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A Baross Szövetség  
e l ő t e r j e s z t é s é r e

bőrt kapnak

Ő rto ro n y
A gazdasági és politikai élet 

határvonalai, érdekszálui a gya- 
kor.ati é.etoen, sajnos, élest-n el- 
kü.öuüitek egymásból. A mi gaz
dasági po urnánk legégetőbb lel- 
adata volt, hogy ezeket a szét
ágazó szálakat összekapcsolja, 
egybefonja.

A  keresztény nemzeti gondolat 
otak — es>pe îg kűáróuig a po.i.i- 
kában érvényesült és atig ne.iány 
poaiisiisunik értette meg ennek a 
portanának igazi erteunét, céljait 
as töiesvéseit. !

Ennek a politikának vezető gon- 
do.ata vo.t, hogy keresztény ke
reskedelem és ipar nélkül nincs, 
de nem is lehet magyar gazda
sági élet, egészséges gazdasági fe j
lődés. A  gazdasági eletet tehát 
ke.eaztcny nemzeti alapra ke,lett 
he.yeznünk. A evy. r  térvényeké t
sürgettünk, keresztény u.a.kouó 
sze.ie.net és keresztény eszközöket 
köve.e.tünk. A  törvény végrehaj
tás ánau Komoly garancia, hagy a 
törvénynek a gyakorlati életb. va
ló átültetésénél valóban keresz
tény sze lem iog érvényesülni.

A ke.e_zt.ny gazdasági politiká
nak kiinuu.ó pontja volt Teleki 
Pái sze0e ii programja. Az ut fobó 
állomásait 1 VulfJ Károly, Göm
bös Gyu.a, Darányi Kálmán és 
Imriay Bé.a je.eztik. Gazdasági 
szer\eik voltak a Baross Szövet
i g .  a Keresztény Községi , W ^llf) 
Part és a Keresztény Iparosok 
Országos Szövetsége, amely Mal
ter Antal országgyűlési képvise
lő elnök vezetése alatt működik 
és műit vasárnap üli meg huszév s 
iubi.cumát, méltán sorakozva a 
Baross és a Wüljf-párt legutóbb 
megtartott örömteljes jubileumá
hoz. Amidőn szeretettel köszöntő
jük juhi.áló teatvérizöveíségjnk.t, 
szeretettel és büszkeséggel gondo
lunk vissza közön munkánk ered- H 
menyeire, szenvedéseire és orszá
gos sikereire. De szeretettel ko
ntón tjük a Szövetség knünő elnö
két, Müller Antalt is. További 
sikerteljes munkájukra Isten áldá
sát kérjük.

Úgy a Barosst, mint a W olff- 
Pártot és a Keresztény Iparoson: 
Országos Szövetségét e busz év 
alatt a szívélyes és szeretettel
jes együttműködés jelien ezie. Vár- 
aunk, tűrnünk kellett bosszú húsz 
esztendő a.att, amidőn a szövet
ségeknek, illetve pártnak tagsága 
ugyancsak nem volt konjunktúrá
nak tekinthető.

Most erőnkben megnövekedve, 
és önbizalmunkban megerősödve, 
bü.zkén tekinthetünk viasza húsz
éves közös munkánk eredményeire. 
Érezzük, hogy igazunk volt, a 
helyes, az igaz utat jártuk, követ
kezetesen < gy utón haladtunk a 
■él felé. Nézet ink azonosak vol
tak és igy lelkesedéssel, elszán
tan, egymáot támogatva, egymást 
biztatva küzdöttünk egy jobb, 
boldogabb magyar jövendőbe ve
tett iángo ó hittel. Küzdelmeink
ben állandóan szemünk előtt lebe
gett a nagy magyar cgvelemes cél, 
az egye e res kereszténységnek, a 
magyar öncéluságnak a szolgálata,

A  talpbőrök előállításával fog- 
lalko.ó gyár vállal átok kü öaÖ3 üz
leti politikája miatt, amelyről la
punk más helyén számolunk be, 
a kisvárosok anyagellátása terén 
igen áldat an helyzet alakult ki. 
Amig ugya.iii a tajpbőr-gyárakhoz 
üzleti és érzelmi szempontból 
kö.e á.ló cipőtermelő vá la la tok 
mindig bőségeden tudtak nyers
anyagot szerezni, addig a kis ci
pő. ermelók és cipésziparoejk, a! ik 
a Baross Szö.eiség u.jin kivántak 
nyer anyagé láti. ukió g ndosk. d 
ni, csak nagy késedelemmel kap
ták meg igényléseiket.

Az uj rendelet, mely a készletek 
felett rendelkezési jogot most már 
maradéktalanul a Bőranyag' Hiva
talnak tartja fent, ezen a hely

A  Baross Szövetség esztendők 
óta küzd azért, hogy kereskedő- 
és iparostagjai megfelelő hitel
hez jussanak. Különösen nagy 
probléma a kiskereskedői és kis
ipari hitelek megoldása. A  Baross- 
Szövetség ebben az irányban is 
igyekezett lehető jégé!.et keresni és 
ez a munka nem is volt eredmény
ié en. A  kö.csönakciók egész sorát 
sikerült kiharcolnunk és nem kis 
részünk van abban, hogy ma már 
jelentékeny állami és városi öez- 
szegek állanak rendelkezésre kis
kereskedői és kisiparos hitelek el
látására.

A  Baross Szövetség legutóbb 
tárgyalást folyattott a Nemzeti 
Hite intézettel a bank kiskereske
dői kö.csönakciójának kiszélesíté
se érdekéb n. Közbenjárásunkra 
mo.-t a Nemzeti Hitelintézet igaz- 
ga.óága közö.te, hogy eleget tesz 
kérésünknek és a már megindított 
ki kere kedéi kölcsönakcióját ki-

Január 6-án nagy érdeklődés 
me. ett megalakult Törökszeutmik- 
ó 021 legújabb vidéki szervezetünk. 
Elnök lett: id. Soós Kálmán
ipartestületi elnök, ügyvezető el
nök: vitéz Bisztray I. Jeraxnir 
dr. Alelnökök: BaJcó László, Za-

az egyetemes erkölcsi felfogás 
krisztusi tanításának követése.

Nem voltunk külön szerv a nem
zet testében, magyar szív, magyar 
ai.arat fogalmazta programunkat. 
Közös célunk volt az egész ma
gyar keresztény társadalomnak a 
megszervezése és ezzel a keresz
tény szolidaritás megteremtése, 
amely minden keresztény ember

zeten is lényegesen változtat és 
örömmel je enthetjük, hogy a Ba
ross Szövetség e.őterjeszlésére a 
Bjranyag Hivatal az ipartestüle
tek utján a legközelebbi időben 
talpbőr anyagot jog kiutálni a ci
pésziparosok, valamint a közép
üzemek részére.

A Baross Szövetség előterjesz
tést tett arra nézve is, hogy az 
ipar'e tü’e'ek cipésztagjaik részé
re k iuta t bőranyagok beszerzését 
és szétosztását kötelesek legyenek 
keresztény borkereskedőkre bízni, 
mert egy ó zb a ízahszerüség s em- 
pontjai is azt kívánják, hogy a 
szüköoen rendelkezésre álló talp
bőr - anyagokat ne kentárkezek 
szabda ják, hanem azt szaker ő ke
reskedő kezelje, másrészt pedig

terjeszti a Felvidék nagyobb vá
rosaira. így  a nyíregyházi Nem
zeti Hite. intézeten keresztül Ung- 
vár, Munkács és Beregszász kis
kereskedőit fogják ellátni kölcsö
nökkel, a sátoraljaújhelyi NH - 
jiólc révén pedik Királyhelmecen 
és Csapon indítják meg a kiske
reskedői kölcsönakciót.

A Baross Szövetség önzetlen 
munkájának bizonyítéka ez, mert 
Ungvár és Munkács kivételével 
ezekben a városokban még nincs 
helyi csoportunk és igy mozgal
munk az egyelőre még Szövetsé
günkön kívülálló kereskedők ér
dekeit is szolgálja. Bizonyosra 
vesszük azonban, hogy Beregszász 
Királyhelmec és Csap keresztény 
kereskedői Í3  mihamarabb csatla
koznak a keresztény kereskedő- és 
iparostáb.r egyedüli hatalmas 
szervezetéhez, a Baross Szövetség
hez.

f ir  Péter, Kong őrá ez János dr. éa 
Gomba Károly. Titkár: Szamosi 
Lajos vas- és füszerkereskedó. 
Pénztáros: Tichy László. Ellen
őrök: Göblyös János, ifj. Soás
Kálmán. Választmány: vitéz Kiss 
János, Szalag Károly, Sánta De-

számára lehetővé teszi a becsüle
tes, erkölcsi alapon nyugvó meg
élhetés és érvényesülés lehetősé
geit.

Kiváló politikusaink és a mi 
szervez: teink politikájának v z tő
gondolatát a gazdasági szükséges
ség sugallotta, amely a legjobb 
gazdasági politikát a legjobb 
szopiálpolibikában ismerte fel, a

a cipészek
tekintettel kell lenni arra is, hogy 
a kereskedő saját rendelkezésére 
nem kaphat bőranyagot és igy 
csakis az ipartestületi anyag be
szerzése és szétosztása révén jut
hat foglalkoztatáshoz és némi ke
resethez. De a ki iparosok érdeke 
is az, hogy a bőrkereskedőnél sze
rezhesse be a talpbőrt, mert a ki
utalt mennyiség átvételére igen 
sok vidéki ki iparosnak nincs meg 
a pénze és igy rá van utalva arra, 
hogy hitelt vegyen igénybe, amit 
csak a kereskedő nyújthat neki.

Reményünk van arra, hogy a 
kereskedők szolgálatainak igény- 
bevételét a Bőranyag Hivatal kö
telezővé fogja tenni és ezzel ez 
a súrlódási felület is megszűnik.

zső, Kulcsár István, Fehér Már
ton, Varjast Mikló?, Szandtnrr 
Andor, Kovács Miklós. Választ
mányi póttagok: Sántha Albert, 
Vajda Gyula, Rátkai Albert és 
Kiss Albert.

A  lelkesedéssel megejtett egy
hangú választás után id. Soós 
Kálmán elfoglalta az elnöki szé
ket és köszönetét mondott a meg
nyilvánult bizalomért. Egyben fo
gadalmat tett arra, hogy minden
kor lelkes hive lesz a magyar ke
resztény gondolatnak és szeretettel 
vállalja és tö.ti be megbízatását.

Felhívás
A Baross Szövetség faiparos és fa

kereskedő tagjai a Baross Szövetség 
elnökségének jóváhagyásával s z ö 
v e t k e z e t é t  alapítanak, melynek 
célja: megkönnyíteni a nyersanyag 
beszerzését, félkészgyartmányok elő
állítását, feldolgozását s mindenféle 
faáru gyártását. Célja erdők vetele, 
kitermelése, fűrésztelepek és fafel
dolgozó üzemek felállítása. Tűzifa, 
ipari és műfák nagybani előállítása 
és tárolása.

Egy üzletrész értéke 50 pengő. Be- 
iratási díj üzletrészenkint 2 pengő. 
A beiratási dij a jegyzéskor, az üz
letrészjegy az alakuló közgyűlés után 
8 nap alatt fizetendő.

Minden tag csak az általa jegyzett 
üzletrész összege erejéig felelős.

Az alakuló közgyűlést 1940 január 
15-én este 7 órakor a Baross Szö
vetség székházában (Budapest, Vili., 
Múzeum utca 17. szám alatt) tartjuk 
meg.

Az űzletrészjegyek a Baross Sző* 
vétség központi irodájában Domokos 
László dr. ügyvezető igazgatónál je
gyezhetők.

keresztény tömegeknek a gazdasá
g i pálya félé való irányításával.

Okos és igazságos politikát sür
gettünk. Az egyenlő feltételek 
mellett folytatott küzdelem ko
moly lehetőségének — tehát nem
csak külső formákba való — meg
teremtését, az érdekszálak szöve
vényeinek könyörtelen szétszakítá
sát, haladó, de higgadt, a magyar

gazdasági élet erejét, szociális ki
hatásait bölcsen mér.egelő refor- 
molcat, mások jogainak tisztelet
ben tartása mellett a méltányos
ság követelményeinek érvényesíté
sét. Magyar lelket adni minden
nek, a reformoknak, a pénznek 
egyaránt.

Éreztük, hogy legnagyobb ha
talmunk a magyar lelkek egységes 
ereje, amely helyettesíti a fizi
kai és anyagi erőt és tömeglen- 
düleiet ad. A  keresztény keres
kedelemnek és iparnak a dicső 
elődök becsületére, szorgalmára, 
szakértelmére, ügyességére, moz
gékonyságára, igény'e enségére és 
az uj generáció tudásvágyára, 
tettrekészségere és műveltségére 
építettük fel politikánkat.

És a Baross Szövetség, a Ke
resztény Községi Párt, a Keresz
tény Iparosok Országos Szövetsé
ge hihetetlen erővel és lendület
tel törték élőre a keresztény gaz
dasági élet utján és maguk köré ■
tömöriteíték az egész magyar ke- 1
reszteny világot. 1

A  közvélemény gazdasági iskolá
zatlansága és a keresztény keres- 
kedelem és ipar ereje iránt való •»
bizalmatlansága, kényelme, közö- ^
nye, az o'yannyira szükséges áldo
zatkészség hiánya egyfelől, más- !_
felől azonban ellenségeink rossz- Y
akaratú támadásai, programmunk )
helytelen beállítása, célzatos fél- **
remagyarázása megtörte erőnket.

A  keresztény tár adatomban, saj- = 
nos, apátia, fásultság lett úrrá, 
amelynek egyik haíáakcnt jelent
kezett a sok-sok bezáru'ó bolt. A 
nemzetn k cgy-egy értékes darab
ja törött le.

Zászlóvivőink azonban helyükön 
i maradtak és ezt a zászlót sem gr

rosszak arat, sem konok tervszerű i-
támadások, sem gúnyos mosoly, fi
rágalom nem tudták kiragadni 
erős kezeinkből. A támadók han- i- 
gos, majd mind csöndesebb züm- J- 
mögésükkel már nem tudták y
álomba ringhatni a Baross-gondo- lt
latot. Egymásba kapa zkedtunk! a

Tu éltük a vihart, mert komoly. i-
időtálló programunk volt: a tér- t-
íreés átállltá ában, a fogyasztás 
megszervezésében, a kinövések le- 3-
nyesésében támogatni minden k
kormány törekvést. >t

Éreztük hivatásunkat, átáraztak, ti
hogy csali lelkesen dolgozó érdek- 1-
bépviselet képes egyedül eredmé- r-
nyes munka kifejtésére, amely e-
egyetlen, egységes utón jár és k.
legfőbb feladatának tekinti a nem- —
zeti öntudat erődítését.

Most, amidőn visszatekintünk 
időtálló politikánkra, örömmel 
kell megállapítanunk, hogy pro
gramunk egyetlen pontját sem 
kell revízió alá vennünk. Ma a 
mi politikánk a nemzet politikája.
És ha szegények is vagyunk, győ
zött és gazdaggá tett b.nnünket a 
keresztény nemzeti gondolat — a 
»Baross-gondolat«, amely ma mél
tó keretben, gyönyörűséges szép 
palotában, hűséges barátaival 
egyetértésben hirdeti továbbra is, 
befelé és kifelé egyaránt az esz
mét, a keresztény élniakarást. Ma 
még talán csak csillog, de hisz- 
szük, mint őrtorony, szüntelenül 
belevilágít a magyar feltámadás
ba. ( - )

K ite r je s z t ik
a kiskereskedői kölcsönakciót

Újabb Baross-fiók alakult
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K i v e lü n k ,
k i e llen ü n k !?

Ir ta i L á n y i  Á rp ád  ny. ezredes, a  szervezés i o sztá ly  elnöke

Az u j esztendő indulóján, visz- 
szafekinlve az elmúlt év esemé
nyeire, munkájára, eredményeire, 
v,e j nyugvástól állapith t ük n.eg. 
hogy a Baross Szövetség min
den hűséges tagja a maga 
helyén - becsülettel és ered
ménnyel végezte munkáját.

Talán különösnek és szerényte
lennek tűnik jel, hogy ezen 
bár le agadhaiatlan igazságot 
olyasvalaki állapítja meg a nagy 
■nyilvánosság előtt és a Baross- 
lap hasábjain, aki maga is egyik 
szerény tagja a szövetségi munkád
nak.

Van azonban egy körülmény* 
■mely nézetem szerint erre feljo
gosít: egy hosszú munkás élet gaz
dag tapasztalata és az a körül
mény, hogy ezt az életet egy 
egészen más, lényegesen szigorúbb 
feltételekhez kötött pályán futot
tam meg. Ez a pálya békében és 
eVenség előtt egyaránt fokozott 
munkateljesítést, nyíltságot, szo
ros bajtársi együttérzést és be
csületes életfelfogást követelt. 
Ezé7:kel a vérré vált tulajdonsá
gokkal lettem a Baross Szövetség 
szerény munkatársa, mert át érez
tem törekvéseinek tár adalomépi- 
tő, jövőformáló fontosságát.

fin tehát- azt az áradatot, mely 
már hosszabb ideje a Baross Szö
vetség körül zajlik, úgy szemlé
lem, úgy figyelem, mint az, aki 
mintegy pártokon félülállva, tel
jes mértékben m~g tudja őrizni 
szigorú objektivitását.

Jelszavak, ha még oly kápráza
tosak, meg nem tévesztenek, a 
kákán csomókeresés-- nem éppen 

dicsére'ei munkája meg nem győz, 
lég fé lj bő mélységesen e’szom őrit

A Baross Szövetség huszeszten- 
dő-s jennállása folyamán az elmúlt 
esztendő volt eseményekben a leg
gazdagabb, kihatásában legfonto 
sabb, mert testet öltött az az ige 
me'y létjogosultságot adott an 
nakidején és kiinduló pontját ké 
pezte a Szövetség törekvéseinek

Fájdalmasan érinthetett tehát 
minden lelkes Baross-tagot. hogy 
éppen ebben a kényes időszak
ban, a szövetségi munJca ezen tes
tet öltött fordulóján, amikor szo
ros összefogásban kellene egyesül
ni minden Baross-tagnak. érik 
sorozatos támadások a Szövetsé
get éspedig olyanok részéről, akik 
a Baross-eszmc iránt érzett szere
tet köntöség*  burkol ódzva, meg 
nem szűnnek olajjal öntözni a 
felszított tüzet.

Meggyőződésem, hogy nincs az 
egész világon olyan mintaszerűen 
vezetett intézmény — legyen az 
hivatal, egyesület, vagy bármilyen 
szerv —, melynek irányításában, 
adminisztratív berendezkedésében 
ne lehetne hibálcat, kifogásolniva
lókat találni, főleg az esetben,

BRUKHU3ER .. .
udv es Ham. l6í i yk8P?ÍSZ
Vili., Bercss-utca 61. le l . : 134178
Művészi elsőrangú fényképek, leve
lezőlapok. aquarell, olajfestmények
Ju.j^osa;íl  5*feieimini

ha, olyanokat mindenáron ta
lálni oltárunk.

Ila  van jószándék, ha van jó
akarat, úgy ezeket szeretettel, 
ha kell. egyesült erővel, az egy
másrautaltság összefogó érzetével 
kell kiküszöbölni, de sohasem sza
bad azokat mérgező gázokkal te
líteni, gaudiumára mindazoknak, 
akiket egy egész miág választ el 
a Baross Szövetség céllátüzésci- 
től. Ne felejtsék el azok. akik nem 
akarják megtalálni az utat a kö
zös munkára, a régi bölcs mon
dást, hogy könnyű egy tojást ösz- 
szetörni és rántottat sütni belőle, 
de hogy csináljunk ismét tojást 
a rántottéból? . . .

Ne felejtsék el azok, akik ostro
molják a Szövetség tevékenységét 
és keresik a hibákat, hogy éppen 
a rohamos fejlődés. a sorozatos 
fiól.alokítások, az azzal járó ál
landó munl: a szaporulat és a vele
járó do'ogi kiadások folytonos nö- 
vekedése volt azok felidézője.

Ne felejtsék el azok, akik a 
nagy nyiltvánosság előtt, közvet
ve, közvetlenül. újságok hasábja

in fejtik  ki kritikus tevé/cenységü- 
ket, hogy ez a munka mily mér- 
he'etlenül káros a Baross Szövet
ség fejlődése szempontjából!

M i mindannyian, akilc közelről 
szemléljük a munka mindinlcább 
szélesedő folyamát, mi, öleik is
merjük a mindinkább duzzadó 
munka áradat-anyagát, tudjuk 
azt, hogy a Szövetség falai kö
zött milyen serény és eredményes 
mun/ca folyik, mert ha ez nem igy 
volna, ha ez a munJca csak silány 
látszat-munka, sinecura, úgy ez 
a Szövetség már régen megállt 
volna azon a nehéz és meredek 
utón, melynek csúcsát, végső cél
já t elérni ereje nincs.

Ezzel szembm a Szövetség nap- 
ról-napra erőben, súlyban gyara
podik és .összefogó céltudatos 
munkája révén meg fogja valósí
tani mindazokat a törekvések t, 
me’yck húsz év előtt elindidáséi- 
naJc a1apját, immár kétéviizedes 
fennállásánál: lét jogosultságát je
lentettek.

A  Baross Szövetség útja nyíl
egyenes! Szervieltel vár minden
kit. aki csatlakozni akar munká
jához, a k ’t dke Ick'iek, a minden
áron hibakeresőknek pedig Kos
suth Ixijos szavaival üzen: ^Ve
letek, sut általatok ha akarjátok; 
nélkületek, sőt ellenetek ha kellh

‘TUk&óut&ndó.k kiáCCiiátta
a TSatodd \&ö.t*eUé#C.en

A  közeli napokban nyílik meg 
a Baross Szövetség hatodik rcpro- 
zentaiiv kiádLása: a házasulandók 
kiállítása, amely a »Budapest té
léin* idegenforgalmi akció kereté
ben azoknak a keresztény iparo
soknak és kereskedőknek váloga
tott termékeit mutatja be a fővá
ros és az egész magyar vidék 
idesereglö közönségének, akilc a 
családalapításkor szükséges ház
tartási, otthonberendezési, ruház
kodási, közszükség1 éti, lakásdiszi- 
tési és iparművészeti cilckelc elő- 
állításával vagy árusításával fog
lalkoznak.

Nemcsak gazdasági, hanem tár
sadalmi e-eménye lesz ez a kiállí
tás a magyar fővárosnak s a Mu- 
zeum-utcai palota gyönyörű ter
meiben, a pompás vitrinek üvege 
alatt káprázatosán szép, válasz
tékos, a mai ízlésnek megfelelő, 
a szerény és a kényes igényeket 
egyformán kielégítő kiállítási 
anyag kerül az érdeklődők szeme 
elé, akik bizonyára nem fogják 
elmulasztani a vásárlásra kínál
kozó és kivételesen kedvező alkal
mat sem.

Ez a kiállítás, amely egyben 
demonstrációja is a Baross-eszme 
győzhetetlen erejének, de legelső- 
sorban a Szövetségünkben tömö
rült keresztény cégek szorgalmas, 
lelkes munkájának, ízlésének és 
tehetségének, beszédes válasza lesz

az üres vádaskodásokra; hogy a 
Baross Szövetség mozgalmai nél- 
kü ö;ik a komoly ér Iekképvi seloti 
munka jellegét és inkább társa
dalmi térre terelődnek át.

Amikor mi a keresztény erők 
gazda ági össze"ogás inak pro
gramját tűztük magunk elé, céltu
datosan és azzal a határozott fel
tevéssel kezdtük meg a munkát, 
hogy programunkat csak az öntu
datra ébredt keresztény társada
lom hathatós segítségével valósít
hatjuk meg. A  gazdasági és tár
sadalmi kapcsolatok e szoros 
összefüggése v i ágosan jelölte meg 
számunkra a követendő utat. En
nek az útnak egyik gyönyörű állo
mása a VI. Baross Szövetség-i 
kiállítás, amely gazdasági és tár
sadalmi je ’entósége mellett nem- 
kevé.sbé fontos célt szo’gál: a csa
ládvédelmi gondolat ápolását és 
erősítését. Hiszen ez a kiállítás 
valósággal buzditó-eszköz az uj 
házasságkötésekre, amelyek szapo
rodása a magyar nemzeti erő nö
vekedését, az uj életerős, friss ma
gyar generáció gyarapodását je
lenti.

Nagyszerű keretet nyújt szövet
ségi propagandánk megeróí-késé
re a >házasulandók kiállítása:-, 
amely a főváros most megindult 
téli idegenforgalmi propagandájá
nak keretében az egész magyar vi
déken lelkes visszhangra talált. E

M in d e n  szövetségi ta g  ta r ts a  a
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propaganda háromnapos jo ’yTüz1- 
tei a Baross Szövetség kiállításá
nak látogatására Is i'e'jogosítanak 
és ahol csak lehetséges volt, az 
or zág legszebb vidéki centrumai
ban megszerezhető jegy füzeteken 
ott szerepel Szövetségünk neve, 
mintegy illusztrálásául annak, 
hogy a Baross Szövetség az ide
genforgalmi propaganda ak. ióját

tem mu’asztja el, hogy uj híveket 
tömörít1 en hatalmas táborába.

A  kiál i ást előkészítő munkái
tok már javában folynak. A Női Tá
bor Muaum u!cai irodájában n ip- 
nap után je ’entkeznek a kiállító 
iparosok és kereskedők. Do jelent- 
ke~zenck is minél többen, hogy a 
kiálli ás méltó legyen a Baross 
Szövetség nevéhez. Cs. Z.

V arga miniszter 
a KlOSz jubileumán

Vestvcrszervczetünk, a K  resz- 
tény Iparosok Országos Szövetsé
ge, január 11-én, vasárnap ünnep
li fennállásának hu>zéve3 fordu
lóját. A  KIOSz di-zközgyülést 
rendez ebből az alkalomból, me
lyen előreláthatólag megjeenik és 
felszólal Varga József ipari és 
ke. e-kecel mi miniszter, Karafiáth 
Jenő fópo’gár;ne.ster, C.-iléry 
András ny. miniszter, a Keresz
tény Párt elnöke. A  jubiláns köz
gyűlés napjának estjén pedig a 
lannoniu-pzálióban ünnepi tár- 
sasvacsorát rendeznek, amelyen a 
Szövetség vezetőségének csoport
képét is leleplezik.

A  jubileum alkalmából a Szö
vetség hivatalos tapja, »Az Ipar , 
vezércikkben emlékezik meg az el
múlt húsz esztendő küzdelmeiről. 
Rámulat arra, hogy ;évszázadokon 
át gyűjtött keresztény vagyonok 
úsztak el a szabadosság versenyé
ben. Patinás, régi iparos-dinasz
tiák fordították be verejtékes 
munkával megszentelt cégtáblái

kat. Az Apokalipsis lovasai szá
guldottak végig a magyar kézmü- 
vesipárosság birodalmán és nyo
mukban feldúlt műhelyek, kihűlt 
tűzhelyek, darabokra zúzott ezer zá- 
mok hirdették, hogy az uj urak 
a'apos munkát végeztek. B'rmun- 
kára menekü.tek a magyar ipari 
kultúra büszke megalapozói é~ 
naggyá tevői!«

Iiyen időkben bon tóttá ki zász
laját a keresztény iparos-mozga
lom, ame’yet elő.-zör lemoeo'.yeg- 
tak, majd feszítsd meg-et kiál 
toltak rá. Ma már a diadal ün
nepét leltet megülni és ez ünne
pünk nekünk, a Baross Szövet- 
tégnek is, amely ugyanabban az 
időben bontotta ki lobogóját, mint 
a KIOSz, hogy együtt haladva 
a többi keresztény gazda Ági szer
vezetekkel, elérje a közös küzde
lem végcélját. A  KIOSz jubileu
mán éppen ezért harcának és győ
zelmének osztályosa, a Baross Szö- 
vetség is képviselteti magát.
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S zakem berek  kezébe  
az iparengedélyeket!

A zsidótörvény végrehajtása so
rán most vonják meg a zsidók 
italméré.d engedélyeit. Budapesten 
és a vidéki városokban egymás 
után kézbesítik ki a felmondóha
tározatokat a zsidó italmérőknek, 
akik egy év múlva kötelesek be
szüntetni üzemük t. illetve keresz
tény kézbe átadni az italmérést.

Rendkívül nagyfontosságu ez az 
intézkedés, mert ki zen az italmé
rési engedélyek javarésze zsidó ke
zekben volt és a zsidótörvény 
végrehajtásával újabb keresztény 
egzisztenciák létesülhetnek. Kívá
natos volna azonban, hogy a zsi
dóktól elvett italmrrósi jogosilvá- 
nyokat olyan kezekbe adják, alcik 
megfelelő szákérte’emmel rendel
keznek és ily  módon biztosítani

,,Star“ ostyaüzem
ajar.lja elsőrendű cstyakészitménytil es tta- 
sjlemenreii lulbslnesséo: „Slir‘  kirifl-ierta
A 42-e.-. csőkul tűiébe zaK szeüitoia
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SPOLARICH KAVÉHÁZBAíl
Miodszenthy István Farkas Jenő

<-aekei muzsikai
A G r i l l b en  Major Ida énekel 
Délutántól reggelig TÁNC. Plttyó-Jazz

„ H u n n i a "  dobozárugyár
U jp e s t -R á k o s p a lo ta  

Malis Gyula-* 14. sz. feletti: 295-317
Gyárt mindennemű kereske
delmi és ipari dobozokat

tudják későbbre is egzisztenciáju
kat. Helyes volna véleményezés 
céljából megkeresni és megkér
dezni az érdekképviseleteket.

Az utóbbi időben olyan hangok 
hallatszottak, hogy a zsidó ital- 
mérők engedélyeinek bevonási ha
táridejét meghosszabbítják. A  szó- 
1 e sió . áro-si pénzügyijargat ó ág
azonban közölte, h gy a pénzügy
minisztériumtól kapott értesülés 
szerint a meghosszabbításra irá
nyáé kérelmeket eluta i'ják , mi
után a 7720/1939. M. E. sz. ren
delet és a 2455/1939. P. M. ren
deletben fog’a 't h.v.’ r ’dőt nr'm mó
dosították és nem is fogják.

Gom bát!
vásárolni bizalom dolga ezért ren
deljen friss vagy szárított gombát

W a g n e r I s tván
gombakereskedelmi vállalatául

Közp. Vásárcsarnok Te hivó: 331-04
In té z e te k  és ü z e m e k  s z á llító ja  
Vidékre postán, lrírben házhoz s z á llí to k  
I  saism újdonsága: „ g o m b a s a tá ta "
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Főüzlet: II.. M a rg it k r i  4.
Telefon: 151-650

Fióküzlet: I , Alkotás-u. 15
Telefon ; 157-523
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Összeült a Baross Szövetség 
elnöki tanácsa

Az ország- minden részéből fel
vonultak a Baross Szövetség-i ve
zetők az elnöki tanács első új- 
esztendei ülésére, amelyet szerdán 
este tartottak meg a 'Szövetség 
Muzoum-utcai palotájában. A Fel
vidék, Kárpátalja, a Dunántúl, a 
Tiszántúl Baross-szervezetőinek el
nökei és vezető tagjai gyűltek ösz- 
sze a nagy tanácsterem ben, amely 
zsúfolásig megtelt.

Ilovszky János országos elnök 
nyitotta meg az ülést. Meleg- sza
vakkal köszöntötte a vidéki szer
vezetek vezetőit és a fővárosi ta
gokat. Hangoztatta, hogy az év el
ső tanácsülését a legtelj. sebb nyil
vánosság mellett tartották meg, 
hogy lehetővé váljék az nj Ba- 
ross-tagok fogadalomtétele.

H angya-kérd és
Nagy vonásokban vázolta ez

után a szövetségi célkitűzéseket- 
az export-import keresztény kezek
be juttatását, az egyéni eégek 
megerősítését és rámutatott a 
Hangyst kérdésén* is. A Hangyá
nak a zsidó nagytőke szerepet kell 
áttennie és betöltenie s éppen 
ezért örömmel kell látni a ma
gyar gazdasági életben. De ugyan
akkor szem előtt kell tartani azt 
a szempontot is, hogy ott, ahol vi
rágzó keresztény üzletek vannak, a 
Hangya ne alakítson fiókokat a 
keresztény üzletek rovására. A k e- 
resztény nagytőke megteremtése 
mellett biztosítani kell a ker»*sz- 
rény kistőke védelmét!

Bejelentette az elnök, hogy a 
hitellel való ellátás tekintetében 
is kedvezően lialadnak előre a tár
gyalások. A szakosztályok esotle- 
g»*s szük.ségis> reorganizálását, a cso
portok felfrissítését mielőbb vég
rehajtja, hogy a Szövetség minél 
fokozottabb erővel tudjon harcol
ni, küzdeni céljai, igy a szabott 
árak. az anyagéi látás és más fon
tos feladatok megoldása rt. Yé-

L I I N A
sósborszesz

mentholos. 50°o alkoholtartalom
mal. kitűnő minőség 
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különtermek.

gül Isten áldását kérte a Baross 
Szövetség további munkájára.

Az elnök nagy tapssal fogadott 
beszédé után Bányász Jenő dr., a 
Baross Szövetség alapi tő-tagja szó
lott a fogadalomra felvonult uj 
tagokhoz. Magasan szárnyaló be
szédében vázolta azokat a nagy 
eszmei elgondolásokat, amelyeknek

alapjár. a Baross Szövetség annak
idején elindult útjára. Leikébe 
véste az uj tagoknak, hogy a Ba
ross Szövetségnek az egyoldalú 
érdekképviseleten felüli, magasabb 
feladatai vannak: Az egész keresz
tény gazdasági. társadalmi és 
kulturális életet össze kell fogni 
egy hatalmas egységgé!

Fogadalom tétel
Lelkes éljenzéssel és tapssal fo

gadták a tanácsülés résztvevői a 
lélekbemarkoló szavakat, majd a 
többszáz főként vidéki — uj 
Baross-tag ünnepélyesen letette az 
országos elnök kezébe a fogadal
mat .

Az uj Baross-tagok nevében ez
után Weszely Ferenc dr. ny. kir. 
Ítélőtáblái bíró szólalt fel. Köszö
netét mondott a felavatásért, 
majd valamennyi uj tag nevében 
hitet tett a Baross-esizme és a 
B íh o s s  Szövet-ég célkitűzései mel
let t. Hangoztatta, hogy a gazda

sági élet megerősödéséhez keresz
tény tőke, munka kell, legyen az 
akár iparos, kereskedő vagy bárki 
más munkája. A  becsületes munka 
az alapja annak, hogy az egye- 
dek gazdaságilag megerősödjenek 
és ez jelenti a nemzet megerősödé
sét is. A  keresztény társadalom 
nem szeret szervezkedni, most 
azonban megvan rá a mód. Ez 
erőt fog jelenteni. Bizalommal a 
Szövetség vezetősége iránt, tették 
le a fogadalmat, amely szorosan 
egybe fűzi őket a Baross-gondolat- 
tal.

K özgyűlés: februárban
Fizu tán az elnöki tanácsülés gaz

dasági kérdéseket tárgyalt. Az el
nök felhívta azokat a kereskedő
ket és iparosokat, akik megfelelő 
tőke hiányában nem tudnak részt- 
venni a közszállitásokban, fordul
janak Kiss Endre kereskedelmi 
tanácsoshoz, a nagykereskedelmi 
csoport elnökéhez, aki segítségük
re lesz.

Szarka István dr. főtitkár az 
anyagellátás lehetőségeiről, hely
zetéről és kilátásairól adott rész
letes felvilágosítást, majd beszá
molt a bóranyagellátás és a sza
lut tár kérdéséről.

Yofisky Antal dr. kirakatver- 
>eny megrendezésének ügyét tette 
szóvá. Szakáll Géza hozzászólása 
után a kiskereskedelmi csoport
hoz tették át az ügyet.

Az elnöki tanácsülés elhatároz
ta, hogy a Baross Szövetség ezévi 
rendes közgyűlését február elején 
tartja meg. Február 7-én ül össze 
a közgyűlés a formai ügyek letár- 
gyalására, a szokásos gazdasági 
kongresszus 8. és 9-én ülésezik; 
10-én a Női Tábor országos tábo
rozást tart, 11-én pedig a Viga
dóban lesz nagyszabású záróülés.

A  háborús helyzetre való tekin
tettel ezidén nem rendezik meg a 
szokásos másfélezres létszámú disz
lakom át, csupán szükebbkörü Ba- 
ross-vacsorát tartanak a vidéki ve
zetők bevonásával.

A  költségvetési előirányzat el
fogadásával ért véget a mindvégig 
igen lelkes hangulatú elnöki ta
nácsülés.

Zár alá vett bőranyagok 
kiutalásának uj rend je

A 12113 1939. M. E. szánni ren
delet egyes borfajtákat, főleg a 
talpbőr fajtákat már szeptember 
hó 2-án zár alá vette. Később a 
46.904 1939. Ip. M. számú rende
let a zárlatot részben megszüntet
te, amennyiben megengedte, hogy 
a gyárak egye* márkák szerint 
megnevezett bőranyagjaikat enge
dély nélkül hozhassák forgalomba.

Hosszú, habár rendkívül tanul
ságos történet volna a most emlí
tett könnyítés nyomán bekövetke

zett helyzetnek, a borfajták át- 
márkázásának, uj szortimentek lé
tesítésének és hasonló, ravaszul 
kieszeit eljárásoknak ismertetése, 
amelyek együttvéve azt eredmé
nyezték, hogy a bőrgyáraknál a 
zár alá vétel dacára mindig volt 
l»ör azok részére, akik bizonyos 
szempontból kedvenc vevők voltak.

Azt ldsszük, nem tévedünk, ami
kor megállapítjuk, hogy a zárlat 
ellenérv* a talpbőröknek legalább 
egyharmada a megengedett köny- 
nyitéá önkényes magyarázatával és 
egyoldalú alkalmazásával szaba

don került forgalom lm. Innen ma- 
gyai ázható hogy mindig volt 
talpbőr azoknak a cipőtermelő 
vállalatoknak részére, amelyeket 
a bőrgyárak felkaroltak, ellenben 
az utóbbi napokban a Bőranyag 
Hivatalnál már egyetlen kilo
gramm talpbőr-anyag sem volt 
bejelentve, jóllehet minden szak
mabeli iparos és kereskedő tudta, 
hogy még igen tekintélyes készle
tek vannak egyes helyeken felhal
mozva.

Ennek a tarthatatlan helyzetnek 
vetett véget az iparügyi minisz
ter 600 1940. számú rendelete, 
amely a kijátszásokra és önkényes 
alkalmazásra módot nyújtó kivé
telezéseket megszüntetve, a zár 
alá vételről szóló 12.113/1939. M. 
E. -számú rendelet hatályát eredeti 
szigorúságában visszaállította.

Január hó 8-tól kezdve tehát 
az alaprendeletben megjelölt min
dennemű borkészlet zár alatt van 
és a felhasználás vág}- elidegení
tés csak az iparügyi miniszter 
végrehajtó szervének, a Bőranyag 
Hivatalnak engedélyével történ
hetik.

Itt említjük meg, hogy a ren-
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delet életbeléptetésével egyidejű
leg a Bőranyag Hivatal, amely 
egyébként a napokban költö
zött át TV. Türr István ut
ca 2—4. szám alatti uj he
lyiségébe, iy anyagigénylési lapo
kat készíttetett, amelyek a Hiva
talnál, továbbá a Kereskedelmi 
és Iparkamarák helyiségeiben (Bu
dapesten, V., Szemere u. 6. alatt) 
kaphatók. Az
kát minden zár ; a.,
sörfajtákra zár 
szóló renddel -
tetősével külöi ke ki kr.'ii 
tani.

Keresztény Közéleti Almanai.ii készül
A  keresztény magyar ujságiró- 

társadalom 42 tagja most állítja 
össze az első Keresztény Magyar 
Közéleti Almanachot. Az angol 
»\Yho's Who mintájára készül 
ez a hatalmas mű, mely a magyar 
keresztény közélet, társadalmi és 
gazdasági élet valóban vezető 
egyéniségeinek pontos adatait kí
vánja egybefoglalni és megbízha
tó, hú tükrét adni a magyar élet
nek. Forrásmunkának indul ez az 
almanach, amelynek összeállítása 
mentes a liberálisa üzleti elvek

től és fogásoktól, tisztán keresz
tény szellemben és keresztény tar
talommal épül fel. Az Almanach 
szerkesztősége ezúton hívja fel a 
Baross Szövetség és a vele kap
csolatos gazdasági szervek, egye
sületek, vállalatok stb. vezetőit, 
elnökeit, hogy személyi adataik 
felvétele érdekében kérjenek kér
dőívet az Almanach szerkesztősé
gétől: Budapest, Károly király 
ut 5. (vagy telefonon: 144—070.) 
Az adatok közlése teljesen díjta
lan!

Füszerkereskedőket érdekli:
Kávé- és teakészletek feloldása

Füszerkereskedök köréből ismé
telten panaszok érkeztek a Ba
ross Szövetséghez amiatt, hogy a 
zár alá vett kávé- és teakészletek 
feloldására vonatkozó rendelkezé
sek szerint a feloldási illetéket 
előzetesen kell leróni, ami igen sú
lyos terhet jelent arra a fűszer ke
reskedőre, akiknek mind a kávé-, 
mind a teaárukból többféle minő
séget kell küönlböző igényű vevő- 
közönségére való tekintettel rak
táron tartani.

A  Baross Szövetség ezúton hívja 
fel az érdekelt füszerkereskedő ta
gok figyelmét arra, hogy a 92.90 
1939. M. E. szánni rendelet vég
rehajtásának tárgyában kiadott 
151.861 1939. számú pénzügymi
niszteri- rendelet 7. paragrafusa a 
bejelentési kötelezettség alá eső 
készletek kényelmes és kis rész
letekben való feloldását is lehe
tővé teszi, amennyiben megengedi,

bevált D e t e x  nadrág, 
D e te x  k o m b in é !
Demetrovíts mérnök textilgyára, Budapest, 
XIV., Hermina-út 29. Telefon: 297-432

Murin G yörgy rt. b ő rö sb o ltja
Budapest, Vili., Ér-u. 2 .  T e l e f o n :  1 4 2 - 2 3 8

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 csizm 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

hogy a bejelentési kötelezettség 
alá eső kávé- és teakészlettel ren
delkező kereskedők a mindenkori 
forgalmukhoz képest szükséges ká
vé- és teamennyiségeket időközön
ként bármely csekély mennyiség
ben is feloldják oly módon, hogy 
az üzleti forgalmukban szükségelt 
mennyiségek után járó illetéket a 
most említett rendeletben szabá
lyozott módon, takarékpénztár ut
ján befizetik.

Ezek a rendelkezések tehát lehe
tővé teszik, hogy a kiskereskedők 
az üzleti forgalmukhoz képest 
szükséges mennyiségek esetenkénti 
feloldását a megfelelő összegű il
letéknek rövidebb időközökben tör
ténő befizetésével, nagyobb össze
gek befektetése nélkül elérhessék.

Hórom  a m agyarnak igazsága. 

Három  kalap a Delfi reklámja. 
H o rd jon  ö n  is Delfi márkái. 

Pártolja a magyar munkát
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Indul az eladónői 
tanfolyam

Január 15-én, hétfőn kezdődik 
— mint már jelentettük -  a Ba
ross Női Tábor eladónői tanfolya
ma, amelynek az a célja, hogy kel
lő számú és gyakorlott keresztény 
eladónőket képezzen ki a jelent
kezők közül. Hat héten keresz
tül, minden hétfőn este fél héttől 
nyolcig a legkiválóbb előadók ok
tatják a jelentkező hallgatónöket, 
majd gyakorlati kiképzésben is ré
szesítik őket.

Ezen a héten indult meg a be
iratás, amelynek összdija három 
pengő, de indokolt esetben ez is 
elengedhető. A beírás 14-én zá
rul. Jelentkezni lehet naponta 
fél 9-től 1-ig és délután 5 és 7 
óra között a Muzeum-utca 17., 
földszint 20. szám alatti helyiség
ben. A  Baross Női Tábor kéri az 
érdeklődőket, hogy okmányokkal 
felszerelve jelentkezzenek a tanfo
lyamra.

HIRDETMÉNY
Ke. 43.219 2 1939. A budapesti 

kir. törvényszék közhirré teszi, 
hogy Selyemfestö-, kikészítő- és 
nyomó r. t. budapesti (X III. Tö
möri tér 4.) bej. cégre nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi el
járást megindította. Vagyonfel
ügyelő dr. vitéz Hódy János bu
dapesti (V II I. József krt. 21.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott 
dr. SehUling Endre budapesti 
(V I. Eötvös u. 38.) ügyvéd.

Felhívja a kir. törvényszék a 
hitelezőket, hogy követeléseiket 
1940. évi január hó 18. napjáig 
írásban jelentsék be az Országos 
Hitelvédó Egylet Központjánál 
(Alkotmány u. 8.) és felhívja a 
kir. törvényszék a hitelezőket, 
hogy a netán létrejött, magán
egyezség elleni észrevételeiket az 
egyezségnek a Budapesti Közlöny
ben való közzétételét követó 15

KACSÓH BÁLINT — minisz
teri tanácsos. A Budapesti Köz
löny múlt heti száma közli a ke
reskedelmi vonatkozású tisztviselői 
kinevezéseket. A Baross Szövet
ség minden tagja örömmel vette 
tudomásul, hogy a magyar keres
kedelem igaz barátja, Kacsok Bá
lint dr. miniszteri osztálytanácsos, 
az Arellenörzés Országos Kor
mánybiztosa miniszteri tanácsosi 
címet és jelleget kapott. A Ba
ross Szövetség a megérdemelt és 
általános örömet keltő előlépteté
se alkalmából táviratilag üdvözöl
te Kacsok Bálint dr-t és a gra
tulációhoz és örömünk kifejezésé
hez ezúton is csatlakozunk.

PAPÍROK ÁRVÁLTOZÁSA. 
Tekintettel arra, hegy az utóbbi 
napokban a papírok árváltozásáról 
olyan sajtóközlemények jelentek
meg, amelyek tévedésekre adhat
nak alkalmat, a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara a követ
kezőket hozza az érdekeltek tudo
mására: >Az Arellenörzés Orszá
gos Kormánybiztosa még 1939. évi 
november hó 15-én 8259 1939. sz. 
rendeletével a cellulózé (dossier) 
kartonnál 2.50 P., a levelezölao- 
karton és különféle fedélpapirok- 
nál 1.50 P-s áremelést engedélye
zett 100 kg-ként.

TISZTVISELŐI KINEVEZÉ
SEK jelennek meg nap-nap után 
a hivatalos lapban. Az előléptetet
tek sorában örömmel látjuk Tichy 
Kálmán dr. miniszteri osztályfő
nöki, vitéz Herczegh Zsigmond mi
niszteri osztálytanácsosi, Gaul Ká
roly miniszteri tanácsosi, Fluck 
István dr. miniszteri osztálytaná
csosi, Gorondy-Novák Andor mi
niszteri osztályfőnöki, Kolbányi

IGéza miniszteri osztálytanác^osi, 
Donnét Kornél miniszteri tanácso
si, vitéz Héjjas Iván dr. minisz
teri osztályfőnöki, Girardi István 
dr. miniszteri tanácsosi és a hon
védelmi minisztériumban Szondy 
Viktor dr. osztályfőnöki kineve
zését, nemkülönben, hogy Kuz- 
mich Gábor posta vezérigazgatót a 
II I .  fizetési osztályba, Aigner De
zsőt pedig jx>sta vezérigazgatóhe
lyettessé nevezték ki. Valameny- 
nyiüket táviratilag is üdvözöltük 
s ezúton is köszöntjük.

UTAZÓK ÜLÉSE. A Baross 
Szövetség Kereskedelmi Képvise
lők és Utazók Szakosztálya janu
ár 16-án este 6 órai kezdettel 
választmányi ülést, január 21- 
én, vasárnap d. e. 10 órai kezdet
tel szakosztályi értekezletet tart.

A BAROSS SZÖVETSÉGBEN 
tömörült füszerkereskedők egyre 
jobban sürgetik az Árkormánybiz- 
tosságnál a közszükségleti cikkek 
listájának összeállítását és a ha
szonkulcs megállapitását. A  je
lenlegi helyzetben sokszor tanács
talanul állanak, különösen a be
szerzésnél és a kalkulációnál. 
Újabb és újabb kérelemmel ostro
molják az Árkormánybiztosságot, 
hogy a helyzetet tisztázó rendel
kezéseket mielőbb adja ki.

A HÁMOZOTT NARANCS 
ügyében felterjesztéssel fordult a 
Kereskedelmi Kamara a miniszter
hez. Néhány nappal ezelőtt ugyan
is a kereskedelmi miniszter leirat
ban közölte, hogy a belügyminisz
ter szerint helytelen és káros a 
közegészségügy szempontjából a 
hámozott narancs árusítása.

A FŐVÁROS A  ZSIDÓTÖR
VÉNY értelmében 40 Teleki-téri 
ószeresnek mondott fel az év ele
jén. Huszonötén már el is köl
töztek .. .

Lasztott szakosztályi vezető. Meg
köszönte az egyhangú bizalmat, 
majd komoly szakmai munkára, 
pontosságra és fegyelemre hívta 
fel a tagok figyelmét, végül Is
ten áldását kérte a Baross Szövet
ségre és elnökségére, valamint a 
szakosztály minden tagjára. Köz
gyűlés után társas-vacsora volt.

Debrecenbe
kéne m enn i. . .

A debreceni Baross Szövetség 
ünnepi ülést tart január 20-áu. 
Ez alkalommal avatja fel a Szö
vetség uj tagjait, tisztviselőit. Az 
ünnepi közgyűlésen részt vesznek 
a kárpátaljai és felvidéki Baross- 
szervezetek képviselői és képvisel
teti magát küldöttséggel a Ba- 
ross-központ is. A  társadalmi elő
kelőségek élén előreláthatóan ott 
látjuk az ülésen vitéz József Fe
renc királyi herceget, aki kilá
tásba is helyezte már megjelené
sét. A díszközgyűlés után magyar
estet rendeznek a debreceniek, 
amelyet — hir szerint - a rádió 
is közvetít.

A debreceni közgyűlésre féláron 
lehet utazni, a fővárosi küldött
ség tehát nagyobb lehet a szo
kottnál. Jelentkezés a debreceni 
utazásra a Baross-titkárságnál.

Hallóssy István 
rendezi a B. N. V.-t
Varga József kereskedelmi mi

niszter mint már jelentettük 
a Kereskedelmi és Iparkamara 

kérésére négy hónapra szabadsá
golta Hallóssy Istvánt, az Orszá
gos Magyar Idegenforgalmi Hi
vatal vezetőjét, hogy ez alatt az 
idő alatt előkészíthesse a Buda-

nap alatt ugyanitt írásban jelent
sék be. Az egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesz
tésének napja: 1939. évi december 
hó 28. napja.

Az egyezségi eljárás megindí
tásának joghatálya 1939. évi de
cember hó 29. napján áll be.

Budapest, 1939. december 29.

Dr. v. Szent-Irányi Adóm s. k. 
kir. tszéki bíró.

Figyelem!
Adóját január 31-ig mondhatja 

fel, ha nem felel meg a kivatés 
vágj- a rögzített adó a változott 
vagyoni és kereseti viszonyainak.

Magyar Gyógynövény Rt.
Budapest, I I.. Ferenc-körut 35 sz.

Minden mennyiségben legmagasabb napiáron 
vásárolja az i s s z e s  gyógynövényeket

Újból Bitskei István 
az utazók elnöke

A Baross Szövetség Keres kiddel- 
mi Képviselők és Utazók Szakosz
tálya e hó 6-án tartotta évi ren
des tisztújító közgyűlését, melyen 
megjelent a Baross Szövetség el
nöksége részéről Tábori/ Gábor al- 
elnök.

Bitskei István sz. o. elnök meg
nyitó beszédét a közgyűlés nagy 
tetszéssel fogadta.

Szabó István alelnök beszámolt .íz 
előző évben végzett munkásságról 
A közgyűlés tagjai lelkesedéssel 
vették tudomásul.

Tábory Gábor, a B. Sz. alelnö- 
ke szólalt fel ezután. Biztosítot
ta a közgyűlés tagjait a Szövet
ség bizalmáról, majd további szer
vezkedésre, összetartásra, fegye
lemre hívta fel a szakosztály tag-

K o c s i N a g y
az ára. a súlya, részletre is kapható az értéke, teljesítőképessége, élettartama 

a WANDERER WERKE
által gyártott hordozható

CO N TIN EN TA L
IR Ó G É P -n ek

Vezérképviselet:

GOY és KOVALSZKY
! onzásszene diítalan! V., N á d o r - u t c a  11

Kábelgyár u. léke lek, szigetelőcsövek
TMtUbUrcikkek

JB.. Mérváfi-flt 121. nél d lvatgcm bek, huzózárak ttb

jait. Percekig lelkesen ünnepelték 
Tábory Gábor alelnököt.

Ezután megkezdődött a tisztik-ir 
megválasztása. Szakosztályi elnök 
ismét Bitskei István lett. Elnöki 
főtitkár: György Károly. Társel
nökök: hrdóss Gyula, Karácsonyi 
Ferenc. Alelnökök: Hofer Ferenc, 
Szabó István, Borbiró Béla. Vi
galmi bizottsági elnök: Csehál Jó
zsef. Vigalmi bizottsági alelnök: 
Juhász József. Titkár: Reichardt 
József. Jegyzők: Lengyel Géza, 
Surányi Pál, Merész Miklós. Pénz
táros: Luby Bertalan. Ellenőrök: 
Siraky Ottó, Szakács Károly. 
Háznagy: Hedvig János.

Szűnni nem akaró taps közepet
te foglalta el az elnöki széket 
Bitskei István, az újból megvá-

pesti Nemzetközi Vásárt. A keres
kedelmi miniszter Hallóssy István
hoz intézett meleghangú levelében 
rámutat a Vásár megrendezésé
nek nagy fontosságára és jelentő
ségére, amely az európai háború 
esztendejében még fokozottabb 
mértékben kiemelkedik.

Hallóssy István hozzáértésére i 
kiváló gazdasági szaktudására van 
szükség, hogy biztosítható legyen 
a mai nehéz időkben is a Vásár 
sikere. A Budapesti Nemzetközi 
Vásárt — értesülésünk szerint — 
április 26-ika és május 6-ika kö
zött rendezik meg és az előké
szítő munka Hallóssy István veze
tésével hatalmas lendülettel már 
meg is indult.

Hlrtmti a Bvm Sdnbdt laaiákaa I

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

Legjobb áru, olcsó ár,
ár R. I.

Gyár és kizp. iroda: Opest, IX., Páva-u. 11. Tel.: 144-477
Fi i kBi l et ck  a véres különböző részein

Szabó Testvérek
mérlegkészitó vállalata és iavitó 
üzeme, gyorsmérleg specialisták

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

Mészáros József
kelme-, ruhafestó és vegytisztító
Budapest, V „  Sas-u. 23

T e l e f o n :  127-552
Munkáért h u h o i  köldök 
Bareaa-Ucoknak rasedméay.
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S z a b o t t  á r a t  
iparban  és kereskedelem ben !
A szabott ár kérdése van napi- 

| ren> en a Kamarában és szakmai 
v : kben egyaránt. A  Bnross-uj- 

| <á^nak a kérdés lényegéről és je- 
I !o". ő égeról a kereskedelem egy k 

kivu 6 szakértője és hivatott fűnk- 
| io iáriusa a következeket mondot

ta:
\ modem államhatalom a ver-

I e y -za' a Iság iban látja a le fon - 
abb közgazdasági és államér- 

- ek bizto itékát.

I A jelszavak, amelyek a verseny- 
,, a adság zász.óia lengenek, vé
li e inét hird tnek a fogyasztókö- 

ég ki/.-ákmánvol ísa el lm, de 
ugyanakkor a közérdek elsőbbsége 
, r '<• éhen rn gnyirbálják a ver
seny szabadságát.

A versenyszabadságot a jog és 
a un vek ereje mind szükebb kön-e 
szerit ja. Kulturális javakat, a fo
gva-. tás intenzitását oltalmazza, 
de ezen tulmenőleg védelmet ki- 
r . ’i nyújtani az é’etképes válla- 
t á megsemmisülése ellen.
Az árak szabad a'aku á ának a 

.. elme ép o'y érdeke a kereske
dő emnek és iparnak, mint a vá
sár óközönségnek, Mihelyt tehát 
mé yebl.en belenyúlunk a ver env- 
tar ak létért folytatott könyí'r- 

en, ádáz küzdelmébe, már in
kább romboló, mint nevelő mun
kát végzünk.

Meg kell azonban torolnunk 
Mindazokat a dcloyalitásokat, me- 
'•;eT: erkölcstelen eszközökkel tör
nek a versenytársak gazdasági te- 
v kény ségére, egzisztenciális ér mé
kére.. de ugyanakkor a vásárlókö
zönség lelkében is megrendítik a 
becsületes kereskedelmi és ipari 
murdui iránti bizalmat.

Megtévesztés 
és alkudozás

Ily  erkölcstelen eszközzé fajult 
íz  alkudozás, amely ma már, saj
nos, a vásár.ások természetes vele
járójává lett. Számol vele az el- 
idő és vevő egyaránt. Amig az 
i ku szűk keretek és bizonyos el- 
i ló  c oportok korlá'.ai között moz- 
.7 fct, amig nem Öltött szemérmet
len méreteket, amig a métely 

- em vonult be a jobb üzletekbe 
i . amig kifelé nem keresett legá- 
is formákat, vagyis nem nyújtott 
-iigoruan szabott árak< mellett 
:itkos, csak a benfentesek által 
'mert engedményeket, amig nem 
■/.olgált a közönség felé megté- 
e-ztó kalkulációs bázisul, egyszó- 
il, amig nem haladt azon az 

\ on, amely úgyszólván lehctet- 
nné. tette az akudozás nélküli 

- adást és amig ellcnál’hataflan 
•rövcl nem tört a szolid üzleti 
Sápokon működő kereskedői: eg
zisztenciális érdekei elUn: becsü
ltünkkel, üzleti reputa lónkkal, 
ri-.ztes üzleti múltúnkkal küzdöt- 
-ünk az alkudozás minden jobb

F é n y k é p é s z  t a n u l ó n a k
i3 éves. közéspiskolát végzett ügyes és 
- egbizható Iiu azonnalra állást keres. 

Semegi  Sándor. Visznek. Heves m.

törekvést aláásó' mérgezett fegy
verei ellen.

A  harcot elvesztettük. A ’lcu 
nélkül nincs üzlet*, r>Az adói
ban nincsen megállást, - »Az al
ku utján létrejött üzletkötés meg
alázó az eladóra és elégedetlen 
érzést kelt a vevöben.« A  vevői, 
ha még olyan jól vásárolt is, úgy 
érzi, hogy becsapták, az eladó 
pedig a földig megalázott, úri 
jellegéből kivetkőzhet tt kufár ni-

vójára sülyedt, a jóhiszemű, nem

szakértő közönség megtévesztésé- 
re utazó »üzletemberré< lesz.

A  sok-sok tanácskozás és kisér- 
lelezés után ime idejütöttünk! A 
kereskedelemben nem volt meg a 
határozott bátorság, hogy áltérjen 
a »szabott-árak» rendszerére. Pe
dig azok, akiknek megvolt hoz
zá a bátorságuk, ma nyugodtan 
és büszkén élvezik erkölcsi elha- 
tározá uk egészséges gyümölcsét. 
Ök az igazi kereskedők, mert öle 
élvezik a közönség ieltétlen bi
zalmát.

Törvényes
A kisebb kereskedők, akiknek 

egész üzlet-rendszerük az alkura 
volt telépitve, felhívásunkra az
zal válaszoltak, hegy 'nincs ere
jük a vevőt üzletükből kienged
nie Ha én nem adók kedvez
ményt. a vevő más üzletbe megy, 
ahol alkudni lehet.

Nem! Itt tanácskozások utján 
eredményt nem fogunk elemi! 
Mind többen és többen, törvé
nyes intézkedést kérn k. amelyek 
szigorúan kizárják az alku lehető
ségét is, amehjek pontosan szabá
lyozzák a hitel- és részlet-üzle
teket, vagyis o'yan intézkedéseket 
kérnek, amelyek helyreállítják a 
vásárlóközönségnek a kereskede
lem és ipar iránt megrendült bi
zalmát és ezzel a tisztes keres
kedelem és ipar megélhetési lehe
tőségeit.

A Baross Szövetség ismételten 
foglalkozott a Szabott árak kér
désével és a maga részéről annak 
általános bevezetését sürgette.

A  kérdés lényege, hogy minden, 
’a kereskedő és iparos üzletében, 
műhelyében a kész-árukra kimon
dott vazjy kiirt ár alku tárgyává 
nem tehető. A kereskedő vagy

rendezést
iparos által kimondott vágj- az 
árun, a kirakatban stb. feltünte
tett árból tehát engedményt adni 
nem leh t. Ez természetesen nem 
je enti az árak rögzítését, az árak 
nap-nap ufán vá tozhatnak. Csu
pán az a'lcudozást zárja ki, illetve 
a -szabott ár bármily irányú ki
játszását. A  hitel- és részletüzle
tekkel kapcsolatos magasabb ár- 
számitás a dolog természetéből fo
lyik.

Ki t égte’ en, hogy sok-sok begyö
keresedett szokást kell áttörnünk, 
de ha az egész vonalon a becsü
letes, minden hátsó gondolat nél
küli megoldást keressük, a tisz
tes kalkuláció elhomályositásával 
nem törekszünk a kérdést rejtett 
utakra áttolni, úgy, habár erős 
zökkenőkkel, de végül is célhoz 
érünk és megvalósítjuk a becsüle
tes, tisztességes és egyenlő felté- 
te'ek me'lett folytatott munka ér- 
vényesülésének tisztes gondolatát.

A vezető gondolat az alku teljes 
kiküszöbölése, a kimondott. a ki
irt ár szigorú betartása.

Fél megoldá-ok eredményre nem 
vezethetnek.

( - )

M egalakult 
a m unkácsi Baross

Munkácson megalakult a Ba
ross Szövetség helybeli fiókja és 
egyidejűleg megindult a munka az 
ottani Baross Női Tábor megszer
vezésére is.

A  gyűlést, amely a leglelkesebb 
hangulatban fo ’yt le, Tárczy Ká
roly dr., a felsőkereskedelmi is
kola igazgatója, mint az előkészítő 
bizottság elnöke, nyitotta meg. 
Hangoztatta, hogy a felszabadult 
Munkács is bele akar kapcsolódni 
az anyaor-zág gazdasági vérkerin
gésébe a Baross Szövetség kereté
ben, melynek célja a "keresztény 
iparos- és kereskedőtáreadalom 
tömörítése és támogatása. Maga-

Nők hivatása
A választás eredményének kihir

detése után a tisztikar letette a 
fogadalmat Balogh Gyula dr. kor- 
mányfótanácsos, központi kikül
dött kezébe, aki ezután nagyha
tású üdvözlő beszédet mondott.

Balogh Gyula dr. megemléke
zett Munkács történelmi múltjá
ról, a város lakosságának a cseh 
támadás során tanúsított hősies 
magatartási ól és örömének adott 
kifejezést, hogy a munkácsi Ba
ross Szövetséget elsőnek üdvözöl
heti megalakulása alkalmából.

Vázolta a Baross Szövetség cél
kitűzéseit, munkájának eddigi 
eredményeit és hatásosan ecsetel
te azt a nemzeti hivatást, mely 
a Női Táborra itt a magyarság 
végvidékén vár.

A  női hallgatóság a beszéd ha-

sabb célkitűzése pedig az, hogy 
Magyarország valóságban is ma
gyarrá, a mainál sokkal magya
rabbá váljon.

A  megalakulás kimondása után 
a gyűlés a következő tisztikart vá
lasztotta meg egyhangúlag:

Elnök: R. \’ozáry Aladár kor
mányló anác o , országgyűlési kép- 
vl-eló. Ügyv. elnök: Tárczy Ká
roly dr., a felsőkereskedelmi is
kola igazgatója. Titkárok: H ir,h 
Géza és Zelkó József. Ügyészek: 
Vapp Gyula dr. és Bálint Antal 
dr. Pénztáros: A’iczky Viktor.
Ellenőrök: J.ocker Zoltán, Irányi 
Mihály és \incze Lajos.

a végvidéken
tása alatt nyomban 14 tagú elő
készítő bizottságot választott a 
N a  Tábor megszervezésére.

Tárczy Károly dr. tolmácsolta 
ezután a közgyűlés köszönetét, 
majd indítványára a közgyűlés 
táviratban üdvözölte Teleki Pál 
gróf miniszterelnököt, Varga Jó
zsef iparügyi minisztert és Ilovsz- 
ky Jánost, a Szövetség országos 

elnökét.
Tárczy elnök végül hangoztatta, 

hogy a megbízást azért jogadta 
el, hogy a gondjaira bízott ma
gyar i f  júságért ne csak az iskola 
falain belül, hanem azon kívül is 
dolgozhassák.

Uriestti i  M  Sztotség iagjJAail

A  Z e i"  táblák a kirakatban megmutatják az optikai 
szaküzleteket, melyek Zeiss készitménveket tartanak. 
Felvilágosító „Punktal" nyomtatványt díjmentesen küld 
Cári Zeiss, Jena, vagy a magyarországi vezérképviselet ifj. 

Jurány Henrik, Budapest, IV „  Váci-utca 40. 
Telefon: 183 092.

Jogbiztonságot a
Ebben a pár szóban fejezhető ki 

röviden a Baross Szövetség állás
pontja az Árkormány biztosság ár
éi lenőrző tevékenységével kapcso
latban.

Amig egyrészt a Baross Szö
vetség teljes szervezettségével és 
erkölcsi súlyával érvényesíteni kí
vánja azt az élvet, hogy a jelen
legi rendkívüli körülmények sen
ki számára sem jelenthetnek kon
junkturális nyereség szerzésére 
felhasználható alkalmat, másrészt 
tagjai anyagi és erkölcsi érdekei
nek védelmére feltétlenül szüksé
ges annak a követelménynek a 
felállítása, hogy az árellenőrzési 
hatóság teremtsen jogbiztonságot 
a kalkuláció terén és minden ke
reskedőnek legyen meg a lehetőse
ge arra, hogy a kiadott rendel
kezésekhez alkalmazkodva, üzleté
nek nyugodt mederben való foly
tatását biztosíthassa.

Ezeknek a gondolatoknak adott 
kifejezést Sző vet.-égünk főtitkára, 
Szarka István dr., a Kereskedelmi 
és Iparkamara január 8-án tartó t, 
rendkívül látogatott ülésén, ami
dőn a Baross Szövetség képvisele
tében a kiskereskedők részére szak
mai haszonkulcsok megállapítása 
mellett foglalt állást, egyult.il pe
dig rámutatott arra a szoros kap
csolatra, amely az árkérdés és az 
áruellátás kérdése között fennáll.

A  Baross Szövetség az áruellá
tás fontosságára idejekorán fel
hívta az illetékes tényezők figyel
mét és már a lengyel-német el
lenségeskedések kitörését^ követő 
hatodik napon részletes előterjesz
téssel fordult az iparügyi minisz
tériumhoz az áruutánj:ótlás bizto
sítása érdekében. Ennek a fon
tosságát még a jelenlegi időpont
ban sem felesleges hangsúlyozni.

Rámutatott a Baross Szövetség 
képviselője arra is, hogy a szak
mai haszonkulcsok megállapitásá-

kalkulációban!
nál az árubőség idején szabadon 
érvényesült versenyben kialakult 
alapot kell elfogadni, vagyis a 
standard (ikkek eladásánál mutat
kozó üzleti veszteség- fedezetére 
az igényesebb árucikkek kalkulá
ciójánál kell lehetőséget nyújtani.

Becsület érdekében
A világos és szabatos rendelkezé

sek kiadását a Szövetség azért íj 
sürgeti, mert el akarja kerülni a 
világháborút követő ilők szomorú 
e eményeinek rce"i;mét'ődését, mi
dőn patinás, régi keresztény cégek 
mentek tönkre, másrészről pedig 
lelkiismeretlen spekulánsok gazda
godtak meg. A  keresztény gazda- 
g i társadalom elutasít magától 
minden konjunkturális hadi nye
reséget, de meg akarja óvni becsü
letét és fenn akarja tartani eg
zisztenciáját.

A szokatlanul erő en látogatott 
értekezlet nagy lelkesedéssel fo
gadta a Baross Szövetség kép
viselőjének fejtegetéseit.
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Szőnyeg, buterezöve!, fiiggcny, papién, liiolecn, tapéta

Haas Fülöp és Fiai-féle Rt-nél
Főlizlel: Budapest, V., Yörösmarty-lér 3
Fióküzletek : Budapest, IV., Karoly király-ut 18, 
Szombathelv, Sopron, Debrecen, Miskolc, Kassa

Baross-tagot érdekli
Az elmúlt héten a következő 

fontosabb rende e:ek jelentek meg
•  hivatalos lapban:

A  m. kir. minisztérium 90.000 
lf40. M. E. rendelete a biztosí
tási a arra vonatkozó rendelkezé
sek módosításáról.

A  Belügyminiszter 5 1940. sz. 
rendelete az országgyűlési képvi- 
se ó . á asztok névjegyzékének ösz- 
szeállitásái ól a felvidéki és kár
pátaljai termeteken.

A belügyminiszter 15 1940. sz. 
rendelet-' a t  rvényha'.ó ág; biz.tt- 
KÍgi tanári josrró. szóló 1939. évi 
19. te. 2. paragrafusának végre
hajtásáról.

A  pénzügyminiszter 19C9. évi 
1S9.2C0. sz. rendelete a kivitelre 
kerülő borhoz és a külföldre szál
lított gyártmányok eióál i á-ához 
felhasznált sze_-z (párlat) kedv z- 
ménves egyed áru? ági eladási árá- 
cak újabb megállapitásáró. (B. K. 
január 6.)

Az iparügyi miniszter 600 19+3. 
sz. rendelete egyes zár alá vett 
bőr- és zummi őkkek, valamint ki- 
készi:ó anyagok fcrgalombahozata- 
lára és fe használására vonatkozó 
ren 'elkézé ek u ább n óiositás r>L

A  m. kir. minisztérium 100/1940.

sz. rendelete a belföldön termelt 
faanyagok (müfa, tűzifa, faszén 
és tö-gykéieg) kötelező tejelenté.-e 
tárgyáén kiadott 7150/1938. M. 
E. sz. rendelet egyes rendelkezé
seinek módosításáról és kiegészí
téséről.

A  honvédelmi miniszter 65.000/ 
eln. IS.--1339. sz. rendelete a gép
jármüvek honvédelmi nyi van ar- 
tá a  és honvédelmi szolgáltatás 
címén történő igénybevételének 
e ókészitése tárgyálan.

A fö dmü .e é ügyi miniszter 
S0.200 1940. sz. rendelete a tej 
áráuak és viszonte a lói jutaléká
nak újabb megállapitásáiói.

A  földművelésügyi miniszter 
218 ICO 1Í39. sz. rendelete a pót
kávé készítésénél bab, lencse és 
bor ó felhasználásának engedélye
zéséről.

Az iraz=ágüeymini zter 1S03 19 0. 
sz. rendelete a társadalombizto
sítási bíráskodásról szóló törvény 
felvidéki és kárpátaljai végrehaj
tás áiól.

A  kereskedelmi miniszter 1339. 
évi 96.926. sz. rendelete az ipari 
törvények hatálya alá tartozó für
dők vasárnapi munkaszünetéről

Közszállitások
esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Hirdetés tárgya ] Hatamep

Tüzelőanyag 
tlejniszer 
Gyógyszer; kötszer 
1 apiros
Kxzp. füt. berend. m. 
Építkezés 
i azd. szerszámok 
I émiürész.apok 
Autúbmz koosiszekr. 
Csapágy csészék 
Tabaü vegek 
tékába id e melés 

ágytakaró 
S^ütkc ha.ina 
Ruhaposztó 
Teker-spapir 
Papiros 
Útépítés
Tozoltókészülékek 

Raktári állványok 

Papiros
Öntöttvas csövek
Eternit nyomócsövek
Ke.canvagok
Építkezés
Ka riumchlorát
Bérházi pités
Építkezés
Levegőhűtő, javító és 

szabályozó brtend.

Kó. házijazgatóc ág Munkács 
Kó. bázigazgatócág Munkács 
Kórházig azgatócag Munkács 
M. kir. állami nyomda ig. Bpest 
Községi e-öijáió-ág Csepel 
Községi e.ö.jáió.ág Diósviszló 
Po ga-rme.ter Budapest 
Po.garme&ter Budapest 
Várooi közlekedési vállalat Pécs 
BSzKRt. Budapest 
BSzKRt. Budapest 
Po-gármester Szombathely 
Kir. Orsz. Gyüjtőiogház Bpest 
Kir. Orsz. Gyűjtő.ogház Bpest 
Kir. Orsz. Gyűjtófogház Bpest 
M. kir. állami nyomda ig. Bpest 
M. kir. ál.ami nyomda ig. Bpest 
Városi mérnöki hivatal Cegléd 
M. kir. honv. ép. ig. kirend. a 

H l.  hadtestnél Szombathelv 
M. kir. honv. ép. is. kirend. a 

I I I .  hadtestnél Szómbathe y 
M. kir. állami nyomda ig. Bpest 
Polgármester Szolnok 
Polgármester Szolnok 
Po gármester Szeged 
Fő.árosi Közmunkák Tanácsa Bp. 
BSzKRt. Eudajest 
M ABI Budapest 
Allamép. hiv. Berettyóújfalu 
M. kir. Pázmány P. tud. e^vet. 

gazdasági ig. Budapest

i f in .  

16 
1 o
16
17
18 
18 
18 
18
19 
50
20 
20 
22 
22 
22 
22 
22 
22

22

22
52
22
22
23
23
24
25 
25

27

Csomagolópapírok és papírzacskók
n a t j b & n  és  k ic s in y b e n

G Á S P Á R  B É L A
Budapest, V IIL , K iafuvar— » i .  4. T eL : 330—704$

L á to o v e k . szcm üveg-k.
B r- mc-ierek. h ím -  ők

CALDERONI ÉS TÁRSA
l á t s z  e r e s z e  k ne l
ButoeK.».. ürtsaalHk '• M-:

Fáth harisnya
IV ^  F t r t n c le k - l t r #  2.

Stéberl-féle
gyulai házi hentesáru, 

s z a l á m i  és - 
k o n z e rv k ü lö n le g e ss é e e k

C s á s z á r  Im re
Bödasesi, U.. lOBiauL 36. lel.: i:8-7í3
Linóleum e» gimmi o u ro sn  t z e -v a . o o 

Beio*> e- Es r eh a<iz ic»st k -xite-k 
Gyári «  boa kép hőtök : Ebedlö-zönvepek
f utószón vege*. ta«~-ók. r,n «o«v*izon . en

d : o s y  j a cs
tem- es vasarukereskeocs 

Budapest, R a k oc z i - u t 24
Fémárak, kenyheszerek Gur;-. úri 
függöny t -« riok, elegáns foga»os.. 

fürriő<7r>h-rik kék s*r>

fcjyrvesy-

IL. Zítf««r,i 22.
!>.. N w i  kt? 7.

S?eai j tn a  I r t  12.
Fűzőt — Melltartók -  Készít — Javít

Prohászka János
gyermekkocsi es csóbutor 
olcsó gyári arban keuhe'o

Budapest, Y l„ Eról Zichy Jerrö - j  <6
lelete: lít-IrS fik ül öüéms i

í r ó g é p e k
itáfflsló es soiiszorositogepek

Speciali* isviiomühelv
Ifj. Horváth Lászlónál
Xtaeiítyh,. II Teleim : 01-02

TCÁkai £a:Y6.rí
könyvkereskedő es k ia d ó

Budapest .  IV.,
Kam ermayer Károly-u. 3. 
T e l e f o n :  1 8 9  —  4 4 4 .

Szerkesztőség és kiadóhiva 
V i l i . ,  Muzeum utca 17. ez. 

Telefon: 130—430* és 130—405* 
Megjelenik mind- n  csütörtökön. 
Előfizetési ára éri 24 pengő. 

Tagoknak évi 12 pengő. 
Felelős szerkesztő:

Dr. Domokos László. 
Szerkesztő: Papp András 

Felelős kiadó:
Tábort/ Gábor. 

Kiadótulajdonos:
Baross Szövetség

Kereskedő. Iparos, Rokonszakmák 
és Termelők Országos Egyesülete

Nyomatott:
Paulorita Imre könyvnyomdájában 
Budapest, V II., Nyár-utca 6. sa. 

Telefon: 137—313.

Pr- ■ le lvey Tivadar
v e g y é s z e t i  g y á r a  
Budapest, VII., Eötvös-u. 21. 

Telelőn: Nedvességszigetelés

127-275
Hőszigeteie

H a n g s z ig e te lé s
Fagomba elleni védelem 

_______M * « t e r » » g e s  » z á »• j t á s

l i j  t e j á r a k
A földművelés ügyi mini zter át

meneti időre, január Letol május 
15-ig újból megállapította a te) 
árát. A  székesfőváros területén 
forgalomba hozatal céljából vásá
rolt tej legkisebb termelői ára li
terenként 19.5 fillér. Frido.gozás, 
vagy a lóváros terü.etén kivul va- 
-ó íorga oa.bahozatal céljára vásá- 
ro.t, legalább 3.6o/o zrirtartalmu 
tej legki.-ebb tcrme.ói ára literen
ként 15 fillér. A  32r*,o-os zsír tar
talmú tejszín ára kilónkint 1.18 
P. A főváros területén a kanna-tej 
kicsinybeni fogyasztói ára az át
meneti időrz 32 iillér. A  főváros 
te.ü.etén mind a kannatej, minu 
a pa acktej fcrgalombahoza. aláért 
felszámítható viszonteladói juta
lék összege literenkint 3 fillért, 
nem haladhat meg. A  viszontel- 
árusKÓi jutalékba bele kell szá
mítani minden, akár pénzbe i, 
akár termesze tb. ni, vagy egyéb 
előnyt, ame yet a nagybani e.adó 
a vi-aonteiáru-írónak nyújt (igy 
kölcsönkamat, berhozzl j  ru.ás. ár
engedmény, utó.agos áre.engedés, 
külön térítés, házhez szállítási 
dij. ajándék, üz e bér ndezés st'o.). 
A  vLzonteláruiitói jutalékot a tej 
árábó; c^ak azokkal szemben sza
bad levonni, akik a tej kereske
dést vagy tejárusítást iparjogo- 
siívány a.apján gyakorolják. Eze
ken kívül naponta legalább 5 li
ter tej vétele esetén le szabad von

ni a viszontelárusitói jutalékot 
közintézmények, betegellátó és jó- 
té .o. y ági intézmények, szana.óri- 
umok, iaternátuaob, szállodák, L- 
k°  **.» tn^rá-zok, íagylaitkészitők, 
vendéglők, vendéglátó üzemek, ká- 
véházaü és ^yeb  nagyi ogya*ztók 
részére megállapodás amj jan szál
lított tej fogyasztói áruból is. 
Azok részére, akiknek napi összes 
tejfogyasztása legalább 10.0 liter, 
a szá.litott tej fogyasztói árából 
a viszonteiáruritói jutalékon fe
lül 2o/o-ot meg nem haladó szállí
tási jutalékot is le szabad vonni.

A bjrgnnya legújabb ara
A  székesfővárosi vásárok és vá

sárcsarnokok i,3azg-aiói>aga közli, 
hogy a székesióvaroö területen 
forgalomba kerüió burgonyáért 
kö\ereJiető legmagasabb eladási 
árakat ezévi január 9-tól kezdve 
a következő.eg állapították meg. 
Nagyke.e-'kece.mi forgalomban. 
Az é.e.mLzemagyvásártriepen át
véve: Nyári rózsaburgonya 11.8-5. 
Güibaba 11.30, öazi rózsa 10.60. 
Ella 10 01, Wohltmann és Krógir 
9.40 pengő métermázsánként.

A  kiskereskedelmi forgalomban 
a fogy ázó.özönseg részére: Nyá
ri rózsa burgonya 15, Güibaba és 
őszi rózsa 14, Ella 13, Wohltmann 
és Krüger 12 fillér kg-ként.

1
B U D A P E S T, V | . f

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

ANDRÁSSY-UT 59. TELEFON: 110-019

»T IN TE N K Ü Ll «
fCAM ICUHAM (UOaPCST.VM. VaS-U 12

Üzlete jó hírét emeli ha 
l e n  v á s z n a i t  és 
l e n d a m a s z t j a i t

W ein es Társainál
szerzi be.

Telefon : 122 486 

Lerakat: V.. Baivany-u. 21

K épkeretek
HOFFMANN FERENC-nél
l3é3P*Sl. 17. Jg, t58rt'>rri * 5

W |^T  hansnye
nyakkendő

mír,«k  al>»<. ruházat
u t/ in  is

B a z s ó  !“ i E‘

Zusiob«n

WEI DI NGER u BALOGH
cógnéi un és női dlvstcik- 
ket. méterárut véssroljunk

Fratelli Deisinger
k á v é ,  t e a  k ü l ö n l e g e s s é g e i  v e z e t n e ! ,  
IV.. Fe r e nc i e k - t e r e  1. — II.. Marg i t  korul  38 b. 
XI.. Horthy Miklós ui 41. szám

V É S É S E K  
Z O M Á N C T Á B L Á I  
K O V Á C S  L A J O S  
VII., Károly király-ut 

T e l.: 136-200

U LR ICH  B. J.
B U D A P E S T

V I .  V ilm os  c sá s ié r-n t 81.

M n U b su ndi t s sk, I 
éloas, n i  ém rém-


	02



