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Ú j é v  á i  S z ö v e t s é g b e n

llovszky Jánost és vezérkarát 
köszöntötte a Baross - tábor

g A z U jeszlendö első napján a Baross 
Szövetségben ismét összegyülekezett o 
lelkes tábor, hogy bajtársiason kezet 
lógva egymást köszöntse és az elinduló 
újévre reményt, erőt 'r.eritsen.

A  szövetségi szokásoknak m egfele
lően az elnökség elsősorban e szövet
ségi ügyvezető igazgatónak, dr. Pureb l 
Győzőnek mondott köszönetét Ez al
kalommal Köpesdy Elemér a lelnök 
tartóttá az üdvözlést, eki közvetlen 
szavakban  em lékezett meg arról az 
értékes és fáradhatatlan munkálkodás
ról. melyet ügyvezető  igazge tórk  az 
elmúlt év  folyamán az összesség! ér
dekekért csak úgy. mint az egyes ta
gok  érdekéért kifejtett. Ez —  mondotta 
— nagy halára kötelez mindnyájunkét. 
A z  ő szeretetreméltó egyénisége és 
örök jókedve hozzájárul ahhoz, hogy 
vele szemben a tisztelet és szeretet 
fokozott mértékben nyilvánuljon meg 
Majd tolmácsolta a szövetség vezető
ségének és tagja inak szerencsekivá-

nalait az uj esztendőre.
Pureb l G yőző válaszában a tőle 

megszokott nagy szerénységgel elhárí
tott magától minden elismerést, mert 
—  úgymond —  szeretet köti az ipar
hoz és kereskedelemhez, szeretet fűzi 
a Baross Szövetséghez. Ezt a munkát 
fele lős vezető állásban megszokta és 
most buzgó lélekkel folytatja. A z  álta
lános gazdasági helyzetre utalva annak 
a reménynek adott kifejezést, hogy 
jobb napok fognak felvirradni. Közér
dekért küzdeni és dolgozni ma minden
kinek kötelessége, mert amennyire 

j igyekszünk az egyesek buján segíteni, 
azt orvosolni, előbbre vinni, abban a 

1 mértékben szolgáljuk a haza ügyét. A z  
! elismerés az országos elnököt, vala- 
: mint az adminisztrációt, élén dr. Do- 
; mokos László titkárral, illeti. A z  ügy- 
j vezető igazgató kérte a tagokat, hogy 
I a jövőben is teljes megértéssel mun- 
j kálkodjanak a szövetséggel.

Purebl Győző
az országos elnök érdemeiről

Időközben a szövetségi díszteremben 
gyülekezett a közönség, mely a cser- 
készifiak sorfala között bevonuló elnö
köt ovációval fogadta. A z  ügyvezető 
igazgató mondotta a köszöntőt.

Szeretve tisztelt E'nök Urunk ! 
Kedves Baross Testvéreim !

Alig néhány órája annak, 
hogy sokan átvirrasztotiuk az 
éjszakát, hogy a hagyományok
hoz híven éjfélkor, amikor meg- 
kondulnak a harangok, elsöté
títsük a szobát és újra megvilá
gítva azt szimbolizáljuk, ho^y 
eltávoztunk attól az esztendőtől, 
amely nekünk sok keserűséget, 
bánatot, bajt, szomorúságot oko
zott és üdvözöltük az uj esz- 
fdildöt amelynek útját, jövőjét 
nem ismerjük, de hisszük és 
reméljük a legjobbat. Az éjféli 
harangszó után felcsendült Him
nusz figyelmeztetve mindenkit 
arra. hogy mulatozás közben 

, nekünk szegény  hazánkkal 
szemben lerovatlan adóságaink 
vannak.

Kedves Testvéreim ! A 7 újjá
építés olyan feladat elé állítja a 
nemzetet, amely a honalapitás 
után a történelem folyamán alig

kétszer-háromszor adódott. Mi
kor országunk feldarabolása be
következett és ezt a szomorú 
Trianont kénytelen-kelletlen tu*

: domásul vettük, akkor sajnos 
mulasztást követtünk el- Akkor 

| mindjárt nemzetközi kapcsola
tot kellett volna teremtenünk. 
Sajnos tétlenségünk az oka, 
hogy külföldi kapcsolatunk nem 
volt. A Duna medence Magyar- 
ország nélkül el sem képzelhető. 
Magyarországra szükség van. 
Ezt kénytelenek még azok is 
belátni, akik tőlünk területeket 
raboltak. (Nagy taps).

Könny, vér, veríték a mun
kánk. az áldozatok végelátha
tatlan sora. A  magyar oltár min
dig az áldozatok oltára volt. 
Amikor tisztelettel Elnökünkhöz 
fordulok, teszem ezt abban a 
szent tudatban, hogy ime a Ba
ross Szövetség elnöke nem 
egoista, önzetlen, hazafias érzü
lettel, testvéri szeretettel ipar- 
pártolási gondolattal és keres
kedelmi tevékenységgel arra 
törekszik önzetlenül, hogy azt a 
kis időt leszámítva, amelyet üz
letének szentel, minden idejét

ideadja, ide pazarolja erre a 
Szövetségre. Ezt az önzetlen 
férfit köszöntőm az újév napján 
szeretett elnök urunkban, aki 
ezt a Szövetséget talpraállitotta. 
(Taps.)

Kedves Testvéreim 1 Nem tu
dom, jő hasonlattal élek-e, ami
kor ezt a Szövetséget szegény 
hazánk sorsához óhajtom hason
lítani. Ez a Szövetség három és 
fél évvel ezelőtt csaknem szét- 
darabollatott, de jött egy férfiú, 
aki idejekorán meglátta azokat 
a kapcsoj^okat, amelyeket sze
génynázanknál elmulasztottak, 
megteremtette az uj Baross Szö
vetséget, amely ma nagy, amely 
előtt tisztelettel kell meghajolni 
mindenkinek, a kormánytól kezd
ve minden érdekképviseletig. Ez 
a Szövetség ma a Turulmadár 
szárnyain hatalmas erővel leng 
és megy előre. De nemcsak 
erkölcsileg állította talpra a Szö
vetséget, hanem anyagilag is. 
Ma már elmondhatjuk, hogy 
egy fillér adósságunk sincs. 
Rövid három év alatt végezte ezt.

Elnök Urunk ! Hatalmas nagy 
munka volt. de érezzük, tudjuk, 
hogy Nélküled elvégezni nem 
lehetett "volna. Vegyük figye
lembe. hogy a notabilitások 
egész sorát elhozta. Elhozta dr. 
József Ferenc főherceg őfensé
gét és vezérelnökünknek nyer
te meg- És neki igaza volt. Ma 
már Budapest fürdővárossá ala
kulásában igen nagy százalék
ban van része a Szövetségnek, 
vagyis ennek az érdekeltségi 
csoportnak, amely igazán nagy 
díszére válik a Szövetségnek- 
Émlékeztetek arra, hogy az 
előző esztendőben Szegedre vo
nultunk, a most elmúlt évben 
Hódmezővásárhelyen v á r t a k  
bennünket nagy örömmel. A 
legutóbbi pénzügyi ülésen a ka
rácsonyi segélyek kitalpalása 
kellő időben gyönyörű munka 
volt- A vasárnapi munkaszüne
tet olykép hangoztatta a pénz
ügyi bizottságban, hogy azt ma
gáévá tette. Á telefondíj szabás 
leszállítása ügyében tett beszé
de az Iparkamarában, küzdött 
az áruházak ellen azok ujrend- 
szerü megadóztatását követelte,

amelyet a főváros szintén ma
gáévá tett. Küzdött a tisztesség
telen verseny ellen. Minden 
alkalmat megragadott, hogy a 
végrehajtásokat felfügesszék. Az 
adófelszólamlási bizottságokban 
gondoskodott arról, hogy Szö
vetségünk kellőképen képvisel
ve legyen. Küzdött azért, hogy 
a közszállitási szabályrendelet
ben a kisiparosságnak kellő 
helyet adjanak, ami szintén 
óriási munka volt. Életrehivta 
az Idegenforgalmi Főcsoportot. 
Megrendezte ennek előadásait,

tmelyek valóban tekintéllyé te
zik a Szövetséget, mert eljön

nek olyan notabilitások, akik 
talán soha el nem jöttek volna. 
Közreműködött a Nemzeti Mun
kahét, a kirakatverseny rende
zésében. Nem akarok a nagy 
munka minden részletére ki
térni. Mi, akik együtt vagyunk 
szeretett elnökünkkel, mindezért 
leghálásabb köszönetünket fe
jezzük ki s arra kérjük, dolgoz
zon tovább ilyen szívesen, ra
gaszkodással, odaadással, érez
ze és tudja, hogy ez a Baross 
Szövetség szívvel és lélekkel 
minden egyes tagja személyé
ben mögötte áll és lelkesen 
harcol. (Taps.)

Az ügyvezető igazgató után 
Lucza János, a kispesti szerve
zet elnöke hatásos beszédben 
mondott üdvözletét. Ha az el
múlt évet a Szövetség érdekén 
keresztül vizsgáljuk, azt erősen 
aktívnak találjuk, mert itt olyan 
erkölcsi tőkék keletkeztek, me
lyek szép jövővel biztatnak. Az 
üdvözlésekre az országos elnök 
nagyobb beszédben válaszolt :

Egy és kétszemélyes Récamiére-ek, 
Ágysezlonok. párnázott bútorok.

maira- M erk Ferenccok
k á rp ito s  m e s te rn é l 
VI., Andrássy-u f 53.
T e l e f o n :  17-1-02.
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J  BAROSS-SZÖVETSÉG

Ilovszky János
újévi beszéde

Mélyen tisztelt és kedves Ba- 
ross-Testvéreim ! Nem előre el
készített beszéddel válaszolok 
a végtelenül meleg szavakra, 
amelyeket dr. PurebI Győző 
kedves jóbarátom és első 
munkatársam az imént az ő 
megszokott ékesszólásával a Ba
ross Szövetség tagjai előtt mon
dott ma. újév reggelén. Az új
évet nem tekintem másnak, 
mint olyan időpontnak, amely
től kezdve még fokozottabb mér
tékben kell törekednünk azok
nak az eredményeknek a biz- j 
tositására, amelyeket a kérész- | 
tény kereskedelem, ipar és ős- j 
termelés célkitűzéseiben elvál
laltunk. Mi. mélyen tisztelt Ura
im, olyan irányt követünk és 
ebben van minden erősségünk, 
hogy minden cselekedetünket 
az az etika hatja át, amelynek 
alapján én is ezt a küszöböt 
átléptem, amelyhez hű vagyok 
és amely minden Baross-tár
samnak a lelkében gyökerezik.
(Helyeslés.) Ha a sokezer esz- ; 
tendős kultúrával biró országok 
történetében lapozunk, azt ta
láljuk. hogy azok mindig akkor ! 
lendültek fel. amikor a nemzet 
a maga helyes célkitűzéseit, 
nagy összefogó gondolatait meg- ! 
találta. Mélyen tisztelt Baross . 
Testvéreim ! Merész hasonlat
nak nevezte PurebI Győző, igaz
gatónk azt a munkát, ame
lyet mi a Szövetségben folytat
tunk. amikor párhuzamot vont 
az ország nehéz helyzete és a 
Baross Szövetség volt helyzete 
között. Én is azt mondom : me
rész hasonlat. De megközelíti 
az igazságot. És igaza van neki 
abban, hogy ha a világ közvé
leménye előtt 15 esztendővel 
ezelőtt is oly erősen képviselték 
volna a revíziós igazságot ha 
mindenütt bedobták volna ezt 
a gondolatot, több eredménnyel 
nézhettünk volna a nemzet fej
lődéstörténete elé. Amikor ezt 
megállapítom, azért mondom, 
mert a Baross Szövetség sok 
évvel ezelőtt az elnöki tisztség | 
mellé társelnököt választott. 
Amikor a társelnöki tisztséget 
betöltötték, oly férfiút kerestek, 
aki szivében, lelkében ezt az 
eszmét hordozza. És ime, a vá
lasztás — jó volt. Meita Szövet
ség társelnöke. Eckhardt Tibor, ! 
vívta meg a küzdelmet a genfi 
porondon. (Nagy éljenzés.)

Mélyen tisztelt Uraim! A  lel- 
keknek találkozniok kell és mi 
keressük a lelki kapcsolatot 
mindazokkal a férfiakkal, akik 
az állami és városi életnek fó
rumain, vidéki városokban is, 
ugyanezt az eszmét hirdetik, 
mint mi. Igaz, hogy három esz
tendővel ezelőtt nem gúnyból 
és nem aggódásból, de nem is 
hibás megítélésből valaki, aki
vel én még ma találkozni fo

gok, azt mondotta a Szövetség 
első elnökletem alatti közgyű
lésén, ismerve a magyar psy- 
chét, azt mondotta nekem : nem 
lesz-e görögtűz a Szövetség új
ból való fellángolása ? Most fe
lelem, három esztendő múlva: 
Nem volt görögtüz- (Úgy van!) 
Mert anyagilag függetlenítettük 
magunkat, mert rendbehoztuk a 
szénánkat a Szövetség tagjai
nak áldozatkészségével és ma 
büszkén mondhatjuk,hogy nincs 
az országben egyesület, ahol a 
tagok a tagdijkötelezettségüknek 
annyira szívesen tennének ele
get, mint nálunk. Én büszke 
vagyok arra, hogy tagjaink eti
kai alapon állnak és azt vall
ják. „ha megkövetelem a Szö
vetségtől, hogy az én érdekei
met képviselje, akkor a teher- 
biróképességhez igen csekély 
arányban álló teherrészesedést 
is örömmel kell vállalnom." 
(Úgy van ! Igenis vállaljuk !)

Mélyen tisztelt Baross Test
véreim ! Most igen óvatos leszek 
a nyilatkozataimban, nem aka
rok előre újév reggelén ágyút 
elsütni, amelynek dörrenéseiből 
fel tudják fedni ellenfeleink, hogy 
hol akarjuk mi ^bben az évben 
ütegeinket elhelyezni. Egyszer 
tettünk egy fontos nyilatkozatot 
újévkor és abban az esztendő
ben ellenfeleink mindent elkö
vettek, hogy kontrakarirozzák a 
munkánkat. Nem sikerült. De 
rengeteg, nagy munkát okozott 
a Szövetségnek. Amikor a mun
ka elkészült, mondhatom, az 
apa örömet lelt uj fiában. Én 
rendkívül örülök, hogy a Baross 
Szövetség mindig nagyobb és 
nagyobb tért hódit. (Nagy taps.) 
Egyről beszélek azonban, erre 
ezt a fórumot tartom alkalmas
nak. Beszélek arról, hogy

az ország pénzügyi 
politikáját az elmúlt 
esztendőben is tá
madtuk és támadni 
is fogjuk mindaddig, 
amig nem fordul hat
hatósan a kisegzisz- 

tenciák felé.
(Óriási taps-)

Amig nem fogja nézni, hogy 
a kisiparos, kiskereskedő is 
megkapja megélhetését! Mi nem 
vagyunk láncon vezethetők ! Mi 
hirdetjük azt. amit mindig mon
dok, hogy Magyarországon a 
megélhetéshez azoknak van el
sősorban joga, akik ebben az 
országban a keresztény hit, etika 
és erkölcs alapján állnak. (Óri
ási taps-) Méltóztássék megen
gedni. hogy ma négyszeres kö
szönetét fejezzek ki. Az első 
PurebI Győző kedves barátom
nak szól, aki rendíthetetlenül 
áll itt mellettem az,egész elnök
séggel. (Éljenzés.) Én ezt az el
nöki tisztséget csak addig fo
gom viselni, amig érzem a bi
zalmat a Baross Szövetségben. 
Ha nincs meg a bizalom irán
tam, vagy ha látom, hogy ren
dül, vagy célkitűzéseimet a Szö
vetség nem úgy akarja követni, 
mint ahogyan én azt szükebb 
vezérkarommal megcsinálom és 
előkészítem, ha a Szövetség tag

jai nem azonosítják magukat j 
felfogásommal, én nem ragasz
kodom a vezéri pálcához, mert 
azt mondom, addig szabad 
a vezéri pálcát csak a kézben 
tartani, amig a katonák hisznek 
annak a vezetésnek az erejé
ben. ( Úgy van •) Ezért van az. 
hogy Magyarországon n in c s  
eléggé előkészítve a boldogu
lás útja, mert nem igy gondol
koznak mindenütt a vezetők. 
(Úgy van ! Úgy van !) Szeret- j 
ném látni a Baross Szövetség 
tagjainál, hogy a kereskedelem 
és ipar üzésére alkalmas ifjú
ságot az üzletekbe vonnák, test
véri szeretettel felkarolnák. És 
a szülőknek is küldöm az intő 
szót, ha ily célból megnyílik ke
resztény bolt vagy iparos mű
helye, küldjék oda volontőrként 
fiaikat. (Helyeslés.) Ha tőkében 
nem is olyan erős a kereskedő 

! és iparos, hogy megfelelő ellen
szolgáltatást tudjon adni a fiai
nak, ha később más helyre ke
rül, nagyon jó, ha először alap
ként a mi üzletünkben lévő fel
fogást magába szívja. (Úgy 
van !)

Második szavam szól az ad
minisztrációnak. Az adminiszt
rációra én nagy terheket rak
tam rá, de az eredmény meg
van ! Az adminisztráció, a pénz
beszedőtől kezdve végig a fő
titkárig. híven megállta a helyét. 
(Úgy van !) És én szükségét ér
zem annak, hogy erről itt meg
emlékezzem. (A  cserkészkül
döttséghez fordulva.) Nektek, 
fiatal cserkészfiaim, akik tulaj
donképen mind az én kerüle
temből vagytok és eljöttetek szép 
lobogókkal, szintén köszönetét 
mondok. Én azzal, hogy az if
júság is jelen van, most a mun
ka templomának keresztelem 
el a Baross Szövetséget ! (É l
jenzés.) A  munka templomá
nak, amelyben a zsoltárt azok 
az érzések fakasztják, amelye
ket PurebI Öméltósága és Lucza 
igazgató ur az imént elmondot
tak. Az imádságot pedig az ké
pezi, hogy hallgassák meg a 
kormányzati tényezők a mi ön
zetlen kívánságainkat, hogy ak- 

i kor, amikor az elkövetkezendő 
esztendőben újra alakítják az 
ország politikai fórumát, gon
doljanak az ipar és kereskede
lem érdekeire is, mert a gazda
sági életben egészséges beren- 

i dezkedést csak az ipar, keres
kedelem és mezőgazdaság egy
forma megbecsülésével lehet el
érni. (Dübörgő taps )

Harmadik szavam szól azok
hoz az urakhoz, akik tisztsége
ket töitenek be különböző he
lyeken. Büszke vagyok, hogy 
az ország egyik legnagyobb ér
dekképviselete elnöki és alel
nöki székébe Baross tagokat 
iktatott be Köpesdy Elemér és 
Kátai Ernő igen,tisztelt barátaim 
személyében. (Éljenzés.) Büszke 
vagyok rá. Ha minden érdek- 
képviselet élére ilyen emberek 
kerülnének, akkor mindenikben 
olyan etikai alapon dolgozná
nak, mint a Baross Szövetség

Brunhuber .ui T ; ? é k£ * a.r«
Vili., Baross-u«ca 61. Tel. 34-1-78. 
Művészi elsőrangú fényképek, levelező

lapok, aquareil. olajfestmények.
J u tá n y o s  á r a k .

Baross tagok és azok családtagjainak
!(>*/• k e d v e z m é n y .

és akkor más volna a helyzet.
(Úgy van! Úgy van I)

Negyedik szavam pedig szól 
az urakhoz. Én az újév regge
lén egyet kérek az uraktól: én 
a február 10-i közgyűlést, amely 
tisztújító közgyűlés lesz, úgy 
akarom előkészíteni, hogy a 
tisztujitásban olyanok kapjanak 
szerepet, akik hűségesen dol
goznak a Baross-eszmékért. (He
lyeslés.) Ha azt akarom, hogy 
ez a közgyűlés óriási jelentő
ségű, az eddigieket is jóval fe
lülmúló. nagy megmozdulás le
gyen. ( Helyeslés.) Kérem az ad
minisztrációt és a tag urakat, 
hogy a jelentkezési iveket vi
gyék szakosztályaikba és hív
ják meg azokat, akiket méltó
nak tartanak arra, hogy ezen 
az ür.népségünkön résztvegye- 
nek. Tessék az urakat meghívni, 
lejelentkeztetni és az iveket ne
kem január 20-ig ide visszajut
tatni. Ha ezt megteszik, megint 
ezredekkel fog szaporodni a 
Baross Szövetség taglétszáma. 
Büszkék lehetünk arra, hogy 
sokan vagyunk. A  Kék-könyv 
50 oldallal több tagot terjeszt 
most már a közönség elé. És 
ha nem volt eddig olyan sikere, 
mint ahogy kívánatosnak tar
tottam, azért is van, mert az 
uraknak is úgy kellett volna 
agitálni, amint az ügy' megérde
melte. Nem szemrehányásképp 
mondom újév reggelén, csak a 
szeretet szavát hallatom, annak 
a szeretetnek a tüzet, amelyet 
ismét felgyújtott kedves két üd
vözlő barátom a sziveinkben. 
Ez a láng égni fog, ennél a 
lángnál fogjuk mi is elérni 
jogos céljainkat. (Úgy von I)

Ma- újév reggelén egy másik 
leghűségesebb munkatársamat, 
dr. Őrei Gézát Budapest szé
kesfőváros hasznos munkássága 
elismerése gyanánt valóságos 
főigazgatójává tette. (Nagy él
jenzés.) És igy fogunk végig
menni, amennyire erőnkből te
lik, a fórumokon, hogy minde
nütt erősbödjék Szövetségünk 
ereje. A  munkát nem sajnáljuk. 
Es én szeretetért szer etetet adok! 
Mindannyiunknak ennek a sze
retetnek a melegével azt kívá
nom : aki Isten templomában 
hirdeti az igét, annak az Isten 
templomában, aki a műhely
ben, annak műhelyében, aki az 
iskolában, annak az iskolájá
ban, aki a gyárban, annak a 
gyárában : áldja meg a jó Isten 
a munkáját I Ez az én újévi 
kívánságom ! (Hosszantartó lel
kes éljenzés és taps.)

Dán János karácsonyi 
cikke. Karácsonyi számunk
ban Dán János nagykereskedő, 
mint a múlt évi litván-bizott
ság egyik tagja, „Magyar-litván 
gazdasági kapcsolatok címmel 
értekezést irt, melyen technikai 
hiba folytán neve nem volt fel
tüntetve.



1 szám.
BAROSS SZÖVETSÉG

A Baross
Ferenc

Az újévi üdvözlések, . , .  során I Óriási erőfeszítéssel kibonta-
kedves es emlekezetes esemeny koztunk az anyagi nehézségek 
játszódott le kedden délelőtt közül, hogy annál több enefgi 
vitéz dr. József Ferenc foher- | ával szentelhessük munkássá
cegnek. a Baross Szövetség Or
szágos Idegenforgalmi és Für
dőügyi Főcsoportja elnökének 
Tapolcsányi-uti palotájában. Új
év napján délelőtt fél 12-kor a 
Baross Szövetség küldöttsége 
tisztelgett a főhercegnél. A kül
döttség tagjai voltak Ilovszky 
János, Haverland Antal, dr. 
Purebl Győző. dr. Őrei Géza. 
Köpesdy Elemér. Kátai Ernő. 
dr. Votisky Antal, Resch Ferenc, 
Majthényi Béla és dr. Domokos 
László.

A  főherceg a küldöttséget dol
gozószobájában fogadta. Ilou- 
szky János, országos elnök a 
következő beszéddel üdvözölte 
a P ürdő ügyi Főcsoport országos 
elnökét :

— Királyi Fenség ! Pia kiné
zek az ablakon, havas házte
tőket. ködbeborult városrészt 
látok, ami a magyar jelennek 
szimbolikus képe. De ebben a 
ködös jelenben mi bizalommal 
és reményteljes várakozással te
kintünk a jövendőbe, mert sze
rencséseknek érezzük magun
kat, hogy Királyi Fenségedet a 
mi idegenforgalmi és fürdőügyi 
főcsoportunk elnöki tisztében 
törekvéseink legfőbb irányítója
ként tisztelhetjük. Királyi Fen
séged kegyes volt a közelmúlt 
időben is megjelenni körünk
ben Hódmezővásárhelyen, ahol 
kibontottuk a nemzeti törekvé
sek zászlóját. Boldogsággal tölt 
el bennünket az a tudat, hogy 
a Baross Szövetség minden meg
mozdulása alkalmával meleg ér
deklődést, támogatást és lelke
sítő célkitűzést nyerünk Királyi 
Fenségedtől.

— Három jelentős iránya van 
Királyi Fenséged munkálkodá
sának- A z egyik a Budapest 
fürdőváros megteremtésére irá-

munkássá- 
gunkat n nemzeti nagy célok
nak. Amikor ezt a néhány tényt 
leszögezem, méltóztassék meg
engedni, hogy mindnyájunk ne
vében úgy Királyi Fenségednek, 
mint kedves családjának a leg
boldogabb újévet kívánjuk av
val az óhajtással, hogy adjon 
a Mindenható egészséget, bol
dogságot és erőt nagy céljainak 
megvalósitására.

József Ferenc főherceg az üd
vözlésre a következő szavakkal 
válaszolt :

— Mélyen tisztelt Uraim ! Az 
elnök ur Öméltósága, aki szives 
volt engem a Baross Szövetség 
nevében üdvözölni, a ködös táj
képre célzott, ami innen az ab
lakból látható. Én az ablakon 
befelé nézek és a lélek ablakain, 
az Önök szemein át a magyar

lelkekben mindenütt bizakodást, 
reménységet, várakozást látok. 
Szives üdvözlésükre azzal vá
laszolok, hogy az újév váltsa 
be mindazokat a reménysége
ket, amelyeket mindnyájan szi
vünk egész melegével átérzünk 
és táplálunk. Óriási feladatok 
állanak előttünk, de ha s z í v ó s  

akarattal, kitartással és hazasze
retettel végezzük munkánkat, 
lehetetlen, hogy az ilyen törek
vésnek ne jöjjön meg a kívánt 
eredménye.

— Engem örömmel tölt el az 
a tudat, amit az igen tisztelt 
Elnök Ur üdvözlő szavaiban ki
fejezésre juttatott egyetlen gon
dolat keltett bennem. Arra a 
kijelentésre gondolok, hogy a 
Baross Szövetség kitisztázta a 
múltat és az ujesztendőt telje
sen tehermentesen kezdi meg. 
A  régi világban a magyar gesz
tus négyes fogatok tartásában 
és fényes külsőségek halmo

zásában nyilvánult meg. Az uj 
idők szelleme e2t a lelkiállapo
tot átváltoztatta szerénységgé, 
munkás törekvéssé és takaré
kossággá. Szivemből gratulálok 
a Baross Szövetségnek ehhez 
az irigylésreméltó helyzetéhez 
és azt kívánom, hogy hasonló 
önmérséklettel, becsületességgel 
és őszinteséggel végezzék az 
urak továbbra is a nemzeti célok 
érdekében végzett hasznos mun
kásságukat- Én mindenkor ké
szen állok a Baross Szövetség 
támogatására. Az újév alkal
mából kifejezett szives jókíván
ságukat a magam részéről is a 
legőszintébb szerencsekivána- 
tokkal viszonzom.

A  főhercegnek rendkívül köz
vetlenül előadott válasza után 
Ilovszky János elnök bemutatta 
a küldöttség azon tagjait, akik 
először vettek részt ilyen fogad
tatásban, majd barátságos esz
mecsere következett. Ez alka
lommal József Ferenc főherceg 
kifejezést adott azon kívánsá
gának, hogy a Baross Szövet
ség január 23-iki idegenforgalmi 
előadásán ismét személyesen kí
ván elnökölni.

M i a
kötelessége 
a kereskedelemmel 
és iparra! szemben ?

Irta : dr. Bocsáry-Spur Kálmán
székesfővárosi bizottsági tag.

1- Tegyük magyarrá a hazai 
ipart és kereskedelmet! Ez a 
társadalom első, alapvető köte
lessége. A húsba- és vérbevágó 
gazdasági kérdések a magyar 
közvéleményben ma sem kel
tenek visszhangot. A középosz
tály fiatalabb nemzedéke is 
még mindig csodára vár és a 
gazdasági forradalom kellős kö-

nyuló lelkes agitáció, amelyhez ! zepén a tisztviselői Íróasztal ál- 
szorosan hozzáfüződik a Baross i mát hordozza lelke mélyén
Szövetség idegenforgalmi pro
pagandája. A másik irányt az 
Országos Mentőegyesület tevé
kenysége jellemzi, melynek szin
tén Fenséged az elnöke. A har
madik nemes törekvés pedig az 
ország közgazdasági felvirágoz
tatásának elősegítése, amely a 
Baross Szövetség által képvi
selt nemzeti gondolatok által 
történik. így Királyi Fenséged 
lelkes munkássága a főváros
nak, a nemzetnek és az ember
szeretet magasztos elveinek tesz 
rendkívüli szolgálatokat. Végte
len örömünkre szolgál, hogy a 
Baross Szövetség e tevékeny
ségben lelkes odaadással támo
gathatja Királyi Fenségedet.

— Fenséges Uram! Magyar- 
országon ma legalább húszezer 
egyesület működik, de ezek kö
zött alig van néhány száz. amely 
a programmokon és tárgyaláso
kon túl cselekvéssel lendítene 
az ország sorsán- A  mi Szövet
ségünk a cselekvő egyesületek 
közé tartozik. A  legnehezebb 
gazdasági időkben megvalósí
tottuk a takarékosság gondola
tát ugyannyira. hogy a Baross 
Szövetség ma talán az egyetlen 
olyan intézmény, amelynek 
egyetlen fillér adóssága sincsen.

ahelyett, hogy a gyakorlatban 
szintétikusan felszívódó alapos 
elméleti képzettséggel nemzetivé 
formálná az ipari termelést és 
kitenyésztené a kereskedelem 
tisztességes értékcsereforgalmát.

A társadalomnak vezetésre 
hivatott értelmiségéből kell ki
termelni a nacionalista üzlet
ember típusát és tudatosítani 
kell azt a gondolatot, hogy a 
jövő jóléte csak a magyarrá 
alakított ipar és kereskedelem 
sikereinek végtelen sorozatán 
tud felépülni.

2. A  külföldről behozott és 
fogyasztott áruban külföldi mun
kásnak adunk kenyeret, külföl
di vasút forgalmát növeljük, ide
gen államnak fizetünk adót és 
külföldi termelő hasznát bizto
sítjuk. Az elmúlt évek távlatá
ban ennek gyakorlati jelentősé
gét igazolja az a tény, hogy a 
magyar nemzet külföldi adós
sága egyenlő volt azzal a kü
lönbséggel, amivel a behozatal 
kivitelünket 1924-től 1932 de
cember végéig meghaladta.

Mussolini, mikor egy évtized
del ezelőtt a „kenyérért" és a 
„liráért“ folytatott kettős csatá
ját megvívta, h a z a á r u l ó 
n a k  bélyegezte és igy is ke-

\ zelte azt a fogyasztót, aki az 
ugyanolyan minőségben előál
lított hazai áru helyett külföldi 
iparcikket vásárolt.

A  magyar társadalomnak is 
erre az útra kell lépni 1 Öntu
dattal és szervezett fegyelem
mel a ma már épp oly jó mi
nőségű hazai áruból elégítse ki 
elsőrendű szükségletét és kor
látozza a pusztán fényűzés- 
szolgáló külföldi áruk beszerzé
sét.

3. A z árut elhelyező keres
kedelem a gazdasági életnek 
szerves része ; a kereskedel
men keresztül törnek piac felé 
a termények és alakulnak ki 
az árak. Az értékcsereforgalom- 
nak helyes folyamata a fogyasz
tási válság idején még fokozot
tabb jelentőségű.

A magyar termelésnek be
csületes és tisztességes keres
kedelemre van szüksége. Az 
igazi tehetségen túl az adott 
szó szentsége és a tisztes ha
szon tehetik naggyá egy nem
zet kereskedelmét.

Ezért a törvényes elrendezés 
erejével kell kiirtani azt a pióca
szellemet, amely a termeléshez 
hozzátapadva, elszívja életének 
minden nedvét és erejét, meg
bénítja a termelőt, tönkreteszi 
sok százezer kiskereskedő és 
kisiparos életfenntartását, sőt 
munka kedvét is.

A z állandóan késlekedő törvé
nyes szabályozáson kívül a tár
sadalom szervezett ereje is ered
ményt biztosit, ha a fogyasztó 
öntudatosan csak a tisztes ma
gyar kereskedőt és iparost tá
mogatja.

Minden magyar fajtájának és '

családjának jövőjét munkálja, 
ha ily magyar iparosnál és ke
reskedőnél elégíti ki szükség
letét !

4. Alig van a földkerekség
nek olyan, különösen kulturál- 
lama, amelyet a világgazdasági 
válság súlyos mértékben nem 
érintett volna.

Ha a mélyreható vizsgálat 
szerszámaival végigmegyünk az 
egyes nemzetek térképein, arra 
a megállapításra jutunk, hogy 
Magyarország a többi kultúr
ál lammal összehasonlítva a leg
mostohább, a legsivárabb gaz- 
dasági, pénz- és hitelpolitikai 
feltételek között él.

M egrabolt ország vagyunk. 
Trianonon kívül a belső gazda
sági rendszer és a nemzetközi 
szuperkapitalizmus fosztogatá
sának áldozata.

A  magyar ipar és kereskede
lem első jelentős szervezete : a 
Baross Szövetség — kiváló el
nökének, Ilovszky János, aki
nek kitartó és lelkes irányítá
sa mellett — igen helyes meglá
tással a fogyasztóképesség eme
lését tűzte ki ambíciója legma
gasabb céljául. A statisztika 
viszont azt mutatja, hogy nem
zeti jövedelm ünknek több, 
mint 720/o-át mindössze 33 ez
ren (a lakosság 4 ezreléke) 
élvezik; a munkások bérét, a 
köz- és magánalkalmazottak il
letményét évek óta faragják, az 
állam és magángazdaság a gaz
dasági válság óta (1930) gyors 
iramban rázza le magáról az 
emberterheket . . .  és minden
nek jelentőségét még fokozza 
az ország agrár jellege, amely
nél fogva a deflációs pénzügyi
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politika árrombolása nem von 
maga után nagyobb keresletet, 
mert az árhanyatlásnak egy 
mezőgazdasági államban nincs 
és nem is lehet a fogyasztásra 
ösztönző hatása.

Önként adódik a kérdés : le
het-e a fogyasztóképesség emel
kedéséről. a termelés és fogyasz
tás összhangjáról szó oly gaz
dasági-pénzügyi rend keretében, 
amelynek eredményeként az or
szág egyetemes tem etkezési 
üzemmé formálódott és a ma
gyar életnek fájdalmas, kérlel
hetetlen történései nem tudnak 
megbirkózni egy letűnt korszak 
kivénhedett közgazdasági és 
pénzügyi demagógiájának ha
talmi erejével ?

A  fogyasztoképesség elsősor
ban a nemzeti jövedelem el
oszlásának és a pénz- (hitel-) 
rendszer mikénti szabályozásá
nak függvénye. 10 filléres óra
bér, magas kartellárak, uzsora
kamatok és alacsony termény
árak mellett minden országban 
azé a föld, a földnek és mun
kának minden telje, akié a pénz.

Minden állam oly termelési 
és pénzügyi rendszer keretében 
él, amelyet társadalma eltűr. A 
társadalom gyengeségén vagy 
öntudatos szervezettségén mú
lik, hogy hatalmi erővé formált 
akaratát a sorsát intéző fóru
mokon a meglévő gazdasági 
rend fenntartása vagy mélyre- 
ha'ó reformok megvalósítása 
mellett nyilvánítja.

A magyar társadalomnak — 
az ipar és kereskedelem érde
kében is — csak egy köteles
sége és programmja lehet:

Kemény, ha kell, mások élet
viszonyaiba is mélyen átnyúló 
elszántsággal követelje a mai 
kizsákmányoló, gazdasági bé
nulást és munkanélküliséget fo
kozó elszegényedési rendszer 
kiirtását és ennek helyébe a 
a magyar munkának, tudásnak 
valorizációját és a pénznek nem
zeti életJnk alkotó eszközévé 
való átformálását. Részleges re
formok (közmunkaszervező te
vékenység. egyirányú állami in
tervencióm zmus vagy szociál
politikai kísérletek, pl. 40 órás 
munkahét stb.) helyett a kiter
melt gondolat intézményes fel
építésének alappilléreit kell ki
munkálnunk éspedig: a) a mun
ka egyenrangúságát - védelmét 
és b) a nemzeti forgótőke-rend
szer megteremtését, kizárólagos 
állami irányítás és szabályozás 
mellett.

A z  uj korszellem dinamikus 
ereje hatalmas világegységeket 
alkotott körülöttünk. Az irány 
világosan adva van. Cseleked
jünk. de minél hamarabb és 
habozás nélkül!

H á za s s á g . Kovács Ferenc, 
a szabószakosztály agilis alel- 
nöke leánykáját, Margitot, Ka
rácsony másodnapján vezette 
oltárhoz a Belvárosi főplébánia 
templomban Budinszky Sándor.

Magyarország aranykoszorm mestere, 
több aranyérem tulajdonosa

S Z L E Z Á K L Á S Z L Ó
harangércöntőde. harangfelszerelés 

és haranglábgyár
BUDAPEST. V L  FRANGEPÁN-U. 77. 
és PETNEHÁZY-U . 78. egyesített 

telken.
Gyér bejárata : VT.. PETN EH ÁZ Y -U . 78. alatt. 

Telelőn *1—3—53.

Gyógyszerészek
perindítási hadjárata 
a drogisták ellen

A  M agyarországi G yógyszerész Egye
sület tisztességtelen verseny abbaha
gyása iránt tömegesen indít pereket oly 
drogisták elfen. kik a drogéiiaüzletekre
von atkozó 1922: XII. t. c. 14. §-ának 
3. pontjában foglalt üzletköri meghatá
rozás alapján gyógyszerfélékkel keres
kednek és ily cikkeket közvetlenül 
szolgáltatnak ki a fogyasztóközönség
nek. Elöljáróban lerögzítjük azt a köz
tudomású körülményt, hogy a magyar 
judikaturában nincs precedens arra. 
hogy egy szakmát, melynek üzletköre 
az ipartörvényben nyert megállapítást, 
o ly  formában lehetne tisztess gtelen 
versenyper indításokkal zaklatni, nyo
morítani és anyagilag sorvasztani, mint 
azt a gyógyszerészek a drogistákkal 
szemben tehetik kizárólag azért, mert 
az ipartörvény végrehajtási utasításá
ban nem sorolták fel taxatíve azokat 
a gyógyszerféléket, amelyeket a dro
gisták a fogyasztóknak közvetlenül ki
szolgá ltatn i jogosultak. Ez a hiányos
ság nyújt a gyógyszerészeknek perlésre 
lehetőséget, mert dz ipartörvény végre
hajtási utasításának kiadásával egy
idejű leg nem hatálytalanították a gyógy
szerek és a gyógyszerfélékkel való 
kereskedést szabályozó 1894. évi. min
den vonatkozásában elavult rendeletet, 
mely táblázatokba sorolta a gyógyszer
féléket. amelyeket gyógyászati célra 
megfelelő adagokban kizárólag gyógy
szertári jogosítvány birtokában lévő 
okleveles gyógyszerészek, mig az ipari, 
háztartási és vegyészeti cikkeket a táb
lázatban megjelölt súlymennyiséghez 
kötötten a drogisták. mint hivatásos 
gyógyszerárukereskedők szolgáltathat
nak ki a közönségnek.

Nem szükséges bővebben  taglalni, 
hogy ennek a visszás állapotnak fenn
tartása a drogisták anyagi tönkretéte
lére nyújt lehetőséget, mert addig, mig 
a drogisták az ipartörvényben biztosí
tott meghatározásnak megfelelően 
gyógyszerfélékkel nem kereskedhetnek, 
nem foglalkozhatnak azza l a tevékeny
séggel. amelyre képzettségük és képe
sítésüknél fogva predesztinálva vannak. 
A  drogisták számtalanszor mutattak rá 
a helyzet tarthatatlan voltára, felsora
koztatták érveiket, rámutattak a keres
kedelmi és iparkamarák választott bí
róságai által hozott ítéletekre és állan
dóan hangoztatták azzal, hogy vegyileg 
egységes összetételű oly cikkeket szo l
gáltatnak ki a közönségnek, amelyeket 
a gyógyszertárak is orvosi vény nélkül, 
eredeti gyári csomagolásban szolgál
tatnak ki. tisztességtelen versenyt a 
gyógyszerészekkel szemben nem követ
hetnek el. Más elbírálás alá esne. ha 
a drogisták a gyógyszertárak üzletkö
rébe tartozó vényköteles, vagy f  szert 
tartalmazó gyógyszereket szolgáltatná
nak ki a közönségnek.

Ily esetekben jogos volna a sérel
mezés és törvényes alapon nyugvó a 
per'.nditás. de a jelen  esetekben, am i
kor ricinus olaj. kémforgolyó, senna 
levél, darmol vagy ehhez hasonló gyári 
tömegcikkek kiszolgáltatásáról van 
szó. amelyeket világszerte kereskedelmi 
cikként árusítanak a drogisták, nem 
jogos.

Hogy mennyire helyes a drogisták 
által hangoztatott álláspont, annak 
illusztrálására lerögzítjük, hogy a ke
reskedelemügyi minisztérium kiadásá
ban megjelent Közgazdasági Értesítő 
1934. november hó 10-i számában a 
tisztességtelen versenytörvény újabb 
gyakorlatából közli, hogy a Kúria m ár 
több ízben foglalkozott a drogisták 
gyógyszerérusitásánek kérdésével a 
drogisták ellen e gyógyszerészek részé
ről indított tisztességtelen versenype

rekben. Ez a kérdés állandó vita tár
gyát képezi az érdekeltek körében és 
bár. mint emlitettük, a Kúria több ízben 
foglalkozott már ezzel a kérdéssel, 
döntései az érdekelteknél nem juttatták 
nyugvópontra a kérdést. A  cikkíró fog
lalkozott a Kúria legutóbb P. IV. 226. 
1934. számú ítéletével, mely kimondta, 
hogy a drogisták tisztességtelen ver
senyt követnek el. ha a közönségnek 
a gyógyszertári vá lla lat tárgyával azo
nos gyógyszereket szolgáltatnak ki és 
annak konklúziójaként k ife jezésre jut
tatja. hogy „a z  ítéletet nem tartjuk 
aggálytalannak és indokai nem meg
győzők, illetve véleményünk szerint egy 
fontos körülményt nem tesz mérlege
lése tárgyává. Nevezetesen : o ly  cselek
ményért állapítja meg a tisztességtelen 
verseny fennforgását, amelyet más jog
szabály és nem Tvt. tilt és büntet V é
leményünk szerint ily esetben nem a 
tisztességtelen verseny esete forog 
fenn. hanem legfeljebb más büntetendő 
cselekményé, illetve ily  esetben nem 
lehet a tisztességtelen verseny fenn
forgását megállapítani, mert a Tvt- 
csak azokra a meg nem engedett üz
leti versenyeszközökre alkalmazható, 
am elyek más jogszabály alapján nem 
üldözhetők.“

N yilvánvaló  tehát, hogy addig — . 
mig a 40 év előtti, rég e la .u lt rendelet 
hatályban van. annak magyarázata 
alapján kihágást követ el a gyógyszer- 
feléket árusító drogista. de semmiesetre 
sem tisztességtelen versenyt, mert a 
drogisták nem tüntetik fel magukat 
gyógyszerészeknek, nem tévesztik meg 
és nem keltik fe l a közönségben azt a 
tudatot, hogy gyógyszertártulajdonosok 
és igy napnál világosabb, hogy nem 
támasztanak tisztességtelen versenyt a 

| gyógyszertártulajdonosoknak. E zze l a 
) kérdéssel a belügyminiszternek soron- 

kivüli sürgősséggel behatóan kell fog. 
lalkozni, mert nem lehet, hogy napi
rendre térjen a kérdés felett, hogy 
szem lélője legyen a drogisták anyagi 
tönkretételét elő idéző  tisztességtelen 
versenyper hadjáratnak. Ha a debre
ceni és a Budapesti Kereskedelm i és 
Iparkam ara  vá lasztott B íróságainak  
ítéleteit figyelem re eddig nem m éltat
ták, figyelem re kell méltatni azt az 
álláspontot, mely a kereskedelemügyi 
minisztérium —  mint a tisztességtelen 
verseny interpretálójának és magyará
zójának hivatalos lapjában jutott k ife ' 
zésre —  és addig is. m ig a szóban- 
forgó rendelet ki nem adatik, külön 
rendelettel kellene megakadályozni, 
hogy a gyógyszerészek a drogisták el
len tisztességtelen verseny abbahagyá
sára pereket indíthassanak.

Ez a kérdés rég megérett a döntésre, 
annak minden részlete pro és kontra 
kellően meg lett világítva, nincs és 
nem lehet akadály arra. hogy ezt a 
kérdést nyugvópontra juttassák. Nem 
lehet, hogy ma, a gyógyszervegyészeti 
ipar fejlettsége mellett fenntartassanak 
azok a korlátozó intézkedések, melyek 
már 40 év előtt sem voltak indokoltak, 
mert gyógyszerárusitási monopóliumot 
biztosított a gyógyszertártulajdonosok
nak. A  40 év óta világszerte történt 
nagy átalakulás, a gazdasági téren vég
bement eltolódás, a gyógyszervegyésze
ti ipar forradalomszerü kialakulása és 
fejlődése uj utak, uj irányelvek és 
szempontok követését teszi szüksé
gessé. Ma az a helyzet, hogy a gyógy
szervegyészeti gyárak a gyógyszerfélék 
jelentős részét tömegcikként termelik, 
azokat a gyógyszertárak eredeti csoma
golásban orvosi vény nélkül árusítják.

Érthetetlen, miért és m ivel követnek 
el tisztességtelen versenyt a drogisták

azza l, ha ezeket a cikkeket a gyógy 
szertárlulajdonosokkal azonosan keres, 
kedelm i cikként árusítják 7

A  drogériák üzletkörét a törvény a 
gyógyszerfélékkel és mérgekkel va ló  
kereskedésben je lö lte  m eg és igy min
den vonatkozásában indokolt és jogos 
az a kívánság, hogy a drogisták, mint 
hivatásos gyógyszerárukereskedők. a 
gyógyszerféléket szabadon árusíthassák. 
A  drogisták akkor — amikor a nagy 
nyilvánosság előtt tárják fel a gyógy
szerészek általi perindításokkal űzött 
pusztító hadjáratot, am ikor az ü ldözé
sek óraiban védelm et és támogatást 
kérnek az anyagi tönkretételüket célzó 
perek ellen, hangoztatják, hogy a kér
dés felett addig napirendre térni nem 
lehet, mig a drogisták gyógyszerfélék
kel va ló  kereskedését gátló, rég elavult 
1894. év i rendeletet nem hatálytalanít
ják. Am ikor a sajtó publicitásának 
igénybevétetével hívjuk fel erre a ten
geri k ígyóvá nőtt kérdésre a belügy és 
igazságügyi miniszterek figyelmét, hinni 
szeretnők. hogy a törvényhozástól nyert 
felhatalm azás alapján soronkivüli sür
gősséggel rendeletet bocsájtanak ki. 
mely rendelet csirájában folytja el a 
lehetőségét annak, hogy a gyógyszer
tártulajdonosok továbbra is tisztesség
telen versenyper indításokkal zaklassák 
és károsítsák a drogistákat.

A  közegészségügyi kormányzat nem 
térhet el a kérdés sürgős szabályozá
sától. mert nem lehet, és a mai ga z 
dasági viszonyok mellett nem is sza
bad érvényben hagyn i azt a rendele
tet, mely a gyógyszerészeknek módot 
és lehetőséget nyújt arra. hogy a dro
gistákat tisztességtelen verseny abba
hagyására irányuló perindításokkal 
anyagilag károsítsák.

M oln á r Ferenc

A  Batthyány-teri csarnok 
megszűnik

A  Batthyány - téri vásárcsar
nok lassú halódása befejezés
hez közeledik. Mint értesülünk, 
a Városházán már egész kon
krét formában foglalkoznak az
zal a tervvel, hogy az annak 
idején hatalmas költséggel meg
épített csarnokot s p o r t c é lo k  
szolgálatába állítják. Ma már 
csak kevés árus tartózkodik eb
ben a csarnokban, de még 
mindig vannak vagy negyvenen. 
Kíméletet kérünk e kisemberek
kel szemben.

A fü sze rs za k o sz tá ly  tiszt- 
újítása. A füszerszakosztály 
elsőnek tartja meg tisztujitását 
a szövetségi szervezetek közül. 
A  jelölő bizottság január 7-én 
tartja meg ülését* A tisztujitás 
január 13-án lesz.

S z ilv es z te r i est. A z idei 
Szilveszterkor a Szövetség szék
háza ismét népes tábort látott 
vendégül szerető falai között. 
A  fűszer- és cipész - szakosztá
lyok együttes összejövetelt tar
tottak, mely a résztvevők örö
mére teljes sikert hozott.

Színházi látcsövek. szemüvegek. orrcsiptelAk.
Zeiss-üvegekkel. Barométerek. hőmérők a 
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A  honi bőripar
előrehaladott volta

A  magyar bőripar fejlődésé
nek a görbéje 1924 év után ug
rott ki és emelkedett napjain
kig. Ezen fejlődést a következő 
számszerű statisztikai adatok 
bizonyítják : 1924 évben a ki
készített bőrök behozatala P
26.758.000. kivitele P 3.984.000 
értékű volt. a behozatali többlet 
tehát P 22 774 000-et tett ki.
1933. évben a behozatal mind
össze P_2.674.000, a kivitel pe
dig P 7.564.000 értékű, úgyhogy 
P 4,890.000 kiviteli többlet mu
tatkozik. A magyar bőripar kül
kereskedelmi mérlege tehát 9 év 
alatt P 27,664.000-vel javult.

Ezen nagymérvű javulás a 
magyar bőripar rendkívüli ener
giájának és alkotniakarásának 
az eredménye. A  magyar bőr
ipar törekvése odairányult, hogy 
legelsősorban feleslegessé tegye 
a behozatalt és amidőn ezen 
törekvésének eredményeképen 
mennyiségben és főleg minőség
ben olyat produkált, hogy a 
kényes és nagyigényü magyar 
cipő- és cipészipart már minő
ségben is ki tudta elégíteni, nyu
godtan léphetett világpiacon az 
export terére, mert hiszen vizs
gáztatói a legk én yeseb b  íz
lésű és legnagyobb igényű ma
gyar cipő- és cipészipar voltak. 
Így tehát a magyar cipő- és ci- 
pészipaf szigorú kritikája és ma- 
gasszinvonalu igénye elvitatha
tatlan érdemeket szerzett a ma
gyar bőripar fejlődésében.

Bőriparunk ezen 10 év lefor
gása alatt szinte évenkint újabb 
és újabb olyan cikkek gyártását 
iktatta be. amelyeket eddig ki
zárólag vámkülföldről kellett 
behozni. Ma már az a helyzet, 
hogy a sevróbőrökön kívül min
den cikket1 gyártanak hazai bőr
gyáraink, mégpedig olyan mi- I 
nőségben, hogy az export terén 
minden cikkben a minőség 
szempontjából versenyképesek.

A  sevrógyártás sem megold
hatatlan probléma a magyar 
bőripar számára, de az évi 
szükséglet az egyes fajtákból 
oly kevés, hogy egy hazai gyár
nak sem érdemes e cikk terme
lését programmjába illeszteni.

A  magyar bőripar exportered
ményeinek értékelésénél figye
lembe kell még venni azt is, 
hogy ezen export főleg a mai i 
időkben emelkedő, amikor a i 
külföldi államok elzárkózó ke- j 
reskedelmi politikája és az éles 
külföldi verseny közismert sú
lyos akadályaival kell megküz
deni. Hazai bőriparunk a követ- 
kező országokba exportál: Ausz
tria. Olaszország, Nagybritannia, 
Albánia. Görögország, Kina, 
Japán és egyéb ázsiai országok, 
továbbá Jugoszlávia. Hollandia, 
Belgium. Dánia, Norvégia. Svéd
ország. Egyiptom, Észak-, Közép 
és Délamerika stb.

Hiteles statisztikai kimutatá
sok a borjubox. lakkbőr és kü
lönféle díszműbőrök külkeres
kedelmi forgalmát tárják elénk.
E kimutatás 1925 év adatait 
összehasonlítva az 1933 év 
adataival, kitűnik, hogy borju- 
boxból 1925 évben P 1,951.000 
értékű árut hoztunk be és P

Irta : Resch  Ferenc bőrgyári igazgató
700.000 értékűt vittünk ki, úgy 
P 1.2 j 1.000 behozatali többlet 
mutatkozott. 1933 évben a be
hozatal mindössze P  60.000 a 
kivitel pedig P 6,673.(00 úgy, 
hogy P 6,613.000 kiviteli többlet 
állott elő, ezen egy borfajtánál, 
tehát a javulás közel P 8.000.000- 
et tett ki. Az 1933 évi P 6.673.000 
exportunkban már nemcsak ki
zárólag borjubox, hanem fehér 
és színes borjunubuk és velúr- 
bőrök (antilopok) is bennfoglal
tatnak. Lakkbőrből 1925 évben 
P 1.782.000 értéket importáltunk 
és P 72.000 értéket exportáltunk, 
a behozatali többlet tehát P
1.710.000. amivel szemben 1933 
évben a behozatal mindössze 
P 23.000. a kivitel pedig P 
-86.000, a kiviteli többlet tehát 
P 63.000. A különféle díszmű

bőrök és bőröndös áruk beho
zatala 1925 évben 2,134.000 volt, 
a kivitel P 20.000, a behozatali 
többlet P 2,114.000, 1933 évben 
pedig a behozatal csupán P
579.000, a kivitel pedig P 7.000 
és igy a behozatali többlet csu 
pán P 572.000. Megjegyzendő, 
hogy még erre a behozatalra 
sem volna szükség, ha a keres
kedelemügyi minisztérium nem 
tanúsítana olyan nagy libereli- 
tást a készbőrbehozatali kérel
mek elbírálásánál és ha nem 
kellene minden Ausztriából ér
kező bőráru behozatalát enge
délyezni.

Az ipar mennyiségi és minő- 
i ségi fejlődés mellett az árok 
| lényegesen csökkentek. A leg- 
! főbb cikkeket tekintve : (nagy

kereskedelmi átlagárakban)

a talpcroupon . , ...................
a „ ............................
a „ ............................
a fekete b o x c a l f .......................
a „ .......................
a „ .......................
A z átlagos munkáslétszám 

A  kifizetett munkabér és tisztifizet.

Miután a fentiek szerint az 
egységárak átlag 40®(«-al csök
kentek, a termelés értéke nem 
hasonlitsató össze, becslés alap
ján azonban megállapítható, 
hogy a termelés kb. 500/o-al 
emelkedett.

Borjuboxból ez előző eszten
dőben márcsak 60 ezer pengő 
értéküt hoztunk be. Ez aránylag 
csekély összeg, de mégis szóvá 
kell tenni. Ugyanis ezt azt im
portált árut kizárólag csak az 
olyan cipészségek dolgozzák 
fel, melyeknek megrendelői a 
társadalom „előkelő osztályá
hoz" tartoznak. Minthogy azon
ban a magyar bőrgyártás már 
egész magyar társadalmat meg
nyerte magának, joggat kérdjük, 
hogy az „előkelő osztály" mi
kor fogja magát rászánni a 
honi ipar támogatására ?

*
Resch Ferenc igazgató fenti érdekes 

fejtegetéseihez azt fűzzük hozzá, hogy

1924 dec. 31-én kg-kint P 7.—
1925 dec. 31-én „ „ 5.36
1933 dec. 31-én „ „ 3.80
1924 dec. 31-én D-kint P 2-72
1925 dec 31-én „ „ 1.60
1933 dec- 31-én „ „ 1.07
1925 évben 2824
1933 „ 3476
1925 évben P 5,665.000 
1933 ,. 6,016.000

ő a magyar bőrgyártás egyik úttörő 
mestere, ó  maga erről ismert ezerény- 
ségénél fogva  hallgat, mi azonban tud
juk —  m ég pedig közjegyző ileg hitele
sített okiratokból —  hogy a vezetése 
alatt álló  O lym pia  B őrgyár  (Újpest, 
Baross-utca 52— 54.) divat lósevrói, 
divat csikósevrói. antilop és nububké- 
szitményei —  melyeket 1930-ig még 
folyton külföldről kényszerültünk be
hozni —  teljesen versenyképesek és 
egyenrangúak a külföldi készítmények
kel. Ezt tanúsítja a tizenhat legnagyobb 
hazai cipőgyár, m ely előttünk igazolta, 
hogy az O lym pia  bőrgyár említett ki
tűnő készítm ényeinek piacon va ló  
m egjelenése óta —  ennek pedig már 
teljes három esztendeje van —  kizá
rólag csak ezeket a honi gyá rtm án yo 
kat dolgozzák fel a fogyasztók teljes 
megelégedésére. A  készítm ények a leg
szigorúbb szakvizsgálat próbáját is 
diadalmasan állták ki s ma már telje
sen bevett és a kereskedelm i forga
lomban élénken keresett cikkek.

» » * * *»* » » » » » % % % % * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Táhory Kornél
a  m agy ar k ereskede lem  
idegen forga lm i fe ladatairó l

A  karácsonyi ünnepek küszöbén 
megtartott idegenforgalm i előadóesten 
Tábory  Kornél szerkesztő nagyon talp
raesett s tőle megszokott kristálytiszta 
vonalvezetésben  ismertette a magyar 
kereskedelem  gazdasági érdekeinek 
összefüggését az idegenforgalommal. 
A  kitűnő előadó 12 pontba szedte azt 
a legsürgősebb tennivalót, amit jórészt 
magának a kereskedelem nek kell e l
végezn ie  :

1. Kereskedők ne csak kül
földre szóló leveleikben csinál
janak propagandát a magyar 
idegenforgalomnak, hanem vi

gyenek is magukkal prospek
tusokat, ha külföldre utaznak, 
különösen, ha fürdőre vagy oly 
városba mennek, ahol sok ide
gen fordul meg.

2. Történjék in tézkedés  — 
aminek részleteit külön fogjuk 
pontosan kifejteni — arra néz
ve, hogy külföldön és vidéken 
tartsanak kereskedelmi körök
ben, klubokban előadásokat és 
ott a helyszínen a fővárost és 
a fürdőket ismertető füzetek is 
legyenek szétoszthatók, prak
tikus céllal az utazási feltételek

is me rtetéséve l.
3. Kereskedelmi-, ipari és mű

vészeti szakértők állapítsák meg 
uj tetszetős magyar, illetve buda
pesti s o u v e n i r e k  lehetősé
geit, anyagát, készítő módját, 
alakját és propagáló-módsze
reit.

4. Igyekezzenek valami már
kázó rendszert kialakítani és a 
hamisított, értéktelen álmagyar 
specialitásokat megbélyegezni.

5. Szervezzenek újabb ipari 
és kereskedelmi kongresszuso
kat a szakmabeliek idevonzása 
céljából.

6. Szervezzék meg a buda
pesti boltok és gyárak látoga
tását külföldiek számára. Iktas
sák be külön programmpontul 
a külföldi utascsoportok műso
rába, de úgy, hogy elég idő 
maradjon a megtekintésre és a 
vásárlásra is.

7. A  magyar művészek rend
kívül súlyos helyzetén kissé 
enyhíthet az, hogy vidékről és 
külföldről érkezők számára mű
termi látogatásokat szerveznek
o. Székesfővárosi Népművelési 
Bizottság jó l bevált rendszeré
vel. Hasonló módon szervezhető 
meg az Iparművészeti Múzeum 
és Társulat, valamint a Műcsar
nok aktuális kiállításainak meg
tekintése.

8. Kérjék fel Budapest aj 
Gyógyhelyi Bizottságát, hogy 
helyiségében állítsa ki Magyar- 
országról eddig megjelent ide- 
gennyelvü könyveket, albumo
kat, m etszeteket, plakátokat, 
prospektusokat és állandó ipar- 
művészeti, illetve népművészeti 
kiállítást is szervezzen az ott 
megforduló idegenek számára.

9. Kérjék idegenforgalmi túra
autó járatását, amint azt Ausz
tria már kitűnő eredménnyel 
megtette, főkép a nyugati or
szágokba. Az autón egész kis 
mintakiállitás van a nemzeti 
specialitásokból, azonkívül ki
tűnő vetitő-készülék, amely szí
nes lemezeket és hangosfilmet 
is képes vetíteni. Végül sokféle 
prospektus és másfajta ismer
tető nyomtatvány.

10. Állítsanak össze olyan 
jegyzéket, amelyből kiderül, 
hogy a jobb budapesti üzletek 
közül hol és milyen idegen nyel
ven beszélnek. Ezt a jegyzéket 
juttassák el a szállókba, pen
ziókba, utazási irodákba.

11. A külföldiekkel érintkező 
személyek, elsősorban az ide
genvezetők számára tartsanak 
előadásokat az idegenforgalom 
és a kereskedelem összefüggé
seiről, a magyar árucikkek je
lentőségéről, speciális értékeiről.

12. nCeterum Censeo“ ; Újra 
meg újra tegyék meg a kellő 
lépéseket — amíg csak sikerre 
nem vezetnek — a v i z ű  m- 
k é n y s z e r  megszünteiése cél
jával, — legalább azokkal az 
országokkal szemben, melyek
nél súlyos politikai okok nem 
akadályozzák a vizűm eltörlé
sét.
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Vessenek végei az épiíöipar-ellenes pollíikának

Egyenesen érthetetlen, ahogy 
a hivatalos pénzügyi politika 
szembehelyezkedik minden oly 
törekvéssel, amely hivatva lenne 
a budapesti 50.000 építőiparost, 
valamint 150.000 vidéki építő
iparost és ugyanúgy szakmun
kást munkához juttatni.

Iparellenes eljárás volt a rend
kívüli 30 éves házadómentes
ségnek csaknem teljes meg
szüntetése. Iparellenes és zak
lató tendenciát lát minden épí
tőiparos az uj tatarozási ren
deletben. ahol ma csak 50°h, 
illetve 40*lo-os adókedvezmény
ben részesül a háztulajdonos. 
de egyúttal annyi zaklatási le
hetőségnek teszik ki a háztu
lajdonosokat és az épitési vál
lalkozókat. hogy — és ezt már 
sokaktól hallottam — 1935-ben 
nem lesz tatarozás és nem lesz 
építkezés!

Az. hogy 20.000 magyar épí
tőiparos és szakmunkás miből 
fog megélni, a pénzügyminisz
ter urat — aki, úgy tudjuk, nem
csak a számok rideg embere, 
hanem jó magyar is — egyál
talán hidegen hagyná ? !

Ugylátszik, nem marad más 
hátra, minthogy az egész kor
mány figyelmét kell arra a nagy 
veszedelem re felhívni, hogy 
nem szabad a magyar közép- 
és kisiparost teljesen lecsúszni 
hagyni, mert a nagyon felsza
porodó munkanélküli munkás
nak és munkaadónak a gyom
rát — ígéretekkel nem lehet 
megtölteni.

A  munkanélküli munkaadók
ra, ezekre a sokféle adó alatt 
összeroskadó adóalanyokra új
ból kivetettek Ínség adót, holott 
a régi adóhátralékokat sem ké
pesek még részletekben sem 
fizetni !

I eremtsen a kormány mun
kaalkalmakat az iparosságnak, 
akkor ha van jövedelme, szí
vesen fog adót fizetni, de egyik 
oldalon az építkezésnek gátat 
vetni, a harmincéves házadó
mentességet megszüntetni — a 
másik oldalon inségadót kivet
ni azokra, akiknek nincsen mun
kájuk, nincsen jövedelmük és a 
legnagyobb bizonytalanságban 
élik le napjaikat, ez olyan rö
vidlátó politika. amely igen 
könnyen katasztrofális kirobba
násokra vezethet.

Igen rosszul informálják Imré- 
dy pénzügyminisztert és Vargha 
államtitkárt is, aki egy a szigo
rított tataiozási kölcsön ügyé
nek revíziója miatt megjelent 
küldöttségnek azt a kijelentést 
tette :

Azért szigorították meg a 
tatarozási rendeletet, mert 
tatarozásokra 35 millió volt 
előirányozva, holott 90 mil
liót tesznek ki a benyújtott 
tatarozási számlák, tehát 

itt visszaélések történtek.
A küldöttséget vezető Éber 

Antal kamarai elnök, orsz. kép
viselő felvilágosította Vargha ál
lamtitkárt. hogy itt egy súlyos 
tévedésről van szó, az állam
titkár információ: nem helytál
lók, mert

a keresk. kamara megke
reste a kerületi mérnöki 
hivatalokat és a beszerzett 
hiteles adatok alapján ha
tározottan megállapította, 
hogy az összes végzett ta
tarozási munkák számlái 
igen kis mértékben lépték 
túl a 35 milliós előirány

zatot !
íme ily megbízhatóan dolgo

zik a pénzügyi „ hírszerző ap
parátus.

Hosszú idő óta húzódik a fő
város beruházási programmját 
megvalósítani hivatott OTI-köl- 
csön ügye is, mely nem akar 
megszületni, pedig adva volna 
az alkalom, hogy a gazdasági 
élettől elvont tőkéket legalább 
részben visszajuttassák.

Ilovszky János fején találta

a szöget, amikor az „Építőmes
terek lapja“ részére irt karácso
nyi cikkben klasszikusan tett 
hitet az építőipar foglalkozta
tása mellett. Azt írja többek 
között: „A z építőipart (32 szak
ma van !) a fogyasztást fi
nanszírozó kulcsiparnak jelö
löm meg. Ennek az országnak 
egész ipara és kereskedelme áll 
vagy bukik az építkezéssel, 
mert az ép.tkezés a belforga- 
lom élesztője és ha ezt az élesz
tőt elvesszük, katasztrofális ne
hézségek következnének be agy 
gazdasági, mint szociális téren, 
ezt elkerülendő, szükségesnek 
tartom a (25—30 éves) házadó
mentességi kedvezményt és a 
tatarozási kedvezményt a vá
rosfejlesztés szolgálatába állí
tani.“

Ilovszky János az  épitőipar 
foglalkoztatásáért

Ez a megállapítás teljesség
gel helytálló. Minthogy egyes 
szervezetek az építkezés ügyét 
hamis vágányra terelik, közér
dekből rámutatok a követke
zőkre :

Nem igaz, hogy a házbér- 
jövedelmek összezsugorodnak, 
ha tovább folytatják a negyed- 
millió embernek munkát és ke
nyeret jelentő építkezéseket. 
Tessék észszerűen megcsinálni 
a 25—30 éves házadómentes
séget mindenütt, ahol az ösz- 
szes közművek és úttestek ké
szen vannak belterületen — a 
kültelek teljes kikapcsolásával, 
de itt is csak 2—3 lakásos csa
ládi villák vagy házak kapják 
az előnyt a bérházakkal szem
ben.

Hogy pedig lakástulproduk- 
ció be ne állhasson, ahány uj 
lakást engedélyez a hatóság, 
annyi soha lakás céljára nem 
engedélyezett, pinceraktárból ke
letkezett egészségtelen pince- 
odút rendeljen el végleg le
zárni, — ezeket ki kell ürit-

telni. 3500 pincelakásban, min
denféle betegségek kórokozójá
ban laknak emberek, 4000 desz
kából összerótt, poloska- és pat
kányfészekben. a barakkokban 
laknak a fővái osban még min
dig jobb sorsra érdemes em
bertársaink,— ha ezt a i500 nyo
mortanyát megszüntetik, meg
szűnne egy csapásra a lakás- 
tultengés és nem lenne üres 
la kás!

Nagyszabású építkezéseket 
lehet és kell a legsürgősebben 
a Tabán lankás domboldalán 
végrehajtani: Szanatórium ok, 
gyógyfürdők, állandó budai szín
ház, Curhaus, Rudas-fürdő rá- 
diumos gyógyszállója, játékka
szinó, stb., ezek mind olyan 
nagyszabású építkezések, ame
lyek a meglevő bérházaknak i 
nem csinálnak versenyt.

A  tatarozási kölcsönök folyó- i 
sitása körül rebesgetett, az egyes 
háziurak által elkövetett állító
lagos visszaéléseknek szakszerű ! 
kezelés mellett könnyen lehet 
zaklatásmentesen gátatvetni.

Közszállitások.
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés tárgya Hirdető Határnap,

Gyapjutakarók ... --. --- Országos gyüjlőfogház. Bpest
j  an

10 51
B ő r ...................................... Országos gyüjtőfogház, Bpest 10 51
Nyom tatványok —  __ ... Polgármester. Kiskunhalas 10 51
Acélhuzalkötél --- --- --- Máv. igazgatóság. Budapest 10 51
Kötszer, gyógyszer --- --- M egyei város körkórh. ig.

Zalaegerszeg 10 51
Textilanyagok-................... Polgármester. Budapest 10 51
Menetrend ábrák --- Máv. igazgatóság. Budapest 10 52
Kerékabroncs....... - --- ... Máv. igazgatóság. Budapest 11 50
Aszfaltbitumen ............... Á llam épitészeti hiv. Budapest 11 51
Aszfalthurkolat ............... Államépitészeti hiv. Budapest 14 51
Hősi emlékműkészitcs Községi elö ljáróság, Bolhás 15 50
I üzelőanyag --- --- -- --- Erzsébet kórház, Sátoraljaújhely 15 50
Zúzottkő -- --- ... --- — Máv. igazgatóság. Budapest 15
G y ó g y s z e r . .- ....... - —  — M egyei város közkórház ig.

Kiskunhalas 15 51
Papirnemü, írószerek Polgármester, Makó 15 51
Terméskő --- —- -. —. - - M. k. folyammérn. hiv. Nyiregyh 15 51
Papír-, irodaszerek --- Polgármester, Nagykanizsa 15 51
Irodaszerek — ..............._ Polgármester, Szekszárd 16 51
Nyomtatvány, irodaszer Polgármester, Kispest 16 52
Dunahomok és kavics --- Bp. Szfőv. Köziek, rt. Budapest 18 52
Égetett mész ....... ............ M áv. igazgatóság, Budapest 21 52
Gyógyszer, edény és papír Hondvédelm i miniszt., Budapes 23 51
Kocsifecskendő --- -- ___ Községi elöljáróság. Karancssági 25 50
Gép- és motorolaj --- --- Államépi'tészeti hiv., Budapest 25 52
Építkezés ....................  ... K özségi elöljáróság, Kisvárda „ 31 50

Minden Ikerületi adófelügye
lőséghez be kell osztani egy 
oki. építőmestert, aki hites tör
vényszéki szakértő. Ha a kerü
leti mérnökök elvégezték a szám
lák darabszám vagy méterszám 
kollaudálását, ha gyanúsan tul- 
magasak az egységárak, a tör
vényszéki szakértő piros tintája 
majd lecsökkenti az ilyen szám
lákat. Ugyanis helytelen a pénz- 
üg\ minisztérium által követelt 
sokféle szakszerűtlen és lehe
tetlen igazolás, mellyel csak azt 
érik el. hogy nem fog senkisem 
tataroztalni.

Az építkezés leállítása 32 épí
tőipari szakmának veszi el a 
kenyerét, ami ig\enlő 50.000 
budapesti és 1Ö0.G00 vidéki 
munkanélküli mesterrel, vala
mint ugyanennyi szakmunkás
sal, ehhez hozzájönnek a vas
bányák, a vasművek, a tégla
gyárak. a cementgyárak, a gipsz
gyárak, a kőbányák, a mész- 
bányák. Ha mindezeket számí
tásba vesszük, az építőipar le
állításával félmillió ember válik 
munkanélkülivé, ami kereske
delmünk mérlegét is súlyosan 
érintené■

Félmillió 
em beri fenye
get a  m unkai 
nélküliség

Azépitőipari munkáknak terv
szerű és szakszerű megindítása 
általános jólétet jelent, amely 
átcsap a kereskedelemre is. Sok
százezer most adót fizetni nem 
tudó iparos lenne újból adó
alany, ez talán a pénzügymi
niszter urat is érdekli, de fél
millió ember sorsának jobbra- 
fordulását legelsősorban

Gömbös Gyula miniszter- 
elnök ur kezdeményezésé
től várjuk el. mert az ipa
rosságot munkaalkalmakhoz 
juttatni a leghazafiasabb 
kormánykötelesség. Ha a 
Miniszterelnök ur olaszor
szági utjábó! többek között 
magával hozta tarsolyában 
a nagy Mussolini 30 éves 

épitőprog ra m mját,
akkor az ujesztendőre jobb na
pokra fog virradni a már-már 
elcsüggedő és részben proletár
sorba lecsúszott magyar mun
kanélküli épitőiparosság.

K orányi Béla

Baross-tagok szives figyel
mébe. mert 1Q°|o engedmény 
V irág , koszorú , csokrok 
HERM INA CITY
Hermino-u. 1 Andrássv-ut 43.
T.-L 97.7 30._____ Telefon 12-1-14.

______________________________________ L -
■ ■  Herceg

t s l e r h á z y  husárugya
Aján lja  : K a p u vá r, S opron  vir>.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t a i t .  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.
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A  B a r i s s  S z ö v e t s é g  
k ö z g y ű l é s e

Az idén a Baross Szövetség 
Tiár az év elején tartja meg 
közgyűlését, mégpedig február 
10-én a Pesti Vigadó nagyter
mében. Előreláthatólag Szövet
ségünk lesz az, mely az orszá
gos érdekképviseletek közgyü
ké in ek  sorát megnyitja. E nagy 
pontosság abban leli magyará
zatát, hogy a Szövetség ügyvi
tele teljes mértékben pontos. A 
közgyűlésre a helyfoglalási ivek 
rr*ár ki lettek adva. Tekintve, 
íogy a közgyűlésen nagyon 
nagy horderejű megmozdulás 
történik, ajánlatos a helyigénye
ket már most bejelenteni.

Hirdetm ények
a budapesti k irályi 

T  örvény széktől.
Ke 46225. 3. 193-4. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Szem ző  
Sándorné. szül. G rünfe lder Margit be 
nem jegyzett kötött- és szövöttáru úri 
és női divatáru kereskedő budapesti 
(IX.. Kálvin-tér 10.) lakosra nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyon felügyelő  dr. Or- 
szágh  Zsigmond budapesti (V ili.. Nap 
utca 18. szám ) ügyvéd. Bírósági jogi 
m egbízott dr. Rózsa  M iklós budapesti 
(V . kér.. Sas utca 21 sz.) ügyvéd. A  
hitelezőknek követeléseiket 1935. évi
ja n u r i r  h ő  1 d . n n p j n i g  i r n c h a n  h p  Ic «»ll

jelenteniök az Országos H itelvédő 
Egylet központjánál Budapest. (V . kér., 
Alkotmány-utca 8. « zám ) és felhívja 
a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
netán létrejött magánegyezség elleni 
észrevételeiket az egyezségnek a Buda
pesti Közlönyben va ló  közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt írásban je 
lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1934. év i decem ber hó 21. 
A z  egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1934. évi decem ber hó 
22. napján áll be.

Budapest, 1934. év i decem ber 22.

Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró.

Ke 46075/2/1934. A  budapesti kir. 
törvényszék közhírré teszi, hogy Laufer 
Ferenc és Béla budapesti (VII.. Nagy
diófa utca 1.) bejegyzett cégre, annak 
tulajdonosára, La u fer  Béla üveg- és 
porcellánkereskedő budapesti (V ili.. 
Gyulai Pá l utca 16) lakosra és néhai 
Laufer Ferenc József üveg- és porcel
lánkereskedő budapesti (V ili.. József- 
körut 19) lakos hagyatékára nézve a 
csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást 
megindította. Vagyon felügyelő  dr. Lesz- 
lényi Imre budapesti (V . Akadém ia-u. 9) 
ügyvéd. Bírósági jog i m egbízott dr. 
Borsitzky  Imre budapesti (V .. Hold 
utca 13.) A  hitelezőknek követelései
ket 1935. január 8. napjáig írásban be 
kell jelenteniök az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál (V. Alkotmány-u. 8.) 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán
egyezség elleni észrevételeiket az egyez
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyezségi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja 1934. év i dec. 
hó 28. napja. A z  egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1934. évi 
dec. hó 19. napján áll be.

Budapest. 1934. év i dec. 19-én.

Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. tv. biró.

K e 45828/3/1934. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy A n gy a l 
István budapesti (IX.. Mester utca 13.) 
bejegyzett cipőkereskedőre cégre nézve 
a csődönkivüli kényszeregyezségi eljá
rást megindította. Vagyonfelügyelő dr. 
Fischer Andor budapesti (V.. Hold 
utca 15.) ügyvéd. Bírósági jog i megbí
zott dr Za ch á r  Gyula budapesti (VII., 
W esselényi utca 59 ) ügyvéd. A  hitele
zőknek követeléseiket 1935. jen. 21-ig 
írásban be kell jelenteniök az Országos 
Hitelvédö Egylet központjánál (Budapest. 
V.. Alkotmány-utca 8.) és felh ívja a 
kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
netán létrejött magánegyezség elleni 
észrevételeiket az egyezségnek a Buda
pesti Közlönyben va ló  közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt írásban je
lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1934 december hó 13. napja. 
A z  egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1934 december 31-én áll be.

Budapest. 1934 decem ber 31.
Dr. Kunst G yőző  kir. tvszéki biró he

lyett dr. Szathm áry  József s. k. kir. 
tvszéki biró.

Ke 46365/2/1934. A  budapesti kir. tör
vényszék közhírré teszi, hogy Rózsa  
Lászlóné szül. Spitzer Erzsébet buda
pesti (V II., Király utca 104.) lakás (VI.. 
S z í v  utca 3.) be nem jegyzett divat
áru kereskedő, úgyis mint a Rózsa 
tulajdonosára nézve a csődönkivüli 
kényszeregyezségi eljárást megindította. 
Vagyon felügyelő  dr. Nyitra i Arthur 
budapesti (V ili., Lujza utca 8.) ügy
véd. Bírósági jogi megbízott dr. Terray  
Dezső budapesti (V . kerület. A lkot
mány utca 12.) ügyvéd. A  hitelezőknek 
követeléseiket 1935. év i jan. hó 18-ig 
írásban be kell jelenteniök az Országos 
Hitelvédő Egylet központjánál Buda
pest, V . kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhívja a kir. törvényszék a hitele
zőket. hogy a netán létrejött magán- 
egyesség ellen i észrevételeiket az egyes- 
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsék be. A z  egyességi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1934. dec. hó 27. 
A z  egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1934 dec. hó 29-én áll be.

Budapest. 1934 decem ber 29-én.
Dr. Kunst G yőző  kir. tvszéki biró he

lyett dr. Szathm áry József s. k. kir. 
tvszéki biró.

K e 46165/3/1934. A  budapesti kir. 
törvényssék közhírré teszi, hogy M en- 
czer  Simon szíjgyártó mester buda
pesti (VII.. Nyár utca 30.sz. ) lakosra 
nézve a csődönkivüli kényszeregyez
ségi eljárást megindította. Vagyon fel
ügyelő dr. N yitra i Arthur budapesti 
(VIII.. Lujza utca 8. sz.) ügyvéd. Bíró
sági jog i megbízott dr. Schön  Salamon 
budapesti (V.. Nádor utca 7. szám.) 
ügyvéd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1934. év i december hó 17. napjáig 
írásban be kell jelenteniök az Orszá
gos H itelvédö Egylet központjánál (V., 
Alkotmány-utca 8.) és felhívja a kir. 
törvényszék a hitelezőket, hogy a ne
tán létrejött m agánegyezség elleni ész
revételeiket az egyezségnek a Buda
pesti Közlönyben való  közzétételét kö
vető 15 nap alatt ugyanitt Írásban je
lentsék be. A z  egyezségi eljárás meg
indítása iránti kérelem előterjesztésé
nek napja 1934. év i december hó 20. 
napja. A z  egyezségi eljárás megindítá
sának joghatálya 1934. év i december 
hó 29. napján áll be.

Budapest. 1934 év i december 29-én.

D r. Kunst G yőző  kir. tvszéki biró he
lyett dr. Szathm áry József s. k. kir. 
tvszéki biró.

F ű sze r- é s  gyarm atáruk budapesti- 
detail -  irányárai 1935. jan . 3 -á n  :

I. Kávék :
per kg.

Nyers Maragogyp ...
» G u a te m a la __
» Mocca ...........
„ Costarica 
„  Santos —
„ Rio..................

Pörkölt k á v é k ...........

... 10.------ 14.—
— 9.------ 10.—
— 8.50— .10—
—  8.80— 10.—
... 7.80— 8.60 
~  6.60—  7.20 
— 8.----16.—

II. R i z s ek :
per kg.

Carolin .....................................  — . 1.— 1.20
Patna ..........................  — .80----- -.96
Glacce ......................... — .80------.92
Japán ..........................  — .68----- .76
Moulmain ..............  — .80------ .88
Rangoon —  ............. — .72------ .80
Burmah ... —  _ __ — .68------ .76

III. Teák :
per kg.

Darjeeling .......... —  24.------36.—
Császárkeverék — ... 24.------- 28.—
Ceylon Orange Pecco — 20.------- 24.—
Mandarin-........ .. .......... 16.------20.—
Jáva orange -.......  14.----------- 18.—
Souchong......... . —  —  12.------16.—

IV. Déli gyümölcsök:
per kg.

Arachid—  ................— 1.08 —  1.32
Füge. zsákos —  ...........— .88 —  1.—
Füge, koszorús ........... 1.08 —  1.20
Jánoskenyér .................. — .80 —  1.—
Mandula-— ...............  3.60 —  6.—
Mazsola —  —  —  — 2.40 —  3.60
Mogyoróbél —  .........  3.20 — 3.60
Narancs--- —  —  —  — .80 —  1.—
Citrom --- --- per drb — .0 6 ------.08
Szilva, aszalt, zsákos kg 1.—  —  1.36 

„ „ ládás „ 1.20 —  1.60

V. F ű s z e r e k :
per kg.

Ánizsm ag ................. . 3.60 —  5.—
Babérlevél —  —  —  2.—  —  3.— 
Bors fekete, 1/i szab. —- 7.50 —  8.—

„  „ törött csőm. 8.—  —  9.—
„ fehér, egész — —  8.—  — 10.—
„ hosszú. „ ...........10.—  — 12.—

Csillagánizs ................. - 20.-------24.—
Fenyőmag ................... 1.40 —  2.—
Fahéj, e g é s z .................. 12.--------- 14.—

„ törött szabadon és 
csomagolt —  —  —  14.—  — 16.—

G yöm b ér................. — —  8.—  — 10.—
Köménymag .........- —  3.— —  4.—
Majoránna —  —  —  6.—  —  8.—
Paprika édes, nemes —  3.—  —  3.60
Szegfübors ........... —  6.—  —  7.—
Szegfűszeg — ...........  24.—  — 26.—
Vanília ...........per szál — .2 0 ------- .60

VI. Liszt- és termény
áruk:
per kg.

Búzadara.................. — — .36 ------.44
Liszt Ogg-- ........... -  - .3 2 ------.36

„  2-es —  — ... — .30 ------.34
„  4-es-- ........... ... — .29 ------.33

Árpakása 10-es —  — .30 ----- .36
„  3— 5-ös ... — .44 ------.52
„  0-ás 4/0 — — .68 ------.88

Bab. fehér ... — .20 ------.24
Bab, tarka .......... —  — .28 ------.32
Borsó, egész — — — — .56 ------.68

„  feles —  — —  — .52 ----- .64
Lencse — — .48 ------.88
Dió, héjas —  — — — .92 — 1.20
Dióbél —  —  — —  3.20 — 4.—
M á k .......................... ... — .68 ----- .80

VII. P ó t k á v é k :
Frank */2 kg-os doboz per

doboz __ — —  — — .84 — .92
Frank V4 kg-os dobor per

doboz ..........- —  — — .42 — .49

Frank Ve kg-os doboz per
doboz — ................ — — .31 — .35

Frank V* kg-os csomag per
csomag ..................  —  — .32 — .40

Frank V® kg-os csomag per
csomag .......................... — .25 — .28

Franck l/io kg-os csőm. per — .16 — .18 
Franck x/\b kg-os csőm. per — .11 — .13 
Malátakávé —  —- per kg. 1.12.— 1.20 
Imperiál fügekávé — „  ., 1.64— 1.72
Makk kávé —  — ,, ,, 2.40
Enrilo kávé __   „  „  2.—

VIII. C u k o r :
per kg

Kristály ...................................... — 1.27
Kocka és p o r................. - — —  — 1.33
Süveges ......... - —  —  —  —  — 1.36

IX. K o n z e r v e k :
per kg

Szilvaiz— —  __ __ __
Vegyesiz ......... . —  —
Barackiz —  —  —  __
Paradicsom, sür. dobozos 

V* kg-os doboz, p. doboz

— .96— 1.20
1.20— 1.40
2.40— 2.80

— .36 — .40 
— .56 — .64 
—.88—1.— 

1.44— 1.60 
3.50— 3.80

X. Kakaó, csokoládé:
per kg

Kakaó, belföldi —  ... 3.------ 3.60
„  hollandi —  —  4.80— 6.—

Csokoládé, ét ........... —  2.40— 5.—
„  főző —  —  2.40— 4.—  
,, por      2.80—  3.20

XI. Szárított tészták 
és sütemények :

per kg
Tarhonya tojásos ......... . 1,

lI

Csőtészta „  szab. — .80— 1.12
„ csőm. —  — — .88— 1.20

Levestészta tojásos szab. — .76— 1.12
„ „ csőm. — — .88— 1.60

Konzum keksz--................ 1.28—  1.60
M ézes „  —  —  — 1.60—  2.—
Finom ., —  —  — 2.40—  6.—
Töltött —  —  — 3.20—  5.—
Dessert teasütemény 4.------8.—
Piskóta, Vs-os dob. p. dob. — .80— .96

„  75-ös „  „  „ 2.------2.40

XII. V e g y e s e k :
Ecet 10 hydrátos per liter — .56— — .64

.. 6 — .36— -.3 8
Élesztő — — per kg 2.50 — 3.—
Étolaj, belföldi — „ „ 1.60 — 2.40

„ olíva 3.60 — 4.80
Tea v a j—  —  — „ 2.80 — 3.60
Trappista sajt — 1.40 — 2.—
Emmentháli sajt „ 2.40 — 3.60
Juhturó —  — 1.60 — 2.—
Mustár 1.60 — 2.80
Só, őrölt szab. — „ „ — .38— -.4 0

„ csőm.............- „ . — .40— -.6 0
Minden kötelezettség nékül.

C S E R N Á K
reklám  és  cégtáb la fes fö
vállalat, világító reklámok. lakó

névjegyzék táblák. 
Budapest. V ili., Rökk Szilárd-u. 27. 

Telefon r 38— 5— 28.

Schm oll-pasta
Gyártja Schmoll ás Kallós

R észvénytársaság

BpesL V., Véső-u. 7. T. 90-9.

Felelős szerkesztő: Tábory Gábor 
Kiadótulajdonos: Baross-Szöoetség Km- 

reskedő. Iparos és Rokonszakmák  
Országos Egyesülete.

Felelős kiadó : dr. Domokos
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A  vagyonátruházási illeték 
r újraszabályozása

A  községi ingatlan vagyon
átruházási illetékről szóló leg
újabb rendelet szerint a községi 
ingatlan vagyonátruházási ille
ték szabályrendeletében ki kell 
mondani, hogy minden olyan 
esetben, amikor a város (köz
ség) területén fekvő ingatlan át
ruházása vagy átszállása kész
pénzben fizetendő, állami ingat
lan vágy onátr uh ázás i illeték alá 
esik, a városi ingatlan vagyon- 
átruházi illetéket is meg kell 
fizetnt '

Az illeték kulcsát a szabály- 
rendelet 0-5, vagy 1, illetve 1.5 
százalékban szabhatja meg.

A városi (községi) illeték ki
szabására, befizetésére s a sza
bálysértés esetében járó bünte
tésekre vonatkozó szabályok 
azonosak az állami illeték sza
bályaival. a jövőben tehát az 
élők közötti ingatlanátruházások

esetében nemcsak az állami, 
hanem a városi illetéket is be 
kell fizetni, kiszabás beválása 
nélkül, a szerződésben kitett' 
vételár vagy érték alapján.

Budapest székesfőváros a jö
vőben is 2.75 százalékos váro
si ingatlan vagyonátruházási il
letéket szedhet.

A városi ingatlan vagyonát- 
; ruházási illetéket a jövőben az 
állami illetékekkel együtt a m. 
kir. edóhivatal, Bpesten a köz
ponti dij- és illetékkiszabási hi
vatal fogja kivetni, külön tétel
ben, de ugyanabban a fizetési 
meghagyásban és a kiszabás 
adatairól az érdekelt várost (köz
séget) is értesíti.

A jogorvoslatra, visszatérítés
re, részletfiz tésre és fizetési ha
lasztásra nézve azok a szabá
lyok érvényesek, melyek az álla- j 
mi ingatlan vagyonátruházási il
leték szabályaiban foglaltatnak.

Hirdessen a Baross-Szövetséa lapjában I

A z  a d ó fe lü gye lö ségek  
uj területi b eosztása

Január l-lől kezdve a keiü- 
leti adófelügyelőségek rrőködc- 
si területében alábbi változá
sok következtek be :

Az V. b) kér. az V. ker.-nek 
Markó u. és Dráva u. közi i része ;

a VI. a) kerület a Vi. kerü
letnek a Lipót körút cs Csen- 
gery utca közötti része, a Nyu 
gáti pályaudvar kivét* lév« 1 ; a
VI. b) kerület a VI. kerületnek 
a Csengery utca és Aréna-ut 
közötti része és a Nyugati pá
lyaudvar egész területe ; a VI. 
c) kerület az uj XIII közigaz
gatási kerület egész területe, 
vagyis ez V. kerületnek a Dráva 
utcán túli része és a VI- kerü
letnek a Váci-ut, Aréna-ut, Vá
gány utca, Dévényi-ut, Szcgedi- 
ut és Tatai-ut közötti része ;

a VII. a) kerület a VII. keiü- 
letnek a Károly-körut és a Csen
gery utca, Almássy-tér Alméssy 
utca, Hársfa utca közöt'i része : 
a VII. b) kerület a VII. keiü-

letnek a Csengery utca. Almássy- 
tér, Almássy utca. Hársfa utca 
és Aréna-ut közötti része ; a 
VII. c) k< rület az uj XIV. kerü
let egesz területe, vagyis a je
lenlegi VI. kerületnek a Vágány 
utca, Dévényi-ut. Szegedi - ut. 
Ta'ai-ut, a Körvasút, Külső Kc- 
repcsi-ul és Aréna-ut által ha
tárolt rés -e ;

a VII!. . ) k rülcl Vili. ke
rületnek a Múzeum-kőiül és az 
Aggteleki utca. Kender utca, 
Táncsics utca. Szűz utca Thék 
Endre utca közötti része; a VIII. 
b) kerület a VIII. kerületnek az 
Aggteleki utca, Kender utca, 
Táncsics utca, Szűz utca. Thék 
Endre u'ca és a Fiumei-ut, il
letve Orczy-ut közötti része ;

s X. kerület területe a jelen
legi X- kerületnek a Kerepesi- 
uttól delre eső része.

Változatlanul maradt meg az
I., II., III , IV., V. a), IX. a). IX. 
b) és XI. kerületi magyar kirá- 
I\ i adófelügyelőségek eddigi mű
ködési területe.

Teherautómobilok, autó
buszok, u tcaseprögépek, 
tűzoltó-, locsoló-autok, 
Teudloff — Dittrich-féle 
armatúrák, szivattyúk, 
tűzoltósági és  k ö ze g é s z 
ségügyi szerek , köztisz
tasági eszközök .
Kiváló egyébb g y á r t m á n y o k :
Ipari stabilmotorok. lokomobilok, 
mezőgazdasági gépek. traktorok, 
vizhordó- és öntözőkocsik. K ü lö n 
f é l e  h e n g e r e l t  á ru k . acél- és 
vasöntvények, ön tö tt v a s c s ö v e k  
és karikás kályhák. ♦  J o b b á g y ,  
f é l e  f o l y t o n é g ö  k á l y 
h áink  f e l ü l m ú l h a t a t l a n o k !  
Tartalékalka trészek mező gazda sági 

gépekhez és automobilokhoz.

Magyar kir. áll. vas-, 
a c é l -  és g é p g y á r a k
Bpest, X. Köbányai-ut 21. 

T e le f o n  : 4 6 -0 -2 9 .

B u d a p e s t  S z é k e s f ő v á r o s  
G y ó g y fü rd ő i é s  G y ó g y fo r r á s a i

HARMATV1Z
a  H u n g á r ia  g y ó g y fo r r á s  s z é n  
s á v v a l  t e lite t t  v i z e .  K a p h a t?  
m in d en ü tt. T e le fo n  : 5 3 - 0 - 0 3 .

M O S S  M E  R
vászon , fehérnemű, kelengye

IV., Váci-í. 1-3. (T íff Ishran-u. sarok.]
Bpross-tagoknak' 5%  engedmény

Élőviráflok. csokrok.
■ 5 koszorúk 

-K M O S K Ó  üzletében
K ir á ly a i .  6 5 . E ö tv ö s -u tc a  6 . 

.F L O R ID A ."  Telefon 35— 3— 55. 
Eótvös-utca : 28— 9— 72.

D  % # CT D  É  IC ^ b ő l  használt és ui mindenféle 
ü zle tberen dezés ,

gyorsm érlegek , jégszek rén yek , sörpultok, 
m űmárványlapok, székek , irodabútorok, 
b o rbé lyberen dezés  é s  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL
M E R k L R ,  Mátyás^tér 1 3

Bab, borsó, lenese, m á k

l e g o lc s ó  bb árban

Radó Pá l V il i . ,  R ó k k  S z i lá r d  u c c a  27. T e fe fo n  : 3 4 - 0 - 5 9

K L E I N  A L A D Á R
á s v á n y v i z e k  nagykereskedése

b e ! é s  
k ü l fö 'd i

VI., SZO ND Y U CCA 94. Tele fon  13-9-52.

Hazai és külföldi börkülönlegességeli 
Legkedvezőbb közszállitási beszerzési forrás

F L E I S C H M A N N  J Ó Z S E F
Népszínház-utca 21. —  Telefon 40— 4— 94.
V is e g r á d i - u t c a  12. —  Telefon 16—9— 14.B u d ap e s t

M ELLINGER-féle „C A S IN O ". pörkölt kávé a legjobb.
ÜJtVI

NAPTÁR
onasi

választékban

ELSŐ
KÉZBŐL

SZEILER
NAPIÁRGYÁRÁBAN

VI., TERÉZ-KÖRUI 21. SZÁM 
TELEFON : 26 6 74 

Mintát kívánatra ingyen 
és bérmentve küld

A M A G Y A P  
IP A P  DIADAL/

KAPHATÓ HARISNYA
M I N D E N  JÓ  Ü Z L E T B E N

Fehér csom ago ló zs in eg  
(S isá l) hátizsákot és sátrat
ÍSl’on Hauschild Albertnál
Bp-st. VII Károly-körut 15. T. 416-07 94 éves cég

S ID O L “f f
G ö tz l  L ip ó t  S ld o l  v a g y ü e r m é ^  

k é k  g y á r a  r . I.
Budapest, VII.. Cserei-utca 14. se. 
Telefon 9 6 - 6 - 8 6  és 9 6 6 - 2 7 .

K ö n y v e k , S z ín h á z je g y e k
P fe ife r  Ferdinánd (Zeid ler Testvérek)

nemzeti könyvkereskedesben
Budapest* IV.. Kossuth Lajos-u 5

Ezer  áldást  jelent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

D ik k  F id é l  é s  T á r s a ,  Budapest.
IX.. Soroksári-út 102. Telefon : 37-5-47. 
Minden füszerkereskedésben kapható.

K E T T E R -  étterem
X I., H o r th y  M ik ló s -u t  4 8 .

Te le fon : 6 8 — 5 — 2 2 .
U rl t á r s a s á g o k  t a lá lk o z ó  h e ly e
Pénteken szegedi halászlé. Preher 
sörök. Balatoni fajborok. Minden 
este H o rv á th  R e z s ő  muzsikál. 

Mérsékelt árak.

Naponta
FRISS TOJÁST

házhoz szállít
Grandits Ferétien©

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

Ha a Nagyvásártelepen jár,
a hüvelyes-, termény-, fűszer- és 
gyarmatárukat 'legelőnyösebben

Harsányi Gyula nél szerezheti be 

Rendeléseket házhoz szállítom.
Nyomatott: Pauiovits Imre könyvnyomdájában BúdapesL V II , Nyár-utca 6. T e le fon : 37__3__13.
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