
Mit jelent m a a  B a ro ss  S z ö v e t s é g ? .. .
Közeledik az idő, amikor zsérle- 

:et csinálhatunk az év első leiének 
redményeiröl. A z a s z ív ó s  és min
ién rendelkezésre álló erőt latbavető 
nunk a, amelyet Szövetségünk az ér
dekképviseletek terén annyira jel
lemző és elismert módon íe jl ki, 
gyönyörű eredményeket hozott- Hi
szen a budapesti szervezettel együtt 

már ötvennyolc Baross-íiókon 
len a kék-fehér. Turulos zászló 

közeli napokban ezekhez csat
lakozó újabb két fiókkal kereken 
hatvanra emelkedik szervezeteink

(A1

Munkásságunkat mindenütt szeretet 
és megértés kiséri és elenyészően 

ső , alig észrevehető azok
nak a száma, akik nagyképűen ki
csinyléssel vagy fölényesen szólnak a 
keresztény kereskedő és iparosság

j^Aki nincs velünk,
° n Baross-zászlókkal és jelvényekkel 
SZjdiszitett városházi ülésteremben tar- 
uai"lotta harmadik évi közgyűlését a 

győri Baross Szövetség.
°  j Ilé jj János dr. elnöki megnyitó 

1 Jszavai ntán Ecker Lajos titkári je- 
^•'pentését terjesztette be, amelyben 

Jbeszámolt arról, hogy 129 uj taggal 
gyarapodott a szervezet taglétszáma. 
Bozzay György főtitkár pénztári je
lentése után megejtették a tisztuji- 
tást. Újból elnökké választották 
Héjj János dr-t.

*itá Társelnökök: Kovásznay Tibor,
Tőke Béla, Demaniczky László, Pilt 
Rezső. Alelnökök: Németh János, v. 
Telkes István, Bartalos Jenő, Kusler 

ité'3 [y 7tn, Kan Alajos. Főtitkár: Bozzay 
György. Kulturbizottsági elnök: Pé- 

^ t 'te r  Lajos. Titkár: Ecker Alajos.
ai>! Ügyész: Leitner István dr. Tb. ügyé- 
•P‘‘ szek: Czingráber Lajos dr., Dorner 
[őr* Emil dr., Dsida Elemér dr. Szárn- 
^e'vizsgálók: Lothringer Béla, Kiczkó 
P’ ” Gyula, Döbrössy László. Ellenőrök: 

id. Kiss Ferenc, Tari Ferenc. Ház
nagy: Borsa (Schutzbach) Antal.

Héjj János dr. bensőséges szavak
kal köszönte meg a közgyűlés bizal
mát. majd röviden vázolta az elnök
ség programját: a gazdasági rend 
átalakítását a Baross-eszme jegyé
ben. Domokos László ügyvezető igaz
gató lelkes szavai után Bozzay 
yörgy főtitkár szólalt fel.
A  közgyűlés befejezéseképen Ba- 

serlegyacsorát rendeztek a Ró
zái-szállóban. A z  estebéden részt- 
’ett József Ferenc főherceg és 
Harschall Béla kormányfőtanácsos, 
'alamint a vármegye és a város 

* ■ vezetö tényezői is.
Héjj János üdvözlő szavai után

érvényesüléséért folyó Baross-küzde- 
lemröl és eredményeiről.

L gyanúkkor, amikor hálával és el
ismeréssel kell megemlékeznünk ar- 
r«L: a megértő és szeretetteljes tá
mogatásról, amelyben Teleki Mihály 

gróf földművelésügyi miniszter ré

szesíti a nem is a tárcája körébe 
tartozó keresztény kereskedő- es 
iparostársadalmat, le kell szögez
nünk: ez a tábor sohasem volt há
látlan és mindenkor ki is érdemelte 
a szereietet és támogatást.

Megjegyezzük azonban magunknak 
jótevőink mellett azoknak a neveit 
is, akik olyan pozíciót töltenek be, 

amelyben kötelességük volna támo

gatni a keresztény ipar és k ereske-

kivonja m agát az
Marschall Béla mondotta el ün
nepi beszédét, kezében az 1939-ben 
alapított munka-serleggel. Rámuta
tott arra, hogy minden akadály el
lenére bebizonyosodott: tudunk segí
teni az elmellőzött, félretolt magyar 
fiatalságon, amelyet a liberális szel
lem teljesen ki akart szorítani a 
gazdasági érvényesülés területeiről.

delem törekvéseit, de nem teszik. 
Sőt, olykor titkon vagy nyíltan gán- 
csoskodnak is. El fog következni 
az idő, hogy ezek az alattomoskodó 
vagy nyíltan a mi tömegeinkkel 
szembehelyezkedő egyének keserve
sen csalódnak azokban, akikben ma 
még szentül hisznek és bíznak, de 
ínár hiába fogják megkísérelni visz- 
szaszerezni ama tömegeknek, a mi 
keresztény tömegeinknek a támoga
tását és bizalmát, amelyek ellen ma 
még tudatosan vagy tudatlanul — 
de nem épen okosan — vétettek.

Nem szeretünk hivatkodni sikere
inkkel, mozgalmunkl szélesedésével, 
de éppen a hitetlenkedők. a fölényes- 
kedök és lekicsinylők okulására cso
korba kötve adjuk tükörképét annak, 
mit jelent ma Magyarországon a 
Baross Szövetség ?

országépítésből!“
A  szervezkedés az igazság szelle
mében kívánta biztosítani a keresz
tény nélkülözők tömegeinek jogait.

— A  keresztény gazdasági tömö
rülés zászlaját kibontottuk Győrben 
is, hogy jólfelfogott érdekünkben 
zászlónk alá sorakoztassuk az ipar 
és kereskedelem reprezentánsait és 
érdekeltjeit. Ugyanakkor széleskörű

propagandát indítottunk a termelő, 
vásárló- és fogyasztóközönség egy
mást támogató munkaszövetségének.

— Nem vagyunk politikai tömörü
lés, programunk lényege: a keresz
tény Magyarország. Mondhatjuk: aki 
nincs velünk, az kivonja magát a ke
resztény magyar újjáépítés célratö
réseiből. Ez a mozgalom ma már 
nem szervezkedés, nem szakmai és 
társadalmi hangulat fellobbanása, ha
nem kormányprogram, nemzeti irány
vétel, országos létérdek.

A  viharos tapssal fogadott beszéd 
után vitéz József Ferenc főherceg 
beszélt a Baross-eszme győzelmes 
hadba szállásáról. Rövid visszapillan
tást vetett a tulipán-mozgalomra, 
Kossuth és Széchenyi törekvéseire, 
amelyek előfutárjai voltak a Ba- 
ross-gondolatnak. A  Baross-eszme — 
mondotta — ma már átszinezi az 
egész magyar közgazdasági életet, 
determinálóan szabja meg azt az 
oldalt, amelyen ki kell alakulnia, 
győzelmesen, az uj magyar életnek

Rámutatott arra, hogy a magyar 
nemzetnek vezető szerepe van a Du- 
na-medencében és egyedül ennek a 
népnek a hivatása, hogy történelmet 
csináljon ezen a földön.

Hosszantartó taps és éljenzés kö
vette a főherceg beszédét.

A z 5 3  éves Szom bathely i Kereskedelm i Kör 
beolvad a Barossba

Nagy érdeklődés mellett tartotta 
53. rendes közgyűlését a Szombat- 
helyi Kereskedelmi Kör. A  tagok 
zsúfolásig megtöltötték az egyesületi 
helyiség nagytermét.

A  közgyűlést Horváth Kálmán el
nök nyitotta meg. Kokas István 
ügyvezető elnök jelentése beszámolt 
a tagok számának szaporodásáról 
és három szakosztály felállításáról.

Szakkérdések letárgyalása után 
Horváth Kálmán elnök ismertette a 
Kereskedelmi Kör egyre rohamosan 
fejlődött életét Rámutatott arra, 
hogy ez szükségessé teszi egy fő
városi keresztény magyar gazdasági 
szervvel való szoros érintkezés fel
vételét Miután e téren leghatalma
sabb szerv a Baross Szövetség, el
nökségével érintkezést keresett, hogy 
a Kereskedelmi Kör múltját és fél
százados nevét megtartva, a nagy 
szövetség tagja lehessen.

Kidomborította, hogy Szombathely 
kereskedőinek ez a Baross-összefo- 
gása igen nagy jelentőségű, mert 
alkalmassá teszi arra, hogy a ke
resztény magyar kereskedelem meg

erősödését szolgálja és a társadal
milag különféleképpen tagozódó gaz
dasági ágazatait egy közös érdek
testületbe tömörítse.

A z  ülés egyhangúlag kimondotta, 
hogy a Szombathelyi Kereskedel-

Jogot a  m agyar
A  nagykanizsai Baross-szervezet 

ötödik évi közgyűlését tartotta ezút
tal saját helyiségében.

A  népes közgyűlést vitéz Tóth 
Béla elnök nyitotta meg. Hangsú
lyozta, hogy nem volt könnyű helyt 
állni a kanizsai Barossnak, mert 
nyílt támadásokkal, hátmögötti intri
kákkal, különböző jelszavakkal sok
szor akarták megbontani egységét.

A  hivatása magaslatán álló vá
lasztmány mindig méltó választ tu
dott adni a gáncsoskodóknak. Az 
egyesület tisztában volt azzal, hogy 
csakis férfias munkával, vasakarat
tal és összefogással lehet a keresz
tény magyar gazdasági életet ki
építeni.

Rámutatott ezután arra, hogy a

mi Kör belép a Baross Szövetségbe 
és megalakítja ennek Szombathely 
és vidéke fiókszervezetét.

Magyary Gergely indítványára a 
közgyűlés táviratilag üdvözölte a Ba
ross Szövetség országos elnökét.

élet m u n kása in ak!
mai világpolitikai és gazdasági 
helyzet súlyos terheket ró a Ba- 
ross-tagokra is, akik azonban fe
gyelemmel viselik a nehéz idők sú
lyát és tudják kötelességüket. Kérik 
azonban a kormányt, hogy a magyar 
gazdasági élet fegyelmezett munká
sait részesítse az őket megillető jo
gokban és legyen bizalommal irán
tuk, mint ahogy azok is bizalommal 
vannak a kormány iránt.

Hangsúlyozta, hogy a nagyipart 
és a nagykereskedelmet is keresz
ténnyé és magyarrá kell tenni, mert 
mig ez meg nem történik, mindig 
küzdelmes lesz a keresztény kis
ipar és kiskereskedelem sorsa.

A  nagy tapssal fogadott elnöki 
megnyitó után Horváth Lajos titkár

olvasta fel jelentését, amely a ka
nizsai Baross örvendetes fejlődésé
ről számolt be. A  tagok száma ál
landóan emelkedik kb. évi 15 szá
zalékkal és ma már 280 tagot szám
lálnak.

Antalies Alajos titkár a pénz
tári jelentést és a költségvetést ter
jesztette elő, majd a választmányt 
egészítették ki. Egyhangú választás
sal a következők kerültek a Barcss 
választmányába az eddig is ered
ményes és odaadó munkát végző 
tagok mellé: Friedl Lajos, Hetyei 
Imre, Filipovits László, Artner Sán
dor, Riedl József, Andris István, 
dr. Paizs Ferenc, Németh György, 
Vukics István (Szepetnek) és Szabó 
Lajos hentesmester.

Horváth Lajost meleg ünneplés 
közben főtitkárrá választották meg. 
A  titkári teendőket Antalies Alajos 
látja el.

Uj fiók
Nyíregyházán

Vasárnap ünnepélyes keretek kö
zött és nagy érdeklődés mellett 
megalakult a Baross Szövetség nyír
egyházi szervezete és ezzel a vidéki 
fiókok száma ötvenhétre emelkedett.

Szohor Pál polgármester nagy 
megértéssel volt Szövetségünk tö
rekvései iránt és értékes támoga
tást nyújtott, mely lehetővé tette az 
ottani Baross-szervezet gyors és 
eredményes megalakulását. Hivata
los elfoglaltsága ugyan Kassára szó
lította a megalakulás napján, de me
leghangú levélben üdvözölte az uj 
Baross-szervezetet.

A z ősi vármegyeháza kistermében 
Pisszer János építőmester fogadta 
a központ. kiküldötteit.

A z  alakuló ülést nagyszámú kö
zönség előtt nyitotta meg Pisszer 
János. Lendületes, mélyenszántó be
szédben ecsetelte a Baross-fiók meg
alakításának fontosságát, rámutatva 
arra, hogy egyedül a Baross Szövet
ség hivatott és képes az országban 
a gazdasági élet keresztény és nem
zeti irányú kiépítésére. (Nagy taps.)

Balogh Gyula dr. kormányfőtaná
csos, a debreceni szervezet elnöke 
ismertette a Baross Szövetség fej
lődését a bérelt kis hónapos szobá
ból kiindulva, a Bástya-utcai szerény 
hajlékon át a mai pompás palotáig, 
mely méltó keretet ad és fejlődési 
lehetőséget nyújt ennek a napról - 
napra súlyban, feszitő erőben és 
tekintélyben erősödő hatalmas, orszá
gos szervezetnek.

Lányi Árpád, a szervezési osz
tály elnöke ismertette ezután beha
tóan a Baross Szövetség jelenlegi 
szervezetét, törekvéseit és célkitű
zéseit.
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Beszédében hangsúlyozottan fog
lalkozott az ifjúság elhelyezkedésé
nek kérdésével. Figyelmeztette az 
ifjúságot arra, hogy gazdasági pá
lyákon csak komoly felkészültséggel 
lehet értékes, a nemzet és az egyén 
javát szolgáló eredményt elérni. Rá
mutatott a vásárló tömegek támoga
tásának fontosságára is. Ez a harc 
— úgymond — nemcsak a ma na

gyobb kenyéradagjáért folyik, ez a 
harc egyben az anyák harca is gyer
mekeiknek jobb jövője érdekében.

Spurné Bárdos-Féltoronyi Magda 
dr., a Baross Női Tábor elnöke 
értékes beszédben vázolta ezután a 
Baross Női Tábor megalakításának 
fontosságát. Hangoztatta, hogy a ma
gyar jövőt formáló munkában nem 
lehet nélkülözni a magyar nő támo
gató erejét.

„Hűségesen tisztségünk tudatában11
Beszámolt a Baross Női Tábor 

hatalmas munkásságáról, célkitűzé
seiről és bensőséges szavakkal hív
ta meg az asszonytábort központi 
székházunkba.

A  közgyűlés egyhangúlag kimon
dotta a » Baross Szövetség Nyíregy
háza és vidéke* szervezetének meg
alakulását és ugyancsak egyhangúlag 
a következő tisztikart választotta 
meg: Elnök: Pisszcr János. Alel- 
nökök: vitéz Tornay István, Stibi Jó
zsef, Kollonay Zoltán, Báthory Ist
ván, Mayer Ágoston és Papp Lajos. 
Ügyvezető elnök: Dr. Yernes Gyula.

Titkár: Csergő Imre. Pénztárnok: 
vitéz Dévényi Sámuel. Ellenőrök: 
Ferencz János és Suhancsz Béla.

Pisszer János, az uj elnök szék
foglaló beszédében úgy a maga, mint 
az egész megválasztott tisztikar ne
vében megköszönte a feléjük irányu
ló bizalmat és ígéretet tett, hogy 
mindenkor hűségesen, vállalt tiszt
ségük fontosságának tudatában fog
ják a nyíregyházi Baross-szcrvezeiet 
vezetni.

A  fogadalom letétele után a Him
nusz hangjaival ért véget a ielkes- 
hangulatu alakuló ülés.

Som ogy fővárosában
A  fővaros után a vidék keresztény 

kereskedő- és iparostársadalmában 
is diadalmas tért hódított a Ba- 
ross-gondolat és a Szövetség köz
pontjánál sorra jelentkeznek a vidé
ki városok kereskedőinek, iparosai
nak és keresztény vezető férfiadnak 
megkeresései, hogy alakítsa meg vá
rosukban is az elnökség a Baross- 
flókot. Jun. 9-én két nagy vidéki vá
rosban bontja ki zászlaját a Baross 
Szövetség és a kék-fehér lobogó alá 
gyűjti a Dunántúlon Kaposvár, az 
Alföldön pedig Makó keresztény ipa
ros- és kereskedő-világát.

Somogyország fővárosában vitéz 
dr. József Ferenc főherceg, Ilovsz- 
kv János kormányfőtanácsos, ország
gyűlési képviselő, Szövetségünk or
szágos elnöke és Domokos László 
dr., igazgató látogat el a gyűlésre.

Előzőleg junius 8-án Szigetváron 
lesz gr. Festetich Domokos orsz. 
képviselő meghívására Baross-gyü- 
lés, amelyen a királyi herceg és or
szágos elnökségünk is részt vesz.

Másnap Kaposváron, a Turul-szál
lóban alakul meg Kaposvár}* yGörgy 
dr. kormányfőtanácsos, polgármes
ter indítványára, a Baross Szövetség, 
amelynek szervezését maga a pol
gármester vette kezébe, hogy városá
ban is fellegvárat építsen a keresz
tény kereskedelem és ipar számára.

Makón Barna-Szögyény Bertalan 
ny. min. osztályfőnök, Lányi Árpád, 
a szervezési osztály vezetője és dr. 
Spurné Bárdos-Féltoronyi Magda dr., 
a Baross Női Tábor országos el
nöknője, valamint Lantosné Czeke 
Vilma vesz részt az alakuló gyüié-

Szentesi Baross-m unka
A  szentesi Baross-szervezet igen 

tevékeny és eredményes munkát fejt 
kL Az erők egyesítése érdekében 
Mindszent és Szegvár községek 
keresztény kereskedőit is belevonta 
a szentesi szervezetbe és ezzel az 
akcióval a szentesi Baross-szervezet 
tagjainak száma több, mint ötven- 
nel emelkedett.

A  szervezet vezetősége program
jába vette, hogy Csongrádon is élet- 
rehívja a Baross-fiókot, hogy az 
ottani keresztény kereskedők érde
keit ezen keresztül biztosítsa. A  
csongrádi keresztény kereskedők kö

zött meg is kezdődött a szervezési 
munka és előreláthatóan már a kö
zeli jövőben sor kerül a csongrádi 
Baross-szervezet megalakítására is.

Szentesen különben komoly tárgya
lások folynak egy nagyobbszabásu 
kereskedelmi vállalkozás megalapí
tásáról, amely hivatva lesz nemcsak 
a város, hanem a környék keresz

tény kereskedőit is ellátni áruval, 
ügy értesülünk, hogy az alapításhoz 
szükséges tőke máris biztosítva van 
és a vállalat a jövő hónapban meg
kezdheti működését.

Ballon S , Valenta Győző l í d o r - i t c a  13

Hősi em lékünnep Dunavecsén
Hősi emlékünnepet tartott az el

múlt vasárnap Petőfi Sándor szülei
nek faluja: Dunavecse. Ágyuiövések 
jelezték az ünnepség kezdetét, majd 
a reflektorok gyulladtak ki és vilá
gították meg a község kétszáz hősi 
halottjának gyönyörű bronz emlék
szobrát. Cserkészek, leventék állot
tak sorfalat az emlékmű mellett, 
azután Kogutoviez Lajos alezredes, 
járási katonai parancsnok fogadta 
jelentésüket.

A  Rákóczi induló,... szavalat,... 
felcsendülnek Molnár Lajos lelki- 
pásztor, a kerület országgyűlési kép
viselőjének költői szavai: » A  hősök 
vére magvetés volt!... Zugnak a ha
rangok,... rakéták röppennek a ma
gasba,... koszorúkat helyeznek az 
emlékműre... A  tűzharcos csoport he
lyiségében bankettet rendeznek... 
Börcs János, majd Ilovszky János 
képviselő beszélnek a magyar hősök 
példájáról. Emlékezzünk hőseinkre...

a r .Legjobb ára , olcsó
Lengyel Bestesámgyár R. í
W r  és ItizjL inda: Bpest, IX., Páva-i. 11. Tel.: 144-477
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beavatkozás politikájának álláspont
jára helyezkedett a kormány gazda
sági politikájában. Nem várta meg 
a szükség parancsát, nem használta 
ki, hanem megelőzte a veszedelem 
és a szenvedések forradalmi erejét, 
és a gazdasági életben folyó küzde
lemben — a kormány a gyengébb 
fél oldalára állt. Azt segíti és tá
mogatja. E feladatnak előfeltétele, 
hogy gazdaságpolitikánkban a fele
lősségérzet és szakértelem, a gya
korlati tudás és a fegyelem párosul
jon bizalommal.

Ezt a gondolatot át kell éreznie 
mindenkinek, aki nemcsak fogyasz
tó, hanem termelő is. A  munkát 
osztályozni nem lehet. A  jólét szem
pontja az ország biztonságát és 
méltóságát veszélyezteti. Minden 
munka egyforma értékű, ha jól vé
gezzük el.

A  feladat, a szociális igazságte
vés nem könnyű, de készek vagyunk

vállalni, mert bízunk vezetőinkben 
és erőteljesebben érezzük azoknak 
segítségét, akiknek ez kötelessége 
és hivatása.

A  történelmi igazságot nem lehet 
a napi politika könnyű mérlegén le
mérni. Uj országot kell teremtenünk.

Uj országot kell teremtenünk. 
Teljes lelki átalakulással. A z ifjú
ságot munkába kell állítani és min
den lehetőséget meg kell adni ne
ki. A z ifjúságnak kell felfedeznie 
őserejével Magyarországot, neki kell 
a maga számára boldog, gazdag or
szágot alapítani.

Egy független nemzetnek azonban 
egészen másként kell élnie. Har
monikus és békés eszközökkel. Erős 
és minden magyart összefogó rend
szerben, erősebb és hatékonyabb tár
sadalmi biztosítékokkal.

Mindenkinek csak egy táborban 
lehet a helye és csak egy kötelessé
ge lehet: a nemzeti öncélúság.

Célravezető az a gazdasági po
litika lehet, amely az összes terme
lési tényezők megbecsülésére és 
harmonikus összemüködésére törek
szik. Az egyéni kezdeményezés, a 
szorgalom és takarékosság, egyszóval 
a gazdaságos tevékenységből szár
mazó és az életszínvonal emelését 
eredményező munkának támogatása 
a döntő lélektani tényező, amely 
megnyugvást teremt.

A  társadalmi kérdés nagyon is 
előtérbe került és a politikai gon
dolatokat a gazdasági szükségsze
rűség kell, hogy sugallja.

A z angol kormánynak adott totális 
felhatalmazás legyen mementó szá
munkra, hogy nagy időket, nagy fel
adatokat csak az a nemzet tud át
élni és megvalósítani, amely meg
érti és átérzi a modern kor dina
mikus erejét.

BROHHÜBER
udv. é s  kant. I C f l V K S P S S Z

V ili. , Barűss-íiSca 61. T e l. : 134-178
Művészi elsőrangú fényképek, leve
lezőlapok, aquarell, olajfestmények 
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Cukorjegy és -védelem
A  Baross Szövetség elnökségéhez 

a múlt héten több keresztény fű
szeres fordult panaszával, hogy a 
főváros megvonta tőlük a cukor áru
sítását, sőt rendőri kihágási eljárást 
is indított ellenük, mert állítólag 
a cukorjegy-rendszer elszámolásánál 
•szabálytalanul* jártak el.

A  Baross Szövetség elnöksége 
azonnal sikraszállt illetékes helyen 
kétségtelenül önhibájukon kívül baj- 
bakerült tagjai érdekében és nem
csak a fővárosnál, hanem a kereske
delemügyi és földművelésügyi mi
nisztériumban is eljárt, hogy ezt a 
szigorú megtorló rendelkezést visz- 
szavonják, vagy legalább is enyhít
sék.

A  Baross Szövetség akciójának si

kere is lett, amennyiben az illetékes 
földművelésügyi minisztérium arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a fő
városnak csak 2 hétre kell elvonni 
a cukor árusítását azoktól a ke
reskedőktől, akik hibásan számoltak 
el a cukor jegyekkel, de a kihágási 
eljárást le kell folytatni ellenük.

A  bajok jövőbeni elhárítása vé
gett Szövetségünk, azt a javaslatot 
terjesztette illetékes tényezők elé. 
hogy az uj cukor jegyeket perforál
ják, mert az átlyukasztott szelvé
nyeket könnyű lelépni a fejléc alól 
és igy nem fordulhat elő, hogy a 
kereskedő nagy munkája vagy ide
gessége folytán véletlenül belevág
jon a cukorjegy fejlécébe és emiatt 
megtorló eljárás induljon ellene.

Adó-ismertetés az egri Barossban
Az egri Baross Szövetség tagjai

nak felvilágosítása érdekében ismer
tető előadásokat rendez a kereske
dőket és iparosokat érintő adóügyi 
kérdésekről. A z elmúlt héten az ál
talános forgalmi adóról, fázisadóról 
és fényüzési forgalmi adóról szóló 
kormányrendeleteket ismertették, e

héten pedig a kereseti, jövedelmi és 
betegadót világította meg nagyszáim: 
hallgatóság előtt a szakelőadó. An- 
ío::i Jenő ügyvezető elnök fel
kérésére az adóügyek kiváló szak
embere. Pál Endre dr. városi al
jegyző, az egri városi adóhivatal 
főnöke vállalta az ismertető előadás
sorozat tartását.

Legutóbb a strohmann-rendszer el
len irtunk a Baross-ujságban. A  cik
kel kapcsolatban most egyik vidéki 
olvasónk szólt hozzá a kérdéshez:

Megállapítja: bizony, szomorú va
lóság. hogy a kereskedelem még min
dig nincs képesítéshez kötve. Ezért 
történhet meg, hogy pl. Munkácson 
is, ahol e hó végén sok zsidó üzle
tet kellene bezárni, mert a tulajdo
nosok iparengedélyét már a katonai 
közigazgatás alatt megvonták, de 
mégsem zárnak be, mert sokuknak 
sikerült az iparengedélyt visszasze
rezniük, többek közülük pedig ke
resztény (nem tanult kereskedőt) 
strohmannt fogott és annak neve 
alatt folytatják tovább üzleti tevé
kenységüket. Ezek az emberek, ér
tesülésem szerint havi 50— 80 pengő 
fixfizetésért vállalják a strohmann 
szerepét.

Ha valaki belép az ilyen •keresz

tény* cégtáblás üzletbe, ugyanazokat 
a régi pajeszes arcokat fogja látni 
a pult mögött, mint azelőtt, akiit 
jót derülnek azon, hogy mégsem si
kerül őket kitenni az üzletből.

Kívánatos volna, hogy addig is. 
amíg nem biztosítják törvényesen a 
kereskedelem képesítéshez kötését, 
adjon ki a kormány olyan rende
letet, hogy uj iparigazolványt csakis 
tanult kereskedőnek adhassanak ki a 
hatóságok. Ez esetben inkább lehet
ne számítani arra, hogy a keresz
tény értelmiség jobban értékelje és 
megbecsülje a kereskedelmi pályát. 
A  tanult keresztény kereskedők, akik 
szeretnék magukat önállósítani, nem 
tudják végrehajtani a legmagasabb 
helyről is pártfogolt szándékukat, 
ha idegenekkel vannak tele azok a 
pozíciók, amelyeket nékik, keresz
tényeknek szánnak — csak éppen 
nem biztosítanak.

H étfőn  zá ru l a p robak isasszony -ta n fo lya m
Hat héttel ezelőtt kezdődött fíalmy 

Lujza tanár vezetésével a Baross-pa- 
lotában a próbakisasszonyt képző 
tanfolyam, amelynek célja, hogy jő 
mozgású, ió alakú fiatal leányok 
helyezkedjenek el ezen a pályán. A  
Baross Női Tábor ezzel is a mai 
fiatalság elhelyezkedését akarja elő
segíteni és képzett munkatársakat 
bocsátani a cégek rendelkezésére. 
Ennek a tanfolyamnak záróbemuta
tója junius 3-án d. u. 7 órakor 
lesz a Baross-palotában, A  tanfolyam 
növendékei R. Hajdú Gizi végzett

ipannüvésznő divatszalonjának há
ziszőttes ruháiban fognak a közön
ségnek tudásukról számot adni.

A  magyar divatot kívánja szol
gálni a Baross Női Tábor, amikoi 
100 magyar ruhát tartalmazó divat
lapot bocsát 2.60 P-s áron * az 
érdeklődők rendelkezésére. Az érté
kes müvet Vadonná Perényi Irén 
állította össze és stilizációiban is 
megmutatja, hogyan kell a ruhát 
népviseletből, néprajzi értékek meg
őrzésével tervezni.

Tisztújító ülés
a könyvkereskedők szakosztályában
Kedden tartotta tisztújító közgyű

lését a konyvszakosztály. A  válasz
tást a tagok harcos szelleme jelle
mezte, mely teljes egészében kifeje
zésre jutott az uj vezetőség össze
tételében is.

A  titkosan megejtett szavazás 
eredménye a következő:

Díszelnök: Zádor E. Béla. Elnök: 
Schimkó György Gyula. Alelnökök 
Marosovits Béla és Tuba János. 
Titkár: Énekes Béla. Jegyző: Pósa 
"Károly. Pénztáros: Szilágyi Árpád.

A z erősen megnagyobbodott szak
osztály új vezetősége a mai kor 
követelményeinek megfelelő alapel

vek szerint óhajtja működését kifejte
ni tagjainak anyagi megerősödése ér
dekében s »az idő pénz* jelszóval 
máris tanácskozásra hívja össze a 
szakosztály tagjait.

Felkéri ezúton tagjait, hogy június 
hó 7-én, csütörtökön este pontosan 
7 órakor a székházban megjelenni 
szíveskedjenek.

A  tárgysorozat kiemelkedő pontjai: 

a könyvnap. az iskolai tankönyvek 
ügye és az Országos Egyesület köz
gyűlésén való állásfoglalás.

A  vezetőség elvárja a tagok fel
tétlen megjelenését.
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József Ferenc főherceg 
Kárpátalja fejlesztéséről

Nagyszámú és előkelő közönség 
részvételével tartotta záróülését a 
J3aross Szövetség Országos Idegen- 
forgalmi és Fürdőügyi Főcsoportja.

A  záróülést vitéz József Ferenc 
főherceg, a Főcsoport elnöke nyitot
ta meg és hosszabb előadást tartott 
Kárpátalja kérdéseiről.

A  főherceg hangsúlyozta. hogy 
Kárpátalja súlyos felelőséget ró va
lamennyiünkre. mert az. ami ott tör
ténik, kihat az ország más vonat
kozásaira is. Éber szemmel figye- 
gyelik ellenségeink, hogy mit tudunk

L U N A
sóaborazeaz
« 1n , alkoholtartalom
mal, kitűnő minőség 

Gyártja : HAZAI LIKŐR. RUM és 
SZESZGYÁR R T.

tenni és mit hibázunk Kárpátalján 
és hibáinkat fel akarják használni 
ellenünk. Úgy kell cselekednünk, 
hogy lehetőleg hiba nélkül, minél na
gyobbat, minél többet alkossunk. 
Meggyőződése, hogy Teleki Pál gr. 
miniszterelnök nagy tudása biztosíték 
arra, hogy Kárpátalja kérdései gyors 
és helyes megoldásra fognak találni.

A  feladatok között első helyen em
lítette az illusztris előadó a gazda
sági megalapozás kérdését és a Fel
vidék és az Alföld népének egy
mással való megismertetését. Köl
csönösen lehetőséget kell adni arra, 
hogy a két testvérnép felkereshesse 
egymást és összehangolódjék.

Meg kell keresni a közös kulturá
lis kérdéseket és a kis érzékenysé
geket, ellentéteket el kell simítani. 
A  magyarság kárpátaljai vezetőinek 
el kell sajátitaniók a rutén nyelvet 
és elő kell segíteni a gyors bol
dogulást. legelsősor’ban a kicsiny, de 
életbevágó problémák megoldásával.

Felvetette a gondolatot, hogy a 
nemzeti munkaszolgálat és a cserké
szet révén lehetne egészséges, uj 
házakat építeni a jelenlegi egészség
telen kalyibák helyébe és ezzel is 
kidomborítani testvéri segitö kész
ségünket.

Szükségesnek tartja, hogy a kár
pátaljai görög katolikus és görög 
keleti papságot a szentistváni gon
dolat minél hatályosabb érvényesí
tése érdekében, mint ösztöndíjaso
kat képezzék tovább Budapesten.

A  főherceg kifejtette, hogy a Kár
pátalján adódó rengeteg munkaal
kalmat nem szabad az államnak sa
ját kezelésben kihasználnia, hanem 
magánvállalkozást kell igénybeven
nie. Az állam maga ne legyen vállal
kozó, ne csináljon konkurrenciát a 
magántőkének, mert magánvállalko
zásra szükség van nemzeti és adó
zási szempontból. Nemzeti érdek 
viszont, hogy a magántőke bekap
csolódjék Kárpátalja felépítésébe és 
itt keli az államnak kedvezmények
kel segítségére sietnie és ott, ahol 
bizalmatlanság mutatkozik, esetleg 
erős kezet is mutathat.

Rámutatott az utak építésének fon
tosságára és társadalmi feladataira. 
A  magyar társadalom ne lépjen fel 
túlzott igényekkel Kárpátaljával 
szemben, viszont keresse meg és 
támogassa.

A  főherceg előadását nagy tet
széssel fogadta a nagyszámú hall
gatóság.

Ezután következett Padányi Gu
lyás Béla, az IBUSz aligazgatójá

nak, Kárpátalja idegenforgalmi fő- 
megbizottjának előadása: »M it ad
nak és várnak a kárpátaljai bér
edé?* címmel.

Az előadó rámutatott arra, hogy a 
belső vendégforgalom mielőbbi ki
építését nemcsak a mai háborús 
helyzet és ezzel járó valutáris ne
hézségek kívánják, de az elmúlt 
béke-évek tapasztalatai azt mutat
ják, hogy a csonkaország, ámbát 
szinte a maximumig tudta fejleszteni 
a bejövő idegenek számát, ezek még
is csak átfutó, úgynevezett 3 napos 
vendégek voltak, főleg amiatt, mert 
Budapesten kívül az ország többi 
része nem tudott versenyezni a kül
föld természeti szépségeivel és főleg 
idegenforgalmi kultúrájával. Most 
van az ideje annak, hogy a belföldön 
utazni kényszerülő nagytömegű ma
gyar közönség révén Budapest mel
lett az ország többi részét is magas 
idegenforgalmi fokra emeljük, s mint 
az ország legfestőibb részét: elsősor
ban Kárpátalját, hogy az elkövetke- 
rendő békeévek jó konjunktúrája 
ne csak Budapestet, hanem az egész 
országot felkészülten találja a ven
déglátásra. Ebben az esetben az ed
digi 3 nap helyett hosszabb időre 
való tartózkodásra is alkalmas lesz 
az ország.

A  fejlesztést programot tervszerű
en viszi keresztül a kormányzat, s 
egyelőre két, erre legalkalmasabb 
tájék: Volóc és vidéke, továbbá Ra- 
Hó—Kőrösmező—Hoverla háromszög 
kerül idegenforgalmi kiépitésre.

Megindult már a magántőke ér
deklődése is Kárpátalja felé; a kö
vetkező téli szezonra uj szállodák 
épülnek. Végül felhívta az előadó 
a Baross Szövetségben tömörült kis
iparosokat. vendéglősöket és vállal-

Az égszerelmére - 
kezd a nap besütni!

Most aztán gyorsan elhúzni a 
függönyt, mert különben a sok 

szép holmi megfakul. Ilyesmitől ma már 
nem kell tartani. Ha szines textilholmi vá
sárlásánál mindig ügyel az Indanthren- 
cimkére,úgy biztos lehet abban, hogy az 
ezzel ellátott anyag felülmúlhatatlanúl 
mosható, sziníaríó, időjárásnak ellentálló.

kozókat, hogy végjének részt Kár
pátalja gazdasági életének kiépítésé
ben, mert ebben a szándékukban 
teljes támogatásra találnak.

A  B. Sz. nevében Ilovszky János 
országos elnök mondott köszönetét 
az értékes előadásokért. Rámutatott 
arra, hogy Kárpátalján milyen nagy
számú zsidóság került vissza az or

szágba és ennek ellensúlyozása az uj 
egzisztenciák és az állam feladata. 
Kijelentette, oda fog hatni, hogy az 
OTI. és MABI. építési programjá
ba vegye a kárpátaljai szálloda- és 
üdülő-épitéseket.

A  nagysikerű előadóest Földessy 
Gyula képviselő, volt rutén szená
tor felszólalásával ért véget.

Baross-siker az OTI-választásokon
Vasárnap délelőtt tartották meg 

az OTI közgyűlését, amely az ön- 
kormányzati szervek újjáalakítása so
rán az igazgatóság tagjait volt hi
vatva megválasztani. A  közgyűlésen 
a Baross Szövetség tagjai a kézmű
ipari, továbbá a kereskedelmi válasz
tó csoportban külön Baross-listával 
indultak és mind a két csoportban 
igazgatósági tagsághoz jutottak.

A  kézművesipari választó csoport
ban Prokisch János építészt, a Ba
ross Szövetség építési szakosztályá
nak elnökét, a kereskedői választó 
csoportban pedig Major Jánost, 
a B. Sz. vaskereskedői szakosztá
lyának elnökét és Szarka István dr. 
főtitkárt választották igazgatósági 
taggá.

A z elnökség tagjainak megválasz
tását a hétfői igazgatósági alakuló 
ülésre tűzték ki. Ezen az ülésen kel
lett a 20 munkaadói igazgatósági 
tag közül 5 elnökségi tagot meg
választaná

A  gyáripari, bányaipari, közép
ipari munkaadók a kézműipari mun
kaadók egy részével közös válasz
tási blokkot létesítettek és nem vol
tak hajlandók a Baross Szövetség 
3 igazgatósági tagjának közös jelölt
jét az elnökségi tagjelöltek közé fel
venni.

A  Baross Szövetség tehát kényte
len volt az elnökségi tagválasztáson 
is külön Baross-listával indulni és 
pedig teljes sikerrel, mert a Ba- 
ross-lista, amelyen Prokisch János, 
Major János és Szarka István dr. 
szerepeltek, egy elnSkségi helyet tu

dott a Szövetségnek biztosítani. Ezt 
a helyet egyelőre az érdekelt szak
osztályok megegyezése folytán a 
Szövetség főtitkára tölti be.

A z  igazgatóság póttagjai lettek: 
Pirkner Ödön, Janicsáry László, 
Vándor Lajos, Császár Imre, vitéz 
Dávid Géza dr., Fáth Kóroly, Mor- 
bitzer Nándor és vitéz Gorondy Ist
ván.

A  kártalanító bizottságban a Ba
ross Szövetséget, mint rendes tagok 
Marschalck Imre és Löherer Tamás, 
mint póttagok Kátay Ernő és Ma
banka Ferenc képviselik.

A  járadékmegállapitó bizottságban

a Szövetség részéről Kiss Endre bu
dapesti és Geiszler István kaposvá
ri Baross-tagot választották be.

Szarka István dr.-t, a Baross Szö
vetség központi főtitkárát, mint az 
OTI. elnökségi tagját, beválasztot
ták a bérházvásárlási, orvosügyi elő
készítő és bérházkezelést ellenőrző 
bizottságba.

Itt emlitjük meg, hogy az OTI-val 
kapcsolatos ügyeket és kívánságokat 
a Szövetség társadalombiztosítási 
szakosztálya tárgyalja, amely a Szö
vetség székházában minden szerdán 
este 6 órakor tartja ülését.

T ö ^ M n g y e fo g a & m '^ ^ Z
Budapest, V ,  Deák Ferenc-utca  /.9 B- Schioll siártraániatat

______________ • elárusítója

Antal István a sa jtó re form ró l
Rendkívül nagy érdeklődéssel ki

sért előadást tartott a Baross-Szék- 
házban a Nemzetpolitikai Társaság 
ülésén Antal István igazságügyi ál
lamtitkár. A  nagyszámú és előkelő 
közönség soraiban ott volt Szinyei- 
Merse Jenő, a képviselőház alelnöke, 
vitéz Kolossváry Borcsa Mihály, a 
Sajtókamara elnöke, Zimmcr Ferenc, 
Báthory Hüttner János, Gáspár Jenő 
és mások.

Ilovszky János, a Baross Szövetség 
országos elnöke a Szövetség kül
döttsége élén átnyújtotta Antal Ist

vánnak a Baross levelezőtagság dísz
jelvényét.

— Méltóságod mindenkor ott 
volt, ahol a Bar oss-érd ekeket 
kellett képviselni és vezető szere
pet vitt, amikor a gazdasági és po
litikai élet kereszténnyé tételének 
munkáját végeztük. Ezeket az érde
meket ismerte el a Baross Szövet
ség, amikor évekkel ezelőtt levelező
tagjává választotta. Akkoriban nem 
volt még díszjelvényünk és most 
pótlólag nyújtjuk át tiszteletünk és 
nagyrabecsülésünk jeléül azzal, hogy

Kneipp malátakávét!

T r iz n y a  c ip ő k
IV ., V ác i-u tca 25 . sz. |

Méltóságod tartsa meg jóindulatá
ban továbbra is a Baross Szövetsé
get. (Nagy taps.)

Antal István bensőséges szavakkal 
köszönte meg az üdvözlést. K ifej
tette, hogy családi kapcsolatai ré
vén is szoros kapcsolatok fűzik az 
iparhoz és kereskedelemhez. Göm
bös Gyula idejében nehéz körülmé
nyek között, ellenségeskedések mel
lett folyt a hara a fajvédő gondolat 
diadalrajuttatásáért és az ellenséges 
világ mesterkedése ellenére kellett 
fenntartani ezt a gondolatot.

Azután kifejtette, hogy a zsidó- 
törvény megalkotói a törvény gya
korlati végrehajtását nem úgy gon
dolták el, hogy az csak egyes sze
mélyek eltávolítását és cégfeliratok 
megváltoztatását vonja maga után. A  
törvény szellemének a gyakorlatban 
úgy kell érvényesülnie, hogy a ma
gyar gazdasági élet valóban keresz
tény és magyar legyen.

János Áron üdvözlő szavai után 
az államtitkár megtartotta előadá
sát a sajtójog reformjáról és is
mertette az uj sajtónovella előké
szítését és alapvető rendelkezéseit. 
A z államtitkár előadását sokszor 
szakította meg a taps és éljenzés.

s---------------------------------------------—

Három a magyarnak igazsága. 
Három kalap a DeJB ro Hámja, 
Hordjon On b  M ii márka
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Baross-tagok

áldozatkészsége
A  B. Sz. dohányárus csoportja 

újabb gyűjtése az árvízkárosultak 
javára 700 P. Berettyóujfalusi B. 
Sz. gyűjtése 68.70 P. (csekken). A  
B. Sz. műtrágya és növényvédelmi 
szerek sz. o. adománya 100 P. Vo- 
záry Aladár munkácsi B. Sz. elnöke 
( »  őslakó*) gyűjt. 2.024.80 P.

A  Baross Szövetség gyulai fiókja 
utján adakoztak: Veres Lajos 15, 
Petik Ferenc 15, Duda és Emhő 10, 
Bende Imre 4, Ruck Ferenc 10, Csej- 
tei Józsefné 5, Sárosi János 1, Erdei 
Rezsőné 5, Vecsernyés András 5, 
Dávid István 5, Schmidt István 7.60, 
Szikes Ferenc 1, Ludvig M. és Dé- 
musz F. 1.50, Márta Jánosné 3.86, 
Szabó Zsuzsánna 1, Grób Józsefné 
5 P.

A  B. Sz. fa- és bútoripari szak
osztályának gyűjtése: Lopos Gyula 
20, Jauemik István 5, Houba Károly 
10, Pálinkás László 5, ifj. Martini 
József 5, Klikár Aladár 5, Szécsényi 
József 2, Domoki József 5, Mütsch 
M. Frigyes 3, Simon János 2, Szabó 
János 5, Réh Ferenc 10, Bigler 
Benő 2, Bona Pál 2, Molitorisz 
Antal 5 P.

Cipő- és bőripari sz. o. gyűjtésé
nek részletezése: Gavlik Antal 8.40, 
Práger Ferenc 9, Triznya László 
10.50, Kövessy Testvérek 22.50, 
Biksy Imre 7.20, Balázs Péter 9.60, 
Boda László 9, Dobos István 7.20, 
Miklán Sándor 7.20. Czeglédi János 
19.20, Solymossy Béla 5, Bobrer Já
nos 12, Kovács és ülés 9, Kiss Ká
roly 7.20, Bényi László 9. P.

Fenti adományok részben közvet
lenül az árvízvédelmi kormánybiztos
sághoz folytak be, részben Szövetsé
günk pénztárába vagy szaklap utján 
fizették be.

Előző összesítésünk 57.790.54 P. 
volt, a Baross-tagok áldozatkészsége 
tehát meghaladja a 60.000 pengőt.

Kérjük tagjainkat, hogy tekintettel 
a még hiányzó százezres összegre, 
adakozzanak akár Szövetségünkön 
keresztül, akár más utón.

Baross-tagnak magyar kötelessége 
a segítés!

Csepreghy -ju b ileu m
Meszlényi Zoltán püspök vezetése 

alatt álló Orsz. Központi Katolikus 
Legényegylet neveltjének és egykori 
ifjúsági vezetőjének, Csepreghy Fe
rencnek, a híres népszínműíró halá
lának 60 éves jubileumára junius 
9-én este fél nyolc órakor a Nem
zeti Színházban díszelőadást ren
dez. Színre kerül a Sárga csikó c. 
3 felvonásos népszínmű. Előadja a 
Nemzeti Színház művészgárdájá dr. 
Németh Antal igazgató rendezésében.

A z előadás nagy ünnepe lesz a 
keresztény magyar társadalomnak. 
Csepreghy Ferencben a magyar ipa
rostársadalom díszét kívánja a Le
gényegylet ünnepeink

Terménybejelentési kötelezettség
A  kormány bejelentési kötelezett

séget léptetett életbe egyes gabo
nafélékre, élelmicikkekre és takar
mányfajtákra nézve. A  rendelet 
(3750. M. E. és 157.600 F. M.) sze
rint bejelentési kötelezettség alá es
nek búzából, rozsból, kétszeresből 
és ezek lisztjéből egyenkint öt, ár
pából 10, tengeriből morzsolt álla
potban tiz, csöves állapotban tizen
öt mázsát, szárított zöldség- és főze
lékfélékből húsz kilót, babból, bor
sóból, lencséből félmázsát, zabból 
öt, a különféle szénafajtákból húsz, 
végül a takarmányszalmákból ötven

mázsát meghaladó készletek a május 
31-i állapot szerint. A  bejelentést 
junius 3-ig a községi elöljáróságnál, 
illetőleg a polgármesternél kell meg
tenni. Egy másik rendelet előírja, 
hogy egyes terményeket az e célra 
kijelölt szerveknek kötelesek a tu
lajdonosok vételre felajánlani. A z át
vétel az érkormánybiztos által meg
állapított áron, illetve a mindenkori 
piaci áron történik. Az állami elő
vásárlási jog babra, borsóra, lencsé
re, zabra, szénafélékre és takarmány
szalmára terjed ki.

Újból szabályozták az autók árát
A  Hivatalos Lap csütörtöki száma 

közli az árkormánybiztos rendele
tét, amely a külföldről behozott au
tomobilok árának szabályozásáról 
korábban kiadott négy rendelet he
lyébe lép. Az uj rendelet egysége
sen és minden részletre kiterjedő
en szabályozza a személy- és teher
gépkocsik, valamint az alvázaknak 
legmagasabb eladási árát.

A  rendelet figyelembe veszi a for- 
galmiadótételnek legutóbb bekövet
kezett emelését, amely az automobil

árát is emeli. A  korábban megállapí
tott bruttó haszonkulcsot ennek kö
vetkeztében az eddigi 20 százalékról 
19.5 százalékra szállítja le, a hi
telügyleteknél pedig az eddigi 21 
százalékról 20.5 százalékra. A  ren
delet pontosan megállapítja, hogy 
a kereskedő a beszerzési árhoz mi
lyen költségtételeket adhat hozzá. A  
rendelet alapján kiszámított legma
gasabb eladási árakat a kereskedők
nek be kell jelenteniök az árkor
mánybiztosnak.

Felfüggesztik a megyék és községek vámszedési jogát
A 36 tagú országos bizottság csü

törtökön ülést tartott, s a miniszté
rium 1940. évi 3710,M. E. számú 
rendeletét tárgyalta. A  rendelet a vi
déki törvényhatóságok, megyei vá

rosok és községek vámszedési jogát 
függeszti fel, de gondoskodik arról, 
hogy ezek a városok és községek az 
ilymódon kieső bevételekért meg
felelő kárpótlást kapjanak.

Házasság. Kedves Baross-tagtár- 
sunk. Rigó Berta nővére, Rigó Má
ria és Zahalka Ferenc vasárnap tar
tották esküvőjüket a terézvárosi plé
bánia-templomban. A  Baross-fűsze
resek szerencsekivánatait Móry Já
nos szakosztályi örökös elnök tol
mácsolta az ifjú párnak.

A  vikend-mozgalom egyre jobban 
terjed a kereskedelmi ágazatokban. 
Most már több szakmában elhatároz
ták, hogy maguk vezetik be a szom
bat délutáni korai zárást — a leg
több helyen délután 2 órakor. A z  ér
dekeltek mind szélesebb körben ki- 
’ánják azt, hogy kormányintézkedés

sel egységesen rendezzék a szomba
ti zárás kérdését.

A  Baross Női Tábor ifjúsági szak
osztálya ünnepi estet rendezett a hé
ten. Osztrovszkyné Németh Ágnes 
dr. megnyitója után Ecsedy Mária 
felsőkereskedelmi iskolai tanár tar
tóit előadást >N'ők a kereskedelmi 
pályán* címmel, majd Entz Judit 
és Bacsák Erzsébet közreműködésé
vel művészi műsor volt.

M A R K A S  MINŐSÉGŰ * 
HUSKÜLÖNLÉGESSÉSEKKEL

ALAPITTATOTT 1688. KOLBÁSZARÚGYÁR R-T- #

TÁPÉRTÉKÉT, ERŐT, EGÉSZSÉGET AD.

A kereskedelmi és iparügyi mi
niszter az Országos Idegenforgalmi 
Bizottság tagjává nevezte ki 3 évre 
gróf Zichy Nándor dr. országgyű
lési képviselőt és Milleker Rezső 
dr. egyetemi ny. r. tanárt.

A  pamutfonalak forgalmiadóvált- 
ságának alapjául szolgáló átlagérté
kek megállapítása tárgyában 93.569. 
sz. alatt, rendeletet adott ki a pénz
ügyminiszter. (B. K. máj. 31.)

A z idegen államok pénznemében 
megállapított értékeknek az illeté
kek, továbbá a fényüzési és forgal
mi adók megállapítása szempontjá
ból pengőre való átszámításáról in
tézkedik a pénzügyminiszter 96.902/ 
XI. b. k. rendelete. (B. K. máj. 31.)

A  Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesületébe tartozó pénzintézetek 
junius 8-án Kassán tartják szoká
sos évi összejövetelüket.

„ I m i i *  M tzánqyár
Ulpest-Réko* palota 

MaMi M » «  N. a.
Gyért

Árkormánybiztosság
A Baross Szövetség közli az elmúlt 
héten kiadott valamennyi fontosabb 
árengedményezést és árkormánybiz

tosi rendelkezést!

A  Méhészgazdák Termelő és Ér
tékesítő Szövetkezetének és a Méz
termelő és Értékesítő » Hangya* 
Szövetkezet engedélyt kapott, hogy 
a következő legmagasabb mézára
kat számíthatja:

50 kg. felett, kannában 1.80, 5 
kg-os edényben 1.83, 1 kg-os üveg
ben 1.87, fél kg-os üvegben 1.93, 
negyed kg-os üvegben 1.99, nyolcad 
kg-os üvegben 2.02, tized kg-os üveg
ben 2.05 P/kg.

Hentesáru cikkeket viszonteladók
kal szemben — az eladási feltéte
lek változatlanul hagyása mellett — 
a következő legmagasabb árakon hoz
hatják forgalomba:

Vidoni Testvérek és Társuk Deb
recen: debreceni csemege száraz kol
bász (diétás) 4.40, szalámi kolbász 
és diétás 4.50, debreceni friss füs
tölt kolbász 3.10, debreceni páros 
kolbász 3.40, krakkói 3.40, göttingi
3.40, tiroli 3.40, veronai 3.40, angol 
szalonna 4.50, nyári szalámi 3.—, 
hortobágyi kolbász 2.30, tüzelt kol
bász 2.80 P. kg-ként.

Stéberl András és társai: gyulai 
paprikás szalámi 4.40, gyulai száraz 
kolbász 4.40, gyulai szalámi kolbász
4.40, gyulai páros kolbász főzni való 
10 dg-os 3.40, gyulai hosszú páros 
kolbász főzni való 3.20, gyulai tü
zelt kolbász 3.30, gyulai cserkész 
kolbász 3.30, reggeli angol szalonna 
4.50, perzselt sonka, hátsó, házi 3.20, 
perzselt sonka, első, házi 3.—, mor- 
tadclla 3.40, krakkói 3.40, göttingi
3.40, galántai 3.40, veronai 4.40, va
dász kolbász 3.40, parizer 3.40, sonka 
kolbász 3.40, gyulai tormás virtsli 
párokban 3.20 P  kg-ként.

A z  itt nem említett cikkek tovább
ra is a 3375/1939. számú rendeletem- 
ben engedélyezett legmagasabb ára
kon, illetőleg a 6.500/1940. Á. K. 
számú rendeletemben a szalonnafé
lékre engedélyezett áremelések ér
vényesítésével árusíthatók.

Freundenfeld Károly kassai hen
tesárugyár engedélyt kapott, hogy az 
alant felsorolt konzervárukat vi
szonteladókkal szemben — az el
adási feltételek változatlanul hagyá
sa mellett —* a következő legmaga
sabb árakon hozza forgalomba.

Kis doboz sonka pain 10 .dkg. 
55 f., Kőzépdoboz sonka pain 30 
dkg. 145 f. Nagy doboz sonka pain 
90 dkg. 400 f. Kis doboz máj pás
tétom 5 dkg. 25 f. Nagy doboz máj
pástétom' 8 dkg. 35 f. Sertés gulyás 
25 dkg. '65 f. Borjú gulyás 25 dkg. 
70 f. Marha gulyás 25 dkg. 60 f. 
Füstölt sonkacsülök ' 18 dkg. 75 f.

A  Hivatalos Lapban megjelent ren
deletek :

2.321 1940. sz. r. a nikikel, továb
bá nikkel fél- és készgyártmányok 
eladási áraihoz számítható legmaga
sabb felárak, valamint a legmaga
sabb eladási árak megállapításáról.

7.323/1940. sz. r. a külföldről be
hozott személy- és tehergépkocsik és

Aszfalt, fedéllemez, kőszénkátrány, karbolineum, 
„P Y R O S A N " lángmentesitő, égést gátló anyag, 

nádlemez, fedéllemezfedések, talajvíz- és talajnedvesség elleni szigetelések

Posnansky és S tre litz  R. T.
Budapest, V., Zsitvay Leó-utca 13 — Telefon: 122-829, 128-285

S z á r a ,  W m » « f ,  S u n y ,  paplan, H ű i m ,  tapéta

Haas Fülöp és Fiai-féle Rt-oél
Fűdet: Msei, Y„ üriBiarty-tér 3
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alvázak legmagasabb eladási árának 
szabályozásáról.

9.000/1940. sz. r. a gyapjufonal árá
nak emelkedéséből a kötő- és huiv 
kolóiparban előállott költségtöbblet 
felszámításáról és áthárításáról.

9.600/1940. sz. r. az úgynevezett 
ujburgonya forgalombahozatalánál az 
ország egész területén nagy- és kis
kereskedők által felszámítható leg
magasabb kereskedői árrés szabályo
zásáról.

9.884 1940. sz. r. a 2.100/1940. sz. 
r. (sárgaréz felára) módosításáról.

11.150 1940. sz. r. az ipari gyap
jú legmagasabb árának megállapítá
sáról.

12.200/1940. sz. r. a nyers ásvány
olajból belföldön előállított ásvány
olajtermékek legmagasabb gyári, vi
szonteladói és fogyasztási árának 
megállapításáról. (ÜB. K. máj. 30.)
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D iÓ S Y  J Á N O S
fém- és vasárukereskedés 
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Fémáruk, konyhaszerek. Guri-guri 
függönytartók, elegáns fogasok.

fürdőszobacikkek stb.
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k r i s t á l y o s í t ó  és 
lagkőfeldolgozó üzeme

Budapest,
XIV., Erzsébet királyné-ut 51

Baross tagoknak kedvezmény 1
Zsineg, kötél, ponyva* háti
zsák  és sportáru cikkek 

HAUSCH1LD ALBERT
Bodapest, í v .  Gerlóczy-etce M.

■ Trf: msn.

Hi
cuk

W ü
r .h

raiic
kei
•üti

cork<
irt a

»TINTENKULI «  ,

Fiedler János
Lenipari r. t. Komárom
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A  fö ld m ű v e lé s ü g y i m in is z te r  
re n d e le te  a  c u k o re lo s z tá s  ü g yéb en
A cukorvásárlási igazolások keze

se. a kereskedők elszámoltatása, 
álamint az ipari cukor kiutalása 
gyében a földművelésügyi minisz- 
ir 156.900 1940. szám alatt újabb 
►ndeletet adott ki.
A rendelet értelmében a vásárlá- 
izazolványon nem szabad feliün-

D e i c h s e l
g  á z a j t ó k

XSII-, V á c i - ú t  9 8 . s z .

;tai azt, hogy a kiskereskedő rae- 
pik nagykereskedőnél szerezheti be 
Okorkészletét. A szállítási igazohá- 
yokat a rendelet értelmében ezentúl 
ikerekitett cukormennyiséire (10— 
0—25—50 kg.) kell kiállítani.
A  Baross Szövetség által sérelmc- 

ktt panaszt is orvosolja a rendelet, 

púkor elrendeli, hogy a hatóságom 
kiskereskedők részére legalább 

fethetenként ejtsék meg a szükséges 
Számolásokat. A  miniszter szerint 
>ltak olyan hatóságok, ameiveü 
Igv időközökben, többnyire havon- 
Snt számoltak el a kereskedőikkel 
beváltott élelmiszerjegyekkel, oml

ik az volt a következménye, hogy 
kereskedők vásárlási igazoiások- 

n  ritkán jutottak és igy, ha meg- 
> lelő tőkével rendelkeztek, egyszer- 
I voltak kénytelenek nagyobb meny- 
- iségü cukrot bevásárolni.

Minthogy ez a rendszer főleg a 
►tőkével rendelkező keresztény kis- 
reskedőket érintette suiyosan, ren- 
Lte el a miniszter az élelmiszer
iekke l való elszámolás minél 

, tkrabban való megejtését.
hangsúlyozza a miniszter, hogy a 

U [sárlási igazolást és a szállítási 
i azolványt a kereskedők készletük- 

|k kifogyása előtt oly időben kell 
adni, hogy a kereskedő teljes 
szletének kifogyásáig az utána 

I pdelt cukrot megkaphassa. Bizto- 
I jani kell azt is, hogy az elszámo- 
| i  a kiskereskedő részéről sok időt

év 189Ö.

tási igazolványt, amig készletük a 
cukorjegyek beváltása után 2 heti 
részletre le nem apasztják.

Fontos rendelkezése a rendelet
nek az, hogy a kezdő kiskereske
dők érdekében felhatalmazta a mi
niszter a hatóságokat, hogy a cukor- 
jegyrendszer életbelépése után ipar- 
jogositvánvt nyert kereskedők ré
szére a helybeli kereskedők átlag- 
forgalmának megfelelő kezdő cukor- 
készletre vásárlási igazolást és szál
lítási igazolványt adhassanak ki.

A  visszaélések meggátlása végett 
jövőben az összes elszámolásokat 

tintával vagy tőrölhetetlen tintace
ruzával kell elvégezni.

A  Baross Szövetség a maga részé
ről törekvéseinek igazolását látja 
Teleki Mihály gr. földművelésügyi 
miniszter fenti rendeletében, mely 
alkalmas arra, hogy a kisegzisz-

lebetővé tette, hogy ezek a kis tő
kével rendelkező keresztény egzisz
tenciák is belekapcsolódhassanak a 
cukor eladásába.

A  fent hivatkozott rendelet viszont 
nagyban csökkenti az ipar cukor- 
szükségletét, amennyiben elrendeli, 
hogy addig is, amig a miniszterközi 
bizottság megkezdi működését, a ha
tóságok u cukor ipari feldolgozá
sával foglalkozó intézményeket, vál
lalatokat, ipari üzemeket csak úgy 
lássa el cukorral, hogy az 1939. évi 
április hó 1. és 1940. március hó 
31. között elrendelt egy év hasonló 
időszakának fogyasztását vegyék ala
pul és az igy nyert cukormennyisé
get 50 százalékkal csökkentsék. A  
rendelet értelmében a hatóságoknak 
haladéktalanul figyelmeztetni kell az 
üzemeket, hogy cukorfelhasználásu- 
kat az elmúlt év hasonló időszakához 
képest 50 százalékkal csökkeníeniök

kell akkor is, ha cukorkészletekkel 
rendelkeznek.

A z ipari üzemek csökkentett át
meneti cukorellátását május 12-től 
visszamenően léptette életbe a mi
niszter és ezért azoknál az üzemek
nél, amelyeket a hatóságok május 
12-ón túl terjedő időpontig a múlt 
év teljes átlagforgalmának megfe
lelő cukorral már elláttak, az 50 
százalékos csökkentést a későbbi 
cukorigényléseknél május 12-ig visz- 
szamenőleg kell keresztülvinni. 
Minthogy a fenti cukorellátás még 
mindig átmeneti megoldás, az ipari 
üzemeket legfeljebb május 12-től 
kezdődő 30 napi időtartamra sza
bad cukorral ellátni. A z 50 százalé
kos csökkentést nem kell keresztül
vinni azoknál az ipari ágaknál, me
lyek a cukrot csupán mellékanyag
ként, nem pedig édesités céljából 
használják.

Végül közli a miniszter, hogy 
felállította a minisztérium közélel
mezési ellenőrzési csoportját, amely 
az egyes községekben és városok
ban a helyszínen fogja a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezni.tenciákat is lélegzethez juttassa és

Követelni valónk van a történelemtől
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raboljon el és különösebb költsé
get ne igényeljen.
Ilivel a készlet összeírásából ar- 
győződött meg a miniszter, hogy 

_i sok kereskedőnél tekintélyes 
corkészletek vannak felhalmozva, 
jrt az ilyen kereskedők mindad- 
: nem kapnak vásárlási és szálli-

Ha a világsajtó hangját hallgat- 
juk, ereznünk kell, hogy megindult | 
a döntő küzdelem a Versailles* és 
a trianoni szerződésben elkövetett 
merénylet ellen. Minden nép számá
ra megnyíltak a természetes tehető

ek utjai — amelyek az uj Euró- 
— a nemzeti, népi és szociális 

megújhodás felé vezetnek. A  nem
zetek friss erőket gyűjtenek a fel
szabadító társadalmi élet számára, 
hogy a nemzet fiainak biztosíthas
sák az emberhez méitó élet lehető
ségét.

A z  általános elszegényedés, az 
egyéni érdekek versenye uj erőt 
adott a nemzeti fenntartás ösztöné
nek. Keresztény erkölcsben és nem
zeti alapon megindult az uj építő 
munka.

A  vezetőket egyfelől a jellem erős
sége és a kezdeményezés bátorsága 
hevíti, a friss és égő nacionaliz
mus, másfelől komoly megfontoltság, 
a régi dicsőségbe és a csodatevők
be vetett hit.

Előtérbe nyomulnak az erkölcsi 
erők, a tegnap és a ma, az uj és a 
régi Európa állnak egymással szem
ben. A  ^gyverek hátterében állnak 
a mozgetó eszmék. A  nemzet ügye 
megszünteti a magánérdekeket. A  
net. A z angol alkotmányt egy toll
vonással felfüggesztették. A z  •állam
férfiak bölcsessége*, a háborús ter
hek igazságos felosztásába megnyug
szik, sőt, mint =>a szabadság védel- 
törvények a nemzeti élet gazdasági, 
társadalmi alapjaiba is belenyúlnak.

Hazaárulás a termelés bármily irá
nyú csökkentése, megzavarása. Hűt
lenség a munkahely elhagyása, a 
nyerészkedés. Megnyílnak a munka
adók könyvei, hogy szabad betekin-

Irta : Lugossy Géza
tést adjanak az államnak. A  hadi
nyereséget a legmagasabb adókkal 
sújtják. Nincs vasárnapi munkaszü- 
mezói*, azt lelkesen üdvözlik, — hi
szen az emberiség ma a szabadságért 
küzd.* Megjelennek a termelési ta
nácsok, szocializálási intézkedések 
lépnek életbe az egész vonalon. Á l
lamosítás, engedmények a kisembe
rek követeléseinek, stb., stb.

A  történelmi és tőkés osztályok 
nem tudják feltartóztatni a köze
ledő katasztrófát. Szocialista kísér
leteket tesznek. A  munkáspárt fel
ismerve a vezető osztályok gyenge
ségét, — »  forradalmi* lépést tesz: 
a tőkés osztállyal szövetkezik a haza 
védelmére.

Szükségállapotot hirdetnek a há

borúban élő államok, — azok élén 
Anglia és a semleges államok — 
elükön Amerika, Roosevelt.

íme, a világégésben ezekről 
eseményekről ad hirt a világsajtó 
és a háttérben az országutak, a dű
lők tele és tele vannak menekülők
kel.

A  hatalmat a testen és a leiken 
megtörte a modern technika, 
fegyverek ereje, s a hír szárnyán 
röpködő szózatokat eljuttatja a leg
kisebb kunyhóba is.

A  technikai újítások, a tudomány 
a fegyverek szolgálatába állottak és 
hatalmas erejükkel viszik, röpítik 
az emberiséget a poklok tüzes le- 
helletén át, — hisszük, a béke, 
békés társadalmi fejlődés fe lé .

Családvédelem, szociálpolitika . .
A  családvédelem, a szociálpoliti

ka, a természetes lehetőségek útjá
ban álló vonalat áttörte e pillanat
ban a világégés, a fa ji és szociális 
öntudat.

Ez az első nagy eredmény vért cs 
aranyat követel minden embertől, 
aki modern nemzeti államot akar. 
Egybeforrasztja a hadsereget és a 
polgárságot. A  nemzetektől lelki fel
készültséget, friss erőket, követel: 
a gazdasági, kulturális, szociális és 
nyelvi igények a nemzetek sorskér
déseinek kielégítését.

Ember áll emberrel szemben. A  
mélyebb hit és a szociális igazságte
vés őszinte akarása vezet a győze
lemhez, — az emberiség egészsé
ges fejlődésének a lehetőségéhez.

Nekünk, magyaroknak is e sors
döntő órákban meg kell valósíta

nunk az égető magyar sorskérdése- 
két. Egységesen, szervezetten és fe 
gyelemben kell várnunk a mi Vezé
rünk szavát.

Nehéz lábhoz tett fegyverrel állni 
a vártán. Nekünk, magyaroknak sok, 
• igen sok követelni valónk van 
történelemtől.«

Büszkén érezzük azonban, hogy -  
nagy idők minden pillanata modern 
ipari és technikai erőnk fokozásának 
szolgálatában áll. A  magyar munka, 
a magyar gazdasági erő, a mi ma
gyar iparunk teljesítményeire bátran 
támaszkodhat a magyar honvéd, aki
nek katonai erejét, régi erényeit, 
dicsőségét a nemzet, hősi elszánt
sággal, sziklaszilárd bizalommal 
rendíthetetlen hittel és szoros ősz 
szefogással erősíti, fokozza.

A  Baross Szövetség e nehéz, sors

^  D e te x  n a d rá g ,  
O e te x  k o m b in é !
Dm elrovils mérnök textileyára, Eimtapest,
XIV., Hermina-úi 28. Telefon: 287-432

Murin György rt. börösbolfja
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  
heiye. F lo r id a  k a p t a f a  és c s i z m 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 ó r s é g  szállítója

fóbián. _ mm férfi
^ c i p o

V J irts U li. LMxrroti ^  •
fW  rq “ X  £am

IV., Uör-xi. ulLccl 19.

F A S Z É N
re törte én boksa
csomagos, zsákos és fuvartételekben
H a lm o s  é s  V eszp rém y
cégnél Budapest, XL, Etele-tér T.
Kelenföldi-p. u. telefon: 259-875 

Fűszeresek, szabók, bádogosok ré
szére n a p o n k é n t !  szállítás.

döntő órákban jhivatása magaslatán 
áll. Szoros egységben és fegyelme
zetten őrködik a gazdasági élet 
tisztasága felett. Szorgosan építi a 
Baross-vonalat, hogy gondosan meg
alapozott gazdasági pozíciókból kö
vethesse az idők szédítő futását, 
s ellen tudjon állni az idők vihará
nak, hogy soha többé vissza ne tér
hessenek az emberi méltóságot meg
alázó, a kényelmes életformák szol
gálatában álló, az emberi haladást 
megkötő törekvések.

Ezt a gondolatot, a mi magyar 
álláspontunkat, vágyainkat juttatják 
tökéletes formában kifejezésre vitéz 
Imrédy Béla v. miniszterelnöknek 
magyar leiekből fakadó szavai:

• Éberen őrködjünk a magyarság 
élete és jogai felett, — közben gyor
sított tempóban végezzük azt az át
alakító tevékenységet, amely kiegyen
súlyozott gazdasági és szociális ál
lapotot teremt a nemzet biztonságá
nak és nyugalmának érdekében.*

M enny iért cseré lik  be 
az e lron tott pénzügy i 

értékcikkeket ?
A  pénzügyminiszter újabb rende

letben szabályozza az elrontott pénz
ügyi értékcikkek becserélés*! diját. 
Lszennt 20 filléres cimietü bélye
gek után darabonként 2 lillért, a 
pengős cimietü bélyegek után da
rabonként 10 fillért, a marhalevelek, 
váltók. ügyvédi meghatalmazások 
után, ha a benyomott bélyeg érté
ke 1 pengőnél kevesebb, 5 fillért, 
ha 1 pengő, vagy annál több, 10 
fillért, fuvarlevelek után a bélyeg
értékre való tekintet nélkül 20 fil
lért, szállítólevelek után 10 fillért 
kell fizetni becserélés esetén. Egyéb., 
itt fel nem sorolt elrontott pénzügy: 
bélyeges űrlapok becserélése után 
dijat nem kell fizetni. Az uj rend 
junius 1-én lép életbe.

Aki tisztséget vállal 
— dolgozzék!

A  Baross Szövetség váci csoport
ja választmányi ülésén egyhangúan 
elfogadta azt az indítványt, hogy 
azokat a választmányi tagokat és 
tiszteseket, akik távolmaradásukat 
kellőképen igazolni nem tudják, a 
választmány, illetőleg a tisztiKar 
sorából törölik és helyüket mással 

töltik be.
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MINDENKIT ÉRDEKEL!
Ezen a héten a következő fonto

sabb rendeletek jelentek meg a Hi
vatalos lapban:

A  minisztérium 3.650 sz. r. az 
1939. szept. 2. napjával igénybevett 
kivételes hatalom újabb meghosz- 
szabbitásának közzétételéről. (B. K. 
május 25.).

A  minisztérium 3.630. sz. r. az ide
genforgalmi ügyek szabályozásáról 
szóló 11.001/1935. M. E. sz. r. mó
dosításáról.

A  honvédelmi min, 81.900 eln. 
Igv. sz. r . a légoltalmi elsötétítő 
szolgálat (épületek elsötétítése) el
látására kiadott utasítás tárgyában.

A z iparügyi min. 20.787/XIII. sz. a. 
alatt megállapította a kész felsöru-

hakészitö iparban fizetendő legki
sebb munkabéreket. (B. K. május 
26.).

A  belügyin in. 290.000. sz. r. az 
állampolgárság anyakönyvi bejegy
zésére vonatkozó rendelkezések ki
egészítéséről. (B. K. máj. 28.).

A  minisztérium 3.740. sz. r. a 
vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. 
t. c. 2. paragrafusa alapján tett 

intézkedésekről. (B. K. máj. 29.)
A  minisztérium 3.760/1940. M. E. 

sz. r. a közönséges munkát lénye
gesen meghaladó fontosságú munka
kört betöltő alkalmazottak felmon
dási jogviszonyáról és végkielégí
téséről. (B. K. máj. 30.)

H I T . Villam ossági a n y a g ó l t  

V illa m o s  készülékek  
Különleges lámpatestek 
Légoltalmi berendezések 

BUDAPEST, V I, ANDRÁSSY-UT 59. TELEFON: 110-019

KÖLBL ÁGOST
(Alapittatoti ez 1830-as években-)
« CÉGT. FCRSTNER KAROLY

textilárunegykereskedő
P. M. HAMMERLE, DORMB1RN-WIIH

szövött pamutáruk
NORBERT LAHGER & SÖHNE, 

DEUTSCH-LIEBAU tS WIEN
lonvászon. asztalnemű és pamutáruk

GUSTAY WINKLER K.
BERLIN-LA U BAH

zsebkendők
vezérképviseletei és raktárai 

Budapest. V., Vilmos császár ut 1§.

K irá ly  és M észáros
közszállitási s z a b ó  
és fehérnemű üzeme

B u d a p e s t ,  II., 
Zsigmond király-utja 24. sz. 

U U f q n :  199-694

Mészáros József
kelme-, ruhafeatfi és vegytisztító

Budapest, Ve, Sas-u. 23 
T s ls ls i ;  127-552
MukSSfl k t . k i z  küldök.

&ó4ta” UáuéjtátU miM4ég!
^Ezen v é d je g g y e l  v a lód i !

Gyár t ja :  

kávépótló üzem

Tel.: 153-988

C e ld e ro H l ée Társa

s i i i ln n t fts Mmértt

F M  harisnya
IV , Perenelefc tere 9.

Z s ifk o v  János
l é s z l a á r u g y á r
» l l .  Máglya-utca 94. le l . :  232 - 642
Gyárt: Csöté«zlát. spaRhetlil. leves- és étke
zési tésztát, házilag készít tarhonyái. Gyártmá
nyéin! kizárólag csak Iriss tojásból készülnek

Stéberl-féle
házi hentesáru, 

s za l ámi  és 
koMarvkiilönlegességek

FiiID E L IO
k á v é k o n  z e r v

M Ö S S M E R
v á u M , fehérnemű, kelengye
RT., m -i. 1-t (Tön ístvén-y. sírt)
Beress-tscsknsk 5% engedmény

BERTALANNÉ
Kérészién! bútor szalon

Háló. ebédló. kombinált szoba, konyha, elő
szoba. kárpitos különlegességek. - Fiz. kedv. 
VII., Rákóczl-ut 82. T e le lőn : 140-988

M inth a  f e lé le d n e ,
úgy működik majd rádiója, 
ha elfáradt csöveit kicseréli! 

Tisztán csengő hangerővel élvezet 
a rádiózás! Ezért kérjen

Telelőnkén csövet
r á d i ó k e r e s k e d ő  l é t ő l .

Telefiukei rádióba Telefonken csövet!

W  T ^ T  harisnya
nyakkendő

mérték 
után is ballon kabát

Telelőn: 149—400

Rövidáru Részvénytársaság i!
Nagykereskedés
Budapest, V., nr. Tisza István-utca 18
Rövidáru, divatáru, csipke, gomb H|j
Csak viszonteladóinak —  Telefon: 180-484

Szerkesztőség én kiadóhivatal 
V i l i . ,  M u z e u rn  u tc a  17. sz. 

Telefon: 130—480* és 130—405* 
M e g je l e n ik  m in d e n  p é n te k e n .  
Előfizetési ára évi 24 pengő. 

Tagoknak évi 12 pengő. 
Felelős szerkesztő:

D r .  D o m o k o s  L á s z ló .

Felelős kiadó:
T á b o r y  G á b o r .  

Szerkeszti: P a p p  A n d rá s  

Kiadótulajdonos:
B a ro s s  S z ö v e ts é g

K e re s k e d ő , Ip a r o s ,  R o k o n s z a k m á k  

és T e r m e lő k  O rs z á g o s  E g y e s ü le te .

Nyomatott:
Paulovits Im re könyvnyomdájában 
Budapest, VT£n Nyánatoa 6. 

Telefon: 187—818.

V É S É S E K  
Z O M Á N C T Á B L Á K  
K O V Á C S  L A J O S  
V N , Károly Király i r t  7 

Tol.: 136-200

B É K E
modern kényelem, zavartalon pihenés

a  Svábhegyen

NORMAFA
a  s ite rep ek  kSxpontja
Központi lüláá. m • 1 • g folyóvíz, régi hír** 
konyha. a a j A t  k é z z i t é z Q  disznótor.

Telefon: 165-152, 165-153

Olympia luxus Cipő szalon
Nagy választék kész cipőkben 

Kü l ö n  m é r t é k - o s z t á l y .  

I. Endresz György-tér 6
Déli vasút mellett I

ULRICH  B. J.
BUDAPEST
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Közszállitások
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Határnap: junius 3.

Építés (Községi elölj. Tataháza). 
Aszfaltozó munka (Máv. északi Üz
letvezetősége Bp.). Kötszerszállítás 
(Rendőrség főkapitánya Bp.). Óvoda 
építés, épület bővítés (Államép. hiv. 
Komárom). Építés (Államép. hiv. 
Zalaegerszeg). Lőtérépités (ÁÜamép. 
hiv. Szekszárd). Útburkolat átépí
tése (Államép. hiv. Eger). Útépítés 
(Államép. hiv. Komárom). Zab, széna 
és szalma (Rendőrség főkapitánya 
Bp.). Zab beszerzés (Polgármester 
Újpest). Postaszállitás (Keresk. és 
közlekedésügyi min. Bp). Laktanya 
karbahelyezés (Honv. ép. ig Bp.). 
Éptílét átalakítás (Polgármester, 
Vác). Épület bővítés (BSzKRt. Bp.). 
Építés (Államép. hiv. Berettyóújfalu).

Határnap: junius 4.

Építés (Máv. igazg. Bp.). Gépésze
ti berendezési munka és kútfúrás 
(MABI. Bp.). Len, kender és pa
mutvég szállítása, fém- vagy mű
szaru gombok és jelvények (Hon
védelmi min. Bp.). Tüzelőanyag (Áll. 
gyermekmenhely ig. Bp.). Vasanyag 
(Máv. déli üzletvezetősége Bp.). 
Nyomtatvány, tej és tejtermékek, 
tisztítószerek, gyógyszer és kötszer 
(All. gyermekmenhely ig. Bp.). Szer
számok és szerszámgépek (Honv. lé
gierők parancsnoksága Bp.). Fehér
nemű (Pázmány P. tud egyet. gazd. 
igazg. Bp.). Tüzelőanyag (Polgár- 
mester Karcag).

Határnap: junius 5.

Lisztszállitás (Kir. orsz. fegyinté
zet ig. Sopron). Autóbusz kocsiszín 
különféle építési munkái, vaskapuké- 
szités (BSzKRt. Bp.). Légpalack 
és vashordó (Honvédelmi min. Bp.).

Gyógyszerek (Rendőrség főkapitá
nya Bp.). Irodai szerek (Szföv. pénz
ügyig. Bp.).

Határnap: junius 6.

Szén (Alispán Baja). Útépítés (Köz 
ségi elölj. Simontornya). Építés (Köz
birtokosság Magyarlad). Vasanyag 
(Máv. déli üzletvez. Bp.). Kus- ts 
csont (Kir. ügyészség elnöke Bp.).

Határnap: junius 7.

Villamos tűzhely (Szföv. Elektro
mos Müvei Bp.). Útépítés (Állam
ép. hiv. Pécs.) Vasanyag (Máv. dé
li üzletvezetősége Bp.). Mosóüst 
(Polgármester Bp.).

Határnap: junius 8.

Elektromotorok (Államép. hiv. 
Szeged). Tatarozási munka (Községi 
elöljáróság Zsámbok). Építés (Ái- 
lamép. hiv. Miskolc).

Határnap: junius 10.

Építés(Földmüv. min. vízrajzi int. 
Bp.). Zuhany fürd ők szerelése (Dc- 
hányjöv. közp. ig. Bp.). Építés (Ipar
ügyi min. Bp.). Épület bővítés (Ál
lamép. hiv. Szombathely). Tüzelő
anyag, nyomtatvány, tankönyv, tan
szer, tej (Áll. gyermekmenhely (Deb
recen). Iskolapadok és bútorok (Köz
ségi elöljáróság Csepel). Utépitts 
(Államép. hiv. Komárom). Építés 
(Községi elölj. Háromfa). Szénszál
lítás (Közp. vámigazg. Bp.). Épités 
(Városi közmüvek ig. Baja). Épités 
(Polgármester Pestszentlőrinc). Épi
tés (Körjegyzőség Zalagalsa). Épités 
(Állámép. hiv. Berettyóújfalu). Út
építés (Polgármester Győr). Ágyta
karók tisztítása (V. honv. hadtest 
hadbizt. Szeged).
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