba- 
latonvidék kopár partjainak fásí
tására. A tervek szerint tiz év 
alatt fásitanák be a Balaton part
ját, mintegy tízmillió fenyővel és 
más fával. A facsemeték kiosz
tását már meg is kezdték.

Baross biztosítási iroda
Biztosítási osztályunk iránt olyan 

nagy érdeklődés nyilvánult meg. 
hogy kénytelenek voltunk az eddigi 
hivatalos órákat növelni.

Biztosítási irodánk a Székházunk 
8-as számú szobájában mi nden  
nap tart hivatalos órát, éppen úgy, 
mint Szövetségünk : délelőtt 9—12-ig. 
délután : (szombat kivételével) fél 6-
tól o óráig. Telefon: 134 — 300.

Miután biztosítási osztályunk ré
vén tagtársaink kedvező kártérítést 
és igen előnyös biztosítási feltétele
ket kaphatnak, minden Baross-tag- 
nak saját érdeke, hogy bármilyen 
biztosí tási  kérdésben forduljon 
biztosítási osztályunkhoz. Csak ily- 
módon lehel mindenki meggyőzve 
arról' hogy pénzét tiszta magyar 
és tiszta k e re s z té n y  biztosító
nak adja.
Levelezőlap vagy telefoni hívásra 
megbízottunk felkeresi tagjainkat.

é d e s s é g e k :  cs o k o lá d é , bonbon, keksz
c s a k  a j o b b  ü z l e t e k b e n !

k CrémanfRosé 
• ^ ^ T ra n s y lv a n ia  sec

Mészáros József
kelme-, ruhafestő és vegytisztító
B u d a p e s t ,  V .,  S a s  u . 2 3

T e l e f o n :  127-552
Munkáért h á z h o z  küldök. 
Barosa-te-joknek engedmény.

Szabó Testvérek
mérlegkészitő vállalata és javító 
üzeme, gyorsmérleg specialisták

Budapest, VII., Sajó-u. 3. 
Telefon: 134-827

KÖLBL ÁGOST
(Alapittatott az 1830-as években.) 
<■ CÉGT. FORSTNER KAROLY

textilárunagykercskedő 
F. M. HAMMERLE, DORNBIRN-WIEH 

szövött pamuláiuk 
NORBERT LANGER & SÖHNE, 

DEUTSCH-UEBAU ÉS WIEN 
lenvaszon. asztamemü és pamutáruk

GUSTAY WINKLER K. G , 
BERLIN-LAUBAN

zsebkendők
vezérképviseletei es raktárai 

Budapest. V.. Vilmos császár ut 16.

SPOLARICH K Á V É I M
Mindszenti’)' István Farkas Jenő

enekel muzsikai
A G r i l l b en  Major Ida énekel 
Délutántól reggelig TÁNC. PitlYÓ-Jazz

K e I e J á n o s
VI., Podmaníczky-u. 17. Tel.: 117-833 
írógépek, javilás, eladás 
Sokszorosítási munkák
Írógép és sokszorosító kellékek'

PRIBÉK FERENC
g é p g y á r ^ ^ ™

Budapest. Vili., Bokay János u. I.

LÉGKOMPRESSZOROK
HUIOBEHEÜDEZÉSEK, VICUUII- 
SZIUTlYtu, FOGASKEREKEK

Pan'adrog Magyar Fiisrertermétekel 
Értékesítő Szövetkezel
a legkiválóbb magyar 

paprika-különlegességek exportálója
BuíatKI. IX. let., Ferent-ISrol 35 cím 

l e l e t e i :  14 4-1 ? •
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Eladónői tanfo lyam  és asszonykongresszus 
Baross Női Tábor rendezésében

____________________________________ _ ^ f l AROSS SZÖVETSÉG

A Baross Női Tábor még az ed
diginél is fokozottabb mértékben 
folytatja munkáját. A  közeli na
pokban kezdik meg a januári és 
februári munkatervek részletes lci-

dolgozasát és nyomban a végre
hajtását is.

A  Baross Szövetség« közli mind 
a két jelentős esemény részletes 
programját.

Konyhaművészet és légoltalom
Megkérdeztük dr. Spvmé Bár

dos Féltoronyi Magda dr-t, a 
Magyar Asszonykongresszus lel
kes irányítóját, hogy melyek lesz
nek a Kongresszus főbb pontjai:

Február 22-én. Este ünnepélyes 
megnyitó és ismerkedési est.

Február 23-án. Délelőtt: az Egye
sült Női Tábor szakosztályainak 
ülése az egyes szakosztályok or
szágos megalakulása szempontja
iéi.

Este: Divatbemutató. Rendezi az 
Egyesült Női Tábor, melynek most 
készülő 100 magyar ruhából álló 
kollekciójában fogunk gyönyörköd
ni. Zs. Tüdős Klára Pántlika* 
stúdiója. (Vigadóban.)

Február 24-én. Délelőtt: Egye
sült Női Tábor szakosztályainak 
ülése.

Este: légoltalm i estélyt terve
zünk az Orsz. Légoltalmi Liga 
rendezésében. (Vigadó.)

Február 25-én. Délelőtt: Honvé
delmi Nap, a nők nemzetvédelmi 
szolgálatának megszervezése érde
kében. (V  ármegyeháza.)

Délután: Nagyszabású jégünne
pély a műjégpályán Mátyás ki
rály születésének 500 éves évfor
dulója alkalmából. Korhű kosztü
mök, korcsolyaművész-számok.

Február 26-án. Délelőtt: .'Kony- 
habűvészet-bemutató*. Rendezi a 
Magyar Szakácsok Köre és Gun- 
dél Károly. Meg fogjuk itt tanul
ni, hogy hogyan készüljünk ?>vá- 
ra: a i xendég fogadá-ár.i és hogy 
a nagyon elfoglalt, dolgozó asz- 
szony hogyan teremthet maga kö
rül kitünően vezetett konyhát, el
sőrendű ételsort. (Bemutató: Rá
kóczi ut 15.)

Február 27-én. Délelőtt: Az
Egyesült Női Tábor záróülése.

Délután: »Magyar írók és a 
nemzeti viselet:, előadás, rendezi 
az Egyetemet és Főiskolát Végzett 
Magyar Nők Orsz. Egyesülete vi
déki egye ü'.etei bevoná-ával. (E lő
reláthatóan a Zeneművészeti Fő
iskola kistermében.)

Február 23-án. Este: ünnepélyes 
záróbankett a Gellért Szállóban.

Ezekkel a tervekkel kettős célt 
kívánunk szolgálni:

1. Megkönnyíteni vidéki asszony
testvéreinknek a felutazást, a 
színházi, kiállítási, vásárlási alkal
makat, másrészt elősegíteni, hogy 
minden magyar asszony megtalál

ja  a maga munkakörét, beosztását, 
asszonyi, kulturális, szociális, nem
zetvédelmi, egészségvédelmi, csa
ládvédelmi, gazdasági, háziipari 
munkacsoportjainkban.

Ezek a fent vázoltak még csak 
tervek, most dolgozunk a gyakor
lati keresztülvitelen. Reméljük, 
az egész magyar társadalom segít
ségünkre lesz abban, hogy ez a 
nagy megmozdulás méltó legyen a 
magyar asszonyokhoz.

Kongresszusi iroda: Muzeum-u.
17., tel.: 145—513.

Kereskedői erkölcs, 
kis- és nagykereskedelem

Az eladónói tanfolyam munka
tervezete a következő:

1940. január 15-i kezdettel, min
den hétfőn d. u. fél 7-től 8-ig, hat 
héten keresztül eladónói tarfolya
mot rendez a Baross Női Tábor. 
Célja, hogy gyakorlott keresztény 
eladónőket képezzen ki. A  tanfo- 
lvam 6 hetes elméleti és 6 hetes

gyakorlati kiképzésből áll. A  nö
vendékek az előadásokról számot 
adnak. A legjobban végzett növen
dékeket a B. Sz. igyekszik 
elhelyezni. A  tanfolyam ingyenes, 
beirat á.'i d ij: 3 P, amelyneke elen
gedése indokolt esetl>en kérvényez- 
heió. Beiratás 1940. január 8—14-ig 
mindennap d. e. 11—1 és d. u.

5 —7 óra között (Muzeum u. 17. 
fszt. 20.). A  növendékek jegyzet
papirt és írószert hozzanak ma
gukkal. Az előadások sorrendje a 
következő:

Január 15. A kereskedői erkölcs. 
Kriesch Jenő, a Vas-utcai felső- 
keresk. isk. igazgatója. Hozzászól
nak: dr. Ábrahám Dczsőné, Hai- 
dekJcer Sándor stb.

Január 22. A Baross Szövetség 
szervezete. Dr. Purebl Győző kor
mányfőtanácsos, a Baross Szövet
ség alel nö ke.

Január 29. M i a nagyáruházt 
Girardi Tibor kormányfőtanácsos, 
a Szövetkezeti Bolt igazgatója.

Február 5. Mozaikok a kiskeres
kedelem életéből. Nagel Sándor, a 
B. Sz. papirszakosztályának alel- 
nöke. Hozzászólnak: Osziróvszky- 
né Németh Ágnes dr., stb.

Február 12. Vevőszerzés és ve
vőmegtartás. Dr. Urbányi János 
áll. felsőkor, isk. igazgató, a Rek
lámszövetség társelnöke. Hozzá
szólnak: Móga Endréné, Oszt-
róvszkyné Németh Ágnes dr., dr. 
xíbrahám Dezsőné stb.

Február 19. A gyári propaganda 
és a kiskereskedő. Haidekker Sán- 
kor kér. tanácsos, vezérigazgató. 
Hozzászólnak: Kátay Ernő, Kók
ler István stb.

G a z d a s á g i le h e tő s é g e k  
K á rp á t a l já n

I r t a : F en cz ik  Is tvá n  dr. v o lt  k á rp á to ros z  m in iszter, orsz. gyű l. k ép v is e lő

Kárpátalja visszacsatolása óta 
eltelt kilenc hónap alatt megis
merhettük a visszatért magyar
orosz terület gazdasági jelentősé
gét. Kárpátaljával a Magyar 
Szent Korona kebelébe olyan gaz
dasági kincsek tértek vissza, me
lyek nagy részét eddig csak im
port utján tudtuk megszerezni. 
Ezek között az első helyet a fa 
foglalja el.

Kárpátalja fagazdagsága máris 
jelentékeny mértékben kiszorítot
ta a román fabehozatalt és a ki

termelés fokozásával a faimpor
tot idővel a minimumra lehet 
csökkenteni. Az illetékesek már 
terveket dolgoztak ki arra, hogy 
néhány meglévő és a visszacsato
lás óta még üzembe nem helye
zett fűrésztelepet modernizálva 
üzembehelvezzenek, illetve újakat 
létesítsenek az erre alkalmas te
rületen. Szó van celluloze-gyár lé
tesítéséről, valamint rotációspa- 
pirgyár felállításáról, amihez Kár
pátalján a nyersanyag önként 
adódik.

A tőke nemtörődömsége
Ha a tőke nem zárkózott volna 

el annyira, mint ahogy eddig tet
te, az elmúlt hónapok alatt is 
már virágzó, rentábilis üzemeket 
lehetett volna létesíteni, amivel 
egyrészt a kárpátaljai munkáske
zek foglalkoztatását, másrészt 
pedig egyes iparcikkekben az 
import kibontását lehetett vol
na megoldani. Szinte érthetet-

Biehn  János rt.
aszfalt, kátrány- és vegyitermék gyár
K ö z p o n t i  i r o d a :  V . ,  A i k o t m á n y * u t c a  2 1

Telefon 115-350

len és furcsa ennek a bizo
nyos kezekben lévő tőkének a 
nemtörődömsége, amellyel parla
gon hagy heverni komoly és rizi
kómentes kereseti lehetőségeket. 
Ajánlatos volna, ha valamelyik 
anyaországbeli nagy szövetség, ér
dekképviselet vagy szövetkezet, 
amely megfelelő tőkeerővel is ren
delkezik, egykczszerüen átvenné az 
irányítását Kárpátalja gazdasági 
kincseinek kiaknázására.

Sokszor rámutattam már a kár
pátaljai területeken százával bu
zogó, vegyészek és orvosok által 
gyógyhatásúnak elismert hideg és 
hőforrásokban rejlő hatalmas fan
táziára. Kárpátalján lépten-nyo- 
mon fürdőhelyeket lehetne létesí
teni, amelyek megfelelő propagan
dával nemcsak a belső vendégfor
galom ^kapcsolásával, hanem kül
földi vendégek érdeklődésének a 
felkeltésével rövid idő alatt jó- 
hirü gyógy- és üdülőhelyekké te
hetők. Kárpátalja annyira gazdag 
ilyen gyógyhatású forrásokban, 
hogy eltekintve a fürdők és iigy- 
nevezett kurszalonok, vagy gyógy
szállók létesítésétől, a viz palac
kozásával is bármely vállalkozó te
kintélyes jövedelmet tudna bizto
sítani magának.

Fel kell említeni a kárpátorosz 
terület gyümölcstermését. Már eb
ben az évben is, kellő megszerve
zés mellett, igen jelentékeny ex
portot lehetett volna lebonyolítani

Képkeretek
HOFFMANN FERENC-nél
Budapest, IV. Károly-krt. 28. IV. Gerláczi u. 5

a bőségesen termett, kiváló minő
ségű almafajtákból, különösen téli 
áruból. A  megszervezettség hiá
nya miatt azonban a kárpátorosz 
termelők árujának legnagyobb ré
sze eladatlan maradt, amit pe
dig sikerült is értékesiteniök, 
azért a mohó zsidó felvásárlók 
alig fizettek valamit a pénzre reá
szoruló gazdáknak.

Nem szabad megengedni, hogy 
a zsidó közvetítők kizsákmányol
ják a termelőket, terményeiket 
úgyszólván semmiért harácsolják 
össze, hogy azután 4—509 százalé
kos haszonnal adjanak túl rajta. 
Kárpátalja népe nem eshet áldo
zatul a zsidó kufárok lelketlensé- 
gének.

Baross-f eladat!
Minden lehetőt el kell követni, 

hogy ez a kincsekben gazdag 
földterület ne heverjen továbbra is 
parlagon. Fogjon össze a keresz
tény tőke és erejéhez képest, ha 
lassan és fokozatosan is, de kezd

F A S Z É N
retorta és boksa 
csomngos, zsákos és fuvartételekben
H alm os és V esyprém y

cégnél Budapest, XI., Etele tér 7.
Kelenföidi-p. u. telefon: 259-875

Fűszeresek, szabók, bádogosok ré
szére n a p o n k én t i  sz&llitáa.

je meg minél előbb az építő mun
kát a Kárpátalján. Az utak, téli 
sporthelyek építését már megkezd
ték a hatóságok, de a részletek 
kivitelezése, a gazdasági lehetősé
gek kiaknázása a keresztény ma
gántőkére vár.

A  Baross Szövetség, — amely a 
keresztény iparos- és kereskedőtár
sadalom bástyája — volna hiva
tott arra, hogy szervezetén keresz
tül megkezdje az építést, lerakná 
ott fenn, a hobóritotta Kárpátok 
alján egy szebb, boldogabb ma
gyar jövendő pilléreit.

Hiszem és remélem, hegy a Ba
ross Szövetség, amely már olyan 
sokszor segitette egészséges moz
galmaival a gazdasági élet sze
kerét, módot talál arra, hogy vala
milyen formában megindítsa a 
gazdasági vérkeringést Kárpátal
ján.

K ere s s e  k i
b evá sá r ló  fo r rá s a it  
a  K é k - K ö n y v b ő l !

MOSDöSSY LÁSZLÓ fűszer- 
kereskedőt ünnepelték karácsony
kor tisztelői, kartársai és rokonai. 
Hetvenedik születésnapját ülte 
meg Mosdóssy László és egyben 
üzletalapitásának negyvenötödik 
esztendejét. A  budai lakásban 
gyűltek össze a bensőséges ünnep
ség résztvevői és egymás után kö
szöntötték fel a ma is fiatalos erő
ben lévő Mosdóssy Lászlót, akit 
az elsők között üdvözölt fivére, 
Mosdóssy Imre miniszteri taná
csos, m. kir. tanfelügyelő és az 
ugyancsak rokonságához tartozó 
Laky J ózsef műszaki főtanácsos. 
A  Baross Szövetség elnöksége és 
fűszeres-tábora nevében Móry Já
nos elnök köszöntötte a jubilánst, 
kifejezvén Baross-testvéri örömün
ket és szeretetünket.

M A R K A S  MINŐSÉGŰ
H U S K Ü L Ö N L É G E S S É G E K K E L

A LAP ITTA TO TT 1 6 8 8 . k o l b á s z á r ú g v á R R t

TÁPÉRTÉKÉT, ERŐT,EGÉSZSÉGET AD.

M a g y a r o r s z á g  l e g n a g y o b b

c i p ö-h a r i s n y a s z a k ü z l e t e
Fiókok minden nagyobb városban

R .T .

M ip s ! . Fetaérvirí-st 121.

Kábelek, szigetelöcsövek
cikkek

nfti divatgombok, huzózárak stb



Baross-tagot érdekli
Az elmúlt héten a következő 

fontosabb rendeletek jelentek meg 
a hivatalos lapban:

A  m. kir. minisztérium 11.720/ 
1939. M. E. rendelete a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területeken és a Kárpátal
ján az orvosi kamarákkal kapcso
latos rendelkezések módosításáról.

A  földművelésügyi miniszter 
207.197/1939. sz. rendelete a szé
kesfőváros területén való forga
lomba hozatal céljából megvásá
rolt tej legkisebb termelői árinak 
megállapításáról. (Változatlanul 
17.5 fillér.)

Az iparügyi miniszter 39.362/ 
1939. az. rendelete a polgári lakos
ságnak légoltalmi, egészségügyi 
cikkekkel való ellátásáról. (B. K. 
X II. 29.)

A m. kir. minisztérium 11.570/ 
1939. rendelete hústalan napok tar
tásáról.

A keresk. miniszter 149.400 1939. 
IV. 4. sz. rendelete a csomag ház- 
hoz-kézbesitési átalány és a cso- 
ir.agraktárbérlet dijának megálla
pítása tárgyában.

A földművelésügyi miniszter 
218.500,1939. sz. rendelete a ma
gyar tea minőségének és forgalmá
nak szabályozásáról, valamint a 
kínai (orosz) tea hamisításának 
ti la lm ázásáról.

A  keresk. miniszter 96.361/1939. 
I .  sz. rendelete a magyar tea ké
szítésének és forgalomba hozata
lának szabályozásáról.

A kereskedelmi miniszter 149..r20 
1939. IV . 4. rendelete a nemzetr 
közi posta-, táviró- és távbeszélő- 
forgalomban az aranyfrankban 
megállapított dijak pengő egyen- 
értékének megváltoztatásáról (1 
aranyfrank egyenlő 1.66 pengő).

A  keresk. miniszter 88.837 1939. 
XI. engedélyokirata közutak lé- 
tcsitéséről. (B. K. X II. 30.)

A m. kir. minisztérium 11.770/ 
1939. M. E. rendelete a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki és kárpátaljai területeken 
vidéki és kárpátaljai területeken a 
társadalombiztosítás rendezéséről.

A m. kir. minisztérium 11.8J0/ 
1939. M. E. rendelete a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt fel-

í r ó g é p e k
számoló és sokszorosítógépek

Speciális javitóműhely

Ifj. H o rvá th  L á s z ló n á l
WessBlénji-i. 41. Telelőn: 131-632

vidéki területeken működő bank
os pénzváltóüzleteket folytató cé
gek, vállalatok és intézmények 
(pénzintézetek, hitelszövetkezetek) 
ipar jogosítványai tárgyában. (E  
jogosítványok 1910. március 31-én 
vesztik hatályukat.)

A  belügyminiszter 820 1939. sz. 
rendelete a Magyar Szent Koro
nához visszatért kárpátaljai terü
leten a honvédelemről szóló tör
vényben említett bizottságok meg
alakítása.

A  belügyminiszter 320.200/1939. 
sz. rende eto az országgyűlési kép
viselőválasztók névjegyzékének az 
1940. évi kiigazításáról.

Az igazságügyniiniszter 62.500/
1939. sz. rendelete a telekkönyvi 
tanfolyamról és vizsgáról.

A  pénzügyminiszter 3500/1S39. 
sz. rende'.eto a hitelintézeteknek az
1940. okt. 31 ig engedélyezhető ka
mathozzájárulások tárgyában.

A pénzügyminiszter 187.820 1939. 
síz. rendelete az idegen államok 
pénznemeiben megállapított érté
keknek az illetékek, továbbá a 
fényüzési és forgalmiadók megál
lapítás szempontjából pengőér
tékre való átszámításáról.

A  pénzügymii.i z;er 187.892 1939. 
sz. rendelet.* a pamutfonalak for- 
galmiadóváltságának alapjául szol
gáló átlagértékek megállapításá
ról.

A  pénzügyminiszter 190.768,1939. 
sz. rendelete a vagyonváltság fi- 
zeíé.-e szempontjából a búza 1940. 
évi januári árának megállapításá
ról. (20 P.)

Az Árkormánybiztos 10.680 1933. 
sz. rendelete a kenyérfajták leg
magasabb árának megállapít ásá-
ról. (B. K. X II. 31.)

A  kereskedelmi miniszternek a 
belügyminiszterrel egyetértésben 
kiadott 96.328 1939. sz. rendelete 
a gépjármüveken és pótkocsikon 
alkalmazott rugalmas (elasztic) 
abroncsok használati idejének to
vábbi meghosszabbításáról. (1940. 
X II. 31 ig ')

SZERVEZŐ
GYÁPSZERVEZESI VÁLLALAT
ÜZLET-, ÜZEM-. RAKTÁP-, IRODA 

SZERVEZÉS,  ÁTR E N DE ZÉ S  

UJ ES ErVÍEDÜULlO  ADMINISZTPATIV 
BE-'ENDEZÊ EK TE<VEZESE. KIVITELEZÉSE. 

BUDíPEST, V. AKADÉMIA UTCA 1.

Közszállitások
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos 6rák alatt

Hirdetés tárgye Hirdető Határnap

Felsővezetőd szerelv. BSzKRt. Budapest
jan.
13

VegylLztitás, és mosás BSzKIlt. Budapest 13
Tiszal.id vasszerk. m. Keresk. és közi. min. Budapest 15
Dunahid vasszerk. m. Keresk. és közi. min. Budapest 15
Háztartási cikkek Kórházigazgatóság Nagyszöllős 15
Építkezés M. kir. államép. hi /. Veszprém 16
Küiönfé.e magvak MÁV. üz.etvezetocég Miskolc 15
Papír, nyomtatvány Alispán Ungvár 15
Benzinmotoros feesk. Polgármester Debrecen 15
Tüzelőanyag Polgármester Szolnok 16
Vi.lamosfczereléfii m. Szíóv. e.ektromos müv. Budapest 16
Irodaszerek Polgármester Kiskunhalas 16
ócska anyagok eladása Polgármester Budapest 16
Gyógyszerek, kötszerek Kórházigazgatóság Munkács 16
Épi. kezes M. kir. államép. hiv. Veszprém 17
Építés MÁV. iizletvezetösége Debrecen 18
Gyalogjáró építés Közs. elölj. Kunszentmárton 22
Nyom Látvány Polgármester Kiskunhalas 23
Tornatermi felszerelés M. kir. Horthy M. honvéd repülő

akadémia gazd. hiv. Kassa. 24
Hídépítés Alispán Szombathely 25
Fuvarozás Alispán Pécs 26

Csomagolópapírok és papírzacskók
D A R jb a n  és k ic s in y b e n

G Á S P Á R  B É L A
Budapest. V i l i .  K isfuyar— - a  4. T eL : 830—706

^ R AROSSWETSEti

Létcsövek, szemüvegek. 
Barométerek. hernyók
CALDERONI ÉS TÁRSA
l á t s z  © r é s z e k n é l
Budapest, Yörcsmarty-iér 1. lel.: 381-148

M A
« .  n.. Zsljm in i tlr.-«|3 ZZ.

\ >  iy„  n in i  ü '  I-
1. ,  Szent is tiio  irt. IZ.

Fizik -  Melltartók -  Készít -  Javít.

IN G  hari8nyanyakkendő
alsóruházatmérték

“ Mni. im .lm iM .li
I )  3. Z  S O Telelőn: I4B-4-Í'

Prohászka János
gyermekkocsi és csőbutor
olcsó gyári árban kapható

Biióspeil, KI., Gröt Zichy JanS-n 46 
Telelőn: Í29 -030  Fiók: IX. OllSi-alT

MAGYAR PAPÍR ÉS 
IROSZERSZÍLLITÍSI  VÍLLAL1T

SCKULER ISTVÁH ÉS FIAI
Budapest, V. kér., Szalay u. 3. 

Telelőn : 12-96 76 és 12-43-08

Fátb harisnya
IV., Fsranolsk-tors 2.

Stéberl-féle
g y u la i házi hentesáru.

s z a l á m i  é s  - 
konzervkiilöniegesíégek

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
V II I . ,  Aluzeum utca 17. sz. 

Telefon: 130—430* és 130—405* 
Megjelenik minden csütörtökön. 
Előfizetési ára évi 24 pengő. 

Tagoknak évi 12 pengő. 
Felelős szerkesztő:

Dr. Domokos László. 
Szerkesztő: Papp András 

Felelős kiadó:
Tábory Gábor. 

Kiadótulajdonos:
Baross Szövetség

Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 
és Termelők Országos Egyesülete.

Nyomatott:
Paulovits Imre könyvnyomdájában 
Budapest, V II., Nyár-utca 6. sz. 

Telefon: 137-313.

Üvegcsiszolás, üveghajlitás —  T ük ör gy á r t á s  
Moder n  ü v e g h o má l y o s i t á s

K ILT Z J A K A B  ÉS EMICH TESTVÉREK
Budapest, Vili., Praler-u. 84. Telelőn : 13E-476. Alapítva 1909.'

Eredeti Gebr. B R I L L  G. m. b H Wuppertal-Barmen gyártmányú 
golyóscsapágyas

p á z s l t n y l r ó g é p e k  10—16“  késhosszal
Eredeti Cári PL^TZ G. m. b. H. Ludwigshafen 
a./Rhein gyártmányú „Calimax” önműködő

m a g a s n y o m á s ú  g y ü m ö l c s f a  p e r m e t e z ő k
„Matex töltőszivatlyuval ellátott bateriás permetezők.

A világhírű „WOLP*
k e r t i  é s  f ö l d m ű v e l ő  s z e r s z á m o k

Kultivator. földporhanyitó. kézi vetőgép. gyomlélóknpa, homok- vagy viz- 
töltéses hengerlő, gereblye hengerlővel. drótseprő, stb.

Kérjen árjegyzéket a vezérk^pviselőtöl :
SEV£RLAY“  ipari, mezőgazgasági és különleges műszaki cikkek 

Budapest. V.. Kossuth Latos-tér 4. Tel.; 117-519. 110-459.

0

V É S É S E K  
Z O M Á N C T Á B L Á K  
K O V Á C S  L A J O S  
V II., K á ro ly  k irá ly -u t 7

Tel. r 136-200

Szent László
f e r t ő t l en í t ő

s z a p p a n

i n d e n  c s n  I á d b a n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n
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C s á s z á r  Im re
Budapest, IX., lóayay-u. 3S. Tel.: 128-749
Linóleum és gummi ourko ási szekvnhala.

Beton és Esir>ch auz-toknt ki-szitek. 
Gvári nrban kaphatók : Ebédiő«zónveeek
futószőnyegek. lak-rók. vinszosv-.szon. en 

p-mu'vászon, roi-lt- k

Zuglóban

WcI OI HGER cs BALOGH
cégnél úri és női dlvatciK 
ket, méterárut vásároljunk

kö
iá
to
ló
ié

1 V illam osság i anyagok 
V il la m o s  készü lékek 
Különleges lámpatestek 
Légoltalmi berendezések

BUDAPEST, V!., ANDRASSY-UT 59. TELEFON: 110-019

Dr. W A N D E R -fé le

F I T T  c u k o r k a
10. 20 és 50 fi'léres zacskókban

a z  í n y e n c e k  n y á l  k a o ld ó j  a

A L I  EH BACH  FERENC
A C C U N Ö L Á T O ^  
és VILLAMOS1PAR

A U T O - A C C U M U  L A TO R O K
GYÚJTÓ-MÁGNES, DINAMÓ, 

I N D I T Ó M Ó T O R  J A V Í T Á S

BUDAPEST, V I., Ó -U T C A  46 —  TELEFON-: 118-011

ra
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