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BAROSS SZÖVETSÉG
A Baross-gondolat nagy diadalünnepe Kolozsvárott 

Kádas Károly államtitkár fontos bejelentései a nagygyűlésen 
az áru- és nyersanyagelosztásról, a hitel- 
ellátásról és a kereskedelem átállításáról 

„A Baross Szövetség a kormány leg e lső  m u n ka tá rs a i közé  tartozik” 
Erdély keresztény társadalma tomboló lelkesedéssel ünnepelte a diszgyülés vezérszónokait: 
v i t é z  J ó z s e f  F e r e n c  f ő h e r c e g e t  és l l o v s z k y  D á n o s  országos elnököt

1 5 .0 0 0  ember a szobor-koszorúzáson
V írugkoszoruval díszítették föl

szorgos kezek a Baross-vonat moz
donyát. amely a fővárost és vidéki 
Baross-szervezetek vezetőinek több, 
mint ezertagű küldöttségét vitte Ko
lozsvárra az ottani Baross-fiók ün
nepi tagavató díszközgyűlésére. A 
hosszú kocsisor zsúfolásig megtelt 
és a keresztény kereskedők és ipa
rosok családtagjaikkal előre örven
deztek az erdélyi találkozónak, amely 
egybekapcsolja az elszakított ország
részek újból összetalálkozó és kezet- 
fogó magyarjait, iparosait és keres
kedőit.

llosazu. fáradságos volt az ut, a 
kényelmet is nélkülözni kellett, de 
mindenki szívesen viselte a fáradal
mat és hozta meg az áldozatot, 
mert a kolozsvári Baross-ünnep túl
nőtt az egyszerű gyűlések keretein

és nemzeti jelentőséget nyert akkor, 
amikor a Baross-eszme bevonulásá
val Erdély keresztény iparosai és 
kereskedői is nyíltan hitet tesznek 
a keresztény nemzeti gondolat mel
lett, felszabadu'tan az idegen elnyo
más alól és szakítva a régi világ-el
avult, zsidó-liberális világnézetével.

Könnyekben csillogtak a szemek, 
amikor a Baross-vonat \ asárnap, a 
reggeli órákban befutott a virágokkal 
és zászlókkal feldíszített kolozsvári 
pályaudvarra. Csodálatos érzés és 
csodálatos élmeny volt. Huszonkét 
év után végre eljuthattunk álmaink, 
vágyódásunk tördérv árosába, kincses 
Kolozsvárra, amelyet hosszú két év
tizeden keresztül idegen bocakorok 
tapostak és elszakították tőlünk azo
kat. akik lélekben, vérben egybeforr
va, mindig testvéreink, édes ma
gyar sorstestvéreink voltak.

Testvérek találkozása
A kolozsvári pályaudvaron a sze- 

mergö eső ellenére is óriási tömeg 
várta a Baro&s-vonattal érkező több, 
mint ezertagű küldöttséget. Magyar
ruhás férfiak, asszonyok, leányok, 
fekete formaruhás tűzharcosok, cser
készek, leventék, a kolozsvári íöldé- 
szek sorakoztak fel a pályaudvar 
hosszú fedett csarnokában és a pá
lyatest mellett. Harsogva, lelkesen 
tón fel az éljenzés, amikor az első 
kocsik begördültek az állomás sín
párjain.

Éljen a Baross Szövetség! Él
jen a keresztény ipar és kereskede
lem harcos szervezete! Éljen! Él
jen! Éljen!...

Percekig zúgott a kiáltás, mely
re a vonatról hangzott fel az or
kán.szerű válasz, amely a szivekből, 
a telkekből fakadt:

— Éljenek az erdélyi testvérek! 
Éljenek Kolozsvár keresztény ma
gyarjai!... Éljen Kolozsvár!...

És a vonaton érkezők tömege, mint 
a hullám csapott le és omlott össze 
a várakozók seregéveL Egybefolyt 
az anyaországbeli tábor az erdélyi 
sereggel és egybeolvadva, egymást 
átölelve, testvéri ölelésben, egymást 
csókolva örvendeztek az egymásra 
találásnak, az összefogásnak, ame
lyet e pillanatban is esküvel fo
gadtak meg, hogy soha többé elszakí
tani nem engednek.

Percekig tartott az ujjongó öröm-

rivalgás. ismerősök és ismeretlenek 
ölelték át egymást a viszontlátás 
mámorának perceiben és öleld karok 
emelték le a vonatról a Baross Szö
vetség vezérkarának tagjait is, aki
ket pillanatok alatt körülfontak 
szemetükkel és testvéri barátság
gal.

Két zenekar is rázendített a tü
zes indulóra, majd Grucza Lipót vá
rosi tanácsos lépett az üdvözlők 
serege elé és meleg szeretettel, ben
sőséges köszöntéssel üdvözölte a fő
városi vendégeket és a velük érke
zett előkelőségeket.

— Méltóságos Elnök Ur! Szere
tett Baross Vendégeink!

— Kolozsvár városa polgári veze
tőségének nevében köszöntőm Önö
ket. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen 
szép szerep jutott részemre és hogy 
ilyen nagy számmal jöttek el meg
tekinteni ősrégi városunkat, Kin
cses Kolozsvárt, amelynek minden 
köve a régi dicső múltat, a dicsősé
ges magvar történelmet igazolja. 
Szeretném mindezt megmutatni, de 
kevés ez az idő arra, hogy megte
gyem, azonban hangsúlyozom, hogy 
itt minden kő igazolja azt, hogy 
mi az ezekben rejlő erő révén 2Í 
év sok-sok megpróbáltatása ellenére 
is magyarok maradtunk. Kérjük ked
ves vendégeinket, nézzenek meg min

dent alaposan, mindent, amire mi 
oly büszkék vagyunk. Mi már rég 
vártak ezt a napot, rég vártuk önö
ket, hogy elhozzák mihozzánk, Ko
lozsvárra a Baross-eszmét. Igen, el
hozzák ide. a Baross-eszmét, hogy 
ebben a mi ősi városunkban általá
nossá legyük. Mert mi már a múlt
ban is »Barossok* voltunk és most 
anyagi erőinkben megfogyatkozva, et

től az eszmétől várjuk az anyagi 
erők felfrissítését és a kolozsvári 
Baross Szövetség diadalát.

— Újból meleg szeretettel kö
szöntőm kedves vendégeinket, a Ba
ross Szövetség Kolozsvárra zarándo
kolt tagjait, kérve, hogy máskor is 
keressék fel városunkat. Isten hoz
ta Elnök Urat, Isten hozta a Baross 
Szövetséget! (Éljenzés.)

Itt az öröm is magyar
llovszky János országos elnök kö

szönte meg a bensőséges fogadta
tást:

— Meleg szeretettel köszönöm ta
nácsos urnák, Kolozsvár város itt 
megjelent képviselőjének kedves és 
őszinte szavait, amelyből egy meg
jegyzése nagyon is megragadta fi
gyelmemet, Megragadta figyelme
met az a kijelentése, hogy már rég
óta Barossok voltak. Amikor ezt 
boldog örömmel hallom, csak anv- 
nyit fűzök hozzá, hogy mi is a Ba
ross Szövetség nagy eszméit szol
gáljuk, a Baross Szövetség céljait 
akarjuk diadalra vinni és ezeknek a 
céloknak hathatós szolgálatára jöt
tünk ide. A nemzet jövője csak úgy 
fejleszthető állandóan tovább, ha 
kéz a kézben azon munkálkodunk, 
hogy elsősorban azoknak legyen ke
nyerük ebben az országban, akik 
ehhez a nemzethez, ehhez a hazá
hoz, ehhez az eszméhez úgy Csonka- 
Magyarországon, mint itt, minden

kor hűek voltak. A 22 évi sok-sok 
szenvedés után felszabadult kincses 
Kolozsváron, amikor nemrég vé
gignézhettem a Kormányzó Ur öfó- 
méltósága díszsátora mellett a di
csőséges magyar hadseregnek Ko
lozsvárra való bevonulását, boldog 
öröm töltött el. Boldog és büszke 
voltam erre, mert akkor itt láttam 
egész Erdély népét és olyan maga- 
bázást, olyan egységet, olyan lelke
sedést tapasztaltam, hogy azt soha 
nem felejtem el. Soha nem felejt
hetem el, hogy az erdélyi nép, az 
erdélyi székelek itt a pályaudva
ron, ebben a városban, a felsza
badulás boldogító érzésében hogyan 
táncoltak, hogyan vigadtak, kifeje
zésre juttatva igy is nagy-nagy örö
müket. Erdély népe a magyarság 
régi hagyományaiban akar élni. 
Magyar táncot, magyar zeneszót, 
magyar kultúrát kíván, mert- min
denkor mint igazi magyarok akar
ják folytatni életüket.

„Ezren jöttünk Kolozsvárra!”
— Tanácsos Ur! Ezer magyar, 

hangsúlyozom, ezer és egynéhány 
magyar, faj és kersztény magyar 
jött velem Kolozsvárra. Olyanok 
mind, akik feláldozták az éjszakai 
nyugalmukat, a 3. osztályú kocsikon 
tették meg a fáradságos utat, de 
nem törtek meg bennünket a fára
dalmak, nem törtek meg azért, mert 
tanúi akartunk lenni annak, amikor 
a magyar lelkiségnek egységesíté
séről van szó. Ezért örülök azon is, 
hogy — mint Tanácsos Ur mondot
ta — már régen Barossok voltak. 
Kimondhatatlanul örülök ennek, 
örülünk valamennyien és minden 
igyekezetünkkel iparkodunk a Ba
ross-gondolat mellé állitani az or
szág egész közgazdasági életét, ipa
rát, kereskedelmét, hogy azon ke

resztül tudjunk kenyeret adni: ma
gyar kenyeret, a magyar ember ke
zébe és azon leszünk, hogy a pénz 
is keresztény kezekből csak keresz
tény kezekbe kerüljön. (L 'gy vanj 
úgy van!)

— Ezzel a néhány szóval köszö
nöm meg Tanácsos Urnák, hogy 
olyan szives szavakkal fogadott és 
kívánom, hogy a Baross-eszme ezer
szeres fejlődést hozzon kincses Ko
lozsvárra, Kolozsvár keresztény ma
gyar társadalmára. (Éljenzés.)

Dörgő taps és éljenzés fogadta 
llovszky János országgyűlési képvi
selő szavait, majd az anyaország
beli hatalmas tömeg elvonult a pá
lyaudvaron felsorakoztatott kolozsvá
ri tűzharcosok, leventék diszszáza- 
da és a földészek csoportja előtt,

azután a pályaudvar előtti térségen 
menetoszlopba fejlődött fal.

Az élen megindultak a kék-fehér 
turulmadaras Baross-lobogókkal a 
Baross Szövetség vezérkarának tag
jai, llovszky Jánossal és velük a 
kolozsvári Baross Szövetség vezető
sége és tisztikara. A menet megin
dult. A fotóriporterek gépe katto
gott, a filmfelvevőgép működésbe 
léptek. Fényképezték a menetet, de 
a filmoperatőrök hiába várták a me
net végét, mert beláthatatlan seregek 
sorakoztak fel a Baross-lobogók mö
gé. Több kilométer hosszan hömpöly
gőit a Barom-menet Kolozsvár ün
neplő utcáin keresztül, amelyeket 
nemzetiszínü lobogókkal, virágokkal 
díszítettek fel és sok helyen sző
nyegek ékesítették a Baross ünnepi 
felvonulását szemlélők lakásának ab
lakait. j

Szűnni nem akaró éljenzés és taps 
fogadta a Baross-menetet. Kolozsvár 
népe összeforrott, már előre ma
gához ölelte a Baross Szövetséget

és magáévá tette a Baross-gondola- 
tot és egyetlen, díszes, ragyogó ün
neppé varázslódon a borús, ködös 
novemberi vasárnap.

A hatalmas dóm előtt már várta 
a monstre küldöttséget vitéz József 
Ferenc főherceg, aki előző nap, 
szombaton érkezett meg Kolozsvárra 
és az éjszakát már ott töltötte. A 
főherceg mellé felsorakozott llovszky 
János vezérletével a Baross-ve- 
zérkar is és megszemlélték a mene
tet. A főherceg barátságosan és sze
retettel viszonozta az ismerős Ba
ross-tagok üdvözlését, akik hódolat
teljes tisztelettel és szeretettel kö
szöntötték.

A menet a város szivében oszlott 
szét és a reggelizőhelyekre siettek 
a rendezőség irányításával az egyes 
beosztott csoportok. Nem volt már 
sok idő. Sietve végeztek az étke
zéssel és a csoportok újból özönleni 
kezdtek az ünnepi diszközgyülés 
színhelye, a kolozsvári Nemzeti 
(Opera) Színház felé.

A Nemzett Színházban . . .
A Hitler Adolf téren, ahol a 

Nemzeti (Opera) Színház áll, már 
óriási tömeg verődött össze ujbóL 
A kolozsváriak itt is szeretettel vár
ták és fogadták a Baross-tagokat és 
vendégeket. Hamarosan zsúfolásig 
megtelt a gyönyörű szinház épülete. 
A színpadot, ahol az elnökség he
lyezkedett el, gyönyörűen feldíszí
tették.

A háttérben óriási fehér kettős
kereszt emelkedett a magasba, mely
nek talapzatát Magyarország aranyos- 
szinti tömbje alkotta, rajta a Baross- 
turulmadár. Az óriási kettős-kereszt 
mellett, fehér oszlopokon, címeres 
kék-fehér Baross-lobogók csüngtek, 
alnttuk pedig Baross-cserkészek és 
magyar ruhás lányok tartották a fő
várost Baross-központ zászlóit, élü
kön két bájos fiatal leánykával: Kat- 
zer Marikával és Kőlley Katóval.

A zászlósor előtt félkörben disz- 
magyaros asszonyok és leányok fog
laltak helyet. Csodálatos látvány 
volt. Az aranyos, virágos díszítésű 
menték, párták, pruszlikok kápráza
tos színpompával csillogtak a jupi- 
ter-lámpák fényében, de ragyogtak 
az asszony- és leányszemek is...

Ellőttük hosszú, zöld térítővel borí
tott asztal mellett egymás után fog
lalták el helyeiket az előkelőségek.

Vitéz József Ferenc főherceg ér
kezett meg elsőnek a díszközgyűlés
re, majd llovszky János vezetésével 
megjelent a Baross-központi veze
tőség. A színpadon az elnöki emel
vény mellett a következő sorrendben 
foglaltak helyet: Lányi Árpád ezre
des, Téglássy Béla orsz. gy. képvi
selő, Kádas Károly iparügyi állam
titkár, aki Varga József kereske
delmi és iparügyi miniszter és a mi
nisztérium képviseletében jelent meg 
a kolozsvári nagygyűlésen.

Az államtitkár mellett foglalt he
lyet Lehötz József, a kolozsvári Ba
ross elnöke, majd llovszky János a fő
herceg mellett, azután Dobrovics Ká
roly miniszteri tanácsos, a kereske
delmi minisztérium képviseletében, 
Vékás Lajos dr. polgármester, Barcy 
Gábor felsőházi tag, dr. Spurné Bár- 
dos-Féhoronyi Magda dr., Rácz Mi
hály, Purebl Győző dr., Gyer- 
gyay Árpád dr., Szentkirályi Ákos 
dr., Balogh Gyula dr. kormányfő- 
tanácsos, a debreceni Baross elnöke, 
Domokos László dr. központi Baross- 
igazgató, Máthé Árpád, Zudor Já
nos, Kiss Béla dr., FHdessy Gyula 
volt ruszin szenátor, orszgy. képvise
lő és vitéz Hertelendy Miklós orsz. 
gy. képviselő.

A nézőtéren elhelyezkedett elő-

r e he r Bar a c k  v a l ódi  pá r 1 aí
Minőségben fenn

L e n g y e l  H e n í  e s á r u g y á r  R. T.
Budapest, IX., Póva-u. 11. Tel: 144-477 Araiban lenn
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kelőségek soraiban ott láttak a Ba
ross vezetőségi tagok közül Boné Ta
mást, .Nagy Sándort, Pirkner Ödönt, 
Tábory Gábort, KBUey Andort, dr. 
Bányász Jenőt és sokan másokat.

Megteltek a hosszú széksorok, ü 
kétemeletes páholyok, a 111. emelet 
>kakasOlői« is zsúfolva voltak em
berekkel. És ami szabálytalan és kü
lönben meg nem engedett dolog, 
a hosszú széksorok mellett, mögött 
és oldalt, mindenütt emberek szo
rongtak. Ott volt a budapesti ven
dégeken kívül Kolozsvár társadalmi
nak szine-java. előkelőségek, is
mert kereskedők, iparosok, a különr 
böző társadalmi osztályok képvise
lői, az intelligencia számottevő egyé
niségei. a honvédség és polgári ha
tóságok vezetői, papok és — fel sem 
lehet sorolni, ki mindenki. Ott volt 
egész Kolozsvár, egész Székelyföld 
és lélekben itt volt ezen a nagyszerű 
magyar ünnepén az anyaország egész 
Baroso-tábora, amely — sajnos —j

teljes számban nem tudott eljönni, 
bár szeretett volnu jelen lenni a Ba- 
ross-eszme diadalmas ünnepén Ko
lozsvárott.

Áhitatos csendben hangzott fel a 
Hiszekegy akkordja, amelyet a Ko
lozsvári Iparos Egylet dalkara és a 
Cecília kórus intonált Zsizsmann Re
zső karnagy vezénylésével. A követ
kező pillanatban azonban a tömeg, 
mint egy ember belekapcsolódott a 
szárnyaló magyar imádságba és szin
te templommá emelte a kolozsvári 
Nemzeti Színház gyönyörű épületét.

Az elnöki emelvény közepén el
helyezkedő vitéz József Ferenc fő
herceg maga elé helyezett egy ha
talmas. ezüst pánttal borított bo
tot. a Baross staféta botot, amelyet 
ezúttal ad át először a legméltóbb
nak. legderekabbnak, legérdemesebb
nek: Kolozsvárnak. A főherceg, akit 
megjelenésekor lelkes és hosszantar
tó taps köszöntött, ezúttal is, mint 
minden ünnepi alkalommal, a Ba
ross arany érdcmláncot viselte.

Ünnepélyes csendben hangzott fel 
Ilovszky János orsz. gyűlési képvi
selő, országos Baross-clnök megnyi
tója. Feszült várakozás ülte meg a 
hatalmas nézőteret. Az elnök meg
nyitotta a diszülést.

Köszöntőm
Erdély sokatszenvedett népét

— A mai napra egybehívott ko
lozsvári Baross 6zövetseg-i közgyű
lést, illetve beiktató gyűlést meg
nyitom. Az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére felkérem dr. Kiss Bé
la és Féterfy Jenő tag urakat. 
Van szerencsém bejelenteni, hogy 
a képviselőhöz elnöke, dr. Tasnidi 
Nagy András, a Baross Szövetség 
tagja, legnagyobb sajnálatára nem 
tudott megjelenni, de tolmácsolom 
üdvözletét. Ugyancsak tolmácsolom 
üdvözletét Ravasz László püspök 
urnák, az elnöki osztály vezetőjének, 
Felró Kálmán orsz. képviselő ur
nák, Bornemisza Géza volt keres
kedelemügyi miniszter untak, Fe- 
rencsik Géza, dr. Inántsy Pap Ele
mér képviselő uraanak es Kiráiy 
Kálmán fővárosi tanácsos urnák, 
akiknek üdvözlő levelei sorrendben 
itt vannak előttem.

— Méiyen tisztelt közgyűlés! 
Először is szeretettel, melegséggel 
üdvözlöm Erdélynek sok-sok szen
vedést kiállott ferfiait, azután igen

meleg szeretettel üdvözlöm a nem
zet virágait: az asszonyokat is. 
(Nagy taps.) Üdvözlöm a kérésze
déin!: és iparügyi min.sztár ur kép
viseletében megjelent dr. hódos ká
roly államtitkár urat és dr. Dobro- 
vics Károly Öméltóságát, aki a ke
reskedelemügyi minisztérium kép
viseletében jelent meg. Üdvözlöm 
Vékás polgármester urat, az ország
gyűlés és a felsőhöz igen tisztelt 
tagjait, a vidéki fiókok elnökeit és 
végül üdvözlöm a magyarság nagy 
paladnusai.uk dédunokáját, vitéz 
József Ferenc dr. főherceg ur 
őfenségét, aki minden nagy Ba
ross mozgalomban réaztvett és 
réaztvesz, igazán áldozatkész mun
kával. ( Hosszantartó taps és éljen
zés.) Ezen pár szó után megnyitom 
a gyű ést és bejeien.em, hogy V Ad 
Lajos dr. kolozsvári polgármester 
kiván felszólalni. < Halljuk-halijuh 
— harson je l az egyhangú kiáitis 
a zsúfolt színházban.

Vékás Lajos polgármester:
Az összefogás alapja a sikernek

Vékás Lajos dr., Kolozsvár vá
ros polgármestere általános figye
lem mellett szólalt fel:

— A Baross Szövetség — mon
dotta —, amelynek célkitűzéseit al
kalmunk lesz a mai avató nagygyű
lés keretében részleteiben is meg
ismerni, — néhány héttel ezelőtt 
Kolozsváron is kibontotta zászlaját 
és megalkotta a Szövetség helyi 
szervezetét.

— Nem akarok elébe vágni a 
dolgoknak, mégis szükségesnek lá
tom bevezetőül pár szót intézni Ko 
lozsvár keresztény társadalmihoz.

— A Baross Szövetség kiskátéja, 
amely rövid kivonatban ismerteti a 
Baross Szövetség szervezetét, mű
ködési területét és célkitűzéseit, 
— bevezető részében igen helyes 
megérzéssel és valóban a dolog lé
nyegére tapintó módon, legelőször 
is a magyar társadalomhoz intézett 
felhívást, amidőn nyíltan kimondja, 
hogy a keresztény magyar társa
dalomnak meg kell értenie, hogy 
a Baross Szövetség nagy cél
ja i csak akkor valósíthatók meg, ha 
a keresztény vevő és keresztény el
adó a gazdasági életben egymásra 
talál és szorosan összefog. (Nagy 
taps' Nagy éljenzés!)

— A mai avató nagygyűlésen vá
rosunk minden keresztény tagjához 
el kell jutni ennek a felhívásnak. 
Ez az összefogás az alapja az egész 
szervezkedésnek és a szervezkedés 
ikerének. Hiába való volna a leg
tisztább célkitűzés, hiába való vol

na a vezetőknek minden lelkesedé
se és erőteszitése, ha a magyar ke
resztény társadalmat ebben az irány
ban nem sikerül feivilágositani, fei- 
rázni az eszmének megnyerni és ez 
eszmét annyira öntudatossá termi, 
hogy soha egy lépéssel se feled
kezzék meg arról, hogy minden ki
adott fillérét keresztény kézbe jut
tassa,— akkor teljes sikert és biz
tos eredményt elérni nem lehet.

— A román uralom alatt 20 évig 
vezettem egy ipari és kereskedelmi 
jellegű vállalatot és annak műkö
dési területén igyekeztem a saját 
erőmből ezt az önként felállított 
célkitűzést keresztül vinni. S ik e rü lt  

is tiszta ke res z té n y  tő k é v e l sz in m a - 

g y a r  vevőkört beszervezn i, s ezen  

vállalat k e re téb en  sok -sok  m a g y a r  

keresztény cs a ládn a k  m e gé lh e tés i 

biztosítani. (N a g y  ta p s .) Mi ki
sebbségi sorsban élt magyarok érez- 
tftz a gazdasági öSiZ.fogi-nak szük
ségességét, nemzetfenntartó jelen
tőségét és azt a rendelkezésre álló 
lehetőségek és keretek között igye
keztünk is érvényre juttatni. N e m  

volt azonban e g y  o ly a n  tá rsa d a lm i 

szervezet, amely ezt a g o n d o la to t  

program mszerúieg, céltudatosan és 
ér-gazdasági élet minden ágára ki
terjesztve támogatta volna.

— A gazdasági összefogás szük
ségességét éreztük és hangoztattuk 
is, nem volt azonban egy vezető, 
harcos és egyben irányitó szervezet,

jesztette és megalakította a helyi 
szervezetét, hogy ezen az utón fel
rázza közönyéből a keresztény tár
sadalmat és rátér élje a figyelmet 
prra a fontos nemzetfenntartó, erői-

amely a keresztény és nemzeti ala- ■ jött volna és amely a magyar társa- 
pon álló magyar kereskedőnek,-ipa- I dalrnat nyílt, őszinte és öntudatos 
rosnak, őstermelőnek és rokonszak- I célkitűzéssel feirázta és megszer- 
mákban foglalkozóknak segítségére | vezte volna.

„Minden magyar embernek örömmel 
kell üdvözölnie a Baross Szövetséget"

— Az erdélyi magyar lelkekben 
mindig élt a gazdasági önellátásra 
irányuló vágy, sok kedvező jelenség 
mutatta, hogy a magyarság szíve
sen vesz részt a gazdasági életben, 
ha boldogulásinak feltételei meg
vannak. Ennek a boldogulásnak az 
első és elengedhetetlen feltétele az, 
bog}- a magyar társadalom öntu
datosan támogassa, mint fogyasztó 
és vásárló a magyar iparost és ma
gyar kereskedőt. Csak ezen az utón 
érhető el, hogy minden fillér, amit 
egy magyar esalád elkölt, egy má
sik keresztény magyar család ke
zébe jusson, s ott folytassa nem
zetfenntartó és nemzetmentő gaz
dasági útját. Ez a cél csakis a tár
sadalom üntudatositása révén ér
hető el. Ezen az utón biztosítható 
az, hogy a keresztény magyar tár
sadalom gazdasági téren is elfoglal
ja azt a helyet, amely e hazában 
számarányának, fogyasztóképességé
nek megfelel, de amely hely meg
illeti a magyar keresztény társa
dalmat gazdasági rátermettségénél 
fogva is.

— Éppen ezért minden magyar 
embernek örömmel kell üdvözöln e 
a Baross Szövetséget, amely szer- j 
vező munkáját városunkra is kitér- \

adó és boldogulást nyújtó erőfor
rásra, amit a magyar keresztény 
ipar és kereskedelem jelent, (Hosz- 
szantartá éljenzés és taps.)

— őszintén bízunk benne, hogy 
ez a szervezet rövid időn belül érez- 
tetni fogja áldásos hatását. Hisz- 
szűk, hogy ezen az utón meg fognak 
erősödni a keresztény cégek és al
kalmat tudnak adni ifjúságunk egy 
részének a gazdasági életben való 
e helyezkedésre, ahol eddig csalc na
gyon kevesen tudtak érvényesülni 
és önállósuláshoz jutni.

Meg kell változni az üzleti szellemnek
— A Szövetség működése révén 

meg kell változzék az üzleti szel
lem. Ezt a jövőben a keresztény 
tisztesség kell áthassa. A  tisztes
ségen nyugvó ; becsületesen veze
tett üzlet fokozott tekintélyt és 
társadalmi súlyt fog adni a magyar 
iparos- és kereskedótá riadalom
nak. (Úgy van, taps.) A Szövetség 
munkája lehetővé fogja tejmi, hogy 
kellő számú, jól képzett, megbíz
ható, munkaképes kereskedő- és 
jparosnemzedék képeztessék ki és ez
zel majd elejét lehet venni annak a 
még mindég lenálló egészségtelen 
tünetnek, hogy mindenki hivatal
noki pályára törekszik. Ehhez azon
ban valóban az kell, hogy a keresz
tény kereskedő és iparos magamel
lett találja az egész fogyasztó ma
gyar keresztény társadalmat, amely

erejével támogatja s nem engedi el
bukni az egészségtelen üzleti ver
senyben.

— A társadalom ily irányú meg 
szervezésére a Baross Szövetség a 
kezdeményező lépéseket megtette, a 
helyi fiókot megalkotta, s most már 
meg kell induljon a céltudatos, 
tervszerű és nem lankadó munka 
Bízom Kolozsvár keresztény társa
dalmában, a város erős keresztény 
jellegében és bízom a Szövetség 
munkájának sikerében.

— Kolozsvár város közönsége ne
vében tisztelettel és hódolattal kö
szöntőm a mai avató gyűlésen je
lenlevő királyi fenséget, örömmel 
üdvözlöm körünkben a Baross Szö
vetség megjelent vezetőségét és a

feltétel nélkül melléje áll és teljes | Női Tábor kiküldötteit.

I lo v s z k y  J á n o s:
A honvédségen kivül van egy másik hadseregünk is . . .

Vékás Lajos polgármester nagy 
éljenzéssel és tapssal fogadott be
széde után ilovszky János emelkedett 
szólásra.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Jegyzeteket csináltam a pol
gármester ur beszédéből, amelyben 
az összefogás szükségességéről szólt 
és megemlítette, hogy mindannyian 
érezték az összefogás szükségessé
gét, de nem volt meg az az átfogó 
szerv, amely az összefogást megvaló
síthatta és keresztülvihettc volna. Azt 
is említette, hogy öntudatos mun
kára van szükség és arra. hogy ez 
a nemzetfenntartó munka a gazdasá
gi életnek minden ágazatában nem
zet hű kezekben kell, hogy egybeforr
jon. (L'gy van, úgy van.)

— A Baross Szövetség alapgondo
lata és vezértörekvése, hogy minél 
több önálló, boldog keresztény eg
zisztenciát akar teremteni az ipar
ban és kereskedelemben. (Nagy 
taps.) Lnnék elérésére mindent el
követünk és mindent megteszünk. Mi, 
budapestiek, nagy súlyt helyezünk 
arra, hogy a keresztény magyar ipa
ros és kereskedő megkapja mind
azt. ami öt megilleti és azt akarjuk 
és arra törekszünk, hogy Ugyanúgy 
megkapja a maga jussál a kolozsvári 
Baross Szövetség tábora is.

A gazdasági 
hadtest

— Erdély fővárosának, kincses 
Kolozsvárnak hazatérése óriási örö
met váltott ki a csonka ország lakos
ságában. Ennek bizonysága az, bog} 
ma több, mint. ezredmagammal jöt
tem ide (Éljenzés és viharos taps), 
hogy hódoljak a budapesti Közpon'. 
és az anyaországbeli Baross-sereg 
nevében a nemes és minden meg
próbáltatást kiállott erdélyi szellem 
és képviselői előtt.

Nem üdvözöltem eiözö beszé
demben külön a magyar honvédsé
get, amelynek húrom tábornok kép
viselője itt van közöttünk, de most 
teszem meg ezt: a legnagyobb sze
retettel köszöntőm őket, azzal a 
megállapítással: azt, hogy ide tud
tunk jönni, a magyar honvédségnek, 
a nagyszerű, dicső magyar hadsereg
nek köszönhetjük. (Hosszantartó 
taps és éljenzés.) Amikor itt köszön
tőm őket külön is, akkor megnyitom 
nemcsak a lelkek kapuját, de azt a

felfogást is ki kell hangsúlyoznom, 
amit a Baross Szövetség képvisel, 
hogy ennek az országnak nagyszerű 
hadseregen kívül, amely fegyver
rel, ágyúval és ha kell, vérrel áll 
helyt, van még egy másik hadserege 
is. amely, bár nem olyan nagy. mint 
amilyen nagy h:Ua Istennek — a 
honvédség, de mégis e pillanatban 
már több. mint húszezer keresztény 
kereskedőt és iparost foglal magá
ban és sorakozik fel a Baross-zászló 
mögött. (Dübörgő taps és éljenzés.) 
És a magy ar honvédség mellett most 
már ez az uj kereskedelmi és ipari 
hadsereg is azon fog munkálkodni, 
hogy a keresztény gazdasági törek
vések minél gyorsabban érvényesül
jenek. (Viharos éljenzés és taps.) Ez 
a feleletem a polgármester urnák 
szól, aki azt mondotta, hogy nem

volt átfogó, összetartó szervezet, 
amely ősszcnyalábolta volna az. erő
ltet. Hát ma már megvan. (Nagy 
éljenzés.)

Most szeretettel köszöntőm a 
Baross Női Tábor országos elnöknő
jét is. Le kell szegeznem. Hiába 
a kereskedőt tisztesség, munkaképes
ség. a legszebb, a legjobb áru, ha a 
keresztény magyar asszonyok, akik
nek vezetőjét köszöntőm e pilla
natban szeretettel és nagyrabecsü
léssel. nem támogatják ezt a keres
kedelme: és nem nyithatják a ke
resztény üzletek, a Baross Szövet
ség tagjainak boltajtóit, (ügy van. 
éljenek az asszonyok!)

ilovszky János ezek után az erdé
lyi asszonyokhoz és leányokhoz for- 

| dúlt.

„Keresztény kézből keresztény 
kézbe a pénzt“

— Én láttam könnyeket hullatni a 
leányok, asszonyok, de férfiak sze
meiből is akkor, amikor a magyar 
hadsereg ide bevonult. Hiszen mon
dottam már, hogy a Kormányzó Ur 
öfőméltósága (a közönség a kor
mányzó említésekor egy emberként 
ugrott fel helyéről és percekig zu
gó éljenzéssel és tapssal ünnepelte) 
bevonulásának napja életem legbol
dogabb ünnepnapja volt és ekkor lát
tam az öröm ragyogó könnyeit azok
nak a székely asszonyoknak a sze
mében. akik testvéri öleléssel fogad
tak bennünket.

— Ezeknek a könnyeknek a nevé
ben kérem őket, tegyék meg a gy er
mekeik és a mi gyermekeink érde
kében, hogy keresztény kézből csak 
keresztény kézbe adják a pénzt.

(Úgy van. úgy van! Óriási éljen
zés és taps.)

— Mi nem vesszük és nem is 
akarjuk elvenni senkinek a kenyerét. 
Nem akarjuk erőszakkal megvalósí
tani eszméinket és célkitűzéseinket, 
de rá akarunk cáfolni mindenütt az 
országban arra a hamisan elhintett 
és táplált felfogásra, hogy a keresz
tény magyar ember nem alkalmas 
gazdasági pályára. Igenis, alkalmas! 
(Úgy van, úgy van!) Minden más ál
lítással szemben kijelentem, hogy 
igenis - alkalmas, de ha mégsem vol
na egészen így, akkor azokat a ke
veseket alkalmassá fogja tenni min
den erejével a Baross Szövetség. 
(Nagy taps éa éljenzés.)

— Európa térképe talán most ala
kul ki évszázadokra újra. Ebben a 
gigászt küzdelemben, amelyben min
den nemzet minden erejét igénybe 
veszi, Magyarország minden erőfeszí
tést megtesz. Az Alföld szikes ta
laját csatornákkal öntöztetjük, a 
hegyvidéket erőmüvekkel látjuk el. 
A nagy olasz nemzet lecsapolta a 
Pontini mocsarat, hogy virágzó váro
sokat teremtsen, építsen a helyé
re és a terméketlen talajt termővé 
tegye. Mi, a Baross Szövetség tag
jai is ezt akarjuk. Le akarjuk csa
polni a nemzet gazdasági életéből 
azokat a liberális elemeket, amelye
ket sokszor és jogosan szidalmaz
tak. Le akarjuk csapolni a liberá
lis mocsarakat, hogy helyükbe vi
rágzó keresztény üzleteket, keresz
tény iparmüveket, gyárakat teremt
sünk. (Hosszantartó tomboló éljen
zés és taps.)

— Mi vállaljuk az áldozatot, vál
laljuk a lemondást, sőt, ha kell, a 
szenvedést is a nemzet szolgálatá
ban, mert a nemzet feltámadásáért, 
a keresztény Magyarország újjászü
letéséért vívott harcban nem lehet 
elég az áldozatosság, nem lehet elég 
a lemondás és a szenvedés sem.

—. A Baross Szövetség tiszta ke
resztény és nemzeti szellemet hoz 
ide magával és ez a szellem egyesült 
azzal az erdélyi szellemmel, ámellycl 
ti mutattatok példát, erdélyi ke
resztény testvéreink, az egész Ma
gyarországnak. Ez a találkozás és
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egyesülés csak eredményeket hoz
hat: megerősödést a nemzethüség- 
ben és feszítő erőt abban, hogy 
majd nemzeti céljaink eléréséig még 
jobban, még fokozottabban szolgál
juk a nemzet érdekeit.

Szerves, kitartó, soha nem 
csüggedő munkának köszönjük, hogy 
meg tudtuk valósítani az eddig el
ért eredményeket, de hogy meg 
tudjuk valósitan' további nagy cél
jainkat, az csak úgy lehetséges, ha 
a tempó meggyorsul, fokozódik. (He
lyeslés.)

— Csak néhány gondolatot vetet
tem fel. Boldogok vagyunk, hogy a 
Baross-program, amelyért esztendő
kön keresztül vívtunk heroikus har
cot, ma már kormányzati program
má lett. Mi a keresztény gazdasá
gi frontnak alakulását úgy képzeljük, 
hogy elsősorban azoknak van jussuk 
a kenyérhez ebben a hazában, akik 
mindenütt és mindenkor hűek ma
radtak és voltak a piros-fehér-zöld 
lobogóhoz. (Élénk taps és éljenzés.)

Baross-gondolat- 
ból — kormány

program m
— A magyarságnak jussa van éle

tet adó munkához, de joga van a 
munka anyagához is. (Úgy van. úgy 
va.) A mai súlyos viszonyok között 
szükebbek a lehetőségek, de eze
ken a lehetőségeken belül is elsőbb
ségi joguk van a keresztény magya
roknak. (Megújuló nagy táp.) Ezt 
vallja maga a kormányzat is és 
nagy a mi örömünk, hogy az. amit mi 
évek hosszú sora óta Baross-gondo- 
latnak neveztünk, az ma már része 
a kormányzati törekvéseknek és cél
kitűzéseknek.

— Ennek a kormányzati program
nak a megvalósításában vezető sze
repet visz Varga József iparügyi és 
kereskedelmi miniszter ur. aki mély
séges tudásával, rátermettségével és 
Európaszerte elismert kiváló képes
ségével irányítja a gazdasági élet 
ügyeit, de súlyos szerepe van eb
ben a munkában megértő és nagy- 
felkészüllségü munkatársainak is, 
akik valóban aktív és eredményes 
munkásai a keresztény és nemzeti 
gazdasági élet minél gyorsabb ütem
ben való megerősítésében, örömmel 
köszöntöm őket az egyetemes nagy 
Baross-tábor nevében és kérem a mi
niszter ur és a minisztériumok jelen
lévő képviselőit, tolmácsolják is kö- 
szönetünket és bálánkat Ünagyroél- 
tóságának és mondják el. hogy sok- 
sokezer Baross-tag kiséri szeretettel 
és hálával a miniszter ur és munka
társainak nagyarányú tevékenységét 
és munkásságát. (Nagy taps és él
jenzés. A nagygy űlés közönsége per
ceken keresztül ünnepelte az ipar
ügyi minisztert és a képviseletében 
megjelent dr. Kádas Károly állam
titkárt és Dobrovics Károly dr. mi
niszteri tanácsost.)

» «, „.m . f é n y k é p é s z
Vili., Baross-ulca 81. le l . :  134-118
Művészi elsőrangú fényképek, leve
lezőlapok, aquarell, olajfestmények
kényes irat 5% kUreznéoy
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\z elnöklő Ilovszky János most 
az asszonyokhoz fordult.

Nem tudom, itt van-e a színház
ban Inceffy Lajosné? kérdezte.

\ mâ yarr-uhus hölgyek galériájá
ban díszes magvarruhás asszony ál
lott fel: Inceffy Lajosné.

Uovszky János feléje fordult.

Tanúként hivom...
Tanúként liivam fel Inceffy 

I ,.i >nét! A tavasszal, amikor Buda
pesten járt, ellátogatott a Baross- 
,.ali)tába is. Nem ismerte még a 
Harass Szövetséget, de mint a fö- 
..rus nevezetességét kereste föl a 

tiaross-palotát, egy másik hölgynek, 
ha jól tudom, húga társaságáoan. 
Inceffyné a palota szobáinak meg
tekintésekor bejutott dolgozószobám
ba is. Szóba elegyedtünk. Az erdé
lyi magyar asszony elmondotta azt a 
mérhetetlen sok szenvedést, amelyben 
V.rdély magyarjai sínylődnek az idegen 
, sízmasarok által tiporva. Elmondot
ta. mily nehezen várják a felszabadu
lás pillanatát. Amikor elbúcsúzott, 
azt mondottam neki: Asszonyom,
köszönöm a látogatást. Örülök, hogy 
»Cluj*-ból eljött hozzánk most a ta
vaszon. de Ígérem, hogy ha eljön az 
ősz. én visszaadom ezt a látoga
tását ezred magammal a magyar Ko
lozsvárott. (Óriási éljenzés és dör
gő taps.)

Visszaadtam  
a látogatást

A magyar ember állja a szavát. 
Es amikor elérkezett a nehezen várt, 
de boldog pillanat, a bevonulás nap
ja. felkerestem Inceffy Lajosnét. 
Elmentem önhöz. Asszonyom és meg
mondottam. hogy most csak néhá
ny acimagamir.nl jöttem el a Baross 
Szövetség nevében és csak néhány 
zászló alatt, de most és a Baross- 
zászlők erdeje alatt több. mint ezer 
taggal, az összefogás, a szeretet je
gyében eljöttünk iae. kincses Ko
lozsvárra! Asszonyom! Megtartottam 
a szavamat. (Lelkes éljenzés és taps.)

A szivekbe markoló és nagy lel
kesedést kiváltó jelenet után Ilovsz- 
ky János igy folytatta beszédét:

Köszönet Varga  
miniszternek
Most pedig, amikor nagy voná

sokban ismertettem célkitűzéseinket, 
■ii majd a részlet, amelynek azon

ban mindenütt a helyi viszonyok
hoz kell alkalmazkodnia. £n meg
ragadom az alkalmat, hogy itt, a 
nyilvánosság élőt: megmondjam: az 
anyagelcsztásnál nagyon sok nehéz
séggel kell megküzdeni. De ez nem 
is csoda. Higy jék el nekem, ezt ked
ves magyar testvéreim, régi cégnek 
vagyok a főnöke, az objektivitást so
ha nem hagytam az ajtó előtt. Körü
löttünk Lángokban áll Európa. EgVTe 
jobban zárul a lehetőség, hogyan 
biztosítsuk az utánpótlást. De majd 
csak megbirkózunk ezzel is. Bizzunk 
az illetékes fórumokban, bízzunk 
Varga József kereskt-delmi és ipar
ügyi miniszter úrban és tudom, hogy 
várakozásunkban nem fogunk csa
lódni. mert az eredmény nem ma
rad el. (Taps.) Es itt köszönetét 
is kell mondanom a miniszter ur-

es
szövet es vászonéra nagykereskedés
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Kereskedők és feldolgozók részére 
szövetekről mintákat is küldünk.

nak, mert hiszen nemcsak kérni 
szoktunk, hanem a köszönet szavát 
sem hallgatjuk cl. Meg kell köszön
nünk a miniszter ur támogatását a 
Baross Szövetség iránt és felkérem 
a miniszter ur jelenlévő képviselőit. 
Kádas Károly államtitkár urat és 
Dobrovics Károly miniszteri taná
csos urat, a miniszter ur két kiváló 
munkatársát, hogy mondják is meg 
a miniszter urnák, köszönöm a ke
resztény kereskedelem és ipar ér
dekében eddig is kifejtett nagyvona
lú tevékenységét. Es üzenem innen a 
Baross Szövetség nagygyűléséről, 
hogy azóta megy jobban előre nem
csak lépésekkel, amelyeket Bornem
isza Géza és Fabinyi Tihamér volt 
kereskedelmi és iparügyi miniszter 
urak indítottak el. de fokozottabb, 
erőteljesebb lépésekkel a keresz
tény gazdasági irányzat, amióta a 
megkezdett munkát fokozottabb tem

póban végzi és irányítja Varga Jó
zsef kereskedelmi és iparügyi mi
niszter ur őexcellenciája. (Hosszan
tartó lelkes éljenzés és taps.)

Útban van az áldásos tavasz. 
A győzelem biztos reményében, sőt, 
tudatában, hogy ne csak képletesen, 
de élő valóságban, munkával és ösz- 
szefogással küzdjiink a végső dia
dalért, kérdezem, most, akarjátok-é, 
hogy itt, ebben a városban. Mátyás 
király Kolozsvárén megalakuljon a 
Baross Szövetség t

A tőbbezer főnyi tömeg, amely még 
a nyitott ajtók mögött, a folyosókon 
is zsúfoltan szorongott, mint egy 
ember kiáltott fel;

— Akarjuk! Akarjuk! Akarjuk!...
— Ha akarjátok — mondotta emelt 

hangon Ilovszky János —, akkor én 
most, mint a Baross Szövetség or
szágos elnöke (dörgő taps és éljen
zés) magam veszem ki a nyilatko
zatot az uj Baross-tagoktól. első
sorban az elnök úrtól és az egész 
tisztikarától.

Becsületemre fogadom . . .
Ebben a pillanatban egy ember

ként állott fel helyéről a hatalmas 
tömeg. Ahitatos csendben hangzott 
fel a fogadalom szava:

— Becsületemre fogadom... — 
zengett a tömeg lelkes hitvallása,

. fogadom, hogy minden munkám- j  mogatni fogom.

bán a Baross Szövetség szellemében 
járok el és a Szövetséget a keresz
tény magyar gazdasági élet kialakí
tására irányuló céljainak megvaló
sításában, a magyar nemzet iránti 
teljes hűséggel, minden erőmmel tá-

Ilovszky János most megragadta 
Lehőcz József kolozsvári Baross-el- 
nök kezét és ünnepélyes hangon 
enunciáita:

Baross-taggá fogadom elnök 
urat, tisztikarát és a megalakult ko
lozsvári szövetségi fiók egész tábo
rát.

Zugó éljenzés és taps viharzott 
fql a Nemzeti Színház hatalmas épü
letében, majd az országos elnök a 
következő szavakkal fejezte be be
szédét.

— Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! A mai ünnepségünknek nagy 
jelentősége van. Bejelentem, hogy 
vitéz József Ferenc dr. őfensége 
óhajt most felszólalni és a Baross- 
stafétabotot átnyújtja a kolozsvári 
szervezetnek. (Halljuk, halljuk —- 
harsant fel a kiáltás és a lelkes taps, 
amellyel a fenséges urat köszöntötte 
a lelkes kolozsvári sereg.)

V ité z  J ó zse f F e r e n c  fő h e rce g
á tad ja  a B a ro ss -s ta fé tá t  K o lo z sv á rn a k

Vitéz József Ferenc dr. főherceg 
általános éljenzés közepette állott 
fel szólásra:

— Első Ízben hallottuk ma 22 esz
tendő óta Erdély férfiainak egye
sült felkiáltását, ebben a fogada
lomban Erdélynek az e lszá n tsá ga  

szólalt itt meg és ezt a hangot, ezt 
a szót visszük most a Dunához, 
amely egybekapcsol nűndannyiun- 
kat.

— Egy stafétát hoztam én most 
ide. .4 staféta az első Ba rost-szél, - 
ház gerendájának egyik támaszfá
jából készült. Mély értelmű jelkép 
ez és magam kértem, hogy ebből a 
sámfából legyen a staféta. Azt 
akartuk vele jelképezni, hogy ez a 
valóságban és a maga igazi értel
mében is támaszfa lesz. amig a 
Baross-gondolat él a magyar biro
dalomban. Aki megfogja, viszi mint 
támaszfát — a Baross-gondolatot 
és önhivatását vele alátámasztván 
a munka hivatások egybefüzött kö
tőgépek jelképe ez és mint a régi 
fasedó és mint összefogó ezüst kí
gyó megy végig rajta az ezüsr pin*, 
magán viselvén a staféta alapsza
bályainak, alapeszméit: a legjobb
nak, legügyesebbnek, legbecsülete
sebbnek, meg nem alkuvónak, lég 
kitar óbbnak 1» gn erészebb ek, visz- 
szüs non zedékról, nmzeedekre. i D 
börgó éljenzés és taps.)

— De vele visszük meggyőződé
sünket, hivatásunkat és becsüle
tünket.
_ Egvszer és az elsőnek adom

át a Csonka-ország Baross tagjai
nak és elnökének nevében ezt a 
stafétáit az örökérvényű Erdély Ba
ross tagjainak. Ezután már Erdély 
'fogja átadni a legavatottabbnak a 
jövő évben és igy fog hivatásról 
hivatásra és kézről' kézre járni ez a 
staféta.

— De minden átadásnál benne lestr- 
az én megbecsülésemnek, elisme
résemnek és szeretetemnek kezefo- 
gása még akkor is, amikor én már 
mm is leszek az élők között. (Hosz- 
szantartó éljenzés és taps.)

Az első — 
Kolozsvár

_  Akik ezren ide eljöttünk, 
mindegvikünk egy esztendőt kép
visel ma a magyar történelemben, 
amely már ezer esztendeje áll és 
helytáll mindenkor és minden idő
ben a jövő ezer esztendőben is. Kö
szönjük mi is, akik ide elzarándo
koltunk, Erdély szivébe, a 22 éves 
kitartást. Figyelemmel kisértük mi 
%& a túlsó partról az erdélyiek szen
vedését és mi is szenvedtünk velük 
együtt.

— Az önök szája azonban be volt 
kötve, a mi szivünk pedig meg voi' 
kötve és ez a két kötés most egye
sült és a mi szivünk beszél az Önök 
száján keresztül. Erősebbek lettünk, 
mondotta egy erdélyi asszony teg
nap. És ebben a felfogásban nincs 
különbség közöttünk, nincs különb
ség hivatás és hivatás között sem. 
Az elmúlt 22 esztendő megtanított 
minket, hogy egymás mellett, egy
más védelmében tovább dolgozzunk.

— Miért adom át elsőnek a ko
lozsvári Baross részére ezt a stafé
tát? Mert Erdély visszatért vele, 
magyar tudott maradni 22 éven át, 
a legnehezebb megterheltetée, a leg

nehezebb megvonások alatt is. Igen, 
magyar tudott maradni, megmaradt 
a tiszta faji energiája? Ezt a je l
szabadult népi, faji. nemzeti ener
giát köszöntőm most és hivom a 
■nagy magyar birodalom felépítésé
re. (Újabb nagy éljenzés és Jiosz- 
szd\ntartó taps.)

— Másodszor azért adom át ezt a 
stafétát a kolozsvári Baross-fiók- 
nak, hogy tovább vigye egy évig, 
Erdély vigye egy évig ezt a ma
gyar fából, magyar földből és ma
gyar munkából nőtt stafétát. Má
tól fogva a győzelmet., a munka, a 
sikerek, a fejlődés stafétáját fog
ják ezzel vinni és ha nem engedel
meskedik valaki, ezzel a jó nagy 
bottal fejbe is lehet verni.

Nagy taps és felszabadult boldog 
nevetés fogadta a főherceg tréfás 
megjegyzését: Bizony, a magyarnak

alaposan oda kell ütnie, ha valaki 
nem engedelmeskedik.

— A staféta lelke lángra lobbant. 
és bevilágítja közös utunkat — foly
tatta beszédét a főherceg. — Aki 
velünk akar jönni, jöjjön, csak be
csületes legyen, hiszen Szent Ist
ván palástja őt is betakarja. Utunk 
a férfias kemény szeretet útja, nem 
a szép szavaké, nem a hizelkedésé, 
mert Szent István király nem csak 
szeretni- tudott, hanem irtani is tu
dott, a szeretetben, azt irtotta, ami 
parazita, ami burján volt, de azt, 
ami nemes volt, azt meghagyta és 
ebben élünk ma is. A mi szerete
tünk nem gyüngeség, nem megal
kuvás, nem önzés, de mély, mint az 
Alföld és t erebélyes, mint Erdély 
ósfái, — magasra ivei, mint a Re- 
tyezát hegyei, mint a kemény szé
kely hit.

Mit jelent: vezérfaj?
— Denaturalizálni akarták a szé

kely fajt, vérpróbáknak ve.ették alá 
a székelyt, pedig a székely igen 
nagy vérpróbát tett, amikor Erdélye 
védte és megszentelte vérével ezt 
a földet. Ezt a fa jt nem lehet dena- 
turalizálm, oly túlsókat áldozott, 
oly túlságosan belegyökerezett a 
magyar földbe és a mi lelkűnkbe.

— A mi célunk a Baross célokon 
kívül a magyar faj és nép kiépíté
se. Mit jelent, hogy vezérfaj és 
népé Nagy átfogó megértést. Ez
zel a vezérfaj gondolattal meg kell 
szállni mindent. Árpád seregével 
jöttünk be mi a Vereckei-szoroson 
ide és meg kell tartanunk mindent, 
amit akkor megszálltunk és ő is azt 
üzeni most., fogjátok meg ezt a 
stafétát, fogjátok meg a mi lel
künket, fogjátok meg vele a Tria
nonban aszketizált magyar lelket, 
benne van 22 év vágya, 22 év gyöt
rődése és 22 év minden gáncs és 
ármány dacára elért és épített cél
ja. Célunk a magyar vezérfaj, o 
magyar vezémép.

— Egy magyar asszony szavait 
idézem most., aki a nyáron azt mon
dotta, hogy Magyarország m in d é g  

volt és m in d é g  lesz. (X a g y  éljen
zés.) Egy magyar katona felesége 
volt, teliát ezekkel a szavakkal ben
ne szólalt meg a magyar honvédség 
js. Az örök magyar asszony szólalt 
meg igy.

— Erdély Asszonyai! Szójjétek az 
erős vásznakat, amelyekben meg- 
védjük az újszülött magyar gyer
mekeket, díszítsétek erős szépség
gel a bölcsőket és vásznakat, áll
jatok a férfiak sarkába, mert ezeket 
mindég biztatni kell és ellenóriz- 
oL

(A főherceg kedves közvetlen sza
vait .újból meleg derű és hosszan
tartó taps fogadta.)

— Tizenhat éves házasság alatt 
az ember ezt kívülről és alaposan 
megtanulja. Álljatok hát biztató 
munkával a férfiak sarkába, hiszen 
rátok szükségünk van, ha fáradtan 
jövünk vissza a küzdelemből, hogy 
ezekben a szép asszonvi szavakban 
kissé megpihenve, ismét felkészül
jünk a másnapi küzdelemre. Raj
tatok múlik minden. A kezetekben 
van a gyermek, a legnagyobb ér
ték, az uj generáció, a jövő nem
zedék. Erdély a sszon y a i, mi hi
szünk bennetek! (Kagy taps.) És 
amikor itt vagyok ismét, kimond
hatatlanul meleg érzéseket érzek

mindenfelől, mindenféle, nagy gon
dolatok élednek fel itt: az Uz Ben
cék, amelyeket olyan szépen raj
zolt m°g a nagy erdélyi író a 
Krisztus faragóban.

— Mi a háború előtt hivatásun
kat torzzá faragtuk és 22 év kel
lett, szenvedésekkel teli hosszú idő, 
hogy újból átfaragjunk egy arcot, 
hogy igaz magyar legyen. A rossz 
liberalizmus meghalt, nem támad 
fel soha. Az uj programm: a nem

zeti munka. Ebben minden benne 
van. És az Uz Bencék első vonala 
után itt ébred fel az örök érvényű 
erdélyi ember. Az örök érvényű 
Bethlen Gáborok, Rákóczi Györ
gyök, Báthory Istvánok, Bánffy Er
zsébetek, hiszen Erdélynek mindég 
jó hire volt és Lengyelország is 
innen keresett királyt.

— Erdély és a Duna a két tartó 
oszlopa a magyar hazának. Van itt 
kedély, akarás, székely íurfang és 
van, ha kell, ököl is. De ezekre szük
ségünk is van, hogy mindenütt be
levigyük a magyar gazdasági élet
be. A Maros, a Szamos és a Tisza, 
a Duna egy nagy folyóvá lesznek. 
Táplálja őket Erdély, a Kárpátok 
ősereje, megtisztul és a hegyek só
jában nemesedik a vizek mozgása. 
A  Retyezátot soha nem fogjátok át
fúrni, hogy a folyók majd a Regátra 
follyanak, ide tartanak majd azok 
ezután is, idefolynak, hiszen a he
gyek, vizek egy medencéhez, a ma
gyar medencéhez tartoznak. Mit jel
képez ez? A Duna, Tisza, Maros 
külön vannak és mégis folyton 
egyesülnek. Érezzük, hogy mit ta
nítanak? önállóak, egyéniek, büsz
kék és mégis mindég egyesülnek, 
Erdély, Székely ország, Dunántúl. 
Duna-Tisza köze, Kárpátalja, Kas
sa, mind-mind megannyi külön ön
érzet, de folyton folyvást egyesül
nek a birodalom gondolatában, 
Szent István palástjában.

„A birodalom stafétája11
— Ez a birodalom stafétája, 

amelyet szintén nemzedék visz nem
zedékig. Ez vonatkozik minden ve
lünk élő testvémépre, mert ők ben
nünk élnek és mi őbennük. Úgy,

hogy gazdasági életünk nyelvek fö
lött köt össze minket. És igy kell 
élnünk, Duna-Ivárpát medencei 
nagy életünket, hiszen a takaró, 
amelyet Kárpátalja asszonya szőtt,

Triznya cipők 
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takarja az Alföld gyermekét, a vá
szon, amelyet az Ormánság népe 
fon, törli Erdély favágójának ve- 
rejtékes homlokát, Erdély fája füti 
Budapest kályháit és gerendáinak 
védelme alatt épül a főváros. Oszt
hatatlan egység, Szent István bi
rodalma. Özd és Diósgyőr acélsínéi 
kötik össze és eggyé a székelyföl
det kincses Kolozsvárral. Budapest 
forrásai gyógyítják az erdélyit, a 
székelyt és mindazokat, akik oda
jönnek.

— Mi ez? Mi ez? kérdezzük és 
csendben várunk itt, megállunk, el
némulunk és felcsendül ezer év kő- 
igazsága: a Kárpát-Dunamedence 
nemzetiségei a magyar vezémép 
alatt egy nagy összefoglalás, oszt
hatatlanság: Szent István birodal
ma. És erre a szent pecsét: az Al
föld Petőfije, akinek vére Erdélyt 
öntözé, az Alföld kubikusa, aki ve
rejtékét mindenhova elviszi, ahol 
dolgozott, ahol utat, földethányt. 
árkokat nyitott. Ezek foglalók, ke
reskedelmi nyelven súlyos foglalók, 
nincs itt külön, nincs itt miért és 
meddig, itt csak egy áll: mindég 
egymást támogatni, egymást meg
becsülni és mindég az utolsóelőt
t i kívánság, hogy legyen még egy 
ezredévünk.

— Mikor ezt a stafétabotot áta
dom Erdélynek, megköszönöm a 22 
év szenvedését és kitartását, de be
lekötöm legszebb reményeinket is: 
» I  idd tovább a jelvényt, a Szövetség 
és a mi becsületünket a szebb jö
vendőért Isten és Erdély nevében.« 
(Hosszantartó nagy taps.)

— A staféta egy évig maradhat 
a megnyerő fiók tulajdonában, so
ha végleg meg nem nyerhető; ha 
valamelyik vállalat nagyon kitün
tette magát, szintén megnyerheti 
a stafétát. A stafétára a rendelke
zések és feltételek is fel vannak 
vésve. Az illető fiók vagy vállalat 
köteles minden felvonuláson vagy 
ünnepen azt egy staféta-hordozó
val vitetni. Az átadás szertartása: 
a mindenkori birtokos adja át a kö
vetkező érdemesnek, hogy: vidd to
vább a munkának e jelvényét, a 
a Szövetség és a mi becsületünket 
is vidd a tiéddel, a mindég szebb 
jövőért, Isten nevében! Egy és 
ugyanazon fiók vágj’ vállalat több
ször is elnyerheti a stafétát, de 
nem egymást követő években. — 
Szeretettel átadom.

Vitéz József Ferenc főherceg köl
tői magasságban szárnyaló lelkes 
beszédét falrengető tapsvihar és dör
gő éljenzés fogadta. A tömeg hosz- 
szu perceken keresztül ünnepelte a 
Fenséget, aki kedvesen mosolyogva, 
szerényen hárította el magától az 
ünneplést.

K á d a s  K á r o ly  á lla m titk á r
a gazdasági kérdésekről

Kádas Károly dr. iparügyi államtit
kár nagy figyelem mellett kezdte meg 
beszédét:
_Az iparügyi miniszter ur maga

akart idejönni és személyesen sze
retett volna résztvenni a Baross 
Szövetség nagygyűlésén. Másdrányu, 
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt 
azonban nem tehette s engem fizott 
meg azzal, hogy meleg üdvözletét 
tolmácsoljam és tájékoztassam a 
gyűlés résztvevőit azokról a gazda
sági intézkedésekről, amelyeket ö 
műit kereskedelem- és iparügyi 
miniszter a visszatért területek ér
dekében a közeljövőben tervez.

— A  miniszter ur fötörekvése, 
hogy Erdély gazdasági élete minél 
előbb egybeolvadjon a csonka ha
za gazdasági életével és megindul
jon a műhelyekben a munka, uj 
lendületet kapjon a dolgozó magyar 
élet. Ez mind ipari, minid keres
kedelmi téren megfontolt munkát 
igényel. Ezt a munkát a kormány 
kezdeményezésére az Erdély részi 
Gazdasági Tanács tagjai már nagy
részben előkészítették. Köszönet és 
hála illeti őket azért az áldozatos 
munkáért, amelyet két évtizeden át 
és a visszacsatolás óta ujult erővel, 
fajtájukért önzetlenül vállaltak.

— A  sokezer munkáskezet fog
lalkoztató gyárüzemtól a kis sza- 
bómühelyig, a nagykereskedéstől a 
kis szatócsüzletig a megoldásra vá

ró feladatok hosszú sorozata áll 
előttünk.

— Az uj határ, amely kettévá
lasztotta Erdély gazdasági életét, 
számtalan olyan kérdést vetett fel
színre, amelyek ma fokozottabban 
súlyosodnak reánk. Elvesztek nyers
anyagforrások, munkahelyek és 
piacok. Ezzel szemben Erdély előtt 
megnyílott az anyaország a maga 
fogyasztóterületével és• természeti 
kincseivel.

— Az ipari termelést minden áron 
biztosítani kell. E termelésnek első 
feltétele a nyersanyag. Azokat a 
nyersanyagokat, amelyek a vissza
tért Erdélyben és a keleti részeken 
nem találhatók meg, az anyaor
szágból kell szállitani, hogy az 
üzemek fo'yamatcsságában szakadás 
ne álljon be és a szorgalmas mun
káskezek állandó foglalkoztatást 
kapjanak.

— Ezen a téren eleinte nagy tö
megben jelentkeztek a panaszok. 
Ma már azáltal, hogy az anyag
gazdálkodási biz ttí ágnak kirendelt
sége Kolozsvárott működését meg
kezdte és az érdeklődőket ügyes
bajos dolgaikkal útbaigazítja, ezek 
a panaszok, mondhatnám, nagy 
mértékben megszűntek. Legalábbis 
hozzánk az utolsó tíz napban ilye
nek nem érkeztek.

— Ezzel nem azt mondjuk, hogy 
mindenkinek minden igényét a kor

mányzat teljes mértékben kielégít
heti, mert nem szabad elfelednünk, 
hogy körülöttünk véres háború dúl, 
ahol ember és anyag pusztul és 
amelynek terhét nekünk is visel
nünk kell.

— A  miniszter ur személye biz-

Három ■ magyarnak igazsága. 
Három kalap a DeM reklámja.
Hordjon ön is DeW mátkái, 
Pártolja a magyar munkái
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tositék arra. hogy a rendelkezésre 
álló nyersanyagot igazságosan oszt
juk szét és ebben a nagy munká
ban feltétlenül számítunk a Baross 
Szövetség tapasztalatára és a Szö
vetség tagjainak munkájára.

— Gondoskodni kell természete
sen arról is, hogy a termelői ipar
cikkeit értékesíthesse. Evégett Er
dély előtt megnyilanak az anya
ország piacai is. Az érdekeltek ta
pasztalhatták, hogy a kormányzat 
segítő magyar szívvel áll mögéjük. 
A. kereskedelem- és iparügyi mi
niszter etéren is eredményes intéz
kedéseket hozott. Nem akarok más
ra célozni, mint arra. hogy a sok
ezer munkáskezet foglalkoztató es 
sokezer embernek megélhetést nyúj
tó, nagy árukészlettel rendelkező 
Demata Bőrgyár már engedélyt 
kapott arra, hogy az anyaország 
több nagyobb városiban cikkeit köz
vetlenül is árusíthassa.

— Erdély eleteben a magyar kis- 
iparossag történelmi szerepe nem
zetiekről-nemzedékre szálló hagyo
mány. Büszkén gondolok mindig 
azokra a kisiparos barátaimra, akik 
nemcsak a munka téren voltak el
sők, hanem ha kellett, magyarsá
gukért fogságot és megaláztatást 
el is szenvedtek. A kisiparos-tár
sadalom megsegítése meggyőződé
sünk szerint nemcsak gazdasági, 
kanén, nemzeti érdek is.

— Az erdélyi elet súlyát, ma
gyarságának életrevalóságát és az 
értük teendő kormányzati intézke
dések szükségességét amial jobban 
erzem én át, mert aradi vagyok

Hitel!
— A románok áltál eietrehivoit 

munkakamara intézményét, amely 
e.íó-or. an romai.Lá AT célokat szol
gait, átszervezzük és a legrövidebb 
időn belül életbe léptetjük a ma
gyar kisiparosság lelkiségéhez al
kalmazkodó ipartestületi intéz
ményt. Maris gondoskodtunk k i
sebb k.zn, unkákról. Megszervezzük 
Ett is a nálunk évek óta be.ált köz- 
száliiiási csoportokat, hogy a kis
iparosok minden jelentősebb köz- 
murJeában részt vehessenek.

— A felszabadulás boldog percei 
meg érőéi.ették bennünk azt a regen 
vai.ott hitünket, hogy Erdély mun
kássága érzésében magyar maradt. 
Szeretettel megyünk féléjük, hogy 
egymás kezét fogva építsük jel a 
jobb ét társadalmilag igazságosabb 
jövőt. Sem kirakatintézményeket 
létesítünk, hanem alapjaiban akar
juk megszervezni a szociális kérdé
seket. A legrövidebb időn belül 
életbeléptétjük a legkisebb mun
kabéreket niegállapitó rendele'eket. 
Hogy gyorsan is tudunk cseleked
ni, hivatkozom arra, hogy a Család- 
pénztár — a sokgyermekes mun
káscsaládok támogatására — no
vemberben már megkezdte műkö
dését. Ugyancsak működik már a 
kolozsvári munkakí-zvetitő hivatal, 
a három kirendeltségével.

— Gondunk lesz arra is, hogy 
azok az ipari termelők, akiknek 
hitelforrásai a visszacsatolás foly
tán megszűntek, a magyar hitel- 
szervezet utján jussanak újból él
tető levegőhöz.

_  benntartjuk és erősítjük az 
erdélyi háziipart, mely alkotásai
ban a magyarság szépetkere-ö lel
két tükrözi vissza

A kereskedelmi élet problémáira 
áttérve, mindenekelőtt ki kell emel
nünk, hogy a kormányzati intéz
kedések következtében Erdély ke
resztény kereskedelmi rétegére ne
mes,'nagy feladatok várnak. E té
ren a problémák nem annyira helyi 
jellegűek, mint inkább országosak. 
Meg akarjuk teremteni az erős, a

maga lábán megállni tudó keresz
tény kereskedelmet, mely nem tár
ja  minduntalan a kormányzat köz
benjárását, hanem amely az anya
országban és a végeken egyaránt a 
magyarság megdönthetetlen gazda
sági várát alkotja.

— A kereskedelem uj alapokra 
fektetése olyan célkitűzés, amelyet 
ma minden felelős tényező átérez. 
Addig nem nyugszik meg a kor
mányzat, amig a kereskedelem 
minden ágában nem biztosítja a 
magyarságnak szánt megfelelő sze

repet. Ebben a célkitűzésben, ebben 
a munkában a Baross Szövetség a 
kormányzat legelső munkatársai kö
zé tartozik.

— A kereskedelem uj utjának 
menetrendjét a miniszter ur állapi
tatta meg.

— Az országot a kereskedelmi te
vékenység szempontjából körzetekre 
osztják és egyes kereskedelmi ága
kat sorjában elővéve, körzetenként 
gondoskodnak a kereskedelem át
szervezéséről.

— Ez a rendszer megvédi az or- |

szagot attól, hogy ez az újjászer
vezés jóvátehetetlen gazdasági ká
rokat okozzon. Az eredmény, ame
lyet elértünk — méltán mondhatjuk 
— igen nagy. Csak egyet említek, 
p '.: az anyaország területének négy
ötödén ma már kizárólag keresz
tény cukomagykereskedők működ
nek.

— Ugyanez lesz a helyzet rövi- 
idcsen a pttróeum- és a tűzi fanagy
kereskedésnél is és azután sorra ke
rü l a többi nagykereskedelmi ága
zat is.

„Á kereskedelem  u jjáalakitásának  
rendszerét kiterjesztjük Erdélyre is"

— A kereskedelem újjáalakításá
nak ezt'■ a rendszerét mielőbb kiter
jesztjük a visszatért keletmagyar
országi és erdélyi területre is. A 
szervezés munkája in is megindult.

— Ha számos intézkedés is van, 
amely a visszatért területen kiter
jesztésre vár, van egy pont. amely
ben a visszatért Erdély már meg
előzte az anyaországot.

— A miniszter ur intézkedésére 
már több, mint egy hónapja mű
ködik Erdélyben a külkereskedelmei 
Hivatal Kirendeltségi hálózata, 
amelynek tevékenysége a kér szlény 
magyar kereskedelem érdekeit szol
gálja.

— A Külkereskedelmi Hivatal 
h ey i szerv ,nek kiépítésére az anya
országban csak ezután kerül sor.

— Ettől a nagyjelentőségű szer
vezeti reformtól elsősorban azt vár
hatjuk, hogy a keresztény kereske
delem áruellátása és az egyenlő

verseny fel tété’ biztosításának prob
lémája haladéktalanul megoldódik. 
Erre a reformra először Erdélyben 
kerül sor, ami világosan mutatta, 
hogy a kereskedelmi miniszter ur 
milyen nagy súlyt helyez a keresz
tény kereskedelem megerősítésére a 
visszatért területen.

— Nagyon jól tudjuk mindnyá
jan, hegy különösen a székely em
ber nagy gazdasági érzékkel ren
delkezik. Az elszakitás évei alatt az 
itt éló magyarságot a viszonyok 
kényszeritették a gazdasági életpá
lyára. A kormányzat munkaalkal
mak teremtésével gondoskodni fog 
arról, hogy ez az egészséges irány
zat megmaradjon és Erdély ifjú 
sága tovább haladjon ezen a rei.. is 
életuton, abban a meggyőződésben, 
hogy államot ép’teni és fejleszteni 
elsősorban a gazdasági életben le
het.

Egyenlő versenyfeltételeket I
— A nemzetnek, hogy boldogul

jon, tulajdonképpen nem arra van 
szükségé, hogy előnyökhöz jusson, 
hanem arra, hogy egyenlő verseny
feltételek mellett küzdhessen. Seu- 
kisem veheti tőlünk rossznéven, ha 
gondunk lesz arra, hegy a vissza
tért területen a keresztény keres
kedelem és ipar versenyfeltétele 
hátrányosabb ne legyen a többie
kénél.

— Szükséges természetesen, hogy 
a keresztény kereskedő áruellátásá
ban hátrányba ne kerüljön. Az anya
országban a miniszter ur külön áru- 
e la ti i bizottságit szirveze t. amely 
az Lyen apnaszokat orvosolja.

— Ennek az áruellátási bizottság
nak tevékenységi korét a vissza
tért területre is kiterjesztjük, mert 
Erdély számára is szükséges egy 
olyan terv, amely a keresztény ke
reskedők ügyét elősegíti.

— A problémák sorában felmerül 
még a keresztény kereskedők hitel- 
ellátásának kérdése. Azután meg 
kell emllitenem a kereskedelmi en- 
g  dm>n ek > s boráfikáciÓk ügy. t is. 
amelyeken keresztül a keresztény 
kereskedelem szintén hátrányba ke
rülhet.

— Biztosíthatjuk önöket arról, 
hogy a kereskede mi kormányzat f i 
gyelme mindenre kiterjed és nem 
habozik, hogy haladéktalanul vitéz
kedjék és közbelépjen, mihelyt arra 
íród és lehetőség kínálkozik és ha 
az szükséges.

— Az ár szabályozás gondoskodik 
arról hogy ne lehessen indokolat
lanul túlzott haszonnal a fogyasz
tók megszorult helyzetét kihasznál-

Fejődés előtt
— A keresztény kereskedelem fej

lődési korszak előtt áll, ezeket a 
megkötéseket hátrányosnak érzi kü
lönösen azért, mert a keresztény 
kereskedő em lelki beállított súgónál 
fogva niindig azt keresi, hogy ho
gyan alkalmazkodjék a szabályok
hoz és nem azt kutatja, hogyan le
het azokat kijátszani.

— A mai rendkívüli viszonyé!; 
mellett azonban a gazdasági élet 
irányítására múlhatatlanul szükség 
van, a megkötéseket nem lazíthat
juk, még a kereskedelem újjászer
vezésének nemes célja érdekében 
sem. Ezért a keresztény kereskede-

I
Pantomenth a kiváló magyar taa.

K é r i e nagykereskedőiétől.
Forgalomba hozza: Pantodrog Magyar Gyógynövény rt. 
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lem tagjaitól azt kell kémem, hogy 
erőfeszítését sokszorozza meg és tíz
lettnek erősítése érdekében minden 
áldozatot hozzon meg.

— Életét puritán gazdasági el
vek szerint rendezze be és ne csak 
azt keresse, hogyan élvezze az élet 
javait, hanem azt is, hegy kellő 
takarékossággal szorgalmasan erő
sítse tőkeerejét.

— Minden erőfeszítésünk hiába
valónak bizonyulna, Int a keresz
tény kereskedők nem fejtenének ki 
ép olyan erőfeszítést, mint ami
lyent követel tőlünk a magyarság 
gazdasági életének uj megterem
tése.
_ Meg vagyok győződve arról,

hogy a visszatért terület magyar
sága, amely húsz év végneikuir 
szenvedésére tekint vissza, a je » 
jövő érdekében a kereskedelem kö
mény munkájára és a saját magát 
gyarapító józan takarékosságra ké
szen áll.

— A kereskedelmi kormányzat 
éppen ebben az országrészben re
mélhet joggal nagy eredményeket.

— Fel kell említenem, hogy a
kormányzat Erdély gazdasági éle
tének kettéosztásából előálló ne
hézségeket nemcsak a belföld« ér
tékesítés megszervezésével, hanem 
külkereskedelmi téren is iparkodik 
áthidalni. Példaképen említem itt 
fel a pakura, a fa és a cukorrépa 
ügyet. . . . .
_ Abban a meggyómődésben üd

vözlöm a miniszter ur nevében is a 
Baross Sz vétség mai ünnepi ösz- 
szejövetelét, hogy a nemzet és a 
kormányzat egymást támogató mun
kája gyorsan meghozza azt az ered
ményt. amelyért dolgozunk: azt, 
hogy a magyar gazdasági élet ve
zetése minden vonalon keresztények 
kezébe kerüljön.

— Úgy legyen’.

Néma tüntetés a miniszter mellett
óriási taps ás éljenzés fogadta az 

államtitkár sza\ait. A közönség per
ceken kérésztől lelkesen Ünnepelte 
Varga minisztert és a képviseleté
ben felszólalt Kádas államtitkárt, 
akinek Ilovszky János fejezte ki a 
Baross-tábor köszönetét.

— óriási horderejű szavak hang
zottak el — mondotta —. A nagyje
lentőségű lépéseket, amelyekről az 
imént szólott az államtitkár ur, 
Varga miniszter ur őexcellenciájá

nak köszönhetjük. És most csak azt 
kérem, hálánkat fejezzük ki néma 
felállással.

A közönség, mint egy ember, áilott 
fel helyéről. Ez a néma tisztelgő 
tüntetés többet beszélt a legviharo
sabb éljenzésnél és tapsnál ...

Ilovszky János: Köszönöm Hölgye
im és Uraim 1 Ez a néma tüntetés 
a tiszteletadás mellett egyben a li
beralizmus temetése is volt. (Hosz- 
szaniartó éljenzés és taps.)

\j!ftűi S n d íén é : 'Sdióőd-e-átm ét

ieuUáiűli otlílo-MiLnlt&a!
Dr. Spur Endréné, a BNT. orszá

gos elnöke jelentette be ezután a ko
lozsvári Baross Nőt Tábor megalaku
lását.

— Királyi Fenség! Szeretett Asz- 
szonytestvéreim! Igen tisztelt Uraim! 
Úgy érezzük, hogy a szivünk gondol
kozik. úgy érezzük, hogy a szivünkön 
keresztül az érzés- és a gondolatvi
lág egyesül. Ezzel a néhány szóval 
megérzi mindenki, hogy milyen nagy 
a szeretet, a boldogság érzése Er
dély és Kolozsvár iránt. (Nagy taps). 
Szabadjon bejelentenem, hogy a Ba
ross Női Tábor Kolozsváron megala
kult. (Hosszantartó éljenzés és taps.) 
Idejöttünk Kolozsvárra, mi, a fővá
ros asszonyai, de nem azért, hogy 
egy uj egyesületet hozzunk létre, 
nem azért, hogy az asszonyokat ne

héz, de nagyszerű munkáiktól eltán
torítsuk és csak nekünk dolgozzanak, 
nem azért, hogy versenyzést vagy 
féltékenységet hozzunk ide, e nagy
szerű asszony-társadalomba, Csak azért 
jöttünk, hogy magunkkal hozzuk az 
igazi Baross-eszmét, amelyért min
denkor dolgozni lehet és dolgozni is 
kell.

— Amikor a mi asszonyaink azt 
fogják mondani, hogy: ‘ keresztény 
magyar kezekből keresztény magyar 
kezekbe a pénzt* és azt mondják, 
hogy magyaros öltözetben, az ifjúság 
magyaros nevelésével, az igazán ma
gyaros vendégforgalomban előmozdí
tani segítenek a Baross-eszmét, ak
kor nem kell hazugságokat játszani, 
csak azt kell megtenni, hogy magva 
ros leikül eltel, a Baross-eszmének. a
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keresztény magyar eszmének szolgál
janak. Én tudom és hiszem, hogy az 
én szeretett asszonytestvéreim ezt 
megértették és megértetik. (Úgy van 
Taps és éljenzés.)

Amikor bejelentem a Baross 
Női Tábor megalakulását, akkor 
büszke vagyok azt mondani, hogy 
ime. a Baress eszmét mi beviss/ük és 
bevitetjük otthonainkba. És bevisz- 
szük ezt úgy, mindenkor öntudato
san. hogy a mi férfiaink minket 
mindenkor tiszteljenek, becsüljenek 
és szeressenek azért, mert nekik a 
gazdasági életben is segítségükre va
gyunk.

-  Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim' Úgy jöttem ide. hogy épen 
a közelmúltban egy nagy erdélyi 
írónak. Tamás Áronnak a könyveit 
olvastam. Ebben a könyvben egy 
kedves jelenet között ott bujkál az 
a gondolat, hogy mivégre vagyunk

itt veletek? Azért hogy valahogy 
otthon legyünk.

Asszonytest véreim! Amikor a 
Baross Nő' Tábor megalakult, arra 
kérem önöket, hogy ez.t az igazi szé
kely gondolkodást tegyék magukévá 
igyekezzenek azt kiépíteni, hogy va 
lahol itt a nii hazánkban otthon le-
gyünk, ne nec.cik otlhonunk legyen,
hanem legyen az immár a haza. a mi
hazánk, mindaz, ami itt van. Csak
erre akartam kérni a se
retett asszonytestvéreimnekf Isten
segítsen benneteket ebben! (Hosszan-

„A  ruszinok üdvözletét 
hoztam“

holdessy Gyula volt ruszin sze
nátor a hazatért rutének nevében 
köszöntötte Erdély népét:

— -V húszéves szenvedésből 
mondotta — nekünk is kijutott. 
Ma két éve, hogy megkondultak 
az óriim-harangok Munkácson és 
I ngvárotr... Sírtunk örömünkben 
fájdalmunkat, szenvedéseinket igye
keztünk felejteni. De nem tudjuk 
felejteni, hogy még mindig 200.000 | 
ruszin testvérünk él idegen uralom 
alatt és vágyódik vissza a jó édes
anyához.

— Nekünk néha talán jó dolgunk 
is volt, néha igyekeztek kedvünk
ben járni, de mégis mindig vissza
vágytunk az édes Hazához. Rá

kóczi népe hű maradt és ha lesz 
a magyar hazához, amely máidig 
az ö hazája is volt és testvére a 
magyarnak. (K ljén ! E l jen !)

A hazatért Kárpátalja órámé 
azonban megkétszereződött, amikor 
Ti, erdélyi testvérek, vissza kerül - 
telek és lesz idő, amikor vissza
kerül a többi is... (Hosszantartó 
nagy taps és éljenzés) Adja Isten, 
hogy igy legyen!

— A ruszin nép üdvözletét hoz
tam Nektek erdélyi testvérek, a ru
szin népét, amely épp úgy szeretett 
Benneteket, mint Ti szeretitek őket. 
(Éljenek a ruszinok.’ Éljen! E jen.') 
Éljen!)

Üdvözlet Teleki Pálnak 
és Varga Józsefnek

Kiss Béla ezután felolvasta az üd
vözlő táviratokat.

• Gróf Teleki Pál m. kir. minisz
terelnök urnák. Budapest. A Baross 
Szövetség kolozsvári fiókjának mai 
napon tartott avató disz-közgyülése 
hazafias tisztelettel üdvözli Nagymél
tóságodat. kérve kegyes támogatá
sát a Baross-szellem diadalra jut
tatásához. Lc-hüc/ József elnök. Kiss 
Béla ügyvezető.*

* Varga József kereskedelmi és
iparügyi miniszter urnák. Budapest. 
A Baross Szövetség kolozsvári fiók
jának mai napon tartott avató dísz
közgyűlése hazafias tisztelettel üd
vözli Nagy-méltóságodat és kéri eddig 
is megszokott kegyes támogatását 
egy boldogabb magyar jőv öraegte- 
remtésébez és o magyar ipar ézs 
kereskedelem nemzetfenntartó niun- 

| kájóhoz. Lehöcz József. Kiss Béla*

Mit jelen! a felszabadulás
Az üdvözlések során most Máthé 

Árpád szólalt fel:
— Királyi Fenség! Mélyen tisztelt 

Vezetőség! Kedves Vendégeink! Ked
ves Baross-testvérek!

Midőn kedves megbízatást tel
jesítek, Kolozsvár és vidéke keres- 
k ed ő társad alma nevében, először is 
nagy örömmel, meleg szívvel és igazi 
vendégszeretettel köszöntőm és üd
vözlöm a kedves budapesti illusz
tris és nagyszerű vendégeinket.

Nekünk, a kereskedelem és ipar 
munkáiéinak nagy. de nagy ünnepünk 
van ma Kolozsváron, hiszen ma 
gyűltünk össze először a felszabadu
lás óta ilyen impozáns számban. A 
mostani időkben, amikor recseg-ro- 
pog a világ négy sarka, mert az 
északi sarktól a deli sarkig, kelet- 
től-nyugatig új történelmet formáló 
vihar száguld végig, mi Erdély ezen 
részével a gondviselés irántunk való 
különös jósága folytán, éppen most 
tértünk haza a 22 éves árvaságra 
szakadtságból.

— Csak mi a gyakorlati élet küz
dői. tudjuK és érezzük, hogy mit je
lent a felszabadulás, mert ha kedves 
budapesti vendégeink nem tudnák 
megmondhatjuk, hogy először is je
lenti anyagiakban a kerületi kapi
tánynak fizetett havi fix elmaradásai, 

A kézbesítő hivatalszolgától elkezd
ve! a fináncokon és a különféle ellen
őrökön keresztül az adókivető bizott
ságokig, ezek a hatósági kiskirályok 
ha megjelentek üzleti vagy ipari he
lyiségünkben, az mindig érzékenyen 
zsebbbe vágott, mert valósággal álla

mi. vagy nemzeti eél volt az. hogy 
főként, természetesen, a magyar ki
sebbség kereskedő- és iparos t ár *.i 
daliua szabad zsákmány tárgya le 
gyen úgy annyira, hogy ezen oknál 
fogva üzleti könyveinkben az előre 
nem látott kiadások számlája egyik 
legtekintélyesebb helyét foglalta el 
főkönyvünkben.

Erkölcsi tekintetben pedig az 
elmondottaknál sokkal többet jelent 
a felszabadulás. Jelenti azt, hogy a 
jogtalanok helyett teljes jogú állam
polgárok lettünk. Erkölcsi, anyagi és 
fizikai erőinket teljes erőbedobás
sal vehetjük igénybe az édes magyar 
tisztakezü, becsületes rendszer kere
tei között. És ha vannak is kezdeti 
nehézségek a dolgok természetes kö
vetkezményeként. vagy ugyancsak 
ezért látunk is némi hiányt, ezt 
könnyen megértjük, de meg is ért
hetjük, mert állandóan érezzük lel
kűnkben és szivünkben a megtalált 
édesanya gyöngédségét, segítő ujjait, 
jó tanácsait, a Baross Szövetség és 
az ehez hasonló áldásos magyar 
egyesületeken keresztül

Ezek pedig biztatnak minket és 
erőt aunak új feladatok vállalására 
és eljövendő munkáink tőlünk tel
hető elvégzésére. Erre a legjobb tu
dásunk szerinti munka végzésére pe
dig szüksége van hazánknak, jövönx- 
nek. utódainknak, mert az a nem
zet érdemli ki a jobb, biztosabb és 
szebb jövőt, amelynek fiai jobban 
megállják helyüket a rendkívül nehéz 
időkben. Fel a szívvel hát Baross 
Testvérek! (Nagy taps és éljenzés.)

Spo la rich  kávéházban
Farkas Jenő muzsikál Minriszenthy István énekel
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Zudor János: 
Köszönjük Hazánk 

a Barosst!
/utior János mondott ezután üd

vözlő beszédet:
Királyi Fenség: Mélyen tisz

telt ünneplő közönség, kedves Ba- 
ross-testverck!

— A kolozsvári keresztény iparo
sok és gyáriparosok bensőséges üd- 
' '-Jetét hozom, üzenetét tolmácso-

Ki tudná megmondani, kinek 
r...z> bb a fájdalma ? Az édesanyáé-e. 
kinek kebléről rabolják el gyerme 
ke;, vagy a gyermeké, ki édesanya 
nélkül marad ? Mindkettő fájdalma 
megmérhetetlen. A szerető édes
anya szakadatlanul elrablott gyerme

kére gondol és anyai szemetének 
csökönyösségével piliana.ig sem szü- 
nik meg azon dolgozni, hogy öt 
ismét keblén ‘ zárhassa. A gy ermek 
pedig befele sírja fájő könnyeit és 
szótlanul, de törhetetlen akarattal 
dolgozik, dolgozik, ha majdan eljö 
a boldog óra és ismét az édesanya 
szerető szárnyai alá kerülhet, meg
mutathassa, hogy ami tőle telt, ami 
tőle telhetett, mindent megtett.

És eljött a boldog óra! (Nagy
taps.)

Az édesanya visszaszerezte el
rablón gyermekét és ki tudná meg
mondani, kinek nagy obb a boldogsá
ga ma. az anyáé vagy a gyermeké? 
Az édesanya dolgozott, nélkülözött, 
de visszaszerezte. És amire csak 
egy édesanya képes, szegénységé
ben is ajándékokról gondoskodott 
gyermeke számára.

E sok ajándék között egy igaz
gyöngy a Baross Szövetség, amely 
megmutatja nekünk a helyes utat. 
melyen haladnunk kell, megmutatja, 
hogy mit és hogyan tegyünk, s mcly- 
Iycl együtt haladni és munkálkodni 
őszinte vagyunk.

— Köszönjük neked. Hazánk, ezt 
az ajándékot, köszönjük, hogy sze
génységedben is ily bőkezű vagy 
hozzánk és készen adtad nekünk e 
Szövetséget, amelynek immár mi is 
tagjai vagyunk.

— Mi megígérjük, hogy munkánk
kal és magatartásunkkal méltóak 
igyekszünk lenni ehhez az ajándék
hoz és erre a bizalomra, hogy kéz 
a kézben, váll váll mellett, együtt 
járhassuk közös utunkat a szebb 
jövő felé. (Hosszantartó éljenzés és 
t*pa.)

Barcy Gábor: Más ez a 
Magyarország . . .

Barczy Gábor felsőházi tag. e 
Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara alelnüke üdvözölte ezután az uj 
fiókot:

Királyi Fenség! Boldog vagyok, 
hogy- a Kereskedelmi és Iparkama
ra képviseletében üdvözölhetem a 
mai és legszebb napon. Amikor üd
vözlöm a Kamara nevében a magyar 
gazűB'úgi élet utolsó húsz évében 
mégha altnus .dóit Baross Szövetség
nek a fejét és üdvözlöm ennek a 
Szövetségnek legújabb hajtását a 
kolozsvári Baross-fiókot, magam előtt 
látom még a nem is egészen két 
hónap előtt lezajló gyönyörű ko
lozsvári bevonulást, amely a magyar 
uralom visszaállítását jelentette. 
Amikor a magyar hadsereg bevonult 
kolozsvárra és a többi részekre, je
lezte. hogy nemcsak visszaszerezte, 
de meg :s fogja tartani Magyarorszá
got. Ma pedig bevonult Kolozsvárra 
/ aminek Magyarország gazdasági 

■ -szaszerzése a feladata: a törbe- 
- len, egészséges, a tántoríthatatlan 
n.jgyar Keresztény Baross-szellem. 

zés. Taps.)

— Ha jól megfigyeljük, látjuk, és 
talán az itteni erdélyiek is észrevet
ték, hogy az a Magyarország, amely 
most keblére öleli Erdélyt, nem az az 
ország, amelyről 22 évvel ezelőtt le
szakították. Nemcsak földrajzilag, 
de politikailag és gazdaságilag sem 
az. hanem egészen más üdvözli Er
délyt. mint amilyent annak idején 
elvesztettek.

Ma egészséges, keresztény szel
lem fogadja keblére a visszatért 
gyermeket. Az iskolában azt tanul
tam. hogy : »Meghalt Mátyás ki
rály. oda az igazság!* Itt, Mátyás 
király városában állapítsuk meg, 
hogy az igazi Mátyás királyi szellem, 
az egészséges erdélyi szellem vissza
tért és vele együtt feltámadt az 
igazság is. (Nagy taps.)

Nemcsak földrajzilag és poli
tikailag. hanem gazdaságilag is és 
ez azt jelenti, hogy azoknak a kezé
be kell adni a kereskedelmet és 
ipart — mint az elnök ur mondotta 
- . akik ezért éltek, haluk, akik érte 

dolgoznak a keresztény magyar jobb 
jövő érdekében. (Hosszantartó nagy 
taps.)

„Egységes m agyar lelkiséget"
Balogh Gyula kormány-főtanácsos, a 

debric-eni Baross Szövetség elnöke 
mondott üdvözletét ezután:

A nagy magyar Alföld délibá
bos Hortobágya. a magyar szabad
ba:. függetlenség és fajiság ősi fész
kéből, Debrecenből hozom a tiszán
túli és debreceni Baross Szerve
zet meleg üdvözletét az újonnan ala
kult kolozsvári testvéreknek és a Női 
labornak. (Éljen, éljen!) Boldog va
gyok. hogy részt vehettem ezen az 
ünnepen, amely egyutul a magyar 
kitartás ünnepe is. Magammal hoz
tam a debreceni ősi szellemet és én 
bízom benne, hogy ez az ősi szel
lem az eroélyi szellemmel és a kár
pátaljai szellemmel egyesülve kitér 
meli azt az egységes magyar lelki
séget. amelyre szükségünk van é: 
amelyet Kormányzó Urunk Öföméltó- 
séga is hangoztatott és amelyet, mint 
a magyar feltámadás leghelyesebb 
útját jelölt meg. Legközelebb Ko- 
lozsváira nem. mint végvárba, ha
nem már mint lüktető fővárosba té
rünk vissza. (Nagy éljenzés.)

Szentkirályi Ákos dr. kereskedel
mi tanácsos az erdélyi származású 
Baross-tagok nevében beszélt:

— Én azoknak az erdélyi testvé
reknek forró üdvözletét tolmácso
lom. akik a Baross Szövetségben ott
hont találva élték a száműzetés ne
héz éveit. Ezeknek a testvéreknek, 
amióta Erdély egy része felszaba
dult, egyik szeme nevet, a másik sir. 
Egyik nevet azért, mert van már 
szabad Erdély is. A másik sir, mert 
még oly sokan v annak, akik a felsza
badulás boldog pillanatára várnak.

A Baross Szövetség politika- 
mentes légköre igen alkalmas volt 
annak az erdélyi szellemnek a be
fogadására. amelynek két sarkalatos 
tulajdonsága van: a vállvetett mun
ka és a hazaszeretet.

— A Baross Szövetség a történel
mi, keresztény és gazdag Nagy- 
Magyarországért küzd. A küzdelem 
nehéz, mert az ellenség elszánt és 
ravasz s ha szembe támadják, fede
zékeket keres és talál. De a Baross 
Szövetségnek megvannak a fegy-

Féltén és G uilleaum e
kábel-, sodrony-  és sodronykötélgyár r.-L

Budapest,  XI., Budafok i -ú t  60
Tel.: 258-880 Tel.: 258-880

véréi és lángszórói, amelyekkel 
győzni fog. Fegyvere: a tisztessé
ges munka és lángszórója: a min
den fedezékei íelperzselő izzó haza- 
szeretet.

— Kolozsvár, Mátyás király szülő
városa azért volt hajdan .kincses 
város*, mert dolgos és eszes ipa
rosai és kereskedői voltak, akik cé
hekbe tömörülve segítették állandóan 
egymást. A felszabadult Kolozsvár 
keresztény kereskedői és iparosai va
lamennyien tömörüljenek most a Ba
ross Szövetségbe, mert ha a Baross- 
eszmét követve, vállvetve és a ha
zát szeretve dolgoznak, Kolozsvár is
mét ‘ kincses város* lesz.

Ezt mindnyájan szívből kívánjuk.
Lehücz József, a kolozsvári Ba- 

ross-szervezet elnöke, az idő előre

haladottsága miatt csak néhány szót
szólott:

— Egészen rövid leszek, kicsi a 
mondókéin: Nekem kell bebizonyi- 
tani, hogy a Baross-szellem nevében 
Istennel dolgozunk a hazáért! Foga
dom: Úgy Írsz! (Nagy éljenzés.)

Ilovszky János országos elnök zár
ta be ezután a nagygyűlést.

Hálás szívvel köszönöm meg az 
összes felszólalóknak, a megjelent 
hölgyeknek és uraknak, hogy a mai 
gyönyörű ünnepséghez, ehhez a dön
tő állomáshoz a Baross Szövetség 
elérkezhetett, illetve, hogy azt le
hetővé tették. Bejelentem, hogy in- 
nen egyenesen Mátyás király szobrá
hoz vonulunk, ahol letesszük a Ba
ross Szövetség kék-fehér szalagos 
koszorúját, amelyre ez van írva: »A

nagy magyar Mátyás királynak a
nagy magyar birodalomért küldi a 
Baross Szövetség.*

Az országos elnök szavai után 
áhilatosan csendültek fel a felsza
badult város Nemzeti Színházának 
ha:almas csarnokában a Himnusz 
imédságos hangjai és az ezrek ajká
ról szabadon szárnyalt: ‘ Isten áldd 
meg a magyart, jó kedvvel bőség
gel*

Könny borította a szemeket, az 
öröm, a boldogság könnye ... Heve
sebben dobogtak a szivek a nagy 
magyar ünnep forró izzásában ... 
Magyarok vagyunk, kolozsváriak! 
Szabad magyarok!... És boldogan 
kiálthatják az Isten, a magyarok Is
tene és a Haza szent nevét...

Ig a z s á g o s  M á ty á s  szobra elő tt
A díszközgyűlés közönsége ismét 

menetbe fejlődött: megindultak Ko
lozsvár nagy szülötte és büszkesége, 
Igazságos Mátyás király szobrához, 
hogy elhelyezzék a Baross Szövet
ség koszorúját a hirodalomépitő 
nagy király emlékművének talapza
tára.

Megismétlődött a reggeli nagy 
felvonulás. Kolozsvár lakossága 
büszke örömmel nézte a végelátha
tatlan menetet, amely a turulma
daras kék-fehér Baross-lobogók nyo

mában hömpölygött Kolozsvár ut
cáin ...

A Mátyás-szobor körül hatalmas, 
mintegy tizenötezer emberből álló 
tömeg gyűrűzött. A zenekarok in
dulói mellett példás katonás rend
bei) sorakozott fel a díszközgyűlés
ről érkező sereg.

A Baross-vezetők az óriási emlék
mű lábánál helyezkedtek el. A 
hangszórókon felhangzott vitéz Tég- 
lássy Béla dr. országgyűlési képvi
selő beszéde:

Téglássy Béla ünnepi beszéde
Mélyen tisztelt ünneplő kö

zönség! Most, amikor a kincses Ko
lozsvárott, Mátyás királynak, az 
Igazságosnak emlékére állított em
lékmű talapzatán állok, az Isten sza
bad ege alatt, szivem egész mele
gével köszöntőm az egybegyült ün
neplő közönséget.

— Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Ebben a pillanatban az én 
lelkemet különös érzések fogják el 
és hatják át. Elsősorban azért, mert 
több, mint egy évtized óta figye
lemmel kisérem a Baross Szövet
ségnek azt az emberfeletti munká
ját, amellyel egybe akarja kovácsol
ná a keresztény magyar nemzeti tár
sadalmat, másodsorban azért, mert 
tele van az én lelkem gyönyörűség
gel, hogy újra szabad levegőben, 
szabad Erdélyországban lehetek, ahol 
ifjúságomat töltöttem el. Eszembe 
jutnak azok a szép diákköri éveim, 
amelyeket Székelyudvarhelyen töl
töttem és eszembe jutnak azok az 
idők, amikor a székelyudvarhelyi ró
mai katolikus főgimnáziumban eze
lőtt harminc évvel az érettségi vizs
gálatot letettem.

Ennek az időnek  
el kellett következnie
-  Ilyen körülmények között le

het-e csodálni, hogy az én lelkemet, 
szivemet különös érzések hatják át? 
Eszembe jutnak azok a szép idők, 
amikor a magyar tenger vize nyal
dosta a partokat és nyelte el az 
északkeleten és délen hulló csillago
kat.

— Mi eljöttünk ma ünnepelni. 
Ünnep ez nekünk, mert a 22 éves 
megpróbáltatás után a csonkaország
ban élő magyarok az elszakított Er
délyben élő magyar testvéreket is
mét szeretettel keblükre ölelhetik. 
-Az isteni gondviselés intézkedése 
volt, hogy 22 éves várakozás után 
elkövetkezett ez a pillanat. Hu
szonkét nehéz esztendő ala;t egyet
len nap sem volt, hogy mi, a cson
ka hazában élő magyarok, ne a leg- 
lagyobb szeretettel gondoltunk volna 
íz Erdélyben élő magy ar testvéreink- 
e. Fanatikus hittel reméltük, tud
tuk, hogy ennek az időnek el kell 
következni. Csak a kishitüek, ké
telkedők nem mertek hinni ebben

nagyszerű pillanatban, amely, íme, 
bekövetkezett. Élni fog a most visz- 
szatérő magyarok lelkében a honsze- 
■etet, csorbítatlanul megmarad az a 
■égtelen lángoló hazaszeretet, amely 

22 évvel ezelőtt is áthatotta lel
kűket. Minden ékesszólásnál szeb
ben beszél az az óriási tömeg, ame
lyet a keresztény gondolat, a Ba- 
ross-gondolat vonzott ide Mátyás 
király szobra elé.

— Azt, hogy ma mi itt lehetünk, 
elsősorban köszönjük az ország leg
felsőbb urának, vitéz Horthy Miklós 
kormányzó urunknak (Dörgő taps és

éljenzés), de köszönjük Teleki Pál 
gróf miniszterelnök urnák és köszön
jük annak az áldozatos népnek, en
nek a megalkuvást nem ismerő erdé
lyi magyarságnak. Ez az erdélyi ma
gyarság fanatikusan bízott a magyar 
feltámadásban és most a két test
vér egymás kezét megfogva esküszik 
örök hűséget egymásnak.

— A Baross Szövetség keretén be
lül keresztény, magyar, törhetetlen 
hit jött be ide Kolozsvárra. Erős a 
mi hitünk, hogy nem éltünk hiába, 
méltók leszünk őseinkhez és akkor 
lesz nagyobb, szociálisabb kenyér, 
boldogabb, dicsőbb magyar feltáma
dás. (Nagy éljenzés.)

A képviseld ezután a szobor ta
lapzatára letette a Baross Szövet
ség hatalmas koszorúját ezekkel a 
szavakkal:

— A nagy magyar birodalom kirá
lyának a nagy magyar birodalomért 
küzdő Baross Szövetség nevében ...

Dübörgő éljenzés és taps fogadta 
a lelkes, mélyenjáró szavakat, majd 
felcsendültek az Erdélyi induló és a 
Szózat hangjai.

A nagygyűlésen résztvevők és a 
budapesti monstre-küldőttség tagjai 
délben a Redoutban gyűltek össze 
díszebédre.

Kötelességünk, hogy ezt a kereskedő
társadalmat ismét gazdaggá tegyük t

Dr. Vékás Lajos polgármester volt 
az első felszólaló az ünnepi tag
avató nagygyűlést és a koszorúzást 
követő társasebéden.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Ura
im! Engedjék meg nekem, hogy ezen 
összejövetelünkön elsőnek említ
sem meg Kormányzó Urunknak, 
Horthy Miklósnak a nevét, aki Ma
gyarországot romjaiból feltámasztot
ta és vitéz honvédségünk élén Ma
gyarország nagy részét visszaszerez
te és aki hivatva van arra, hogy 
Nagy-Magyarországot teljes egészé
ben visszaállítsa. Poharamat eme
lem Kormányzó Urunkra és kiált
sunk rá háromszoros éljent! (Hosz- 
szas, lelkes éljenzés.)

Dobrovics Károly dr. min. tan 
mondotta a következő pohárköszön-

— A magyarok a múltban is 
igen jó kereskedők voltak, de nem
csak mint kereskedők, hanem mint 
a kultúra terjesztői is kitűntek. Ma 
ennek a régi, híres kereskedő-vá
rosnak a fényei lekoptak, mert egy 
húszéves elnyomatás lekoptatott ró

la mindent. A mi kötelességünk, 
hogy ezt a kereskedő társadalmat is
mét gazdaggá tegyük, elősegítsük a 
boldogulását, hogy vissza tudja állí
tani kultúrájának régi fényét. Mert 
ha a kereskedők jómódúak, gazda
gok, ezek minden téren szívesen és 
örömmel ápolják a tudományt, a 
vészetet és mindent, ami egy ősrégi 
városnak, mint Kolozsvárnak a fé
nyét, hírnevét növelheti, előbbre vi
heti. Emelem poharamat Erdély jó
létére és boldogulására. (Nagy taps.)

Vitéz Herlelendy Miklós huszárez
redes, orsz. képviselő volt az ünnepi 
ebed harmadik szónoka.

— Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Mint régi huszártiszt, a régi 10. 
Vlackensen huszárezred tagja szó
lalok fel itt. Tisztára dunántúli le
gényeimmel álltam szemben a lima- 
novai csatatéren az ellenséggel és fel 
is tartóztattuk az orosz gőzhengert. 
Ott álltam a világtörténelem határkö
vénél. Most eljöttem ide, hogy, mint 
somogymegyei képviselő, hitet te
gyek a Baross-eszine mellett. (Nagy 
taps.)

É l j e n  a h o n v é d s é g
— Kötelességemnek érzem, hogy 

ez alkalommal megemlékezzem arról 
a magyar hadseregről, amelynek ere
je és ütőképessége lehetővé tette 
nagy olasz és német barátaink jó
voltából (Éljen Hitler! Éljen Ciano!) 
a bécsi határozatok akadálytalan 
végrehajtását és ezáltal azt is, hogy 
a mai szép ünnepségek részesei le
hettünk. Mi sohasem mondtunk le 
Erdélyről, a régi határokról és ha 
ma a jelenlegi helyzettel meg kell 
elégednünk, mégis azt üzenjük tul- 
maradt testvéreinknek, hogy bízva 
bízzanak. Mert én bízok Magyaror
szág feltámadásának órájában. Egy I 
nemzet eleshet, de biztosan feltá
mad, ha mindig ébrentartja hitét 
és akaratát. Ez a nemzet minden ál
dozatot meghozott hadseregének a 
talpraál Utasáért, mert tudja, mert 
biztos abban, hogy a nemzet és a had
sereg osztatlan egysége Magyaror
szágnak és egyetlen erős fundamen
tuma újraépítésének, akár fegyver
rel. akár gazdasági eszközökkel, akár

az ipar vagy a kereskedelem te
rén is. De ma mindenki tagja ennek 
a hadseregnek és katonája ennek a 
gondolatnak és szívesen aláveti ma
gát ennek a nemzeti fegyelemnek.

— Ez az uj hadsereg fényesen ol
dotta meg a reá váró feladatokat, 
közöttük a katonai közigazgatást is. 
Ezért a nemzet igaz szeretetét és 
háláját érdemelte ki és biztos zálo
gát nyújtotta a magyar jövendő si
keres megoldásának. (Éljenzés.) Me
leg szeretettel és hálával köszöntőm 
leható a mi hadseregünket, elsősorban 
annak körünkben jelenlévő tagjait 
és ürítem poharamat a hadsereg to
vábbi sikereire és arra az időre, ami
kor a boldogabb magyarok a meg- 
növekedetl Magyarországon élhetnek. 
(Nagy taps és éljenzés.)

Végje
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Délután, amikor, az asszonytábor 
ünnepsége is lezajlott, megindultak 
a csoportok a vasúti pályaudvar felé, 
ahonnan az ezertagu küldöttség a 
Baross-vonattal visszaindult az or
szág fővárosába. A pályaudvaron 
bensőségesen búcsúztatta Kolozsvár 
népe a fővárosi és anyaországbeli 
Baross-testvéreket és az elnökségnek 
külön is szerenádot adtak. A táro
gató hangja szivbemarkolóan szólt s 
nemrég még idegen megszállókkal ti
port pályaudvaron és az édesbus ma
gyar nóta hangjai szabadon szálltak, 
szárnyaltak a szabad Kolozsvár ma
gasságai felé.

A Baross-vonat délután 5 órakor 
indult vissza Budapestre utasaival, 
akik egy feledhetetlen nap gyönyör
ködtető emlékével tértek vissza, a 
kolozsvári nagy Baross-ünnep emlé
kével.

(Beszámoló Az asszonynaprái a 9-ik 
oldalon.) f

Újból — 8 órás 
a munkaidő

A hivatalos lap pénteki száma 
kormányrenaeietec kuzól, amely az 
iparban, valamint a bányászát bán 
es a kohászatban alkalmazottak 
munka vászon\ar a vonataozo egyes 
renaeine êoen hatályának ideiglenes 
íedüggesztesérol szoio renueiüeze- 
sek megszűntetéséről szói. A ren
delet hatály baiepésétol kezdve a 
munkaidőre vonatkozó rendelkezé
seket újból alkalmazni keli az ipar
ban (kereskedelemben), valamint a 
bányászatban és kohászatban alkal
mazott olyan munkavállalóknak a 
munkaviszonya tekinteteben, akik
re vonatkozóan az illetékes minisz
ter az említett rendelkezéseket ha
tályba léptette. Hasonlóképpen a 
rendelet hatálybalépésétől kezdve 
újból. alkalmazni kell az iparügyi 
miniszter két esz.endóvel ezelőtt 
megjelent rendeieie alakján a f i 
zetéses szabadság sza-a.y ozásáról 
szóló intézkedéseket.

MARKAS M INŐSÉGŰ 
HUSKÜlÖNLÉGESSÉGEKKEl

4LAPITTATOTT 1 8 8 0 . ^ J A R U G Y Á R  ,
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H atvan i Is tvá n : 
„A z  eladás m űvészete44
Hogy az eladó a vevőkkel bánni 

tudjon, meg kell ismernie először 
önmagát Igen fontos tehát az álta
lános önismeret, az én megismeré
se, a vevőkre gyakorolt vonzóerő, 
a beszédmodor és a gesztus megis
merése stb.

Az önmegismerés nehéz feladat, 
sok gátló körülménnyel kell meg
küzdenie annak, aki magát alapo
san meg akarja ismerni.

Az önmegismerés legalkalmasabb 
eszköze az u. n. jellemlap, amely 
különböző jellemalkatok elemeit 
tartalmazza.

A jellemalkatok elemeinek meg
ismerésére azért van szüksége az 
eladóknak, mert ahogyan a saját 
jellemalkatuk is sokféle tényező
ből tevődik össze, ugyanúgy a ve
vők is sok és sokféle jellemalka- 
tuak lehetnek.

A különböző jcllemalkatok helyes
felismerése segíti az eladót a ve
vők akaratának, érzelmének és ér
telmének irányításában és vezeté
sében. Ez az irányítás és vezetés 
olyan szellemi folyamat, amelyben 
két egymással ellentétes érdekű 
szellemi folyamat kapcsolódik egy
be és amely végeredményben bizo
nyos cselekvéseket hoz létre a ve

vők elhatározásában. Az eladásban 
tehát két ellentétes érdekű szelle
mi folyamat halad párhuzamosan. 
Az egyik az eladók lelkében megy 
végbe. Ez a folyamat az eladni 
akarás folyamata, amelyet az-az el
gondolás irányait, hogy a vevőkre 
az eladó kedvező hatást gyakorol
jon, azaz a vevők szellemi folya
matait és az egész elhatározásu
kat befolyásolja, azt irányítsa és 
vezesse.

Ezt a folyamatot tehát a cél gon- 
dolata irányítja.

A másik folyamat, amely az előb
bivel párhuzamosan halad ugyan, 
azonban vele teljesen ellentétes ér
dekű, a vevők lelkében megy vég
be, az eladó hatása alatt áll és en
nek hatása alatt indul meg és volta- 
képen nem más, mint átélése az el
adó egyéniségéből kiáradó hatások
nak, akár akarati, akár érzelmi, 
akár pedig értelmi eredetűek is 
ezek, akár a háromnak összehatá- 
saL

A vevő szempontjából tehát az 
eladás folyamata olyan élmény kell, 
hogy legyen, amelynek a lelkében 
hatásos nyoma marad és amely 
hatását nem veszti el a jövőben 
bekövetkezhető vásárlási elhatározá
sokra sem.

Összeült az első zsidó
mentés Kamara Pécsett
November 11-én tartotta első köz

gyűlését Pécsett az ország első zsi
dómentés Kereskedelmi és Iparka- 
tíiar>:ja. Itt ült össze az első zsidó
mentés kamarai közgyűlés Magyar- 
országon ' Kizáró ag magyar embe
rek. hogy kizáró.ag keresztény el
vek alapján tanácskozzanak a ma
gyar ipar és a magyar kereskede
lem sorskérdéseiról

Oly eeemeny ez, amelynek híre 
bizonyosan nagy örömet szerez min
den igaz Baross-te&tver számára. 
Egy esemény, amelynek bekóveike- 
zese uen,régen mtg szinte hihetet
lenig. látszott és ma valóság. Egy 
esemény, amely megérdemli, hogy 
utána gondolatokban elmélyedve 
álljunk meg egy percre:

Mi is történt Pécsett? ebben a 
szerény dunántúli városban? Mi 
hozta macával, hogy i.’y t-ctent? 
— Nem a vak véletlen volt az oka 
ennek a sikernek' Nem ocy paran
csoló felsőséé hatalma, de nem is 
szeszélyek lázas forradalma' .4 pol
gári erények egyszeni. ejyenes út
ja volt ez Pécsett. A városban, ahol 
nincs modern eszmezavar, de van 
élő keresztényiig! Ahol nincsenek 
szélsőséges tüntetések, de van pol
gári öntudat és határozottság: ahol 
Hintsenek hangos állásfoglalások, de 
vannak komoly célkitűzések; ahol 
nem szaporodtak el felületes disz- 
gójók, de történelmi szellem ha- 
gyományaira épít ma is a kiske
reskedő és iparos. — Ahol m m

széthúzás uralkodik a keresztények 
között, hanem már évek előtt segí
tő és szilárd együttműködést hoz
tunk létre Szövetségünk és a Ka
mara kőzett. .Vhol igen csendes, 
de céltudatos és kitartó mimka fo
lyik. Ahol nem forronganak ábrán
dok é6 képzelő remények, de van
nak eredmények!

Feltűnést, nagy meglepetést kel
tett a közvéleményben, amikor né
hány éve Pécsett választottunk a 
Kamarában elsőnek óriási keresz
tény többséget és adtunk Kama
ránknak tiszta keresztény szellemű 
vezetőséget. Ekkor megszületett a 
zsidótörvényeket megelőzőleg az el
ső Baross-Kamara! Most pedig az 
elsők vagyunk, itt a Del-Dunántu- 
lon, akik tapintatos, de határozott 
fellépéssel megteremtettük hazánk
ban a nemcsak szellemében, de tag
jaiban is százszázalékig zsidómen
tés Kereskedelmi és Iparkamarán
kat. Ezt jelentette a mai közgyűlés.'

Még valamit jelent azonban: m; 
ígéretet. Mert ez a mai állomás 
nem a cél volt, hanem csak ut. L’t, 
amelyet sok akadály között is tör
nünk, építenünk kellett előre, hogy 
tovább haladhassunk a cél felé. Ma 
újra tudja és megfogadja minden 
Baross-tag, htgv megerősödve hit
tel és akarattal dolgozik tovább a 
célért: a lélekben keresztény és 
izig-vérig magyar gazdasági éle
tért!

Mattyasovszky Zsolnay Miklós

A B. N. T. karácsonyi ajándékkiállitása
A Baross Női Tábor .-Inna fehér

ei-g asszony legmagasabb védnöksége 
mellett karácsonyi kiállítást ren
dez, amelyen Erdély népművészeti 
r mek*i vonultatja fel ée lemutatja 
Baross Gábor erdélyi relikviáit is.

A kiállítás — november 8-ától 
december 2ő-ig minden nap d. e. 
13—1,42-ig és d. u. 5— 8-ig van 
nyitva és hetenként háromszor hét
főn, pénteken és vasárnap a leg
szebb müsorszámokban gyönyör
ködhetik a közönség. Minden al
kalommal egy-egy Beirt ss-szabó mu
tatja be néhány modelljét.

November 18-án este fél hétkor 
kezdődő megnyitó ünnepségen egy 
lelkes magyar asszony, Tiszamarti 
Antalné hozza fel Soltvadkertról 50 
legszebb ruháját, hogy a saját álmai 
éd tervei szerint készült ruharemeke
ket bemutassa asszonytársainak. A

műsoros estek során lesz Erdélyi
est, gyakorlati karácsonyi ajándék- 
tanácsadás, bolgár est — kizárólag 
bolgár művészek közreműködésével, 
—, beszámoló a > magyar asszonyok 
munkájáról a falusi gyermekekért-, 
melyet Feszty Masa tart, aki ta
valy éppen a Baross Női Tábor 
műsoros estjén ismertette először 
ezt az uj munkát. Végül rendeznek 
ismét karácsonyfaversenyt, ahol ; 
magyar vidék karácsonyiáibán fo
gunk gyönyörködhetni.

Nemcsak a magyar vidékeket is
merteti meg tehát a főváros asz- 
szonyaival a Baross Női Tábor, 
hanem elhozza a Baross-palota 
karácsonyi hangulatába a vidék 
karácsonyfáinak kis gyertyáit, le
gendás szépségeit is. Vendégeket 
minden alkalommal szívesen lát
nak.

Frateüi Deisinger
t e *  k a i d n l e g e a s é g e l  T e i e

J í '  u  .  n.CUk , , , a  >■ -  1L. M o r . i t  k ö r ű  
XUHwt hy Mikiéi ut 41. ném

e t n e k
t 38 b

Kábelgyár u .
Budapest. II .. Fehérrárl-ut 120.

Kábelek, szigetelőcsövek
' J x i t l M r á k k e k

női dlvatgombok, huxózárak stb

Baross-vidék hírei
A Baross Szövetség pécsi fiókja 

vasárnap tartotta otthonavatását. 
Nagy esemény volt ez a fiók éle
tében, mert olyan megfelelő helyi
séghez jutott, amelyet nemcsak hi
vatalos ügyek lebonyolítására hasz
nálhat, hanem a klubéletre is al
kalmas. Az uj otthon a Korzó Ká
véház fölött, a Kereskedők Testü
letének régi helyiségében van, két 
részre osztva. Az egyik részben a 
fióknak lesz intéző helyisége, a má
sikban pedig a Baross Női Tábor 
jut otthonhoz. A felavató beszédet 
Szilléry Péter dr. lár. közjegyző, 
kormányfötanácsos mondotta.

A zalaegerszegi Baross Női Tábor 
november 13-án este a Baross-szék- 
házban gyűlést tartott, amelynek ke
retében Pesthy Pál dr. tartott elő
adást. A BNT. németnyelvű tanfo
lyamának előadásait kedden, csütör
tökön és pénteken tartják. Novem
ber 17-én, vasárnap délután a BNT.

családias összejövetelt rendez, mig 
november 18-án délután megnyitják 
a kötötanfolyamot.

A pápai Baross Szövetség vasár
nap este sikerült felvidéki estet 
rendezett, utána családias összejö
vetel volt. Csekő Árpád november 
17-én kezdi meg előadássorozatát.

A győri B. Sz. választmányi ülést 
tartott amelyen kimondották, hogy 
összeférhetetlen a Baros9-cszmével, 
hogy valaki egyszerre a Ba
ross Szövetségnek és a Lloyd Testü
letnek Í9 tagja legyen. Kimondották, 
hogy csatlakoznak a nagykanizsai 
csoport indítványához: feltűnően és 
kötelezően meg kell jelölni a zsi
dó üzleteket.

A nagykanizsai Baross-kerület vá
lasztmányi ülésén elhatározták, hogy 
Kárpátalja éa Erdély visszaszerzésé
nél résztvstt nagykanizsai honvéd
baj társak részére november 16-án 
szeretetvendégséget rendeznek.

M A G Y A R  S IEM EN S. 
SCHUCKERT MÜVEK

VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Igazgatósás és kózponli irodák: Budapest. VI., Teréz-körut 36.

Telefon . 120—739

K á b e l -  c s  G é p g y á r :  Budapest, X.. Gyömrői-út 128.

Gyartmanvok : 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, víz-, olaj- és légszi
vattyúk. kompresszorok, szivólég-szállitóberende- 
zések
Hegesztőberendezések, pont- és varrathegesztőgépek 
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 acélatuminium vezetékek. 
Erősárama kábelek szerelvényei karmantyúk, vég
elzárók. hitöltőanyaggal, vagy anélhül. kábelszek
rények stb.

A józsefvárosi konyha-műhelytől 
a szentistvánvárosi palotáig

Huszonegy esztendővel ezelőtt a 
Józsefváros egyik földszinti kony
ha-lakásában kezdte meg a pályafu
tását egy törekvő fiatalember: Goy 
András. írógépeket javított és sze
relt át. Három és fél esztendei ka
tonai szolgálat után kezdte meg ön
álló működését, amelyhez szerszám 
is alig állt rendelkezésére. A szor
galmas munka azonban lassan, de 
biztosan meghozta az eredményt.

1919. őszén egy barátjával, Ko- 
valszky Istvánnal társult és megsze
rezte a konyhához tartozó egyet
len szobát is. Most már ennek egyik 
felében rendezték be a műhelyt. 
Szorgalmasan dolgoztak és ennek 
következménye volt, hogy 1921. ta
vaszán már a Vas-utca 15. számú 
házban egy 30 négyzetméter nagysá
gú, egynyilásos utcai helyiséget tud
tak bérelni az üzlet és a műhely cél
jaira.

Nemcsak helyiségük volt már. de 
saját telefonjuk is és lassan személy
zetük létszáma is 8—10 főre szapo
rodott. Az uj helyiség kicsi lett. 
Sokáig tartott, amig igényeiknek és 
anyagi erőiknek megfelelő jó he
lyiséget találtak. Közel hat eszten
deig dolgoztak itt, hogy végre 1927- 
ben átköltözhettek a József körút 
31. számú üzlethelyiségbe, amelynek 
már középen nagy kirakata és két 
kijárata volt ...

Itt már külön rész volt berendezve 
irodának. Itt kezdődött meg a vál
lalat erős fejlődése. A személyzet 
18—22 főre ugrott. Ebben a helyiség
ben kezdték meg az amerikai import
gépek feldolgozását igazi amerikai 
tempóban, de magyar minőségben. 
Hajnaltól éjfélig dolgoztak áa a fő

nökök csak ekkor búcsúzhattak el a 
munkapadtól...

1930. novemberében a Nádor-utca 
égjük előkelő üzletheljüségét bérel
ték ki és a modern, központi füté- 
ses, többrészes helyiségben a munka 
újból megsokszorozódott. Az ameri
kai gépimport nagyméretűvé vált és 
mielőtt még a devizakorlátozások 
bekövetkeztek volna, elnyerték egy 
német gyár képviseletét is. 1933-ban 
megkapták a Wanderer-gyár képvi
seletét is.

A látogató örömmel nj’it be a 
Nádor-utcai modern, 9zép üzlethe
lyiségbe, amelyben csak úgy, mint 
a vállalat összes helyiségében, a 
zöld szin, a remény színe dominál. 
Mögötte barátságos kis helyiség, az 
egyik főnök, Kovalszky István szo
bája. Az iroda a lehető legkorsze
rűbb, gépesítve van teljesen. Gé
pen számláznak, gépen könyvelnek, 
gépen végeznek el jóformán minden 
munkát. Goy András szobája már az 
üzletfelek fogadására van berendez
ve, tapétás ajtókkal. ízlésesen, szé
pen berendezett helyiségek, ahol él
vezet a munka.

A kívülről kis üzlethelyiségnek 
látszó vállalat helyiségei csaknem az 
egész épület földszintjét elfoglal
ják. A belső traktusban vannak a 
műhelyek. Az amerikai és német 
nagy gyórak megcsodálhatják eze
ket a műhelyeket. A munkaasztalok 
kényelmesek, saját találmányu, mo
dern lámpával van mindegyik felsze
relve. A műhelyek padlózatát linó
leummal borították, a mellékhelyi
ségek pedig csempézve vannak. Min
den ragyog a tisztaságtól, mintha 
nam is műhelyben járna az embor.

Az alkatrész-raktár nagy büszke
sége a vállalatnak: százezerszámra 
van elraktározva az ötletesen el
rendezett fiókokban az irógépalkat- 
rész, mert itt a megrongálódott al
katrészeket nem javítják, hanem cse
rélik. Ez a gazdaságos megoldás, 
mert munkát takarítanak meg vele. 
A munkások, tisztviselők egyaránt 
örömmel, szívesen dolgoznak, mert 
amint a fizetési listából látjuk, jól 
vannak megfizetve és ezekben a ra
gyogó, egészséges műhelyekben való
ban őröm a munka.

A betonozott pincében végelátha
tatlan utcákban polcokon sorakoznak

fel a különböző iroda-gépek. Nem 
kevesebb, mint 3000 írógépet és iro
dagépet tart raktáron a vállalat.

Reggelenkint négy Wanderer au
tó és két Wanderer motorkerékpár 
indul útnak, hogy kiszolgálja a vevő
ket és a megrendelőket...

A vállalat most újból terjeszke
dik. Az emeleti helyiségeket bérel
ték ki és alakítják át, hogy egy hó
nap múlva még tágasabb helyiségben 
folytathassák a munkát, amely a 
józsefvárosi kiskonyhából a azentiat- 
vánvárosi palotáig vezetett. Igazi, be
csületes, magyar keresztény mun
ka! ...

Nagyfontosságu szociális 
adókedvezmények

Irta: Hegedűs Sándor központi titkár

A pénzügyminiszter most meg- 
je.ent i3i>8oU 940—VU. számú re..- 
Ueieuioeu szaoáiyozza a hazadé ki
vetés módozatait és az ezek során 
kapható mentességeket és kedvez
ményeket. N agyjeientóségü ez a 
rendelet nemcsak az egyes háztu
lajdonosokra, de a Baross Szövetsé
get közeiebnrol is erdesio iparos
éi kereskedotársadaiomra nézve is, 
mert a rendelet erteuneben az ipar- 
tcstü e i he,yisegeü bunyós fe. tévé
iét* »<euett szinten adómentességben 
részesülnek.

Éppen a rendelet nagy fontossága 
és. nagy terjedelme miatt három 
cikkben sorozatosan jogiatkozunk 
majd vele, a mai első cikkünk az 
az ipurtcsizLetek mentességével, má- 
souik cikk mik a háztulajdonosokat 
erdeklo kedvezményekkel, harma
dik cikkünk pedig a kivetés módo
zataival es a jogorvoslati reszt oieii 
fel.

A  különféle kulturális és haza
fias célt szolgáló egyesületek, vagy 
testületek es így ezek között az 
ipartest öletek tulajdonában levő 
épületekben azok a heiyisegek, me
lyeket ezek az egyesületek vagy 
intézmények kizárólag hivatalos 
ceira használnak — állandóan men
tesek a házadó alól. — Előfeltétele 
tehát az adómentességnek, hegy az 
épület, melyben a szobámévó helyi
ségek vannak — a testület vagy 
intézmény tulajdona legyen és ki
zárólag a testület, vagy intézmény 
gazgamsára es rendeltetésének meg- 
íeieio céljaira használják. 11a ezek
ben az épületekben alkalmazottak
nak lakása is van — ez az épület
rész, amely lakásul szolgál, nem le
het adómentes.

Az olyan épület, vagy épületrész, 
melyet vallási, közművelődési, köz
oktatási, közegészségügyi, vágj- köz
jóléti célra, a kötelező leventeki
képzés, levente-otthon, illetőleg a 
in. kir. honvédség felügyelete alatt 
álló lövészcsoport céljaira ingye
nesen engednek át — az ingyenes 
átengedés tartamára mentes a húz
ódó és összes járulekai alól — fel
téve, hogy az említett célokra szol
gáló használat alapján az épület, 
épületrész használóját is megillet
né az állandó adómentesség, abban 
az esetben, ha az épület (épület
rész) saját tulajdonában volna. Ha 
az ilyen épületért a használat elle
nében az a vallásos, kulturális vagy 
hazafias egyesület a szorosan vett 
karbantartási költségeket és a köz
tartozásokat magára vállalja, vagy 
ha az elbirtoklás tényét megakadá
lyozandó a tulajdonjog (urjog) el
ismerése fejében évente nem több, 
mint 20.— pengőt fizet ellenszol
gáltatásképen, ez a körülmény nem 
befolyásolja a testületnek mint ház
tulajdonosnak az adómentességhez 
való jogát.

Kormányzatunk nagy szociális ér
zéséről tesz tanúbizonyságot ez az 
intézkedés, mert a múltban csak 
akkor illette meg ezeket az épüle
teket házadómentesség, ha az épü
let használója és tulajdonosa egy 
személy volt Mégis bizonyos ki
kötéseket kellett tenni a kormány

hatóságnak, melyeknek együttesen 
kell meglenniük ahhoz, hogy az ál
landó adómentesség megái lapítha
tó legy en. Az első feltétel, hogy az 
épület (épületrész) átengedése a 
fent ismerteiett szolgáltatásokon kí
vül teljesen díjtalanul történjék, 
vagyis az épület tulajdonosa az 
épület használatáért sem bért, sem 
természetbeni szolgáltatásokat nem 
követelhet. Nem követelhet a tulaj
donos nagy-obb arányú átalakításo
kat, vagy beruházásokat, vagy 
o’van uj építmények létesítését, me
lyek az ingyenes használat meg
szűnte után ellenszolgáltatás nélkül 
mennek át a tulajdonos birtokába, 
de ilyet az épület használója ön
ként sem vállhat, mert akkor a 
használatot már nem tekintik in
gyenesnek. Ugyanis a közterhekből 
is csak annyit vállalhat magára az
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épület (épületrész) használója a tu
lajdonos közterhei bői, amennyit az 
általa használt épület, vagy épület
rész közterhei kitesznek. Itt lát
szólag ellentmondás van a rendelet
ben, mert egyrészt a fenti esetek
ben adómentesség illeti az igy hasz
nált épületeket vagy- épületrésze
ket, mégis azt mondja később a 
rendelet, hogy az épület használója 
átvállalhatja az általa használt épü
let közterheit és ez nem számit ha
szonbérnek. Ilyen közterhek alatt 
érteni kell pl. az épület (épület
rész) tűz és betörés elleni bizto
sítási diját, viz, vágj- gáz, vagy vil
lanyvilágítás, fűtés stb. terheit.

Az állandó házadómentesség má
sodik feltétele, hogy az épület a 
fentebb már részletezett vallásos, 
kulturális vagy- hazafias óéit szol
gáló egyesületek részére engedjék 
át ingyenesen.

Az állandó adómentesség külö
nös kedvezményét élvezi a magán- 
személy is, aki például a kötelező 
levente- vagy lövész-kiképzés céljá
ra megfelelő helyiséget díjtalanul 
bocsát a katonai parancsnokság ren
delkezésére, vagy ilyet a saját költ
ségén létesít és tart fenn.

Az állandó házadómentesség har
madik feltétele az, hogy- az épületet 
olyan célra használják, amely célra 
való használat alapján az épület, 
használóját abban az esetben is 
megilletné az állandó házadómen
tesség, ha az épület saját tulajdona 
volna.

Nlülímci*
Z I Z 1

az  i g a z i
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Füszerkereskedőket érdekli
Közli: Lénárl László sz. o. titkár

paprika 23°o, szilvaiz 60°,o, vegyes-

Nem hozunk be 
külföldi bort

Az utóbbi időben olyan hírek 
terjedtek el, hogy a kormány en
gedélyezte volna 500.000 hektoliter 
bor vámmentes behozatalát. Az 
1940. évi katasztrofális bortermés 
következtében minden illetékes té
nyező egyetértett abban, hogy a ne
héz helyzetbe került szőlősgazdá
kat meg kell segíteni. Ezzel kap
csolatban merült fel az a gondolat, 
hogy külföldről nagyobbmennyisé- 
gü bort hoznak be vámmentesen s 
azt a belföldön kialakult árakon 
hozzák forgalomba. A külföldi és 
belföldi borár közötti árkülönbözet 
képezte volna alapját annak a sok- 
milliót igénylő hitelműveletnek, 
amely a gazdák megsegítésére szük
séges.

Most azonban a kormány elej
tette ezt a tervet és igy nem kerül 
sor külföldi bor behozatalára.

Elutasító végzést 
kapott Ungmegye

Az ungmegyei kisgyülés az ósze
res es zsibárus iparengedélyek szá
mának megállapításáról szóló sza
bályrendeletet még 1939. decem
ber hó 22-én tartott rendes féléves 
küzgyíLésen letárgyalta, elfogadta. 
Ezen szabályrendeletet jóváhagyás 
végeit felterjesztette a minisztéri
umhoz.

A jóváhagyást a kereskedelem- 
es közlekedésügyi miniszter meg
tagadta és utasította a vármegyét, 
hogy terjesszen külön a zsi bánts 
és külön az ószeres iparengedélyek 
számár megállapító szabályrende
letet a törvényhatósági bizottság 
elé.

Ez megtörtént és az uj szabály- 
rendelet az évről-evre kiadható 
zsi bárus iparengedélyek szimat 
8-ban állapította meg, egyben el
tiltotta a zsidó zsibárusok műkö
dését a vármegye területén.

' V - Á i t o  —  ü v e g 
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A fűszer- és csemegekereskedő 
sokszor nem is tudja, mit árul. A 
rengeteg árucikk tömkelegében a ko
moly gyakorlati szakember is gyak
ran tájékozatlanul áll. hogy egy-egy 
áru milyen alkatrészekből, anyagok
ból készül, mi jelenti benne az éné
ket és a nivót. Ebből a szempont
ból volt igen tanulságos az a gyárlá
togatás. amelyet a Baross-tagok egy 
csoportja tett a Hazai Likőr-. Rum- 
és Szeszárugyár Forgách-utcai te
lepén. A hatalmas gyárudvaron mil
liós érték áll: a gyártáshoz használt 
tiszta szesszel telt vashordúk. Ezek
ből kerül az alapanyag az épület 
különböző részeiben lévő nagy desz
tilláló-gépekbe, amelyekben a leg
különbözőbb likőröket és pálinkákat 
készítik. Sokszor 30—40-féle fűszer, 
gyógyfü, aszalt gyümölcs, sőt ró
zsaszirom hozzáadásával.

Kajniss cégvezető vezetésével be
járjuk a pincét: egész földalatti vá
ros, amelynek épületei: többszáz 
beton-, üveg- és fahordó. Bennük 
érik a nemes anyagokból készült li
kőr. konyak és pálinka. A pompás 
laboratóriumban bepillantást nye
rünk. hogy milyen anyagokból készül 
a kitűnő ital. Van itt friss szent- 
jános kenyér, fahéj, vanília, a leg
különfélébb drága fűszerek, hazai és 
egzotikus gyümölcsök, rózsaolaj, 
amelynek művészi keverésétől függ 
az ital zarnata. minősége, értéke. 
Minden természetes, elsőrendű anyag, 
a raktárak nagysága pedig biztosí
ték arra. hogy érett áru — a barack 
krémlikőr, a sherry brandy, a Trip- 
1* Sec, a narancs-likőr, az angol 
mintára készült wisky, gin kerül a 
piacra. A padlásokon kárpátaljai bo
rókabogyó szárad, de jön már az er
délyi boróka is, hogy beálljon a 
.Jumperus. nyersanyagai közé.

A gyárban mindenütt rend, tiszta
ság. A munkások fehér köpenyben 
dolgoznak. Íme. igy készül a márkás 
Hazai likőr és pálinka.

A budapesti cukorkiskereskedóül 
való kijelölésre a szakosztály kér- 
véoyürlapokat csináltatott, amelye
ket a szakosztály hivatalos óráján: 
6—8-ig 60 fillérért a szakosztály 
titkáránál lehet kapni vagy leve
lezőlapon igényelni.

A szakosztály a kijelölés meg
gyorsítására a tagdijhátralékba 
nem lévő tagok kérvényét igazo
lással kívánja ellátni, amiért kí
vánatos az űrlapokért eljönni és 
egyúttal a tagdijnyugtákat elhozni.

A szakosztály hivatalos órája a 
közbejött akadályok miatt megvál
tozott; igy nem pénteken este, ha
nem kedden este 6—8-ig lesz.

Az árellenórzés országos kor
mánybiztosa engedélyt adott, a kon
zervgyáraknak, hogy a főzelékek és 
gyümölcskonzervek nettó eladási 
árát a következőképpen emelhetik 
fel:

spárga, vajbab, zöldborsó, para
dicsomos káposzta, frankfurti ká
poszta és egyéb zöldség és főzelék
félék 17uo, paradicsompüré, lecsó, 
paradicsomba cltett tölteni való

A kereskedelmi miniszter elren
delte, hogy a törvényhatóságok de
cember 15-ig jelöljék ki azokat a 
kiskereskedőket, akik cukornak köz
vetlenül a fogyasztók részére való 
árusításával foglalkozhatnak. A mi
niszteri rendelkezés értelmében a 
polgármester intézkedett, hogy azok 
a megfelelő iparigazolvánnyal ren
delkező kiskereskedők, akik decem
ber 15. után cukor árusításával fog
lalkozni akarnak. 1940. november 23- 
ig kérvényt tartoznak benyújtani a 
polgármesterhez címezve. A kérvé
nyeket felszerelve a szükséges ok
mányokkal. az illetékes kerületi elöl
járónál kell benyújtani. A kérvény
hez csatolni kell egy nyilatkoza
tot, amelyben a folyamodó a büntető
jogi következmények terhe ala.t ki
jelenti. hogy zsidónak tekintendö-e.

Fűszeres tanon cnak ajánlkozik 14 
éves középiskolát végzett fiú. Ér
deklődés a titkárságnál.

30 éves, nőtlen fényképész elhe
lyezkedést keres. (58.)

39 éves, nős. vendéglő, kávéház 
és szálloda szakmában 20 éves gya
korlattal, keresk. érettségivel ren
delkező férfi állást keres. (49.)

Levelezéshez és egyéb irodai 
munkához német nyelvben perfekt,

A földművelésügyi min. 185.500. sz. 
a tüzifaellátás biztosításáról ki

adott korábbi rendelet módositásáról.
A minisztérium 7880. sz. r. a visz- 

szacsatolt keleti és erdélyi területen 
a közoktatásügyi igazgatás megálla
pításéról.

A minisztérium 7960. sz. r. a visz- 
szatért kárpátaljai területen a me
zőgazdasági érdekképviseletek meg
állapításáról.

A honvédelmi miniszter 51.340/eln. 
7. k. sz. r. Erdély vasutilag elvágott 
részébe irányuló szállításokról.

Az iparügyi miniszter 53.200. sz. 
r. egyes használatban nem lévő vas
tárgyak bejelentéséről.

Az iparügyi miniszter 53.300. sz. 
r. a zsákok forgalmának és felhasz
nálásának korlátozásáról.

Az iparügyi miniszter 53.400. sz. 
r. a tanszerződés kötésének és a se- 
gédi vizsgálat tartásának idejéről. 
(B. K. nov. 10.)

A minisztérium 7980. sz. r. a 
visszacsatolt keleti és erdélyi terü
leteken a polgári büntetőbíráskodás 
megkezdéséről.

A minisztérium 8040. sz. r. a vám
tarifáról szóló 1924 :XXI. t. c. 2. pa
ragrafusa alapján tett intézkedésről.

iz 33o„.
A bruttó kereskedői haszonkulcs 

megállapitAsáig a jelenleg fennálló 
eladási árakat — szilvaiz kivételé
vel — legfeljebb a gyári árakban 
érvényesített ártöbblet összegeve! le
het felemelni. A szilvaiz jelenleg 
fennálló eladási árát pedig a gyá
ri árakban érvényesített ártöbblet 
összegén felül az eddigi összegsze
rű bruttó haszon 30o ó -ával lehet 
felemelni. A gyári árak csökkenése 
esetén kötelesek a viszonteladók is 
az eladási áraikat módosítani.

Azok a kiskereskedők, akik pet- 
róleum-láskereskedói kijelölésüket 
még nem kapták meg, de petró- 
leun i - menny Légük már elfogyott, 
addig, amíg a kijelölésük meg nem 
jön, szükséges, hogy anyagigény- 
lést kérjenek. Ezt az igénylésüket 
levelezőlapon a Petróleum Anyag
gazdálkodási Hivatalhoz (Buda
pest, V., Honvéd u. 22. sz.) kell 
bejelenteniük. A Hivatal által ki
állított szelvény ellenében szolgál
ja ki a petróleumot a nagykeres
kedő.

vagy sem. Közli végül a polgármes
ter, hogy a budapesti cukorkiske- 
reskedőket a kerületi elöljárók elő
terjesztése alapján egyenkint fogja 
kijelölni. .Azok a kiskereskedők, akik 
jelenleg cukor árusításával fog
lalkoznak, de kérvényt nem nyújtot
tak be. vág}- pedig a polgármester
nek a kijelölésre vona kozó határoza
tát 1940. december .21-ig nem kap
ják kézhez, cukorárusi tussal csak
1941. január 14-ig foglalkozhatnak. 
Eddig az időpontig tartoznak tehát 
a terhűkre irt cukormennyiséggel az 
Elelmiszerjegy Központban elszá
molni. 1940. december 21-én túl azok 
a kiskereskedők, akiket a polgármes
ter nem jelölt ki cukorárusitásra. 
cukorjegyük elszámolása alkalmával 
újabb vásárlási utalványt az Elelmi
szerjegy Központtól nem kaphatnak.

magyar-német gyors- és gépirónót 
keres nagyválllalat. (70.)

órás és látszerész segéd, lakáson 
és ellátáson kívül kb. havi 100.— P. 
fizetéssel felvétetik. (46.)

N ői divatterembe keresztény le- 
lányt ta:.u óuak felvesz Varga. Reál
tanoda u. 14. (62.)

Mielőbbi belépésre, vasszakmában 
jártas, utazó fix fizetéssel és ma
gyar-német gvors-gépirónó felvéte
tik. (55.)

A földművelésügyi min. 98.980. sz. 
r. a kábitési kötelezettségre vonatko
zó állategészségügyi szabályoknak 
Kárpátaljára kiterjesztéséről. (B. K. 
nov. 12.)

A pénzügyminiszter 159.000 sz. 
hirdetménye a m. kir. dohányjövedék 
részére az 1940. évben termelt do
hánylevelek átvételénél irányadó ál
talános és osztályozási szabályok
ról és a dohánylevelek beváltási 
áráról. (B. K. nov. 14.)

14.155 I. sz. r. a külföldről beho
zott uj írógépek legmagasabb fo
gyasztói és viszonteladói árának meg
állapításáról.

23.800. sz. r. a fáradt óla jók áré
nak megállapításáról.

29.100. sz. r. a hasított sertés 
legmagasabb árának megállapításá
ról.

30.411. sz. r. a burgonya legma
gasabb termelői árát megállapító 
rendelkezés végrehajtásáról. (B. K. 
nov. 10.)

A  cukorkiskereskedők 
kijelölése

Keres Á l l á s t  k a p

M IN D E N K IT  ÉR D EK EL!

Vásárok engedélye
zése a visszacsatolt 

területeken
A belügyminiszter rendeletet adott 

ki a visszacsatolt területeken az or
szágos, havi és heti vásároknak át- 
mene.i szabályozása tárgyában. Ezek
re a területekre azok a jogszabályok 
.és jogosítványok, amelyek 1938. no
vember 2-án, illetve 1939. március 
16-án hatályban voltak, 1941. junius 
30-ig érvényben maradnak. A vissza
csatolt területeken 1941. julius 1-től 
kezdve csak olyan vásárt szabad tar
tani, amelynek tekintetében a királyi 
,adományon alapuló vásárjogot a mi
niszter a jelen rendelet alapján elis
mer.e. vagy amelynek tartására a mi
niszter a jelen rendelet hatályba
lépése után engedélyt adott.

H ird e tm é n y
Szabó Pál budapesti V III. kér. 

Szigetvár u. 18 sz. alatti lakost, 
mint az Egyesült Tejkereskedelmi 
r. t. felelős üzemvezetőjét savtom- 
pitott és vízzel hamisított tej for- 
galombahozataláért az 1895. évi 46. 
t.-c. 3. §. c. pontja alapján 2 nap’ 
elzárással, 100 pengő pénzbüntetés
sel, behajthatatlanság esetén 5 napi 
elzárással büntette, valamint a fel
merült 161 pengő eljárási dij meg
fizetésére kötelezte és elrendelte a 
jogerős ítélet egyszeri közzétételét, 

/V. kér. elöljáró.

OTI közgyűlés:
n o v e m b e r  17

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet november 17-én tartja ez.évi 
rendes közgyűlését.

Havi 160 vágón 
papírhulladék

November elsejétől kezdve Buda
pesten a papírhulladék gyűjtése 
házról-házra történik és ezáltal az 
eddig elkallódásra Ítélt legkisebb 
mennyiségek is megmenthetők, il
letve összcgyüjtlictók. A papírhul
ladék gyűjtése különben napról- 
napra eredményesebb, mert amig 
kezdetben havonként legfeljebb 60 
vágón papírhulladék gyűlt össze, 
ma már havi 160 vagonnál tarta
ttak, ami a gyárak nyersanyaggal 
való ellátását lényegesen megköny- 
nyiti. Vidéken is eredményesen fo
lyik a papírhulladék gyűjtése.

A helypénzfizetés 
uj rendszere

A vásári és piaci helypénzek áta
lányösszegben fizetése, amely az ed
dig állandóan követett gyakorlattal 
szemben a helypénzfizetés terén 
egészen uj rendszer bevezetését je
lentené, nem engedhető meg. Elte
kintve ugyanis attól, hogy az átalá- 
nyozási rendszernek olyan módon 
kellene felépítve lennie, hogy az 
minden érdekeltnek a rendelkezésére 
álljon, s az csak a díjbeszedés 
egyszerűsítését és a kezelés meg
könnyítését. nem pedig az árusok 
egy részének megkülönböztetését s 
igy előnyben részesítését is jelentse, 
ez a rendszer az említett dijak ke
zelését csak látszólag tenné köny- 
nyebbé, minthogy az esetenként meg
jelenő árusoktól e dijakat tovább
ra is esetenként kellene beszedni.

A helybelieknek a napipiacokon 
megjelenése megkönnyítésének cél
jából módjában áll a községnek, a 
helypénzdijszabályzat megfelelő mó
dosításával, továbbá a helybeliekre 
és nem helybeliekre egyaránt ki
terjedő hatállyal, a napipiacokra, 
esetleg hetivásárokra is, akár az or
szágos vásárokétól eltérő alacso
nyabb díjtételeket megállapítani, 
akár pedig általános helypénzmen- 
tességet engedélyezni.

HO FF R m?*z« ki olaj és
* * IV  villamossági kft
Budapest, VII., Király-u. 55 
Telefon: 228-280
Szállítja az összes műszaki szük- 
8égletí cikkeket 248

Lehötz József, a kolozsvári fiók elnöke 
a B a ro s s -m u n k á ró l

Széchenyi István mondotta: •Egye
sült erővel iparkodjunk azon, hogy 
Magyarországon egy ember se le
gyen kenyér és ruházat nélkül, fedél 
és szakismeretek nélkül és az. er
kölcsi műveltséget senki se nélkü
lözze..

A nagy magyar államférfi e taní
tását igyekezett is megvalósítani a 
liberalizmus, amely valóban hatal
mas alkotásokkal kezdte el uralmát. 
Felszabadította a jobbágyokat, meg
nyitotta a lehetőségeket az egyéni 
érvényesülés számára és biz.tositotta 
a gazdasági szabad versenyt. Min
denben és mindenütt korlátlan sza
badságot hirdetett olyannyira, hogy 
a végén még a középkori rabszolga- 
torsnál is szerencsétlenebb helyzet
be hozta a gazdaságilag gyengéb
beket. a keresztény elemet, melyet 
valósággal kizárt, elriasztott a gaz
dasági vérkeringésből.

Károly Sándor a nyolc anas évek-
ben Telismerve a gyengeség veszé-
Ivét, m‘ginditotta a zövetkezeti
mozgalmat, de ez a na y szociál-
politikai intézmény nem oldolta meg
a kérész ény társadalmi réteg gaz-
dasági elhelyezkedése kérdését.

A világháborút megelőző években 
Magyarország kereskedelmileg és 
iparilag az elsők között állott a vilá 
gon. A fény és csillogás azonban 
csak csalóka volt, mert igazolta, 
ugyan a gazdasági és ipari fejlettség 
get, bizonyította, hogy a Duna men
tén is hatalmas vérkeringésben járja 
útját az áru és a munka gyümölcse, 
a pénz, azt azonban elhallgatta, 
hogy az ipar és kereskedelem, saj
nos, nem magyar. Nem magyar, mert 
a magyar iparosnak és a magyar ke
reskedőnek. kevés kivétellel, nem 
volt megfelelő tőkéje és ennélfog
va nem volt hitele sem.

Ellenfeleink azt mondották: a ma
gyar nem kereskedő- és nem iparos- 
elem, de még kísérletet sem tettek, 
ellenkezőleg, megakadályozták azt, 
hogy megfelelő tőkével megizmo
sodva felvehesse a versenyt azok
kal. akik az ország ütőerén tartották 
kezeiket.

Az összeomlás és az azt követő 
borzalmas csonkaság kinyitották a 
szemeket. Az a magyar fajta, mely 
évszázadok óta magárahagyottan véd- 
t<* a nyugatot, amelynek kardja úgy
szólván sohasem pihenhetett hüve
lyében, még magárahagy atottabb volt 
mint valaha. Lcrongyolódottan, a k t 
ségbeesés határán járva, ősszeszo- 
ritott fogakkal kezdte felépíteni kol
dus-filléreiből az uj Magyarorszá
got. A költő fantáziájával és a ko
toró munkás izzadtságával hordotta 
és hordja a követ az épülethez, 
amelyben lakni kivan. Így nőtt ki a 
romokból országgvarapitó bölcs Kor
mányzó Urunk vezetése alatt a ma
gyar Hiszekegynek a keresztényi 
feltámadás szellemében megrajzolt 
boldogabb országa.

Ebből az é'pitö munkából és ezt 
boldogan és büszkén hirdetem 
becsülettel kivette a részét a Ba
ross Szövetség is. Hosszú lenne el
mondani azt az áldozatos, minden 
oldalról gáncsolt munkát, amelyet ez 
az immár nagymultu szervezet a 
nemzetközi töke és az elnemzetiet- 
lenités ellen kifejteit.

Az eredmény igazolta ezeket az 
apostolokat. Ma már van magyar ke
resztény ipar és kereskedelem, ma 
már a magyar fajta is nyugi d an oda
állhat a világ elé, mert nem vall 
szégyent sajátos ipari és kereske
delmi képességeivel. Bebizonyította, 
hogy nem kell idegen ahhoz, hogy 
saját lábán megéljen és kiépítette 
és állandóan építi a magyar ifjúság 
számára • is a lehetőségek útjait.

Hosszú időnek kellett elfutnia Te
jünk felett, míg az ipar és a keres
kedelem. amelyről tévesen azt állí
tották, hogy másodrendű foglalkozás, 
elsőrendű, államfenntartó pálya lett 
a köztuda:ban is. Hogy valóban az is 
maradjon, arról azonban magunknak 
kell gondoskodnunk. Ragaszkod
nunk kell ahhoz a gondolathoz, hogy 
ez a foglalkozási ág a miénk, keresz
tény magyaroké A ragaszkodás gya
korlati módszereit tanítja a Baross 
Szövetség, amely alapelvéül tűzte ki 
o keresztény munka gyümölcsének, 
a pénznek magyar és keresztény 
iparos és kereskedőkhöz való to
vábbítását. az összefogást és a ki- 
tnilet nélküii szolidaritást, mert tud
ja, hogy minden fillér, amely keresz
tény iparoshoz és kereskedőhöz ke
rül, egy-egy falat kenyér a keresz
tény kereskedő és iparos szájában.

Valamennyien tudjuk, hogy az u 
föld igazán magyar és keresztény 
amelyet magyar és keresztény föld
műves ekéje szánt, úgy magyar és 
keresztény az a város is, ahol az 
iparos műhelyében és a kereskedő 
üzletében magyar keresztény embet 
az ur. Ehhez, akarjuk hozzásegíteni 
azokat, akik hozzánk csatlakoznak 
és a csatlakozáshoz nyitva az ut. 
Mindenki eljöhet hozzánk, aki ke
resztény és magyar, mert mi nem 
politizálunk cs nincsenek támadó 
szándékaink. Van azonban olyan ősz- 
szetartási akarásunk, amelynek bás
tyáiról lepattan minden bomlasztási 
kísérlet, amely az idegen érdekek 
szolgája volt és marad.

Be fogjuk bizonyítani, hogy m;. 
erdélyiek. akiket a huszonkétéves 
kálvária nemesített valóban magva 
rokká. nem sebeink mutogatásával 
hanem összetartásunk erejével sie-
tünk a szép és netties eszme meg-
valósítására. Megmutatjuk, hogy nem
vagyunk széthulló kiive, amelyet el-
sodorhat a szellő is hanem tömői
egység, amely visszilutasit erejének
tudatában minden kiisérletet és úgy
utasít vissza, hogy annak messze-
hangzó visszhangja lLSZ.

Fogadkozásunk nena üres szó, mert
azt a szükség parancsolja. A szük
ség. amely most építi ki a nemzet 
arculatra változtatott államokat a ti 
lágon.

A hatalmas Harmadik Birodalom 
és Itália, e két óriás, akiket barn 
tainknak nevezhetünk, már megte 
reintették a keresztényi eszmén fel 
épített belső állami életet. Ma
gyarország, amely most a szentistvá- 
ni utón halad, egyre erőteljesebb 
és izmosabb lépésekkel közeledik a 
végcél: a boldogság felé.

A keresztény kereskedő- és iparos- 
társadalom fontos pillére az állam
nak és mint ilyen, zászlóvivője en
nek az általános megmozdulásnak 
E megszervezett társadalmi osztá 
lyok egyedeibő! rakódik össze a kö
zösség és ha a tagok jellemben szi 
lárdak, kitartók', akkor ez a társa 
dalmi osztály valóban hivatása ma 
gasla ára is kerül.

Tanítani. nevelni, oktatni aka
runk. Becsülettel, hivalkodás nélkül 
dolgozni és minden egyes Baross- 
testvérünket magunkhoz ölelni. Nem 
azért, hogy iinnepeskedő tábort te
remtsünk, hanem azért, hogy a ma 
gyár nemzet igaz ügyét szolgáljuk.

T e r í t é s  
v a s b u t o r  
ga ' z a j t ó  

____________ GÁZÁLARC
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A s s z o n y n a p Kolozsvárott latban Veletek vagyok, meleg szere
tettel, szívből > köszöntőm kedves er-

A kolozsvári utcákon délután 3 
órakor szokadan színes sürgés-for
gás sóit. Diszmagyaros hölgyek, ina- 
gvarruhás férfiak siettek a ködösödé' 
őszi délutánon a Redoute dísztermé
től a Mátyás Király Diákház felé. 
» Asszony nap* -ra siettek. Az első 
Asszonynapra. amit a Baross Női 
Tábor .Magyar asszony magyar vi
dékért* szervezete elsőnek Erdély 
fővárosában rendezett meg.

Az • Asszonynap«-ok célja, hogy 
.megismertessék a vidék asszonyai
éi. a fővárost és a fővárosi asszo
ny k munkáját, viszont, hogy a fővá
ros asszonyai megismerjék ennek a 
ma.yar vidéknek minden szépségét 

atos természeti kincseit, a vi- 
... asszonyok munkásságát. Minden 

"Ion nő az >Asszonynap«-ok je
len ősege, hiszen két év előtt még 
a i elv idéket sem mertük magunké
nak remélni ma pédig már merbe- 
. k tervezni, hogy tavasszal be

járjuk Erdély tájait.
Meghívást is vitt az » Asszonynap* 

k"lozs\ürra: Budapest asszonyai hív
ják Erdély asszonyait otthonaikba 
háromnapos vendéglátásra.

1 ényárban úszott a Diákház nagy-

Ez különösért nagy öröm szá
munkra, mert piszén talán soha se
hol olyan lelkes asszonyok nincse
nek, mint épen itt, Erdélyben. Mert a 
szenvedés tanítja meg az embert ar- 
ra. hogy a jót megbecsüljük. Talán 
azért oly szeretetteljesek és lelke
sek az erdélyi asszonyok, mert meg
tanulták, hogy mi a más szenvedése. 
Mi. asszonyok, arra születtünk, hogy 
próbáljunk enyhíteni mindenki szen
vedésén és hogy szeretetet próbál
junk adni mindenkinek. Az erdélyi 
asszonyok a szenvedésen keresztül 
•megtanulták azt, hogy kell boldog
ságot adni. Nem beszélek másról 
mint a mai napról, ahol a sok szép 
magyarruhás erdélyi asszony olyan 
széppé tette a gazdasági élet ma
gyarságáért küzdő Baross Szövetség 
a való ülését.

— Engodjék meg. hogy most vázol
jam a ‘ Magyar asszony magyar vi
dékért* mozgalom munkáját, amely 
talán egészen uj valami a nöegyesü- 
letek munkájában. A vendégforgal
mat akarjuk kiépíteni, hogy a vidék 
asszonyai megismerjék Budapestet, a 
a főváros asszonyai pedig a vidéket.

I — Ez a munka már több, mint egy

S a já t  é rd e ké b e n  
j Baross biztosítási irodához

m i n d  e n 
k é rd é s b e n

Baross Székházban
T e l: 1 3 4 -3 0 0  «

terme. Magyar diszruhás asszonyok 
ültek az első sorokban, a Baross- 
zászlók és a Baross Női Tábor meleg 
kékszínü zászlója c Baross-cserkész- 
fiuk kezében és a Baross Női Tábor 
diszmagyar. uhás zászlótartói. Köllcy 
Kató es Kaizsr Marika diszörségében 
hódolattal hajoltak meg az »Asz- 
szonynap- legmagasabb vendége: 
vitéz dr. József Ferenc kir. herceg 
és kíséreté előtt. Megjelent Kádas 
Károly államtitkár. Dobrovics Károly 
min. tan.. Ilovszky János és sokan 
mások.

Dr. Spurné Bárdos-Fél.oron>i Mag
da dr.. a Baross Női Tábor orsz. 
elnöke üdvözölte a vendégeket.

-  Királyi Fenség! Szeretett Asz- 
szony test véreim! Mélyen tisztelt 
Lraim.' Engedjek meg nekem első
sorban a Királyi Fenségnek és a mé
lyen tisztel: uraknak kszönjem meg 
hogy idejöttek az Asszonynapra. Oly 
ritkán fordult elő. hogy a férfiak 
megbecsüljék az asszonyok munká
ját. hogy ezért különösen hálásan 
meg ke 1 h gy hős. önjük nekik hogy 
eljöttek hozzánk és megtisztelnek lá- 
togrtásukkal és ezzel bizonyítják.

Virágok, koszorúk rer.tíelesére

fontos ielefonszám:
183-130, 183 -2S 9  
H u n g á r ia  V irá g 
h á z  és  K erté s ze t 
IV ., M ú /e u m -krru t 11

hogy érdekli őket. amit teszünk. 
Hisszük, hogy a mi munkánk, mely 
komoly munka, eredményes is lesz.

Most pedig szeretettel üdvöz
löm az én asszonytestvéreimet. A 
mai felemelő ünnepség után olyan 
végtelen nagyszerű ez nekünk, hogy 
mi. asszonyok, itt az első Asszony
napot összehoztuk. Mert a mi ko
moly célkitűzéseink, hogy asszonyna- 
poku rendezzünk az egész ország
ban. Ezeknek az asszony napoknak a 
célja, hogy: a főváros és a vidék asz- 
szonyai megismerjék, megszeressék 
egymást és egymás munkáját és így 
egymást ismerve és becsülve, tud
janak dolgozni az ország érdekeiért 
Egységesen, egyöntetűen. együtt. 
Nagys/erübben és méltóbban el sem 
képzelhet lük volna az első Asszony- 
napot. minthogy épen ma, itt Ko
lozsvárott rendezzük azt, Erdély, a 
végre visszacsatolt Erdély fővárosá

ét’ óta folyik a Baross Nőj Tábor 
központjában, ahol nyaralási, utazási, 
lanulmányuti tanácsokat adunk és 
összeköttetést tartunk lenn az ösz- 
szes vendégforgalmi szervezetekkel. 
Ez a ‘ Magyar asszony magyar vidé
kért - mozgalom jött el Kolozsvárra, 
azért, hogy a fővárosi asszonyok 
szeretetet megmutassa a kolozsvári 
asszonyoknak és hogy meghívja Er
dély asszonyait Budapestre, de nem 
csere meghívással, hanem magyaros 
vendégszeretettel három napra. ̂ Meg
nyitják előttük házaikat, felajánlják 
vendégszeretetüket.

—- Elsősorban tehát hozzuk a mi 
vendégszeretetünket. Másodszor hoz
zuk azt, hogy ha olyan szegé: .y 
házban születik erdélyi gyermek, 
amely nek szüksége van arra, hogy a 
főváros is felkarolja. Írjanak nekünk 
és mi elvállaljuk a keresztanyasá
got. (Nagy, lelkes taps.) Reméljük, 
hogy minél több keresztgyermekünk 
lesz. Reméljük, hogy az erdélyi és 
anyaországi asszonyok közösen fog
ják felnevelni azt a nemzedéket, 
amely hivatva lesz arra, hogy Nagy- 
Magyarországot felépítse. (Taps.)

— Engedjék meg, hogy felajánl
juk ezenkívül egyik kedves Baross- 
asszonytestvérünk, Bertalan Zsig- 
mondné ajándékát, aki a Kolozsvárrá 
menekül: erdélyi magyar családok kö
zül annak ajánlott fel egy hálószo
ba bútort, akinek legalább öt gyer
meke van. A kolozsvári elnöknő sze
mélyesen járt Keserű Mihály család
jánál és meggyőződött róla, hogy 
kérésük jogos, így tehát szeretettel 
adjuk át a bútort nekik és reméljük, 
hogy ezzel egy lépéssel előbbre se
gíthettük őket nehéz Útjukon. Kér
jük, ha sorsuk jobbra fordul, ne fe
lejtsék el, hogy nélkülöztek és se
gítsenek ők is másokon.

Megtörténik a szimbolikus át
adás. Keserüék ott állanak a színpa
don, abban az egy szál ruhában, 
ahogyan a határon áttették őket.
A legidősebb lány 18, a legkisebb 
gyermek 4 éves. Bertalanná sírva | 
szorongatja a kezüket, szólni nem 
tud egyikük sem.

Végül bejelentjük — folytatta 
az elnöknö a megható jelenet után

. hogy két hónappal ezelőtt, a 
diszbevonulásra Demetrovits mérnök 
Baross-tag felajánlott 1000 szeretet* 
csomagot. Ezeket Lebocz Józsefné el
nök kiosztotta a nöegyletek utján, de 
maradi még 300 csomag. Ha vala
mely nőegylet szegényei számára 
igényt tart rá. jelentkezzék és Le-

^  D e te x  nadrág, 
D e te x  k o m b in é !
D .m .tro v its  m S rnM  textflgyére, B o éapM t, 
XIV., Harm lna-ét 29 . Ti M m  : 29 7 -4 3 2

höcz Józsefné utján a Baross Női 
Tábor rendelkezésére fogja bocsá
tani a szükséges kötött-szövött hol
mit.

— Azt hiszem, ezekután minden
ki tudja már. mi az »Asszonynap« ? 
Szeretet, megértés, egymás megisme
rése. Dolgozunk együtt, egyöntetű
en, egy utón. Most pedig azoknak 
a számára, akik még nem ismerik a 
fővárosi, nem szereti úgy, ahogyan 
mi szeretjük, meg fogjuk mutatni a 
szent istváni ünnepségek pompájá
ban az Országos Magyar Idegenfor
galmi Hivatal színes filmjén, hogy

délyi asszony testvéreimet.*
Ezután Zsubory NeJly mondja el a 

Baross Szövetség női szabó szakosz
tályának üdvözletét. Köllcy Kató a 
BNT. ifjúsági szakosztálya nevében 
üdvözli az erdélyi ifjúságot. Kubi- 
nyi Andrásné, a debreceni BNT. üv 
elnöke a debreceni asszonyok meleg 
üdvözletét hozza. Balogh Gyula, a 
debreceni Baross Szövetség elnöke 
meghívja a januári BNT. ünnepélyes 
avató ülésére a kolozsváriakat.

I.chőez Józsefné: A kolozsvári Ba
ross Női Tábor mindenkit szeretettel 
üdvözöl. Fogadjuk, hogy amit orszá-

DEÁK és HORVÁTH s z ű c s ö k
S Z Ő 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

gyönyörködhessék benne annak az 
ünnepnek a keretében, amely a 
ezentistváni egyeteme# magyarságnak 
legszebb ünnepe.

— Ez az első Asszonynap, sajnos, 
nagyon rövid lehetett, de reméljük, 
hogy a kővetkezőn nyugodtan, rész
letesen megbeszélhetjük terveinket, 
kicserélhetjük gondolatainkat cs ak
kor teljesíteni fogjuk tudni hivatá
sunkat, hogy a férfiakkal együtt, 
egy tormán dolgozzunk a mi magyar
ságunkért.

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után üdvözlések következtek.

Br. Kazy Ferencné, a vendégfor
galmi szakosztály elnökének sürgö
nyét olvasta fel Pósch Klára, a BNT. 
főtitkára: ‘ őszintén sajnálom, hogy 
az erdélyi Asszcnynapon betegségem 
miatt nem lehetek jelen. Gondo- |

gos eJnöknönk tölünk kért, azt meg
tartjuk és lelkes munkásai leszünk
a Baross-eszmének.

Hintz Györgyné, a kolozsvári BNT. 
diszelnöke üdvözli ezután az egybe
gyűlteket, majd Nagy Albertné, a 
kolozsvári Mária Valéria Árvaház 
igazgatója mond néhány meleg, üd
vözlő szót. Nyirő Józsefné meghatott 
hangon mondja cl Erdély asszonyai
nak jókívánságait, Kádas Erzsébet 
Szamosujvárról pedig kéri, hogy oda 
is jöjjenek el nemsokára a Baross 
Női Tábor tagjai. Végül Hágoni Sza
bó Istvánná, a kolozsvári földcsznők 
nevében keresetlen egyszerűséggel 
üdvözli a vendégeket. A bekötöttfejü, 
szép erdélyi asszony szavai nagy 
hatást váltottak ki.

Az OMIH színes filmjével ért vé
get a gyönyörű erdélyi asszonynap.

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  va s z a k ü z l e t e
F ió k o k  m in d en  n ag yo b b  v á ro s b a n

Terjesszék ki az árellenőrzést 
a termelői ügyletekre is!

A pécsi Baross Szövetség szük
ségesnek tartja, hogy rámutasson 
a kivetkezőkben arra a visszás hely
zetre, amely az árszabályozás jelen 
légi rendszerében a szükséges úrel- 
lenörzés hiánya folytán mutatkozik. 
Az a tény, hogy egyes mezőgazda- 
sági cikkek termelői ára a gyakor
latban igen sokszor a rendeletileg 
megállapított legmagasabb ár fölé 
emelkedik, ma nemcsak a kereske
delmi forgalomban és a fogyasztók 
áruellátásában okoz zavarokat, de 
újabb súlyos károkat okoz a hábo
rús helyzetben amúgy is létében 
veszélyeztetett élelmiszer és fűszer 
kiskereskedelemnek.

Véleményük szerint általában a 
termelők eladási ügyleteinek, de 
különösen a piacok komoly árellen- 
őrzésének a hiányára vezethető visz- 
sza az a jelenség, hogy a termelők 
egy része a szabályozó rendeleteket 
semmibe sem veszi. Ennek egyik kö
vetkezménye, hogy a gyakorlatban | 
kialakuló termelői eladási ár

és a rendeletileg megállapított kis
kereskedői eladási ár között utób
binak rovására többszázalékos (né
ha 10—20H l )  eltérés jelentkezik. 
Ezeket a cikkeket a tisztességes 
kiskereskedő be sem szerezheti, mert 
az az ár, amelyért azt a termelő ál
talában eladni hajlandó (és a fo
gyasztónak valóban el is ad!) sok
szor jóval meghaladja azt az árat, 
amelyet a kiskereskedő eladási ügy
leteinél maximumként betartani 
köteles. így  -fontos közélelmezési 
cikkek a kiskereskedői forgalom
ból lassanként kizáródnak.

Ennek az állapotnak visszásságát 
szinte felesleges hangsúlyoz i! Mert: 
vagy magasabbak az illető c.kk me
zőgazdasági termelési költségei, 
mint amennyit a megállapított ár 
fedez? Ebben az esetben utóbbi 
nem igazságos, — amit kizárt do
log — és a gyakorlatban úgy 
sem akadályozható meg a maga
sabb árszint kialakulása, illetve az 
ilyen törekvés helytelen is lenne.

Vágj’ pedig, ha nem magasabbak 
a termelési költségek a megállapí
tottnál, — amint állítható, hogy 
nem azok —, úgy a termelő egy ót 
meg nem illető konjunkturális vál
ság-hasznot szed be a kiskereske
delem és a fogyasztók alapos meg
károsításával.

Ez az állapot tehát feltétlenül 
eredményesen megszüntetendő. Ha 
szükséges, ugj- a legmagasabb ár
nak a termelési költségek valósá
gos mértékéhez igazodó felemelés 
utján, — de mindenképpen az ár
ellenőrzésnek a termelői ügyletekre 
való mielőbbi rendszeres, szigorú 
kiterjesztése általi

Ezen ellenőrzés igazságos és első
rendű érdeke a fogyasztóközönség
nek is, amely a jelenlegi helyzetben 
a papiroson szereplő árak helyett 
az ennél magasabb termelői piaci 
áron tudja csak szükségleteit be
szerezni. így lassan megrendül ben
ne a gazdasági életünk rendszeres
ségébe vetett hit és bizalom. Jog
szabályalkotásunk napról-napra uj 
kötelezettségek és deiiktumok so
rát állítja fel, ezeket a kötelezett
ségeket napról-napra tömegesen |

hágják át fegyelmezetlen elemek, 
de még ma is késik a rendszeres 
hatósági eljárás, amely a szabályo
zásnak általános érvényt szerezne 
és a tisztességes érdekeket megvé- 
dené.

A kérdés rendezetlenségének tá
volabbi antiszociális függvényeként 
jelentkezik, hegy a jobbmódu fo- 
gj-asztó általában könnyebben jut 
a termelőhöz, veszi annál kész
pénzért a cikkeket, amelyeket tá
rolni is módjában van, — mig ez
zel szemben a szegényebb népró- 
teg fokozottaban háttérbe szorul.

M. Za. M.

B U R IS -1 és egyéb élelmiszert

Molnár és Kozmától veszünk
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Egy hónap múlva je lö lik  ki 
a tüzifanagykereskedőket

A kormány a gazdasági élet ke- 
reszténnj-ó tétele érdekében a tű
zifa és a petróleum árusítását ke
reszténj’ kezekbe láván ja juttatni. 
A tüzii'anagykereskedők és a pet- 
róleumnagj’kereskedők kijelölése 
azonban csak körülbelül égj’ hónap 
múlva kezdődik meg, mert a sze
mének kiválogatásánál nagy gond
dal és elővlgj’ázatossággal járnak 
el, nehogy szakképzettséggel nem 
rendelkező, nem rátermett, vagy al
kalmatlan egyének kerüljenek be 
a nagykereskedelembe és arra is fo
kozottan ügyelnek, nehogy’ stroh-

mannok vagy zsidó tőkével induló 
keresztények kerüljenek be a sor
ba. A  jelentkezőknek kijelölése 
meggyorsítása érdekében tehát sa
ját érdeke, hogy ne zaklassák az 
ipari hatóságokat, a minisztériu
mot és a kamarákat, mert ezzel 
csak megakasztják a munka folyto
nosságát és saját kárukat okozzák. 
Az első tüzifanagykereskedők ki
jelölése körülbelül négy-öt hót múl
va történik meg, a petróleumnagy
kereskedőké valamivel késóboen, 
mert az eljárás hosszadalmas mun
kát jelent.

Készül a Kék-Könyv
A Baross Szövetség hagyományos 

évi címtára, a Kék-Könyv már a 
nyomdába került. A címjegyzék, 
amely az idén bővített kiadásban 
és még alaposabb részletességgel 
feldolgozva került forgalomba, de
cember elején jelenik meg, úgy 
hogy a karácsonyi ünnepeket meg
előzően már mindenkinek a kezé
ben lesz. A keresztény közönség kö
rében már nagy érdeklődéssel vár
ják a Kék-Könyvet, mert az ön
tudatra ébredt keresztény vásárló- 
közönség is megnézi ma már, hogy 
kinek a boltjába nyit be és biza
lommal, szeretettel keresi fel a 
megbízható és puritán Baross-üz
leteket.

Minden tizedik 
ember a vásáron
Ankét György- dr., a Budapesti 

Nemzetközi Vásár titkára érdekes 
előadásban ismertette a Vásár sze
repét a többmilliós magyar fo
gyasztótársadalom irányítása te
rén. Adatokkal bizonyította, hogy 
az ország lakosságának tíz százalé
ka látogatja meg a Vásárt s a 
milliós látogató-tömegből mintegy 
340.000 ember rendelkezik önálló 
keresettel, akiknek kb. kétharmada 
fixfizetésü munkás, magán- és köz
tisztviselő s mintegy 140.000 sze
mély képviseli az önálló magyar 
ipart, kereskedelmi vagy mezőgaz
dasági társadalmat. Mig a fixfi- 
zetéssel bíró látogatók cca 200 mil

lió pengő vásárlóerővel jelennek 
meg a Vásáron, addig a 140 ezer 
főnyi vállalkozó társadalom mint
egy 400 millió pengő vásárlóerőt 
reprezentál. További 600 millió 
pengőre tehető a Vásáron megje
lenő 50.000 kisiparos és 40.000 kis
kereskedő bevásárlási készsége, 
amely az általuk képviselt iparos- 
és kereskedővállalatok részéről je
lentkezik nem közvetlen fogyasztás, 
hanem feldolgozás, vagy tovább
adás céljából.

Árkormánybiztosság éltei megálla
pított érben

bors, mazsola, mandula, 
mogyoró
és dán szardinia
kapható e hó végi szállításra

Kincses kávé-tea behozatal
Budapest, Kálvária-tér ti. Tel.: 131704

Textilesek küldöttsége 
Kacsóh államtitkárnál

A Baross Szövetség textilnagy- 
kereskedó szakosztálya az árube
szerzési és más sérelmekre vonat
kozó panaszok ügyében november 
20-án délben 12 órakor küldöttsé- 
gileg keresi fel dr. Kacsóh Bálint 
kereskedelmi államtitkár árkor
mánybiztost. A szakosztály vezetői 
memorandumot adnak át az állam
titkárnak és ebben részletesen fel
sorolják kívánságaikat és panaszai
kat.

Az összes lég- és g á z -v é d e lm i  szakfelszerelések
S z a l a y  és T á r s a
Budapest, V., Alkotmány-u. 12. Tel.: 110-458, 122 081

A m. kir. Honvéde'mi Miniszter Úrral egyetértő'eg a m. kir. Keresk. és 
Közlekedésügyi Miniszter Ur által 25.313.1938 I a. és 30.015 1938 I. a 
sz. engedélyezett és 15.600/1938 sz. 7. §. (1) értelmében a m. kir. Hon
védelmi Minisztérium ellenőrzése mellett működő s z a k ü z 1 e t
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Megdőlt az olaj 
világhatalmi pozíciója

A legfontosabb háborús nyersanyag
a kőolaj, az döntötte el annakidején 
a világháború sorsát is. Azóta nem 
volt egyetlen nemzetközi konferen
cia vagy nagyobb politikai esemény 
sem, amelyen ne az olaj játszott 
volna valamilyen fontos szerepet. 
Szinte fixa idea yolt már. hogy a 
nemzetközi politikát a kőolaj hatá
rozza meg. Senki sem vette észre, 
hogy közben ennek a tételnek a jo
gosultsága lassan, de annál biztosab
bon megszűnik.

A kőolaj világuralma megszűnt ab
ban a pillanatban, amikor sikerült 
szénből benzint, kenőolajat éa pet
róleumot előállítani. A szén sokkal 
elterjedtebb, mint az olaj, a szén
bányák egy évezred alatt sem merül
nek ki

A benzin synthesis története te
le van romantikával és izgalommal. 
A cél érdekében hatalmas összege-

H o r t o b á g y i  napslyi üzem
kiváló minősegei közismertek 
Budapest. V., Ihurzó-köz 4

telelőn: 453-607 226

két áldozó kutatókat nem értették 
meg a kortársak. Erős jellemre, nagy
akaraterőre volt szükség, hogy a sors 
mostohasága ellenére is le tudja 
rakni az 1920 1930-as evekben Né
metország függetlenségének alapjait 
az olaj tekintetében is. A s zén 
cseppfolyÓ6Ítá*ával foglalkozó német 
kutatók neve közismert, de keve
sen ismerik a körülményeket, hogy 
miként sarkalta egyik eredmény a 
másikat és ki viselte a sokmilliós 
kiadásokért a felelősséget.

Úgy kezdődött, hogy Bergius Fri
gyes dr.. a hannoweri műegyetem 
magántanára meg akarta oldani a 
kőolaj és szén keletkezésének pro
blémáját. Magasnyomású kemencéi
ben valóban sikerült szénből ben
zint es más folyékony kőolajtermé
keket előállítania. Szabadalmát azon
nal bejelentette. Négy szabadalma 
közül az elsőt 1913 augusztus 9-én 
fogadták el.

A véletlen kiszámíthatatlan játé
kából az Oppau-i anilin- és szóda- 
gyar uj kutató laboratóriumában 
ugyanakkor kezdte el kísérletezéseit 
a szt-n-cseppíolyósilással. amikor 
Bergius 1 iannov erben.

rok fölötti elvezetésével benzint, al
koholt és kőolajhoz hasonló folyé
kony termékeket kapunk.

Röviddel rá Bosch Károly lett a 
Ludvv igshafcn-i müvek technikai 
üzemvezetője. Az ammóniák szintézis
problémájának megoldása az ö ér
deme. Itt állt előtte az uj feladat, 
a szén cseppfolyósitása. Számára 
mindenesetre fontosabb volt az nl- 
koholszerfl termékek előállítása.

Bergius közben az esseni Th. 
Goldschmidt cég kutatólaborató
riumának lett vezetője. E cég se
gítségével megpróbálta továbbfejlesz
teni a szénből való benzin- és olaj
nyerésre vonatkozó eljárásait. 1916- 
ban épült fel Mannheim-Rheinauban 
az első nagy kísérleti állomás. Egyik 
műszer a másik után született a 
banzinsvnthesis céljaira.

Ot millió aranymárkát öltek e kí
sérletekbe — eredmény nélkül —, a 
cég nem áldozhatott több pénzt.

Eközben a világháború kimenetele, 
a Rajna-vidék megszállása és az in
fláció megölt minden vállalkozó- 
kedvet. Sőt, az a veszély fenyege
tett, hogy a Bergius-szabadalraat el
adják a nemzetközi kőolajkonszern
nek.

Ekkor jelent meg a láthatáron is
mét egy ember, aki a benzinsynthe-
sis abbamaradt munkáját újra elindí
totta. Fiscber Ferenc dr. professzor, 
a Mülheim-i szénkutatóintézet ve- 
zê öje. ö és Tropsch nevű munkatár
sa kimutatta, hogy katalysatorok se
gítségével nyomás nélkül is lehet 
szénoxidból és hidrogénből benzint.

Király és Mészáros
kőzszállitás: szabd 
és fthérnsrril
Budapaat ,  11., 
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Kéler Andor
k r i s t á l y o s í t ó  és 
lughöteldolgozó üzeme

Budapest.
X IV . Erzsébet királyné-ut 51

Ez az oppaui cég akkor fejezte be 
éppen az ammóniák szintézisét, meg
oldva ezze' a levegő nitrogénje meg
kötésének döntő fontosságú problé
máját; a katalytikus nyomás szinté
zis térén nagyszerű tapasztalatokat 
szerzett e firma és tízezer kísérletet 
végzett a leghatásosabb katalysator 
felkutatására. Rájött éppen arra, 
hogy az ammóniák synthesisénél 
szerzett tapasztalatokat a szén ké
miájában is fel lehet használni.

Annál jobban meglepte az oppaui 
gyárat Bergius ismertté vált szaba
dalma. ő is sietett találmányát be
jelentené Ennek értelmében szén- 
oxidnak és hydrogénnek katalizato-

t ö k é l e t e s e n  ,  -h *
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petróleumot és szilárd parafint elő
állítani. F'ischer ezzel azt is meg
mutatta. hogy drága, nemesacélból 
készült apparátusok nélkül is lehel 

siker reményével dolgozni kisebb 
üzemekben is.

Dr. Bosch Károly időközben előlé
pett, ö lett a hatalmas I. G. Far- 
benindustrie tulajdonképeni vezető
je. Első intézkedései között elrendel- 
te, hogy a Leuna-müvek a szénből 
való benzinnyerés kísérleteit minél 
nagyobb keretek között kezdjék meg 
Embert és anyagot nem kímélve in
dult meg a bámulatos munka rövid 
időn belül.

E kísérletek vezetésével Kraucb 
Károly dr-t bízták meg. ö volt, aki 
már 1917-ben a Leuna-i hatalmas 
nitrogén-müvek felállításánál bebi- 
zonyitotta, hogy számára nincsenek 
legyőzhetetlen nehézségek. Néhány 
év alatt olyan gyárrá fejlesztette az 
üzemet, amely egyelőre 30.000 ton
na Leuna-benzint, később 100.000 
tonnát produkált évente.

Midőn a nemzetiszocializmus ura
lomra került a nagybani syntheti- 
kus benzin-előállítás már kipróbált 
módszerekkel rendelkezett. A meg-

Képkereiek
HOFFMANN FERENC-nél
Becsi. IV. lí r t ty  H rtly -tl 21. IT, G arlta i-l. S

lévő minta példájára kellett csupán 
további üzemeket felállítani, hogy a 
német motorizált haderő üzemanya
ga biztosítva legyen.

A felelős férfiak még továbbmen
tek. Nem elégedtek meg egy eljá
rással, csak azért, mert azt elsőnek 
próbálták ki, több technikai eljárás 
fölött akartak rendelkezni

Epén ezért latbavetették befolyá
sukat, hogy a Fischer-Tropscb-féle 
eljárás szériát is meginduljon a ben
zingyártás. Ma már valamennyi me
tódust bevezették a különféle üze
mekbe. Ilymódon sikerült elérni, hogy 
a maradék gázokból és egyéb md.ék- 
termékekből az értékes anyagok oly 
sokaságát tudták előállítani, melyek 
birtokában a benzinblokád kétszere
sen, sőt, háromszorosan is áttörtnek 
tekinthető.

Nemcsak hajtóanyagot gyártanak, 
hanem zsírt, mosószereket, a tex
tiliparban használatos pótanyagokat, 
festékanyagokat és sok más egye
bet.

Az olaj világhatalmi pozíciója 
megdőlt — a technika birodalmában 
pedig egy hatalmas, uj területet tár
tak fel.

E l v e s z e t t  idő a válogatás, am ikor az

A D L E R  Í R Ó G É P  £ “*£,
yezértégviselet: lá ss János 17.. Iránti utca 4 _  Telelőm: 183 628

Varga József
a szabadkikötő fejlesztéséről

\ arga József kereskedelmi mi
niszter tárcája költségvetésének in
dokolásában a következőket mondta: 

A nemzeti és szabadkikötő, mely 
az elmúlt évbeq a komáromi kikötő
vel bővült, a múlt költségvetési év
ben közel 10 millió mázsát kitevő 
összforgalmával nagyjelentőségű esz
köze volt a magyar kiviteli és be
hozatali, valamint az átmenő forga
lom lebonyolításának. A kikötő for
galma évről-évre fejlődik és múlt 
üzleti évét i9 felesleggel zárta. A 
tiszta feleslegből a kikötő további 
fejlődésére szükséges beruházások ki
adásait fedezem és igy lehetővé vált. 
hogy a kikötő saját tiszta jövedelméből

raktárépületeket, irodaépületeket, da
rut és a kikötő üzletviteléhez szük
séges felszerelési eszközöket létesít
hessen, illetve beszerezhessen.

A kikötőben létesített punto-franco 
is állandó fejlődést mutat és a sok
irányú külföldi érdeklődés, különö
sen ped:g több jelentékeny nagy kül
földi cég letelepedése azt bizo
nyltja. hogy a szabadkikötő hivatá
sának minden tekintetben megfelel 
A mai háborús helyzet megszűnése 
bsetén minden remény megvan ar
ra, hogy a punto-franco eddigi fej
lődése még nagyobb arányokat fog 
ölteni.

C sökkent a b an k jeg y fo rg a lo m
A Magyar Nemzeti Bank bank 

jegyforgalma a november 7-i kiinu 
tatás szerint az október 31-i forga 
lommal szemben 51.2 millió pen 
gővel csökkent. A váltóbenyujtásol 
összege a váltóvisszavonások össze 
gét 19 millió pengővel haladti 
meg. A kézizálogra adott kölcsönök 
nél a folyósított kölcsönök összeg 
3.6 millió pengővel volt nagyobb 
visszafizetések összegénél. Az állam 
adósság törlesztésére 0.5 millió pen

gő folyt be. Az állami giroszámlákon 
a befizetések 73.9 millió pengővel, 
az egyéb számlákon pedig 5.3 mil
lió pengővel múlták felül a kifize
téseket, úgy, hogy a girokövetelések 
állománya összesen 79.2 millió pen
gővel növekedett. Az érckészlet 0.4 
millió pengővel, a váltópénzkészlet 
2 millió pengővel emelkedett. Az 
• Egyéb követelések* 11.2 millió pen
gővel, az »Egyéb tartozások- pedig 
14.5 millió pengővel apadtak.

A z 1 9 4 0  é v  
l e g n a g y o b b  
m ű s z a k i  
m e g l e p e t é s e

T y p e  1 2 5
a több évtizedes gyártási tapasztalatokkal rendelkező Puch-gyár remek

Steyler-Daioiler-Puch Müvek rl. VI., Lehel-u. 25
Telefon: 292-340

Be kell jelenteni a használat
ban nem lévő vastárgyakat
Az iparügyi miniszter rendeletet 

adott ki az egyes használatban nem 
levő \ astárgyak bejelentéséről. A 
rendelet szerint iparát gyárszerü 
iparűzés szokásos keretei között 
folytató iparos. ócskavasat vagy 
használt vastárgyat forgalombahozó 
kereskedő, legalább öt alkalmazot
tat foglalkoztató más kereskedő, bá
nya- és kohóvállalat, közhasznú vil- 
lamosmü fenntartója, közforgalmú 
és hajózási vállalat a MÁV ki
vételével, - közhusznu gépjárómü- 
vállalat fenntartója, — feltéve, hogy 
saját javítóműhelye van , az ál
lam. a törvényhatóság és község ál
tal fenntartott vagy kezelt üzem 
vagy vállalat, végül az a mezőgazda, 
aki legalább 50 Itat. holdon gazdál
kodik, november 10-én birtokában 
levő egészben vagy tulnyomórés/ben

vasból készült szerkezetet, tartályt, 
csövet, járóművet, járóműpályát, gép- 
alkatrészt vagy eszközt, amely leg
alább egy év óia nincs üzemben vagy 
használatban, illetve olyan állapotban 
van, hogy javítás nélkül nem is ve
hető üzembe vagy használatba 
köteles bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség nem 
lerjed ki azokra a vastárgyakra, me
lyeket, mint ócskavasat, a Külkeres
kedelmi Hivatalhoz annakidején mái 
bejelentettek. Nem terjed ki továb
bá a bejelentési kötelezettség arra, 
akinek a birtokában levő, fentebb 
meghatározott vastárgyak súlya az 
5 mázsát nem éri el. A csak részben 
vasból készült tárgyak esetében u 
bejelentési kötelezettség megállapí
tása szempontjából csak a vasrészek 
súlyát kell figyelembe venni.

I KAI i aS - GÍ RFOGCÖHYT ARTÓK
kaphatók minden szaküzletben

Gyár: Ilii, O fs z á p ir i - i .  26|b

A bejelentést a rendelet hatályba
lépésétől számított, tizenöt nap alatt
postáraadott. az ipari anyaggazdál
kodás vas- és arélipari bizottságá
hoz (Budapest, V'., Gróf Vigyázó 
Ferenc utca 2.) cimrctt ajánlott le
vélben kell megtenni.

A bejelentési kötelezettség alá eső 
vastárgyakat a vas- és acélipari bi
zottság engedélye nélkül csak annak 
részére szabad elidegeníteni és csak 
az szerezheti meg, aki ócskavasnak

„KING“ CIPÓ
LEUTWYLER FERENC
BUDAPEST, XI.. HORTHY M.-UT 25

vásárlására az iparügyi miniszter
től. vagy a vas- és acélipari bizott
ságtól kapott engedély alapján jo
gosult erre.

A  k is iparos p rob lém ái
I r t a : F e lsőb ü k i L a los

Sokat hallottunk és sokat hallunk 
a magyar kisiparos-társadalom pro
blémáiról beszélni. Kétségtelen, hogy 
a problémák megoldása csak kellő 
körültekintés és alapos előmunká
latok alapján lehetséges. Vannak 
azonban olyan kérdések, amelyeket 
el lehet különíteni s önmagukban is 
meg lehet oldani. Ilyen kérdés: az 
adózás kérdése.

Cserna  Géza
szerszámkészítő üzem e
Káazit amerikai rendszerű ptraozerazhmo- 
kat. húzöazeraznmokat. iúrókéazUlekeket. 
•pocidba Répáitól, valamin! eeztrrtélyoa éa 

gyalua munkákat
Csepel, F e re n c-u tca  54

Telefonhívó: 147-764

Azt hiszem, nem állítok valótlant, 
ha azt mondom, hogy több, mint 
niásfclszázezernyi kisiparos társa
dalom nagyrészének keresete az évi 
3600 P alatt ián. Meg vagyok ugyan 
győződve. hogy igen tekintélyes 
azoknak a kisiparosoknak a száma, 
akik örülnének, ha évente a fenti 
összeg kétharmadát megkeresnék. 
Megállapíthatjuk azt is, hogy ki
vált a mai viszonyok mellett évi 
3600 P. kereset nem mondható vala
mi fantasztikus keresetnek.

Tekintettel arra. hogy a fentiek
ben azt mondottam, hogy a kisiparo
sok * keresete általában a 3600 P. 
alatt van. nézzük meg pl., hogy 
egy kisipatos, akinek az adóalapja 
3500 P-ben van megállapítva, milyen 
címen és mennyi adót fizet.

Általános kereseti adó 3500 P után 
175 P. inségjárulék a kereseti adó 
után 7.) P. útadó 7.87 P. kereskedel
mi és iparkamarai illeték 11 P, 
jövedelmi adó 77 P, rendkiiüli pót
lék 46.20 P. rokkantéi látási adó 

.20 P, összesen tehát 412.27 P. Va- 
onadót nem számítottam, mert

kéve an, akinek vagvot

Nézzük meg ezzel szemben, hogy 
ugyanilyen évi kereset után mit fi

adói pl. egy magánalkalmuzott. 
évi 3500 P. megfelel havi 

<5 P-nek. Ezután fizet: alkal
mazottak kereseti adója havonta 3 60 
évi 43.20 P. külön adó (havonta 3.60. 

43.20 P. rokkantellátási adó ha- 
a 20 f. évi 2.40 P.. összesen te

hát 98.80 P.
Tehát, amíg a kisiparos kereseté

nek 11.8 százalékát fizeti ki adóba, 
addig a magánalkalmazott 2.8 szá
zalékot fizet.

Félreértés ne essék: ezzel az ösz- 
szehasonlitással nem azt akarom 
bizonyítani, hogy a magánalkalma- 
zolt kevés adót fizet, hanem, azt, 
hogy a kisiparos fizet sokat. A kér
dés csak: miért7

.Általában azért mondják

Fiedler János
Lenipari r. t. K om árom

B u d ap es ti iroda :
V„ Nádor-utca 34. szám
Készít mindennemű len- és 
kócfonalat. fehérít és fest

mert a magánalkalmazott keresete, 
fizetése, fináncnyelven szólva: •meg
fogható* , azaz kétséget kizáróan 
megállapítható. A kisiparosok nagy
részénél a kereset nein ellenőrizhe
tő s ezért becsléssel kell azt meg
állapítani.

Tény az. hogy a kisiparos 
ha csak nem bejegyzett eég — nem 
vezet könyveket, nem vezet feljegy
zéseket, mert arra nincs kötelezve. 
De ez nem magyarázat arra, hogy 4 
és félszer több adót fizessen, mint 
v . a sorstársa, akit az élet a mun
kapad helyett az íróasztalhoz veze
tett

Meg vagyok győződve, hogy ha a 
kisiparos adóterhét 11.8 százalék
ról leszállítják 2.8 százalékra, kész

séggel vállalja egy egyszerű könyv- 
vezetés kötelezettségét amiből for
galma, keresete megállapítható. De 
akkor a feljegyzés, a könyvelés alap
ján készüli adóbevallási is el kell 
fogadni. Tehát a kőtelező könyvve
zetés és az adókulcs leszállítása 
egymástól el nem választhatók, egy
mással összefüggésben vannak. De 
összefüggésben van az adómorál kér
désével, amelyről egy más alkalom
mal lesz szó.

Baross-trafikosok
közgyűlése

A Baross Szövetség Dohányirus 
Csoportja december 1-én (vasár
nap) d. u. 15 órai kezdettel a Ba
ross Szövetség székhazában (Buda
pest, V ili.. Muzeum-utea 17. sz.) 
tartja évi rendes közgyűlését.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyi
tó. 2. Beszámoló-jelentés az évi 
működéséről. 3. Zárszámadás. 4. 
Számvizsgáló-bizottság jelentése. 5. 
Felmentvény megadása. 6. Az ügy
rend alapján a megüresedett tiszt
ség betöltése. 7. Számvizsgáló-bi
zottság kijelölése. 8. Költségvetés. 
9. Segélyintézmény ügyvitele. 10. 
Indítványok és fellebbezések. (In
dítványok a közgyűlés előtt 8 nap
pal írásban benyitjtandók.)

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

Ki t űnő  ko n y h a  
D r e h a r  s ö r ö k  

C i g á n y  z e n e  
Telefon: 268-522.

A nagykanizsaiak 
kívánságai

A nagykanizsai Baross-kerüiet be
advánnyal fordult a város polgármes
teréhez. amelyben hivatkozással az 
1930. évi IV'. t. c.-re és annak vég
rehajtási utasítására, a nagykanizsai 
autófuvarozási iparjogositványok sür
gős felülvizsgálat alá vételét kérte.

Kérte egyben a város vezetőségét, 
hogy az általa beadott keresztény- 
magyar iparjogositvány-kérelmeket, 
amiket az autófuvarozó iparra be
terjesztett, a legsürgősebben intézze 
el.

Hat pengő 
a zsák-biztositék
A Hivatalos Lap vasárnapi számit 

közli az iparügyi miniszternek a zsá
kok forgalmának és felhasználása 
nak korlátozásáról kiadott rendeletét 
A rendelet a cserezsák adására, ille
tőleg az eladótól átvett zsák vissza 
szolgáltatására részben eddig is 
fennállott kötelezettséget általáno
sítja s az átadott zsákért szedendő 
biztosítékot hat pengőre felemeli 
Kimondja ezenkívül a rendelet, hogy 
zsákba csomagolt áruból nem sza
bad olyan módon mintát venni, vagy 
a zsák kibontásakor a zsineget oly
módon elvágni, bogv ezáltal a zsák 
megrongálódjék.

T o j á s
bfsalml elfck

M in d ig  Jót szállít:

Dobó Sándor
II.. Imre-u. 6. telein: 187-430
Vili hál-köríti elírnak 1(11(8
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Ingatlan, adás-vétel
ügyben forduljon bizalommal

GR. HEGYI ZOLTÁN inflallanirodához
t llL . ló i t  fciiard-í. 6. Tele'in: 139 683

H a id e k k e r  S á n d o r  a  k e re s k e d ő -  
és ip a ro s fo g la lk o z á s  m e g b e c s ü lé sé rő l

Az utóbbi években az üzleti élet
ben diadalmasan emelkedik a tisz- 
tultabb erkölcsi felfogás. A jog és 
a.: : rkölcs megtalálja régi kapcso- 
, i és egyik politikai győzelmet 

aratja a n ásik után. Elérkezettnek 
,i‘ uk az időt arra. hogy a kercske- 

• iparosfog}alkotás is vissza- 
issek régi megbecsül sebe. Nem 

lolunk a régi céhszervezet visz- 
«. .„i látására, mert az élet a társa- 
•aln’.i szervezet terén sokat haladt 
: ta ; de gondolunk azoknak az er- 

. lesi értekeknek a felemelésére, 
amelyeket a céhszervezet oltalma
zott : mert ezen a téren az élet azó
ta csak visszafejlődött.

Alapvető erkölcsi érték volt a

KrLEINC L iMaIYAS
M E N Y A S S Z O N Y !  MIRTUSZ- 
K O S Z O R J  ES FÁTYO L ÚZfM S

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

18

, ehszervezet ben, hogy a gazdasági 
foglalkozást űzőknek módot adóit 
orra. hog>i rendet teremtsenek a sa
ját por'ájukún. A céhmester, a vá- 
roslirci joghatósága kiterjedt arra 
is, amit ma fegyelmi büntetésnek 
mondunk. Ez a fegyelmi bírásko
dás védte meg a foglalkozás meg
becsülését az egész nemzet szemé
ben. Aki a céhbe tartozott, olyan 
testület tagja volt, amely első fel
adatának tekintette, hogy csak jó- 
hirü embert tűrjön meg magában; 
és ez a jóhiroév nem a látszaton, 
hanem az erkölcsös o a  ádi cicién < s 
tisztességes termelő tiiuiJ.tiu ala
pult.

M ily  jelemelő volna, ha pusztán 
az tény. hogy valaki élethivatása 
szerint iparos, vagy kereskedő, egy
úttal azt jelentené, hogy az illető 
egy olyan testületnek a tagja, 
amely testület csak meghatározott

Jo
Szép 
0 csőC i p ő

D o n i o n  kos-nái
Bpest, V I., T e ré z -k rt. 27

ra la s rttt  Fiátiglet nincs. 55 é its  ctg

■’.áicsi mértéket megütő emberi 
meg a kebelében. Ehhez azon- 
szükség volna olyan szervre, 

ani.-lv joghatósággal bir a fogiai- 
/.t- megbecsülése elleni vétségek 

megtorlására.
Ezt ! iz,myitják a tisztességtelen 

v- rv : ügyekkel foglalkozó rendes
bír uk és kamarai választott bi- 
rá-i.'ji.!. tizeonégyéri működésének 
• rt-dményei Ls. Különösen tanulsá
gos e tekintetben a kamarai válasz
tott bíróságok működése. Ezekben 
a bíróságokban magasállásu hiva
tásos bírák dolgoztak együtt a gya
korlati élet embereivel és az ered-

îÁöAcÁ
MINŐSÉGE ELSŐRENDŰ

■Sfa^cub

meny azt mutatta, hogy az üzleti 
tisztesség megítélése tekintetében a 
magas képesítésű hivatásos jogász 
és a gazdasági élettapasztala
tokkal biró kereskedő vagy ipa
ros erkölcsi szemléletének összeta
lálkozása az európai irodalomban 
( 'ismeri döntvényekre vezet i ,■ ezek
nek a döntvényeknek az üzleti lég
kört megtisztító és magát ez üzlet
embert felemelő hatása mindinkább 
érezhetővé válik.

Ez a tizennégyévi gyakorlat kö
vetendő útmutatást ad; mindamel
lett az útnak csak a kezdetét vi
lágítja meg. Megmutatja, hogy a 
foglalkozás megbecsülése órdikeb •« 
mikent kell viselkednie egymással 
szemben a versenytársaknak; de nem 
mutatja, mert jogszabály hijjin 
nem is mutathatta meg, hogy 
ugyané célból miként kell viselked
niük azoknak a kereskedőknek és 
iparosoknak, akik nem versenytár
sak egymással szemben és minden 
kereskedőnek és iparosnak az ős
termelővel, a fogyasztóval és min
denki mással szemben. Olyan fela
dat ez, amelyet el kell végezni és

ennek az elvégzésére a fegyelmi bí
ráskodás hivatott.

A fegyelmi bíróságokkal kapcso
latban a tapasztalatok sokfé.ék és 
nagyon is megszívlelendők. Ezúttal 
csak a két legfontosabb tapasztalat 
megemlítésére szorítkozunk. Az 
egyik: megfelelő törvény alkotása, 
a másik a szervezés elvi alapjai.

A jog tekintetében úgy a más té
ren már megvalósított fegyelmi bí
ráskodás, mint a tisztességtelen ver
seny teletti bíráskodás általános fo- 
galomn. cghatár ozással dolgozik. Az 
ilyen keretfogalmat valóságos tar
talommal a mindenkori erkölcsi 
szemlélet tölti meg. A választott bí
ráskodásban résztvevő gyakorlati 
emberek az üzleti tisztesség fogal
mát a kellő megértés mellett a kel
lő szigorúsággal is értelmezték; 
minden bizonnyal igy fogják értel
mezni a foglalkozás megbecsülését 
sértő magatartás fogalmát is.

A  szervezés tekintetében az 
ügyek jó cs gyors elintézése mellett 
a gyakorlatnak az ország egész te
rületim való egységes voltát is biz
tosítani kell. E tekintetben szükség
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telennek, sót hátrányosnak látszik 
a fegyelmi bíráskodásnak szakmán- 
kinü megszervezése. A  tisztességte
len verseny terén kialakult gyakor
lat megmutatta, hogy ugyanaz az 
túléli tisztesség kötelezi a gyáripa
rost, mint a keresltedét vagy kézmü- 
iparost, ugyanannak az erkölcsnek 
kell uralkodni a bank- és pénzvál- 
tóiparban, mint a iLmiparban vagy 
az inkasszóiparban; minden bizony
nyal ez ád a foglalkozás megbecsü
lésére is.

A  fentiekből következik, hogy 
nem szakmánk inti, hanem területi 
szervezés látszik kívánatosnak; a 
gyakorlat egységét pedig egyfokú 
fellebbezési fórum biztosíthatná.

A területi szervezés alapja a ke
reskedelmi és iparkamarák kerületi 
beosztása lehetne, a fellebbezési fó
rum illetékessége pedig az ország 
egész területére kiterjedhetne.

A tudomány újabb eredményei, a 
gyakorlati tapasztalatok és maga a 
méríöldes lépésekkel haladó élet 
egyaránt sürgetik a fegyelmi bí
ráskodásnak a fenti elvek szerint 
való megteremtését.

B u d á n !
Harisnya, fehérnemű

Horkainál
I.. Krisztina - körút 30. sz.

A korm ányzat á rpo litiká ja  
és az áre ilenőrzés rendszere

A háborús feszültség, i 
gazdasági kapcsolatok 
megzavarja a gazdasági 
ringését akkor is. ha az 
háborút nem is visel. A

nemzetközi 
felbomlása 

élet vérke- 
írs/.ág maga 

pasztalat
azt mutatja, hogy a normális viszo
nyok megszűnése nyomán keletkező 
és indokolatlan ijedelem általában a 
tényleges szükségleteket meghaladó 
vásárlásukra, árufclhalmozásokra ve
zet. Ennek természetes következmé
nyeként — mégha elegendő menv- 
nyiségü áru áll is rendelkezésre - 
a szokottnál nagyobbmérvü vásárlás 
a szállításokban fennakadást és át
meneti áruhiányt okozhat.

A kormányzat egységes és átgon
dolt irányítása legelsősorban a leg
fontosabb cikkek termelésének folya
matosságát kívánja biztosítani és en
nek érdekében gondoskodik arról is, 
hogy csak a szűkösen rendelkezésre 
álló nyersanyagokból a legszélesebb 
néprétegek szükségleteit kielégítő tö- 
meg fogyasztási eikkc-k készüljenek. 
A népellátást biztositó mezőgazda- 
sági termények termelés-folytonossá
gának biztosítása érdekében a kor
mányzat a termelési költségtöbblet 
erejéig áremelést engedélyezett, 
ugyanakkor azonban a fizetések ezál
tal indokolt mérvű emeléséről sem 
feledkezett meg.

Az árellenőrzés átgondolt és szer
vesen egységes rendszere mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy az árel- 
lcnörzés szabályozásánál a kormányt 
a széles néprétegek elsőrendű szük
ségletei biztosításának szociális gon
dolata vezette.

Kétségtelen, hogy az árellenőrzés 
rendszerének a visszatért keletma
gyarországi és erdélyi részekre való 
kiterjesztése a különböző gazdasági 
felépítés és árdifferencia miatt, át

meneti nehézségeket okozhat. Ezen 
nehézségek lehető lecsökkentése ér
dekében a kormányzat támogatásával 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara oly népszerű, ismeretterjesz
tő iüzelct adott ki, amely tömören, 
közérthető nyelven tartalmazza az 
árszabályozással kapcsolatos legfon
tosabb tudnivalókat, ugyanakkor a 
kormányzat szociális természetű

egyéb intézkedéseit, igy többek kö
zött a minimális munkabérre, a 
munkaidő-szabályozásra, a fizetéses 
szabadságra, a különböző hitelked
vezményekre, stb., stb. vonatkozó 
rendelkezéseket is felöleli. A minden 
kereskedő és iparos számára nélkü
lözhetetlen füzet a nagyközönség 
számára is igen érdekes és fontos 
tudnivalókat tartalmaz.

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

B ő r á r u k ,  dpészkeilékek és szerszámok 
legolcsóbb n a g y  b a n i b e v á s á r lá s i  
beiye. F lorida k a p ta fa  és csizma- 
sám fa k ü lö n le g e s s é g e k . Katonai 
alakulatok és á l l a m r e n d ő r s é g  szállítója

Erdélyi képviselők értekezlete 
a Baross Szövetségben

A Baross Szövetség országos el
nöke, Ilovszky János országgyűlési 
képviselő, — mint előző számunk
ban jeleztük, — megbeszélésre hív
ta meg a Baross-palotába a kép- 
viselóliáz erdélyi tagjait. A meg
beszélésre az erdélyi képviselők nagy 
számban jöttek el. Bésztvett az ér
tekezleten többek között:

Pál Gábor, Árvay Árpád, Török 
Andor, Jodál Gábor, Albrecht De
zső, Bartha Ignác. 1 ita Sándor, 
Szilágyi Olivér, Váró György, Fi- 
gus Aibert. Teleki Béla, Patzké 
Elemér, Bánjfy Dániel, Költsey 
Ferenc.

^ r c l je r
H m l l i t ;  c t t k i l i ü ,  b i b i t ,  k e k s z
csak a Jobb Üzletekben!

Az értekezleten a Baross Szövet
ség vezető tagjai is resztvettek. Az 
erdélyi képviselők előtt llovszny 
Jáuos ismertette a Baross Szövetség 
célkitűzéseit és törekvéseit, hangoz
tatva, hogy a Baross Szövetség tá
bora szeretettel és- készséggel siet 
az erdélyi kereskedő- és iparoslest- 
véreik segítségére és támogatására 
még áldozatok árán is.

Az erdélyi és az anyaországbeli 
kereskedelem összekapcsolása érde
kében szükséges teendőket beszél
ték meg ezután és megvitatták a 
közös problémákat is.

Az erdélyi képviselőket azután 
Ilovszky Jáuos estebéden látta ven
dégül, amelyen többek között fel
szólalt Pál Gábor országgyűlési 
képviselő is.

Pál Gábort lelkes ünneplésben 
részesítették. Az erdélyi képvise
lők illusztris tagja szerényen elhá
rította az ünneplést, hangoztatva, 
hogy nincs hozzászokva ahhoz, hogy 
az ő személye ünneplés tárgya le
gyen, mert hiszen nem is olyan 
régen még üldöztetés volt az osz
tályrészük.

— Az ünneplésre — mondotta 
— nem számíthatunk, de nem is 
érdemeljük meg, mert mindazt, 
amit tettünk ottani életünk alatt, 
nem azért tettük, hogy azért ké
sőbb elismerést kapjunk. Nem is 
szabad hangoztatni, hogy nehéz 
életen mentünk keresztül. Elmúlt 
és a reá ja való emlékeztetés csak 
hivalgás volna, aminek nincsen he
lye. Nem szabad úgy tekinteni,

Fűző, f ü r d ő r u h a ,  
fehérnemű - szaküzlet

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

mintha küzdelmünk nehéz lett vol
na, mert azoknak is nehéz volt az 
életük, akik itt, a csonka hazában 
éltek és nagy szeretettel tekintet
tek felénk. Mind átérezzük teljes 
egészében a sorsközösséget és ápol
juk azt a szellemet, amely itt, Bu
dapesten és az anyaországban fe
lénk irányította a tekintetet. Ezért 
a szeretetért mi hálával tartozunk 
és egyúttal azt a kötelességet is 
éreznünk kell, hogy az eszmét, 
amelyet szolgáltunk Erdély terüle
tén, tovább kell szeretnünk és vin
nünk. Köszönetünk illesse mindazo
kat, akik az eszmét, itt megvaló
sították annyi buzgalommal és aka
rattal. És a szeretet legyen viszon
zása azok iránt, akik ezen a téren 
munkálkodtak.

Pál Gábor szavait lelkesen meg
tapsolták, majd az erdélyi képvi
selők és a Baross Szövetség-i ve
zetők még hosszú ideig együtt ma
radtak a baráti asztalnál.

H a lk o n z e rv e ! és m u: á rt

WARHANEK C.
cégtől vásároljon 1 halkonzervsrakma legré
gibb és legnagyobb vállalata. Budapest. JUH., 
Frangepán utca 8-10. szám. Telefon: 292— 113

Újra szabályozták 
a tanoncszerződés ügyét

Az iparügyi miniszter rendeletet 
adott ki a tanszerzödés kötéséről és 
a segédi vizsgálat tartásának idejé
ről. A rendelet szövege a következő:

Az ipari közigazgatás egyes kérdé
seinek szabályozásáról szóló 1936. évi 
VII. t. c. 21). paragrafusában fog
lalt felhatalmazás alapján a bel- 
ügy- és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértőleg, úgyis, mint 
a kereskedelem és közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott 
miniszter, a következőket rendelem:

1. §. Tanszerződést kötni — a 
második és harmadik bekezdésben 
foglalt kivételeket nem tekintve, — 
csak május, junius, julius, augusz
tus és szeptember és október hó
napokban szabad.

Ha a lanonc alkalmazása helyén 
iparában a tanonciskolái oktatás nem 
szeptembertől júniusig tart, hanem 
az úgynevezett sűrített tanonciskolái 
oktatás van, tanszerződést — a 3. 
bekezdésben foglalt kivételeket nem 
tekintve — csak azokban a hónapok
ban szabad kötni, amelyekben ta
nonciskolái oktatás nincs.

A tanszerzödést az évnek bármely 
szakában meg szabad kötni, ha

a) a tanoncot oly községben kíván
ják alkalmazni, amelyben alkalmazott 
tanoncok tanonciskolát (tanonctanof- 
lyamot) nem látogatnak,

b) a tanoncul szerződtetni kívánt 
személy nagykorú,

c) a tanoncul szerződtetni kívánt 
személy már tanonc volt és tanviszo
nyának megszűnése óta két hónap 
nem telt el,

d) kivételes méltányosságból a ta
nonciskola igazgatójának javaslatá
ra az iparhatóság megengedi.

2. §. Az 1. §. első bekezdésében 
foglalt korlátozás nem érinti az 
1922:X11. t. c. 8T. §-ának első be
kezdésében foglalt azt a rendelke
zést, hogy a tanszerződést a tanonc 
belépésének napjától számított négy- 
hét alatt meg kell kötni. Csak oly 
időben szabad tehát tanoncot al
kalmazásba venni, hogy a tanszerző
dést az 1. §. rendelkezésére figye
lemmel is kellő időben meg lehes
sen kötni.

Szőnyeg, bútorszövet, függöny, paplan, linóleum, tapéta

Főüzlet: Budapest, V., Vörösmarly-tér 3
F ió k ü z le te k :  Budapest. IV., Iáról* lirálj-úl 18, VII., Rákóczi it  24, 
Debrecen -  Itassa -  Miskolc -  Pécs -  Sopron — Szombathal* |

3. §. Segédi vizsgálatot tartani 
—\ a második és a harmadik bekez- 
kintve — csak junius hónap 16—30. 
désben foglalt kivételeket nem te- 
napjain, továbbá julius, augusztus, 
szeptember, október és november hó
napban szabad.

Az 1. §. második bekezdésében 
említett esetben segédi vizsgálatot 
— a jelen §. harmadik bekezdé
sében foglalt kivételeket nem te
kintve — csak azokban a hónapok
ban szabad tartani, amelyekben ta
nonciskolái oktatás nincsen.

A segédi vizsgálatot az évnek bár
mely szakában meg szabad tartani, ha

a) a tanoncot a jelen rendelet ha
tálybalépése előtt szerződtették,

b) a tanonc olyan községben van 
alkalmazva, amelyben alkalmazott ta- 
poncok tanonciskolát (lanonctanfo- 
lyamot nem látogatnak.

c) a tanidö nem volt tizenöt hó
napnál hosszabb,

Olajok, b en zin  kenőanyagok, 
parafin. AM O n Ia KS/.ÓDA 

dr, Freytag B é la  J en ő
vagyi olajnagykereskedőnél

Vili., Miria ferézia tér 14 le !.: 131-334

d) olyan személy kéri segédi vizs
gálatra bocsátását, aki tanonc nem 
volt, vagy tanonc volt, de a tanoncis
kola látogatása alól fel van mentve,

e) a tanonc a tanonciskola igazga
tójának bizonyítványával igazolja, 
hogy a tanonciskola utolsó évfolya
mát sikeresen elvégezte, vagy hogy 
anDyi ismerettel, amennyit ez az év
folyam nyújt, rendelkezik.

f) a tanoncot az 1922 :XII. t. c. 
102. §-ának első bekezdése alapján 
kell segédi vizsgálatra bocsátani,

g) a jelentkező a segédi vizsgálat 
megismétlését kéri.

4. §. A jelen rendelet az 194L 
május hó 1. napján lép hatályba.

Karácsonyi Ferenc
N m  keresedö Vezérképviseletek

Bpest, IV, Veres Palné-u. 20
Teielon: 18-54-57

Vállal: bizományi-, transitó- és vém- 
kikészitési raktárt. Gyári leraka
tó!. egyedárusitást.

Behozatal — kivitel mindennemű 
árukban

Képviseletek : gyarmatáruk, bel és 
külfö di italárukban, olasz, fran
cia. spanyol borok- és likőrökben

Külön géposztály : kévé- és cacao- 
pörkölők. villanymotoros kávé- 
darálók. csomagológépek, kon- 
servdobozelzérógépek. stb. stb.

Glasurák kávé és malátakávéhoz.
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C a ld e ro n i és Társa
látasnréssnknél Budapest,

VArósmarty-tér t
Fittkísziilélek Barüüiítertl
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F e h é r n e m ű  
J o u r k é  s  z l e t  
A s z i a l n e m U

Kirschner
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Kérje a Lukácsfürdő hires

„Kristály"
g y ó g y f o r r á s á b ó l  

palackozott gyógyvizet

Csokoládé és Kakaógyár
Budapest. II.. Srvetenat-utca 20

Amerikai rendszerű

iro d a b ú to r
Ipari es kereskedelmi k. f. I. 
Budapest, Vili., Magdolna-u. 6
T e l e f on :  143 -  932 
Mindennemű irodabútor 
Irodabútor különlegességek 
Á l l a n d ó  r akt ár

E
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
ÉS ELLENŐRZŐ RT.

BUDAPEST, V., 
ÚJPESTI RAKPART 6
TEL: 115-242, 115-243

M á m  Reszvenytarsasag
Nagy kereskedés
Budapest, ír. Tisza Istián-otca 18
Rövidáru, divatáru, csipke, gomb
Cnl rs.irjim oit -  Idein: IN 484

Tangóharmonikák. gramofonok

rádiókról á r j e g v  zé kel  küld

Mogyoróssy hangszergyár
Budapest Vili. Rákóczi-ut 71

IV.f Foronciek-tere 2

GOURMAND
CUKRÁSZDA
IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 11 

[I £S V., GR TISZA IS1VAH UTCA 6

M etro p o l S zá lló
■I tuUiáonton Ismét a ré|l i i l i i ls  bolti 
Baross-Uisknak szállodái engedmenr adunk 
n i . Rákóczi-úl 58. Telelőn: 423-150

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
VIIL, Mazeum utca 17. az. 

Telefon: 130-430* és 130-405* 
Megjelenik minden pénteken. 
Előfizetési ára évi 24 pengő. 

Tagoknak évi 12 pengő. 
Felelős kiadó:
Tábory Gábor. 
Kiadótulajdonos:

Baross Szövetség
Kereskedő. Iparos, Rokonszakmák 

és Termelők Országos Egyesülete.

Nyomatott:
Paulovits Lnre könyvnyomdájában, 
Budapest, VII., Nyár-utca 6. n. 

Telefon: 223—639.

Közigazgatási joggyakorlat
A  zsibárusipar üzletköre
A 78.000 1923. K. M. számú rende

let 134. paragrafusa a zsibárus üz
letkörét olyképen irja körül, hogy 
az minden olyan használt tárgy és 
feldolgozás utján értékesíthető hul
ladék megvételére és eladására ki
terjed, amellyel való kereskedés kü
lön engedélyhez kötve nincs. Az 
említett rendelet tehát nem tartal
maz olyan rendelkezést, amely sze
rint a hasznait tárgyakkal kereske
dés kizárólag a zsibárus üzletkörébe 
tartozna.

Ilyen korlátozó rendelkezés hiá
nyában nincsen akadálya annak, 
hogy a kialakult és nem kifogáso
landó gyakorlatnak megfelelően, 
használt ipari és mezőgazdasági gé
pekkel és ezeknek használt alkatré
szeivel oly személyek is keresked
hetnek. akiknek csak az ezekkel a 
használt tárgyakkal kereskedésre 
szóló iparigazolványuk van. a zsib
árus ipar gyakorlására jogosító ipar- 
engedélyük ellenben nincs.

Mivel a folyamodó kérvényéből 
kitünően használt ipari és mező- 
gazdasági gépekkel és ezeknek 
használt alkatrészeivel kíván keres
kedni. — ezen a kereten túlmenően 
azonban nem kívánja a zsibárus 
ipart gyakorolni, a használt ipari 
és mezőgazdasági gépekkel és ezek

használt alkatrészeivel keres
kedésre szóló iperigazolványt a tör
vényes feltételek teljesítése esetén 
részére ki kell adni.

Az iparigazolvány kiadásával egy
idejűleg figyelmeztetni kell a fo
lyamodót arra, hogy az iparigazol
vány az említett használt gépek és 
gépalkatrészek árusításán felül azok
nak bevásárlására is jogosilja. a be
vásárlás azonban nem történhetik az 
ószeresek módjára házról-házra vagy 
utcáról-utcára járva. (76.709 1940 
K. K. M.)

Ipartestületi jogok 
gyakorlása

Természetes személyek az ipar
testületben a tagsággal járó jogokat 
csak személyesen gyakorolhatják. 
Ennek megfelelően még írásbeli meg
hatalmazás alapján sem gyakorol
hatja az iparos házastársa az ipar- 
testületi tagsági jogokat. (38.053 
1940. Ip. M.)

Kihágás és pénzbírság
Jogosulatlan helypénzszedés, ille

tőleg helypénzfizetésre nem kötele
zett személyektől helypénznek sze
dése miatt a 6.839 1934. Kgy. sz. 
szabályrendelet 22. és 36. paragra
fusai alapján folyamatba tett kihá- 
gási ügyben 5.590,1940. kih. sz. íté
letével a Kihágási Tanács a másod
fokú ítéletet megváltoztatta és ter
heltet az ellene emelt vád és jogkö
vetkezményei alól, a Rbsz. 155. pa
ragrafusának 1. pontja alapján fel-

Aszfalt. fedéllemez, kőszénkátrány, karbolineum. 
.PYROSAN" lángmentesitő. égést gátló anyag, 

nádlemez, fedéllemezfedések, talajvíz- és talajnedvesség elleni szigetelések

Posnansky és Slrelitz R. T.
Budapest. V.. Zsitvay Leö-ulca 13 — Telelőn: 122-329, 128-285

mentette. A vád tárgyúvá tett az a 
cselekmény ugyanis, hogy terhelt, 
kisbér község vásárbérlője, a vád- 
beli időpontban a vásári helypénz
szedés körül az adott tényállás sze
rinti visszaélést követett el, az el
sőfokú rendőri büntetőbírósági íté
letekben idézett 6.839. ai. 1934.—101. 
kgy. számú vármegyei vásárrendtar
tási szabályrendelet 22. paragrafusá
nak rendelkezése értelmében nem 
kihágást, hanem az csak u. n. át
hágást, helyesebben rendszegést ké
pez és a főszolgabíró (mint közigaz
gatási hatóság) részéről pénzbírság
gal (és nem pénzbüntetéssel) sújt
ható cselekmény.

»Kihágás* és »pénzbírság* egy
mással kapcsolatba nem hozhatók, 
mert kihágás miatt a Kbtk. 15. pa
ragrafusának rendelkezése értelmé
ben pénzbüntetés kiszabásának van 
helye, viszont valakit pénzbírsággal 
sújtani csak kisebb büntetőjogi be
számítás alá eső oly cselekmény 
vagy mulasztás, vagyis rendszegés 
miatt lehet, amely nincs kihágás
nak nyilvánítva.

A Kbtk. 1. paragrafusának rendel
kezése szerint kihágást csak az a cse
lekmény képez, amelyet a törvény, 
a miniszteri rendelet, vagy szabály- 
rendelet kifejezetten kihágásnak nyil-

Minthogy az idézett szabályren
delet az eljárás tárgyát képező cse
lekményt kihágásnak nem nyilvání
totta, terheltet a kihágás vádja és

jogkövetkezményei alól felmenteni 
kellett.

Ipartestületi tagsági dij 
összegének elbírálása

Olyan esetben, ha valaki az ere
detileg megállapított általános ke
reseti adóalap szerint fizetett be 
ipartestületi tagsági diját, s utóbb 
a kereseti adóalapja lcszállittatott, 
nincs akadálya annak, hogy’ a koráb
ban teljesített túlfizetés az ipartes
tületi tag javára külön jóváirassék 
(20.739 1940. Ip. M.)

A jogosulatlan házaló- 
kereskedés minősítése
Férfiruhaszövetekkel folytatott jo

gosulatlan házalókereskedés miatt a 
74.264 1928. K. M. rendelet alap
ján folyamatba tett kihágási ügy
ben az 5.590 1940. sz. Ítéletével a 
Kihágási Tanács a másodfokú Ítéle
tet minősítő részét olyképpen egészí
tette ki. hogy a terhelt cselekménye 
az 1852. évi házalási nyiitparancs 
2. paragrafusába ütköző kihágás 
tényálladékát is megvalósítja.

így határozott a Kihágási Tanács 
mert terheltnek az a cselekménye, 
hogy házalási engedély nélkül férfi- 
ruhaszövetekkel házaltak nemcsak a 
férfi- és fiuruhaszövetekkel folyta
tott házalókereskedést eltiltó 74.264 
1928. K. M. számú rendeletbe, hanem 
az 1852. évi házalási nyiitparancs 
-• paragrafusába is ütköző kihágás.

ír es papirz
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December 2.. hétfő. Balassagyar
mat (Nógrád) oá., Békéscsaba, o. 
szm. v., Bonyhád (Tolna) oók., 
Csákvár (Fejér) oá., Dunapcntelc (Fe
jér) oá., Eger (Heves) há., Harkány 
(Baranya) oák., Hédervár (Győr) 
oák.. Jászapáti (Jász-N.-Sz.) oák.. 
Kölese (Szatmár) oák.. Niündok 
(Szabolcs) oák., Nagyoroszi (Nóg
rád) oák., Nyíregyháza (Szabolcs) 
oák., Pécs (Baranya) oák., Sa jószent - 
péter (Borsod) oák., Sajóvárkony

MOSSMER
vászon, fehérnemű, kelengye
l>., Yáci-u. 1-3 (Tiirr lst«an-u. sarok)
B&ross-tagoknak 5*/e engedmény

Vásárok
(Borsod) oák.. Sárvár (Vas) oák., 
Szirák (Nógrád) oá., Tiszaörs (He
ves) oák., Turkeve (Jász-N.-Sz.) oák.. 
Vámosgyörk (Heves) oá., Vamosmi- 
kola (Bars) oák.

Dec. 3. kedd. B.-gyarmat (Nógrád) 
ok.. B.-csaba (Békés) o. lóvásár. Csák
vár (Fejér) ok.. Gyömöre (Győr) 
oák.. Hügyész (Tolna) há., kizárólag 
bonyhádi tájfajta szm. felhajtással, 
Miskolc (Borsod) há., Nagyecsed 
(Szatmár) oák.. Nagykanizsa (Zala) 
oák.. Sellye (Baranya) oák.. Szikszó 
(Abauj-Torna) h. szm. és lófelh.-

Villam ossági anyagok 
Villam os készü lékek  
Különleges lámpatestek 
Légoltalmi berendezések 

BUDAPEST, V., FALK HIKSA-U. 2. TELEFON: 110-019.

I.

Szűcs Imre
Budapest, V I., K irály-u . 12

Gummi-. kfiiszer-, orvosi műszer- is 
betegapolasi cikkek gyári rakiara — Grógyaru- 
nagfkereskedes — Kulid di vezérképviseletek

sál, Szirák (Nógrád) ok., /.irc 
(Veszprém) oá.

Dec. 4.. szerda: Békéscsaba ok.. 
Hajdúnánás oá.. Heves (Heves) oák.. 
Heves (Heves) hú.. Isaszeg (Pest) 
oák.. Kiskunhalas (Pest) oá.. Miskolc 
(Borsod) hák. és há.. Tapolca (Za
la) oák.. Túra (Pest) oák.. Ujma- 
lomsok (Győr) oák.

Dee. 5. csütörtök: t'sepreg (Sop
ron) oák.. Ibrány (Szabolcs) búk., 
Miskolc (Borsod) há., Ónod (Borsod) 
oák., Tiszafüred (Heves) há.,

Dec. 6., péntek: Huj (Szabolcs) h.

se. felh.-sal, Csongrád (Csongrád) 
oá.. Földeák (Csongrád) oá.. Lenti 
(Zala) oák., N'ikla (Somogy) bucsu- 
kirakóvásár, Sükösd )(Baranya) oák.

Dec. 7. szombat: Csongrád (Cson
grád) ok.. Földeák (Csanád) ok., 
Kiskundorozsma (Csongrád) oák.

Dec. 8.. vasárnap: Kisújszállás 
(Jász-N.-Sz.) oák., Monor (Pest) oák.

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

HAUSCH1LD A LB E R T
Budapest. IV.. Gerlóczy-u.ca 11- 
Közp. Városház kapuval szemben. 

92 éves cég. Tel ISI-572,

ULRICH B. J.
BUDAPEST

V I., V ilm o s  c s á s z á r-ú t  31

Fürdőberendezések, 
ólom -, vas- és réz
c s ö v e k , szivattyúk, 
h o rg a n y -, v a s - és 
r é z l e m e z e k

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  
VN., Károly király-írt 7 

Tál.: 436-200

Határnap: 18.

Élelmiszer, fehérnemű, papucs, mo- 
sószer és anyagok, gyógyszer, köt
szer és röntgenfilm (Alispán Nyír
egyháza). Gyógyszer és betegúpolási 
cikkek, ü\eg, dugó. papíráruk (Gyüj- 
tőfogház ig. Bp.). Víz-, gőz-, gáz-, 
egészségügyi szerelvények (Pázmány 
Péter tud. egyet. gazd. igazg. Bp.). 
Cveg és papirtégely (OTI. Bp.). Épí
tés (Községi elölj. Balatonujhely). 
Lenzsúvoly és féllenzsávoly (Dohány- 
jőv. igazg. Bp.). Hideg- és meleg- 
vízvezetéki munka, csatornázási mun
ka (Iparügyi min. Bp.). Építés (Al- 
lamép. hív. Gyula). Élelmicikkek 
(Helyőrség közétk. biz. Szeged). Pa
pír, nyomtatvány és irószerszállitás, 
nyomdai és könyvkötői munka (Al
ispán Balassagyarmat).

Határnap: nov. 19.

Laboratóriumi eszközök és kórházi 
Szerelékek, konyhaedény zet és kór
házi vasbutorzat, orvosi műszerek,

K özszállitások
Esetleges felvilégositások titkárságunknál a hivatalos órák

porcellán- és üvegáruk, kórházi fa- 
bulorzat, orvosi gumiáruk, szőnyeg, 
linóleum, nyomtatvány és papíráruk, 
röntgen-cikkek, cszkö/ö!< és fogászati 
cikkek (Honv. min. 12. oszt. Bp.). 
Postaszállitás ellátása (Postavezérig. 
Bp.). Irodai és anyagszerek (Bün
tet ötörvényszék Bp.). Járdaépítés 
(Allamép. hív. Miskolc). Szén, kut- 
szivattyuk karbantartása (Polgármes
ter Nyíregyháza. Filmfelvevő és le
adógépek szállítása (Honv. Légierők 
Psága Bp.). Élelmiszer (Dobó I. 14. 
honv. gy. e. I. zlj. közétk. b. F.ger). 
Röntgen berendezés (OTI Bp.). Kút
fúrás (MÁV. üzlet vezet őségé Szeged).

Határnap: nov. 20.

Fuvarozás (Dohánygyár Debrecen). 
IIus és husnemüek (Helyőrségi köz
étk. biz. Piliscsabatábor). Fuvaro

zás (Dohánybeváltó hivatal Ersekuj- 
| vár). Termény, fűszer, gyarmatáruk 

(MÁV. Betegségi Bizt. Int. Bp.). 
Tej, tejtermék, hús, egyéb élelmicik
kek (9. sz. helyőrségi kórház par- 
sága Bp.). Fenyőanyag (MÁV. igazg. 
Bp.). Irodai anyagszerek (Törvény
szék eln. Kecskemét). Élelmiszer, 
irodaszerek, tisztítószerek, (All. kór
ház ig. Léva). Bányafa, deszka és 
fenyőrönk (Iparügyi min. X. sz. o. 
Bp.). Élelmiszer, tüzelőanyag, házite
lefon karbantartása, müszcrszállitás 
és javítás, fehérnemű és felsőruha, 
irodaszer és nyomtatvány, gyógyszer 
és kötszer, fuvarozás (Közkórház ig. 
Szekszárd). Nyers szürkeöntvény al
katrészek (BSzkRt. Bp.). Géptermi 
berendezés (Honv. hir. szertár pság 
Bp.). Legénységi ruhagomb. kapocs 
és jelvény, sapkaveritékbőr, börszem-

F e Iv ó n  ó k a t  g y á r t ,  J a v ít, k a r b a n t a r t

E S S 8 ES T Ű R  S Í I  oki. B ír ü k o k  fe lv n i iy á n
Céfta»Ujdo»— - Essé A. oki. gépészmérnök, kér. tanácsos, 

kór. tnmki bites szakértő.
V L ,  Jé m l fcrt. M. T a l a f a a :  I3S-2I5.

ernyő és sapkarózsa szijacska. sza
lag és paszományáruk (Honv. min. 
Bp.). Gyógyszer, kötszer és orvosi 
eszközök (Közkórház Kecskemét). 
Husnemüek (Testőrség alt. étk. vá
lasztmánya Bp.). Élelmiszer, tisztító
szerek és mosási anyagok, gyógysze
rek és gyógyászati segédanyagok, fu
varozás (Szent István közkórház gaz
dasági hivatala Makó). Müfaanyag 
(BSzKRl. Bp.).

Határnap: nov. 21.

Hús. tej. »gyéb élelmicikkck (Honv. 
1. sz. helyőrségi kórház Bp.). Agy és 
ruhanemű anyagok, papirnemflek és 
nyomtatványok, mosó és kézmosó 
(műtő) szappan, kötszerek és ápolási 
cikkek, üvegezési munka (Erzsébet 
Tud. Egyet. gazd. hív. Pécs). Könyv
kötői munka (Polgármester Kiskun
félegyháza). Gyógyszerek és gyógy
áruk (Erzsébet tud. egyet. gazd. hiv. 
Pécs). Nyomdui munka (Polgármes
ter Kiskunfélegyháza).

Csomagolópapírok és papírzacskók
nagyban és kicsinyben

G Á S P Á R  B ÉL A
Budapest, V IIL , K isfuvaros - u. 4. T e l.: 336—706

Gyermekjátékok
nagy választékban

Bukács Kálmánnál
Játékkereskedése és babaklinikáje 
a Hófehérkéhez 
Budapest. IV.. Egyetem-u. 1

Vegyicikkek gyái 
Benes 

Budapest, XIV.

B É K E
modern kényelem, zavartalon pihenés

a Svábhegyen

NORMAFA
a siterepek központja
Központi tolta, m a I ■ , folyóvis. rs|i hírű 
konyha. • • j é I L é i i l l t i O  dissnötor.

Tele fon : 185-152. 105-153

D IÓ S Y  J Á N O S
fám- ét vasárukereskedet 

Budapest, Rá k ó c z i - u t  24
Fémáruk, konyhoszerek. Guri-guri 
függönytarlók, elegáns fogasok.

íürdőszobacikkek stb.

¥ I\í í i  harisnya
nyakkendő

mérték alsó. ruházat

Bazsó  Sarojs-o. 6S

S a jt-v a j-k o n z e rv
n a g y b a n  vitéz HIDY

Telelőn: 137-698

Stéberl-féle
gyulai házi hentesáru, 

s z a l á mi  és 
konzervkülönlegességek

Polgári és egyenruházat
r.yk«> VÉOJECY

i alatt elkészitjük 
egyenruháját

VI., Andrássy-ut 27

Z s ifk o v  János
t é s z t a á r u  g y á r
XIII., Máglya utca 94. lel.: 292-642
Gyért: Csőtésztát. spegheNit. leves- n  étke
im  tésztát, házilat készít tarhonya! Gyárim*, 
r.yaim kizé'ólag csak Iriss tojásból készülnek

HOLUBSÖRÖZŐ
IV., Kssiuth Lajos-utca 12 
Kitiné konyha, Drahar sörök 

Polgári árak

Dr. Hirsch és Reiter
ticommechanikai szervimet és gépek 
IIkarrészek .fin* iitékkiz

Budapest, VI., Joiai-u. 28 Tel.: 119-617

hlD ÉLIÓ
k á v é k o n  z o r v

BERTALANNE
keresztén bútorazalón

Háló. ebedlo. kombinált szoba. konyh*. «o- 
szoba, kárpitos kiróoleiMeétek. - e”
VII., Rékécsl-ul M . Teletőn 1*0 - M l
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