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A Baross Szövetség

XVI. évi rendes közgyűlése

1935 fe b ru á r 6-án  este I28 ó ra k o r kezdődik
a  szövetség i székh ázban .

A  közgyű lési e lektorokat kérjük, hogy  helyeiket p o n to sa n  fog la lják  el.

A B. S z. kongresszusának napjai: fe b ru á r 7 - 8 .
A kongresszus 

első napjának programmja:
1. Idegenforgalm i árucsarnok létesítése. E lőadó : rét

alapi Hlatky József.
2. A  zárolt pengőköveteléseknek az idegenforgalom

céljait szolgáló felszabadításainak megkönnyítése. 
Előadó : dr. Votisky Antal ügyvéd.

3. A  mai devizagazdálkodás rendszerének közérdekű
reformja. E lőadó : Resch Ferenc bőrgyáros.

4. A  határvámügyekben előforduló vitás kérdések
végérvényes elbírálásának a közigazgatási bíró
sághoz va ló  utalása. E lőadja : dr. Nemes-Nagy 
M ihály szövetségi jogtanácsos.

5. A  közmunkák hitel igénybevételével va ló  válla-
latba-adása. E lőadja : Köpesdy Elemér szövet
ségi alelnök.

6. A  közteherviselés arányosítása. Beterjeszti a hód
m ezővásárhelyi Baross Szövetség.

7. A  tisztességtelen versenyről szóló törvény hatályos
végrehajtása. Beterjeszti : A  szegedi Baross Szö
vetség.

8. Á llásfogla lás a fővárosi közgazdasági ügyosztály
tervezett megszüntetése ellen. E lőadó : dr. Purebl 
G yőző, szövetségi ügyvezető igazgató.

9. A  kötött tejgazdálkodás sürgős megszüntetése.
Előadó : dr. Purebl G yőző, mint az őstermelői 
csoport elnöke.

K ezd e te  m indkét napon

A kongresszus
második napjának programmja:

1. A  vasárnapi munkaszünet ügye : E lőadó : Bányay 
Lajos.

2. A  füszerkereskedelem országosan egységes zár
órája. Előadó : Danner János.

3. Kisipari közszállitási sérelmek. Előadó : Meggyes 
Nagy János.

4. A z  Ipartörvény 4. és 47. § §  reformja. Előadó : 
Vucsenik István.

5. A z  áruházi verseny megfékezése. E lőad ó : Mar- 
schalek Imre.

6. A  kézművesség érdekeinek hatályos megvédése. 
Előadó : Kovács Ferenc.

7. A  kiskereskedelmi hitelkeretek újabb ellátmánnyal 
va ló  felemelése : Előadó : Marschalek István.

8. A  minimális munkabérekről szóló nemzetközi 
egyezmény. E lőadó : Resch Ferenc.

9. A z  élelm iszerkereskedelem iparengedélyei kiadá
sainak szüneteltetése. Előadó : Palkovits István.

pontosan este  té l 8  órakor.

A  B aross S zö v e ts é g  k özgyű lésén ek  ünnepi zá ró  ü lése

1935 fe b ru á r  lO -é n , v a sá rn ap  délután 6  ó rakor a  Pesti V igad óban .
A z  összes helyeket kérjük idejében elfoglalni.

Ugyanott' este 8V* órakor társasvacsora. Kérjük, hogy akik még résztvenni kivannak, sürgősen 
váltsák ki jegyeiket a titkári Hivatalban, Hogy a Helyeket biztosíthassuk.

Mutfl j iu k  m eg  erőn ket l Ott le gyen  mindenki I
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Irta: Dr. Purebl Győző
nyának kiépítése terén és a 
gazdasági életünk revíziója te
rén is.

Hisszük és reméljük a hely 
zet javulását, a megrázkódtatott 
világgazdaság lassan a kiegyen
lítődés felé vezet mindenütt a 
világpiacon, a túlméretezettség 
csökkenőben van, csak haladni 
kell ezen az utón, melyet előse
gít a gazdavédelmi intézkedés, 
a különböző külföldi kereske
delmi és gazdasági egyességek, 
az iparosok és kereskedők át
meneti hitelsegitése, a minden
felé megindult nagyobbszerü 
beruházási munkák 1935-ben. 
Ennek az évnek legfonlosabb 
problémája az említett javulás 
fenntartásának stabilizálása, oly 
irányban való szabályozósa, 
hogy annak eredményeit necsak 
a kiváltságos kategóriák (karte
lek), hanem az egész nemzet 
és annak összes produktív mun
kát kifejtő részén a mezőgazda
ság. ipar és kereskedelem ré
szei is élvezhessék. Az okos

A  polgári érdekek védelme
Mindezeket a körülményeket 

és esélyeket, valamint a világ- 
gazdasági helyzetet szemelőtt 
tartva, a Baross Szövetség ál
landóan és szüntelenül közre
működött, hogy ezek az elvek 
és gondolatok szegény hazánk 
mezőgazdasága, ipara és keres
kedelme együttes érdekeinek 
megfelelőleg ezen a téren terv
szerűen végrehajtassanak. Az 
összes eseményeket nyitott szem
mel és az ütőéren való kéztar
tással figyelemmel kisértük, 
igyekeztünk az összes szakmák
nak mozgását, egyéni érvénye
sülési lehetőségeket előmozdí
tani s minden egyes, ezeket 
gátló, mesterséges beavatkozást 
megállítani, ezek ellen szavun
kat felemeltük, közbeléptünk, 
feliratokat intéztünk ily értelem
ben a kormányhatóságokhoz, 
hatóságokhoz s az érdekképvi
seletekkel egybefogva küzdöt
tünk a helyes megoldásért. Arra 
törekedtünk, hogy ezen nehéz 
problémákat a megoldáshoz kö
zelebb vigyük, az őstermelést, 
ipart közvetítő kereskedelmet 
igyekeztünk a fogyasztóközön
séghez ugyancsak közelebb 
vinni, egészséges árképződést 
közvetíteni, az iparos és keres
kedő kisegzisztenciákat, ezek-

Munkaalkalmakért folytatott harc

kereskedelmi politika nemcsak 
a szerződésekben, de azok gya
korlati kihasználásában nyilvá
nul meg, tehát a takarékos ter
melés, ennek a piac-igényei 
szerint való racionalizálása, a 
belső fogyasztás megszervezése, 
s ennek részint a hazai terme
lés, részint a rekompenzációs 
értékesítés számára leendő ér
vényesítése jelöli meg a köze
lebbi évek gazdasági fejlődésé
nek útját. Azon kell lennünk, 
hogy a gazdasági struktúránkat 
ne tegyük ki nagyobb hullám
verések rombolásának, vezessen 
bennünket a mérséklet ; mi ma 
a kisország nem függetleníthet
jük magunkat az egész világon 
uralkodó áramlatoktól, el kell 
szenvednünk az átmenetinek 
tekinthető rendszabályokat is. 
Ezért szilárdan kell kitartanunk 
minden szenvedés mellett s 
mindaddig, amig a teljes javu
lás be nem áll, a józan közép
utat kell keresni, amely a ke
resztény gazdasági világnézet 
alapján meg is található, viszont 
sajnálattal kell mególlapitani, 
hogy ezidőszerint csak irigy
kedve nézhetünk a nyugati gaz
dasági impériumok felé, ahol az 
utolsó 15 évben óriási léptekkel 
haladtak a gazdaságpolitikai 
megújhodás felé.

nek üzletvitelét, akár általános, 
akár egyéni segitéssel előbbre" 
vinni. Igen érdekes volt megfi
gyelni, hogy a Baross Szövetség 
ezen mozgása, törekvése, harca 
közepette munkában, erélyben, 
tevékenységben, tekintélyben 
évről-évre gyarapodott és erős- 
bödött s ma emelt fővel elmond' 
hatjuk, hogy a Baross Szövet
ség az érdekképviseletek között 
magasan és messze elöljár. 
szava súllyal bir. fellépése hord
erejű, munkálkodása irányító. S 
mindezt az elnökségnek kitartó, 
szűnni nem akaró munkássága 
s a Baross-tagoknak pártatlan, 
együttérző, egymást támogató 
önzetlen munkája idézte és se
gítette elő. Alapvető kívánsá
gunk a belső fogyasztás eme
lése, a kereseti lehetőségek 
megteremtése, a legkisebb mun
kabéreknek törvényhozási utón 
való rendezése, az adórefor
mokra vonatkozó akciók meg
indítása a közszállitási szabály
zat reformja, a tisztességtelen, 
romboló verseny elleni küzde- 
lemt a verseny elfajulása, az 
árak letörése ellen való állás
foglalás s a vasárnapi teljes 
munkaszünetnek a bevezetése 
volt.

A  világ gazdasági egyensúlyát 
a világháború és az igazságtalan, 
meg nem gondolt s hevenyészve 
rögtönzött békeszerződések erő
sen megingatták, mindenfelé 
válságot idéztek elő, amelyek 
pénzügyi és gazdasági téren 
mutatkoznak s amely után nyo
mor, kétségbeesés, országok 
összeom lása következett. A 
pénzügyi romlást az aranyter
melés csökkentése, orszógon- 
kinti autarchia, behozatal kor
látozása, vámsorompók felállí
tása idézték elő és ezekből fo
lyik a gazdasági összeomlás, a 
termelés, és fogyasztás egyen
súlyának felborulása, az egész
ségtelen szanálás. amelyeket 
egyaránt a mezőgazdaság, ipar 
és kereskedelem sínyli meg. Az 
adatok szerint legjobban meg
csökkent a magyar gazdatársa
dalom jövedelme, amely a kon
junktúra idején meghaladta a 
másfélmilliárdot, most azonban 
legfeljebb 900 millió pengőre 
becsülik, — előidézte ezt újab
ban az 1934. évi rossz termés 
és a nagy takarmányinség, 
melynek hatását több éven át 
megérezzük — utána követke
zik az ipar jövedelmének a 
csökkenése, amelyet ma 500 
millió pengőre becsülnek s ezzel 
párosul a kereskedelem jöve
delmének csökkenése is, ame
lyet pedig 150 millió pengőre 
becsülnek. Ezért elsőrendű te
endő a mezőgazdasági termelés 
rentabilitásának fokozása, ami 
nemcsak a gazdának, hanem 
az iparnak és kereskedelemnek 
is egyaránt érdeke s legalább 
is arra kell törekednünk, hogy 
a nemzeti jövedelem megoszlása 
és felhasználása arányosabb, 
egyöntetűbb legyen. Ugyanis az 
általános dekonjunktúra erősen 
csökkenti a vásárlóközönség 
erejét s ezért csökken az iparos 
és kereskedő bevételi lehető
sége is, ami viszont megterem
tette a munkanélküliek számá
nak szokatlan gyarapodását. Ez 
utóbbinak, ennek a nehéz pro
blémának a megoldása égető 
körülmény, ami csekély részben 
a mai munkaidő leszállításával, 
a női- és gyermekmunka korlá
tozásával, a munkásfölöslegek 
egy részének telepítés és parcel
lázás utján való levezetésével 
oldható meg talán.

Őszintén, becsületesen meg 
kell oldani a földdel összefüggő 
problémákat, le kell vezetni az 
érték és áreltolódás folytán be
állott általános eladósodást, or
vosolni kell a tőkeszegénységet, 
be kell hozni a hosszúlejáratú 
és kisbérleti rendszereket, a kis
ipari és kereskedelmi védelmet, 
a hitellel való fokozatosabb el
látást, szervezni kell a keresz
tény fogyasztóközönséget, hogy 
anyagvételét, fogyasztását első
sorban a „Kék“ könyvünk sze
rint szerezze be.

Kétségtelen, hogy a kereske
delemben még mindig nagy a 
túlméretezettség és ezért halljuk 
sok helyütt emlegetni a numerus 
clausus bevezetését, a kereske
delemnek a képesítéshez való 
kötését, továbbá a küzdelmet a 
tisztességtelen verseny ellen, a

védekezést az áruházak túlsá
gos elszaporodása ellen. A  kéz
művesiparnak napról-napra igen 
nagy károkat okoz a verseny 
elfajulása, a tisztességtelen ver
seny, az árak letörése. Kétség
telenül meg kell védenünk az 
iparost és kereskedőt az őster
melő után, mert Nagymagyaror- 
szág újjáépítésében és a ma
gyar gazdatársadalom munká
jában nem nélkülözhetjük a 
magyar kézmüiparost és keres
kedőt.

Közérdekből meg kell vizs
gálni az ipar és kereskedelem 
egyre súlyosbodó helyzetét, mert 
ez ma már minden szakmában 
a munkáskezek ezreit kárhoz
tatja a tétlenségre, családokat 
dönt a szegénységbe, kerget a 
pusztulásba. A  monopólium, a 
szindikátus, az alkalmi szövet
kezet pedig, mely gyakran egy-két 
magánérdekeltségnek vagyont, 
jövedelmet b i z t o s í t ó  h«lye, 
ugyancsak rev íz ió ra  szorul. 
Ugyanis bizonyos nagy tőke
csoportok befolyásuk kihaszná
lásával maguknak akarják meg
tartani nyereséghalmozásuk szá
mára azt a részt is, amiből ed
dig az iparosok és kereskedők 
éltek, adót fizettek, fogyasztot
tak, tőkét gyüjthettek. így a gyá
rak ma maguk rendezkedtek be 
detailárusitásra, betolakszanak 
a kereskedelmi üzletbe, itt igy 
tűnik el egy vagy több keres
kedő, mert kisajátítja ezt a nagy
tőke oktalanul, látszólag meg
takarítja a kereskedőt, ámde 
önző rövidlátásában nem veszi 
észre, hogy a nagykereskedelem 
gépezetéből kitört egy kereket, 
melynek hiányát megsínyli majd 
az egész szerkezet és sietteti 
ostobán, megfontolás nélkül a 
saját elmúlását. Oktalanul van
nak a különböző hatósági mo
nopóliumok, mert a monopóliu- 
mos árban a legnagyobb rezsi, 
a legnagyobb kockázat van, 
mely végeredményben gazda
sági szükségesség nélkül drágít, 
nyomja a társadalmat. Revidi- 
álni kell az össze-vissza kevert 
gazdasági szervezetünket; mi
előtt kormányzati, hatósági ren
delkezéseket kiadnak, előbb meg 
kellene gondolni, hogy mi lesz 
ennek a szomorú következ
ménye.

Számolni kell egyszer a kom
penzációs külkereskedelmi rend
szer további fejlődésével, a kül
földi iparcikkeknek átvételi kö
telességével, melynek emelke
dése napról-napra növekszik 
hazai gyártmányunk terhére, az 
újabb és újabb kereskedelmi 
egyezségek révén. A  nyersanyag 
beszerzés, az ipari export továb
bi nehézségei, az árproblémák, 
mindmegannyi megfontolás és 
revízió tárgyát kell hogy képez
zék közgazdasági megélheté
sünk szempontjából.

Az érdekképviseletek törvé
nyes megszervezésére vonat
kozó törvényjavaslat útban van, 
melynek célja, hogy minden 
kategóriának a gazdasági élet
ben meg legyen hivatalosan az 
érdekképviseleti szerve. Ez az 
érdekképviseleti reform nagy lé
pést jelent a munka alkotmá

Ezen általános irányitó szem
pontjaink bemutatása mellett 
évi jelentésünkben a tételes 
részre is rátérünk. Azonban itt 
is csak a főbb tevékenységeket 
jelezzük, mert hiszen ha az apró 
részleteket felsorolnánk, akkor 
egy nagy füzetet megtöltene a 
mi jelentésünk.

Akciót indítottunk a háztatá- 
rozási és modernizálási mun
kálatok kiterjesztésében, a ház- 
tatarozási kedvezmények pro
pagandájában, annak 1935-re 
való meghosszabbításában, kér
tük a házadómentességi rende
let megfelelő revízióját, közre
működtünk az adóvégrehajtások

felfüggesztésében, különösen 
egyes konkrét esetekben, bank- 
szerű fedezettel nem biró kis
iparosok és kiskereskedők hi
tellel való ellátásában, küzdöt
tünk jogosulatlan iparűzések, 
kontárok ellen, tevékenykedtünk 
munkaerők elhelyezkedése'ügyé- 
ben, állandóan harcoltunk a 
kötött tejforgalom ellen, a ké
ményseprői kódex ellen, kíván
tuk a záróra és törvényes mun
kaszünet bevezetését, eredmé
nyesen dolgoztunk a vásári ipa
rosok és kereskedők vásári és 
helypénzek leszállítása és a 
vásárcsarnoki kereskedők hely
pénzének leszállítása ügyében,
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állandóan felszólaltunk és cse
lekedtünk a gyárak detailáru- 
sitása ellen, kívántuk a postai 
forgalom olcsőbbátételét. a tele
fondíjak leszállítását s itt uta
lunk a kereskedelmi és iparka
marában elnökünknek nagysza
bású felszólalására és előter
jesztésére, amelyben az idő
szakaszos felszámításokat köve
telte, amely javaslat ilyen for
mában el is fogadtatott, fára- | 
doztunk a kereseti lehetőségek 
megteremtésében, felszólaltunk 
mindenütt a fáziskulcs megálla
pításánál, harcot indítottunk az i 
áruházak túltengő versenye el
len. mert néhány áruház elő- j 
nyáré többezer kisipari és kis- í 
polgári egzisztenciának a meg
élhetése van ezzel fenyegetve. 
Uj akciót kezdettünk a szegedi ; 
keresztény vállalatok, iparosok 
és kereskedők erkölcsi és anyagi 
támogátására. ebben az eszten
dőben is a keresztényiparosok j 
és kereskedők névsorát tártál- j 
mazó „Kék“-könyvet újra kinyo- j 
mát tűk s igen nagy számban 
forgalomba hoztuk, ezzel útba
igazítást óhajtván adni a fo
gyasztóközönségnek, ezeknek  
pártolása céljából, támadtuk a 
magyar szövetkezetek mostani 
üzleti politikáját és ezeknek 
eredményeit, közreműködtünk 
az összes fővárosi detailkeres- 
kedők julius 14-től való kétheti 
kiárusítása kivitelében, a belügy
minisztériumban kormányren
deleti intézkedést kértünk a 
gyümölcskereskedők nevében a 
magyar gyümölcs csomagolási 
visszaélései ellen és különös
képen állást foglaltunk az úgy
nevezett díszített kosár forga- 
Iombahozatala ellen, amelyben 
felül jó s alul silány gyümölcs 
volt s kértünk ennek eltiltását, 
kívántuk az osztályozás szerint 
való elárusitást.

A Baross Szövetség állást fog
lalt Budapest székesfőváros 
mondhatni „csontváz- költség- 
vetése ellen, mert ebben nem 
találja meg az ipar és kereske
delem megélhetésének lehető- j 
ségét és elnökünk úgy a tör
vényhatósági bizottságban, mint , 
pedig a pénzügyi bizottságban ! 
hatalmas felszólalásban kifeje- ! 
zést is adott és kérte a nagyobb 
beruházási tételek felvételét, 
ugyanezen a helyeken felszóla
lás történt a karácsonyi segély
nek úgy a tisztviselők, mint a 
munkások részére egyaránt és 
kellő időben való kiutalása tár
gyában. a Budapest—szegedi 
műut 78 km-es szakaszának 
megépítésénél, illetve átépítésé

nél kértük a kereskedelemügyi 
minisztériumtól a kövezőmun
káknak, illetve munkásoknak 
és útépítő vállalatoknak a be
vonását az aszfalttal szemben, 
mert ennél különösképen kül
földi bitumenre van szükség, 
nagygyűlést tartottunk a cukor
árak rendezése és a detailáru- 
sitás tisztes haszonkulcsának 
megállapítása és biztosítása 
ügyeben és ilyen értelemben 
felterjesztést intéztünk a keres
kedelemügyi és belügyminiszté
riumhoz, az áruházakkal szem
ben foglalt álláspontunkkal kap
csolatosan kértük az áruházi 
adórendszernek a behozatalát 
és elnökünk a főváros pénzügyi 
bizottságában ilyen értelemben 
felszólalván, javaslata határo
zattá emeltetett, amelyben kéri 
a fővárostól a külön áruházi adó 
bevezetését, mert az áruházak 
az adószolgáltatásnál kevésbé 
viszik azt a vezetőszerepet, amit 
pedig konkurrencia terén erősen 
kifejezésre juttatnak. Résztvet
tünk a kirakatversenyben, amely 
a kereskedelem és iparnak egyik 
legjelentékenyebb megmozdulá
sa volt, résztvettünk a Nemzeti 
Munkahétben, amelyben a Ba
ross Szövetség szinte vezetősze
repet játszott. Kóródi Katona 
János országgyűlési képviselő 
ur szives támogatásával kon
gresszust tartottunk a vasárnapi 
munkaszünet és a 7 órai záróra 
törvényesitése tárgyában s ez- 
irányban elnökünk a törvény- 
hatósági bizottságban, Kóródi 
Katona képviselő ur pedig a 
parlamentben is felszólalt, ilyen 
értelemben felterjesztéseket in
téztünk a kormányhatósághoz, 
fáradoztunk azon, hogy a mér
nöki és építési csoportunk egy 
mérnöki és építészi érdekképvi
seletté építtessék ki, vélemé
nyeztük a kisipari hitelakció 
keretében a főváros által hoz
zánk eljuttatott kérelmezők kér
vényeit, kertük az OTI hátralé
kok ügyében a részletfizetési 
kedvezményt, felterjesztést intéz
tünk a belügyminiszter úrhoz a 
gyógyszeiész és drogista hatás
kör elkülönítése tárgyában, meg
kerestük a polgármestert, a tej- 

; razziák alkalmával kíméletesebb 
eljárás ügyében, képviseltettük 
magunkat Esztergomban az or
szágos vásári és ipari kiállítá
son. Küzdöttünk a karácsonyt 
megelőző vasárnap az u. n. 
arany vasárnap üzleti záróráért, 
az adófelszólamlási bizottságok
ban tagjaink kiküldésére képvi
seltettük magunkat.

Gyűlések, ankétek
Szakkérdésekben ankéteken, 

gyűléseken és értekezleteken 
vettünk részt, mégpedig a köz
oktatási minisztériumban az ál
lástalan ifjúság elhelyezése ügyé
ben, ahol felszólalásunk a javas
latba került, a kereskedelmi mi
nisztériumban a gyárak detail- 
árusítása ügyében, a kereske
delmi és iparkamarában az áru
házak alkalomszerű hirdetése 
és a telefondíjak mérséklése 
tárgyában, valamint ysüri és 
döntő (választott) bírósági eljá
rás szabályozása s az uj ügy
rendi szabályzat tárgyalása, va
lamint a fegyelmi bizottságok 
felállítása ügyében, a kereske

delmi minisztériumban a cukrá
szok kérelme ügyében, ugyan
csak ebben a minisztériumban 
a halkereskr dők forgalmának 
emelése tárgyában, különböző 
hatóságoknál a fáziskulcsok 
megállapítása tárgyában, a vi
rágbehozatal anyagának szét
osztása, a dió, valamint az alma- 
behozatal előmozdítása és az 
anyagnak szétosztása tárgyá- 
bán. a kereskedelmi miniszté
riumban a vasárnapi munka
szünet és 7 órai záróra ügyé
ben, a földművelésügyi minisz
tériumban a tejrendelet ügyé
ben stb.

B a ro s s  tag B a r o s s  tagot  támogat !

B e l s ő

Szövetségünknek a külső élet
ben, helyesebben a közéletben 
és az érdekképviseleti mozgás
ban való közreműködésének is
mertetése utón rátérünk a Ba
ross Szövetségnek belső életére, 
benső folyamatára. Kétségtele
nül első helyen áll, életünkből 
szinte kiemelkedik az 1934. évi 
május hó 9-én a székesfővárosi 
Vigadóban megtartott közgyűlé
sünk, amelyet folytatólag a szék
házunkban fejeztünk be- Ható
sági, közgazdasági, ipari és ke
reskedelmi életünknek kiváló
ságai jelentek meg ezen az ülé
sen. Elnökünk megnyitója utón, 
az évi jelentés befejeztével Fa- 
binyi Tihamér dr. kereskedelmi 
miniszter ur szólt az Országos 
Idegenforgalmi és Fürdőügyi Fő
csoport jelentőségéről és beik
tatta vitéz dr.„ József Ferenc ki
rályi herceg Őfenségét ezen cso
portunk vezérelnöki tisztébe. A  
Fenség egy hatalmas programm- 
beszédet nyújtott, amelyben je
lezte, hogy ezen munkálatokat 
a legnagyobb eréllyel kívánja 
előmozditani, majd beiktattuk 
Pékár Gyula volt minisztert, dr. 
Mészáros János érseki helynö- 
köt, dr. Kozma Jenő ország
gyűlési képviselőt, dr. Antal 
István miniszteri tanácsos, sajtó
főnököt és dr. Tóth László fő- 
szerkesztőt a levelező tagságba. 
Az avatóbeszédet dr. Sipőcz 
Jenő polgármester mondotta. 
Utána Baross Gábor, a „Társa
dalmi Egyesületek Szövetségé
nek- országos elnöke átadja 
dr. Purebl Győző, dr. Őrei Géza 
és Tábory Gábornak a TESz 
érdemkeresztjét. A  kitüntetettek 
nevében dr. Purebl Győző mon
dott köszönetét. A  közgyűlés a 
B. Sz- székházéban május hó 
14-én folytatólag foglalkozott az 
alapszabálymódositással, melyet 
elfogadott, majd tárgyalta az 
indítványokat, a vasárnapi mun
kaszünet törvényhozási rende
zését, az áruházi versenyek kor
látozását, a kereskedelmi tevé
kenységnek szakképesítéshez 
való kötését, végül a kiskeres
kedelmi és kisipari hitel gyöke
res megoldását. Mindezen indít
ványokat egyhangúlag elfogad
ták. Majd elhatározták a kéz
művesipari csoport sürgős 
összehívását, az ipartörvény és 
a kontárkérdés módosítása, il
letve megoldása tárgyában.

A közgyűlést a Vigadóban 
kb. 1000 tag részvételével va
csora követte, amelyen az első 
szónok Almásy László, a kép
viselőház elnöke volt, aki a 
Kormányzó Ur Őfőméltóságára 
mondott pohárköszöntőt.

Majd Ilo vszk y  János elnö-

é l e t

künk szólt a Baross Szövetség 
tagjaihoz a Baross Szövetség 
célkitűzéseiről, hogy a nemzeti 
munkában nemzetépitő tevé
kenységgel akarunk résztvenni, 
s egy alkalommal üdvözölte a 
vendégeket- Majd utána Liber 
Endre h. polgármester beszéde 
következett a Baross Szövetség
ről és annak nemes tevékeny
ségéről, amely mindenkire tel
jesen megnyugtató, azután a 
magyar iparcikkek forgalomba- 
hozataláról szólott, majd üdvö
zölte a Baross Szövetség elnö
két, annak társait, az összes 
tagokat, és sok sikert kívánt a 
további működéshez. Végül Kiss 
Ferenc színművész a „Szózat^-ot 
szavalta el elementáris erővel. 
Utána kigyult a májusfa és fel
csendült a Rákóczi-induló, mely 
mellett vendégeink eltávoztak.

Egy másik kimagasló mun
kálkodása és újabb térfoglalósa 
volt a Baross Szövetségnek 
Hódmezővásárhelyre való be
vonulása és az ottani fióknak 
ünnepélyes keretek között való 
megalapítása, illetve annak meg
alakulása volt, amelyre filléres
vonattal Budapestről mintegy 
150-en mentünk el. A z  ünnepé
lyes közgyűlésen vitéz dr.Kozma 
György ottani közjegyzőt vá
lasztották meg elnökül. A  köz
gyűlésen felszólallak Ilovszky 
János elnök, vitéz dr. József 
Ferenc kir. herceg, aki az adóre
formot sürgette, dr. Felkay Fe
renc szfőv. tanácsnok, Kun Béla 
országgyűlési képviselő, vitéz 
dr. Közma György elnök. A  köz
gyűlést mintegy 300 terítékes 
ebéd előzte meg, amelyen fel
szólalt vitéz dr. Kozma György 
elnök, Ilovszky János országos 
elnök, dr. Petry Pál közoktatási 
államtitkár, dr. báró Kruchina 
Károly kereskedelmi miniszté
riumi osztályfőnök. Kun Béla 
országgyűlési képviselő , dr. 
Winkler Elemér szegedi elnök, 
végül dr. Purebl Győző köszön
tötte a vendégeket. A Budapesti 
Árumintavásáron a Baross Szö
vetség idegenforgalmi csoportja 
kiállított. Résztvettünk a Baross 
Szövetség k is p e s t i  fiókjának 
közgyűlésén igen szép szám
mal, ahol felszólalások is tör
téntek a mi részünkről. Részt
vettünk a kecskeméti „Hirös 
Hét“ gyűlésein- Megalakult a 
tüzifakereskedőknek a szakosz
tálya, résztvettünk a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége által 
rendezett Nemzeti Munkahét fel
vonulásában, a kereskedelmi 
iskolai tanulók tehetségverse- 
nyén egy pályadijat tűztünk ki 
Kiss Endre és Mahunka cég
nél való állás elfoglalására.

S z e m é i ;
A  Magyar Vaskereskedők Or

szágos Egyesületének tisztújító 
ülésén Köpesdy Elemér alelnö- 
künket elnökké és Kátay Ernő 
szakosztályi elnököt alelnökké 
választották meg. Folytatván a 
személyi részt, örömmel jelent
jük, hogy szeretett elnökünket, 
Ilovszky Jánost Budapest szé
kesfőváros törvényhatósága örö
kös taggá választotta meg. Hó
doló feliratot intéztünk a Kor
mányzó Ur öfőméltóságához be
vonulásának 15. évfordulója al
kalmából és ugyancsak feliratot 
intéztünk vitéz dr. József Ferenc 
királyi herceg Őfenségéhez há-

i ü g y e k
zasságának 10-ik évfordulója 
alkalmából. Köszönő emlékira
tot intéztünk gróf Bethlen Ist
ván v. miniszterelnökhöz kül
földön Magyarország érdekében 
tett propaganda-utjának sikeres 
eredménye elérése után. Ugyan
csak emlékiratot intéztünk és 
üdvözöltük dr. Eckhardt Tibor 
társelnökünket, hogy Genfben

Színházi láiceövek. ■ zen,üvegek, orresiptetők. 
Z e  iss-üvege kkel. Barométerek. hőmérők a 
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állandóan felszólaltunk és cse- I 
lekedtünk a gyárak detailáru- j 
sitása eiler, kívántuk a postai : 
forgalom olcsóbbáiételét. a tele- ! 
fondijak leszállítását s itt uta
lunk a kereskedelmi és iparka- j 
maréban elnökünknek nagysza- i 
básu felszólalására és előter- i 
jesztésére, amelyben az idő- j 
szakaszos felszámításokat köve- j 
telte, amely javaslat ilyen fór- I 
mában el is fogadtatott, fára
doztunk a kereseti lehetőségek 
megteremtésében, felszólaltunk 
mindenütt a fáziskulcs megálla- ! 
pitásánál. harcot indítottunk az ; 
áruházak túltengő versenye el- | 
len. mert néhány áruház elő- j 
nyére többezer kisipari és kis- í 
polgári egzisztenciának a meg
élhetése van ezzel fenyegetve. 
Uj akciót kezdettünk a szegedi 
keresztény vállalatok, iparosok 
és kereskedők erkölcsi és anyagi 
támogátására, ebben az eszten
dőben is a keresztényiparosok 
és kereskedők névsorát tartal
mazó „Kék“-könyvet újra kinyo
mattuk s igen nagy számban 
forgalomba hoztuk, ezzel útba
igazítást óhajtván adni a fo
gyasztóközönségnek, ezeknek  
pártolása céljából, támadtuk a 
magyar szövetkezetek mostani 
üzleti politikáját és ezeknek 
eredményeit, közreműködtünk 
az összes fővárosi detailkeres- 
kedők julius 14-től való kétheti 
kiárusítása kivitelében, a belügy
minisztériumban kormányren
deleti intézkedést kértünk a 
gyümölcskereskedők nevében a 
magyar gyümölcs csomagolási 
visszaélései ellen és különös
képen állást foglaltunk az úgy
nevezett díszített kosár forga- 
Iombahozatala ellen, amelyben 
felül jó s alul silány gyümölcs 
volt s kértünk ennek eltiltását, 
kívántuk az osztályozás szerint 
való elárusitást.

A Baross Szövetség állást fog
lalt Budapest székesfőváros 
mondhatni „csontváz- költség- 
vetése ellen, mert ebben nem 
találja meg az ipar és kereske
delem megélhetésének lehető
ségét és elnökünk úgy a tör
vényhatósági bizottságban, mint 
pedig a pénzügyi bizottságban 
hatalmas felszólalásban kifeje
zést is adott és kérte a nagyobb 
beruházási tételek felvételét, 
ugyanezen a helyeken felszóla
lás történt a karácsonyi segély
nek úgy a tisztviselők, mint a 
munkások részére egyaránt és 
kellő időben való kiutalása tár
gyában. a Budapest—szegedi 
műut 78 km-es szakaszának 
megépítésénél, illetve átépítésé-

Gyűlések
Szakkérdésekben ankéteken, 

gyűléseken és értekezleteken 
vettünk részt, mégpedig a köz
oktatási minisztériumban az ál
lástalan ifjúság elhelyezése ügyé
ben, ahol felszólalásunk a javas
latba került, a kereskedelmi mi
nisztériumban a gyárak detail- 
árusítása ügyében, a kereske
delmi és iparkamarában az áru
házak alkalomszerű hirdetése 
és a telefondíjak mérséklése 
tárgyában, valamint ?süri és 
döntő (választott) bírósági eljá
rás szabályozása s az uj ügy
rendi szabályzat tárgyalása, va
lamint a fegyelmi bizottságok 
felállítása ügyében, a kereske-

nél kértük a kereskedelemügyi 
minisztériumtól a kövezőmun
káknak, illetve munkásoknak 
és útépítő vállalatoknak a be
vonását az aszfalttal szemben, 
mert ennél különösképen kül
földi bitumenre van szükség, 
nagygyűlést tartottunk a cukor
árak rendezése és a detailáru- 
sitás tisztes haszonkulcsának 
megállapítása és biztosítása 
ügyében és ilyen értelemben 
felterjesztést intéztünk a keres
kedelemügyi és belügyminiszté
riumhoz, az áruházakkal szem
ben foglalt álláspontunkkal kap
csolatosan kértük az áruházi 
adórendszernek a behozatalát 
és elnökünk a főváros pénzügyi 
bizottságában ilyen értelemben 
felszólalván, javaslata határo
zattá emeltetett, amelyben kéri 
a fővárostól a külön áruházi adó 
bevezetését, mert az áruházak 
az adószolgáltatásnál kevésbé 
viszik azt a vezetőszerepet, amit 
pedig konkurrencia terén erősen 
kifejezésre juttatnak. Résztvet- 
tünk a kirakatversenyben, amely 
a kereskedelem és iparnak egyik 
legjelentékenyebb megmozdulá
sa volt, résztvettünk a Nemzeti 
Munkahétben, amelyben a Ba
ross Szövetség szinte vezetősze
repet játszott. Kóródi Katona 
János országgyűlési képviselő 
ur szives támogatásával kon
gresszust tartottunk a vasárnapi 
munkaszünet és a 7 órai záróra 
törvényesitése tárgyában s ez- 
irányban elnökünk a törvény- 
hatósági bizottságban, Kóródi 
Katona képviselő ur pedig a 
parlamentben is felszólalt, ilyen 
értelemben felterjesztéseket in
téztünk a kormányhatósághoz, 
fáradoztunk azon, hogy a mér
nöki és építési csoportunk egy 
mérnöki és építészi érdekképvi
seletté építtessék ki, vélemé
nyeztük a kisipari hitelakció 
keretében a főváros által hoz
zánk eljuttatott kérelmezők kér
vényeit, kértük az OTI hátralé
kok ügyében a részletfizetési 
kedvezményt, felterjesztést intéz
tünk a belügyminiszter úrhoz a 
gyógyszerész és drogista hatás
kör elkülönítése tárgyában, meg
kerestük a polgármestert, a tej
razziák alkalmával kíméletesebb 
eljárás ügyében, képviseltettük 
magunkat Esztergomban az or
szágos vásári és ipari kiállítá
son. Küzdöttünk a karácsonyt 
megelőző vasárnap az u. n. 
arany vasárnap üzleti záróráért, 
az adófelszólamlási bizottságok
ban tagjaink kiküldésére képvi
seltettük magunkat.

ankétek
delmi minisztériumban a cukrá
szok kérelme ügyében, ugyan
csak ebben a minisztériumban 
a halkereskr dők forgalmának 
emelése tárgyában, különböző 
hatóságoknál a fáziskulcsok 
megállapítása tárgyában, a vi- 
rágbehozalal anyagának szét
osztása, a dió, valamint az alma- 
behozatal előmozdítása és az 
anyagnak szétosztása tárgyá
ban, a kereskedelmi miniszté
riumban a vasárnapi munka
szünet és 7 órai záróra ügyé
ben, a földművelésügyi minisz
tériumban a tejrendelet ügyé
ben stb.
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B e l s ő

Szövetségünknek a külső élet
ben, helyesebben a közéletben 
és az érdekképviseleti mozgás
ban való közreműködésének is
mertetése után rátérünk a Ba
ross Szövetségnek belső életére, 
benső folyamatára. Kétségtele
nül első helyen áll, életünkből 
szinte kiemelkedik az 1934. évi 
május hó 9-én a székesfővárosi 
Vigadóban megtartott közgyűlé
sünk, amelyet folytatólag a szék
házunkban fejeztünk be- Ható
sági, közgazdasági, ipari és ke
reskedelmi életünknek kiváló
ságai jelentek meg ezen az ülé
sen. Elnökünk megnyitója után, 
az évi jelentés befejeztével Fa- 
binyi Tihamér dr. kereskedelmi 
miniszter ur szólt az Országos 
Idegenforgalmi és Fürdőügyi Fő
csoport jelentőségéről és beik
tatta vitéz dr.„ József Ferenc ki
rályi herceg Őfenségét ezen cso
portunk vezérelnöki tisztébe. A  
Fenség egy hatalmas programm- 
beszédet nyújtott, amelyben je
lezte, hogy ezen munkálatokat 
a legnagyobb eréllyel kívánja 
előmozdítani, majd beiktattuk 
Pékár Gyula volt minisztert, dr. 
Mészáros János érseki helynö- 
köt. dr. Kozma Jenő ország
gyűlési képviselőt, dr. Antal 
István miniszteri tanácsos, sajtó
főnököt és dr. Tóth László fő- 
szerkesztőt a levelezőtagságba. 
Az avatóbeszédet dr. Sipőcz 
Jenő polgármester mondotta. 
Utána Baross Gábor, a „Társa
dalmi Egyesületek Szövetségé
nek- országos elnöke átadja 
dr. Purebl Győző, dr. Őrei Géza 
és Tábory Gábornak a TESz 
érdemkeresztjét. A  kitüntetettek 
nevében dr. Purebl Győző mon
dott köszönetét. A  közgyűlés a 
B. Sz. székházában május hó 
14-én folytatólag foglalkozott az 
alapszabálymódositással, melyet 
elfogadott, majd tárgyalta az 
indítványokat, a vasárnapi mun
kaszünet törvényhozási rende
zését, az áruházi versenyek kor
látozását, a kereskedelmi tevé
kenységnek szakképesítéshez 
való kötését, végül a kiskeres
kedelmi és kisipari hitel gyöke
res megoldását. Mindezen indít
ványokat egyhangúlag elfogad
ták. Majd elhatározták a kéz
művesipari csoport sürgős 
összehívását, az ipartörvény és 
a kontárkérdés módosítása, il
letve megoldása tárgyában.

A közgyűlést a Vigadóban 
kb. 1000 tag részvételével va
csora követte, amelyen az első 
szónok Almásy László, a kép
viselőház elnöke volt, aki a 
Kormányzó Ur Őfőméltóságára 
mondott pohárköszöntőt.

Majd Ilo vszk y  János elnö-

é l e t

künk szólt a Baross Szövetség 
tagjaihoz a Baross Szövetség 
célkitűzéseiről, hogy a nemzeti 
munkában nemzetépitő tevé
kenységgel akarunk résztvenni, 
s egy alkalommal üdvözölte a 
vendégeket. Majd utána Liber 
Endre h. polgármester beszéde 
következett a Baross Szövetség
ről és annak nemes tevékeny
ségéről, amely mindenkire tel
jesen megnyugtató, azután a 
magyar iparcikkek forgalomba- 
hozataláról szólott, majd üdvö
zölte a Baross Szövetség elnö
két, annak társait, az összes 
tagokat, és sok sikert kívánt a 
további működéshez. Végül Kiss 
Ferenc színművész a „Szózat“-ot 
szavalta el elementáris erővel. 
Utána kigyult a májusfa és fel
csendült a Rákóczi-induló, mely 
mellett vendégeink eltávoztak.

Egy másik kimagasló mun
kálkodása és újabb térfoglalása 
volt a Baross Szövetségnek 
Hódmezővásárhelyre való be
vonulása és az ottani fióknak 
ünnepélyes keretek között való 
megalapítása, illetve annak meg
alakulása volt, amelyre filléres
vonattal Budapestről mintegy 
150-en mentünk el. A z ünnepé
lyes közgyűlésen vitéz dr.Kozma 
György ottani közjegyzőt vá
lasztották meg elnökül. A  köz
gyűlésen felszóieliak Ilovszky 
János elnök, vitéz dr. József 
Ferenc kir. herceg, aki az adóre
formot sürgette, dr. Felkay Fe
renc szfőv. tanácsnok, Kun Béla 
országgyűlési képviselő, vitéz 
dr. Közma György elnök. A  köz
gyűlést mintegy 300 terítékes 
ebéd előzte meg, amelyen fel
szólalt vitéz dr. Kozma György 
elnök, Ilovszky János országos 
elnök, dr. Petry Pál közoktatási 
államtitkár, dr. báró Kruchina 
Károly kereskedelmi miniszté
riumi osztályfőnök. Kun Béla 
országgyűlési képviselő , dr. 
Winkler Elemér szegedi elnök, 
végül dr. Purebl Győző köszön
tötte a vendégeket. A Budapesti 
Áruminta vásáron a Baross Szö
vetség idegenforgalmi csoportja 
kiállított. Résztvettünk a Baross 
Szövetség k is p e s t i  fiókjának 
közgyűlésén igen szép szám
mal, ahol felszólalások is tör
téntek a mi részünkről. Részt
vettünk a kecskeméti „Hirös 
Hét“ gyűlésein. Megalakult a 
tüzifakereskedőknek a szakosz
tálya, résztvettünk a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége által 
rendezett Nemzeti Munkahét fel
vonulásában, a kereskedelmi 
iskolai tanulók tehetségverse- 
nyén egy pályadijat tűztünk ki 
Kiss Endre és Mahunka cég
nél való állás elfoglalására.

S z e m é l y i  ü g y e k
A Magyar Vaskereskedők Or

szágos Egyesületének tisztújító 
ülésén Köpesdy Elemér alelnö- 
künket elnökké és Kátay Ernő 
szakosztályi elnököt alelnökké 
választották meg. Folytatván a 
személyi részt, örömmel jelent
jük, hogy szeretett elnökünket, 
Ilovszky Jánost Budapest szé
kesfőváros törvényhatósága örö
kös taggá választotta meg. Hó
doló feliratot intéztünk a Kor
mányzó Ur Ófőméltóságához be
vonulásának 15. évfordulója al
kalmából és ugyancsak feliratot 
intéztünk vitéz dr. József Ferenc 
királyi herceg Őfenségéhez há

zasságának 10-ik évfordulója 
alkalmából. Köszönő emlékira
tot intéztünk gróf Bethlen Ist
ván v. miniszterelnökhöz kül
földön Magyarország érdekében 
tett propaganda-utjának sikeres 
eredménye elérése után. Ugyan
csak emlékiratot intéztünk és 
üdvözöltük dr. Eckhardt Tibor 
társelnökünket, hogy Genfben

Színházi látceövek. •lem üvegelt, orresiptetők. 
Zeiss-üvegekkel. Botom é terek, hőm érők a 

leg jobb  kivitelben
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a „Marseillei - ügy“-ben ben
nünket oly sikeresen megvédett. 
Bejelenthetjük, hogy szegedi fi
ókunk elnökségében változás 
állott be. amennyiben dr. Veress 
Gábor elnöknek Budapestre való

helyezésével és MÁV. igazga
tóvá való kinevezésével kap
csolatosan ezen tisztségéről le
mondott és helyette dr. W ink- 
ler Elemért, Szeged város fő
ügyészét választották meg.

A múlt teljes kitisztázása
Áttérve a dologi részre, öröm

mel jelenthetjük, hogy a Baross 
Szövetség összes adósságait ki
fizette és igy teljesen tehermen
tesen állunk itt, most már anya
giakkal nem kell annyira küz
deni és ezért ezután a propa
gandára nagyobb súlyt fektet
hetünk. Szövetségünk egy igen 
szép, a Szövetség jelvényeit ki
fejezésre juttató standard zász
lót készíttetett, amelyhez az 
anyagot Lingel János alelnök díj
mentesen adományozta. Ugyan
csak Tábory Gábor alelnökünk 
közvetítésével igen olcsón egy

hatalmas, nagy könyvszekrény
hez jutottunk, amely könyv- 
szekrényt az irodában helyez
tük el. Jelezhetjük, hogy dr. 
Purebl Győző nagyobb könyv
készletet adományozott a Szö
vetség könyvtára részére. Meg
vettük Vastagh Gyula tagtár
sunk kedvezményes adományo
zásából kifolyólag üléstermünk 
számára Pap Henrik „Talpra 
magyar" cimü nagyobbszabásu 
festményét. Ajándékba kaptuk 
Szily József festőművésztől a 
Korm ányzó Ur Őfőméltóságát 
megjelenítő festményét.

Ismeretterjesztő előadások
Tagjaink ismeretterjesztése 

céljából a Baross Szövetség az 
előadások egész sorozatát indí
totta meg, igy Molnár Lajos ny. 
miniszteri tanácsos az adóügyek
ről és az adóbevallások elké
szítéséről tartott előadást, Kon- 
koly-Thege Pál az adómérleg 
készítéséről, Liber Endre h. pol
gármester és dr. Kablay Rezső 
a modern kereskedő reklámjá
nak fontosságáról, dr. Purebl 
Győző két ízben a céhekről, 
dr. Diczig Alajos, a Debreceni 
Kereskedelmi és Iparkamara 
titkára, a kereskedelemnek ké
pesítéshez való kötéséről, dr. 
Holtzspach Ödön kerületi elöl
járó és Turchányi Elek fogal
mazó az üzleti hirdetések kor
látozása és kiárusítások enge
délyezése ügyében életbelépte
tett törvényes rendelkezések 
végrehajtásáról, Molnár Imre 
a kirakatrendezésről. Külön ki 
kell emelnünk a Baross Szö
vetség Országos Idegenforgalmi 
és Fürdőügyi Főcsoportjának 
előadássorozatát is. A  megnyitó 
előadást vitéz dr. József Ferenc 
királyi herceg ófensége tartotta. 
Tartott még előadást Csármann 
Ferenc ny. székesfővárosi ta
nácsnok a házhelyparcellázá
sokról. Feszi József szálloda- 
igazgató a szállodaiparosok kép
zéséről, dr. Pávay Vájná Ferenc 
főbányatanácsos és főgeológus 
a magyar forráskutatás eredmé
nyei. mint idegenforgalmi attrak
ciókról, Tábory Kornél főszer
kesztő az idegenforgalomnak a 
kereskedelemre való befolyásá
ról. Barna - Szögyén Bertalan 
kereskedelmi miniszteri taná
csos az ut- és hidép itésről,

Köpesdy Elemér miniszteri ta
nácsos a vasúti közlekedésnek 
az idegenforgalom hathatós fo
kozása ügyéről, Serbán Iván a 
külkereskedelem idegenforgal
mi hatásairól, dr. Votisky Antal 
hogyan juthatnak üdülőtelep és 
szállodások tatarozási hitelhez, 
dr. Padányi Gulyás Béla a ke
reskedelem és ipar szerepe az 
idegenforgalomban.

Meg kell említeni még a fü- 
szerkereskedő- és cipész-szak
osztályoknak hazafias ünnepe
ken való szereplését és társa
dalmi estéknek többszöri sike
res rendezését.

Szeretettel kell megemlékez
nünk a Baross Szövetség cser
készcsapatának kiváló műkö
déséről, nevezetesen elsősorban 
nyári táborozásáró l, amidőn 
18-an hat hajóval Ulmtól Buda
pestig evezve jöttek le, továbbá 
a Szövetség támogatásával el
készítették nagy hajójukat s vé
gül a nyári időszakban a Ba
konyban hat héten át 30 cser
készt nyaraltattak.

Végül örömmel jelentjük, hogy 
szeretett levelezőtagunk, Sipőcz 
Jenő Budapest székesfőváros
nak 15 éven át való polgármes
tere főpolgármesterré neveztet
vén ki, a Szövetség az elnök 
vezetésével 200 tagú küldött
séggel üdvözölte a Baross Szö
vetség nevében, feltárván a Ba
ross Szövetség óhajait és kíván
ságait s ugyanekkor ott hely
ben a megjelent Szövetségi ta
gok közadakozásából rögtön 
150 pengőt gyüjtöttönk össze a 
Jugoszláviából kiutasított me- 
nekülteink segélyezésére.

A kiskereskedelem
és kisipar speciális 
indítványai

A kiskereskedelem és kisipar a 
közgyűlés elé az indítványok egész 
sorozatát terjeszti. Etekintetben 
súlyos aktualitása van Purebl 
Győző indítványának a tejforga
lom teljesen szabaddátétele tár
gyában. Az érvényben levő 5C00
1933. M. E. és 66 900,F. M . ren
deletek hatályonkivül helyezése 
elsősorban a mezőgazdaság, má
sodsorban a városi fogyasztóla
kosság elementáris érdeke De 
épen úgy érdeke a tejtermékipar
nak és ajközvetitő kereskedelem

nek. A budapesti zárt területen a 
tej-, tejföl és tejszincsempészés 
hallatlanul nagy méreteket öltött 
s igy a rendeleiek fenntartása tel
jesen illuzóriussá vált.

Marschalek István és társai a 
kiskereskedelmi hitelakciónak az 
OTI—MABI díjtartalékok terhére 
produktív kihelyezéssel történő 
újabb ellátmányozását sürgetik.

Marschalek Imre és társai in
dítványa az áruházi verseny meg
fékezése ügyében közérdeklődést 
kelt.

Meggyes Nagy János a köz- 
szállitási szabályrendelet és egyes 
minisztériumok határozott utasí
tásai be nem tartása következté
ben keletkezett súlyos kisipari 
sérelmek megszüntetését kívánja. 
Vucsenik István indítványában azt 
kívánja, hogy a kormány teljesen 
komolyan foglalkozzék az ipartör
vény 4. és 47. §§ módosításával 
és a kézművesipari pályák immár 
bekövetkezett veszedelmes elpro- 
letárosodottságának sürgős meg
szüntetésével.

Kovács Ferenc arra utal. hogy 
a kizárólag kézművesipari érde
keket érintő javaslatok megtárgya- 

I lásánál a kormány minden alka
lommal elsősorban a kézmfives- 

! iparosság arra hivatott szakférfiait 
hallgassa meg s történjék szakí
tás azzal a gyakorlattal, mely rég- J óta érvényben van, hogy még az 

í ily kérdésekben is rendszerint a 
kereskedelmi érdekeltségeknek van 
szavuk, amelyek nem mulasztják 
el, hogy saját szempontjaiknak 
érvényt szerezzenek. Utal indít
ványában arra. hogy az Országos 
Ipartanács működéséről a közvéle
ményt jobban tájékoztassák; kí
vánja, hogy a kormányzat válo
gassa ki a kézművesség megfelelő 
szervei utján az arra hivatott mes
tereket. akik kézművesipari kér

désekben a kormányzati szervek 
felvilágosítását ellátják. Kívánja, 
hogy a Statisztikai Értékmegálla
pító Bizottságokba aránylagos 
rendszer szerint a kézművesség 
képviselőinek is jusson megfelelő 
számú hely.

Beteg Károly a szociális téritek
nek a termelés értékéhez viszonyí
tott megoszlásának reform-gondo
latát veti fel, rámutatva arra, hogy 
a mostani rendszer szerint a fizi
kai munkaerő lévén a megterhe
lés alapja, a kézművesipar a szo
ciális terhekből aránytalanul na
gyobb terhet kénytelen viselni Az 
indítvány messzemenő tendszer- 
változás előidézését célozza A ki
vitel rengeteg nehézséggel van 
összekötve, azonban a gondolat 
maga fennálló s eddig nem han
goztatott súlyos igazságot tartal
maz : a gyáripar ellenállóképes
sége nagyobb, termelési értéke is 
nagyobb, miért van hát az, hogy 
a kézművesipar a legrosszabb 
esetben is ugyanannyi szociális 
terhet visel ?

A kisipar érdekeiért harcol 
Resch Ferenc bőrgyáros indítvá
nya, mely a minimális munkabe
rek bevezetésére vonatkozó nem
zetközi egyezmény becikkelyezését, 
elmaradását teszi szóvá.

A  mérnöki és épitészi 
csoport
indítványa : a  közm unkák  
hite lezéssel k a p c s o la to s  
k iadása  eilen

A gazdasági válság a közműn- a kérdés tárgyalás alá kerül. Tu- 
kák kiadásánál uj rendszert szült: | datában vagyunk a közületek ne- 
a közmunkavállaló a közmunkái, héz helyzetének, de azért mégis 
tatónak hitelezi a munkát. Ez a ügyelni kell erre az újabb rend
rendszer most már évek óta tart szerre Az indítvány a 1Í0.0C0 
s megérdemelte azokat az ered- P-nél kisebb közmunkákat a hite- 
ményeket, melyek tőle eleve is vár- lezési műveletből kivenni kéri A 
hatók voltak. A Baross Szövetség köziiletnek financiális utón kell tud- 
elvileg mindig is ellenezte ezt a nia előteremteni a megfelelő ezköz'ó- 
törekvést, s ha mégsem szólt a két s igy szabályszerű közpályázat 
nyilvánosság előtt ezellen,ugy csak utján annak odaítélni, aki a kivitele- 
azért tette, mert valóban átmeneti zés tekintetében a legtöbb megnyug- 
megoldásnak hittük a rendszert vást nyújtja. Etekintetben a szak- 
és nem akartunk zavart kelteni. ■ mai felkészültség és nem a hite- 
amikor a munkaalkalmak előterem- | lezési képesség lehet csak döntő, 
tése úgyis nagyon fontos. A Szövetség közgyűlésén határoz-

Most azonban látjuk, hogy az ni fog. hogy a főváros, de az 
átmeneti szükségben született rend állam és az összes közületek is 
szer állandósulni akar s ezzel kap- ezt a kialakult rendszert szüntes- 
csolatosan közgyűlésünkön Kö- sék meg. 
pesdy Elemér indítványa folytán ez

A z élelmiszerkereskedelmi iparengedélyek kiadásának 
átmeneti szüneteltetése

Palkovits István és társai a köz
gyűlés elé azt az indítványt ter
jesztik, hogy figyelemmel az élel
miszerkereskedelmi szakmák év- 1 
ről-évre gyarapodó túlnépesedé
sére, mit a főváros statisztikai hi
vatalának hiteles adatai is igazol
nak, a kormány vegye gondos 
mérlegelés alá azt. hogy ily kö
rülmények között ezekben a szak
mákban valósággal mindenki há
borúja dúl mindenki ellen. E 
szakmák gazdasági és kereske
delmi nívója épen a fékevesztett 
túlnépesedés folytán oly végtelen 
szomorúan lecsökkent, hogy való
sággal itt található meg azegész ma
gyar kereskedelemben érezhető tisz

tességtelenség melegágya. Ez ellen 
orvosság csak úgy lehetséges, ha 
a szakmákban a megfelelő elren
dezésre nyugalmi időt adnak s 

| ezért indítványozzák, hogy átme
neti időig, 1938 január I-ig a 
kormány rendeletileg függessze fel 
az egész országban az élelmiszer
kereskedelmi iparigazolványok ki
adását s ezen időpontig a leg
gondosabban — megfelelő speci
ális statisztikai felvétel nyomán _  
tegye mérlegelés tárgyává olyan 
intézkedések megtételét, melyek 
az egészségtelen benépesedést 
meggátolják s a munkaerőknek 
más gazdaságosabb irányban való 
elhelyezését lehetővé teszik.
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A  f ő v á r o s
közgazdasági 
ügyosztályát 
nem szabad 
megszüntetni

Riasztó hírek keltek szárnyra 
arról, hogy a fővárosi szanálás
nak többek között az egyik leg
értékesebb s legfontosabb ügy
osztály is áldozatul esik, ameny- 
nyiben a közgazdasági ügyosztály, 
mely a főváros ipari és kereske 
delmi érdekeit ápolja, megszünte
tik s munkakörét a közélelmezési 
ügyosztályba olvasztják.

Ezzel kapcsolatban Purebl Győ
ző szövetségi alelnök a közgyű
lés elé indítványt terjeszt, mely
nek értelmében a közgyűlés tilta
kozását fog ja  bejelenteni az ügy
osztály megszüntetése ellen. Ezek 
a felmerült tervek különben nem 
újak, hanem régi keletűek s mái
közei 10 esztendős múltra tekint
hetnek vissza, dé soha nem tud
tak megvalósulni, mert a főváros 
ipara és kereskedelme nem enged
heti az ö ügyeit másodrendű kér
désnek tekinteni s bármely ügy
osztályhoz pótmunkaként odaso
rozni. A főváros közgazdasági ér
dekei követelik meg. hogy keres
kedőinek és iparosainak dolgára 
féltő szeretettel ügyeljen. Bármely 
más vonatkozásban ám hajtsa 
végre a főváros a takarékosko
dást, de ott, ahol annak érvénye
sítése a legcélszerütlenebb s leg
inkább gazdaságellenes volna. A 
Baross Szövetség közgyűlése P u 
rebl Győző alelnök indítványa 
alapján egyhangúlag fogja kimon
dani, hogy a közgazdasági ügy
osztály önálló fenntartásához köz 
érdekből ragaszkodik s a beol
vasztásra irányuló terv megvaló
sításában messzemenő sérelmet 
látna, mely ellen pártkülönbség 
nélkül a főváros összes érdekelt
ségei felszólalnak.

H Í R E K
L e g k ö ze le b b i lapszám unk

A  Baross Szövetség közgyűlé
séről és kongresszusáról fog 
részletesen beszámolni s erre 
való tekintettel február 16-án 
jelenik meg a 7. és 8. szám
egyesítéseként.

A  k isp es ti B a ross  a  há
za ló k  e llen . Figyelem rem éltó  in
dítványt terjesztett be a Baross S zövet
ség kispesti szervezete, m ely az ipar- 
en ged ély  nélküli s már nagyon elhara
pódzott, de a gyárak által közvetlenül 
is űzött házalás veszedelm ére hívja 
fel a kereskedelm i korm ányzat figyel
mét. A  kispesti szervezet a maga ré
széről hangsúlyozza annak fontossá
gát, hogy a kereskedelem  szakképesí
téshez kötésének ügyét a kormány tűzze 
napirendre.

D öm ötör T ib o r h eged ű - 
e s t je . A  Baross Szövetség összes
ségének büszkesége D ö m ötö r  T ibor 
ifjú hegedűm űvész, akinek atyja D ö 
m ötör  Sándor a füszerszakosztály egyik 
a lapitó tagja és csa lód - szeretetéért 
köztisztelet övez i. A z  ifjú hegedűmű
vész  va lóban  Istenáldotta tehetséggel 
bir és a magyar kultúrának joggal egyik 
rem énysége. Ez év március 24-én a 
Zenem űvészeti Főiskola nagytermében 
tartja hegedüestjét. m elynek műsorán 
Haendel. Brahms. Schubert. Friedberg. 
Rim sky-Korsakow, Zsolt, Debussy stb. 
művek szerepelnek. A z  estét Szász 
M iklós hangverseny - irodája rendezi. 
Jegyek kaphatók 1— 5 pengőig Bárdnál, 
Rózsavölgyi és Társánál, valam int a 
Zenem űvészeti Főiskola portásánál. A  
Baross Szövetség tagjai 50*/»-os ked
vezm ényben részesülnek.

A  hódm ezővásárhely i 
B aross S zö ve ts ég  a k özteh erv ise lés  

egyen lő ségéért
A hódmezővásárhelyi Baross 

Szövetség közgyűlésünk elé igen 
figyelemreméltó indítványt terjeszt, 
mely szerint kívánja, hogy a köz
gyűlés mondja ki. hogy az egyenlő 
közteherviselés elvének a Nemzeti 
Munkaterv 24-ik pontja értelmében 
úgy az országos viszonylatban, 
mint az önkormányzatok életében 
való megvalósítását kívánja. Ad
dig is, mig a vidéki önkormány
zatok életében a költségvetések 
egyensúlyának nivellálódását meg
felelő rendelkezések szabályozzák, 
vizsgálja meg a kormány, hogy a 
forgalmi adó és más alapokból 
az önkormányzatok segélyezése ne 
ötletszerűen állapíttassanak meg, 
hanem figyelemmel arra, hogy 
milyen pótadóteherrel, hány la
kost, mekkora területen és meny
nyire takarékosan adminisztrál a 
segélyre szoruló közület.

Az indítvány mögött az egyes 
vidéki emporiumok nagyon fáj
dalmas panasza húzódik meg. 
Nagyon jellemző épen Hódmező
vásárhellyel való összehasonlítás
ban, hogy mig Miskolc például, 
amelynek ugyancsak 62 ezer la
kosa van, mint Vásárhelynek. 
1933. évben 300 ezer pengő ré
szesedést kapott, holott nála a 
pótadó 80% os és a kereseti adó
kulcsa 6°/,-os. addig Vásárhely 
140%.os pótadó és 7'Vo-os kere
setiadó kulcs mellett csupán 80 
ezer pengőt kapott a jelzett alap
ból. Ez a kirívó példa élénken 
illusztrálja, hogy a vásárhelyi túl
nyomórészt agrár közönség azo
nos fogyasztás mellett kétszer 
akkora közterhet visel.

A z  o rs zá g  fü szerkereskedö i 
e g y s é g e s  zárórát 

é s  vasárnapi
m unkaszünetet I k ívánnak

A Baross Szövetség szegedi 
szervezete füszerkereskedöi nevé
ben Danner János közgyűlési in
dítványt jegyzett be annak érde
kében, hogy a fűszer és általában 
élelmiszerkereskedelem záróráját 
törvényesen 7 órában állapítsák 
meg a köznapokon. Nyitás is 7 
órakor legyen. Ezzel a füszerke- 
reskedelem elérne a 12 órás nyit- 
vatartáshoz, ami még mindig leg
alább napi 14 órai munkaidőt 
jelent. Úgy véli, hogy a mai vi
lágban 14 órai munkanap köve
telése valóban nem nevezhető 
túlzó szociális kívánalomnak. 
Egyébként igy van Németország
ban, Ausztriában, valamint az 
utódállamokban.

Indítványában egyben sürgeti a 
vasárnapi munkaszünet országos 
bevezetését. Kívánja azonban a 
cukoráregyezmény létrehozását.

Szeged a> tisztességtelen versenyről 
szóló törvény hatályos végrehajtását 

kívánja
A Szövetség szegedi szervezete 

a közgyűlés elé terjesztett indít
ványában rámutat arra, hogy a 
tisztességtelen verseny meggátlá- 
sára vonatkozó törvény nem érez
teti hatását, mert a törvény végre
hajtása nem kellő eréllyel törté
nik. A tisztességes, becsületes ke
reskedelem megvédése fontos fel 
adata az államnak. Amidőn ily 
célzattal törvényt alkot, akkor 
gondoskodnia kell arról is, hogy 
az megfelelően végrehajtassék. 
Igaz, hogy a törvény végrehajtási 
őréül a kereskedelmi és iparka
marák bízattak meg s igy a tör
vényhozó nyilván abban a meg
győződésben volt, hogy a legjobb 
helyre teszi le ezt a feladatkört, 
meg kell azonban állapítani a 
gyakorlatból azt. hogy a szervek 
ezen feladat-körükben nem tud
nak az ország egész területén 
mindenben megfelelni

A tört sulyokban való árusítás, 
különböző áruknak egy csomag
ban való eladása tovább folyik 
csak úgy, mint a vevőknek be
szerzési áron aluli eladással való 
fogdosása és szervezése. Nem volna

megengedhető a hangzatos, de 
valótlan hirdetésekkel való operá
lás sem. Árral történő hirdetések 
esetében a szokásos kereskedelmi 
minőség, az áru pontos körülírása 
a hirdetés szövegében bennfoglal- 
tassék. Tisztességtelen dolog a 
való tényállásnak meg nem felelő 
cégtáblát, az üzlet terjedelmét 
túlzó feliratokat használni. Egyál
talában a szuperlativuszok hasz
nálata, mit szeretnek ártatlan rek
lám fogásnak tartani, a magyar 
vidéken egészen más értelmezést 
kap s igy sok szempont merül 
fel. mely indokolttá teszi, hogy a 
kereskedelmi tisztesség védelme 
valóban hatályos legyen. Ezekkel 
a jelenségekkel a kereskedelmi és 
iparkamarák az egész országban 
nem foglalkoznak s az ügyet a 
bíróság elé vinni tanácsolják. A 
szegedi B. Sz. a maga felter
jesztésében arra mutat reá, hogy 
amennyiben ezen a téren orvos
lás nem történik, a tisztességes 
kereskedelem kénytelen lesz ha
sonló eszközökkel élni s e folya
matnak áldozatul esnék a magy 
kereskedelem nemes tradíciója ar

Érdekeltségek bevonása
a behozatali engedélyek szétosztásánál

A  legutóbbi osztrák almakon- j 
tingens szétosztását a szakmai 
körök nem kísérték megelége
déssel. Bár a szétosztást végző 
budapesti kamara messzemenő
en informáltatta magát, mégsem 
sikerült teljes rokonszenvet biz
tosítani. Megállapítható, hogy 
az eljárás körül vétkesség vagy 
könnyelműség nem terhel sen
kit. A  kérdés megvitatása, mely
ben résztvettünk, azt a gondo
latot érlelte meg illetékes helyen, 
hogy a jövőben a szétosztásba 
fáz érdekeltségeket előzetesen 
ogják bevonni, nemcsak azért,

hogy aránylagos megosztással 
minden igényjogosult keresethez 
juthasson, hanem azért is, hogy 
az érdekeltségek kölcsönös in
formációi teljes képet fognak 
adni a megfelelő kereskedőkről. 
Szövetségünk a földmivelésügyi 
miniszterhez fordult azzal a meg
kereséssel, hogy a jövőben gon
doskodás történhessék arról, 
hogy a fővárosi nagy vásártelep 
nagykereskedői méltó kontin
genst kapjanak♦ Ezt a felterjesz
tést eljuttattuk a budapesti ka
marához is.

M Ö S S M E R
vászon , fehérnem ű, ke lengye
Wci-ü. 1-3. (Türr István-u. sarok.)

Bamss-ta^rok^nl^jTV^^PiTRedmén^

„S ID O L** ,"mtt*xtHo
G ö tz l  L Ip ó t  S id o l  v e g y H e r m é ^  

k é k  g y á r a  r . L
Budapest, VII., Cserei-utca 14. sz. 
Telefon 96-6-86 és 96-8-27-

A  zárolftpengö k ö ve te lések  
fe lszabad ítása  a z  id egen 

fo rga lom  érdekében . 
Id egen forga lm i árucsarnok 

lé tes ítése
A  Baross Szövetség Idegenforgalmi 

és Fürdőügyi Főcsoportjának két indít
ványa kerül a közgyűlés elé. az egyik 
az idegenforgalm i árucsarnok létesítése, 
m ely iránt a Szövetség szakosztályai 
részéről élénk érdeklődés nyilvánul 
meg, a másik pedig messzemenő elv i 
jelentőségű, m ely azt célozza, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank érvényben levő 
dev izaelő irósa i az idegenforgalmi célo
kat szolgáló  pengőkövetelések felsza
badítása terén m egfelelő liberalitást 
tanúsítsanak. Utal etekintetben a ja
vaslat arra, hogy hivatalos köreink 
minden figyelmüket szenteljék ennek 
a gyümölcsöző uj generális iparág a lá
támasztásának, az idegenforgalom fi
nanszírozásának és a z  1938. évi Szent 
István ju b ilá ris  esztendő előkészíté
sének.

Hirdetm ények
a budapesti királyi 

T  örvény széktől.
Ke 31055/2/1935. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy az 
Am erikai cipő r. t. budapesti (V., 
Dorottya-utca 7. sz.) bejegyzett cégre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyezségi 
eljárást megindította. Vagyonfelügyelő 
dr. M andel Jenő budapesti (V., Katona 
József utca 21.) ügyvéd. Bírósági jogi 
megbízott dr. G hillányi M ihá ly  buda
pesti (II., Szilágyi Dezső-tér 4. szám ) 
ügyvéd. A  hitelezőknek követeléseiket 
1935. év i február hó 18. napjáig 
írásban be kell jelenteniök az Országos 
Hitelvédő Egylet központjánál Buda
pest, V . kér.. Alkotmány-utca 8. sz 
és felhivja a kir. törvényszék a hitele
zőket, hogy a netán létrejött magán- 
egyesség elleni észrevételeiket az egy es
ségnek a Budapesti Közlönyben való 
közzétételét követő 15 nap alatt ugyan
itt írásban jelentsébjjbe. A z  egyességi 
eljárás megindítása iránti kérelem elő
terjesztésének napja : 1935. január hó 
25. napja. A z  egyezségi eljárás meg
indításának joghatálya 1935 jan. 28. 
napján áll be.

Budapest, 1935 január hó 28-án.
Dr. Szathm áry József s. k. kir. törv. 

biró.

Fehér csom ago lózs in eg  
(S isa l) hátizsákot is sátrat
S “ Hauschild Albertnál
Bpesl. VII. Károlv-körut M . T. 416-07 94 éves cé «
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Teherautom obilok, autó
buszok, utcaseprögépek, 
tűzoltó-, locsoló-autok, 
TeudloH — Dittrich-féle 
armatúrák, szivattyúk, 
tűzoltósági és  k ö ze g é s z 
ségügyi szerek , köztisz
tasági eszközök , 
l i v á l ó  egyébb g y á r t m á n y o k :
Ipari slabilmotorok. 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 á in k  f e l ü l m ú l h a t a t l a n o k !  
Tartalékalkatrészek mezőgazdasági 

gépekhez és automobilokhoz.

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

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

D Á N  A B R IA M
^ Budapest. V ili., K isfaludy-u. 39.

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC nel

B U D A P E S T ,
IV  Károly-krt. 28. IV. Gerlóczi-u  5

LINGEL
BÚTO R  HBSffl;

Magyarország aranykoszonas mestere, 
több aranyérem tulajdonosa

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

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

telken.
Gyér bejárata : V I.. P E T N EH ÁZ Y -U . 78. alatt. 

Telelőn 01— 3 — 5 3 .

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

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

Naponta
F R IS S  X O J Á S X

házhoz szállít
Grandits Ferencné

Központi csarnok Telefon : 85-0-68.

B a b ,  b o r s ó ,  l e n c se ,  mák
l e g o l c s ó b b  árban

Radó Pá l V il i . ,  R ö k k  S z i lá r d  u c c a  2 . T ec 'e 'c n  r ? 4 - 0 -

p E R S I L - H E N K O - A T A
mosó és tisztítószert ajánljon minden vevőjének

A M AGYAD 
IPÁD DIADALA

HARISNYAKAPHATÓ
M IN D E N  JÓ ÜZLETBEN

M ELLIHGER-féle „C A S IN 0 “.  pörkölt kávé a legjobb.

Á R V E R É S  ̂ bői használt és uj mindenféle 
= = = — = _ _  ü zle tberendezés , 
gyorsm érlegek , jégszek rén yek , sörpultok, 
m üm árványlapok, székek , irodabútorok, 
borbé lyberen dezés  és  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL
MERKt] R. Mályás^lér 13

F r ^ ö h ^ t  Budapest, IV., I Ba ro ss  tagok
C i t i e r e m  Egyetem -U. 5. I 'vacsorázó helve

Útépítés, csatornázás, földmunkák
Borlay Károly

okleveles mérnök, kövező mester 
I. Zólyomi-u 120. T e l . : 51-0-74.

G ravieser Albin
cégt. Keresztes Vilmos kövező m. 

I. Zsombolya-u. 12. Tel 59-9-00.

G rósz Frigyes
oki. mérnök

I. Bercsényi-utca 7. T e l . : 68-0-64

Halm os István é s  fia
kövező mester

X. Halom utca 25. T e l . : 48-9-49

Handl István és  fia
kövező mester

III. Pacsirtamező u. 17. T . : 62-8-28

Helffstein Károly
kövező mester

VI. Hungária-körut 71. T. : 91-3’ 64 

H everd le  István
okleveles mérnök, kövező mester j 
VIII. Thék E.-u. 27. T e l. : 32-4-32. |

H everd le  Károly
okleveles mérnök, kövező mester 

I. Vak Bottyán-u. 3. T . : 68-2-69

Hirsch László
okleveles mérnök, kövező mester 

1. Elek-utca 9 Telefon : 69-5-45

Krausz Ferenc
kövező mester

VI. Hungária-körut 77. T. : 91-3-64

O bendorfer J ó zse f
kövező mester

Vili. Ludoviceum-u. 18. T . .- 38-4-65.

O bsndorfer Rudolf
kövező mester

I. Győri-ut 12. Telefon : 54-7-35

Reinn*eh és  Wohl
oki. mérnökök, kövező m. törvsz. 

hiles szakértők
VII. Ajtósi Dürer sor 9. T . : 38-0-62

Scháífer Káro ly
oki. mérnök, kövező m.

IV. Kecskeméti-u. 13. T e l . : 84-4-12.

Spányi Ernő
oki. mérnök, kövező m.

I. Németvölgyi-u. 33. T e l.: 57-9-91.

Schaffer Antal
kövező m.

II. Darányi Ignác-u. 21. T. : 52-2 91.

Schaffer G yörgy
kövező m.

II. Felvinci-u. 17. T e le fon : 52-3-64

H e r c e g

s i e r b á z y  husárugyár
Ajánlja : K apu vár, Sopron  vm.

Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
f e l v á g o t t o n ,  húskonzerveit és 

T E S T Ő R  ételízesítőit.

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 .
Ú ri t á r s a s á g o k  t a lá lk o z ó  h e ly e
Pénteken szegedi halászlé. Dreher 
sörök. Balatoni fajborok. Minden 
este H o rv á th  R e z s ő  muzsikál. 

Mérsékelt árak.

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

névjegyzék táblák. 
Budapest. V ili,, Rökk Szilárd-u. 27. 
_________ Telefon : 38— 5— 28._________

Ezer  á l d á s t  j e l en t
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállítva. Tápereje felülmúlhatatlan

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

Felelős szerkesztő : Tábory Gábor 

Kiadótulajdonos: Baross-Szöoetség Ke
reskedő, Iparos és Rokonszakmák 

Országos Egyesülete.
Felelős kiadó : dr. Domokos f-ó— Irf

1  jw t& L w J
Nyom atott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II . Nyár-utca 6. —  Telefon : 37— 3— 13.
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