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B A R O S S  S Z Ö V E T S É G
E R D E L Y E R T I

A Főméltóságú Asszony 
felhívása :

A  Mindenható kegyel
méből a magyar igazság 
utján ismét jelentős lé
péssel jutottunk előbbre: 
Erdély és Kelet-Magyar- 
ország egy része vissza
tért Szent István biro
dalmához.

A keserűség könnyeit 
az öröm  könnyei vá lt
ják fel.

A l e lk e s e d é s e n  és 
örömkönnyeken túl gon
doljunk azokra is, akik 
a felszabadult területe
ken támogatásra szorul
nak. Nyújtsuk feléjük 
segitő kezünket, hogy 
elfeledjék a m egpróbál
tatásokkal teli keserves 
két évtized minden szo
morúságát és nélkülö
zését, é r e z z é k ,  hogy 
valóban hazajöttek. Ezt 
kívánja a hagyományos 
magyar becsület!

Ettől az érzéstől indít
tatva fordulok Magyar- 
ország nemzeti társadal
mához, amely a szükség 
óráiban soha sem tagad
ja meg lelkes áldozat- 
készségét az arra rászo
rulóktól.

Magyar szivünk egész 
melegével siessünk tehát 
azok m e g s e g í t é s é r e ,  
akiknek önhibájukon kí
vül mostoha a sorsa.

Tám ogatásukra az or
szág e g é s z  területén 
adománygyűjtést indí
tottunk és ennek fo lyta 
tására az „Erdélyért** 
Országos Gyüjtőbizottsá- 
got kértem  fel.

Kérem , hogy mindenki 
ehhez a  B izottsághoz jut
tassa el adományát, ez
zel is k ife jezve vissza
tért testvéreinkkel való 
együttérzését.

Minden adományon a 
magyarok Istenének ál
dása le s z !

Horthy Miklósné

Baross adakozások

a 3-as oldalon

M e g y  a  B a r o s s - v o n a t  K o lo z s v á r r a .
Ir ia : llovszky János

Vannak az ember életében napok, 
amelyeket sohasem felejt el.

I lye * nap volt 1940. szeptember 
15-e. Vonatunk hajnalban, zuhogó 
esőben robogott Kolozsvár felé. hogy 
azután reggel, amikor befut kétévti- 
zedes álmunk és vágyaink állomásá
ra. kincses Kolozsvárra, épp úgy, 
mint a ködös álomból való ébredés 
után ragyogva, sugározva öntse el az 
álomvonatot a nap tfiző íugúra.

A z  állomáson, ahová oly sokáig só
várogtunk. zászlók lengedeznek. Ma
g ja - nemzeti trikolórok. A  székely 
ruhák tarkaságát az egyenruhák 
szürkéje szakítja meg. de ebben az 
összeölelkezü találkozásban mind
egyiknek egyformán ragyog a szeme 
és boldogságot sugároz az arca.

A  magyar lélek, a magyar birodal
mi gondolat ünnepe volt ez a nap. 
amikor vitéz nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzója és 
fenkölt hitvese harangzúgás közepet
te bevonult a felszabadulás ünne
pét ülő városba, hogy meghallgas
sa a hazatérő magy arok szívhez szó
ló szavát és boldog ujjongását.

És a hadseregünk?!... Mindnyá
jan tudtuk, hogy ez az újjászerve
zel!. korszerűen felszerelt, példa

szerűen fegyelmezett magyar hon
védség nagy érték, nemzeti kincs, 
biztos védelem és a jelenen túl a 
jövendő! De amit láttunk, a ko
lozsvári diszmeneten, az minden el
képzelésünket , várakozásunkat 
álmunkat felülmúlta és csodálatra 
késztetett.

Ezeknek az ünnepi perceknek a 
hangulata még most is fogva tart
ja  lelkünket és mi Barossok, boldo
gok voltunk, hogy odautazásunkat 
alátámaszthattuk: nem mentünk üres 
kézzel. A  »Detex» gyár tulajdono
sa, Demetrovics Dezső mérnök, bol
dog örömében, hogy Kolozsvár új
ra a miénk, szülővárosa felszabadu
lása alkalmából 1000 darab meleg 
ruhácskát küldött a kolozsvári sze
gény kisgyermekeknek. Elvittük ezt 
az ajándékot és boldogok voltunk, 
hogy elsőnek nyújthattuk testvéri se
gitő kezünket a visszatérő szegények 
gyermekei felé. Szerény ajándékot 
helyeztünk el Isten zsámolya elé — , 
az Ur trónusa elé, aki oly gazdagon 
ajándékozta meg ezt a szegény ma
gyar nemzetet.

És ini áldozatos lélekkel hisszük, 
hogy Isten igazságos keze a szent-

istváni birodalom határán húzza meg 
hazánk jövendő bástyáit. ..

ünnep után jönnek a munka 
hétköznapjai. A  Baross-gondolat, 
amely tért hóditott a mesterséges 
határokon túl is, méltó követőkre ta
lált erdélyi magyar testvéreink kö
zött és az ottani keresztény iparo
sok és kereskedők már munkálkod
nak a keresztény gazdasági érdekek 
védelmi bástyáin: épitik az erdélyi 
Baross-szervezeteket. Rövidesen Ko
lozsvár és a többi erdélyi és kelet
magyarországi városok is kitűzik a 
kék-fehér Baross-lobogót, hogy alat
tuk diadalra vigyék a keresztény 
gondolatot.

Mi. anyaországbeli Baross-keres- 
kedők és iparosok, még egy ünnepre 
megyünk Kolozsvárra: a kolozsvári 
Baross Szövetség megalakítására. 
A z  anyaország fővárosa felkeresi Er
dély fővárosát, hogy együtt örüljön 
a testvéri találkozásnak és a keresz
tény gazdasági renaissance harcos 
szervezete megalakításának. Szeret
nénk ott lenni valamennyien, de 
nincs mód arra, hogy tizesével in
dítsuk útnak a kolozsvári Rbross- 
vonatokat. De méltóak akarunk len

ni a Baross-gondolathoz és legalább 
egy vonattal útnak indulunk Kolozs
vár felé. Robogni fog a Baross- 
vonat Kolozsvárra, mint ahogy be
robogott Kassára is . . .

I *
A kolozsvári Baross-vonatra már 

megindultak a jelentkezések és aján
latos. hogy mindenki, mielőbb jelent
kezzék a részvételre, mert a lehető
ség határain belül nem része
síthetünk előnyben senkit; a jelent
kezések sorrendjében vesszük elő
jegyzésbe azokat, akik a Baross-vo- 
naton akarnak utazni Kolozsvárra.

í *
Vitéz József Ferenc főherceg sta

féta-botot fog átnyújtani, jelmonda
tával: -vidd tovább a munkának e 
jelvényét, a Szövetség, — a mi be
csületünket és add hozzá a tiedet is 
a mindig szebb jövendőért!* Igen, 
visszük a staféta-botot Baross-fana- 
tizmussal, szent bizakodással, ma
gyar lélekkel, magyar erényekben, 
amelyeknek diadalmas ünnepét ülte 
most az ország.

Fel Kolozsvárra! Testvéri kézfo
góra! Keresztény kereskedők és 
iparosok örök kézfogójára!...

Fejérmegyében is kitiltották 
a piacokról a zsidó árusokat

Dr. Thaisz Andor, Fejér-vármegye 
alispánja rendelhet adott ki, amely
ben úgy a székesfehérvári helybeli, 
mint az idegen lakóhelyű zsidó áru
soknak a vármegye területén tartan
dó országos vásárokon, búcsúkon, 
hetipiacokon árusítás céljából való 
megjelenését, a vásárokon, piacokon 
való helyfoglalását, árusítását meg
tiltotta.

A z alispán rendeletében utasította 
a járások főszolgabíróit, a községi 
elöljáróságokat, hogy rendeletét meg
felelő módon és a legszélesebb kör
ben azonnal hirdessék ki és gondos
kodjanak annak szigorú végrehajtá
sáról Dr. Thaisz Andor alispán

a rendelet kibocsátásáról a követke
zőket mondotta:

-— így  kellett határoznom, mert 
egyrészt a keresztény kereskedőtár- 
sadalom kívánságát óhajtottam ezzel 
a rendelettel a zsidótörvény szelle
mében okszerűen végrehajtani, más
részt azonban a fejérmegyei piaco
kat, a vármegye szomszédságában 
lévén Pest-megyének, rendkívül nagy 
mértékben látogatták a zsidó árusok, 
amióta PesUvármegye alispánja őket 
a pestmegyei vásárok és piacok lá
togatásától eltiltotta. A  hasonló ren
delet elmaradása esetén tehát Fejér- 
vármegyébe özönlöttek volna a pest- 
megyei zsidó árusok, ez pedig nem 
lett volna kívánatos.

Jugoszlávok e lism erése
A  Belgrádi őszi Vásár hétfőn zár- 

ia kapuit. A  kiállítással kapcsolatban 
a jugoszláv lapok megírják, hogy a 
vásárnak nagy sikere volt és külön 
kiemelik így a belgrádi Politika 
is. a magyar divatkiállitás nagy 
sikerét. A  magyar divatkiállitást tud
valévőén a Baross-nőiszabók ren
dezték:

A  Baross női szabók különben a 
belgrádi kiállítás' anyagukat a Ba- 
ross-székházban is be fogják mu
tatni, azután pedig országos körútra 
indulnak, hogy a vidék előtt is meg

ismertessék szakmai fejlettségüket és 

ma már európai divatot irányitó tu

dásukat.

Vigyázzunk a cukorjegy elszámolásnál
A  Baross Szövetség felhívja a fű

szer- és csemegekereskedök figyel
mét, hogy az élelmiszerjegyközpont- 
ba beszolgáltatandó cukorjegy-szelvé- 
nyeket a legnagyobb alapossággal é l 
pontossággal kezeljék, mert a mi- 
minisztérium a fejléc vagy még le 
nem járt jegyek bemutatását kihá
gásnak nyilvánította. Amenny iben az 
ilyen szabálytalanságot már másod
szor is megállapítják, az illető ke
reskedőtől megvonják a cukorárusi- 
tás jogát.

A  kereskedőknek módjuk van a 
jegy szel vények gondos kezelésére,
mert elegendő, ha minden héten 
csak egyszer juttatják be a jegyeket 
a központba. Ha pedig valakinek nem 
elegendő az ellátmánya arra, hogy egy 
hétig várni tudjon az elszámolással, 
nyújtson be kérvényt az ellátmány 
felemelésére, mert az élelmiszerköz
pont a megfelelő többletet a Baross 
Szövetség tagjainak minden továb

bi nélkül megadja.

Négy erdélyi kamara kerül 
vissza az anyaországhoz
Erdély visszatérésével kapcsolato

san négy nagyjelentőségű kamara ke
rül vissza a magyar gazdasági életbe. 
Ez a négy kamara a kolozsvári, 
nagyváradi, marosvásárhelyi, továb
bá a szatmárnémeti Kereskedelmi és

Iparkamara. Értesülésünk szerint a 
keresk minisztériumban tárgyalások 
vannak folyamatban, hogy ezek az 
erdélyi kamarák hogyan illesztesse- 
nek be a magyar gazdasági életbe.

yfteibett tó# a tiüUfa áiudUá*
Vidéki szatócs és fiiszerkereskedő 

tagjaink közül többen panaszt tet
tek a központban, hogy egyes köz
ségekben az elsőfokú iparhatóságok 
(főszolgabiróságok vagy a községi 
elöljáró valamelyik közege) nem 
akarják felterjeszteni az alispánhoz 
az illető kereskedők tűzifa kiskeres
kedelmi jogosultságára vonatkozó 
igényét.

Mivel a vidéki szatócsokat és fü- 
szerkereskedőket szerzett jogon meg
illeti a tűzifa kicsinyben való for- 
galombahozatala, felhívjuk azokat a 
tagjainkat, akik sérelmet szenved
tek etekintetben, hogy konkrét pa

naszukat juttassák el a Baross Szö
vetséghez, hogy megtehesse a szük
séges lépéseket, annál is inkább, 
mert a felsőbb hatóságoktól már 
Ígéretet kaptunk arravonatkozóan, 
hogy az ilyen sérelmeket sürgő
sen orvosolni fogják.

Ugyancsak figyelmeztetjük érde
kelt tagjainkat, hogy az árusításra 
vonatkozó kérelmeiket haladéktala
nul nyújtsák be még akkor is, ha 
nem rendelkeznek valamennyi szük
séges okmánnyal, mert azokat leg
feljebb későbben nyújthatják be, ké
relmüket viszont rövidesen tárgyalás 

| alá veszik.

Baross cukornagykereskedők
Lapunk múlt heti számában már 

megkezdtük azoknak a cukornagy
kereskedőknek felsorolását, aki
ket a kereskedelemügyi miniszter, 
a Baross-tagok közül nevezett ki cu
kornagykereskedőkké A  héten a 
miniszter a következőket jelölte ki 
tagjaink sorából cukomagykereske- 
dőkké:

Mile Kálmán, Eger. Kálmán József 
Vác. Hellek József, Keszthely. Záhr 
és Szakváry Kassa. Sárvári Ede, 
Győr. Kreszta József, Győr. Vései 
Zoltán, Dunaszerdahely. Kállai 

Sándor, Mezőberény. Kővári és Szel- 
ner, Békéscsaba. Berta József, Kun-

szcntn.árton. Kovács József, Tiszafü
red. v. Szijjártó Szabó Sándor, 
Orosháza. Hirth Géza, Munkács. Ka- 
locz A. István Tiszaföldvár. Mester 
Ignác, Mezőtúr. Makári Béla, Kecs
kemét, Hamar Lajos, Ozara. Deák 
Géza, Galánta. Morvay Imre, Érsek
újvár. Menyhei József. Dunaföld- 
vár. Gologi és Tsa, Kalocsa. Szol
noki Közszükségleti Cikkek Nagy- 
keresk. Kft. Szolnok. Asztalos Bé
la, Sátoraljaújhely. Római Róbert. 
Pécs. Klobusár Dezső, Pécs. v. Tor- 
nay István, Nyíregyháza. Matusek Er
nő, Losonc. Győrödy Lajos, Losonc 
önsegély Kiskereskedők Bevásárló és 
Ért. Szöv. Érsekújvár.

'He** utópiák!
A  társadalmi problémák igen gyak

in a mellöztetések keserűségéből 
i az ebből folyó nyugtalanságból, 

újabb és újabb változások utáni 
vágyból fakadnak: póz és szólamok
kal, gazdasági elméletekkel teli kö
telesekből, a jelszavak csábitó ere

jéből.
Közállapotaink a kor igényeinek 
a felelnek meg.* —  Ez a vezető 

szólam. » A  hiányokat mesterségesen 
felülről kell kiküszöbölnünk.* »A  
relormokhoz a nemzet majd hozzá- 

—  Ez a megoldás. A  kritika 
nem érzi ét, nem is akarja látni, ínég 
kevésbbé elhinni a jószándékot, mert 
egyik napról a másikra kell ennek 
a nemzetnek meggazdagodnia! A  
kritikus mindent jobban akar és tud 
csinálni, mint az, aki hivatva van 
dolgozni! És légüres térben épülnek 

fantázia-várak.
Ezekbe a gondolatokba belekap

csolódnak, illetve azokkal szembe- 
szállnak azok az aggályok, melyek 
utópiának állítják oda a magyar kö
zéposztálynak a pult mellé való állá- 

a keresztény érdekeket szolgáló 
értékesitési szervek felállítását, a 
termelés irányításának eredményessé
gét, a keresztény és nemzeti gondo
lat, a keresztény szolidaritás át
ütő erejét, a szociális igazság eszmé
jét, a szeretet parancsszavának ér
vényesülését, az egy cél felé hala- 

az egyet akarás, az egy cseleke
det lehetőségét. Utópiának, frázisnak 
tartották a » Szabad pályát minden 
magyarnak* felhívásunkat.

A z események azonban mindazo
kat igazolták, akik hittek abban, 
hogy a történelmi idők életre keltik 
a népi egység és a szociális igazság 
gondolatát, hogy a keresztény társa
dalmi életben -értékmérő és rangadó 
csak az lehet, hogy a magyar nem
zet fia minő hasznot, minő szolgá
latot tud tenni népének és nemze
tének.

A  keresztény magyarság ma lélek
ben egybeforrott. Mindenki tudja, 
mivel tartozik a magyar nemzetnek, 
ismeri kötelességét és feladatát 

Imrédy Béla és a kormány képvi
selői hangoztatták, hogy -a magyar 
kereskedőnél és iparosnál becsülete
sebb és megbízhatóbb embertypus 
el sem képzelhető.* A  magyar ke
reskedő és iparos nem testben és lé
lekben standardizált typusember. aki 
vakon, önzőn, nemzetietlenül fut a 
jólét egyedül üdvözítő életmegoldása 
után.

H Hisszük és valljuk, hogy addig 
nem lesz rendes és kiegyensúlyozott 
magyar társadalom, amíg a különbö
ző foglalkozási ágak harmóniája a 
magyar társadalomban helyre nem 
áll, -amíg intelligens fiatalságunk 
nem fog visszariadni attól, hogy be
álljon a boltba és ott jól és előzéke
nyen bánjon a vevővel.*

A  keresztény magyarság szolidari
tása már nem utópia, hanem szive 
mélyén átérzi, hogy a gazdasági élet 
egy felséges egység, amelyben min
den gazdasági ágnak meg van a 
maga jelentősége, értelme és « 
hoz való viszonya és az egyik | 
sági ág életsorsa kihat a többi társa
dalmi rétegre is. A  gazdasági életben 
is az erkölcs parancsa jutott diadal
ra, az egyéni haszon mellett a nem
zet egyetemének érdeke.

Ami áll belső életünkre, ugyancsak 
érvényesül a nemzetközi életben is. 
Nem utópia ma már az európai ál
lamok közös, együttes munkája, a 
kontinentális egységek létrehozása, a 
többoldalú kliringek rendszere, az 
egységes európai valuta.

Minőségben fenn

L e n g y e l H e n t e  s á r  u
Budapest, IX., Páva-u. 11. Tel: 144-4-7-7

g y á r  R .  T.
Áraiban lenn
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A  háborús gazdasági együttműkö
dés háttérbe szorítja az európai ál
lamok féltékenységét és Európa fel
vértezve áll a világrészek jövendő 
nemzetközi nagy versenyében.

A z európai államok egymásra 
utaltsága ime ledönti az eddig utó
piának tartott gazdasági együttműkö
déssel kapcsolatban felállított lég
várakat. amelyek mindenkor az ér
tékromboló konjunktúrára épültek és 
azokat immár valódi, élő tényekre 
építi. Az európai erőket nagy gaz 
dasági egységekbe tömöríti es ez
zel a világgazdaság reálisabb kiala
kulását mozdítja elő. —  <-élja az 
egész népi társadalom jólétének elő
segítése, — egy egészséges ellen
állásra képes gazdasági rend kiala
kítása. A z európai államok egymás 
kölcsönös támogatásában, egymás ki
egészítésében keresik a megoldáso
kat, a felfelé törekvő keleteurópai 
államok termelésének és vásárlóere
jének növelésében, az egész, vagyis 
nemcsak a jövedelmet biztosító gaz
dasági ágak, gazdasági életének bel
terjesebbé tételében.

Íme, úgy a belső, mint a  nemzet
közi gazdasági életben mindent el 
kell követnünk a normális idők be- 
áltával kialakuló uj gazdasági élet 
kialakulására. A  közös munka lehe
tősége ma már nem utópia, mert a 
kollektivizmus gondolata éppenség
gel nem zárja ki az egyéni kvalitás
nak. ügyességnek és rátermettségé
nek érvényesülését, a rentabilitás el-

A z erőket azonban észszerűen kell 
a nagy feladatok tudatára nevelni, az 
alulról dolgozó erőknek, a széles 
népre legeknek bekapcsolásával.

Am erikai rendszerű

irodabútor
Ipari es k ereskede lm i k. f .  t. 
Budapest, V ili., M a g d o l n a - u .  6
T e l e f o n :  143-932 
Mindennemű irodabútor 
Irodabútor k ü lö n le g e s s é g e k  
Á l l a n d ó  r a k t á r

A kassai kereskedelmi 
faiskola érdekes kísérlete

A  kassai állami kereskedelmi fő
iskola &' nyári hónapokra ifjúsága 
számára gyakornoki elhelyezkedést 
szervezett. A  vállalatok, amelyek
hez a főiskola ezirányu kéréssel for
dult, készséggel nyújtottak ilyen gya
kornoki elhelyezkedésre lehetőséget, 
mert átérezték annak lehetőségét, 
hogy nemcsak a magyar ifjúságnak 
tesznek fontos szolgálatot, hanem 
üzemi és vállalati szakemberek neve
lésében való részvételükkel a válla
latoknak. A  nyári üzemi gyakorla
tokra a főiskola ifjúsága nagyszám
ban, önként jelentkezett. A  válla
latok a gyakornokoknak 80 120 P 
tiszteletdijat ajánlottak fel.

Fűző, fü r d ő ru h a ,  
fehérnemű - szaküzlet

Dr. Széli Lajosné
I., Krisztina-tér 3.T.: 157-787

Az árdrágítás _
aljas indokból elkövetett 

bűncselekmény

Érdekes elvi jelentőségű ítéletet 
hozott a Kúria egy árdrágitási ügv- 
ben. A z  uzsorabiróság elsőfokon a 
büntetés felfüggesztését mondotta ki, 
a m. kir. Kúria azonban ezt a ren
delkezést mellőzte Megállapítása 
szerint az árdrágító visszaélést a 
cselekmény természete szerint álta
lában aljas indokból elkövetett cse
lekménynek kell tekinteni. Ilyen eset
ben pedig a büntetést a Büntetőno- 
velia 2. paragrafusának 3. pontja 
értelmében felfüggeszteni nem le
het.

Őszi

nagytakarításkor
függönyeit, szőnyegeit
t i s z t i t a s s a

H o l z m a n n  Henrik
m. kir. udvari a s * l l l t * a t |

Em: l, Inán i. Tel., us-005 
Grüjtiofet: Vili., lisstácié-i. 5. Tel.: ui-544 
Mindenért h á z h o z  küldünkl 
Berosri tagoknak 5*/« kedvezményi

Uj rajokat a kaptárba
Irta: Ifj. Saxlehner Kálmán (2.)

.Bízni és dolgozok —  mondotta 
a miniszterelnök s a nemzet h ig
gadtságával és józanságával, áldo
zatos munkával és felszabadulva a 
trianoni »béke húsz esztendős nyo
mása alól, a legdrámaibb percek
b ő l is m int a  tengely hü és meg
bízható társa elnyerte méltó jutal
mát és a magyar igazság feltar
tóztathatatlanul győzedelmeske
dett, —  határozott és félreérthetet
len hűségünknek, a magyar öntudat
nak győzedelmeskednie kellett.

Reményünk és bizakodásunk szi
lárd alapokon nyugszik és e gy  
türj*e minoritás anyagi jó léte, szel
lemi uralmának a biztosítása nem 
fog ja  többé felgyújtan i ezt az or
szágot •

BRUKHUBER fényképész
Vili., Baross-utca 61. Tel.: 134-178
Művészi elsőrangú fényképek, leve
lezőlapok, aquarell, olajfestmények 

Jutányos á rat 5 *  kedvezmény

A  világ uj életalakitása rohamos 
tempóban halad kitűzött célja : a 
nagyjelentőségű politikai, társadal
mi és szellemi változások megvaló
sítása felé . Ebben az n j világala
kulásban nekünk magyaroknak is 
részt kell vennünk, azt a magunk 
részéről is e lő kell segítenünk. Ben
nünket, a  gazdasági élet embereit 
a  munka és a tiké viszonya érdé-, 
kel. A  tóke és munka küzdelmében 
a  mi munkánk, a  keresztény keres
kedelem és ipar munkája, szerve
zetlensége miatt mindenkor alu l
maradt. A  m i feladatunk, hogy 
szervezzük meg a munkát, a 
munka tiszteletének, megbecsülése
dnek és a munka eredményének! 
megfelelő értékelésével, a  mun
ka elsőbbségi jogának elisme
résével. A  gazdasági munkának 
igazságos anyagi ellenértékben való 
részesítési' az az életalakitás, amely 
a k irívó egyenlőtlenségek megszün
tetésére vezet.

A  reforii, - mozgalmak részben 
célszerűségi megfontoláson, rész
ben a nemzet lelke mélyén szuny- 
nyadá ösztönökön alapulnák. Is
mernie kell a szegénységet, a ve
rítéket, a vért és a könnyeket . 
Ig e n ' — A z  értelm i tényezők mel
lett előtérbe léptek az érzelmiek. 
Ezek az érzelmi elemek a gazdasá
g i  életben is fokozódtak. A z  élet, 
a  megsegítés gyorsabb ütemet dik
tál és hangosan belekiált minden 
magyar ember leikébe, hogy a siker 
egyedüli hatásos eszköze a bátor 
igazmondás. Felismerni és liirdetni 
a valóságot, levonni annak konzek
venciáit és mindenekfelett a  saját 
erőnkre, tudásunkra, becsületes és

szorgalmas munkánkra való  tá
maszkodás és építés.

A  hirtelen elhatározásokkal, cse
lekvő gondolatokkal a »névtelen« 
generálisokkal, a nagyobb és fris
sebb erők előretörésével, a váratlan 
győzelemmel, a  politizá ló elbiza- 
kodásra nevelt francia ^kispolgá
rokkal*, a lemondástól elszokott., 
igénytelje- angol néppel, —  a 
nagy diplomácia nem számolt. — 
Nem számait az emberrel1

Ped ig  —  az igazság és a hazáját 
és —  csakis a hazáját szerető em
ber fo g  győzni! U j v ilág  keletke
zik, észrevétlenül és egyidejű leg a 
nép lelkében egy világ omlik össze: 
a  hazugság, a nagyképűség és a di
vatos külsőségek.

A z  ember lá tja  a szomorú világot, 
amelyben élünk, látja dolgozó, 
szenvedő embertársát és látja, érzi 
a jövőt, amelyet meg kell teremte
n ie! •

Ennek a mai világnak más a 
nyelve, más a gondolkozása és más 
gazda-ági életének a fundamentu
ma. — Keresztény magyarok va
gyunk! Nem  törünk senki életére, 
egzisztenciájára, nem vesszük ki 
senki szájából a  sovány falatot. 
Keresztények vág ju n k ! —  De az 
ország gazdasági életét, megalku
vást nem ismerve, mi akarjuk és 
fogjuk irányítani!  önfegyelem mel 
és áldozatkészséggel.

Fiedler János
Lenipari r. t. K o m áro m  ] 

B u d a p e  s t i  I r o d a :
V.. Nádor-utca 34. szám
Készít mindennemű len- és 
kóclonalat. fehérít és lest

K i  kell gyógyulnunk a h ivatal
noki pálya utáni vágj-akozás ré g 

ies betegségéből. Különbnek, e l- 
szántabbnuk és szivósabbnak kell 
lennünk. Küzdelmünk nagj’ koc
kázattal já t , de a m agvar jövőért 
— életünkért küzdünk.

A  sajnos , —  a lehetetlen , a 
o a k  óvatosan - aggályoskodók 
nem tartanak tob lé vi-sza bennün
ket, mert szilárd hitünk, hogj' nincs 
az a hatalom, amely az uj Európa 
elindulását és az abba való  beil
leszkedésünket megállíthatná.

Uj rajok kellenek a kaptárba . 
A  fajok pihenótlen burában, ahol 
nemzetek vesztük és nemzetek 
lesznek . na röghöz kötött magya
rok létharc-unk porondján, ha kell. 
viharban fogjuk megoldani azt, 
amit szélcsendben elmulasztottunk. 
Btlső erűvel a förgeteg elé! Nem 
csak ellentállni, hanem előre mén - 
ni! A  rendkívüli idők rendkívüli 
teljesítményt követelnek tőlünk — 
és mi, a fiatalok, álljak  az utolsó 
magyar szív utolsó dobbanásáig.

A kereskedelemben alkalmazott ipari 
munkások legkisebb munkabére

A  kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter megerősítette a keres
kedelemben alkalmazott ipari szak
munkások részére a legkisebb mun
kabéreket az egész ország terüle
tére kiterjedő hatállyal megállapí
tani hivatott bizottságnak alábbi ha
tározatát:

Jelen határozat alkalmazása szem
pontjából az ország területe három 
csoportra oszlik, úgymint: I. Buda
pest székesfőváros, továbbá Kispest. 
Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, 
Rákospalota, és Újpest megyei vá
rosok. II. A z  ország területén levő 
összes törvényhatósági jogú váro
sok. III . A z  ország területén lévő 
összes községek.
'  Férfi vagy női szakmunkásoknak az 

iparában teljesített szakmai gyakor
lat idejéhez képest legkisebb munka
bérként a következő betibéreket kell 
fizetni, területi ( I.— II.—III.) cso
port szerint: az első szolgálati év
ben 18.40, (16.— ), (14.20) P.

A  második és harmadik szolgálati 
évben 23. , (20.10), (17.80), P.

A  harmadik szolgálati év után 
30.- , (26.20). (23.20), P.

A z  előbbi bekezdésben említett 
szakmai gyakorlat idejének megálla
pításánál figyelembe kell venni az 
ipari szakmunkás által saját szak
májában egy vagy több munkaadónál 
teljesített szakmai gyakorlatának 
összes idejét.

A  félnapi munkaidőre alkalmazott 
ipari szakmunkás legkisebb giunka- 
bére az egész napi munkaidőre meg
állapított megfelelő hetibérnek 65 
százaléka, finnek az alkalmazás
nak azonban egyhuzamban éspedig 
vagy a délelőtt vagy a délután fo
lyamán kell történnie.

Amennyiben a télnapi munkaidőre 
alkalmazott ipari szakmunkás fél
napon túl is teljesít szolgálatot, úgy 
részére az egész napi munkaidőre 
megállapított megfelelő lietibért 
kell fizetni. Túlórákért 25 százalék-

GÁL CIPŐGYÁR KFT.
B u d a p e s t ,  V I I . ,  S a j ó - u t c a  6-8.

T e le fo n : 143-521
Gyárt A g o -re n d sz e rü  női luxus c ipőket
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kai magasabb munkabért kell fizetni.
Természetbeni juttatások ellenér

tékéül az Országos Társadalombiz
tosító Intézet által időnként meg
állapított összegeket kell számítás
ba venni.

E határozatok rendelkezései nem
érintik az olyan más jogszabálynak, 
szokásnak, szerződésnek vagy megál
lapodásnak hatályát, amely az alkal
mazottnak a jelen határozatban fog
laltaknál kedvezőbb helyzetet biz
tosit.

M etropo l S zálló
uj tulajdonban ismét a rég i p a tinás  ho te l 
Baross-tagoknak szállodai engedményt adunk 
VII., Rákóczi-úl 56. Telefon: 423-150

Horvátországban be 
kell je lenteni 

minden árukészletet
Subasics horvát bán elrendelte az 

összes árukészletek bejelentését. A  
rendelet felhív mindenkit, aki tud 
eldugott árukészletekről és titkos 
áruraktárakról, azt jelentse be. Tlat 
hónapig terjedő fogházbüntetéssel és 
50 ezer dinár pénzbírsággal sújtják 
azokat, akik u bejelentési kötelezett
ségnek nem tesznek eleget. A  báni 
hivatal 200 kereskedőt árdrágítás ói
mén máris súlyosan megbüntetett. A  
belgrádi hatóságok is nagy eréllyel 
fogtak hozzá az árdrágítás megszün
tetéséhez. Egy textilkereskedőt a vá
szon árának indokolatlan emelése 
miatt kéthónapi fogházzal és tízezer 

inár pénzbüntetéssel sújtottak.

H O L U B S Ö R Ö Z Ő
IV., Kmsauth La|*a-utca I I  
KHP<té hányba, Drahar a érák 

Palaárt árak

Külkereskedelmi
központ
Kolozsvárott

A  Külkereskedelmi Hivatal a leg
közelebbi napokban Kolozsvárott kü
lön központot állít fel. A  visszake
rült vármegyék székhelyein pedig ki- 
rendeltségeket létesít, amelyeknek 
első feladatuk felderíteni mezögaz- 

isági, ipari és kereskedelmi vo- 
tknzásban a helyzetet s megálla

pítani, hogy milyen kév-letek állnak 
rendelkezésre és hogyan lehet a 

isszakerült területeket bekapcsolni 
z  export- és import-forgalomba.

Legjobb a „Denevér” 
és „Béka" légyfagó

mosószódát, 
m o só p o r t  gyárt:

Unió Vegyiipar 
Bpesl, VII., Sajó-u. 6 -8  

T a I o t o n : 135-957

Rendelet a fae llá tás 
fokozott 

biztositásáról
A  Budapesti Közlönyben kormány 

rendelet jelent meg, amely az ország 
faellátásának fokozottabb biztosítása 
érdekében kimondja, hogy az erdő
igazgatóságok az 1940 41. évi fater
melési idényben engedélyt adhatnak 
egyévi vágás fatömegének megfelelő 
rendkívüli fahasználatra. A  rendkí
vüli fahasználatot olyan erdőben is 
engedélyezni lehet, ahol korábban 
már gyakoroltak rendkívüli fahasz
nálatot és ennek megtakarítása még 
nem nyert befejezést. A z ilyen er
dőben a kötelező megtakarításnak 
az 1940 -41. termelési idényre eső 
részét sem kell ebben a termelési 
idényben megtakarítani, vagyis a

megtakarítás időtartama egy évvel 
kitolódott. A  rendkívüli fahasználat 
engedélyezése iránti kérelmet folyó 
évi október hó 15-éig az erdő fek
vése szerint illetékes erdőiga/.gató- 
sághoz kell benyújtani A  kormány- 
rendelet alapján engedélyezett és 
igénybevett rendkívüli fahasználat 
megtakarítása nem kötelező. A  ren
delet az 1940. évre hatálytalanít min
den olyan szerződési kikötést, amely 
szerint szarvasbőgés ideje alatt fá
nak termelését és száll itását szüne
teltetni kell

A bajai Baross rendkívüli 
közgyűlése: szeptember 29
A  Baross Szövetség »Baja és V i

déke- fiókja, szeptember 29-én d. 
e. 10 órakor tartja rendkívüli köz
gyűlését a Baja és Vidéke Ipartestü
let Ciróf Széchenyi utcai székházá-

A  rendkívüli közgyűlésre a Ba
ross Szövetség országos szervezete 
valamennyi tagját tisztelettel meg
hívja.

Tárgysorozat: Elnöki ■ megnyitó,
titkári jelentés, pénztári jelentés, a
száinvizsgálóbizottság jelentése és
felmentvény megadása, az 1940 41.
évi költségvetés megállapítása, tag
sági düjak inegállapitása, tisztuji- 
tás. Lányi Árpád a Baross szervezési 

osztály elnökének felszólalása, végül 

indítványok.

ALAPlTTATOTT 1888.

M Á R K Á S  MINŐSÉGŰ
HUSKÜLÖNLÉGESSEGEKKEl

TÁPÉR TÉ K ÉT , ERŐT, EG ÉSZSÉG ET AD.

Baross
kereskedelmi tanfolyam

Othónapos kereskedelmi tanfolya
mot nyit Budapesten, V III ., Vas-utca 
11. szám alatt a Baross Szövetség 
olvan ifjak és leányok számára, akik 
valumely oknál fogva hosszabb ide
ig tartó tanulmányokat nem folytat
hatnak. A  tanfolyamon részt vehet
nek középiskolát végzett fiuk és le
ányok is.

Tantárgyak: kereskedelmi e »  jogi 
alapismeretek, magyar kereskedelmi

levelezés és könyvvitel. kereske
delmi valamint politikai számtan, 

gyorsírás, gépírás. A z előadások ok
tóber 1-én kezdődnek: délután 3-tól 
7-ig. Beirasi díj 30 P. Tandíj 100 
P, mely havi 20 pengős részletekben 
is fizethető. A  beiratkozásnál be
nyújtandó a születési anyakönyvi k i

vonat és az iskolai végzettséget iga

zoló bizonyítvány.

Aszfalt, fedéllemez, kőszénkátrány, karbolineum. 
.PY R O SA N " lángmentesitő. égést gátló anyag, 

nádlemez, fedéllemezfedések, talajvíz- és talajnedvesség elleni szigetelések

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

A  kávé- és kávépótló 
forgalmának szabályozása

Baross-tag Baross-tag- 
nál vásárol!

A  Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarának a m. kir. földműve
lésügyi miniszter véleményezés vé
gett megküldte a kávé- és kávépót
ló forgalombahozataláról szóló ren
delettervezetet. A  Kamara az ér
dekeltek véleményének beható tanul
mányozása után összefoglalta és 
összeegyeztette a különböző szakmai 
nézeteket és álláspontját a szóban-

forgó termékek forgalmára, alap- és 
segédanyagainak meghatározására, a 

minőségi kellékekre, a hamisítás 
megakadályozására, az elnevezések
re és jelzésekre vonatkozó minden 
részletre kiterjedő megjegyzéseit tar
talmazó hosszabb felterjesztésében 

fejtette ki a m. kir. földművelésügyi 

miniszternek.

Kötelező könyvvezetést?
Az üzleti könyvelés kötelezővé té

tele ügyében törvénytervezetet ké
szített a kereskedelemügyi minisz- 
téiium és véleményezés céljából meg- 
kbldötte a kereskedelmi és ipar
kamaráknak.

A  Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara legutóbbi közgyűlésén 
foglalkozott e  kérdéssel és állástfog- 
lalt amellett .hogy a legkisebb eg
zisztenciák, mint amilyenek a kofák, 
a piaci árusok, a vásározó kereske
dők, valamint u kisebb iparosok, 
mentesittessenek a könyvvezetési kö
telezettség alól.

Fontosnak 1 art ja a Kamara, hogy 
a kisebb kereskedők és iparosok ré- 
része a legegyszerűbb könyvelési 
rendszer állapíttassék meg, amely a 
alkalmas arra .hogy a könyvvezetés
re kötelezettek külön könyvelő alkal
mazása nélkül is eleget tehessenek

Különösen fontos annak lehetővé 
tétele, hogy főleg kezdetben a köny
velésre kötelezettek olyan forrnak 
alkalmazásával könyvelhessenek me
lyek az illető üzleteinek termc-s/ete 
szempontjából u legmegfelelőbbek. 
Ezért kívánatos volna, ha a törvény 
a kereskedelemügyi miniszternek fel
hatalmazás: adna arra, hogy a tör
vényt életbelépictü végrehajtási uta
sításban. a formák rugalmas alkal

mazását lehetővé tegye.

A  könyvelési kötelezettség azonna
li kötelezővé tétele nehézségekbe üt
köznék. legalább egy évi. sőt, a 

legkisebb egzisztenciáknál még hívsz- 
szabb türelmi idő megadását tartja 

szükségesnek. Fiz idő alatt az uj tör
vény által érintett kereskedők és 
iparosok az c-lökészüleii munkaia
tokat folyamatbu tehetnék.

lallaa 21 Valuta Gyári 1, IMit-alcaO
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Életbelépett a szov- 
;etorosz országgal 

kötött kereskedelmi 
szerződés

Az S. S. S. R . kormányával 1940. 
szeptember 3-án — mint ismeretes 

kereskedelmi és hajózási szer
ződés. valamint áruforgalmi és fize
tési egyezmény jött létre. A  megál
lapodásnak megfelelően a magyar ki
rályi minisztérium a Budapesti Köz
lönyben közzétett rendeletével intéz
kedett a szóbanforgó szerződésnek 
1940. szeptember 15-től kezdödőleg 
való ideiglenes hatályú életbelépte- 

nyert az áruforgalmi és fizetési 

egyezmény is. A  közvetlen vasúti 

forgalom tényleges megnyitása csak 

a kilátásba tett vasúti egyezmény 

megkötése után fog megtörténni.

LUNA
sósbor szesz

mentholos. 50*/« alkoholtartalom
mal. k itű n ő  minőség 

G y á r t j a :  H A Z A I UKÖ R. RUM 
és SZESZGYÁR R .T .

Tanfolyam
c ipökereskedö i e ladók 
részére

A  Baross Szövetség Cipő és Bőr
ipari szakosztálya elhatározta, hogy 
a szakképzett eladókban mutatkozó 
hiány megszűntetése céljából cipő- 
kereskedöi kiszolgáló személyzetet 
kiképző tanfolyamot rendez.

\ tanfolyam idejét és tananyagát a 
női szakosztály vezetésével együtte
sen fogja megállapítani.

A  tanfolyam végzett hallgatói ré
szére biztos elhelyezkedés kínálko
zik. mert szakképzett keresztény elő
dükben nemcsak Csonkamagyaror- 
szág területén mutatkozik igen nagy 
hiány, hanem a visszatért Felvidékre 
es Kárpátaljáról is állandóan kér
nek a Baross Szövetségtől kiszol
gál.* személyzetet és üzletvezetőket.

\ tanfolyamra előjegyzéseket a ci
pő- és bőripari szakosztály irodája 
(Bp V ili.. Múzeum u. 17. I. 24.) vesz 
fel.

S a já t  é r d e k é b e n  hérje k 
minden biztosítási kérdésben u

Baross biztosítási iroda
tanácsát. Kívánságra (levélbeny. te
lefonon)  megbízottunk felkeresi tag
ja inka t* Baross-székház. t.-. 134-300

Mennyi a szövőmunkás ?
A kereskedelmi és iparkamarák 

érdekes statisztikai adatgyűjtést 
végeztek az ország területén. A 
cél az volt, hogy jxmtossn K im u
tatható legyen a kézmüvesiparként 
kezelt kütőszövő-gépihurkolóipar 
munkásainak arányszáma. Az 
eredmény a következő:

Polgári és egyenrubázal

2 4  óra
alatt elkészítjük 
egyen ruháját

VI., Andrassy-ut 27

Országos viszonylatban 149 fé r 
f i ,  144 nő, 20 közkereseti. 16 rt. 
és 2 k f t -  vagyiB a  330 v idéki g é p i
hurkoló válí&latnak 43.7 ®o-a volt 
nők kezében. A z  egész országban 
ez az arányszám 41.5® o.

Budapesten 222 gépihurkolóipa
ros közül 120 fé r f i.  89 nő, 15 kft. 
é* 8 rt. Eszerint Budapesten a nő
iparosok számaránya a szakmában 
36.6 i-o t tesz ki, szemben az 1920. 
é v i 58.2®o-kal.

M it k iv á n  a z  e rd é ly i k e re s z té n y  
k e r e s k e d e le m ?

Kolozsvári kereskedő nyilatkozata a Baross Újságnak
A  Muzeum-utcai Baross palotában 

i szokásos szerdai összejövetelen, 
ezen a héten már megjelentek az 
erdélyi keresztény kereskedők és 
iparosok is. Kolozsvárról, Szatmár
németiből. Marosvásárhelyről és más 
kcletmagyarországi és erdélyi váro
sokból és községekből utaztak fel 
Budapestre, hogy a Baross Szövetsé
gen keresztül megteremtsék gazda
sági kapcsolataikat az anyaország 
keresztény kereskedőivel és iparo
saival. Ujjongó lelkesedés fogadta 
őket. A  Baross-tagok Baross-testvér- 
ként köszöntötték az erdélyi keresz
tény ipar és kereskedelem képvi
selőit. akik ugyancsak a testvérhez 
jöttek, baráti kézszoritásra és ösz- 
izefogásra.

Beszélgettünk az egyik vezető ko
lozsvári kereskedővel. Kijelentette, 
hogy életének legboldogabb napjai 
azok voltak, amikor a magyar hon
védség bevonult Erdély fővárosába, 
majd amikor a Kormányzó Ür öfö- 
íéltósága tartotta bevonulását az ősi 

magyar városba De ezekután legbol
dogabb napjának fog ja tekinteni, ha 
Kolozsvárott már megalakul a Ba- 

s Szövetség szervezete és méltó 
székhelyet kap a városban.

A  kolozsvári kereskedő ezután 
néhány erdélyi problémát világított 
meg —  kereskedő szemmel.

Elmondotta, hogy a kolozsvári, de 
általában az erdélyi kereskedők ne
héz helyzetbe kerülnek az anyaor
szággal szemben aránylagosan ma
gas árak mialt. Erdélyben általában 
minden árucikk 50 60 százalékkal 
drágább, mint Csonka-Magyarorszá- 
gon. Tekintettel arra, hogy az erdé
lyi magyar ember a román pénz, a 

lei értékállóságában sohasem bízott, 
minden pénzéi igyekezett áruba fek
tetni

Ha most ezt az árumennyiséget 
csökkentett áron kellene eladnia, ak
kor súlyos anyagi veszteség érné. 
Magától értetődő azonban, hogy Er
dély nem lehet olyan külön terület, 
ahol más árak lehessenek érvényben, 
mint az anyaországban. A z volna 
szerintük a helyes megoldás, ha 
biztosítanák ezeknek a régen be
szerzett árucikkeknek megfelelő 
áron való értékesítését.

— Véleményem szerint — mondot
ta a kolozsvári kereskedő —  az 
volna a helyes, megoldás, ha lega
lább hat hétre lezárnák az erdélyi 
határt az áruk bevitele elől.

Erdély-kereskedő szemmel
Az erdélyi fogyasztóközönség 

áruellátásának biztosítása céljából 
viszont helyesnek tartanók a Kolozs
vári Kereskedelmi és Iparkamara ke
belében olyan kereskedő szakértő bi
zottság felállítását, amely azután fe
lelőssége és magyar becsülete teljes 
tudatában gondoskodnék arról, hogy 
a hozzá befutó jelentések alap/án 
egyes cikkekben megállapított áru

hiányt pótolná, úgy. hogy a fogyasz

tóközönség nem nélkülözne semmifé
le árucikkben.

—  Ilymódon a kereskedő is régi 
áron árusíthatná ki drágábban be
szerzett árukészletét, viszont az 
esőbb árut már olcsóbb áron és vei 
tőség nélkül tudná forgalomba hozni.

zsidókérdés súlyos probléma t 
erdélyi városokban. Kolozsvárott pél
dául a kereskedők hetven százalé
ka zsidó. Csupán az iparban fog

E rdé lyért
Magyarország Nagyasszonya, Kor

mányzónk hitvese fordul felhívás
sal az ország lakóihoz. hofQ' megin
duljon a gyűjtés Erdélyért. - A  lel
kesedésen és örömkönnyeken túl, 
gondoljunk azokra is, akik a felsza
badult területen támogatásra szorul
nak.

Isteni küldetés szabta meg szá
munkra azt a helyet, ahol élünk és 
Isten kegyelme küldte nekünk 
Horthy Miklóst, az orszáegyarapitót. 
aki fenkölt hitvese utján fordul hoz
zánk. hogy magyar szívvel, tehetsé
günk szerint és örömmel siessünk 
legkedvesebb testvérünk megsegíté
sére.

Ez a büszke nép a legnehezebb 
időkben önmaga erejéből állott őr
helyén. Erős hittel, a maguk ere
jének tudatában, halhatatlan magyar

A lig  jelent meg Horthy Miklósné 
Öfüméltóságának nagyszerű lendü
letű gyönyörű felhívása, amely Er
dély egyik részének visszacsatolása 
alkalmával az ottani lakosság támo
gatására hívja fel a magyar közön
séget. a Baross Szövetség egyik lel
kes tagja. Boné Tamás. 1000 P-t jut
tatott Szövetségünkhöz továbbítás 
céljából.

Midőn ezért a nemes szívből fa
kadó kezdeményezésért ezúttal is kö- 
szönetünket nyilvánítjuk, felhívjuk a 
Baross Szövetség tagjait, hogy szí
veskedjenek a Kormány zóné Öfőmél- 
tósága erdélyi akciójára szánt ado
mányukat a Baross Szövetséghez el
juttatni. hogy innen egységesen küld- 
hessük el. A  könnyebség érdekében

Ismerjük meg az árkormánvbiztos- 
ság szervezetét: Dr. Kacsób Bá
lint árkormánybiztosnak három he
lyettese van. dr. Jancsár József, az 
árkormánybiztos állandó helyettese 
és hivatalának vezetője, továbbá Sí
mé Endre és gróf Teleki Andor, 
akik a szakosztályok felügyeletét lát
ják el.

A z árkormánybiztos hivatalának 
nyolc szakosztálya van. Ezek a szak
osztályok a következők:

A z első szakosztály: vas- és fém
ipari. ahová a vas-, fém-, gép- és vil 
lamosiparral kapcsolatos ügyek árel-

erejükkel látták azokat a távlatokat, 
amelyek előttünk, a gyakran kishitü- 
ek előtt elvesztek a mindennapi ki
csinyességek és önző érdekekért 
folytatott tusakodások közepette.

Székely testvéreink, az •Erdélyi
ek* felismerték a magyar rendelte 
test és amidőn felszabadítottuk Er
délyt, felszabadítottuk a magyart.

A  magyar sorsközösségben való 
újabb egyesülés.. az őrök igazság 
győzelmébe vetett hitünk teljesülése 
feletti örömünkben gondoljunk erdé
ly i testvéreinkre és nyíljék meg a szi
vünk. adakozó kezünk az erdélyi 
nincstelenek megsegítésére.

Ne csak hálás szívvel köszönjük 
Nagyasszonyunk szózatát, hanem tel
jesítsük kérését és adakozzunk, hi
szen minden adományon a magyarok 
Istenének áldása lesz!

az összeg beküldhető a Szövetség 
postatakarékpén/.tári csekkszámlájá
ra is. Dr. Kiss Ferenc 100. Papír 
szakosztály 173 P 

Papirszakosztályi gyűjtés részlete
zése: Teker Kálmán 20 P. |Szénásy Bé-> 
la 20 P, Börtelits Ferenc 20 P, 
Bikfalvy Ferenc 10 P. Goppolt Gyula 
10 P, Bankuti Gyula 10 P, Gás
pár Béla 10 P, Tábor papir kér 10 
P. Pósa Károly, 8 P, Éneke Béla: 5 P. 
Schol'z Testv. 5 P, Barcza József 
5 P, Horváth Károly 5 P, Somogyi 
István 5 P. Bethlen könyv-papir 5 
P. Károlyi György 5 P, Gáspárdy S. 
5 P. Halmos pap. feldolgozó 3 P, 
Paázmány könyv-pap. 3 P, Merkúr 
könyv-pap. 3 P, Tuba János 3 "P, 
Raiz József 3 P.

lenőrzése tartozik. Vezetője: nemes 
Kaba Kálmán főrevizor.

A  második szakosztály: építőipari, 
ahová az építőipar, kő, föld, és 
agyagipar, valamint az összes épí
tési anyagok árellenőrzése tartozik. 
Vezetője: Szabó László főrevizor.

A  harmadik szakosztály: a textil
ipari, ahova mindennemű textil és 
szőrmeipari cikkekkel kapcsolatos 
árellenőrzési ügyek Űrt óznak. Ve
zetője dr. Marcell Ernő főrevizor.

A  negyedik szakosztály a vegy
ipari. ahová a papíráruk, növényola
jok, ásványolajtermékek, gummiáruk.

üvegáruk, mosószerek, gyertya, fes
tékáruk és lakkok, növényvédőszerek, 
műtrágyák, külföldi vegyi nyers
anyagok; gyógyszerek, keményítő és 
gyufaanyagek árellenőrzése tartozik. 
Vezetője dr. Furdek Mátyás főrevi-

A z ötödik szakosztály a faipari, 
idő a tűzifa, épületfa, minden egyéb 
fa, szén, fuvarozási (állati és gép
erővel) borbély és fodrászügyek, bér- 
cséplés és ezekkel kapcsolatos ügyek 
ellenőrzése tartozik. Vezetője dr. 
Tóth József főrevizor.

A  hatodik szakosztály a bőripari. 
Ide a következő áruk árellenőrzése 
tartozik: kefe, szita, nád, seprő, bőr. 
cipő, vendéglőipar, csokoládé, cukor
ka, szesz, sör, ecet, konzervek, ká
vé, tea, só, raffia, ásványvíz, és 
bor. Vezetője Acs-Nagy Zoltán fö-

A  hetedik szakosztályhoz a me
zőgazdasági termények és élelmezé
si ipari termékek árellenőrzése, ál
talában a közélelmezési ügyek tar
toznak. Vezetője: Mórotz Kálmán

Király és Mészáros
kőzszállltási sza bó
és fehérnemű üzeme

B udapest, II., 
Zágmond hirdly-utja 24. sa. 

Telefon: 1 *3-6*4

A  nyolcadik szakosztály a jogügyi. 
Ennek feladata a jogi szakvélemé
nyek adása és idetartoznak az ár
drágító visszaélésekkel kapcsolatos 
ügyek. Ez a szakosztály két részre 
oszlik. A  VIII./a szakosztályt dr. 
Boné Endre főrevizor vezeti. A 
V i l i  b szakosztály vezetője dr. Be- 
rencz Lajos pénzügyi titkár.

A  V III . szakosztály mellett az ár
kormánybiztos mellé rendelt hivata
lának van egy elnöki osztálya, mely
nek vezetője nemes Kaba Kálmán 
főrevizor. Ezenkívül! a hivatalnak van 
segédhivatala, amely az iktatást és 
a kiadással kapcsolatos teendőket 
végzi. Vezetője Csapiár Sándor.

A  szakosztályok felügyelete az ár
kormánybiztos helyettesei között a 
következőképen oszlik meg: dr. Jan
csár József az árkormánybiztos ál
landó helyettese és hivatalának ve
zetője látja el a III . és a V II. szak
osztályt, tehát a textilipari és a 
mezőgazdasági termények árellenőr
zésével kapcsolatos ügyek felülvizs
gálását. Sunó Endre az I., a II., a 
V I. és a V III . szakosztály felülvizs
gálatát végzi. Gróf Teleki Andorhoz 
felülvizsgálatra tartoznak a IV . és 
az V. szakosztály ügyei. A  vegyipari 
és faipari kérdések tartoznak ebbe a 
felülvizsgálati hatáskörbe.

Baross-tagok adományai

A z  árkormánybiztosság 
szervezete

Kneipp malátakávét!

lalnak el aránylag kis százalékot, 
a zsidók, mert ezen a gyakorlati 
pályán a keresztények 90 százalékos 
többségben vannak. A  zsidó kereske
dő-kérdés megoldásánál ugyancsak 
kamarai szakbizottság küldését tar
tanák helyesnek. Finnek a bizottság
nak döntő súllyal kellene bírnia a 
kamarai belügyek intézésében. Itt is 
érvényesülnie kell annak az elvnek, 
hogy a pozíciókba, csak úgy, mint 
ezekbe a bizottságokba erdélyiek, 
helybeli emberek kerüljenek, mert 
csak azok tudják megítélni, kire van 
szükség és ki nélkülözhető.

A  kolozsvári kereskedő egy kérést 
is továbbit a » Baross Szövetség* :en 
keresztül: Kolozsvárott elrendelték, 
hogy három napon belül csinálja
nak leltárt a kereskedők és a jegy
zéket szolgáltassák be. Bizonyos 
szakmákban megoldható ez. de pél
dául olyan nagykereskedőnél, akinek 
kb. húszezer cikke van raktáron, 
nem lehet ilyen rövid határidőt szab
ni, mert képtelen becsületesen meg
felelni a rendeletnek. Ilyen esetek
ben hosszabb határidő megállapítá
sát kérik.

Kolozsvárott és más erdélyi vá
rosokban különben a spontán meg
indult Baross szervezkedés máris 
hatalmas lépésekkel halad előre. A 
keresztény kereskedők és iparosok 
örömmel jelentkeznek felvételre, 
úgy. hogy már a közeli jövőben sor 
kerülhet az erdélyi Baross-szerveze- 
tek megalakítására.

T r iz n y a  cipők
IV., Váci-utca 25. sz.

F A S Z É H
re to rta  é s  b ok sa  
csomagos. zsákos és fuvartételekben
Halmos és Veszprémy 
cégnéi Budapest, XI., Etele-tér 7.
Kelenföldi-p. u. te le fon : 259-875 

Fűszeresek, szabók, bádogosok ré

szére n a p o n k é n t i  szállítás.

Kávé és árpa 
pörkölése

A  füszerkereskedők régi gyakor
lat alapján jogosultak voltak az álta
luk forgalomba hozott kávét meg

pörkölni és pörkölt állapotban áru
sítani. A  kávénak újabban történt 
megdrágulása következtében egyes 
kereskedők kávé pótlására rozsot és 
árpát is kezdtek pörkölni és árusí
tani. Egyes helyeken a kereske
dőknek ezt a tevékenységét kifo
gás tárgyává tették és a kihágá- 
si bíróságoknál feljelentették. A  ke
reskedelemügyi miniszter most elvi 
döntéssel kimondotta, hogy a füszer
kereskedők a kávéhoz hasonlóan jo
gosultak rozsot és árpát is pör
kölni és árusítani.

1166 uj magyar találmány
A  M. K ir . Szabadalmi Birósár 

most tette közzé összefoglaló je 
lentését multévi működéséről. K i 
tűnik e  beszámolóból, hogy a 
szabadalmi bejelentések száma 
állandóan fokozódik  és az elmúlt 
t íz  esztendő során az előző évek
ben átlag 900— 1000 körül mozgott 
a megadott magyarországi szaba
dalmak száma, add ig tavaly 1166 
szabadalmat iktatott be a M agyar 
Szabadalmi Bíróság. Természete
sen a  bejelentések száma ennél sok
kal több volt. 5029 szabadalmi be
jelentést eszközöltek az elmúlt év
ben, ezek közül 3400-at közvetlenül 
■visszautasítottak, egy részüket pe
d ig  maguk a bejelentő k vonták 
vissza.

A  bejelentett szabadalmak 51.3 
százaléka magyarországi, 48.7 szá
zaléka külföldi eredetű. A  beje
lentésék 23.7 százalékát szegényjo
gon tették. A  m agyar Szabadal
mi Bíróság az elmúlt év során ke
reken 3000 uj szabadalmat jegy
zett be. ezek közül —  mint em lítet

tük —  1166 volt magyarországi, a 
többi pedig külföld i szabadalom. 
Érdekes, hogy a külföldről bejegy
zett szabadalmak túlnyomó része, 
számszerűit 1088 németországi, te
hát a  nálunk bejegyzett német sza
badalmak száma majdnem megkö
z e lít i a hazai fe lta lá lók  találm á
nyainak számát.

Ezenkívül 145 svájci, 146"hollan
di, 145 amerikai. 81 angol, 58 fran
cia eredetű szabadalmat jegyeztek 
be nálunk. A  találmányok neme 
szerint a legtöbb, számszerűit 733 
az elektromos szakmába, 382 a  koz
metikai ágba, 288 a kémiába tar
tozik. lT lközuti közlekedési, 131 
háztartási, 71 hadfelszerelési. 110 
hajózási, 19 textilipari. 132 sütő
ipari, 147 művészeti és sokszorosító 
ipari, 170 épitkezési. 120 fűtési és 
világítási szabadalmat jegyeztek 
be. T ava ly  1S05 régi szabadalom 
vesztette hatályát. E zidó szerint 
11.10S érvényes szabadalom van 
Magyarországon bejegyezve.

Tanoncvizsgáló bizottságok 
alakítása

A z  érdekeltek részéről számos 
panasz érkezett a kamarákhoz ami
att, hogy az ipartestületi hálózatnak 
1937. végén történt kiépítése óta egy- 
egy község 20— 30 km. távolságra eső 
ipartestületi székhelyhez tartozik és 
így az ott kitűzött tanonevizsgázta- 
táson való megjelenés a tanonc szü
leire aránylag nagy anyagi áldoza
tokat ró. A  Budapesti Kamara a 
kérdés alapos tanulmányozása után 
magáévá tette a kamara kerületi 
ipartestületi értekezlet javaslatát és 
felterjesztéssel fordult a kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszterhez 
ipartestületi székhelyen kívüli ta- 
nonevizsgáztató bizottságok kötele- 

megalakitásának engedélyezését 
kérve olyan községekben, vagy egy
máshoz közel fekvő községek egyi
kében, ahol legalább 8 iparos űz va
lamely képesítéshez kötött mestersé
get. A  miniszter 5629/L. b. 1940. sz. 
leiratában közölte a kamarával, hogy

nincs akadálya ipartestületi székhe
lyen kívüli tanonevizsgáztató bizott
ságok alakításának, de ezek meg
alakítására a községek nem kötelez
hetők.
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KÖLBL ÁGOST
(Alapittalott nz 1830-as években.) 

•  CÉGT. FORSTNER KAROLY a
taxtilarunagykereskedő 

8. A . HAMHERLE. DORNBIRN-WIIN 
szövöd pamutéi uk 

NORBERT LANGER & SÖHNE, 
DEUTSCH-LIEBAU ÍS  WIEN

len vászon, asztalnemű és pamuténál

GUSTAV WINKLER K. G ,
BERLIN-LAUBAN

zsebkendők
vezérképviseletei es raktárai 

Bjdspest. V . Vilmos császár ut 1B

C m r r  Jóipo
D o m o n ko s -"41
Bpsst, VI., Teréz-kri. 27
Un misaa_________ a ens :ii

KLEIHDL MÁTYÁS
M E N Y A S S Z O N Y I  MIRTUSZ- 
K O SZ O R U  ES FÁTYOL ÜZEME

N A G Y B A N I  E L A D Á S
B u d a p e s t ,

V.. Vilmos császár-ul 6. Te!.- 384-248

O la jok , benzin, kenőanya

gok. parafin. amóniákszóda

d r .  F r e y t a g  B é la  J e n ő
vagyi olaj nagy kereskedőnél

VUL, Maria Terézia-ter 14 lel.: 131-334

Kenyérsziradás elleni óvóintézke
dések. A  háború kenyérkonzerválás
ra is megtanította a németeket. 
Egyik szabadalom szerint száraz jég
gel konzerválják a kenyeret, máshol 
légmentesen elzárják. Ugyancsak 
vegyszerekkel is próbálják a kenyér 
romlásának elejét venni

„MAGRÓL"
m ű s z a k i  v á l la la t
Budapest. VI.. 
Lovag-utca 10
T e l e f o n :  115-001
Autoíeiszerelési cikkek, o la jo k  és 
m ű s z a k i  c ik k e k

Ba ro ss-t a g

MESTERSÉGES TTON KÉ
SZ ÍTE T I1 DISZXÓSÖRTE. A ke
fegyártás terén korszakalkotó újí
tás egy német találmány. Szinté
zis utján olyan mesterséges sörtét 
sikerült előállítaniuk, amely felül
múlja a disznósörte tulajdonsága
it. A házi használatra szánt haj-, 

fog-, köröm- és súrolókefék szá
mára olyan -zjuterikus törtet gyár
tanak, amelynek még a 100 fok 
Celsius hőség sem árt s amely a 

vízben sem puhít 1 meg. A vegyi 
célokra szánt kefek előnye, hogy 
az alkohollal, olajokkal. z>ir»kkat. 
ingókkal, sőt a töményitett só- 
és kénsavoldatokkal -zömben is el
lenállók maradnak.

Alapítási év 1890

HAUER REZSŐ
C U K R Á S Z

cukrászdája es csokoládégyára

Budapest, Vili., Rákóczi ul 49. sz.
T e l e f o n  142-504., 144- 371.

Virágok, koszorúk rendelésére

fontos telefooszám:
183-130, 183-299 
Hungária Virág
h á z  és Kertészei
IV., Múzeum-korul 11

Szabályozták a petróleum kereskedői 
forgalmát

______________________________p URlBSSifflVEIStC __________

A  kereskedelem- és közlekedésügy i 
miniszter rendeletét adott ki az adó
köteles petróleum kereskedői for
galmúnak szabályozása tárgyában. A 
rendelet értelmében az ország te
rülete a petróleum kereskedő for

galma szempontjából petróleum nagy
kereskedői körzetekre oszlik. A  pet
róleum nagy kereskedői körzetek be

osztását a rendelet függeléke tartal
mazza. A z olyan petróleumnagykeres- 
kedői körzetben, ahol a kereskede
lem- .és közlekedésügyi miniszter 
petróleumnak nagyban forgalomba- 
hozatalára jogosult, egy vagy több 
petróleumnagykereskedöt kijelöl, az 
illető körzetben teleppel (üzlettel) |

A  Hivatalos Lap vasárnapi számá
ban jelent meg a Kormányzó Ur öfö- 
móltóságának legfelsőbb elhatározása, 
amely szerint a Szent Koronához 
visszatért keleti és erdélyi terüle
teknek az országgal való egyesíté
se alkalmából közkegyelmet gyako
rol. A  Kormányzó kegyelmében ré
szesíti azokat az egyéneket .akiket 
a polgári büntetőbíróság jogerős íté
lettel vétség és kihágás miatt egy 
hónapot meg nem haladó szabadság-

Árkormánybiztosság
A  Magyar Kcettermelők Részvény- 

társasága engedélyt kapott, hogy a 
kötelékébe tartozó ecetgyárosok a 
viszonteladóknak kölcsönadott ece
teshordók. tartályok után a jövőben 
betétet szedhessenek, és pedig: 25 
30 literes (negyed akós) fahordónál 
drb-kcnl 6 P, 30 - 60 literes (fél 
akós) fahordónál drb-ként 10 P. 
60— 120 literes (1 akós) fahordónál 
drb-ként 17 P. 120 literesnél nagyobb 
fahordónál literenként .15 P. fonott 
dcmijonoknál literenként .25 P. áll- 
ványüv egeknél literenként 15 P.

A z  itt megállapított betéteket az 
ecetgyárosok minden más kölcsön
adási díj felszámítása mellett a tulaj
donjog fenntartása mellett 60 napon 
túl kölcsönadott, illetve használatra 
átengedett hordók és üvegek után 
szedhetik és sem azokat, sem eladási 
sem megváltási árként nem alkal
mazhatják. A  sérült, vagy törött ál
lapotban visszaérkezett hordóknál 
csak a tényleges javítási költségek 
számíthatók fel. a viszonteladók tér-

Bizományos iparűzése
A  41.904 1939. K. K . M. számú ren

delet (K. E. 1939. évf. 645. oldal) 2.
szakasza szerint a gabonaraktározó 
ipar csupán iparengedély alapján 
gyakorolható. A rendelet hatálya alól 
a fut ura r. t. sincs kivéve. A  ren
delet alapján a fut ura r. t. nincsen 
mentesítve az alól. hogy gabonarak
tározó ipart iparengedély alapján 
gyakorolhat. Még kevésbé vannak ki
véve a rendeletben foglalt jogszabá
lyok kőtelező behatása alól a Eutu- 
ra r  . t. bizományosai.

A  Futura r. t. bizományosai műkö
désűket a kereskedelmi törvény 368. 
és következő szakaszai értelmében 
fejtik ki. Ezen jogszabályok értel
mében a bizományos önálló keres
kedő. aki azon ügyletek által, ame
lyeket harmadik személyekkel köt. 
saját maga van jogosítva és kötelez
ve is. Ebből következik, hogy a bizo
mányos személyére, cégére és keres
kedelmi tevékenységére mindazon jog
szabályok kiterjednek, amelyek ön
álló kereskedőkre, cégekre vonatkoz
nak. Jogszabályaink értelmében a ke
reskedő. akár bizományosa valaki
nek, akár nem, ha a kereskedelmi 
ügyletekkel iparszerüleg foglalko
zik, iparigazolványt. illetve iparen-

biró más iparosnak (kereskedőnek) 
petroleumnagykereskedést folytatnia 
a kijelölés hatálybalépésétől kezdve 
nem szabad. A  kijelölés bármikor 
visszavonható. A  kijelölt petróleum
nagykereskedőket a Külkereskedelmi 
Hivatal körzetenként nyilvántartja. A 
rendelet kimondja továbbá, hogy a 
törvényhatóság első tisztviselője az 
elsőfokú iparhatóság előterjesztésé
re haladéktalanul köteles kijelölni 
azokat a kiskereskedőket, akik pet
róleumnak közvetlenül a  fogyasztók 
részére árusításával foglalkozhatnak. 
Olyan községben (városban), ahol a 
kijelölés megtörtént, a kijelölés ha

tálybalépésétől kezdve másnak, mint

elkövetett bármely vétségre, amelyet 
három hónapot meg nem haladó 
szabadságvesztéssel sújtottak.

A z  öt évvel ezelőtt elkövetett bűn
cselekmények elítéltjei akkor kap
nak kegyelmet, ha egy évet meg nem 
haladó büntetést szabtak ki rájuk. 
Végül kegyelemben részesülnek azok 
is, akik büntetésük fele részét, vagy 
ennél többet már kiállottak, ha há
rom évvel megelőzően elkövetett bár
mely bűncselekmény miatt öt évet 
meg nem haladó szabadságvesztés
re ítéltek.

gedélyt tartozik szerezni és igy ab
ban az esetben, ha a gabonaraktározó 
ipart kíván gyakorolni, azt kizáró
lag a saját személyére szóló ipar- 
engedély alapján teheti. (K. K. M. 
(60 009 1940.)

kijelölt petróleumkiskereskedőnek 
petróleumkiskereskedést folytatnia 
tilos. A  kijelölés bármikor visszavon
ható. A z  a petróleumnagykereske
dő, valamint az. a petróleumkiske
reskedő, akinek petróleumnagykeres
kedői, illetőleg petróleumkiskereske
dői jogosultsága a hatósági kijelölés
nél történt mellőzése folytán a je
len rendelet értelmében megszűnik, 
meglévő petróleumkészletét jogosult
ságának megszűnésétől számított leg
feljebb 30 napig árusíthatja. E ha
táridő eltelte után a községi elöljá
róság, városokban a polgármester 
je löli meg azt a petróleumkereske

dőt. akinek a fennmaradó készletét 

át kell adnia.

Egyszerűsítik a ven
déglői étlapokat

A  kereskedelem és közlekedésügyi 
minisztérium rendelettervezet készí
tésével foglalkozik, amely a túlságo
san sok ételt tartalmazó és a Imái vi
szonyoknak meg nem felelő vendég
lői étlapoknak egyszerűsítését tűzte 
ki célul. A  nagyon sokféle étel nem
csak felesleges, hanem anyagpazar
lással is jár. ami mindenesetre el
kerülendő. Értesülésünk szerint, a 
vendéglői étlapok egyszerűsítése ab
ban az irányban fog megtörténni, 
hogy a tervezett rendelet a menü- 
rendszer erősebb kidomboritására 
fogja szorítani a vendéglátó üze
meket és korlátozni fogja az étla
pon szerplö ételnemüek számát. Egy 
további korlátozás készül abban az 
irányban is, hogy tervbe van véve 
német mintára a hét egyik hústalan 

napján kétféle egytálétel bevezetése. 

Ezeu a napon az étlapon csak két

féle ételt szabad feltüntetni és ki

szolgálni. A  tervezetet a minisztéri

um hozzászólásra a különböző ér

dekképviseleteknek már megküldőt- 
tc.

Karácsonyi Ferenc
la ilte res led i Yezerkégviselelek

Bpcsl, IV, Veres Pálné u. 30
Telelőn: 16-54-57

Vállal: bizományi-- Iransitó- éa vám- 
kikészitési raktárt. Gyári leraka
tó!. egyedárusitást.

Behozatal — k iv i t e l  mindennemű 
árukban

Képviseletek : gyarmatáruk, bel- és 
külföldi italárukban, olasz, fran
cia, spanyol borok- és likőrökben

Külön géposztály : kávé- cs cacao- 
pörkölők. villanymotoros kávé
darálók. csomagológépek, kon- 
servdobozelzárógépek. stb. slb.

Glasurák kávé és malátakávéhoz.
Krrjen árajánlatot!

műszerész üzem
kerékpár 

tricikli 
gramofon

Vétel —  Eladás — Csere —  Javítás
A l k a t r é s z - r a k t á r

X I I I . ,  Béke-tér 12 
L e h e l - u t c a  78

T e l . :  4 9 8 - 0 9 4

Lilla -  kalapszalón
IV., Bécsi-u. 5. félemelet
Telefon: 182-557 
ízlésben vezet!

Rövidáru Részvénytársaság
Nagykereskedés

Budapest, V., gr. Tisza Ishrán-ulca 18
Rövidáru, divatáru, csipke, gomb
C n lrisz iite lidékM l -  Telelőn: 180 481

Kéler Andor
kr i s tályos í t ó  és 
lugköfeldolgozó üzeme

Budapest.
XIV., Erzsébet királyné-ut 51

„ H u n n ia "  dobazárugyár
Újpest-Rákospalota

Gömbös Gyula-út 14. Telelőn: 295-367

lüXó+fay&l pouoCíry
Vegyicikkek gyára 

Bene* Vince 
Budapest, XIV.

A B N T .
Szeptember 23. este 7 óm:
A  Baross Női Tábor ünnepi Erdélyi 

Estje. Műsor:
Erdélyi induló, irta Náray Anuil és 

v. Somogvváry Gyula.
Elnöki megnyitó: dr. Spurné Bár- 

dos-Féltoronyi Magda dr.
Erdélyi dalok, előadja: K. Sándor 

Mária operaénekesnö.
Erdélyről tart előadást: Mester 

Miklós országgy. képviselő.
Erdélyi költők verseit mondja: 

Entz Judiiii.
-Előre vitézek, Horthy-katonák . . . «  

és erdélyi nóták, előadja: Zilahi-
Eurnos Eszter zeneszerző. Kisér Kály 
Mária zongoraművész.

Megjelenés kis magyarban. Utána

Baross utazók
A  Baross Szövetség Kereskedelmi 

Képviselők és Utazók Szakosztálya 

Erdély egy részének visszacsatolá

sa örömünnepén rendkívüli szakosz

tályi értekezletet tartott.

Borbiró Béla alelnök megnyitója 

után Bitskei István szakosztályi el

nök tartotta meg ünnepi beszédét.

Hálát adott a Gondviselésnek, hogy 

újból vér nélkül kaphattuk vissza 

ezeréves országunknak egy drága da

rabját. Isten áldását kérte Magyar- 

ország Kormányzójára, a baráti ha

talmak két legendás hirü vezérére, 

Hitlerre éa Mussolinim éa a dicsé 

magyar honvéd hadseregre.

erdélyi ünnepe
Szűnni nem akaró ünneplés után 

az elnök az ünnepi szakosztályi érte

kezletet felfüggesztette, majd áttér

tek a szakmai ügyek tárgyalására.

Munkát keres
Fatelepi munkás 20 éves egészsé

ges, bármilyen napszámos-munkára 

elhelyezkedést keres. Bővebbet a 

Szövetség titkárságánál.

h í r e i
valódi székely vacsora. Jelentkezés: 
112 088.

Szeptember 30-án d. u. 5. órakor: 

Évadnyitó választmányi ülés és a
szakosztályok együttes ülése. Évi 
munkaprogram előterjesztése.

7 órakor: » A  Baross Női Tábor 
külföldi kapcsolatai.* Beszámoló a 
Bécsi Vásárról. Elmondja: dr. Spur
né Bárdos-Féltoronyi Magda dr. 
orsz. elnök. Ezután: »0szi divat a 
háborús Becsben* címmel tart elő
adást Barthus Irén oki. iparművész, 
divatszalontulajdonos.

A z évi tagsági igazolvány minden 
alkalommal felmutatandó. Vásárolha
tó a helyszínen (évi 2 P).

Gyárt mindennemű kereske
delmi és ipari d ob ozok a t

A fogyasztónak j ó  e g é s z s é g e t ,
a kereskedőnek j ó  h a s z n o t  jelent

0V0MALT1NE

I K A R U S - G Ö R F Ü G G Ö H Y T A R T O K
kaphatók minden szaküzletben

Gyár: XIII., Országhiró-a. 26jb

Szőnyeg, bítnrszövet, függöny, paplan, linóleum, lapéin

Főüzlet: Budapest, V„ Vörösmarty-tér 3
Fióküzletek : Budapesl. IV.. Iáról, Uralj-űl 18. VII.. Mikiül 21.
Debrecen —  lassa —  Miskolc —  Pécs — Sopron —  SromOatali

„(fdbóJMi. lidvéfiátíó- tniMdég.!
| Ezen v é d j e g g y e l  va l ód i !

Gyár t ja:
M m kávépótló üzem
in t e V Tel.: 153-988

G y á r tm á n y o k

M A G Y A R  S IE M E N S- 
SCHUCKERT M ŰVEK

V IL L A M O S S Á G I R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
Igazgatóság és központi irodák: Budapest. VI.. Teréz-körat 36.

Telefon : 120—739

Kábe l -  és Gépgyár :  Budapest. X.. Gyömrői-út 128.
Generátorok, átalakítók, kapcsolótáblák, kapcsolók, 
olajkapcsolók, expanzióskapcsolók, szakaszkapcso
lók. motorok, indítók, motorvédőkapcsolók, transz
formátorok.
Szerelési anyagok, falikapcsolók, lámpatestek, 
számlálók, villamos hajtású szerszámok és szer
számgépek. kézi- és asztali fúrógépek, mindenféle 
szerszámgépek.
Villamos hajtású szivattyúk, viz-. olaj- és légszi
vattyúk. kompresszorok, szioólég-szállitóberende- 
zések.
Hegeszt óberendezések, pont- és varrathegesztógepek
a hozzávaló segédberendezésekkel.
Erős- és gyengeáramú kábelek és vezetékek, ólom
kábelek. külső és belső elhelyezésre való minden
féle vezetékek, földkábelek, folyami- és tengeri ká
belek. Erős- és gyengeáramú szigetelt vezetékek, 
dynamóhuzalok, kapcsolóhuzalok. Réz-, bronz-, 
alumínium- és acélaluminium vezetékek. 
Erősáramú kábelek szerelvényei, karmantyúk, vég
elzárók. kitöltőanyaggal, vagy anélkül, kábelszek
rények stb.

kebelem

vesztésre ítélt. Kiterjed a kormány
zói kegyelem a három évvel ezelőtt

U l t i é t ,  szigetelőcsövek
7 ‘M t U Ü t - c i k k e k

o k  d l v a t g o m b o k ,  h u x ó z é r a k  s t bBudapesl. XI.. Fehérvári ul 128.
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MésncHd mM*tAúk-
B É L Y E G Z Ő K
& /tlJc£jc[w stüjeL/egak 
Z O M Á N C T Á B L Á K
EL-SÖRENDU KIVITELBEN, OLCSÓN

SxzileA cttrné/
BUDAPEST,TERÉz-tcom 21-23

T E lEFO N ; 126-674

Kisem ber jó lé te
Nem az a fontom, mit csinál

valaki, még kevésbé, hogy mit 
ígér, hanem hogyan csinálja és 
hogyan hajtja végre'. A  kisember
nek, — kisember jólétének, il
letve jobblétének az előmozdítása 
a kormányzat legfontosabb felada
ta. A  nagyon is veges anyagi esz
közöknek a legjobb és a legered
ményesebb kihasználása, minden
kor szem előtt tartva a terme
lésnek. a tökének szociális köte
lességei': a kiseml»er életszínvo
nalának emele9ét és erőteljes meg- 
alapozáséit. olcsó és kedvező felté
telű kölcsönök uynjtását, a köz- 
szállításokba való bekapcsolódásuk 
elősegítését, Ehhez azonban meg
felelő. szervezett teremunkára fel
épülő anyagi alapot kelI teremte
ni, amely lehetővé teszi, hogy a 
kisember is nemcsak a külsóségek-

Kepkeretek
HOFFMANN FERENC-nél
B ro i. U. U rtlT  WrÉhf-ét 21. I I.  G erlta i- i. 5

ben. hanem a lényegben is egyenlő 
fe’téte’ek mellett vehesse fel a ver
senyküzdelmet és lekiizdhesse, szét
vághassa az eléje tornyosuló éri 
dekszálak szövevényét, megfé
kezhesse az elszabadult lelkiisme
retet. A semmiből való alkotást 
az ember hatalma csak isteni cso
dával és szerencsével oldhatja meg. 
A kapitalista gazdasági és társa
dalmi rendben a sok kis független 
evistencia anyagi alapjainak meg
teremtésétől várjuk az emberi ter
mészetnek megfelelő és a dolgozó, 
öntudatos kisiparos osztálynak 
verseny képes* get. A  kisiparos, a 
sok kiegyensúlyozatlan emlier. mi
nőségi tudásával nem csodát, csak 
békés munkát, emberibb életet vár, 
lelki egyensúlyát keresi.

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

HAUSCH1LD ALBERT
Budapest IV.. Gerlócxy uica II. 
Közp. Városház kapuval szemben. 

92 éves aég. Tel: 181—572.

Kereslet - Kínálat
címmel uj rovatot nyitunk. Célja, 
hogy elősegítse a jelentkező keresz
tény ifjak elhelyezkedését és a mun
kaerőt kereső kereskedőknek és ipa
rosoknak megkönnyítse az alkalmaz
tatást. Rovatunkban teljesen díjtala
nul közöljfik az alkalmazottat kereső 
és munkára ajánlkozó közleményeket. 
KerjQk haross-tagtársainkat. hogy 
akinek szüksége van munkaerőre, 
tisztviselőre, szakmabeli alkalma
zottra. küldje be megkeresését igé- 
nvcinek megjelölésével a szerkesztő
ségünkbe.

Kereskedelmi érettségivel elhelyez
kedést keres aagyvalialataál 23 éves 
ö ókeresztény fiatalember S/ives 
ajánlatot kár T. T. Bp. VI. Zicby 
Jenő utca 43. III. 1.

N é h á n y  $zó  a  h i t e l r ő l
Irta: Valentin Antal

A nehéz gazdasági viszonyok, 
mélyreható gazdasági válság da
cára a bizalmi válság mintha eny
hült volna é.s a hitel igénybevétele 
körül észlelt mentalitásnak, erköl
csi süllyedésnek gátat vetett egy 
emelkedettebb gazdasági szellem, 
amely közelebb hozza a hitelezőt 
a tisztességes adóshoz.

ív- mégis ismételten elhangzott 
a panasz, hogy a tőke kezd loszn- 
rulni a magyar kereskedelem és 
ipar tárcájából. Elhagyja régi, leg
hűségesebb katonáját, a kereske
dőt és az iparost és oda meg}*, 
ahol elhelyezkedésében látszólag 
több biztonságot talál.

A mai gazdasági rend legnehe
zebb problémája, de egyben sors 
kérdése is a tőkepótlás, — a hitel, 
inért egész gazdasági életünk fel
lendülésének kikapcsolhatatlan ré
sze a magyar kereskedőnek és ipa
rosnak, az uj generációnak megfe
lelő hitelellátása.

Mintha f e l é l e d n e ,
ugv működik majd rádiója, 
ha elfáradt csöveit kicseréli ! 

Tisztán csengő hangerővel élvezet 
a rádiózás! Ezért kérjen

Telefunken csövet
r ó d i ó k e r e s k e d ö j é t ő L

Iile lttílen  rádióba le le ln te i csövei!

A  mind fokozottal) ütemben t r 
ténó átállítások, így a cukor nagy
kereskedelem , tüzifakereskedeleni. 
galxma, állatértékesités. a kárpát
aljai szállodai és vendéglői üzemek 
és számos foglalkozási ágakban é- 
cikkekben hatálytalanított ipariga 
zolványók. a keresztény kereskede
lemnek nagy érvényrtáilesi lehető
ségeket nyújtanak. Ezek a lehető
ségek azonban megfelelő hilelker - 
lek biztosítása nélkül szétfeszít 
nak, keserű csalódásokat és elke
seredést szülnek, mert az elfoglalt 
pozíciókat sikerrel és tartósan ki
zárólag munkakészséggel, inig olv 
jó szándékkal eredményesen elfog
lalni nem lehet.

A magvar üzletemberek tőkesze
génysége, korlátolt hitellehetőségei, 
összeköttetéseik hiánya fölötte ne
hézzé teszi a hitelprobléma megol
dását. Az átvett üzletek meglévő 
tőkéjének és hitelkereteinek pót
lásáról van szó, vagyis az egyszerű 
tőkeszükségletnél jóval több hitelre 
van szükség. Megfelelő tőke és hi
tel nélkül már a megindulásiuil 
olv nehézségek merülnek fel, ainelv 
nemcsak az egyest fenyegeti felbo
rulással, hanem a fogyasztás rend
jét is gyökere-ben megzavarhatja.

A helyes megoldást kizárólag a 
megfelelő komoly hitelkeretek biz
tosíthatják.

# - - - - - ^

Nézzük már most mily hitellehe- 
«g e k  állanak a kiskereskedők és 
kisiparosok rendelkezésére.

A hitelviszonyok egyrészt a tör
ténelmi fejleményeket, másrészt a 
milliárdos W-ruházási terv sürgős 
végrehajtását tükröztetik.

.4 pénzintézetek tevékenység.* el
sősorban a beruházási programul 
lebonyolításának hatása alatt áll.

A ki-ipar és kiskereskedelem hi
telellátását illetőleg a Budapesti 
Kisipari Hitelintézet r. t. fokozta 
eredménye.' tevékenységét a kis
ipari és kiskereskedelmi hitelszol
gálat érdekében. Az IS39-.\. műkö
dési adatok etekintetben igen ér
deken képet nyújtanak. Míg l á z 
iján az ti. n. uj folyósítások ösz- 
szege 5.6 millió pengő körül volt 
(5.593.000 P ) ,  addig az 1939. évi 
folyatások összege megközelítette 
a 7.7 milliót, ami majdnem 40 szá- 
zalékos forgalomnövekedésnek felel 
meg.

-4z Iparosok Országos Központi 
Szövetkezete nmnkahitelck címén 
3.6 millió P-t helyezett ki, az emel
kedés itt az elmúlt évhez viszonyít
va 170.000 P. Az intézet támogatá
sával elvégzett munkák pénzértéke 
az eimult esztendőben 7.7 millió 
P-re rúgott, az 1938. évi 2.8 millió 
P-vel szemben. Rövid lejáratit kis

ipari hiteleket 2.1 millió P  összeg
ben folyófátott az intézet. Az in
tézet összforgalma közel 15 mil
lió P volt az 1938. évi 8.7 millió 
P-vel szemben.

A  kormány a Nemzeti Hitélin- 
tézetnek is 1 millió P-t bocsátott 
rendelkezésre, hogy abból az or
szág területén kereskedők számára 
beszerzési célokra folyósítson köl
csönöket. A  kölcsönök kiutalása a 
Baross Szövetség javaslata alapján 
történik, bankszerü fedezet mel
lett. A visszafizetési határidő 4 év, 
a kölcsönök felső határa 8000 P. 
Az elmúlt év során mintegy 500 té
telben majdnem az egész összeg ki
helyezésre került.

.4 bankszerü fedezettel nem ren
delkező kisiparosai: és kiskereske
dők hitelakciója az év során to
vábbi fejlődésen ment keresztül. A 
kormány az eddigi {$0.000 P-n fe
lül to\ábbi 1.5 millió P-t bocsátott 
rendelkezésre. A budapesti kamara 
kerületében az akció kereteit több 
hiint 400.000 P-vel fel lehetett

emelni anélkül, hogy a városoknak, 
illetve községeknek újabb befizeté
seket kelleti volna teljesíteniük.

Az anyaországhoz visszatért fel
vidéki terület szintén bekapcsoló
dott az akcióba, aminric következ
tében Fülek és Ipolyság községek 
2.400, illetve 3.000 P-ős, Léva és 
I-osone megyei városok pedig 
4.000—4.000 P-ős állami hozzájáru
láshoz jutottak. Összeszeriileg több 
mint 1.6 millió P  került kihelye
zésre.

-4z idejében történt visszafize
tések aránya általában mintegy 75 
százalékos, ami igazolja bevezető 
szavainkban előadott ama állitá- 
► unkát, hogy a hitel igénybevételé 
körül, mind emelkedettebb erköl
csi felfogás uralkodik.

Ismerve a kormány nemes tö
rekvéseit, kitűnő gazdasági érzé
két, sajnos, meg kell állapítanunk, 
hogy a segítés alapjai igen gyengi 
támaszt nyújtanak.

A hitel kérdésének megoldá

sánál két ut előtt állunk. Az egyik 
az ,i Ham felé vezet, a másik ön
magunkhoz.

Az állam a maga részéről a kez
deményező lépéseket megtette. 
Büszkeséggel tölt el bennünket, 
hogy az állam a hitelnyújtás terét* 
hitelt igénybe* vevők erkölcsi emel
kedettségéről kedvező tapasztalato
kat szerzett,

Ami a mi munkánkat illeti, mi 
is megtettük a sikerrel kecsegtető 
kezdeményező lépéseket és készség
gel felajánlottuk az államnak a hi
tel ellátás terén való hathatós köz
reműködésünket. Célunk, hogy az 
állami támogatás bekapcsolásával 
oly szervezetet létesítsünk, amelyet 
az állam , erkölcsileg és anyagilag 
bizalommal támogathat és amely 
szervezet szakértelménél és feltét
len megbízhatóságánál fogva gyor
san szakszerűen és felelősség mel
lett nyújtja a kívánt és a magyar 
gazdasági élet megerősödését szol
gáló megfelelő, gyümölcsöző hitelt.

R á d i ó
tangó harmonika
ós a z  összes h a n g s ze re k

Marnitz
J ó z s e f-k rt . 37

Baross tagoknak érkedvezmény 1

Detex nadrág, 
Detex kombiné!
Demetrovits mérnök tsxMgyára,
XIV., Hermina-út 29.

Letörjü k  a strohm ann ren d szert!
A kereskedelmi miniszter, — 

mint legutóbbi számunkban közöl-, 
tűk, — leiratot intézett a másod
fokú iparhatóságokhoz, a $2zmleges 
iparűzés ügyében. Ebben leszögezte 
a követendő eljárást a strohman- 
nokkal szemben.

A Baross Szövetség, amely már 
esztendők óta éles harcot folytat 
a zsidófedezök ellen, a miniszter 
leirata után most már konkrét be
jelentéseket tesz a hatóságokná1 
azokban az esetekben, amelyekben

kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy sztnleges iparűzésről, zsidáfe- 
dezésröl van szó. Az elmúlt héten 
több ilyen bejelentést tettünk, hogy 
végre a hatóságok kellő eréllyel el
járhassanak a zsidótörvény végre
hajtásának eme kijátszói ellen.

Kassán a hatóságok máris le
csaptak az illegitim iparjogositvá- 
nyosok ellen. Egy tejcsarnokot a 
városi rendőrbiróság a miniszter 
leirata után nyomban lepecsételte- 
tett, mert kiderült, hogy a cég-

ULRICH B. J.
BUDAPEST

VI., V ilm os császár-út 31

Fürdöberendezósek, 
ólom-, vas- és réz
csövek, szivattyúk, 
horgany-, vas- és 
r é z l e m e z e k

táblán szereplő keresztény helyett 
állandóan egy zsidó házaspár foly
tat kereskedői tevékenységet. A 
zsidófedezésért a strohmann havi 
40 pengőt kapott volna, de a zsidó 
három hónap alatt mindössze csak 
45 pengőt fizetett neki.

Ugyancsak l,ehuzatta a rendőrség 
egy fűszer- és csemegeüzlet re
dőnyeit, mert a pult mögött itt is 
zsidó állt a cégtáblán szereplő ke
resztény helyett. A rendőrhatósági 
eljárás során kiderült, hegy az ál- 
üzlettulajdonos még kulccsal sem 
rendelkezett állítólagos üzletéhez. 
Nemkülönben jellemző megállapi- 
tás volt az is, hogy a cégtáblán 
szereplő »jogositványos< háztartási 
alkalmazott volt az üzletet tényle
gesen vezető zsidónál. . .

Minden tekintetben 
kereszténnyé és nemzetivé 
ke ll tenn i a ka m aráka t!
BARCY GÁBOR kamarai alelnök felhívása

Barcy (Jábor Szövetségünk ál- 
elnöke a Nemzeti Vjságban fel
hívással fordult a magyar keres
kedő és iparos világhoz, hogy a 
legközelebb megtartandó kamarai 
választások alkalmával minden te
kintetben keresztény és nemzeti ka
marák létesítésére törekedjenek.

A legközelebbi választásnál — 
úgymond — csak oly egyének ke
rüljenek a kamarába, akik valóban 
akarják és képesek is elhárítani 
minden akadályt a nemzeti fejlő
dés Htjából, akik rátermettséggel 
és becsületes munkával vívták ki a 
közéletben vezető pozíciókat.

E követelmények szem előtt tar
tása a mai változott viszonyok kö
zepette, nemcsak hogy nem csök
kent, hanem ellenkezőleg emelke
dett.

A választási törvény az érdekelt
ségnek módot nyújt arra. hogy a 
kamarai választások során oly ka
marai jövőt teremtsünk, amely a 
magyar kereskedő és iparos be
csületét megingathatlan alapon 
épiti fel, igazi magyar keresztény 
nemzeti fellendüléssel és uj magyar 
élettel.

E  felfogásnak megfelelően, a hi
vatalos kamarai névjegyzékben is

jobban, többet és fegyelmezetteb
ben tudnak dolgozni és e munka 
biztosirhatása céljából a széthúzás 
átkát kigyomlálják a magyar lel- 
kekből és f  okozottabb bizalmat ül
tetnek a nemzetbe, széthúzás he
lyett őszintébb egységet és együtt
működési lehetőséget nyújtanak.

keresztény nemzeti tartalmat ad
janak.

A  zsidótörvény tehát a kamará
ban is juttassa érvényre az üzleti 
élet erkölcsi tisztaságát, amely a 
magyar kereskedelmi és ipari pá
lyát valamennyi foglalkozási ággal 
egyenjoguvá, tiszteltté és keresett* 
teszi.

A Keszthelyi Baross- 
munka eredménye
Az alatt a rövid idő alatt, mióta

Keszthelyen a Baross Szövetség, 
luint az országos központ fiókja. 
— megkezdte működését, oly alko
tásokra mutathat rá, mely mél
tán dicséretére válik.

A  keresztény kereskedőket és ipa
rosokat egy* táborba hozta, a város 
társadalmának előkelőségeit is tag
jai között köszöntheti, igy a vá
ros életében számottevő tényezővé 
vált. Megalkotta az országban az 
első Baross Önsegélyző hilelintéz- 
ményt, mely eddig is sok, tag
jának nyújtott kölcsönnel e nehéz 
időkben a létét biztosította.

Boldog örömmel és újabb siker
ként könyvelheti el a kitartó harca 
eredményét: Keszthelyen megnyílt 
a polgári fiúiskola.

B u d á n !
Harisnya, fehérnemű

Horkainál

Szeptember 15-én a Baross Szö
vetség jelenlétében az iskola igaz
gatósága ünnepélyes keretek között 
megtartotta a polgári fiú iskola 
I-ső évfolyamának megnyitását. A  
Baross Szövetség elnöksége mele
gen köszöntötte ez alkalomból a 
tanári kart, az uj növendékeket 
pedig munkára, kötelességteljesi - 
tésre és a Baross eszme nemzeti 
építő értékeire hívta fel.

A Baross Szövetség a nemes 
szivü adakozókkal karöltve meg
alapította a tankönyv segélyalapot, 
igy a szegénysorsu polgári fiúis
kolái tanulók tankönyvsegélyben 
részesülnék.

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

B őráruk , cipész kellékek és szerszámok 
legolcsóbb n a gy ban i bevásárlási 
helye. Florida kaptafa és csizma- 
sámfa különlegességek. Katonai 
alakulatok és ál lamrendőrség szállítója

A mart m o k k á ié  kenszténj- | MUültakÖZVetHŐ KOllZSVÍMI
kamaranak tehat legfontosabb fel
adata a keresztény szellem erősí
tése, az újabb generációnak a gaz
dasági pályákra való buzdítása és 
az abba való liekapcsolása.

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy e tfeladatoknak a kereteit a 
kormány helyes és bölcs érzékkel 
fogja megvonni és igy a magyar 
kereskedelemnek és iparnak a fela
data, hogy ezeknek a kereteknek

A magyar királyi állami munka- 
közvetítő hivatal erdélyi kirendelt
sége Kolozsváron Hitler Adolf tér 9. 
szám alatt működését megkezdte.

Házasság. Kiss Margit Mária, a 
Baross Szövetség elnöki titkárnője éa 
ifjú Kalla József ékszerész, szeptem
ber 22-én, délután fél 5 órakor tart
ják esküvőjüket a belvárosi Főplé
bániatemplomban

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 a l a
Fiókok minden nagyobb viroebnn
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Stéberl-féle
gyulai házi hentesáru, 

s z a l á mi  és 
konzervkülönlegességek

Calderoni  és Társa
lataz«r*«xaknOI Budapeil.

VSráamarty-tár 1
Ftuiéyüütet Birométerek
s z e l lm e k és hstnérSI

IN G harisnya
nyakken dő

mérték a lsó  ruházat

B  a z s ó Tűi., Satiss-u. 66

fl.D.M.EELEÉ
Kispest

Irányi Dániel-ulca II. sz.
Rendelés telefonon : 15 25-60.

BERTALANNÉ
ke n s rto r b u t o r s z a l ó n

Ható. ebad:, kombinál! KroOn. konyha etó- 
u »;a kafp.loa kú tóaiaaaaaeaek - - , kedv. 
VU., Rakoczl-ut Tataion 140 - 0S9

Fátli harisnya
IV., Feranciek-tare 2

Tangóharmonikák, gramofonok 

rádiókról á r j e g y z é k e t  küld

Mogyorossy hangszergyár
Budapest Vrlll. Rákóczi-ut 71

Saj t -vaj -kenzerv
nagyban viltz HIDY

le le te n : 1 3 7 -  W

Dr. Hirsch és Reiter
liMmeckaaikai szerszáméi ts  sásét 
a lk a tré s z e k  J l a f  i l l é k k i z  

Budapest, VI.. J o ta i-u . 28. le l . :  119-617

„K IN  G “ C IP Ó
LEUTWYLER FERENC

BUDAPEST, XI., HORTHY M.-UT 25

Molcsányi és Péter
irodaberendező szaküzlete 

Budapest. Eskü-tér 6 
Telefonszám: 18— 36—06

É p itkaz ik?  Tataroztat? 
Mindennemű építési 
a n y a g o t  s z á ll í t :

K á l la i  J á n o s
INI.. Szid Laszls-ut 85. Tel : 290-633

K E T T E R  SflHŰZŰ
XI.. Horthy Miklós út 48

K i t ű n ő  k o n y h a  
D r o h o r  s ö r ö k  

C i g á n y  z e n e  
T e le f o n :  2 6 8 - 5 2 2 .

K n y a rm it ,  kkiskenral,
továbbá mindenléle gyógy- 
növényt lermsgasafcb arn mi

Pantodrog  rt.
Bpest, IX., Ferenc-krt. 35

Jí kerttkefetiééel akar,
forduljon bizalommal a 

Központi Katolikus Le
gény egylet Kereskedő

szakosztályához T. 130-092 
Rottenbiller-u. 20-22ok

f R AROSSS ZO m StG

Közszá llitások
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt

Határnap: szept. 24.

Kemence építés (Polgármester Bp.) 
Gyógyszerek, gyógyszeresüvegek, pa- 
raíadugók. papíráruk (MAB1 Bp.). 
Központi fűtés é‘6 vizv. munka (Máv. 
Betegségi Bizt. Int. Bp.). Építés 
(Máv. üzlet vezetőség Miskolc). Vas- 
hordószállitás, szennyviztisztitó be
rendezés bővítési munka, fvizv. és 
csaL munka (Légierők psága Bp.). 
Élelmiszer (Állami gyermekinenhely
Bp).

Határnap: szept. 25.
Építés (Máv. üzletvezetőség (Mis

kolc). Fűszeráruk, müjég (Polgármes
ter Újpest), .Tisztítószerek (Páz
mány P. tud. egyet. gazd. ig. Bp,), 
Acéllemez rázócsuzdateknő (M. kir. 
tparügvi min Bp ).

Határnap: szept. 26. 
Élelmiszerek (O T I) Bp.). Élelmiszerek 

(M. kir. honv. »Ludovika« akadé
mia gazd. hiv. Bp.). Orvosi műsze

rek (OTI. Bp.). Surolóruha (Kir. 
Pázmány Péter Tud. Egyet. Gazd.
I. Bp.). Fűszer, gyarmatáru, tej, és 
liszt (Honv. Hunyadi' Mátyás név. 
int. gazd. Hiv. Kőszeg). Villanyve
zeték beszerzése (Honv. műsz. szer
tár psága Bp.).

Határnap: szept. 27.
Szén, élelmicekkek, tej- és tejter

mékek szállítása (.VI. kir. -Bolyai
J. * honv. rnflsz. akadémia gazd. hiv. 
Bp.). Élelmiszerek (O TI. Bp.). Vasúti 
talpfa (M. kir. Budapesti Nemzeti 
szabudkikötő ig. Bp.).

Határnap: szept. 28. 
Haskötők, sérvkötök és kötszerek 

(O TI. Bp.). Cipők készítése és ja 
vítása BSzKRt. Bp.). Tüzelőanyag 
(Kir. törvényszék elnöke Komárom). 
Szén vagy brikett (K is törvényszék 
elnöke Ipolyság). Yasoszlop mázolás 
(Máv. északi flzletvezetősége Bp.). 
Útépítés (M. kir. honv légierők psá
ga Bp).

Csomagolópapírok és papírzacskók
nagyban és kicsinyben

G Á S P Á R  B É L A
Budapest, V ili., Kisfuvaros - u. 4. T e l.: 336—706

M indenkit érdekel
A  minisztérium 6490. sz. r. a fa 

kitermelésének és szállításának elő
mozdítása érdekében szükséges egyes 
rendelkezésekről.

A  belügyminiszter 28.600. sz .r. 
a személyes bejelentési kötelezett
ség kiterjesztésének kiegészítéséről.

A  kereskedelmi miniszter 88.874 
sz. r. a vasúti személy és podgyász- 
fuvarozás tárgyában Rómában meg
kötött nemzetközi egyezmény ki
egészítéséről.

A  kereskedelmi miniszter 87.500. 
sz. r. hasitolt kőrmü állatok felhaj
tására szorítkozó ál lat-pólvásárok en
gedélyezéséről .

A  pénzügy miniszter 129.129. sz. r. 
a szegényeket illető okirati illeték
mentességről. (B. K szept. 14.)

A  minisztérium 6310 1940 sz. r. a 
visszatért keleti és erdélyi országré
szeken működő vállalatokhoz fel
ügyelők kirendeléséről és ezek ügy
köréről.

A  minisztérium 4680 .sz. r. egyes 
külföldi hitelszövetkezetek belföldi 
Qzletállományának átvétele esetére a 
felelősség szabályozásáról.

A  minisztérium 6400 1940. sz. r. a 
Szovjetkor társaságuk Uniójával kö

tött kereskedelmi és hajózási szerző
dés ideiglenes életbeléptetéséről.

A  belügyminiszter 81800. sz .r. az 
• Erdélyért* Országos Gyüjtőbizott- 
ság adománygyűjtéséről.

A honvédelmi miniszter 47.789 
eln. 1. b. sz. r. az 1940 évi mezőgaz
dasági munkálatok biztosítása végett 
honvédelmi munka igénybevételűről.

A z igazságfigyminiszter 51.500. sz. 
r. a Kormányzó Ur O filméit ósága 
részéről bűntettek és vétségeké ügy- 
szintén ezekkel együtt elbírált kihá
gások tekintetében kiadott legfel
sőbb kegyelmi elhatározás végrehaj
tásáról. (B. K. szept. 15.)

A minisztérium 6180. sz. r. a visz- 
sr.acsatolt keleti és erdélyi ország
részekén a fizetési forgalom szabá
lyozásáról. (B. K. szept. 17.) 4

A  minisztérium 6180. sz . r. a visz* 
szscsatolt erdélyi és keleti részek 
fizetési forgalmának szabályozásá
ról. (B. K. szept. 17.)

A  belügyminisztérium 6450. sz. r. 
a szeptember 11-én kelt legfelsőbb 
kegyelmi elhatározás végrehajtásá
ról. (B. K. szept. 18.)

A  belügyminiszter 750. sz. r. az 
1940: V I. t. v. gyógyszerészeti vo
natkozású rendelkezéseinek végrehaj
tásáról. (B. K. szept. 19.)

ÉricsiÉnk: tsekiliü, kubai, keksz
•csak ■ |obb üz le tekben ! ’

A miniszter leirata  
a zsidó ipariizőkről

végett, úgyis, mint ipurűgyi minisz
ter, közlöm, hogy a fentebb említett 
rendelet helyes értelmezése mellett 
ilyen esetben az 1939:1Y. L  c. I. 
paragrafusa első bekezdésének hatá
lya alá tartozó, tehát zsidónak mi
nősülő személy részére iparjogosit- 
ványt kiadni nem szabad.

Ennélfogva, ha ez az eset valame
lyik községre nézve bekövetkezik és 
a község területére n többször hivat
kozott törvény 1. paragrafusa első 
bekezdésének hatálya alá tartozó, te
hát zsidónak minősülő személy ipar- 
jogositvany kiadása iránt folyamo
dik. kérelmét — az iparügyi mi
niszter március hó 31-én 12.400 
1940. Ij. M. szám alatt valamennyi 
másodfokú iparhatósághoz intézett 
körrendelet I. pontjának második be
kezdésében foglaltakhoz képest — 
már az elsőfokú iparhatóságnak el 
kell utasítania.

M Ö S S M E R
v á s z o n , fe h é rn e m ű , k e le n g y e

II.. Wci-i. 1-3 (Tlrr IsMm . urat)
Baross-!sgoknalv 5*/s engedm ény

A  kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter az alábbi leiratot in
tézte a másodfokú iparhatósághoz:

Elémterjesztett jelentésből kitünő
en kétség támadt aziránt, hogy a 
zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról szóló 
1939:IV. törvénycikk végrehajtása 
tárgyában kiadott 7720 1939. M. E. 
számú rendelet 38. paragrafusa el
ső bekezdésének mi a helyes értel
me; jelesül milyen eljárást kell kö
vetni abban az esetben, ha valamely 
:kőzaégbcn az 1939:1V. t. c. 1. pá
ra graafsa első bekezdésének hatálya 
alá tartozó, tehát zsidónak minősülő 
iparüzők száma, vagy az ilyen sze
mélyeknek kiadott iparjogositványok 
száma a község összes iparüzőinek, 
vagy a kiadott összes iparjogositvá
nyok számának 6 százaléka alatt 
van ugyan, de hu a zsidónak minő
sülő iparüzők vagy az ilyen szemé
lyeknek kiadott iparjogositványok 
száma eggyel emelkednék, akkor a 
fenti arányszémok valamelyike már 
meghaladná a 6 százalékot.

Tudomásul és az alárendelt ipar
hatóságok megfelelő tájékoztatása

Hirdetmény
Ke. 38278,2,1940. A  budupest kir. 

törvényszék közhírré teszi, hogy Hu
szár György budapesti (VI., Jókai 
u. 1.) be nem jegyzett autó-, kerék
pár-alkatrész és lánc-kereskedő képv. 
dr. Ferner Lajos ü.) V-., Lovag u. 
16.) lakosra nézve a csödönkivüli 
kényszeregyezségi eljárást megindí
totta. Vagyonfelügyelő dr. Kovács 
Zoltán budapesti (Muzeuin krt. 10.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
Istvánffy Sándor budapesti (V. 
Szent István krt. 13.) ügyvéd.

Felhívja a kir. törvényszék a hi
telezőket, hogy követeléseiket 1940. 
évi október hó 14. napjáig írásban 
jelentsék be az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál (Alkotmány-u. 
8.) és felhívja a kir. törvényszék a 
hitelezőket, hogy a netán létrejött 
magánegyezség elleni észrevételeiket 
az egyezségnek a Budapesti Közlöny
ben való közzétételét követő 15 nap 
alatt ugyanitt írásban jelentsék be. 
A z egyezségi eljárás megimlitása 
iránti kérelem előterjesztésének nap
ja: 1940. évi szeptember hó 10. napja. 
A z egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1940. évi szeptember 14 
napján áll be.

Budapest ,1940. szeptember 14.
Dr. vitéz S/ent-l ványi Ádám s. k.

kir. tszéki biró.

D IÓ S Y  J Á N O S
f é m *  é s  v a s á r u k e r e s k e d é s

B u d a p e s t ,  R á k ó c z i - u t  2 4

Fémáruk, konyhoszerek. Guri-guri
függönyt ' !  rtók. elegáns fogasok, 

fürdőszobacikkek slb.

Gyakorlati pályára
A Kormányzó l r  őfóméltósága 

szolnoki beszédében a következókef 
mondotta: tryermekeinkbe. ifjú-
ságunlcba bele kell nevelni az ér
deklődéit a gazdasági élet iránt, 
a vonzódd*t n szabad pályák felé. 
Fel kell kelteni bennök az egyéni 
kezdeményezést, az Ónálló vállal
kozó.' szellemét. Bízom benne, hogy 
a mi tehetsége* fajunk, amely 
•mindent el tud érni, ha tikár, 
ezt is meg fogja tanulni.

Kzek a mondatok nemcsak a 
határokon belül, de a határokon 
kívül is minden magyar embert 
arra figyelmeztetnek, hogy gyer
mekeiket ne küldjék lateiner pá
lyákra, ne igyekezzenek belőlük 
mindenáron ügyvédet, orvost, ta
nárt nevelni, hanoin adják gya
korlati pályákra, hogy ott neesak 
elhelyezkedhessenek, de vezető sze
rephez juthassanak az ország gaz
dasági vérkeringésében.

Éppen ezért az iskolai időszerű 
felhívni a közönség figyelmét a 
felsőkereskedelmi iskolákra.

A  kereskedelmi iskolák eddig io 

ugyanazokra az állásokra képesí
tettek, mint a gimnáziumok. Érett
ségi bizonyítványa alapján a nö
vendék elhelyezést nyerhet a ban
koknál, biztosító intézeteknél, kü
lönböző keresk. vállalatoknál. Me
hetnek, mint tisztek a vasúthoz, 
postához, adó- és vámhivatalok
hoz, pénzügvigaj^ratósághoz. Ezen

kívül elhelyezkedhetnek ipari vál
lalatoknál, magáncégeknél is, 
mert gyorsírást, gépírást, könyv
vitelt, levelezést, egyszóval olyan 
gyakorlati tantárgyakat tanultak, 
^melyeknek mindenütt hasznát ve
hetik. Az érettségi bizonyítvány a 
karpaszomány viselésére is jogo
sít, s különbözeti vizsga nélkül 
műegyetemre, különbözeti vizsgá
val pedig a tndományegyet‘•mre 
is beiratkozhatnak. A kereskedel
mi érettségi tehát kész diploma, 
amely az elhelyezkedesre szelesebb 
körű lehetőbéget nyújt.
_________________________ (dr)

Olympiaim.cipi.rai.
Nagy választék kész cipőkben 

K ü lön  m é r t é k -o s z t á ly .

I. Endretz György-tér 6
D ó h  v a sú t m e lle t t i

AGROLIIX R .'P V illa m o s s á g i anyagok 
jj V i l la m o s  k é s z filé k e k  
| a Különleges lém polsilek

BUDAPEST, V I, ANDRÁSSY-UT 5». TELEFON: IM - S t f

DEÁK és HORVÁTH SZŰCSÖK
S Z Ö R M E Á R U K  A  L E G J O B B  K I V I T E L B E N  

IV., VÁCI-UTCA 13

Felien és Guilleaume
kábel- ,  s od rony-  és sodronykötélgyár r.-L

Budapest ,  X I., B u d a f o k i - ú t  60
Tol.: 258-880 Tel.: 258-880

Mégegyszer: Kamarák
Haidekker Sándor -Kamarai re

form* cimü cikkével kapcsolatban 
már voltam bátor kifejez.ésre jut
tatni nézetemet, többek között azt, 
hogy legjobb volna az ipari és ke
reskedelmi kamarákat egymástól kü
lönválasztani, mert a kettő egymás
sal nem fér össze. Haidekker Sán
dor második cikkében szives volt 
felvilágosítást adni az uj reform 
alapgondolatairól. Soraiban elismeri, 
hogy az ipar és kereskedelem szét
választása helyes ,de csak a szem
benálló érdekek gondos összeegyez
tetése utján vezethet sikerre. Ha
tározottan leszögezte álláspontját a 
közös kamarák mellett.

H aidekkc Sándor cikke az uj kor
szellemet tükrözi vissza. Alapos 
felkészültségű, vezetésre hivatott bá
tor és őszinte ember véleményét lá
tom írásaiban. Nem akarok a vég
telenségig vitázni e kérdésben, csu
pán azt kívánom leszögezni, hogy 
ami nem közömbös a kamarai re
formmal kapcsolatban egy szakcso
port részére sem.

„Hindu csokoládégyár"
Budapest, IX., Szvetenay-utca 20

Fratelli Deisinger
kávé, tea  k ü lö n le g e s s é g e i  v e z e tn e k
IV.. Ferenciek- tere 1. — 11. Margi t  körút  38 b. 
XI.. Horthy Miklós ut 41. szám

Spolarich kávéházban
Farkas Jenő m uzsiká l Mindszenthy István én ek e l

GRILLBEN délutánt..! rege im  tánc- Pillyo jj;

VÉSÉSEK  
z o m á n c t á b l A k 
K O V Á C S  L A J O S  
VH., Károly király-* 7

Tol.-. 100-200

Az uj életben az fog csak si
kerre vezetni, ha minden elgondo
lás lelkiismeretesen és önzetlenül 
van előkészítve és ebben a szellem
ben hajtják is végre. Ebből követ
kezik az uj szemlélet alapján, hogy 
a legnehezebb feladatoktól se ret
tenjünk vissza, utunk a legcélrave
zetőbb legyen, ha kell, a legnagyobb 
1 áradt Sággal is igyekezzünk problé
máinkat a lehető legjobban megol
dani.

Aggályaim vannak azonban olyan 
irányban, hogy a túlsúlyban lévő ke
reskedelem e lfo jtja  az iparosok jo
gos kívánságainak érvenyrejutását. 
Ezt a véleményemet csak abban az 
esetben változtatnám meg, > ha az 
uj kamara a közös kamara keretén 
belül lehetővé tennék az egyes terme
lési ágak véleményének minden kor
látozás nélkül való kifejezését. A 
közös kamarát ebben az esetben is 
kizárólag, mint eltérő véleményeket 
összhangba hozó szervezetet ismer
ném el.

O lcsó öröklakások
Rózsadombon, Pusztaszeri ui 42a. 

alatt (a 29-es autóbusznál) modern, 

olcsó, pazarkiállilásu öröklakások 

épülnek.

A z 1— 2— 3—4—5 és 6 szobás la
kások kényclmhes mellékhelyiségek
kel, központi fűtéssel úgy egyesek
nek, mint nagyobb családoknak az 
ideális otthonon kívül sok egyéb pro
blémáit is megoldja. Házi autó isko
lába, hivatalba, színházba, haza és 
viszi a ház lakóit autóbusz úrban.

Kitűnő tőkebefektetés 3000 P-töl a 
magas kamaton kívül évente 1 hó
napig ingyen szoba fürdővel a tu 
lajdonosok rendelkezésére all. Ezen 
uj rendszer vidékieknek a fővárosi 
tartózkodást, budapesti bérkaszár
nya lakóinak különösen üzletembe
reknek a teljes fcényelmü. könnyen 
megoldható üdülést adja. 30 " ..bank
kölcsön kapható.

Részletes felvilágosítást ad; özv. 

vitéz Foris Richárdné, IX., Ráday u. 

5., III .  7. Teleofn: d. e. 382 458

rlD ÉLIÓ
k á v á k o n  z e r v

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

M II. ,  Muzhim utca 17. sz. 

Telefon: 130-430* és 1S0 -405* 

Megjelenik minden pénteken. 

Előfizetési ára évi 24 pengő. 
Tagoknak évi 12 pengő. 

Felelős szerkesztő:
Dr. Domokos László.

Felelős kiadó:
Tábory Gábor.

Szerkeszti; Papp András. 
Kiadótulajdonos;

Baross Szövetség
Kereskedő. Iparos, Rokonszakmák 

és Termelők Országos Egyesülete.

Nyomatott:
Paolovits Imre könyvnyomdájában, 

Budapest, VII., Nyár-utca 6. sz. 
Telefon: 137-313.
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