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QuépiMÍltáti
4 tnagyor gazdasági élet egy 
lséges Egység. Minden foglal- 
Tán ágnak megvan a maga mél 
ága. gazdasági jelentősége, egy

máshoz való viszonya. Senki sc?n 
rdi, hogy a magyar gyümölcs 
'(t ,  színét, izét a magyar Ja 
yik gyökérszála adta. Magyar 
j öles az, amelyet mindnyár 
maJc szeretni, becsülni és kellő
en értékelnünk kell.
I magyar fának önmagából kell 
melnie, minden életnek ebből a 
gyár fából kell fakadnia, élnie, 
lsszóval: a társadalmi formák 

'< fán való összefogást ke!/ megie- 
mtenünk.
Egyesi lent a különbózó pártál- 
it embereket, felemelni, akiket 
élet kemény kalapácsa tÖbbé- 

■tJtbé súlyosan érintett, az el- 
5, szembenálló gazdasági érdc
e t  kiegyenlíteni, vezetni a jel- 
vek dagályától tévelygőket, élő
ién i a n-ynzeti egység gondo
llak a köztudatba való átülte- 
\ ^  ettrmtetni a sok-
előité/etet, amely a kéréské

nt és ipari foglalkozással szem-
• sajnos, még ma is megnyi- 
ozik!  Egységes szervezet 
séges szel lepi! .1 most elülfc-

nemes mag csuk úgy nőhet 
fvendó magyar élet terebélyes 
vá. ha keresztény szeretettel, 
V munkával, hu kell, verej- 
*: Öntözzük', ka mindenki a
ka és a iegyelem jegyében 
siti kötelességét, ha az egyes 
látja önmaga mellett, dolgozó 
lertársát meglátja a Sem- 
t.

Baross Szövetséget a szoros 
’ittmüködés, egységes elgondo- 
pjí a keresztény hit varázs-

• ereje hozta létre. A  keresz- 
i erők el lanyhulását, a kercsz- 
t tömegek erejének megbomlú- 
cs az ezzel előállott gyönge- 
t, iélelmet és egymással szem
űé feladatok összekuszáláséit, 
gy oldalú érdekek érvényes ódé-
való törekvést nem a szigorú 

ények erejével, de megértéssel,
• resztény szeretet erejével, kö
tény eszközökkel kívántn u j

tre kelteni, kiegyenlíteni, 
fehéz feladatok voltak! Sem 
|r konjunktúra a Baross Szövet- 
f tagjaként szerepelni. Unsz 
n át pusztába kiáltottuk a ma- 
rr igazságot: a magyar szociális 
zságtevést. Magyar gondolat 
t, nem idegenből importált est-

.z eszme, ma műiden keresztény 
bér lelkében él a jegyelme- 
: erő hiányát a társadalmi el
húzásnak egyfelől közönyét, 
felől bátortalanságát azonban 

gis törvénynek kellett pótolnia. 
Ír idők szavát nem értették meg 
•k, akiket elsősorban illetett, 
a múltban nem értették mega, 
nos, más és más eszmevilágban 

nemzeti funkciókat teljesítő 
rmi és kormányzati szervek 

és igy a zsidótörvényt a ma- 
r szociális igazságtevés köve*- 
életereje, a keresztény magyar 

ok önálló egzisztenciához 
juttatása sürgette.

A  K am ara  elkészítette  
a »Szabott-ár«- 

r  e n d  s z e r  t é r  v e z e t e t
Táblákat a kirakatba!

Az a nagy viaszhang, amely a 
szabott-árak kérdésében elfoglalt 
álláspontunkat kisérte, amely fél
megoldások helyett a kimondott 
ár szigorú betartását követeli, 
reméljük, jobb belátásra és meg
értésre juttatja az egész magyar 
kereskedelmet és ipart.

Ma már nem vitás, hogy az alku
dozás mindenkire nézve káros és 
lealázó, a vevőre és az eladóra 
egyaránt, kétessé teszi a .realitás 
keretein belül mozgó üzletvitel le
hetőségét. A 'Szabott-ár tehát

nem tiir olyan enged menyeket, me
lyek csak látszólagos engedmények 
(pl. a készpénz-áru üzleteiméi a 
pé nztári engedmény). Jogossá te
szi azonban a késedelmes fizetők
kel, vagy hitelbe vásárlókkal szem
ben a felárak, illetve a törvényes 
kamatok felszámítását.

A »Szabott-ár -akció nem érinti 
a tagjainknak adandó u/0-os kedvez
ményeket, mert a kimondott árban 
már benne foglaltatik a tag ré
szére előzetesen adott, illetve biz
tosított kedvezmény és igy' ez nem 
alku eredménye.

A Budapesti Keresltedéi mi. és

Iparkén,áru értesülésünk sze
rint már el is Icészitette a Sza
bott-ár Szervezetének szabályait.

Ennek a szervezetnek minden 
kereskedő és iparos tagja lehet. 
A tag a Kamara által kiadott hi
vatalos Szabott-ár táblát kap, 
an.eiyer üzletének feltűnő helyén, a 
a kirakatba ki kell függesztenie. 
Az a tag, aki a kimondott árat al
ku tárgyéivá teszi, azt az ártábla 
használatéitól 3 évre eltiltják.

Szigorú, de méltó erkölcsi bün
tetés azzal szemben, aki vállalt 
kötelezettségét megszegi vagy ki- 
játsza.

Az önállósitási kölcsön 
feltételeit megkönnyítették

\ 4060 1937. M. E. sz. rendelet
tel létesített Nemzeti Önállósitási 
Alapból az eredeti feltételek sze
rint kölcsönt csak az kaphatott, 
aki bizonyos Iskolai képzettséget 
igazolt.

A Baross Szövetség idejekorán 
felismerte ennek a rendelkezésnek 
a hiányosságát, nevezetesen azt, 
hogy ily módon a kereskedelmi 
pályákon való elhelyezkedés csak 
azok számára válik lehetségessé, 
akik magsabb iskolai végzettséggel 
rendelkeznek^ azonban megfelelő 
szakértelmük nincs és az Alap 
nem tudja önállósításhoz juttatni 
megfelelő kölesön nyújtásával azo
kat, akik hosszabb segédi szolgá
lattal, vagy ipari üzemekben szer
zett gyakorlattal szakképzettségre 
tettek ugyan szert, de iskolai vég
zettségük kisebb volt, mint ameny- 
nyit. az Alap rendeleté előirt.

A Baross Szövetség tehát abból 
a megfontolásból kiindulva, hogy 
a szakképzettséggel rendelkező, de 
magasabb iskolai végzettséget fel
mutatni nem tudó egyének keres
kedelmi pályákon való elhelyezke
dése éppen olyan közérdek, mint 
az állásnélküli diplomások elhe
lyezkedése, előterjesztést tett a 
miniszterelnökhöz a feltételek 
megfelelő módosítása érdekében.

Ennek az előterjesztésnek az

eredményeképen az önállósitási 
kölcsön feltételeit olyképcn módo
sították, hogy az állami költség
vetésben megállapított hozzájáru
lás egynegyed része erejéig iskobű- 
végzéttséget igazolni nem tudó, de 
szakképzettséggel rendelkező egyé
nek is kölcsönben részesíthetők.

A most megjelent miniszterelnö
ki rendelet ezen a téren még to
vább megy, amennyiben megálla
pítja, hogy képesítéssel nem bíró 
személyeknek, ezek között különö

sen a visszacsatolt területen nem
zeti érzésükkel kitűnt egyének az 
önállósitási Alap részére juttatott 
összegnek folerósze erejéig köl
csönben részesíthetők.

Ezzel a rendelettel tehát vég
leges megoldást nyert a szakkép
zettségüket igazoló, de magasaim 
iskolai képesítéssel nem biró sze
mélyek ürsállósitésánn,]; ügye és 
nem kétséges, hegy ennek a módo
sításnak az alapján a jövőben első
sorban azok fognak önállósitási 
kölcsönben részesülni, akik hosz- 
szabb időn át megszerzett szak
értelmükkel valóban komoly és 
maradandó vállalkozások létesíté
sére nyújtanak kilátást.

Baross-közgyüSés: 
f e b r u á r  8 -1 3

A Baross Szövetség elnöki taná
csa szerdán este rendkívüli ülést 
tartott. Ilovszky János országos 
elnök javaslatára elhatározták, 
hogy a Szövetség XXI. évi közgyű
lését február 8—13-a között tart
juk rneg a következő sorrendben-

Febr. 8: Megnyitó ülés a szék
házban.

Febr. 9.: Keresk. és ipari kon
gresszus.

Febr. 10.: Keresk. és ipari kon
gresszus.

Febr. 11.: Baross Női Tábor
dLsztá borozása.

Febr. 12.: Kongresszusi határo
zatok összesítése.

Febr. 13.: Ünnepi záróülés a Vi
gadóban.

Miklós Ferenc dr. és Naményi 
Zoltán felszólalása után az elnöki 
tanács megbízást adott az orszá
gos elnöknek, hogy a szokásos és 
mindenkor nagy társadalmi ese
ményt jelentő Baross-vacsora meg
rendezése iránt is tegyen lépése
ket.

Az országos elnök bejelentette 
ezután, hogy a szakosztályok ú j
jászervezését megkezdik. A szak

osztályoknak február 25-tól már
cius végéig be kell jelenteniük át
szervezési terveiket és még ezen 
idő alatt az újjáalakítást végre 
is kell hajtaniok.

Ecker Kálmán, mint a j>apir 
sz. o. elnöke, visszautasította az 
egyik hetilap ama beállítását, 
mintha a keresztény papír- és 
könyvkereskedők nem, részesültek 
és nem részesülnének most is a fő
városi közszélUtásokban.

Ilkovits Antal kérte végül: a 
fővárosnál hassanak oda, hogy a 
kataszteri összeállítások megtár
gyalásába vonják be a Baross Szö
vetségijén tömörült fővárosi ké- 
mény-eprőmestereket is.

E hó végén nyílik 
a házasulandók 

kiállítása
A házasulandók kiállítása, mely

nek előkészületeiről múltkori szá
munkban már beszámoltunk, a Ba
ross Női Tábor rendezésében ja
nuár 31-én nyílik meg díszes ke
retek között, a Baross-palotába i. 
A kiállító cégek között a fővár. >- 
si kereskedők és iparosok szine- 
java szerepel. A kiállítás égé-- 
februárban, -sőt március elején is 
Dyitva lesz. A látogatóközönség 
szórakoztatásáról műsoros esték kö
retébe)} gondoskodnak.

Téli (leltári) vásár
A Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara értekezletre hívta egy
be a gazdasági érdekképviselet - 
két., hogy állást foglaljanak: szük
ségesnek tartják-e az idei téli vá
sár megrendezését és ha igen. 
mily időpontban és mily idóterj;'- 
delemben. Szövetségünket Szarka 
István dr. főtitkár képviselte, aki 
a vásár megtartását feltétlenül 
szükségesnek tartotta, annak idő
tartamát azonban a szokottnál rö- 
videbb időre, 10- 15 nap helyi t! 
3- 5 napra kérte. Az érdekképvise
letek többsége Szarka István dr. 
javaslatát magáévá tette. A döntés: 
vitéz BaVcy Gábor kamarai alelnök 
a kamara elnöksége elé terjesz
tette. Az eredményről az érdek
lődőket az iroda értesíti.

Ma a kormány akarata, de a 
gazdasági élet egészséges folyama
ta' is megköveteli, hogy minden 
magyar ugyanabban az eszmevi
lágban éljen. Ehhez azonban szük
séges. hogy a munka, a magyar 
élet őrhelyén állók a törvény he
lyes, céltudatos végrehajtásával, 
de mindig keresztény szívvel és 
keresztény eszközökkel mindany• 
nyvunk számára biztosítsák a be
csületes, erkölcsi alapon nyugvó 
megélhetésnek és érvényesülésnek 
lehetőségeit.

A tor tény a magyar gazdasági 
életben a keresztény szellem ural
mát, a magyar fa j megélhetését 
és befolyását kívánta biztosítani, 
amidőn az arra rátermett, meg
jelelő előképzettséggel rendelkező 
testvéreinket díszes gazdasági po- 
ziciókba helyezte. Csák a józan 
megítélés mértékét vesztett és ki
csinyes gondolkozásra valló elfo
gultság vezethette azokat, akik 
egyéni, önző érdekből nézik a 
nemzeti célt, a magyar közgaz

dasági érdeket szolgáló, általában 
jólsikerült őrségváltásokat.

U j államrend van kialakulóban. 
Az ország egész rendj ’nek átépíté
se megindult. Magyar szívvel, tisz
ta fe jje l és keresztényi lélekkel 
kell villanunk a harcot, a tudás, 
a megértés, áldozatkészség, bátor
ság és bölcsesség fegyvereivel!

K i kellett lépnünk a-zajló élet
be, ahol sok-sok veszéllyel, de 
több, sokkal több lehetőséggel ta
lálkozunk.

Amidőn büszkeséggel tekintünk

a magyar gazdasági pozíciókban 
nap-nap után helyetfoglaló bará
tainkra, örömmel és megértéssel 
kisérjük munkájuk eredményeit, 
jóleső érzés tölt el bennünket, 
hogy a gazdasági életbe belépő 
barátaink első útja hozzánk u 
Baross Szövetségbe vezet.

ím e! Ez az a hatalmas magyar 
ja, amely önmagából termel, méh/ 
erőt, u j életet ád, hogy megiz
mosodva, kitermelje az egészsége* 
jövendő magyar kereskedő- és 
iparosgenerációt. ( —)
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A kézműiparosság dicsőséget 
szerzett nem zetének!

— m ondotta  a KIOSz ju b ileu m án  V a rg a  József

A magyai' gazdasági élet hatal
mas arányú részvétele mellett tar
totta meg huszadik évi jubiláns 
díszközgyűlését a Keresztény Ipa
rosok Országos Szövetsége. Az új
városháza közgyűlési termében 
megjelent ez alkalommal Varga 
József iparügyi miniszter, Kádas 
Károly államtitkár, Szendy Ká
roly polgármester, sok előkelőség 
* a Baross Szövetség küldöttsége 
llovszky Janó." országgyűlési kép
viselő vezetésével.

Müller Antal országgyűlési kép
viselő, a KIOSz elnöke nyitotta 
meg a disz közgyűlést, majd álta
lános figyelem mellett Varga Jó
zsef iparügyi miniszter szólalt fel.

A miniszter kifejtette, hogy a 
kézműipar osság, amelynek lelkét 
mindenkor a nemzeti gondolat ha
totta át. kiváló készítményekül 
világszerte dicsőséget szerzett a 
■magyar nemzetnek, leleményessé
gével. szalctndásáral és ízlésével 
pedig a ■magyar kultúra fejlődését 
szolgálta. A múltban éppen azok 
a városok, amelyekben a kisiparos
ság tömörült, voltak a magyar al
kotmány erős bástyái és a ma
gyar szabadság védővárai.

A magyar kézmüiparosság béké

ben munkája verejtékével, 'Hábo
rúban fegyverrel szolgálta hazá
ját. Nemes hagyományaihoz hí
ven a keresztény erkölcs, magán
életében a családi élet tisztasága, 
a közéletben pedig a magyar jó 
zanság jellemezte a kézmüiparost. 
Ma is igen fontos része a magyar 
gazdasági életnek az egészséges 
kézmüvesipar.

A nagy tapssal fogadott minisz
teri beszéd után Szendy Károly 
polgármester méltatta az iparos
ság jelentőségét és kijelentette, 
hogy a főváros vezetői minél több 
és nagyobb munkaalkalommal kí
vánják segíteni a Icisipárosságot.

Csillén/ András a keresztény 
politika feladatait vázolta. Vitéz 
Gyulay Tibor felszólalása után 
llovszky János a Baross Szövet
ség nevében köszöntötte a jubiláló 
testvérszervezetet, amellyel együtt 
küzdöttünk és együtt harcoltuk ki 
az eredményeket is. I f j .  Tóth PáJ 
és Piszter János felszólalása fe
jezte be a mindvégig lelkes han
gulatú közgyűlést. Este a Pan
nóniában ünnepi vacsora keretében 
leplezték le a KIOSz jubileumi 
emlék-képét.

A  társulati adó reform ja 
a Ház előtt

A magyar gazdasági élet élénk 
érdeklődéssel kiséri a kormánynak 
a parlament elé terjesztett újabb 
törvényjavaslatait, amelyek közül 
kiemelkedik a társulati adó re- 
formja. Mindannyian tudatában 
vagyunk annak, hogy úgy a szo
ciális reformok, mint az adóztatás 
terén csupán a nemzeti érzés és a 
szociális igazságterés. a gazdasági 
szervezettség és megerősödés ereje 
lendítheti előre az ország haladó 
szekerét. Amidőn a kormány tör
vényjavaslatait tárgyi és elvi ala
pon bíráljuk, szem előtt kell tar
tanunk az egyetemes magyar köz- 
gazdasági érdekeket, c középosz
tály vásárló erejének fokozását, 
az egyenlő, arányos és igazságos 
elbánás elveit, a modern adópo
litikai elvek alkalmazását.

Csak az ország egyetemes érde
keit átfogó, komoly, szociális 
pénzügyi politika egészséges alap
jai, vagyis oly egységes vonal ki
alakítása nyújthat helyes megol
dást, amely vonalnak minden ösz- 
szekőtő pontja, részlete jól átgon

dolt, kellően áttekintett és átér- 
zett intézkedésekre támaszkodik.

Olyan reformokat várunk, ame
lyek a társulatok adózása szem
pontjából jövedelemnek tekintik a 
vállalat mindama bevétel-marad
ványát, amely a termelés racioná
lis Intelének költségi* után fenn- • 
marad, az adóköteles nyereség 
alajxxsabb kidolgozásának módjait 
kellő ellenőrzés mellett konstru
álja és végül rendelkezéseinek pon
tos végrehajtására szigorú büntető 
rendelkezéseket tartalmaz.

Reméljük, hogy a tárgyalások 
során az itt vázolt vezetőgondo
latok, a gazdasági egyensúly fenn
tartásának érdeke megfelelően és 
határozott formában érvényre jut
nak és valóban a magyar kapita
lizmus belső szerkezetének a mos
taninál jóval közérdekübb kialaku
lására vezetnek. Végül lehetővé 
teszik, elősegítik az ország továb
bi megerősödését, az arányos, az 
egyenlő elbánás intézményessé té
telebe vetett hit megerősödését.

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 !

ÍOO
képes kincses receptkönyvet 
i n g y e n  kü ldünk.  Cím:

V Á N C Z A  G Y Á R  
Budapest, 10-es postaVANCZA

__________________/ M Í t Ő p O X _______________
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„Star“ ostyaüzem
ajánlja elsőrendű ojtrakÉszitméwit és tu -  
siileményeii Ktilitölf Gessée: „Star" kereéHerta
A  42-es csokoladéhazak szállítója

V ili. V ig-u . 21. M .:  W-23-75

F ig y e le m ! 
Adófelm ondás  
h a t á r i d e j e :

Jan uár 31
A jövedelem- és vagyonadóról, 

valamint a kereseti adóról szóié 
törvényes rendelkezések módot 
nyújtanak arra. hogy azok az adó
alanyok, akiknek kereseti, va
gyon- és jövedelemadójuk a való 
helyzethez viszonyítva tulmagas. 
azt minden év január hónap végé
ig felmondhassák. A felmondás jo
gával csak azok élhetnek, akik ne le 
előző évi keresetük összesen nem 
haladta meg a 10.000 pengőt és 
vagyonuk 150.000 pengő alatt van. 
A felmondási kérelmet 1910. ja
nuár 31-ig kell benyújtani az adó
hivataloknál. A . kérelemben meg 
kell jelölni azt az okot. amiért a 
kérelmező az előző évre kivetett 
adóját, illetve annak fenntartá
sát elviselhetetlennek tartja. .4 be
adványra bélyeg nem kell. de csa
tolni kell hozzá az u j bevallást s 
így az erre vonatkozó vallomási 
iveket előzőén be kell szerezni. A 
A  vallomási ivén fel kell tüntet
ni a nyersbevételt terhelő minden 
kiadást (nyersanyag, üzletbér, al
kalmazottak járandósága, szociális 
biztosítás, fűtés, világítás, üzleti 
veszteségek és tartozások, forgal
miadé, kereskedelmi és iparkama
rai illeték, ipartestületi tagdíj 
stb.). Bővebb felvilágosítást a Ba
ross Szövetség adóügyi szakértője 
ad minden héten hétfőn és csü
törtökön az esti órákban.

Megnyílt az 
eíadónői tanfolyam

A Baross Női Tábor hathetes el
adónői tanfolyama iránt várakozá
son felüli nagy érdeklődés nyilvá
nul meg. Fiatal leányok, asszonyok 
csoportosan jelentkeztek és érdek
lődtek és közel másfélezer résztve
vővel e hét elején már meg is kez
dődött a tanfolyam.

Dr. Spurné B. Féltoronyi Mag
da dr. megnyitóbeszédében vázol
ta a nagyszámú hallgatóság előtt 
a tanfolyam célját és rendelteté
sét, majd Kriesch Jenő, a Vas-ut
cai felsőkereskedelmi iskola igaz
gatója tartotta meg nagyszabású 
bevezető előadását a Kereskedői 
erkölcse címmel.

Utána dr. Ábrahám Dezsőné, 
Haidekker Sándor és mások szó
laltak fel.

A  tanfolyam sikerét oly fénye
sen bizonyító megnyitó előadás 
után a legközelebb január 22-én, 
hétfőn este Purebl Győző dr. ny. 
főv. tanácsnok, a Baross Szöv. al- 
elnöke ismerteti a hallgatóság előtt 
a Baross Szövetség szervezetét.

A  Baross Szövetségnek azok a 
tagjai, akik a kiválóan vizsgázott 
növendékek közül — hathetes gya
korlat alatt ingyen munkát
szolgáltató eladónö-gyakomokra 
igényt tartanak, jelentkezzenek mi
előbb a Baross Női Tábor irodájá
ban.

Az eíadónői tanfolyam hallgatói 
csak a gyakorlati kiképzés után 
kapnak tanfolyam-látogatási bizo
nyítványt.

Szabó Testvérek
mérleg készítő vállalata és javító 
üzeme, gyorsmérleg specialisták

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

kereskedő és
anyagellátás

A Baross Szövetség egyik leg- 
fcevékenyebb szakosztálya a fed
ték- és vegyi kereskedők csoport
ja, amely Dón János kereskedelmi 
tanácsos vezetésével működik igy- 
re fokozódó eredményekkel. \ 
szakosztály legutóbb elhatározta: 
minden hétfőn este ülést tart, 
hogy megvitassa a tagjait érdeklő 
problémákat, legelsősorban az 
anyagclosztás kérdését. A szakosz
tály munkájával kapcsolatban Dán 
János elnök a következőket mon
dotta :

A szakosztály vezetősége min
dent elkövet, hogy a nyersanyag- 
és a készáru-gyártmányok ellátá
sa terén ugv belföldi, mint beho
zatali vonatkozásban biztosítsa 
tagjainak szükségletét. A közel
múltban mái* sikerült is jó  ered
ményekét elérnünk. Az ijiarügyi 
minisztérium intencióinak megfe
lelően pedig igyekszünk egy uj 
keresztény festék- és vegyi nagy- 
kereskedő réteg kialakításával a 
keresztény kiskereskedők szükség
letének kielégítését elősegíteni.

A szakosztályba tömörült keres
kedők saját érdekükl>en cseleksze
nek, ha igényeiket és kívánságai

kat. a permanens üléseken beje
lentik. Ezúton is felhívom a szak
osztály tagjait, hogy a hétfői ér- 
tekezleteken lehetőleg mindn-kx 
tegyen részt.

Meg kell említenem, hogy a fa
gyasztói igények kielégítése t*. 
kin tété ben a változott viszonyok
nak megfelelően bizonyos miül- 
ciót szükséges és kell végrehajta
ni- A kereskedőnek keli megér
tetnie a vevővel, hogy ne vásá
roljon nagyobb mennyiséget. mini 
amennyire valóban szüksége Van 
és ezáltal tegye lehetővé, hogj 
másoivnak  ̂ Ls jusson a szükebb 
készle te k bő 1. Hiszen maga Telelj 
Pál gróf miniszterelnök mondotta, 
hogy nemzet- és közérdekcllem 
cselekedet az, ha valaki árai 
halmoz. A  kereskedőnek köteles
ségei vannak összes vevőivel szem
ben, tehát nem hibáztatható, ha 
egyeseknek nem juttat többet, 
mint amennyit szükségletüknek 
megf el élőén szoktak vásárolni. \ 
vásárlóközönségnek is meg kell 
szívlelnie a miniszterelnök szavait: 
Senki ne vásároljon egyszerre fcíb- 
l»et, mint amennyire a szükségletei 
kényszerítik!

A t á j é k o z t a t ó  á r a k a t  
a bíróság  

s za b a d o n  m érlegelheti
Az ipartestületekr illetőleg az 

ipartestületek érdekelt szakosztá
lyai a keresk. miniszter álláspont
ja  szerint foglalkozhatnak az 
árak (vállalkozói dijak) kérdésé
vel, inegállapitliatják a legalacso
nyabb árakat (vállalkozói dijakat), 
azokra az ipartestületi (szakosz
tá lyi) tagok figyelmét felhívhat
ják és azoknak a tagok által le
endő megtartását kívánatosnak ée 
szükségesnek jelezhetik, megtartá
suk érdekében a meggyőzés esz
közét igénybe vehetik, nevezete
sen egyebek küzöct rámutathatnak 
azokra a hátrányokra, amelyek a 
legalacsonyabb árak (vállalkozói 
dijak) meg nem tartásából az ipa
rosságra származhatnak, de ezek
nek az áraknak (vállalkozói di
jaknak) betartására pénzbírságot, 
vagy más kényszerítő eszközt al
kalmazni az ipartestületnek ioga 
nincs.

Az ipartestül etek, illetőleg [szak
osztályok által megállapított leg
alacsonyabb árak (vállalkozói di
jak ) tehát csak irányárai:, tájé 
koztató árak lehetnek. Az ilyen 
irányárak megállapít ásáiio/. ellen
kező rendelkezés hiányában elégsé
ges az ipartestület (szakosztály, 
gyűlésén határozatképes számban 
résztvevő tagok általános többse 
gének hozzájárulása. A bíróság fel
adata, hogy ezeket a tájékoztató 
irányárakat mikor és milyen fél-1 
télelek mellett veszi figyelembr v 

Meg vagyunk azonban győződve 
arról, hogy bíróságaink a tiszte* 
és szolid bázison nyugvó tájékoz
tató árakat mindenkor kellő fi
gyelemre méltatják. A  szakma fel
adata, hogy az ily tájékoztató ára
kat körültekintő gondossággal ál
lapítsa meg.

B aro ss  tag B a ro s s  tagot tám ogat!
Kicsi Nagy

az ára. a súlya, részletre is kapható az é rtéke , lefjesilőkéDessége, élettanai
a Wa NDERER WERKE
által gyártott hordozható

C O N T IN E N T A L
I R Ó G É P - n e k

Vezérképviselet:

GOY és KO VALSZKY
Bemutatás országszerte díjtalan! V .f N á d o r - u t c a  11

Szőnyeg, butsrszöve!, függöny, paplan, linóleum, tapéta
T*

Haas F i p  és Fiai-féle Rt-ni
Főüzlet: Budapest, V., Yörösmarty-tér
F iók üz le tek : Budapest, IV., Károly király-ut 111 
Szombathely, Sopron, Debrecen, M iskolc, Kassal
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5 anyaggazdálkodási bizottság 
uj helyiségbe költözött

A 10.670 1939. M. E. számú 
rendelői alapján felállított ipari 
anyaggazdálkodási bizottságok kö
zül január 15-én a következő iro
dák kezdik meg uj helyiségben 
működésűket:

Az Anyaggazdálkodás. Fos- és 
Acélipari Bizottsága, valamint az 
Anyaggazdálkodás Fémipari és 
Fémárukat Gyártó Ipari Bizottsá
gának közös irodája: V., Gróf 
Vigyázó Ferene utca 2., TI. emelet. 
(Telefon: 113 328.)

Az Anyaggazdálkodás Ásvány- 
olajipari Bizottságának uj iroda- 
helyisége: V., Gróf Tisza István 
utca 8., II. emelet. (Telefon: 
188 306.)

Az Anyaggazdálkodás Faipari 
Bizottságának irodája: V., Akadé
mia-ó. 5. IV. (Tel.: 128 028.)

Az Anyaggazdálkodás Papiros- 
feldolgozói pari és Pa pirost gyártó 
Ipari Bizottságának irodája: II., 
Fő-utca 11.. I. 3. (Tel.: 357 339 
és 157 081.)

Az Anyaggazdálkodás Gyógy
szert pari Bizo f tságá nak i rod áj a : 
\\, Személynek utca 27. 1. 2. 
(Telefon: 113 112.)

A  többi bizottsági irodák régi 
helyükön folytatják működésüket 
A  Bizottságokhoz tartozó anyag
igénylési ügyekben, vágj* pedig a 
működési körükbe utalt anyagokra 
vonatkozóan kiadott rendeletek 
kapcsán felmerülő Egyéb ügyek- 
hen a fentemlitett szakbizottságok 
irodáihoz kell fordulni. Az anyag
igénylési kérelmek részére kiadott 
uj űrlapok a kereskedelmi- és 
iparkamaráknál szerezhetők be. 
Január hó 15. után az anyag- 
igénylések csak ezeken az űrlapo
kon nyújthatók be az illetékes bi
zottságoknál.

lparjogositvány ki
adásának uj rendje

Az ipa rügy i miniszter az ipar
igazolványok és iparengedélyek 
kiadása, továbbá uj üzlethelyiség 
nyitása tárgyában rendeletet adott 
ki. Az első szakasz szerint tovább
ra is kiadhatók iparigazolványok 
és iparengedélyek miniszteri külön 
engedély nélkül, kivéve az alábbi 
eseteket: 1. Jogi személvek részé
re. 2. Az 1S39. évi IV . törvénycikk
ben felsorolt személyek részér:* 3 
Bármilyen ipar gyárszerü üzéséiv. 
4.ÉIÓ állattal kereskedők részére, fé- 
legirtó vállalatok részért.*, fogadó-, 
fogműves iparra, hírszolgálati és 
menet jegy irod ára, nyomda- és 
oszeresi párrá, penzkölcsönügynök- 
ségre, sokszorosító irodára, szik- 
viziparra, színházak, mozik je
gyeinek árusítására, temetkezési 
és vagyonőrző vállalatra és zsib- 
árus üzletre. A harmadik szakasz 
szerint az iparos meglévő igazol
ványa alapján uj üzletet is nyit
hat, ha nem tartozik a fentebb 
felsorolt kivételek közé.

Baross tagoknak kedvezmény! 
Zsineg, kötél, ponyva, háti
zsák és sportam cikkek

HAUSCH1LD ALBERT
Budapest. IV. Ger!óczv-uca II. 
Közp. Városház kapuval szemben.

92 éves cég. Tel 181-572.

A Budapesti Nemzetközi Vásár 
előkészületei Hallóssy István szak
szerű és kiváló irányításával ha
talmas lendülettel folynak már. 
Bár az Európában uralkodó rend
kívüli viszonyok a vásárrendezés 
munkáját nagyon megnehezítik, 
Magyarország gazdasági intaktsá- 
ga és az európai államokkal való 
jóviszonya biztatást nyújt arra, 
hogy odaadó, áldozatos munkával 
ugv a magyar gazdasági élet, 
mint a nemzetközi kapcsolatok 
szempontjából sikeres és eredmé
nyes vásárt, rendezhessünk.

A Vásár anyagát ez évben tul- 
nyomórészben a magyar ipar ter
mel vényei adják. Biztosítani igye
keznek a gazdasági életünk szem
pontjából fontos külföldi államok 
részvételét is a B.N.V.-on. A rende
zőség be akár ja mutatni a Vásá-

A debreceni Baross Szövetség 
mint már jeleztük, január 20-án 
ünnepi diszközgyülést tart Ba
logh Gyula dr. kormány főtanácsos 
elnök vezetésével.

A díszközgyűléssel kapcsolatban 
a debreceni Baross, az Egyesült 
Női Tábor és a MANSz az Arany
bikában Magyar Estet rendez vi
téz József Ferenc, vitéz Kcresz- 
tes-Fischer Ferencné, Tasnády- 
Aagy András, Varga József, Vcy 
László báró, vitéz Hajnóczy József 
tábornok, Lossonczy István főis
pán és Oláh Lajos táblai elnök 
diszf óvédnökségével.

A Magyar Esten amelyet a

nek helyiségében lelkes hangulat
ban és példás összefogásban egy 
táborba tömörült a mohácsi ke
resztény kereskedelem és ipar, 
hegy érdekeit szervezetten védje 
meg. A Baross Szövetség mohácsi 
fiókjának alakuló közgyűlését Pap 
József kereskedő nvitóttá meg s 
örömének adott kifejezést, hogy 
oly sokan jelentek meg már az
alakuláson.

Stranczinger Sándor ezután be
szédet intézett a megjelentekhez:

Mai összejövetelünknek az ad ér
téket -  mondotta . hogy vág

jon, hogy a magyar ipar miképpen 
tudja a hiányzó árucikkek elő
áll i fásával a szükségletek kielégí
tését biztosítani.

Rámutatnak a nyersanyaggaz
dálkodás eredményeire, Ismertetik 
az anyagtakarékosság lehetőségeit 
és céljait szolgáló eljárásokat és 
módszereket. Bemutatásra kerül
nek az uj textilanyagok, a magyar 
alumíniumgyártás, élelmiszer és 
konzervipar, felvidéki, kárpátal
jai vállalatok stb.

Jelentős csoportot szán a ren
dezőség a kisipari kérdéseknek, 
különösen hadfelszerelés és export 
szempontjából. Külön csoport az 
ország motorizálásának ügyét ölelj 
fel.

A B. N. V.-t 1940. április 26-tól 
május 6-ig tartják meg.

rádió is közvetít este fél nyolc 
után Balogh Gyula dr. mond 
beköszöntőt. A megnyitó beszédet 
llovszky János országos elnök, 
az ünnepi előadást vitéz Ke- 
resztes-Fischer Ferencné, a bel
ügyminiszter felesége tartja. Vo- 
záry Aladár országgyűlési képvise
lő a visszatért Felvidék és Kárpát
alja üdvözletét tolmácsolja, Sza
bó Béla magyar dalokat énekel. 
A nagyszabású Magyar Estet di
vatbemutató, majd diszpalotás zár
ja be, amelyet huszonnégy pár 
táncol.

A debreceni diszgyülésre na
gyobb küldöttség utazik Debre
cenbe az ország valamennyi Ba- 
ross-szervezete részéről és Buda
pestről is, llovszky János orszá
gos elnök vezetésével.

re egymásra találtunk. Vállvetett 
munkával, törhetetlen akaraterő
vel kell előretörnünk, ha azt akar
juk, hogy megbecsülésben legyen 
részünk. A keresztény gondolatnak 
győzni kell és győzni is fog.

Lankadatlanul dolgozunk együtt 
iparostársainkkal és mindent meg
teszünk, hogy Szövetségünket a 
nagyközönség igazán megismerje, 
megszeresse és értékelje. Adjunk 
talajt a jövő generációnak, hogy 
neesak a hivatali pályákon keresse 
boldogulását, hanem szakpályákon

A most meginduló nagy munká

ra felhívjuk a keresztény társada
lom figyelmét. Csatlakozzék moz
galmunkhoz, támogassa becsületes 
harcunkat, hogy városunknak erős, 
fulladó kereskedő- és iparostársa- 
dal ma legyen.

A nagy tetszéssel fogadott be
széd után Vőrinek Lajos az alap
szabályokat ismertette, majd meg
választották a tisztikart:

Elnök: Pap József. Ügyvezető 
elnök: Stranczinger Sándor. Alel- 
nökök: Bauer Károly és Páncsits 
Márk. Ügyész: Schmidt Miklós dr. 
Titkár: Voriselc Lajos. Pénztáros: 
Mohai János. Ellenőrök: v. Tóth 
Sándor és Pacsay László. Választ
mány: Zsuzsits István, Illés Sán
dor, Scheich Ferenc, Balogh Pál, 
Poszt János, Tóbl József, Pétrin 
Imre, Miholek József* Fridrich 
Oszkár, Bubint József, Schleicher

A Budapesti Községi Takarék- 
pénztár január 13-án tartotta köz
gyűlését Szendy Károly polgár- 
mester elnökletével. Liptay Lajos 
dr. vezérigazgató bemutatta az el
múlt üzletévről szóló jelentést, 
amely az intézet nagyarányú fe j
lődését bizonyítja és adataival ál
talános figyelmet kelt. A főváros 
pénzintézete az elmúlt év folya
mán megduplázta előző évi nyere
ségét. A  közel egymillió pengős 
nyereség lehetővé teszi, hogy nyolc 
év után az igazgatóság ismét java
solja az osztalékfizetést.

Az intézet betétállománya, kere
ken 12 százalékkal emelkedett, 
amely jóval meghaladja az orszá
gos átlagot. Figyelembe kell ven-

Az esetleges adófelmondás mel
lett amelyről a szükséges tud
nivalókat lapunk más helyén kö
zöljük • rendkívül fontos, hogy 
az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottak szemé
lyében és munkakörében 1939. dee. 
31-ig beállott változásokat január 
31-ig bejelentse az Értelmiségi 
Kormánybiztosnál! (V . Klotild u. 
10 c.) A  bejelentéshez szükséges 
nyomtatványt a kerületi elöljáró
ságnál lehet beszerezni.

ila  változás az illető félévben 
nem volt, ezt is be kell jelenteni. 
A kimutatást betűrendbe foglalva, 
elkülönítve ha ezt az alkalma
zottak száma indokolttá teszi 
külön iveken kell elkészíteni, egy
felől az illető félév alatt a szol
gálatból kilépettek, másfelől az

F A S Z É N
relorta és boksa 
csomogos. zsákos és fuvartételekben'
H alm os és Ves/prém y

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

Fűszeresek, szabók, bádogosok ré
szére n a p o n k én t i  szállítás.

János, Bittér Jenő, Szalai Ba
lázs, CzigJer Béla, Stollár Ferene 
és Jákfalvi Sándor.

A megválasztott ügyvezető el
nök, Stranczinger Sándor megkö
szönte a tagok bizalmát, Balogh 
Pál felszólalása után Pap József 
elnök meleg szavakkal bezárta az 
ülést.

ni azt is, hogy a főváros be tét j# 
csökkent és igy a magánosok b i
zalmának fokozódását mutatja a 
betétállomány növekedése. A  je
lentésből kiderül, hogy a takarék
pénztár jelentős mértékben vette 
Jci részét a közgazdasági élet nagy- 
fontosságú ágában, az exportüz
letek finanszírozásában és más 
gazdasági területeken.

örömmel számolunk be a Buda
pesti Központi Takarékpénztár 
rendkívül nagy fejlődéséről, mely 
méltán dicséri TAptay Bajos ve
zérigazgató kiváló bankvezetését 
és a rendkívüli viszonyok között 
is rugalmas, nagyszerű üzleti po
litikáját.

újonnan alkalmazottak és végül az 
olyan foglalkoztatottak tekinteté
ben, akik a számadási félév alatt 
értelmiségi mnukakörből egyéb 
munkakörbe vagy egyéb munka
körből értelmiségi munkakörbe 
léptek.

Bejelentési kötelezettség alá 
esik egyéni cégnél vagy betéti tár
saságnál a vállalat ügyeiben mű
ködést kifejtő az a csendes tára 
vagy kültag is, akinek nincs ipar- 
engedélye.

Bejelentési kötelezettség alá es
nek az értelmiségi munkakörben 
foglalkoztatott tanulók, tanoncokp 
gyakornokok és javadalmazásban 
nem részesülő alkalmazottak is.

„T R E T O iT
IRIZNYÁNÁL, IV.,

íd  OfiaggoA-Edt 
‘7)e&kece*i&en

Mohácson is m egalakult 
a Baross-fiók

A Mohácsi Iparosok Olvasóköré-

Nagy fejlődésről számol be 
a Községi Takarék jelentése

V i g y á z a t ! :  
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Önállósulás

E három sorsprobléma csillan 
ki a mai gazdasági kérdések meg
vitatása során. Az egyes felszó
lalásoknak csupán egyes foszlá
nyait ragadjuk ki, hogy ezzel is 
e kérdések szoros összefüggését 
kidomborítsuk.

Az önállósulás kérdésében vala
mennyi felszólaló szavaiból a jövő 
generáció iránt érzett őszinte, me
leg szeretet árad. Hiszen apa és 
fiú  ülnek a tárgyalótermek pad
soraiban. A  vita azonban itt-ott
szenvedélyes megnyilatkozásokra i-
vezet.

»Az életet csendes zümmögéssé 
álomba ringatni nem lehet. De 
kockázat nélkül nincs életmámor.
Mámoros lelkesedés nélkül pedig 

nincs fejlődés. És igv tovább! A 
Baross Szövetség legutóbbi vita
ülésének leszűrt bölcs tételei itt 
is helyes irány felé mutatnak. Két 
sorsprobléma. Az ifjúság előretöré
sének meggátlása, a teheteégek 
félreállitása, igy szólt az egyik, 
felszólaló, Bányász Jenő dr.: »L gy 
hat rám, mint temető a magyar 
s z ív  alatt. Az uj. a születendő, 
a régi, az átvészelt , csak éppen 
a felszínen mozgó vállalatok kö
zött meg kell találni a helyes 
megoldásókat. Mi történjék a már 
fennálló és segélyre szoruló vál
lalatokkal? és itt eljutunk a 
Szövetkezetei: versenyének és a
Hitel-nek kérdéséhez.

Egyértelmű a megállapítás, hogy 
a meglévő birtokállomány meg
bontásával, a szűk élettér morzsái 
felett való viaskodásban a szövet
kezet és a kereskedelem csak vesz
tes lehet. .4 kereskedelem elpusz
tul és az ország és benne a szö
vetkezet is csak szegényebb lesz. 
Ebben a vitában a nagy hang c.-ak 
szenvedélyt és programtalanságot 
takar, a kicsinyes, a ma pereidben 
és érdekszférájában elő kritika pe
dig csak réseket lát, im rt csak 
réseket keres.

Baross irányt mutat
A Baross Szövetség itt is hcly -> 

irányt mutat. Ilovszky János kép
viselőházi beszéde egyenes utón 
keresi a megoldást. A vezető szó
lam: jobbat és többet termelni!
A belső fogyasztást a legszélesebb 
határokig fokozni! Piacot kutat
ni és teremteni a kivitel számára.

Teleki Pál gróf miniszterelnök 
ösztönzési ad az újabb és gazda
ságosabb termelési ágak bevezeté
sére, a melléktermények megfele
lőbb feldolgozására.

Varga József kereskedelem- és 
iparügyi miniszter a kereskedelem 
erősítését, ellenállóképességét, szí
vósságát elősegítő intézkedéseket, 
tesz, a gyengébb, de tisztes ele
mekkel való üzletkötést hangoz-

Baross tag

y$c&ö*i{etd
j t A & S l  műszaki 
^  if*  nagykereskedés 
Budapest, VI., Podmaniczky-u. 21 

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

gápek stb.

H i t e /
tatja, hogy ezzel megalapozza és 
kiszélesítse a kereskedelem és ipar 
életterét, jobb és nagyobb kenye
ret adjon neki. Megszólalt az el-

vi vitában Wünscher Frigyes, a 
Hangya elnöke is, aki megértéssel 
és jóakarattal a kereskedelemmel 
való összhangzatos munkát sürge
ti, az ország fokozottabb értekter- 
melését. Nem kíván a keresztény 
kereskedelemmel szemben védekez
ni, hiszen ez a kereskedelem nem 
uzsoráz ki senkit, ö  is helyesen 
irányított kereskedelmet támogató 
politikát és a termelési ágak kö
zött helyreállítandó összhangot 
sürget.

■ g B MMSSSZOVMStti .

Egymással és nem egymás ellen
Jóakarat, valóban csak egy kis 

megértő jóakarat kell, hogy a még 
szembenálló Szövetkezet, másfelől 
a kereskedelem és ipar egymásra 
találjon, megtalálja egymás szi
vét, amely magyar sors-közösség 
és egymás kezét, egymást segítő, 
támogató kezét. Erős a hitünk, 
hogy o találkozásból, ebből az 
őszinte kézfogásból uj, •‘gészséges 
és termékeny magyar élet fakad.

A harmadik vajúdó probléma a 
hitel kérdése. Hitel éspedig sür
gős hitel kell. ez pedig tőkeerő, 
főleg azonban a szervezés kérdése.

Tteményi-Bchneller pénzügymi
niszter és ezt örömmel kell meg
állapítanunk átérzi a kisembe
rek beszerzési és értékesítési pro
blémájának döntő fontosságát. E

célból létesített szervezeteinknél is 
mind erőteljesebben érvényesül az 
üzleti tisztesség alapján álló kis
emberek jogos igényeinek elisme
rése, az egyenlő feltételek mellett 
folytatandó versenyküzdelem egész
séges alapjának a lefektetése, mely 
értékké emeli a becsületet és fe
dezetnek tekinti a raktáron lévő 
árut és a kinnlevőségeket és ezzel 
háttérbe szorítja a merev, az ér
dekszálak szövevényeibe burkolt 
kamatproblémát is. De egyidejűleg 
előtérbe állítja a műveltség emelé
sének, a szakértelemnek, a terme
lés helyes irányításának, ellenőr
zésének, a termelés átállításának 
és a rentabilitásnak a gondolatát, 
biztosit a tisztes, becsületes és 
amely utat nyit és érvényesülést 
szakszerű munkának.

Azonos érdek
.1 rosszhiszeműség és a vétkes 

könnyelműség azonban aláás min
den nemes törekvést. I)e csak el
addig, mig a szigorú büntető meg
torlás nem sújtja a kötelezettsé
gek vállalásának negligálását 
Nem vitatható, hogy a hitelező 
és a tisztességes adós érdeke azo
nos, mivel minden hitelező egy

s és az adós 
beteggé teszik 
szhiszemü adó-

személyben adós 
egészséges üzletét 
a könnyelmű és re 
sok.

íme e három sorsproblémának 
vezető gondolatai, amelyek, ug 
vezető gondolatai, amelyek, úgy 
véljük, helyes irányban keresik és 
gítö megoldásokat.

D IL IN  E LEK  Dr. M I
NISZTERI TANÁCSOS. A kor
mányzó miniszteri tanácsossá ne
vezte ki Bulin Elek dr. min. osz
tálytanácsost, a miniszterelnökség 
sajtóosztályának helyettes vezető
jét. Dulin Elek nevét ismeri 
minden keresztény újságolvasó: .1 
magyar sajtó megtisztitásálxin, 
kereszténnyé tételében, a régóta 
sürgetett Bajt óka marónak létreho
zásában hervadhatatlan éráenvi 
vannak. Dalán Elek, a kiváló saj
tójogász ezúttal felfelé ívelő pá
lyájának újabb jelentős, de- min
den bizonnyal nem utolsó mérföld
kövéhez érkezett. Munkásságának 

érdemeinek elismerése a ma
gyar sajtóban osztatlan és őszinte 
örömet kelt.

HÁZASSÁG. A Krayer festékes 
oég tulajdonosának fia, Krayer 
Erich e hó 20-án d. u. 6 óra
kor tartja esküvőjét a kassai evan
gélikus templomban Farkas And
reával. Gratulálunk.

Kedves Baross-testvérünk, Mar- 
schalek István leánya: Mária és 
Czégény Sándor iparművész (szin
tén Baross-tag) január 21-én dé
li 1 órakor tartják esküvőjüket 
a Bakáts-téri róm. kath. temp
lomban. Előre is: Sok boldogsá- 
got!

A HORTHY MIKLÓS Nemzeti 
Repülő Alapról szóló 1939. évi X. 
t. e. értelmében a m. kir. jnxsta 
az Alap javára 100 százalékos fel
árral bélyegsorozatot adott ki. A 
bélyegek január 1-én kerültek for
galomba. A  sorozat 6+6, 10+10 és 
20-J-20 filléres értékekből áll. A

R.T.
II.. IMefríri-il t2l.

Kábelek, szigetelőcsövek
fuU uM t- ci fefcefe

nél dlvatgombok, huzózárak stb

nemzeti repülés fejlesztésének nagy 
jelentősége szükségessé teszi, hogy 
a bélyegek felárából az Alap támo
gatására minél nagyobb összeg 
jusson. E oél elérése érdekében 
felkérjük tagjainkat, hogy inixiél 
nagyobb számban vásárolják a fel- 
áras repülő-bélyegeket.

A  B. Sz. DROTISTA SZAK
OSZTÁLYA közli, hogy minden 
hónapi harmadik péntekjén szak
osztályi ülést tart külön meg
hívó kibocsátása nélkül. A  szak
osztály vezetősége ezúton is fel
kéri a tagokat, hogy a szakosztályi 
ülésekre jöjjenek el a fenti na
pokon.

A CIPÉSZ SZAKOSZTÁLY köz
gyűlése. A B. Sz. cipész szakosztá
lya január hó 30-án tartja tiszt
újító közgyűlését, amelyen egyéb 
fontos szakmai ügyek kerülnek tár
gyalásra. így elsősorban az anyag- 
gazdálkodás kérdéseivel, az árkal
kuláció kérdésével, valamint az 
áru-ellátás ügyével fog- a közgyű
lés foglalkozni, amelyre a szak
osztály tagjait ezúton is meghív
ja.

A  BAROSS SZÖVETSÉG i>apir- 
szakosztálya január 25-én, csütör
tökön tartja tisztújító közgyűlé
sét, amelyre ezúton is meghívják a 
szakosztály tagjait.

AZ ÉLELM ISZER-NAGYKE
RESKEDŐK nagy vásár telepi szak
osztálya minden /pénteken este 6 
órakor a Baross Szövetség helyi

ségében értekezletet tart, melyre 
ezúton hívja meg a szakosztály 
tagjait. Hazslinszki Imre szakosz
tályi elnök.

UJ BAROSS-SZAKOSZTÁLY 
Alakult: A műtrágya- éá növény
védelmiszer kereskedők szakosztá
lya. Elnök: Abaffy István nagyke
reskedő, Kaposvár.

ID É NYK IÁRU SITÁS. A Deb
receni Kereskedelmi ás Iparkama
ra közli, hogy az idényét vagy 
divatját múlt, raktáron maradt, 
kiselejtezett stb. áruk' 1939. évi 
téli idényvégi árusítását a Kama
ra területén 19-10. január 22 30 kö
zött lehet megtartani. A Kama
ra figyelmezteti az érdekelt ke
reskedőket, hogy sem az árusítás 
megkezdése előtt, sem annak tar
tama alatt az áruraktárt az al
kalmi árusítás céljait szolgáló 
árukkal kiegészíteni nem szabad.

KÁVÉSOK FIGYELM ÉBE! Ne
felejtse el január 20-ig beküldeni 
az Árkormány biztosságra a janu
ár 15-én érvényben volt étlapokat. 
Január 25-ig befizetendő a sze
mélyzet illetményéből levont ke
reseti-,’ külön- és rokkantellátás! 
adó.

AZ IPAR Ü G Y I M IN ISZTÉ R I
UM uj kéményseprő-kataszter fel
állítására készül és az adatok ösz- 
szegvüjtése céljából leirattal for
dult a törvényhatóságok első tiszt
viselőihez. Még mielőtt azonban 
maga a szakma is megismerhette 
volna az összeírás gyakorlati je- 
lentőségét, máris olyan hírek je
lentek meg egyes lapokban, hogy 
100 uj kéményseprő-kerületet állí
tanak fel. Ezzel kapcsolatban most 
a Budapesti Kéményseprők Ipar- 
testülcte kijelenti, hogy ez a be
állítás még tulkorai és túlzott. A 
fővárosban ugyanis számos olyan 
kerület, van, amelynek kémény-lét
száma alacsonyabb a minimumnál, 
úgy, hogy Budapesten legfeljebb 
kerület-arányosításról lehet szó. A 
szakma tisztes polgári hasznát biz
tosi tani kell éppen ennek a mes
terségnek fontos tüzrendészeti je
lentőségénél fogva is.

A LÁD AG YÁR AK  kéréssel for
dultak az Árkormánvbiztossághoz, 
hogy az anyagdrágulás miatt en
gedélyezze a ládaárak emelését. 
Az Árkormánybiztosság most ér
tesítette a GyOSz-t, hogy a gyá
rak a felhasznált anyag köbtar- 
talma után a tényleges anyagár
emelkedést, de legfeljebb 15 P. fel
árat számíthatnak az aug. 26-i 
láda-faárakhoz.

T ILO S A  PA P l RT A L P I CIPÓ. 
Az iparügyi miniszter rendeletet 
adott ki, mely szerint olyan ci
pőt, csizmát és más lábbelit, mely
nek talpa papírból vagy papiros 
felhasználásával készült, előállítani 
vagy forgalombaliozni nem sza
bad. A  rendelet ellen vétók tizenöt 
napig terjedhető elzárással vagy 
pénzbüntetéssel büntethetők.

Üzen a szerkesztő...
Hol a rizs ?

Hol a rizs? kérdezik. Kér
jük, olvassák el a két héttel ez
előtti lapszámunkban, Mezőköves
den történt c. cikkünket. . .

Panlotírog Magyar Fűszer termékekéi 
Értékesítő Szövetkezet
a legkiválóbb magyar 

paprika-különlegességek exportálója
Budapest. IX. kér.. Ferenc-kfirut 35 szám 

T e l e l ő n :  144 - 17 0

M A R K A S  MINŐSÉGŰ
HUSKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL

A LAP1TTATOTT 1 8 8 8 . " kolbászárúgyár R-T.
t á p é r t é k é t , e r ő t , e g é s z s é g e t  a d .

Fiiszerkereskedöket érdekli!
Rizsnyilvántartás

A rizshántoló malom értesítést, 
küldött szét, amelyben felhívja a 
rizst árusító kereskedők figyelmét, 
hogy a kereskedelmi miniszter 
1940. jan. 1-tól ellenőrzés alá he
lyezte a rizselosztást. A  kereske
dők jan. 1. alapból kiindulva, kö
telesek nyilvántartást vezetni a 
rizs készletről. A változásokat (el
adás) tételenként kell feltüntetni, 
ha 20 kg-on felüli mennyiségről 
van szó, a 20 kg-on aluli tételeket 
elegendő hetenként egyszer beve
zetni a készlet-nyilvántartásba. A 
A  szál 1 i tó jegyzé ke ke t külön meg 
kell őrizni.

Alapítási év 1890.

HAUER REZSŐ
C U K R Á S Z

cukrászdája és csokoládégyára

Budapest, Vili., Rákftczi-ut 41. ti.
T e l e f o n :  142-504.. 144-371.

ORftBEK FERENC
G É P G Y Á R A

Budapest, Vili., Bókay János-u. 8.

LÉGKOMPRESSZOROK
HÜ ÖBEREHDEZÉSEK, VJCIIUH- 
SZIVJTTYBK, FOGASKEREKEI

SPÖLARICH HAVEHAZ8A.4
Mindszsnliir István

A G

F a r k a s  J e n ő
muzsikál

/—% vA. . l lben M a j o r  I d a  énekel 
Délutántól reggelig TÁNC. PittyÓ-Jazz

C s á s z á r  Im r e
Bucajest. IX., Lónray-u. 36. lel.: tö8-749
Linóleum es gummi Burkolási szakváüala .

Beton és Esirich aljzatokat készítek. 
Gvnr: arban kaphatók : Ebed löszön yenek 
futószónyegek. laknák, viaszosvászon, en 

r» p-rnu vászon, rolettnk.

Fenntartva

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

részére Nádor-utca 34.

Mészáros József
kelme-, ruhafestő és vegytisztító

B u dapest, V ., Sas-u. 23  
T e l e f o n :  127-552
Munkáért h á z h o z  köldök. 
Baross-tesoknak engedmény

»TINTENKULI  «
tCKEP KÁLMÁN BUDAPEST, VIIL VAS-U 12

CrémantRosé 
'T ransytvan ia  s a



Üzleti tisztesség -  birói szemmelPannonié szili
Budapest.

É t t e r e m  _  K á v é h á z
E s k ü v ő k r e ,  iársasösszejövetelekrc 

különtermek.

Keresztény kézben 
a cukorelcsztás !

A Baross-füazeresek és kiskeres
kedők örömmel fogadták az elmúlt 
év végén, hogy a régi cukoréiosz- 
tő-saerv, a cukor-harteü., amely to
ként >'liberáli.-, elemekből állott, 
a szerződés lejártával felbomló?t. 
Szükségessé vált tehát az uj 
korelosztó-szorv megalakítása és ez 
a közel múlt napokban meg is tör
tént. Általános megelégedést, 
kizárólag keresztény tagokból.

Diószeghy Viktor, az elosztó
szerv tagja, ezzel kapcsolatban a 
következőket mondotta:

A  cukorelosztás keresztény kéz
be juttatásával a fűszerkor©* kö
dök és á'tálában a kiskereskedők 
régi óhaja tel je tiit. Üröminél je
lenthetjük, hogy a cukorelosztrí* 
nem csak. hogy keresztény kezek
be került, de a szervezetben leg
nagyobbrészt Baross-tagok vannak 
és így a jövőre biztosítva van az 
áltálunk felkarolt kiskereskede
lem és füszerkereskedÖk cukorel
látása.

Postaigazgatóság : 
Nem készül 
telefondrágitás

A  magyar kereskedő- és iparos
társadalom széles köreiben nagy 
nyugtalanságot keltett az a hir, 
hogy a postaigazgatóság szabá
lyozni akarja a helyi beszélgeté
sek időtartamát. amelyet három 
•percre korlátoznának a tervek sze
rint s ennek leteltével újból le 
kellene fizetni a beszélgetési di
jat; az automata gép önműködően 
bontaná a kapcsolást. Ez a terv 
úgy megdrágítaná a telefont, 
hogy azt az egyéb terhektől úgy
is erősen sújtott kereskedők és 
iparosok már nem bírnák el és 
kénytelenek volnának ez esetben 
telefonállomásaikat megszüntetni, 
nini viszont esetleg üzletük pangá
sát vonná maga után.

A  közérdekű ügyben ezért a pos
taigazgatósághoz fordultunk, ahol 
azt a megnyugtató választ kap
tuk, hogy a -postaigazgatóság ez- 
idaszerint ilyen tervvel egyálta
lán nem foglalkozik. Reméljük, 
— a jövőben sem, hiszen e terv 
megvalósítása a fellendülő gaz
dasági élet súlyos megbénítását 
vonná maga után.

N e  m en jen  e l vá sá ro ln i 
a  K é k -K ö n y v  n é lk ü l!

A magyar birói kar évadnyitó 
ülésein a vezető birói tekintélyek 
élesen belevilágítottak a magyar 
gazdasági élet lelki világába cs 
az üzleti tisztesség és a jó  er
kölcs magasságából figyelték az 
üzleti élet egyes jelenségeit, ki
növéseit.

T ö r e k y  G éza
A magyar biró sajnálattal meg

állapítja, hogy a közélet mélyen 
belenyúl a magánautonómián ala
puló vagyoni jog rendszerébe. De 
ugyanakkor Töreky Géza, a Kúria 
elnöke helyesen jegyzi meg, hogy 
ez a benyomulás teljesen megfe
lel annak az ősi magyar áldozat- 
készségnek, amely minden szabad
ságról, minden jogról, minden 
előnyről le tud mondani, ha meg 
van győződve arról, hogy ezt az 
áldozatot a Haza oltárára helye
zik, a közösség érdekében koz
zák. Megdönthetetlen magyar sza
vak, amelyek minden magyar ke 
reskedő és iparos szivéből fakad
nak.

P u k y  E n d re
Akadlak, .-ajnos, hangok, ame

lyek a visszacsatolt területeket- 
üzlet i rdekek szempontjából mér
legeltek és ha csak egy pillanat
ra is megfeledkeztek a magyar 
közösség öncéluságáról. Itt a bi
ró ajkáról is elhangzott a Szent 
Korona közjogi fogalmának meg
dönthetetlen, irányt-adó tana. A 
magyar hitvallást Puky Endre, a 
Közigazgatási Bíróság kitűnő elnö
ke önti szavakba. Ebben a tan
ban, úgymond, a politikai és köz
jogi felfogásnak ugyanaz az ab
szolút tisztasága nyilatkozik meg, 
mint amelyet az egyetemes erköl
csi felfogás Krisztus tanításában 
ért el. A mi életterünkben élő né
pekkel morális közösségben éltünk 
és ezt a közösséget, ha áldozatok
kal is jár, boldogan és szeretettel 
vállaljuk, hiszen ez a m i közös 
magyar sorsunk, államalkotó és 
államfenntartó morális értékünk, 
a létfeltételek azonosságához va
ló jognak elismerése és biztosí
tása: ez a Kárpátok övezte töké
letes földrajzi egység.

L á n g -M it ic zk y  E rn ő
Magunk is hangsúlyozzuk, hogy 

a szuronyok árnyékában nem le
het közgazdaságot felépíteni, de 
a gazdasági élet morális alapjait 
annál erőteljesebb eszközökkel kell 
megvédelmeznünk, hogy az ipar, 
nyersanyag és a kereskedelem har 
móniáját biztosítsuk. És itt szólal
tassuk meg Ijáng-Miticzky Ernő 
táblai elnököt, aki megnyugtat 
bennünket, hogy a magyar biró is
meri és átérzi a nemzet egyetemé
nek érdekeit, — az állam rendje 
ellen intézett támadások hordere- 
jét. M i is érezzük mindannyian, 
hogy minél válságosabbak az idők, 
annál határozottabban domborodik

ki a belső rend teljességének és 
tökéletes voltának nélkülözhetet
lensége és a birói működés ma
gasztos volta és fontossága.

Aki közszükségleti cikkért na
gyobb árat követel, mely a méltá
nyos hasznot meghaladó nyeresé
get foglal magában, szabadság- 
vesztéssel sújtható. A  méltányos 
haszon megállapításánál, tagadha
tatlan, bizonytalan helyzet állott 
elő, a helyes irányt azonban an
nak a tisztességes kereskedőnek 
és iparosoknak a típusa, magatar
tása fogja megszabni, aki munká
jában mindenkor maga mellett 
meglátja dolgozó embertársát, 
meglátja magát a Nemzetet.

S zem ák  Jenő
Ott azonban igy szólt Szemák

■Jené, a Bpesti Büntető Törvényszék 
elnökének beszámoló beszéde 
ahol az eladó a fenti elvek fi
gyelmen kívül hagyásával a ma
gyar gazdaságot uratlan jószágnak 
tekinti, amelyet gátlás nélkül 
birtokába vehet«, csak önma
gának él . az elhárítás ki-

Amikor a zsidótörvény végrehaj
tása megkezdődött és a vállala
toknál, gyáraknál a meghatározott 
számarányuknak megfelelően visz- 
szaszoritóttá k a zsidóságot, a ke
resztény kereskedők és ügynökök 
megelégedéssel fogadták a nagy
jelentőségű intézkedést. Most 
azonban, amikor az őrségváltás
nak és átállításnak kedvező ered
ményeit kellene érezniük, megdöb
benéssel tapasztalják, hogy az uj 
rendszer sem hoz számukra gyöke
res segítséget.

A  keresztény kereskedők és ügy
nökök azt panaszolják, hogy még 
mindig zsidó megbízottakkal, ügy- 
nökökJcel árasztják el egyes gyá
rak a piacot. Ezek - ha nem 
is mindegyik — a mai anyagkor
látozásokat és anyaghiányt arra 
használják fel, hogy — hitsorso- 
saikat, fajtestvéreiket segítsék. 
Keresztény kereskedőnek és ipa
rosnak csak kénvre-kegyre juttat
nak árut.

Előfordult ugyan, hogy régi is
meretség vagy összeköttetés alap
ján sikerült a zsidó ügynök révén 
is árut kapni, de azok, akik ed
dig nem voltak összeköttetésben 
az illető gyárakkal vagy megbi- 
zottaikkal — igy különösen az 
uj gazdasági egzisztenciák —, jó 
formán alig tudnak áruhoz jutni.

Az ügynöknek számtalan módja

méletlensége az egyedüli oltalomé., 
»a jogszabályok lehetnek csak 

biztos hulláintörői ennek a nemzet
rontó, bűnözési áradatnak.;. Ke
mény szavak, amelyek hadat üzen
nek az önkényes áremelésnek, anél
kül, hogy ezzel a becsületes és 
tisztes munkát veszélyeztetnek. 
Senki sem tagadhatja a kereske
dői haszon jogosultságát, annak a 
bruttó haszonnak kalkulálását, 
amellyel a kereskedő oly idépont- 
bem élt, amidőn a nemzet vala
mennyi tagjával egyformán visel
te fogyaszt óképességének csökkené
séi. fizikai, szellemi és vagyoni 
erőforrásait pedig a maguk egészé
ben állította a köz szolgálatába és 
amelyet a tisztes kereskedelem és 
ipar a fenti elvek figyelembevéte
lével, mint tájékoztató árat is
mert és elfogadott.

A törvényekben él a Nemzet: Az 
alkotmányt jelenti! A biró ősi jo 
gon kéri a közösségért szükséges 
áldozatot keresi a kiegyenlítő 
erőt és bennünket megnyugvással 
tölt el, hogy ugyanazon a parton 
állunk!

és alkalma van arra, hogy az 
esetleg látszólag felvett megren
delést is ne teljesítse a gyár, 
ha még olyan keresztény veze
tőség is intézi legfőbb fokon a 
megrendelések sorsát. Elegendő, 
ha a megrendelő bomlását vázol
ja kétségesnek, vagy más okot

'Thádt augudktud
Nem szívesen foglalkozunk az 

uzsoraperek ügyével, bár - ezt le 
kell szögeznünk, — a bünperek 
vádlottai nem tartoznak a mi so
rainkba. De éppen ezért nem aka
runk a kárörvendök előttünk so
hasem rokonszenves szerepébe es
ni. Csupán annyit kívánunk szó- 
vátenni ezekkel az esetekkel kap
csolatban, hogy kár mindig az 
árak bizonytalanságára, »rendezet- 
lenségére. hivatkozni. Mi is sür
getjük a kereskedői haszonkules 
megállapítását, de tisztában va
gyunk a körülményekkel és mesz- 
szebb nézünk, mint a túloldali 
urak és türelemmel várunk. 
De éppen az egyik textiles-bün- 
perben derült ki, hogy nem is 
azért ítélték el, mert most uzso- 
ráskodott volna, hanem — már ré
gebben. Ez a különben ismertne-

hoz fel, hogy a megrendelést ne 
teljesítsék. De sok esetben elő
fordul az is, hogy egyáltalában 
fel se vesznek megrendelést ke- 
resztény üzletembertől. A túlolda
liaktól azonban annál kiadósak
ban. Természetesen egzisztenciájá
ban rendül meg a keresztény ke
reskedő, ha nem kap elegendő 
árut.

Van elég keresz
tény ügynök!

A Baross Szövetségben már rég
óta megalakult és kitünően mű
ködik a kereskedelmi képviselők 
és uta ó'c csoportja. Számtalanszor 
felajánlja szolgálatait, bár bizo
nyos oldalról még ma is sokszor 
igyekeznek úgy bcáUitani a dol
got, mintha nem lenne elég ke
resztény utazó és képviselő.

Van tehát keresztény, rátermett 
és ügyes ügynök és épen ezért 
sürgetik nemcsak maguk a ke
reskedelmi utazók és képviselők, 
hanem a zsidó ügynököknek még 
mindig meglehetősen kiszolgálta
tott keresztény kereskedők is az 
etéren való átállítást. A  végre
hajtásnál szükségesnek tartanák. 
ha nem az egységes tisztviselői 
és alkalmazotti létszám keretében, 
hanem külön az ügynöki kategó
riában állapithatnálc meg az alkal
mazható zsidók arány számát.

Ilyenmódon ezen a téren is az 
országos arányszámnak megfelelő 
mértékre szállna le működési le
hetőségük.

26. d ő li U ! . . .
vü liberális^ kereskedő betartot
ta az augusztus 26-iki rögzített 
árat. Kiderült azonban, hogy mór 
augusztus 26-án és azelőtt is meg 
nem engedett magas haszonnal 
dolgozott. Erre fizetett rá most 
alaposan. Megérdemelte. M i kö
veteljük a tisztes kereskedői hasz
not, de mindig ellene voltunk az 
uzsorának és annak az öncélú fa
j i  mohóságnak, amely annyira jel
lemzője volt a múlt évtizedekbea 
dicsőített liberális korszaknak.

T o j á s
b i z a l m i  c i ^ k

Mi n d i g  jól szállít: |

D o b ó  S á n d o r
IX., Imre-u. 6. Telefon: 187-420 
Vámház-köruli c s a r n o k  mel l en

Z s id ó  ü g y n ö k tő l  
nincs á m ! . . .

Á t á l l í t á s t  s ü r g e t  a k e r e s z t é n y  
kereskedelem  a k é p v is e le tb e n  is

B ie h n  J á n o s  r t .
aszfalt, kátrány- és vegyitermék gyár
K ö z p o n t i  i r o d a :  V ., A l k o t  m  á n y - u t c a  21

e Telefon 115—350

S d ’J th
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 ő - h a r i s n y a  s z a k ü z l e t e
Fiókok  minden nagyobb  váro sban

Zuglóban

WEIDIRGER is BALOGH
cégnél úri éa női divatcik
ket, méterárut vásároljunk

KÖLBL ÁGOST
(Alapittatott «z 1830-as években.) 
c CÉGT- FORSTNER KAROLY

textilárunagykereskedő
F. M. HAMMERLE. DORNBIRN-WIEN

szövött pamutaiuk 
NORBERT LANGER A SÖHNE, 

DEUTSCH-LIEBAU ÉS WIEN
l e n v á s z o n ,  asztalnemű és pamutáruk

GUSTAV WINKLER K. G , 
BERUN-LAUBAN

• zsebkendők
vezérképviseletei es raktárai 

Budapest. V.. Vilmos császár ul 16.

D e t e x  nadrág , 
D e t e x  k o m b i n é !
Demetrovits mérnök textilgyára, Budapest, 
XIV., Hermina-út 29. Telefon: 297-432

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  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



e 3. Hiúm.

M in d e n  szövetségi ta g  ta r ts a  a
B O O N  Cacao és Csokoládégyár

e l i s m e r t  m in ő s é g ű  c i k k e i t

Baross-tagot érdekli
Az elmúlt héten a következő fon

tosabb rendeletek jelentek meg a 
hivatalos lapban:

A pénzügyminiszter 19.203/1940. 
V II. szánni körrendeleté a rend
kívüli fegyvergyakorlatra bevonult 
személyeknek elengedett házbér 
utáni házadénak behajthatatlanság 
címén való törlése. (B. K. jan. 
» )

Az igazságügy miniszter 2900 ‘ 
(940. I. M. sz. rendeleté áz állan
dó bírósági szakértőkről. (B  K 
jan. 14.)

Az Árellenőrzés Kormánybizto
sának 577,1940. Ák. sz. rendeleté 
a tej- és tejtermékek legmagasabb 
árának megállapítása tárgyában. 
(B. K. jan. 14.)

Az Árellenőrzés Kormánybizto
sának 790 1940. Áb. se. rendeleté a 
fűszerpaprika belföldi nagykeres
kedői árának megállapítása tár
gyában. (B. K. jan. 14.)

Az Árellenőrzés Kormánybizto
sának 800/1940. Ák. sz. rendeleté 
a magyar tea árának megállapítá
sáról. (B. K. jan. 14.)

A kőfaragó és műkóbészíto ipar
ban foglalkoztatott szakmunkások 
legkisebb munkabére. (B. K. jan. 
14.)

A gépkocsi-színekben alkalma 
eottak legkisebb munkabére. (B 
K. jan. 14.)

A minisztérium 370/1940. M. E. 
sz. rendeleté a vámtarifa egyes té
teleinek módosításáról. (B. K. ián. 
16.)

A belügyminiszter 100/1940. Lln. 
B. M. sz. rendeleté a személyes: 
bejelentési kötelezettségről. (B. 
K. jan. 17.)

A földművelésügyi miniszter 
131.000/1939. F. M. sz. rendelefco 
a gazdaságokban alkalmazott gép
kezelők társadalombiztositási kö
telezettségéről. (B. K. jan. 17.)

Az Árellenőrzés Kormánybizto
sának 700/1940. Ák. sz. rendeleté 
a pamut-felárak ügyében. (B. K. 
jan. 17.)

A minisztérium 69/1940. K. M. 
sz. rendeleté az önállositási köl
csön feltételeinek módosításáról. 
(B. K . jan. 18.)

A belügyminiszter 76.661/ 1939 
B. M. sz. rendeleté a rendőrség 
fegyverhasználati szabályzatának 
kiegészítéséről. (B. K. jan. 18.)

A te üaymini zlor 263.4C0 1940. B. 
M. sz. rendeleté a felvidéki terü
leten képviselői választói szavazó
körök alakításáról. (B. K. jan. 
18.)

A kereskedelemügyi miniszter 
14.930 1939. Kk. M. sz. rendeloto 
a kereskedelmi tengerészi szolgá
latra való alkalmasság megállapí
tásáról. (B. K . jan. 18.)

G A I D E K K E R K E R I T E S )
Közszállitások

Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Hirdetés tárgya Hirdető Hatóm*#

január
Nyomtatvány Polgármester Kiskunhalas 23
írodafelsz. cikkek Polgármester Budapest 23
Znzaiékszál litás Polgármester Budapest 23
Kőanyagok Polgármester Budapest 23
Fuvarozási munka Polgármester Budapest 23
Tervtöbbszörösitési m. MÁV. igazgatósága Budapest 23
Tornatermi félsz. cikk. M. kir. Horthy M. honvéd repülő

akadémia gazd. hiv. Kassa 24
élelmiszerek M. kir. 15. honv. gyalogezred

helyőrségi közétk. biz. Vác. 24
Nyomtatórud BSzKRt. Budapest 24
Hídépítés Alispán Szombathely 25
Fuvarozás Alispán Pécs 26
Asztalos-, lakatos in. Polgármester Budapest 26
Kövezómunka Polgármester Budapest 26
Utaszfaltozási m. Polgármester Budapest 26
Levegőhűtő berend. M. kir. Pázmány P. tud. egyetem

gazdasági igazgatósága Bpcst 27
Papír készítmények BSzKRt. Budapest 27
Papiros Kir. orsz. fegyintézet igazg. Vác 30
Fűzőiét megerősítés M. kir. honv. min. Budapest 30
Útépítés M. kir. államép. hiv. Szekszárd 30
Talpfa jelzőszeg MÁV. igazgatósága Budapest 60
Vashuzalfonat MÁV. igazgatósága Budapest 31
Hús és zsir Stefánia Szövetség Újpest 31
Liszt, kávé, cukor, bab Stefánia Szövetség Újpest 31
Tüzelőanyag Stefánia Szövetség Újpest 31
Tej és tejtermékek Stefánia Szövetség Újpest 31
Acélhuzal kötél MÁV. igazgatósága Budapest 31
Táviró ép. anyag M. kir. postavezérig. Budapest 31

tebruár
Fedanyag Államép. hiv. Sátoraljaújhely 1
Egyenruhákévá tes BSzKRt. Budapest 3
Utépités M. kir. államép. hiv. Pécs. 3
Hajómotor Po'gármester Mohács. 5
Gázmérő Váróéi légszesztelep Pécs 6
V asszerkezetek M. kir. honv. min. Budapest 6
Iskolai bútorok Községi elöljáróság Hajdusámson 9

Csomagolópapírok és papírzacskók
n m u y b e n  é s  k i c s i n y b ő l

G Á S P Á R  B É LA
B u dapest, V i l i . ,  K iwfuTss— - sl 4. M . :  SS6—'TOS

C a ld e r o n i és Társa
látszerésxeknél Budapest,

Vörösmartytér 1
Fotokészülétel Barométerek
iitmSnick ú hOmtrík

IL, Ziiflffeirf Irfr.-Btfa 22. 
W., Pilvax-Hz 7.
1„ Szánt István tat 0.

FI;H -  Melltartók -  lésiit -  JariL

Prohászka János
g y e rm e k k o c s i «*• c s ö b u to r 
o lcsó gyári tirban  knobafó

Budapest, fi., Gróf Zichf Jenő o 45 
Tetefsa: 729—030 Fiók II. fl!l3i-st 7

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
V i l i . ,  Aluzeum utca 17. sz. 

Telefon: 130—430* és 130—405* 
Megjelenik minden pénteken. 
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 Termelik Országos Egyesülete.

Nyomatott:
Paulovita Imre könyvnyomdájában 
Budapest, V II., Nyár-utoa 6. sz. 

Telefon: 137—313.

Legjobb áru , olcsó ár,
Lengyel Hentesárugyár R. I.
Gyár és közit. írn ia: Bpesl, I I . ,  Páva-u. 11. le l.:  144-477
f i ó k i r l e l e l r  a táras k a l a n t ö i o  részein

7.ic£te Zaifid
<i Zeift& igi 'Hátúik ieíentádégéA&í

Fichte !>ajos, a Ixipzigi Vásár 
elnöke budapesti fogadása alkal
mával tájékoztatta a sajtót:

Sztleslátókörü magyar gyárosok 
és kereskedők a Leipzigi Vásárt 
már régen M agyarország gazda
sági megerősödésének szolgálatába 
állították mondotta. Ab
ból a helyes megismerésből indul
tak ki, hogy ezen a nagy nem
zetközi és gazdasági jelentőségű 
vásáron való részvételből minden 
ecetben kereskedelmi haszon húz
ható.

Ennek az elgondolásnak helyes
ségét. a következő összehasonlító 
számok mutatják: amíg Németor
szág részesedés-; a magyarországi 
behozatalban 1933. óta 19 száza
lékról 1933-ig, Ausztria figyelem- 
bevételével, 41 százalékra emelke
dett, addig a magyar áruk német- 
országi kivitele 1933. óta 11 szá
zalékról, ugyancsak Ausztria fi- 
gye’embe vételé vei, a magyar össz- 
kivitelnek csaknem felére emelke
dett. Ennek megfelelőim nőtt Ma
gyarország érdeklődése a Leipzigi 
Vásár iránt. A magyarországi üz
leti bevásárlók száma 1933 óta 388- 
ról 1939. tavaszáig 1216-ra szapo
rodott Amig 1934-ben csupán hat 
magyar cég szerepelt kiállítóként 
I/eipzigben, addig az 1937. évi ta
vaszi vásárnak 46 magyar kiállító
ja  volt. A  Leipzigi Vásár tehát 
a mostani háború kezdete előtti 
években a magyar gazdasági élet
nek jelentős szolgálatokat tett.

A jelenlegi állapotok a magyar

külkereskedelemben lényeges elto
lódásokhoz vezettek, ame.yeket el
sősorban a német vásárlások erő- 
emclkedése jellemez. Ezzel sz mi
ben Angliának és Franciaország 
nak a magyar kivitelben amúgy 
is szerény részesedése 0.4, illletv- 
0.08 százalékra csökkent. A ma
gyar külkereskedelem számos csa
tornájának ilyen megszüküLés* 
mellett a Leipzigi Vásár fonta- 
gazdasági feladatok megoldása r; 
hivatott.

A  Leipzigi Tavaszi Vásár fo- 
gyasztási cikkek tekintetében, 24 
nagy kiállítási csarnokával a bel 
városban, olyan kínálatot f  g  nyúj
tani, amely alig marad majd a 
békebeli vásárok mögött. A meg
beszélések megkönnyítik az egye.- 
országok közötti gyakorlati és for
mai kereskedelmi kérdések tiszta 
zását.

A március 3-án megnyíló Leip
zigi Vásár minden szervezetével, 
kedvezményeivel, tudakozó- és ta
nácsadó irodáival azzal a céllal áll 
rendelkezésre, hogy régi hagyom é 
nyaihoz híven a nemzetközi, ke
reskedelmet szolgálja.

1

MAG YA RF I  ÉS í ARSA
túl.; Kállai Lászlóné 

selyem, szövet é s  bársony 
különlegességek 

IV . B écs i-u tca  5. szám  
Telefon: 188 042

AGROLüX I. T.
V illam osság i anyagok 
V il la m o s  készü lékek 
Különleges lámpatestek 
Légoltalmi berendezések 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 59. TELEFON: 110-019

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  
VII., Károly király-ut 7

T e l.:  136 -200

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

p á z s i t n y i r ó g é p e k  10—16“  késhosszal
Eredeti Cári PLATZ 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 t z ő k

„Matex" töltőszivatty uval ellátott bateriás permetezők.
A világhírű ,,WOLF‘

k e r f i  é s  f ö l d m ű v e l ő  s z e r s z á m o k
Kultivator, földporhanyiló. kézi vetőgép. gyomlálóknpa. homok- vagy viz- 

töltéses hengerlő. gereblye hengerlővei drotaeprő. stb.
Kérjen árjegyzéket a vezerképviaelőtöl :

».SEVERLAY*‘  ipari, mezőgazdasági és különleges műszaki cikkek 
B udapest, V ., K ossuth L a 'o *-té r 4.______T e l. ;  i 17-519. 110-459.
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