
2-ik alkalmi beszámoló.

/ { ' {  f  I t
Losonc, 1941. jú lius 25.

^ 4  BO^ 
SZÖVETSÉG

T c r m é n n h c r c s H c d ő h  S z a H o s i i á l i j a  c l n t t h é n c H  2 - i k  a l k a l m i  b e s z á m o l ó j a .

Közli Szurdusz Dezső oki. gazda, terménykereskedő, Futura lőbizományos, szakosztály elnök 1941 július 25-én

Köszönet!
A z  első b e szá m o ló m  n y o m á n  ta p a sz

ta lt á lta lá n o s  tetszés a F u t u r a  b izo m á n y o s  

és jo g o s íto tt  te rm énykereskedő k a rtá rs a k  ré 
széről, n a g y  m e g n y u g v á s s a l tö lt e l to v á b b i  
m u n k á m  során.

K ö szön e tte l adózo m  a zo n  k a rtá rs a k n a k , 
a k ik  b e szá m olóm a t szeretettel fo gadtá k és 
levélben fejezték k i  é szrevételeiket, e lg o n d o 
lá saikat és vé le m é n yü k e t a  s za k m á t é rintő  
kérdésekben.

M e le g  m a g y a r  s z ív v e l kö szön tök e h e ly 

rő l  m in d e n  u j  k a rtá rs a t, a k i m é g  n em  tagja  

s za k o s ztá lyu n k n a k  és a z  e lső fe lh ív á s o m ra  

belépési s zán dé ká t jelentette.

A z  ú jonnan, b elépő k a rtá rs a k  fo rm á lis  

belépésének m ó d o za ta it  a  köve tk e ző  k ö rle 
vé lb en  fo gom  k ö zö ln i, m e rt  tá rg y a lá s o k  fo ly 
n a k  a  tekintetben, h o g y  m i  le n ne  e gys ze rű b b  

és o lcsó b b  e ljá rá s  a  tag ok sze m p o n tjá b ó l, 
h a  a  v id é k i B a ro s s  fió kb a , v a g y  a  k ö zp o n ti  
B a ro s s  Szö vetsé gn e k a  ta g ja i közé ira tk o z 
n á n a k  be.

Az uj íermcsérté- 
kesíiési rendelei

A  múlt hó 29-én kiadott 4500/1941. M.E. 
sz. rendelet, amely az idei takarmány és ga
bona forgalmát szabályozza, nem találkozott 
az illetékes szakmai körök megnyugvásával.

Ezért szükségesnek tartottam az azon
nali cselekvést és intervenciót az illetékes 
helyen. Gosztolya Imre Sz. o. elnökkel fel
kerestem a Hombár vezetőségét, hogy a 
meg nem felelő rendelkezés tekintetében 
felvilágosítást kérjünk.

Örömmel hallottuk, hogy a Hombár is 
szükségesnek tartja az említett rendelet 
egyes rendelkezéseinek megváltoztatását, 
melyek sérelmesek a terménykereskede
lemre, de egyben hátrányosak a közellátás 
szempontjából is. Ezért a Hombár megfelelő 
javaslatokat nyújtott be a rendelet módo
sítása céljából.

Mi is azonnal megszerkeztettük felter
jesztésünket, melyet helyszűke miatt itt nem 
közölhetünk és csak rövid tartalmi kivona
tát ismertetjük.

Elsősorban helytelennek és teljesen hi
básnak tartjuk a rendelet ama intézkedését, 
mely szerint, ha a főbizományos vásárol 
közvetlenül a termelőtől, akkor csak 0'40 P 
jutalékot kap, viszont, ha az albizományos 
vásárol közvetlenül a termelőtől, akkor 
0'60 P jutalékban részesül.

Ez az intézkedés elhibázott és további 
magyarázatra nem szorul és kénytelenek 
vagyunk az egészet sajtóhibának minősíteni.

Felterjesztésünkben kértük, hogy az 
1'—  P jutalék teljes egészében illesse a fő
bizományost.

így volt ez a múltban is, amikor 15,

35, majd 85 fillér volt a jutalék. Ezen juta
lékból az albizománvosnak fizetünk 10, 25, 
illetve 50 fillér jutalékot.

A  második lényeges és ismert kéré
sünk az volt, hogy a malmok vásárlásait 
teljesen szüntesse meg a kormány, mert a 
malmok kibírhatatlan versenytársat jelente
nek az önálló gabonakereskedőnek és kü
lönben a malmok úgy is megtalálják kalku
lációjukat az őrlésnél.

Ne legyen a malom kereskedő és fel
dolgozó egy személyben.

A malmokat kizárólag a Hombár lássa 
el gabonával.

Harmadik kérésünk a fő és albizomá- 
nyosi körzetek megalapítása.

Negyedik kérésünk,-hogy a vármegyei 
közellátást a Hombár végezze és a liszt el
osztók a Hombár fő és albizományosai le
gyenek.

A  közigazgatásnak a közellátásba való 
bekapcsolódása oly lehetetlen helyzetet te
remtett, hogy fenti kérésünk teljes mérték
ben indokolt.

Még a mostani hetekben is előadó
dott, hogy a járás főszolgabírája a 
községben lévő terményt, fűszer-, 
vagy más kereskedővel vásároltatta 
fel, a jogosított terménykereskedő, 
vagy Futura bizomános megkerülé
sével.
Szükségesnek tartom azonban a ren

delet meghozatalánál annak jóleső megálla
pítását, hogy figyelemmel voltak azon elő
terjesztett kérésünkre, hogy a jogosítványos 
terménykereskedők a Futura bizományo
sokkal egyező feltételekkel kapcsolódjanak 
be az idei termés felvásárlásánál.

Sajnálattal kell azonban megál
lapítanom azt, hogy ismételten a 
szakma meghallgatása nélkül hoz
tak intézkedéseket,

amelyet, mint egy nagyon szomorú tényt 
kell megemlíteni és ismételten rá kell mu
tatnom arra, hogy a kormányzat számára 
nem lehet közömbös az, hogy az ország 
agrár társadalmával szoros nexust tartó és 
ebből kifolyólag nagy befolyást gyakorló 
agrár kereskedő társadalom megelégedett-e 
a kormányzat által hozott, a szakmát érintő 
rendelkezésekkel.

Lehet-e tanusitványos zsidó, vagy 
zsidó jellegű cég, vagy bank 

a Hom bár részéről 
főb izom ányosként szerződtetve ?

Ez e g y  nyitott kérdése a  rendeletnek, 

mert bár kimondja, h ogy  az 1939. é v i IV. t.c. 

12. § -a  a lap ján  hasznothajtó jogosítványnak  

tekintendő a  iőbizom ányosi működés és bár 

tudjuk azt, h ogy  a  fentidézett törvény k i

mondja, h o gy  a  zsidónak állam i egyedáru- 

ságot adni nem lehet, m égis tartunk attól, —  

m eg fe le lő  zs idótörvény híján —  h ogy  a  .k i

vételezett és tanusitvánvos zsidók* ismét fel- 
ORSZ.SZ'CK;’.Y:-' C’i/VTÍR

. 7 3 M1941.

tornásszák m agukat e g y  főb izom ányosságba 

v a g y  alb izom ányosságba.

Itt csakis a  Kereskedelm i H ivataltól 

függ  a  döntés. Reméljük, h ogy  a  Kereske

delm i H ivata l nem fo g  tanusitványos zsidót 

szerződtetni.

Vonatkozik  ezen  óhajom  a  szövetkeze

tek és bankokkal kapcsolatban  is, am elyek 

rendszerint m indig zsidót bujtatnak.
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Vigyázz a strohmannokra!
Felhívok minden egyes kartársat, 

figyelje körzetét éberen és ha tapasz
talja, hogy a főbizományosok, vagy al- 
bizományosok mögött zsidó van, ideje
korán közölje, hogy én a szükséges lé

péseket illetékes helyen megtehessem. 
Remélem, hogy ilyen összefogással si
kerül kiirtani a strohmannságra hajla
mos keresztények és zsidók káros te
vékenységét.

86 favaslaí érkezett a kor
mányhoz a termény
értékesítési rendelet
m eghozatala előtt
Nem több és nem kevesebb és ezek

ből —  merem állítani — legalább 82 ille
téktelen egyéni akció volt, mert szakosztá
lyunkon kívül illetékesnek egyedül a Futu- 
rát, továbbá az OM TE-t ismerhetjük, az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület, mint 
gazda érdekvédelmi szervezet, mellett.

Felkérek ez alkalommal minden Kar
társat, akinek egyéni elgondolásai vannak, 
tegye félre egyéni ambícióit és tapasztala
tait, javaslatait, ne a kormány szervéhez 
juttassák el, ahol az átolvasatlan akta ma

rad, hanem küldjék be szakosztályunknak, 
ahol azt az elnökség gondosan megvizsgálja 
és azokból mindnyájunk számára hasznos 
javaslatot fog kidolgozni és az illetékes 
helyre eljuttatni Egyébként is komolytalan 
dolog és széthúzásnak a jele az ilyen egyéni 
próbálkozás, amelyet a kormányzat sem 
vehet komolyan és semmiképen sem sze
rezhetünk érdekvédelmi szervezetünknek 
tekintélyt és megbecsülést, amikor ilyen 
megnyilatkozások történnek egyesek ré
széről.

Felhívás!
Felkérem azon Kartársakat, akik az Or

szágos Magyar Kereskedők Egyesületének 
(OMKE), a Fővárosi Kereskedők Egyesületé
nek, a Magyar Kereskedelmi Csarnoknak, 
az Országos Kereskedők és Iparosok Szövet
kezetének és általában a Baross Szövetsé
gen és az Országos Magyar Terménykeres
kedők Egyesületén (OMTE) kívül más, még 
lel nem sorolt kereskedelmi egyesületnek.

vagy szövetségnek a tagjai, hogy azokból 
haladéktalanul kilépni szíveskedjenek, mint 
olyan egyesületből, amelyek nem felelnek 
meg a keresztény, magyar célkitűzéseknek.

Ne feledjük el Kartársak, hogy egyedül 
a Baross Szövetség az hazánkban, amely 
tagjainak felvételénél a legszigorúbb öske- 
resztény alapon halad.

Szakosziályilleíék
Első beszámolómban közzétett szakosz

tályilleték fizetésére vonatkozó felhivásnak 
már eddig is sokan tettek eleget. Tekintettel 
azonban arra, hogy a jövőben csak azon 
Kartársnak küldhetem meg a szakosztály 
munkájáról szóló beszámolómat, akik az

évre megállapított 20’— Pengő szakosztály
illetéket befizették, felkérem a Kartársakat, 
hogy az adminisztráció ellátására a szak
osztályilletéket küldjék meg, azok, akik ed
dig elmulasztották.

Hereiem!
Felkérem továbbá a Kartársakat, hogy 

a termés értékesítésével kapcsolatos észre
vételeiket, kívánságaikat, sérelmeiket, velem 
közölni szíveskedjenek, mert csak úgy tudom 
ügyük orvoslása érdekében a szükséges lé
péseket megtenni, ha sérelmeik ismeretesek 
előttem.

Különösen a Futura fő- és albizományo- 
sokat kérem, hogy ne maradjanak el a Ba
ross Szövetségből, mert a Futura bizományo
soknak is meg vannak a maguk problémái 
és nehézségei, melyek leküzdése csak úgy 
lehetséges, ha egy közös szervezetbe tömö
rülnek minden magyar terménykereskedővel.

Ne mulasszák el Kartársak a szükséges 
lépéseket megtenni a tekintetben, hogy be
kapcsolódhassanak az idei termésértékesí
tésbe. Azok a Kartársak, akik albizományos- 
ként kívánnak működni — és az idén ez 
még a legkifizetőtőbb működési terűlet — 
azok jól teszik, ha jelentkeznek a körzetük
ben lévő Futura főbizományosnál, vagy va
lamilyen nagy malomnál albizományosként.

Eddigi értesüléseim alapján közölhetem, 
hogy a malmok a vásárlástól nem lesznek el
tiltva és ezért célszerű, ha a malmokkal az 
összeköttetést minél előbb felveszik az érde
kelt Kartársak.

Felhívom e helyen a Kartársak figyel

mét arra is, hogy az idén tág tere nyílik a 
lombard kölcsön igénybevételének, mert a 
havi q-kénti 30 filléres raktározási pótdíj kü
lön üzleti lehetőséget nyújt.

Alkalmam volt megtudni, hogy a kor
mányzat a terményértékesítési rendelet meg
hozatalánál kizárólag csak a malmok szö
vetségének képviselőjét hallgatta meg, holott 
— véleményem szerint — a malom ipar és 
terménykereskedelem külön szakma és így 
terményértékesités tekintetében kizárólag a 
mi szakmánk véleménye mérvadó.

Hogy miért csak a malmok képviselő
jét hallgatta meg a kormányzat, ez annak 
tudható be, hogy a malmok anyagilag is egy 
komoly tényezőt képviselnek.

Nincs olyan malomtulajdonos, aki ne 
lenne tagja a malmok szövetségének.

Bátran állíthatom, hogyha a magyar 
terménykereskedők és Futura bizományosok 
egységesen és kivétel nélkül tagjai lesznek 
a Baross Szövetség terményszakosztályának, 
akkor közel 2—3000 taglétszámunkkal ko
moly tényezőt fogunk jelenteni és kellő 
anyagi bázist is fogunk teremteni arra, hogy 
minden fórum előtt kellően kiállhassunk.

A  malmosoknak ma már a Parlament
ben is képviseletük van, sajnos azonban nem 
mondhatjuk el ezt magunkról, ha elvétve 
akad is egy-egy felszólalás a keresztény ter
ménykereskedők érdekében.

Legyen bennünk ezért összetartás és kü
lönösképen arra kérem a Kartársakat, ne 
csüggedjenek el azon, hogyha most még mű
ködésűnk eredménytelennek látszik is, mert 
ne feledjék el azt, hogy eddig a termény- 
kereskedők képviseletében komoly tömörülés 
és munka nem folyt. Az eddigi rövid műkö
désem tapasztalatai alapján merem állitani, 
hogy mozgalmunkra kezdenek illetékesek fel
figyelni és kitartásunkkal rövidesen odaju
tunk, hogy nem lehet továbbra is semmibe 
venni a szakma jogos és méltányos kíván
ságait. Minden munkásságom oda irányul, 
hogy az illetékes minisztériumokat és egyéb 
hivatalokat meggyőzzük arról, hogy Hazánkat 
csak úgy tudják ők is és mi is a legjobban 
szolgálni, ha minden kérdésben és minden 
lépésnél meghallgatják az illetékes szakmák 
vezetőit, akik mindenkor a legmegfelelőbb 
javaslatot fogják tenni a kormányzatnak ab
ban a tekintetben, hogy hazánkat és annak 
népét a szociális és nemzetépitő problémák 
megoldásában előrevigyék.

Kérem  a Kartársakat, hogy le
veleiket közvetlenül az én személyi 
címemre küldjék Losoncra, mert ha  
a Baross Szövetség címére küldik, 
akkor ez csak felesleges késedel
met jelent, minthogy a Baross Szö
vetség Losoncra továbbítja címem
re a szakosztályt érintő leveleket.

ÜZENET
Sokan fordulnak hozzám a K ar- 

társak közül szakmai kérdésekkel, 
akik még nem fizették be eddig a 
Szakosztály illetéket, igy tehát nem  
tekinthetők még tagoknak. —  Az  
ilyen Kartársaknak legnagyobb saj
nálatomra nem állhatunk rendelke
zésére a válaszadással.
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L e g ú j a b b !
a  H O i w Á n
föbizoméngosoh névsora
Sikerült s zem ély es  k özben já rásom ra  a  

K ereskede lm i H iva ta ltó l m egszerezn i a z  e d 
d ig  k ije lö li HOM BÁR föb izom á n yosok  n évso 

rát, am it a lább  közlök.

M alm ok  :
A) csoport: őskeresztény malmok 200 

q-n felül,
B) csoport: őskeresztény malmok 200 

q-n alul,
C) csoport: arizált malomvállalatok 200 

q-n felül.
Abauj-Torna: A) 1. Bárczy József Felső- 

dobsza, 2. Kassai Mümalom r. t. Kassa, 3. 
Gayssler István Bárca.

Bács-Bodrog: A) 4. König Antal Fiai 
Bácsalmás.

B) 5. Köbling Testvérek Baja, 6. Csát- 
aljai Hengermalom Koch József Csátalja, 
7. Gertstenmayer Ferenc és János Felsöszent- 
iván, 8. Mészáros Mihály és Tallér János, 
Madaras, 9. Szabó Sándor Vaskút, 10. Bokor 
Mihály Hengermalom Mélykút.

Baranya m :  A) 11. Tóth István és Tsai 
Magyarboly, 12. ifj. Türr Mihály Pécs, 13. Vo- 
lenik János Pécs várad. B) 14. Schaff Károly 
és Tsai Magyarszék, 15. Vadnay Viktor Sik
lós, 16. Schneider Alajos Harkány. 17. Bauer 
Ede Virágos, 18. Benedek Zsigmond Vajszló.

Bars-Kishont: A) 19. Lamy Károly Hen
germalma Ipolsyág, 20. Schneller és Társa 
Léva, 21. Agromalom dr Zelinka Elemér Óhaj. 
B) 22. Erőss Dániel Csiffár. C) 23. Garam- 
völgyi Cukorgyár rt. Oroszka.

Bereg: A) 24. Bakonyi Ferenc Bereg
szász, 25. Moravetz Károly Felsőkerepec. B) 
26. Dr Egan Imre Ilosva.

Beszterce-Naszód: B) 27. Borgói Müma
lom Bérlősége Borgóprud.

Békés : A) 28. gr. Wenckheim László 
Tiszavidéki Hengermalma Békés, 29. Kovács 
Mihály Gőzmalma Békéscsaba, 30, Dósay 
Gőzmalom rt. Gádoros, 31. Gyulay Földmű
velők Gőzmalma Gyula, 32. Hanzus János 
örökösei Hengermalma Kondoros, 33. Winter 
és Társai Hengermalma Mezőberény, 34. Tóth 
Gőzmalom rt. Orosháza, 35. Első Orosházi 
Hengermümalom Pipás Testvérek, 36. Kulik 
Sándor Öcösd, 37. Szarvasi Hengergözmalom 
mint Szöv. Szarvas, 38. Pusztai Ferenc és 
Gyula Bérmalma Szeghalom, 39. Pipás Test
vérek Gőzmalma Tótkomlós, 40. Kiss Mihály 
Hengermalma Újkígyós. B) 41. Júlia Henger
malom Békés, 42. Margit Malom, Magyar Jó
zsef Békéscsaba. 43, Burghardt Péter Békés- 
sámson, 44. Csípés Mihály Köröstarcsa, 45. 
Mária Malom Nagy J. és Társai Szarvas.

Bihar: A) 46. Rácz József Derecske,
47. Sass József Nagyiéta, 48. Váradi Malom 
és Ipartelepek rt. Nagyvárad, 49. Képiró és 
Tsai Gőzmalom Sarkad, 50. Bartsch József 
Szalárd. B) 51. Margit Malom és Villanytetep 
Nemes András Élesd, 52. Kolling György és 
Fiai Gőzmalom Érmiháiyfalva,

Borsod vm.: A) 53. Bódy Testvérek Fel- 
sőnyárád, 54. Csapó és Dutka Mezőcsát, 
55. Gyomoré-/ Antalné Borsodvidéki Henger
malom Mezőkeresztes, 56. Marosy Károly

Miskolc, 57. Stangl Károly Király malom Mis
kolc, 58. özv. Tankó Ignáczné Ózd III., 59. 
özv. Barva Istvánné Nyékládháza. B) 60. Pa- 
czek Pál és Társai Cserépfalu, 61. v. Polonyi 
József Szentistván.

Csanád vm.: A) 61. Gonda F. és Társa 
Hengermalma Kunágota, 63. Tóth Ferenc és 
Társai Gőzmalom Rt. Makó. B) 64. Széli Sá
muel Apátfalva, 65. Vincze János és Tsai 
Rattonya, 66. Első Nagybánhegyesi Henger
malom Nagybánhegyes, 67. Faludi Testvérek 
Gőzhenger és Paprikamalma Szőreg.

Csik vm.: B) 68. Lázár Dénes malom
bérlete Gyergyószentmiklós.

Csongrád vm.: A) 69. Cseuz Hengerma
lom rt. Csongrád, 70. Csongrádi Keresztény 
Gőzmalom rt. Csongrád, 71. Tóth Ferenc és 
Tsai Mümalom rt. Hmezővásárhely, 72. Faludi 
Testvérek Gőzhenger és Paprikamalma Sze
ged, 73. Szeged-Alsótanyai Iparvállalat rt. 
Szeged-Alsótanya, 74. Észes Mátyás Henger
malma Kiskundorozsma, 75. Zsoldos malom 
Ipartelep és Keresk. Rt. Szentes.

Beszterce: A) 76. Várhidy Béla Tát.
Fejér vm.: A) 77. Szkok Pál Bicske, 78. 

Aranka Hengermalom rt. Bicske, 79. Csákvári 
Hengermalom bérlete Karg és Néder Csák- 
vár, 80. Akóts Gyula Első Székesfehérvári 
Gőzmalma Székesfehérvár, 81. v. Sima Károly 
első érdi mühengermalma Érd, 82. Dunavidéki 
Ipari és Keresk. Rt. Dunapentele. B) 83. Ura- 
nus Mümalom Schlitter Pál Ercsi, 84. Ékes Pál 
Tárnok.

Gömör vm.: 75. Kogler János Fiai Tor
naija,

Györ-Moson: A) 86. Karolina Henger
malom Győr, 87. Főhercegi Udvari Malom 
Magyaróvár. 86. Szórády-féle Hengermalom 
Rt. Mosonszentjános. B) 89. Kovács Sándor 
és Fiai Győrszentiván.

Hajdú vm.: A) 90. Apafi Gőzmalom és 
Ipartelep Harsányi és Társa Debrecen, 91. 
Hortobágy Mümalom Kerékgyártó I. Kft. Deb
recen, 02. Takács Mihály Hungária Henger
malma Debrecen, 93. Aranka Hengermalom 
özv. Kövér Elekné Hajdúböszörmény, 94. Ti
szavidéki Hengermalom Nádudvar, 95. Csiha- 
malom Hajdunánán. B) 96. Kerékgyártó Kál
mán Hajdúböszörmény.

Háromszék : A) 97. Bucs József Kézdivá- 
sárhely. B) 98. Páll Ferenc Szentivánlabor- 
falva u. p. Uzon.

Heves: A) 99. Csákó Kálmán Besenyő- 
telek, 100. Práff Nándor Eger, 101. Faragó 
Zoltán Heves, 102. Csákó malom Mezőtárkány, 
103. Pásztói Hengermalom Pásztó, 104. Ké- 
kessy Károly Recsk, 105. Czakó Flórián Hen
germalma Tiszafüred, 106. Első Hatvai Mü
malom Hatvan. C) 107. Szlovancsák János és 
Fiai Gyöngyös.

Jász-Nagykun-Szolnok: A) 108. Cseuz
Kálmán és Tsai Hengermalom Rt. Kunszent- 
márton, 109. Első Törökszentmiklósi Gőzma
lom rt. Törökszentmiklós, 110. Vay Ferenc 
Hengermalmai Kisújszállás, 111. András ma
lom Turkeve, 112. Bácsy Géza Dévaványa, 
113. Faragó Antal Gőzmalma Jászárokszállás,

114. Fecske Sándor Jászberény, 115. Kása 
Testvérek Karcag, 116. Ilona malom v. Je
szenszky és Farkas Mezőtúr, 117. Neugebauer 
Antal Hengermalma Szolnok, 118. Bállá Test
vérek Tiszaroff. B) 119. Kunhegyesi Nagygőz
malom Domby Béla Kunhegyes. C) 120. Tö
rökszentmiklósi Gazdák Malma Rt. Török
szentmiklós.

Kolozs vm.: B) 121. özv Schmidt Ferencné 
Gyalu, 122. Tarján Péter Műmalma Kolozsvár.

Komárom vm.: A) 123. Fehér Péter Ka
tinka Hengermalma Csallóközaranyos, 124. 
Komáromi Hengermalom Tárnok András és 
Tsai Komárom, 125. Nemesócsai Hengerma
lom rt. Bárczay József bérlő, 126. Somorjai 
Hengermalom Somorja, B) 127. v. Csiba La
jos Mária mümalom Alistól, 128. Gutái Gőz
malom rt. Guta.

Máramaros : C) 129. Kárpátaljai Műma
lom Kft Taracköz.

Maros Torda vm.: B) 130. Hügel Lipót 
Hengermümalom Szászrégen, 131. Transylva- 
nia Műmalom Szászrégen.

Nógrád : A) 132. Volent Lajos és Fiai rt. 
Szécsény, 133. Volent Lajos és Fiai Ludány. 
B) 134. Baranyai Miklós Salgótarján. C) 135. 
Magyar Cukoripar rt. Selypi Zsófia malma 
Selyp.

Nyitra-Pozsony: A) 136. Jókay Müma
lom Für, 137. Lukács Imre és Tsai Dunaszer- 
dahely, 138. Pancza Károly malombérlete 
Alsószeli. B) 139. v. Szabó Károly Németdió- 
szeg. 140. Lelovich Cyprián Pered. C) 141. 
Első Érsekujvári Hengermalom Kft Érsekújvár, 
142. Diószegi Gazdaság Cukor és. Szeszgyár 
rt. Magyardiószeg, 143. Nagysurányi Cukor
gyár és Finomító Rt. Nagysurány, 144-. Szenei 
Mümalom Rt. Szene.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun : A) 145. Volenik 
János Harta, 146. Bagó Sós Gergely Fiai Ka
locsa, 147. gr Wenckheim Uradalmi Henger
malom Kunszentmiklós, 148. Közüzemi és 
Községfejlesztő Rt. Ráckeve, 149. Váci Hen
germalom Nándori Pál Vác, 150. Kálmán 
Gőzmalom Aszód, 151. Bergh Rezső Cegléd, 
151. Kovács Rezső Cegléd, 153. Burány Péter 
Ceglédbercel, 154. Nyiry Ferenc és Tsai Hen
germalom Gyömrő, 155. Műmalom és Keresk. 
Rt. Izsák, 156. Jászkarajenői Hengermalom u. o.
157. Margit Malom és Keresk. Rt Kalocsa,
158. Kecskeméti Sertéshizlalók Gőzmalmi Rt 
Kecskemét, 159 Gazdasági Gőzmalom és Ke
reskedelmi Rt Kecskemét, 160. Vörösváry 
István Kiskőrös, 161. Molnár Imre R. G. Kis
kunfélegyháza, 162. Törtely Zoltán Kiskun- 
majsa, 163. Buday Gőzmalom Lajosmizse, 164. 
Bundy János Nagykáta, 165. Első Nagykőrösi 
Gőzmalom Nagykőrös, 166. Kulik Mihály és 
József Ókécske, 167. Malik István és Tsai 
Pilis, 168. Demeter János Tahitótfalu, 169. Uj- 
kécskei Gőzmalom Ipartelep és Keresk. Rt. 
Ujkécske, 170, Első Vécsesi Gőzmalom Vécses, 
171. v. Viszlay Ferenc Zagyvarékás, 172. Du
navidéki Gőzmalom Rt. Dunavecse. B) 173. 
Kőrösy Jenő Kiskunhalas. C) 174. Kiskunsági 
Malomipar Keresk. és Műszaki Rt. Szabad- 
szállás.

Somogy: A) 175. Délsomogyi Áru- és 
Terményértékesítő Szöv. Szigetvár. B) 176. 
Dr Rónay János Igái, 177. Csomós Gergely 
Marcali, 178. Kánya Albert Nagyatád, 179. 
Szentgyörgyi József Zákány. C) 180. Mező- 
gazdasági Ipar rt. Kaposvár.

Sopron: A) 181. Sárváry Béla Király 
gőzmalma Csorna, 182. Kapuvári Hengerraa-: 
lom báró Berg Tasziló Kapuvár, 183. Soproni 
Malomipar Kft Sopron. B) 184. Szili Gőzma-
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lom és Tósztagyár Rt. Szil, 185. Aith Károly 
Eszterháza, 186. Bauer Károly Kapuvár.

Szabolcs v b .: A) 187. Teremy László és 
Árpád Devecser, 188. Hibján malom Kemecse, 
189. Helmeczy Sándor Nagykálló, 190. Lőrin- 
czy Testvérek Nagykálló, 191. Bauernfeind 
Béla Polgár, 192. Erzsébet malom Makkay 
Péter Polgár, 193. Tiszalöki Műmalom Tiszalök- 
194. Első Dombrádi Gőzmalom Dr Papp László 
és neje Dombrád. B) 195. Öcsödy József 
Ujfehértó. C) 196. Kisvárdai Villamossági és 
Műmalom Rt. Kisvárda, 197. Bóni Gyártelep 
és Mezőgazdasági Rt. Nyírbátor.

Szatmár v b .: A) 198. László Malom és 
Olajgyár Vajda és Erdélyi Szatmárnémeti.

Szilágy: A) 199. Szongott József Henger
műmalom és Villanytelep Tasnád.

Szolnok-Doboka: C) 200. Dési Malom 
rt. Dós.

Tolna vm.: A) 201. Csaba József és Tár
sai Zomba, 202, Etelka Hergermalom Tolna- 
némedi, 203. Herceg Eszterházy Hengermalom 
Ujdombóvár, 204. Első Szekszárdi Hengerma
lom Fekete Testv. Szekszárd. B) 205. Varga 
Gőzmalom Dombóvár, 206. Vargha Béla Kurd, 
107. Schőnweitz Miklós Paks.

Ung: A) 208. Vigh István Bérhenger
malma Csap. B) 209. Irsai Szabó István 
Ungvár.

Vas: A) 210. Szabó Károly Kemenes
aljái Gőzhengermalom Celldömölk, 211. Szabó 
Károly Jánosháza Erzsébet Gőzhengermalom, 
212. Zách Gusztáv Körmend. B) 213. Város 
malom Szabó Károly Sárvár, 214. Mesterházy 
József Herényi Mümalom Heróny, 215. Tóth 
Károly Szombathely.

Veszprém: A) 216. Póka Lajos Siófok, 
217. Godzsa Mihály Veszprém (kérvény Ipar
ügyiben). B) 218. Friedler Ferenc Kádárta u. 
p. Gyulafirátát, 119. Bereczky István Nyárád, 
220. Bereczky Gábor Pápa, 211. Friedler Gyula 
Veszprém.

Zala: B) 222. Vörös Műmalom bérlete 
Fogéi András Balatonfüred, 223. Marton 
István Gőzmalom és Fűrésztelep Zalaapáti, 
224. Osterer Károly Nagykanizsa. C) 225. Ka
szaházi Mümalom Zataegerszeg.

Zemplén: A) 226. Erdélyi Endre Bod- 
roghalász, 227. Gallowich Ödön Olaszliszka, 
228. br. Waldbott Frigyes dr. Sátoraljaújhely. 
C) 229. Bodrogközi Műmalom Kórody Katona 
János Bodrogszerdahely.

Pest vm.: A) 230. Karg Dezső és Tsai 
Zsámbóki Hengermalom Zsámbék, 231. Első 
Budapesti Gőzmalmi Rt. és vidéki telepei, 
Budapest. Karcag, Székesfehérvár, Nyíregy
háza, Gyoma, Dévaványa, 232. Hungária 
Egyesült Gőzmalmok Rt. és vidéki telepei, 
233. Gizella Gőzmalom Rt. Budapest, 234. 
Schmidt és Császár Gőzmalom Budapest,
235. Gyöngyösvidéki Gőzmalom Rt. Gyöngyös,
236. Győri Hengermalom Rt, Győr, 237. Első 
Békéscsabai Miskolci és Debreceni István 
Gőzmalmok rt. békéscsabai és debreceni te
lepe, központ: Budapest.

Felkérek minden Kartársat, pontosan 
nézze át a névsort és amennyiben úgy ta
lálja, hogy azok között olyanok szerepelnek, 
akik nem felelnek meg a törvényes előírás
nak, tavaly nem foglalkoztak gabonakeres
kedelemmel, vagy pedig a kívánt forgalmat 
nem érték el, vagy pedig valakinek a neve 
mögött zsidó malom bújik meg, az esetben 
haladéktalanul jelentse nekem, hogy a felje
lentést megtegyem a KÖzellátásügyi Minisz
tériumnál,
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Megdöbbenve vettem észre a névsor első 

átolvasásánál, hogy az én körzetemben sze
repel egy földbirtokosnak a neve, aki eddig 
terménykereskedelemmel nem foglalkozott és 
magán értesülés szerint az illető strohmannja 
lett egy zsidó malomnak, aki egyébként en
gedélyt nem kaphatott volna.

Felkérem a Kartársakat, hogy valóságos 
hajtóvadászatot rendezzenek minden stroh- 
mann ellen és jelentsék nekem az eseteket, 
mert csak úgy tudjuk kiirtani őket.

Felkérem továbbá a Kartársakat arra, 
hogy kisérjék figyelemmel különösképen a 
malmok albizományosainak működését és te
vékenységét és amennyiben azt tapasztal
nák, hogy törvényellenességek fordulnak elő, 
vagy valami felár térítésekkel dolgoznak, le
hetőség szerint jegyzőkönyv formájában, ve
gyék fel a tényállást és azt küldjék be ne
kem. — Az eddigi jelekből Ítélve az idei fel
vásárlás egy gyilkos harc lesz és ezért ke
resztény kereskedői etikának szem előtt tar
tásával mindent el kell követnünk, hogy 
megálljuk a helyünket a rengeteg .árjásított' 
zsidó malom mellett.

Értesüléseim szerint eddig 9 tanusitvá- 
nyos zsidó cég kapott föbizományosi meg
bízatást.

A főbizományosok és albizományosok 
részére a vásárlási jogosítványt jelentő arc

képes igazolványok kiadása, értesüléseim 
szerint augusztus 15-ike előtt nem történik í  
meg. — Addig tehát boldog-boldogtalan vá- I  
sárolni fog és nem lesz igazolható senkinek »  
sem arcképes igazolvánnyal vásárlási jogo- M 
sultsága.

A m e n n y ib e n  a zt tapasztalnánk, h o g y  a 

ke re sztén y F U T U R A  föbizom ányosok és 

H O M B Á R  fő - és a lb izo m á n y o s o k  egzisz

tenciája, a z  á lta lu n k  n em  m egfelelőnek tar

tott term ésértékesitési rendelet fo lytá n , a 

m ost m e gin d u ló  c a m p a g n e b a n  veszélyeztetve  

lesz és a  közénk betolakodott illetéktelenek  

m e g nem  engedett cselekm ényeket fognak  

elkö vetn i a  fe lvásá rolt term ényeknél, — a 
h o zzá m  befutó jelentések és kérelm ek a la p 
já n  h a la d é k ta la n u l e gybe fogom  h ív n i  a 

B a ro s s  Szövetség T e rm é n y  S za k o s ztá lyá t és 

ezen a  rem é lhe tőle g ha ta lm a s  összejövetelen 

közös e lha tá ro zá ssa l, m a g á h o z a  M iniszter 

E ln ö k  ú rh o z  fo gu nk e g y  küldöttség form ájá 
ban fe lm e nn i, h o g y  ezen rendelet kapcsán  

előá llo tt he lyzete t vele m e gism erte ssük és 

a z  o rs zá g  kö zellátása és ke re sztén y keres

kedelm e s ze m p o n tjá b ó l ká ro s helyzetre  or

v o s lá s t k é rjü k . M e g je g y e zn i k ív á n o m  hogy  

a H O M B Á R  fö bizom á n yos ok névso ra  még 

nem  teljes és végleges.

A m in t  tová b b i a datok b irtok áb a  jutok, 

a zo n n a l leközlöm .

a im m  r. i.
föbizományosok névsora
Magyar-Jugoszláv Gabona és Termény- | 

kereskedelmi Rt Barcs, ifj. Mészáros István 
Balatoniőkajár, Berettyóújfalui Hitelszövetke
zet Berettyóújfalu, Besenyőteleki Hitelszövet
kezet Besenyőtelek, Öváry József Balatonbog- 
lár. Békésmegyei Kereskedelmi Rt Békéscsaba, 
Hitelbank Rt Marcali, Nógrádi Gazdák Szö
vetkezete Losonc, Németh Józset Zalaeger
szeg, Mezőgazdasági Termény és Áruforgal
mi Szövetkezet Debrecen, Dunapentele és Vi
déke Hitelszövetkezet Dunapentele, Dombó
vári Takarékpénztár Dombóvár, Dunaföldvári 
Népbank Dunafőldvár, Győri Első Takarék- 
pénztár Győr, .Hanza' Mezőgazdasági Szö
vetkezet Galánta, Matuska István Nagyká
roly, Felsőszabolcsi Gazdák Értékesítő Szö
vetkezete Kisvárda, Friedrich Antal Kalocsa, 
Királyhelmeci Járási Hitelszövetkezet, Király- 
helmec. Munkácsi Járási Hitelszövetkezet 
Munkács, Missik Antal Léva, Mezőgazdasági 
Termelők Egyesült Szövetkezete Makó, ifj. Né
meth József és ifj. Székács József Orosháza, 
Mezőgazdasági Értékesítő Szövetkezet Nagy- 
kanizza. Nyíregyházi Mezőgazdasági Szövet
kezet Nyíregyháza, Sárbogárdi Gazdasági 
Hitelszövetkezet Sárbogárd, Pápai Hitelszö
vetkezet Pápa, Baranyamegyei Terményérté
kesítő Szövetkezet Pécs, R. Friebeisz Árpád 
Székesfehérvár, Szekszárdi Népbank Szövet

kezet Szekszárd, Szentesi Takarékpénztár 
Szentes, Szilasbalházi Hitelszövetkezet Szilas- 
balház. Agrár és Ipari Áruforgalmi Szövet
kezet Szombathely, Kunszabó Ferenc Sza
badka, Tamási Takarék és Hitelbank Tamási, 
Greiger Aladár és ifj. Szongoth József Tas
nád, Beélik Elemér Tornaija, Vajszlói Nép
bank Szövetkezet Vajszló, Váci Egyházme
gyei Takarékpénztár Vác, Hangya Kirendelt
ség Veszprém, Zalaszentgrót és Vidéke Hi
telszövetkezet Zalaszentgrót, Hanzély Meny
hért Balassagyarmat, Duna-Tiszaközi Körzeti 
Mezőgazdasági Hitelszövetkezet Kecskemét, 
Szurdusz Dezső Losonc.

A fentieken kívül eső FUTURA löbizo- 
mányosok valamely FUTURA kirendeltséghez 
lettek csatolva, hogy ily módon részükre az 
albizományosi jutalék biztosítva legyei — 
A FUTURA kirendeltségek, mint a HOMBÁR 
főbizományosai fognak működni.

Kartársi üdvözlettel:

Szurdusz Dezső
old. gazda, sz. o. elnök, 

Losonc, Nagybég u. 23. Tel.: 60.

Nyomatott Losonczi Sándor könyvnyom
dájában, Losonc, Kisbég utca 7. Tel.: 70.
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