
Budapest, 1935. március 12. Ara 40 fillér. XVII. évfolyam 12. szám

POLITIKAI ES KÖZGAZDASÁG! HETILAP
A ..BAROSS SZÖVETSÉG* KERESKEDŐ-. IPAROS- ES ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA

Előfizetési ára évi 
Tagoknak évi 12

24 pengő, 
pengő.

M egjelen ik minden csütörtökön. IV
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Bástya-utca 5. sz . I. em elet

Telefon : 88— 5— 88.

Bornemiisza
kereskedelmi miniszter
Abonybait fsIrdette a reformpolitikát
Az abonyi kerület polgársága lelkesedéssel csatlakozott Ilovszky Jánoshoz

Hétfőn délután Abony főterén sok- i 
ezer főnyi közönség gyűlt össze, hogy j  
meghallgassa vitéz Bornem issza  Géza 
kereskedelmi miniszter beszédét, aki \ 
Ilovszky  János felkérésére jelent meg 
a kerületben, hogy szem élyesen is 1 
m eggyőződést szerezzen a vidék gaz- J 
dasági bajairól.

A  minisztert a község határában 
nagy küldöttség várta, élén Ilovszky  
Jánossal. A  m iniszter bevonulása a 
diszbeöltözött városba óriási lelkesedés 
között ment végbe. A  városházán fo
gadta a miniszter a hatóságok veze
tőit. a küldöttségeket Eközben a V á 
roshoz előtti terén felállított közönség 
nairs feszültséggel várta a gyűlés meg
nyitásai. A  Garay  G éza az abonyi NÉP 
elnöke m itotta meg lendületes bőszed
del s megköszönte a miniszter láto
gatását. Emlékeztetett arra. hogy n* j ő 
vén esztendő ó la kormányféríiu #■ ke- 
rü elben nem járt s a polgárság ezt a 
látó .utast messzemenően tekinti az 
öss/.emüködés jelének.

Majd Ilovszky  János mondott beszé
dei :

— Huszonnégy órája mull el. 
hogy a város es a falu. a ma
gyar királyi kormány, a legma
gasabb tisztséget viselő férfinek 
és a legkisebb munkásnak az 
összefogását hirdeti -m program
beszédemben. mintegy bizony
ságául annak, hogy a remzet 
jövőjének előkészítésében min
denkinek. a bársonyszékben 
ülő miniszternek, vagy a kubi
kosnak a mai nehéz időkben 
össze kell fognia. ( Úgy van !) 
Ennek az eszmének a hirdetése 
valósággá válik. Azt mondotta

Garay ezredes ur. hogy ember
öltő óta nem volt itt aktív mi
niszter. Most itt van. A magyar 
reformtörekvések ideális, mun
kaképes. akaraterős, tiszta jel
lemű és a nemzeti célokért 
minden áldozatot meghozni haj
landó és tevő kereskedelmi mi
niszterünk. Bornemissza Géza 
(viharos éljenzés). Vegyük úgy 
az ő megtisztelő látogatását, 
hogy a magyar kormánynak is 
az a becsületes szándéka, ami 
itt mindnyájunk lelkében ég. 
(Éljenzés )

. .Ma olyan harc folvik szerte 
az országban, mint száz évvel 
ezelőtt, amikor Kossuth. Szé
chenyi és a többi nagy hazafiak 
indították meg a reformmunkát. 
M;>st Bo-nemissza Géza és má
sok írják be nevüket Magyar- 
ország történetébe azzal, hogy 
vezetik a nemzetet azon az 
utón. amelyen keresztül minden 
magyar ember boldogulása és 
megelégedett nyugodt élele kö
vetkezhet.

— Üdvözlöm a miniszter urat. 
aki a magyarságnak olyan fia. 
hogy nem ismer mellékgondo
latot. nem ismer mást. csak az 
igaz szót és mi magyarok 
óhajtva várjuk, hogy az igazság 
mindenütt diadalt arasson. (Lel
kes éljenzés.)

Most Bornem issza Géza miniszter 
állt a mikrofon elé. akit a hatalmas 
töm eg lelkes éljenzéssel és kalaplen- 
getéssel üdvözölt. A  miniszter beszé
dében a következőket mondotta.

A kereskedelm i miniszter nagy hatású 
beszéde

— Hálásan köszönöm azokat 
a kedves, megtisztelő szavakat, 
amelyekkel engem egyrészt a 
helyi elnök ur- másrészt a kép
viselőjelölt ur üdvözölni szíve
sek voltak. Nagy örömmel jöttem 
Abonyközségébenemcsak azért, 
mert az a felfogásom, hogy a 
kormányférfinek gyakran kell 
keresnie a néppel való kapcso
latot. szembe kell állnia a nép

pel. hogy egyrészt leolvassuk 
egymás arcáról az őszinte szán
dékot az ország talpraáilitásá- 
ra folytatott munkához, más
részt. hogy a kormányférfi ne
héz küzdelmeihez erőt merilsen 
a népből, mert látja, kiért, miért 
dolgozik, hanem különösen azért 
jöttem örömmel ide, mert ked
ves barátom, munkatársam lép 
itt a választók elé és kéri tőlük

a bizalmat- Ilovszky János ked
ves barátommal (éljenzés) évek 
óta dolgozom együtt a milliós 
Budapest gazdasági és politikai 
problémáinak elintézésében. Öt 
ezalatt az idő alatt a magyar 
nemzeti eszmének törhetetlen 
harcosaként ismertem meg, aki
nek hozzáértése, kereskedelmi, 
ipari és gazdasági kérdésekkel 
való foglalkozása máris nagy 
nevet szerzett a magyar köz
életben. Különös öröm, hogy őt 
az önök jóindulatú figyelmébe 
ajánlhatom és bízom abban, 
hogy önök is felismerték azo
kat az értékes kvalitásokat, ame
lyeknek l ovszky János kedves 
barátom ismételten tanujelét ad
ta és beküldik őt képviselőjük
ként oda. ahol számos gazda
sági kérdésről lesz szó a közel
jövőben. (Éljenzés.)

— Ilovszky János kedves ba
rátom azt a zászlót lobogtatta 
meg, amelyet az en politikai 
vezérem, Gömbös Gyula Önagy- 
méltósága emelt fel. (Lelkes él
jenzés.) Erre a zászlóra a nem
zeti munka megbecsülése és az 
egység megteremtése van fel
írva. Hogy mit értünk mi munka 
és megbecsülés alatt, azt na
gyon jól tudják az eddigi meg
nyilatkozásokból is. A mi fel
fogásunk az, hogy a nemzet 
jövő életében az egyéneknek 
az érvényesülési lehetőségét 
nem a születési előjogok, nem 
a vagyon, nem a társadalmi 
pozíció, hanem elsősorban az 
a munka kell, hogy megszabja, 
amit a nemzet érdekében kifejt. 
(Úgy van !) Nemzeti egységet 
akarunk. Azt akarjuk, hogy ez 
a nemzet családi együttérzésben 
forrjon össze, amely családban 
annak minden tagja megkapja 
mindennapi kenyerét, de minden 
egyes tagja tartozik munkájá

val hozzájárulni a család bol
dogulásához. (Úgy van !)

Ez a két eszme van arra a 
zászlóra felírva, amelyet a mi
niszterelnök ur ebben a kerü
letben Ilovszky János kezébe 
adott és kérem önöket, hogy 
ezt a mocsoktalan zászlót jut
tassák a választáskor diadalra. 
(Éljenzés.)

A  miniszterelnök ur rádiószó
zatában és többi beszédeiben 
részletesen ismertette azt a pro- 
grammot, amit mi — magyar 
fiatal generáció — reformpro- 
grammnak nevezünk. Nem aka
rok a programm részleteire ki
térni, csak néhány célkitűzést, 
elgondolást kívánok önök előtt 
ismertetni. (Halljuk ! Halljuk !)

— Mi, magyar fiatal generá
ció, fenntartás nélkül állottunk 
a miniszterelnök ur programm- 
jához, mert az a meggyőződé- 

■ síink, hogy ez a nemzet csak 
: akkor lesz erős és akkor képes 
! a reá váró feladatoknak meg

felelni, ha nemzeti egységben 
összeforrva minden egyes tagját 
dolgozó, békés, céltudatos pol
gárrá tudja alakítani. A  magyar 
nemzet nem engedheti meg azt 
a luxust, hogy ma is százezrek, 
milliók álljanak ki a magyar 
sorsközösségből. El kell érni. 
hogy a magyar haza • minden 
hü fia a Hazában necsak áldo
zatot követelő otthont, hanem 
kenyeret, biztos megélhetést 
biztositó családot lásson. Mi 
nem akarjuk ezt az országot 
felforgatni, nem akarunk olyan 
reformpolitikát, ami forradalma
sig tisztában vagyunk azzal, 
hogy maradandó reformot csak 
a békés együttműködés, az evo
lúció, a lépésről-lépésre tartó 
munka alkothat, a forradalom 
legfeljebb, a meglévő értékek el
pusztítására vezethet. (Úgy van!)

J ^
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— Az alkotmányos királyság 
alapelvén állunk, mert tisztában 
vagyunk azzal, hogy a magyar 
nemzet jövő életformája nem 
nélkülözheti az igazi királyi te
kintélyt. Ellene vagyunk azon
ban annak, hogy a királyság, a 
királyi trón betöltésének idő 
előtti problémáját ma vagy hol
nap felvessék. Mert aki ezt a 
kérdést időelőtt bedobja a közvé
leménybe, az árt Magyarország
nak és elsősorban a királyság 
érdekének. Alkotmányos király

ság alapelvén állva, követeljük 
és kívánjuk a kormányzói jog
kör megfelelő kiterjesztését, mert 
azt a Kormányzó Urat, aki 15 
év óta a magyar nemzet min
den fiának osztatlan megbecsü
lése mellett önfeláldozóén ve
zeti a nemzet ügyeit, kell, hogy 
megillesse mindaz a jog. amely- 
Iyel hozzájárulhat a nemzet 
boldogulásának kijelöléséhez. 
(A  hallgatóság hosszasan és 
lelkesen élteti a Kormányzót!)

Ennek a tisztességes és régi 
magyar kereskedelmi tradíció
kat ápoló, fenntartó és tovább
fejlesztő egyesületnek, amely 
fontos feladatává tette azt, hogy 
a magyar kereskedelemnek ez
zel a szervezetével nyúljon a 
hóna alá a mezőgazdaságnak. 
És elsősorban ez az, amit meg
lehetősen elhanyagoltak. Az Al
földnek kell gazdasági problé

máit a kereskedelem érdekeivel 
\ összeegyeztetve fejleszteni és 
megoldani. A terményértékesi- 
tés problémája máris foglalkoz
tatja a kormányköröket és bí
zom abban, hogy amennyiben 
önök bizalmukat llovszky János 
felé fordítják, ő már a közeljö
vőben résztvehef az erre vo. 
natkozó tárgyalásokon. (Éljen
zés-)

A tőke mohóságainak megrend- 
szabályozása

Uj generáció, -
— Magyar Testvéreim ! En 

annak a generációnak vagyok 
tagja, amely a világháborút a 
fronton töltötte. A világháború 
után hazatérve azonban nem 
találta a helyét a magyar köz
életben. Idegennek érezte ma
gát a magyar közéletben, mert 
nem tudta felfogni azt. hogy a 
világháborúban kifejtett nagy 
áldozatokért, szenvedésekért a 
méltó jutalmat a nemzet nem 
tudja megadni azokkal szemben, 
akiket ez joggal megilletett vol
na. Mi három évvel ezelőtt meg- | 
alakítottuk a Frontharcosok po
litikai szervezkedését. Ennek a 
szervezkedésnek eredménye az 
a rokkant-törvény, amelyik most 
fog a közeljövőben végrehaj
tásra kerülni. Meg vagyok győ
ződve, hogyha a magyar társa
dalmat áthatja e kérdés rende
zésének szükségessége és meg
lesz a szive és letke a magyar 
társadalomnak ennek a kérdés
nek rendes, békés és tisztessé
ges elintézéshez, akkor már egy 
nagy követ hordottunk a jövő 
Magyarországfelépitéséhez. Mert 
az a meggyőződésem, hogy a

-  uj törekvések
jövő generáció neveléséhez 
hozzá fog járulni, ha démon- 
stráljuk- hogy mindaz* kai a 
szolgáltatásokat, ön fe lá ld ozó  
tetteket és hazafiui kötelesség- 
teljesítést. amivel a frontharco- 

| sok roppant tábora a haza cs 
a nemzet iránt viseltettek, meg- 

j felelő piedeszlálra állítjuk és 
: megadjuk a méltó elismerést.
(Éljenzés.) De tovább megyek, 

i Én. mint kereskedelmi miniszter 
elsősorban a kereskedelem és 
ipar érdekeinek istápolására va
gyok rendelve, mégis kijelentem 
önök előtt fenntartás nélkül, 
hogy százszá: alékig o ztom a 
miniszterelnök ur felfogását, 
hogy a magyar gazdasági élet 
újjáépítésénél elsősorban föld
problémákkal keli foglalkoz
nunk. mért ez az ország csak 
akkor lesz boldog és megelé
gedett, ha elsősorban a föld 
munkása, a gazdaember lesz 
boldog Ha a gazdának jól megy. 
jól megy az iparosnak és ke
reskedőnek is. Kötelességünk, 
hogy a gazda boldogulása elől 
elhárítsuk az akadályokat, ame
lyekeléje tornyo ;ulnak (Éljenzés.)

A legsürgősebb kérdések
A magyar mezőgazdaság sú

lyos válsággal küzd. Ennek a 
válságnak az oka nemcsak ezen 
az országon belül rejlik, hanem 
elsősorban a külső államok el
zárkózásában. A magyar mező- i 
gazdaságnak exportálnia kell, j 
mert másként nem tudja besze
rezni a nyersanyagot, amely a 
mezőgazdaság és ipar ellátásá
hoz szükséges. Exportálni kell. 
De exportálni csak akkor lehet, 
ha azok az államok, amelyek a 
magyar áru felvevő piacai, meg
engedik. Azt kell azonban iátni, 
hogy ezek az államok, a szom
szédos államok, ellenséges er- 
zületüek, elzárkóznak áruink 
felvételétől, valóságos kinai f< 1- 
lal akarnak körülvenni bennün
ket. A  kormányelnök ur több
szöri külföldi útjaira volt szük
ség, hogy ezen a kinai falon 
kicsiny rést nyisson, amelyen 
keresztül a magyar gyümölcs, 
a búza. az állat, utat találjon 
külföldre. A  miniszterelnök fá
radozása] máris megteremtette 
gyümölcsét, mert ha visszagon

dolunk a két-három év előttre 
saz akkori terményárakat össze
hasonlítjuk a maival, máris szá
mottevő haladási konstatálha
tunk.

— A mezőgazdaság problé
mák közül a legfontosabbnak és 
legsürgősebbnek tartom a gazda
adósságok rendezését. Ebben a 
kérdésben össze kell fognia a 
nemzet minden egyes tagjának, 
mert egyforma érdeke az ipa
rosnak és kereskedőnek is, hogy 
a gazda ismét vásárlóképes le
gyen és ezáltal elősegítse az 
ipar és kereskedelem további 
fejlődését. (Éljenzés.)

— A másik fontos probléma, 
amit különösen itt szeretnék 
hangsúlyozni, hogy meg kell 
szervezni a magyar mezőgaz
dasági produktumok értékesí
tését és ebből a szempontból 
csak gratulálhatok önöknek, 
hogy egy olyan kiváló kereske
delmi szaktekintélyt kértek fel 
jelöltjüknek, mint llovszky Já
nos. llovszky János a Baross 
Szövetség elnöke. (Éljenzés.)

— Az elnök ur Öméltósága 
amikor engem üdvözölt, elővett 
egy ujságlapot és felolvasta, 
hogy mit mondottam én a kai- 
tellekről. Miután az elnök ur ezt 
a kérdést felvetette, szükséges
nek tartom, hogy önök előtt is 
kifejezésre juttassam álláspon
tomat nyíltan, világosan. Azt 
szokták mondani, hogy a gaz
dasági életben a tőke és munka 
között állandó harc van. Én ezt 
a tételt tagadom. Mert mi a 
tőke ? Ha a tőkét személyte
lennek tekintjük, akkor meg kell 
állapítanom, hogy a tőke tulaj
képpen olyan földi javak ösz- 
szessége, amelyek arra szolgál
nak. hogy az emberiség boldo
gulásához szükséges élelmisze
reket, ruházati cikkeket és 
egyéb fogyasztási anyagokat 
előállítsanak. Tőke tehát a szer
szám, tőke a műhely, tőke a 
gép, az üzleti berendezés, a 
ház, a földbirtok, mind csupa 
olyan dolog, ami szükséges az 
emberi boldoguláshoz. A sze
mélytelen tőke nem ellensége 
az embernek és nem ellensége 
az emberiség haladásának. Baj 
csak ott van, amikor a tőke 
birtokosai azt a kellemes hely
zetet. hogy több nagyobb tőké
nek a birtokában vannak, ki
használják arra, hogy más foglal
kozási ágak boldogulását meg
akadályozzák és visszaélnek a 
tőkében rejlő hatalommal. A 
kartel maga, ha az a célja, 
hogy a termelést előmozdítsa, 
azt olcsóbbá tegye, nem áll el
lentétben az emberiség érdekei
vel. Ha azonban a kartelvezé- 
rek a tömörülésben rejlő erőt 
arra használják fel. hogy egyik 
vagy másik foglalkozási ágat 
megkárosítsák, vagy uzsoraárak
kal szerezzenek maguknak ille
gitim hasznot, az ellentétben áll 
az emberiség érdekeivel és itt 
a helye az államhatalom be
avatkozásának, hogy szigorú 
kézzel térítse jó  útra és észre- 
téritse a kartelvezéreket, hogy 
nem lehet a népmilliókat — ki
lencmillió magyart — megká
rosítani. (Hatalmas éljenzés.) 
Ezt a felfogást vallom én nyíl
tan és ezért említettem, hogy 
nem vagyok ellensége a kény- 
szerkartelnek, amikor abban 
fontos termelési ágak szervez
kedhetnek, jó irányban. Meg

lehet győződve róla a közönség 
hogyha mi. fiatal generáció, 
akiknek minden törekvése a 
népmilliók boldogulása, vigyáz
ni fogunk a karfelekre, akkor 
nem lesz illegitim haszon 
és meg kell elégednie minden 
kartelnek azzal a haszonnal. 
amelyet a tevékenysége megér
demel- (Úgy legyen! Éljenzés.)

— Magyar testvéreim ! Nem 
akarom önöket több más szak
kérdéssel untatni (Halljuk! Hall
juk!), csak még egy kérdést sze
retnék önök előtt tisztázni. Nyíl
tan megmondom önöknek, hogy 
mint iparos-miniszter, elsősor- 

I bán a kisegzisztenciák, a kis
iparosok minisztere akarok lenni. 
Tisztában vagyok azzal ugyanis, 
hogy a nagyipari vállalatok 
érdekeiket könnyebben meg tud
ják v deni, a kisiparos társa
dalom azonban ma még meg
lehetősen magára van hagyva. 
Magára van hagyva elsősorban 
az illetékes tén\ ezők részéről. 
De a kisiparos társadalom is 
hibás, ha magára van hagyva, 
mert nem tudta magát megfe
lelően megszervezni. Az én fel
fogásom az, hogy minden se
gítségnél többet ér az önsegély, 
a kisiparos társadalomnak első
sorban tisztában kell lenni a 
saját problémáival, meg kell 
szerveznie magát nemcsak po
litikai és társadalmi alakulatok
ban, hanem olyan gazdasági 
alakulatokban, amelyek révén 
részt tud venni nemcsak a bel
földi közszállitásokban, hanem 
tekintélyes részt tud kihasítani 
az exportból is. Mert meggyő
ződésem, hogy a magyar tanult, 
képzett kisiparos, ha különö
sebb szeretettel fordul a magyar 
népművészet ápolása felé. sok 
exportképes cikket fog tudni 
produkálni. A kisiparos-társada
lom megszervezését meleg sze
retettel fogom támogatni és tő
lem telhetőleg mindent elköve
tek, hogy a nemzeti társadalom 
e hűséges, áldozatkész osztálya 
megfelelő elismerést kapjon.

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

Telefon : 6 8 — 5 —2 2 .
Ú ri t á r s a s á g o k  ta 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 ó  muzsikál. 

Mérsékelt árak.
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Egységesen a hazáért! I

— Magyar Testvéreim ! A 
nemzeti munkának és a nemzeti 
egységnek zászlaját lobogtaljuk 
meg önök előtt. Ez a munka 
és ez az egység ma még nincs 
meg Magyarországon. Nincsen 
meg a munka elismerése és ; 
nincs meg a lelkekben a nem
zeti egység. Ezért nekünk, akik 
már tudatára jöttünk e két ha
talmas eszme nemzetvédő és 
építő jelenségének, uj harcot 
kel1 hirdetni. Uj harcot kell hir
detnünk mindazokkal szemben, 
akik rövidlátásukkal, csökönyös 
maradiságukkal, helytelenül ér
telmezett konzervativizmusuk
kal meg akarják akasztani azt. 
hogy lépésrői-lépésre tartó evo
lúciós reformpolitika utján en
nek a nemzetnek megadjuk

azt az életformát — úgy politi
kai, gazdasági, mint társadalmi 
tekintetben —, mely életformát 
a huszadik század megkövetel. 
Ebben a harcban vezérünk, vi
téz Göm bös Gyula hűséges, 
odaadó katonája vagyok én és 
állítom önöknek, hogy ép oly 
hűséges és odaadó katonája 
lesz ennek a harcnak az én 
kedves barátom, Ilovszky János 
képviselőjelöltjük.

Isten áldását kérem az abonyi 
polgárság munkájára. ( A mi
niszter beszédét egetverő éljen
zés követte.)

A  gyűlés befejezésével a miniszter 
visszavonult és a kerület gazdaság: 
ügyei iránt érdeklődött, majd szukebb- 
körü fogadás keretében ismerkedett 
meg a vezetőegyéniségekkel.

Ilovszky János
a b o n y i  b em u ta tk o zá sa

Polit ikusok
nyilatkozatai

Országos elnökünk az abonyi 
választókerületben nagy szervező
munkát fejt ki. A múlt hét folya
mán programmját kifejtette Uj- 
szász.Jászkarajenö, Törtei, Tószeg, 
Kócsér községekben, vasárnap pe 

I óig magában Abonyban.
A főtéren mintegy háromezer 

! főnyi hallgatóság gyűlt össze, 
mely a programmot lelkesedéssel 
fogadta. Nyomatékkai utalt elnö
künk arra, hogy a kerületben kü
lönösen elhanyagolt utak sürgős 
helyreállítása és kiépítése bőséges 
munkaalkalmat ad. Minden igye
kezetével rajta lesz. hogy a meg
felelő eszközök e munkálatok fo- 
lyamatbatételére rendelkezésre áll
janak.

Sürgős gazdasági feladat a 
gazdaadósságok kérdésének ala 
pos és végleges rendezése mely 
ügyben a kormányzat elsősorban 
a külföldi hitelezőkkel fogja ke
resni a megegyezést. Ezzel kar
öltve jár a kamatok kérdésének 
rendezése is. Az ország nyugodt 
lehet, mert a pénzügyminiszteri 
székben bekövetkezett változás azt

jelenti, hogy a pénzügyeket nem
csak ész. hanem s z í v  is irányítja.

A  mezőgazdasági termékek ér
tékesítésének megszervezése, a 
külföldi piacok megnyitása a leg
égetőbb kérdés. Oly stabil kor
mányzatra van szükség, mely 
érezze maga mögött az egész or
szágot. mert mélyreható gazdasági 
átalakulás az előfeltétele a kül
földi piacok megnyitásának. Eb
ben a tekintetben felajánlotta 
Ilovszky János a magyar kereske
delem legteljesebb közreműködé
sét.

*
Ilovszky János a kerületben ál

landóan látogatja a polgárság kü
lönböző szervezeteit. Az Abonyi 
Kereskedők Egyesülete meleg ro- 
konszenvvel fogadta bemutatko
zását és teljes mértékben csatla
kozott hozzá. A különböző gazda
körök, valamint az ipartestületek 
és a munkásság szervezetei nagy 
lelkesedéssel hallgatják fejtegeté
seit. Az elmúlt napok alatt bará
tainak számát ezrekkel szaporí
totta.

Erődi-Harrach Tihamér, tiszaíöldvári 
kerület v. országgyűlési képviselője :

— Őszinte örömmel értesültem arról, hogy régi kedves jó- 
barátom, Ilovszky János a Nemzeti Egység pártjának hivatalos 
jelöltjeként a most folyó országgyűlési választásokon fellép és 
pedig éppen az abonyi kerületben, a szomszéd választókerület
ben. Hosszú évek óta ismerem Ilovszky Jánost, ismerem az ő 
kiváló, becsületes, puritán egyéniségét és tudom róla, hogy min
den helyes közérdekű ügy iránt meleg érdeklődést tanusit és 
megoldásán lelkesen, hozzáértéssel működik közre. De ismerem 
a magyar nép iránt érzett őszinte szereteíét, a bajai iránt érzett 
megértését s tudom, hogy azokon az ő ismert energiájával segí
teni akar. Meg vagyok róla győződve, hogy megválasztása ese
tén, amit bizonyosra veszek, igen értékes tagja lesz a magyar 
országgyüiésnek. amelynek munkája a reformpolitika jegyében 
fog megindulni.. Ebben a munkában különösen értékes tevékeny
séget fog kifejteni Ilovszky János, aki. mint a Baross Szövetség 
elnöke, bizonyára élénk részt fog kérni a gazdasági reformok 
megoldásának nagy feladatából. Hiszen a Szövetségben végzett 
közgazdasági munkájának eddigi eredményei bizonyítják erre 
való hivatottságát- Remélem, hogy az abonyi választókerület haza
fiasad érző közönsége támogatni fogja őt közérdekű törekvéseiben.

K álnoki B edő  Sándor:
— A  Nemzeti Egység pártjának újonnan fellépett képviselő- 

jelöltjei közül Ilovszky János azok közé a kevesek közé tartozik, 
akiknek megválasztásával az uj parlament csak nyerni fog. Ab
szolút tisztességes, ombiciós, sok energiával és szakértelemmel 
rendelkező, kitűnő ember, aki a Baross Szövetség elnöki széké
ben ezt az intézményt valósággal uj életre keltette és a Szövet
séget uj fellendülés felé vezeti. Telve van jószándékkal, nagy 
érvekkel, agilitással, ötletei vannak, amelyeket akar és tud is
egvalósitani, hacsak a legkisebb kilátása is van ró. Az iparos 

kereskedőtársadalomban ritka népszerűségnek és megbecsü
lésnek örvend és a főváros közérdekű ügyeiben is mindig erő
sebb szerepet játszik s minden, a kö; önség érdekében hasznos, 
előnyös megoldás mellett sikra száll. Örülök, hogy Abony közön
ségének bizalma Ilovszky János felé fordul, akinek megválasztá
sát bizonyosra veszem.

Hazai és külföldi bőrkülönlegességek 
Legkedvezőbb közszállitási beszerzési forrás

F L E I S C H M A N N  J Ó Z S E F
R  U  r l  o  v-| Népszínház-utca 21. —  Telefon 40— 4— 94.
__  1^ V i s e g r á d i - u t c a  12. —  Teleion 16— 9— 14.

Tudnivalók:
a budapesti kamarai választásokról

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara választásai március 
24-én lesznek megtartva. A vá
lasztás reggel 9 órakor kezdődik 
és este 6 óráig tart. Mindenki 
abban az adókerületben szavaz, 
melyben 1934. évben adót fize
tett.

A szavazóhelyiségek a követ
kezők : i. kerületben 1.. Krisztina- 
körut 155— 157. II. 2.; 11. kerü
letben II , Fő-u. 3. I. em. 23. 
(Elöljáróság); III. kerületben III., 
Fő-tér 3. 1. em. 21. (Elöljáróság); 
IV. kerületben IV.. Váci-u. 62— 64.
I. em. 15. (Elöljáróság); V. kerü
letben : V a. adókerületben: V., 
Honvéd u. 20. III. 46., Vb. adó
kerületben: V., Hollán-u. 15.; 
VI. kerületben : VI a. adókerület
ben : VI., Nagymező u. 1 közs. 
polgári fiúiskola, VI b. adókerü- 
letben: VI., Aradi-u. 23. II. 26. 
(Elöljáróság), VI c. adókerületben : 
VI., Lehel u. 15 közs. elemi fiú
iskola; VII. kerületben: Vllja. adó
kerületben: VII., Kertészu. 30. 
közs. elemi iskola, Vll b. adóke
rületben : VII.. Csengery-u. 11. 
(Elöljáróság), Vlljc. adókerület

ben : Vll., Stefánia-ut 57; Vili. 
kerületben: Vili a.adókerületben : 
VIII., Eszterházy u. 4, Vili b. adó
kerületben : Vili., Baross-u. 67. 
(Elöljáróság); IX. kerületben: IX;a. 
adókerületben: IX., Bakáts-tér 
14. (Elöljáróság). IX b. adókerü
letben : IX., Üllői-ut 115 b ; X. 
kerületben X., Szent László-tér 
29. (Elöljáróság) ; XI. kerületben 
XI.. Verpeléti-ut 3. (Elöljáróság.)

Társas cég valamennyi beltagja 
szavaz. Szavazói jogosultság vagy 
cégjegyzési kivonattal vagy ka
marai választói igazolvánnyal iga
zolandó.

Mindenki szerezze meg válasz
tói igazolványát. Legcélszerűbb a 
kamaránál szem élyesen  besze
rezni.

A szavazás alkalmával a sze
mélyazonosság igazolandó. Erre 
alkalmas irat: fényképes igazol
vány, kamarai választói igazol
vány, iparigazolvány, vagy 1934. 
évi adóív.

Csak az szavazhat, aki vagy 
akinek cége a kamara által elké
szített választói névjegyzékben fel 
van véve.

Blokk-listára adjuk le szavazatunkat!
A mostani kamarai választások 

az összes szervezetek összefogá
sát eredményezték. Úgy a keres
kedelmi, mint pedig az ipari osz
tályon mind az öt kúriára nézve 
megállapították a közös listákat.

A kamarai budapesti kereske
dő' blokknak tagjai a következők : 
a Baross Szövetség, az OMKE, 
a FÖVKE, a Kereskedelmi Csar
nok, az OKISz, a KÉKOSz, a 
Fűszer kereskedők Országos Egye
sülete, a Vaskereskedők Egyesü
lete, a Piaci Árusok Egyesülete 
és még egyéb szervezetek.

A kamarai budapesti iparos 
blokkba pedig ezek tartoznak : 
az Ipartestületek Választási Egyez- 
mánye a Baross Szövetség, a 
KIOSz, az IPOSz, a KÉKOSz 
és egyéb szervezetek.

A blokk a kamara mindkét osz
tályában felöleli a kereskedők és 
iparosok összességét. Ilyen meg
egyezésre eddig még nem is volt 
példa. Ezért a szépen sikerült 
munkáért elismerés illeti meg az 
összes alakulatokat.

Kereskedők! Iparosok! 
A kamarai választásból 
senki se vonja ki magát! 
A kamarai urnáknál je
lenjék meg mindenki 
kivétel nélkül! Támo
gassuk a blokk - listát! 
Szavazzunk a blokkra!

A blokk listáján ki
húzni, beleirni nem sza
bad ! Aki ezt teszi, ér
vényteleníti a maga sza
vazatát.
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A kisiparossájf
szomorú helyzetének okai
Irta: S z a b ó  János, kárpitos-kisiparos.

Aki nyitott szemmel jár és kisiparo
sokkal érintkezik, annak nem kerülheti 
el figyelmét a kisiparosság nyomorú
ságos sorsa. Nem alkalmazható ma 
már rájuk az. hogy „aki sir. attól el 
kell venni", sőt éppen ellenkezőleg, 
legtöbbje szégyenli elmondani, hogy 
mennyire küszködik és hogy csak a 
háziúr, meg a hitelezők jóindulatától 
függ. hogy meddig tarthatja nyitva mű
helyét. Tulajdonképpen ezek sem mind 
jóindulatból nem húzzak le a redőnyt, 
hanem tudják, hogy a z  eljárás költsége 
valcszinüleg az ő zsebükre menne, 
mig ha dolgozni hagyják szegényt, 
talán mégis megtérül követelésük egy 
része.

Am ely műhelyben nincsen egyá l
talában. vagy csak kevés munka van. 
ott az iparos úgyszólván koldusmódra 
tengődik. Műhelye feloszlik cs ha egy 
kis munkája akad. úgy azt heti hely
pénz ellenében, mint „S itz“ -re dolgozó 
végzi el egy-egy inségmühelyben.

Munkát vállalni szerencsés esetben 
is csak úgy lehet, hogy ha a kisiparos 
úgy kalkulál, hogy napi szükségletét 
nem napi 8. hanem napi 12— 14— 16 

Számbeli arányunk Budapest 
A z  ipartestületek (összesen 44-en) 

sitéshez kötött kisiparost .. 
Képesítéshez nem kötött kisiparos vagy 

Önálló kisiparos 
Ezek alkalmazottjainak száma mintegy -

Ezek eltartottjainak száma mintegy --- 

sorsáról van itt szó.

I órai munkával szerzi meg. de legjobb 
esetben is. emberfeletti megerőltetéssel, 
másfel és dupla munkaidővel, télen- 
nyáron. pihenés nélkül, csak annyit 
érhet el. hogy eppen felszínen marad. 
De jaj neki. ha két-három hétre kima
rad a munka, vagy beteg lesz a mester, 
m ivel félretenni nem tudott semmit, ezt 
a veszteséget behozni már nem lehet, 
akkor szaporodik az adósság s legtöbb 
esetben az a vége. hogy újra kidől egy 
a sorból.

Folytassam tovább? . . .  Ki nem ment 
még este 11 órakor olyan rrühejy 
mellett, ahol egy kis lámpánál közé
pen dolgozik  a mester s körülötte a 
szent munkát áhítattal nézve kuporog 
a család, nézik, mikor Írsz kész a 
munka, mikor lesz belőle kenyér.

Nem elégedetlenségről van itt szó. 
Tudjuk, hogy ez világjelenség. De az 
az örökös bizonytalanság, a reszketés 
a munkáért és a félelem  a fejünk fe
lett lógó  végrehajtás és tönkrem en(:s 
veszélyétől bom lasztólag hat az ide
gekre és aláássa ezen m egbízható kis
polgári osztálynak az állam hatalom ba  
vetett bizalm át.

következő .

25.264-et
3.200________

25.464
20.000________
48.464
6b.000________

113.464 ember

népességéhez viszonyítva a 
nyilvántartanak önálló képe-

ezen kívül 
összesen

összesen cca

összesen

Számszerűleg tekintve ugyanekkor 
Budapesten élő állami, városi, várm e
gyei. községi tisztviselők, tanárok, taní
tók. papok, ügyvédek, orvosok, gyógy
szerészek. azok alkalmazottjai, azon
kívül saját és alkalmazottainak eltar
tottjai összesen 123 875 lelket szám
lálnak.

Nézzük tehát, hogy mi az oka a kis
iparos osztály bajainak, amely mint 
látjuk, a polgárságnak egy jelentős és 
a mai társadalmi rendszernek egy meg
bízható várát képezi.

A  baj okát feltétlenül a helytelen 
áralakulásban kell keresnünk. A  kis
ipari termékek árait a nagyüzem* k 
versenyén kívül az egymásközötli elfa
jult verseny egészségtelen nívóra szorí
totta le. A z  iránvitás nélkül á l'ó  kis
iparos egyetlen üzletszerzési lehetősége.

a7 árak mindinkább lejebb való szorí
tása. úgy leziillesztették az árakut, 
hogy az ilyen áron vá llalt m unkából 
sem házbért. sem közterhet fizetni nem  
lehel. A  közönség természetesen ra- 
gaszkodiK ezekhez a leszorított árak
hoz. az iparos pedig kénytelen az áru 
minőségét leszállítani, hogy* mégis úgy’, 
ahogy megtalálja számítását.

Pontos adatokkal ulá!ámaszl\a bizo
nyítható le .  hogy a vevő  által fize
tendő, szóval az eladási árak most 
ugyanakkorák, mint az 1913. évi elő
irt á.folya.r.on átszámított békebeli 
árak. Ezzel szemben azon anyagok 
árai. am iből az iparos a bútorokat ké
szítette. az ő számára duplájára drá
gultak. Ezt szemléltetően alátámasztani 
kívánja az alábbi táblázat :

A  kárpitos készárunál a vevő  által fizetendő eladási árak igy alakulnak.

A bútordarab megnevezése 1913 arany korona 1913 pengőben 1935 P-ben

Sezlong közép minőség 70.----tői 80.— 81.— löl 93 — ugyanaz

Egy ágy szőrmematrac
köz. min. 70.— 80.— 90.— 8 1 — 9 3 — 104.— ugyanaz

Garnitúra egész bekár
pitozott. 1 kanapé 2 
fauteuil 540.— 680 — 800 — 630.— 790.— 925.—

ugyanaz,
gyakran
olcsóbb

Drágán venni nyersanyagot s az eb 
ből készített kisipari termékeinket o l
csón eladni, ennek természetes, hogy 
a kisiparos issza meg a levét.

Ugyanezen eltolódások tapasztalha
tók más iparágaknál is. úgy hogy ezek 
után érthetővé válik, hogy ugyanazon 
iparágat művelő kisiparos m iért tudott 
békében öreg napja ira  egy kis családi
házat is szerezni, m inekelőtte hosszú 
éveken keresztül nemzetgazdasági 
szem pontból is egy hasznos tagja volt 
a po lgá ri társadalomnak, m ig ellenben 
most nem tudja m agának azt a tisz
tességes megélhetést k iharcolni, m ely
hez em beri és á llam polgá ri joga  van.

Mikor az Iparkamarában ez  a kérdés 
kézműipari áregyezm ény formájában 
szóbakerült. ez általános ellenszenvet 
váltott ki a fogyasztók és sajtó köré
ben. Helytelenül kartell törekvéseket 
láttak itt is életre kelni, pedig kézmű
ipari kartell már csak a kartelltör- 
vénynél fogva, mely ezt a lehetőséget 
csak nagy vállalatoknak nyújtja (mini
málisan 1000 pengő fejenkinti évi kar
tell illeték) már e leve  kizárja.

A z  árrombolás orvoslásáról van itl 
csak szó. már pedig bármennyire is 
érdeke a fogyasztóközönségnek az a la
csony árak. nemzetgazdaságilag fontos, 
hogy a kisiparos csak olyan árért 
vállaljon, mely árak mellett elsősorban 
szolid munkát is nyújtva, kötelezettsé
geit pontosan teljesiti. házbért. alkal
mazottai bérét és közterheit is megfi
zeti.

A  butorárak a közönség tudatában 
az utóbbi években teljesen tévesen 
alakultak ki. Éppen a rossz gazdasági 
helyzet miatt úgy a kiállításokon részt- 
venni, mint a lapokban hirdetni 9096- 
ban az olcsó tömegbútorral foglalkozó 
cégeknek volt érdemes. M ivel ezek az 
árak minden nehézség nélkül voltak 
megszerezhetők, a jó  bútort készítő 
kisiparosnak pedig nem volt m ódjában  
reá lis árait a köztudatba átvinni, a

vásárlóközönség ezeket az árakat fo
gadta el norm á lá raknak  és ha a kis
iparos. amint természetes is. tekintve, 
hogy finom kézműipari bútorokat ké
szít. többet kért. draga volt és hogy a 
megrendelést el ne veszítse, kénytelen 
volt a munkát a megengedettnél a la
csonyabb áron vállalni.

Á  másik nagy hiba ott van. hogy 
kisiparosaink egyáltalában nem tudnak 
kalkulálni. A z  egyik iparlestületben 
próbálják pl. most a m inimális irány
árakat kiszámítani. Ez úgy történik, 
hogy a pontos műszaki körülírással 
ellátott munkanemet 6. erre megfelelő 
iparosnak adják oda kalkulálni. M eg
történt ezzel kapcsolatban, hogy ugyan
arra a munkára az egyik iparos 3. a 
másik 16 órai munkaidőt irt fel.

V ilágossá vá lik  tehát, hogy az ilyen 
esetből keletkező árrombolásért azok 
a kisiparosok felelősek, akik nem ve
zetnek feljegyzéseket, nem kalkulálnak 
pontosan.

Első segítség tehát a szakszerű fe l
világosítás. melynek m egszervezése és 
a levezetése az érdekképviseletek fe l
adata Ha már a kartellek ellen  nem 
tudunk védekezn i, s nyersanyagja in 
kat kénytelenek vagyunk m éregdrágán  
vásároln i, ne rontsuk le  abból a kev^s 
munkaalkalom ból, ami még maradt, 
szárm azó jogosan m egillető polgári 
hasznunkat helytelen kalkulációval. 
Fel kell világosítani a kisiparosságot 
s ha ez  nem használ, a tisztességtelen 
verseny ellen alkotott törvények segít
ségével rá kell kényszeríteni a reális 
tisztességes polgári haszonnal va ló  
vállalásra.

A  közönséget pedig fel kell v ilá go 
sítani. hogy melyek azok az áruk. me
lyeknek ellenében jóm inőségü árut kö
vetelhet. Egyes kisiparosok anyagilag 
gyöngék erre. együttesen azonban mód
jukban áll. hogy a komm ersz töm eg
minőségek árával szemben m elyek a 
jóm inőségü kézm űipar árai.

Közgazdasági 
reformpolitikát!

A  kárp itosanyagok összeh ason lító  kimutatása 
az 1913. é s  1935. évekrő l

A z anyag megnevezése 1913 kor. 1913 P 1935 P  ! Index-sz.

Juta vászon 5-ös m 0.25 0.32 0.57 177
Jutavászon 12-es m 0.36 0.42 0.73 174
Rugókötöző zsineg --- kg 0.90 1.04 2.20 210
Heveder ... 25 fm 1.32 1.52 2.25 148
Lószőr közép min. kg 2.05 2.37 4.50 189
Bútor rugó kg 0.42 0.49 0.98 200
Afrik .......................... kg 0.32 0.37 0.44 119
Gyapjú ripsz m 6.30 7.30 14.50 198
Lenvelour m 4.70 5.44 17.— 312

Ezzel szemben, hogy rámutassunk a kárpitos nyersanyagok szörn>ü drága
ságára. közlöm a Statisztikai H ivatal 1934. december 31-i összefoglaló index
számait :

Mezőgazdaság és állattenyésztés ... ................. ... indexszáma 72
Gyarmatáruk — —............................ ............................... . „ 165

Malom- és cukoripar ... .................................................  „ 101
Egyéb ipar .............. . .......................................... „  109

A  választási küzdelem hom
lokterében túlnyomórészt a gaz
dasági kérdések állanak. Az 
általános néphangulat erőteljes 
mértékben nyilatkozik fneg a 
háború után kialakult magyar 
közgazdasági rendszer ellen. 
Egy kérdésben a legteljesebb az 
összhang város és falu között 
és e z : a kartelek uralmának 
megdöntése.

A magyar nép rétegei saját 
maguk anyagi elesettségének 
okát jelentős mértékben annak 
tudják be, hogy a kartellek elő
idézői s fenntartói nálunk az 
agrárollónak : a mezőgazdasági 
termékek olcsón való eladása 
és az ipari termékek drágán 
való forgalombahozatala rend
szerének. A  legközönségesebb 
elemi szükségleti cikkektől kezd
ve a mezőgazdaság beruházási 
cikkei sorozatáig, mindvégig az 
a helyzet, hogy szinte áthidal
hatatlan az ellentét, mely egy
felől a mezőgazdák milliói ne
héz helyzetének további sulyos-

: bitása és másfelől egyes kivált
ságos vállalkozók s ily vállal
kozó csoportok között fennáll.

A  nép a maga egészséges 
ösztönével súlyos összeférhetet
lenségi helyzetet lát abban, 
hogy fennálló törvényeink sze
rint megengedett dolog az, hogy 
a törvényhozó a gazdasági élet
ben vezérpoziciót elfoglalhas
son, nevezetesen hogy olyan 
vállalkozási ágakban vagy azok
nak egy-egy érdekcsoportjában, 
melyek az állammal, megyével, 
faluval stb. szerződéses viszony
latba kerülnek, vagy amelyek a 
vámvédelem további fokozásá
val igyekeznek a produktumok 
magas árát biztositani, mint 
igazgatósági tagok helyet fog
lalnak. A  kartelek elleni harc 
a mostani választások során ki
emelkedett abból az elszigetelt
ségből, melyben eddig volt, 
amikor csak kevés szervezet 
lépett fel határozottan és eré
lyesen a kartellek ellen, mint ezt 
tette például Szövetségünk hosz-



12 szám. BAROSS-SZÖVETSÉG 5

szii esztendők óta, amikor min
den egyes évben ismételten oda
utalt a kormánynál, hogy a túl
zott védelem, a kartellálás rette
netes gazdasági és szociális ba
jokat fog felidézni. Ez a harc 
most széles mederben folyik és 
a megoldást a nép két irányban 
sürgeti, mégpedig : egyfelől az 
inkompatilibitás sürgős meg
szüntetésével, hogy mégse for
dulhasson elő többé az, hogy 
a tő'vény hozásban nyei észkedő 
vállalkozásoknál’ f.zetett embe
rei üljenek, másfelől pedig az 
autonóm vámtarifa leggyorsabb 
revideálásával. hogy fölös ter
mékeink útja a világpiacon biz
tosítva legyen-

Nem kétséges, hogy mindkét 
irányú követelés a legteljesebb 
összhangban van nemcsak a 
közvéleménynek rurnely erőtel
jes szervezet által eddig is ál
landóan tápiáit és fenntartott 
irányával, hanem összhangban 
vein az ország gazdasági jövő
jével. a mindennapi kenyér kér
désével. melynek egyenesen 
alapfeltételét alkotja. Ez az ál
láspont nem jelenti azt. mintha 
bárki is belenyugodni tudna a 
trianoni békeszerződés áltál 
felidézett helyzetbe, hanem egy
szerűen csak annyit jelent, hogy 
a jó cél s épen a nagy nemzeti 
álmok megvalósítása érdekében 
szorosabbra kell fűznünk a 
gazdasági kapcsolatot elsősor
ban azokkal az országokkal. 
melyek nemcsak fekvésüknél, 
irányunkban táplált baráti ér
zelmeiknél fogva, hanem érde
keiknél fogva is legalkalmasab
ban és leggazdaságosabban 
nyílhatnának meg feleslegeink 
részére.

Minden egyéb követelés, mely 
a választási haajarat során a 
gazdaközönséget csak úgy. mint 
a kereskedőket-ipar< sokat ér
dekli. függvénye marad annak, 
hogy a két alapkövetelés tekin
teteben milyen gyorsan és mi
iyen példás határozottsággáitud
nak intézkedni. Ebben az irány
ban fog elsősorban mutatkozni a 
gazdaság i  reformpolitikának 
gyakorlatihaszna. Arról amagas 
lóról, melyre a békediktátumot 
követelőleg ráültek, hogy ipari 
téren mindenkitől függetleníteni 
akarta magát az ország, le kell 
szállni s minden berendezkedé
sünkben szemelőtt kell tartani 
azt a tényt, hogy elsősorban is 
a mezőgazdák milliós tábora 
sínyli meg a helyzetet. Mi nem 
tarthatunk fenn saját vérünk és 
népünk romlása árán olyan ipa
rokat, melyeknek talajuk ebben 
azországban nincs, hanem igenis 
olyan iparpolitikának kell kö
vetkeznie. mely teljes mértékben 
csatlakozik a mezőgazdasághoz 
s annak kiegészítő része- Két 
okból van erre szükség. Egyfe
lől gazdaságilag egészségesen 
csak igy fejlődhetünk, másfelől 
pedig meg kell találnunk a mó
dot és lehetőségei ahhoz, hogy 
évről-évre mindig több és több 
olyan tanyai és falusi munka
erőt foglalkoztassunk a mező- 
gazdasági iparokban (elsősor
ban élelmiszeriparok), mely ez- 
időszerint elhelyezkedni egyál
talában nem tud, illetve a munka
év legnagyobb részét foglalkoz
tatás nélkül kénytelen eltölteni 
s reménytelenségben sínylődni.

Ezt a hatalmas programmot, 
melynek irányvonalait nem utol
só sorban annak a szívós és

nehéz munkának folyománya- 
képen. melyet esztendők óta mi 
kifejtettünk, most felülről irányí
tanak, a kisemberek kivétel nél
kül bizakodással s reményke
déssel fogadják, a gazdasági 
szakkörök pedig a legteljesebb 
figyelemmel kisérik. A  reform

megvalósítása olyan eddig nem 
is látott fejlődési lehetőségeket 
fog az ország részére megnyitni, 
melyek a jelenleg fennálló ten
gernyi panasz és sérelem leg
nagyobb részét önmaguktól 
megszüntetik.

...................................... ................................................. .

C sak  a  külföldi va lu tára  szó ló  
é r t é k p a p í r o k  kényszerkonverzió ja  
akadá lyozhatja  m eg a z  é rtékpap ír- 

sibo lást
Egymásután kerülnek nyilvánosságra 

azok az esetek, amikor különböző 
spekulánsok a ram - és értékpapírok 
ide-oda tologatáséval vagyonokat ke
resnek! U gyanekkora nemzet egyetem e 
mind szegényebb és szegényebb lesz s 
m indig több embernek betevő falatja 
válik  kérdésessé.

A z  értékpapírok ide-oda utaztatását 
tehát egyszersmindenkorra lehetetlenné 
kellene tenni, ezt azonban az érték
papírok behozatalának engedélyhez 
kötésével a sibervilág mai fejlett tech
nikája mellett nem lehet biztosítani. 
Ehhez sokkal messzebbm enő rendsza
bályok kellenek. Olyan rendszabályok, 
am elvek egyrészt biztosítják azt. hogy 
az összes külfö ld i va lutára szóló köt
vények és záloglevelek M agyarország
ra visszakerülnek, másrészt pedig azt. 
hogy innen ezentúl ilyen papírokat 
külfö ldre k iv in n i ne lehessen. Ezt a 
célt csakis a külfö ld i va lutára szóló  
pap írok  kény szer kon verz ió ja  b iztosít
hatja.

Ki kellene rendeletileg mondani azt- 
hogy az összes kü lfö ld i va lutára szóló  , 
pap írok  29/o-kal kam atozó á llam i já 
radékkötvényekre cseréltetnek át. Ezek 
a járadékkötvények pengő névértéküek 
lennének különféle címletekben. A  kül
földi valutára szóló  papírok névérféke 
vétetnék figyelem be az átcserélésnél, 
a M. Bank hivatalos valutaárfolya
mai szerint számítva át az idegen 
pénznemeket. Ezzel az intézkedéssel 
repatriálni lehetne az összes külföldön 
levő  idegen valutára szóló  papírokat, 
mert hiszen a kamatok, illetve a jára
dék fizetése csakis a 2°/o-os állami 
járadékkötvényekre történnék ezentúl. 
M indenki, aki ilyen állam i járadékköt
vényeket kap, köteles lenne azoka* 
valam ely banknál vagy  a postataka
rékpénztárnál letétbe helyezni. Csak a 
letéíbehelyezett papírok után adnák ki 
a járadékot, viszont a külföldi letéttu
lajdonosoknak joguk lenne a 2°/«-os 
járadékért árukat vásárolni a M. N. 
Bank és a Külkereskedelm i Hivatal 
által k ijelö lendő árukategóriákból és 
az árukat szabadon kivinni hazájukba.

A  fenti intézkedéssel a külföldi valu
tára szóló papírokkal űzött féktelen 
spekulációt és sibolást egyszersmin
denkorra meg lehelne szüntetni s egy
ben elviselhető m értékre szorítan i a 
külföldnek fizetendő kamatokat. Ter
mészetes, hogy a fenti intézkedés kö
vetkeztében a magyar adósokkal szem 
ben ezentúl a magyar állam szerepelne 
mint hitelező a zza l a joggal, hogy a 
a 2°/o-os járadékot módjára hajthatja 
be adósaitól. A z  adósoknak viszont 
meg kellene adni azt a jogot, hogy 
adósságaikat a 2®/o-os járadékkötvé
nyekkel visszafizethessék bármely idő
pontban. A  2°/o-os kötvények tőzsdei 
forgalom tárgyát képeznék, csupán az
za l a korlátozással, hogy továbbra is 
bankletétben kell maredniok. A  járadék
kötvények árfolyam a valószínűleg parin 
alul alakulna ki, úgyhogy a járadék- 
kötvényekkel va ló  adósságfizetés nagy 
könnyebbséget jelentene a túlterheli 
földtulajdonosok és házbirtokosok szá
mára és em elné a fogyasztást 1

A  külföldi hitelezőknek be kell lát- 
niok. hogy 2%-nál magasabb kamatot 
az ország megfizetni úgy sem képes- 
A  pengő vásárlóereje különben is há- 
romszorakkora ma Magyarországon 
exportcikkekben számítva, mint a köl
csönök felvételekor volt. úgyhogy tény
leg károsodás senkit sem ér, annál ke- 
vésbbé. mert ma a h itelező á llam ok
ban sem több 2°/0-nál a kamatláb !

Ideiglenes rendezés helyett vég lege
sen rendezni kell a külföldi és belföldi 
rövidlejáratu kölcsönöket.

A  Pénzintézeti Központ elnöke rövi
desen Londonba utazik, hogy az an
gol hitelezőkkel a rövidlejáratu külföldi 
hitelek kamatai stb. dolgában tárgya
lásokéi folytasson. A z  adósok eddig a 
rövidlejáratu külföldi hitelek után 4.5 
százalékos kamatot fizettek. A  mai v i
szonyok mellett ez a kamat is túlsá. 
gosan magas. A  helyzet egyébként is 
megérett a végleges adósságrendezés, 
re. am elynek egyetlen já rha tó  útja a 
kényszerkonverzió  abban a formában 
hogy minden külföldi hitelező követe
lése fejében 2°/o-al kamatozó állami 
járadékkötvényeket kap kézhez, ame
lyeket Magyarországon kell deponál
nia. A z  állam a magyar adósokkal 
szemben ezután mint h itelező szerepel 
és a 2°/0 kamatot közadók módjára 
hajthatja be. Okvetlenül szükséges 
lenne azonban a már-már elmerülő 
földbirtokos- és házbirtokos társadalom 
érdekében a belfö ld i rövid lejáratu köl
csönök rendezése is. am ely szintén 
nem képzelhető másként, mint 2®/o-os 
járadékkötvények révén.

A  pénz értéke ugyanis a kölcsönök 
felvétele óta akár a föld terményeinek 
árában akár a lakások bérértékében 
számítva belföldön lényegesen emel
kedett. úgyhogy ma a 2°/o kamat vagy 
járadék megfelel a békebeli 5%-os ka
matnak. A  hitelezőket tehát komoly 
sérelem nem érné. A z  igaz, hogy a 
bankok vezérigazgatói kénytelenek 
lennének esetleg államtitkári fizetéssel 
beérni a jelenlegi a kormányzói tiszte- 
letdij többszörösének m egfelelő jö ve
delm ek helyett, de ez — azt hisszük —  
végeredménybnn nem is kom oly baj.

A  magyar nép széles rétegeiben 
úgyis kom oly elkeseredést szül az a 
tény, hogy a. bankok mind szebb mér
legekkel büszkélkednek akkor, amikor 
a magyar nép zöm e és k ivá lt az érté
ket termelő földm ivelő társadalom le
rongyolódik s mind jobban elszegé
nyedik.

A  h ite lezők  számára is sokkal jobb 
lesz, ha a kormányzat úgy a külföldi, 
mint a belföldi rövidlejáratu hitelek 
tekintetében végre komoly nyugalmi 
helyzetet teremt.

A  Magyar Nemzeti Bank kamatlábá
nak 1 (egy) °/o-ra való leszállítása, 
aminek semmi komoly valutapolitikai 
akadálya nem lehet, a bankokat némi-

A K A R  O H  K E R E S N I ?  I
akkor tartsa az 1. a. Barabás * 
T r a p p i s t a ,  H a r a n g  és |
Balatonvidéki csemegevajat. |

lég kárpótolná a kevesebb jövede
lemért.
• A  Magyar Nemzeti Bank a 2%-os 
állami járadékkötvényekre a névérték 
bizonyos százaléka erejéig lombard- 
kölcsön! is nyújthatna, miáltal a pénz
szűke enyhülne némileg.

Egy kis akarattal gyorsan és alapo
san segíteni lehetne az eladósodott 
gazdák és házbirlokosok helyzetén 1 
Másképpen nem lehet ezeknek fogyasz
tóképességét helyreállítani, ezért a ka
matleszállítás egyben kereskedői érdek 
is. n. L . L .

Hirdetm ények
a budapesti királyi 

Törvényszéktő l.
Ke 32714/3!1935. A  budapesti kir. tör

vényszék közhírré teszi, hogy Tauszig 
Béla  budapesti (VII., Rombach-utea 4.) 
be nem jegyzett kötött-, szövött és 
rövidáru kereskedőre nézve a csődön- 
kivüli kényszeregyezségi eljárást meg
indította. Vagyonfelügyelő dr. Farkas 
Zoltá n  budapesti (X., Füzér-utca 28.) 
ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. 
Lukács M ór  bpesti (VII. Dob-u. 5.) ügy
véd. A  hitelezőknek követeléseiket 1935. 
évi március hó 30. napjáig Írásban be 
kell jelenteniök az Országos Hitelvédő 
Egylet központjánál Budapest. (V . kér., 
Alkotmány-utca 8. szám) és felhívja 
a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a 
netán létrejött magánegyezség elleni 
észrevételeiket 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 1935. évi március hó 4. 
A z  egyezségi eljárás megindításának 
joghatálya 1935. évi március hó 9. 
9. napján áll be.

Budapest, 1935. év i március 9.
Dr. Kunst G yőző  s. k. kir. törv. biró.

K e 32769/3/1935. A  budapesti kir. 
törvényszék közhírré teszi, hogy Scháfer 
T ibor budapesti (II., Döbrenteil-tér 4.) 
be nem jegyzett férfi- és női divatáru, 
röfösáru tornaruházati cikkek, cipőáruk 
és házi cipőkkel bizományi kereskedőre 
nézve a csődönkivüli kényszeregyezsé
gi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő 
dr. F orró  Ferenc budapesti (V ili., Ba- 
ross-utca 21.) ügyvéd. Bírósági jogi 
megbízott dr. vitéz M ensáros Zoltá n  
budapesti (XI.. Rákos-utca 11.) ügyvéd. 
A  hitelezőknek követeléseiket 1935. 
évi április hó 1. napjáig írásban be 
kell jelenteniök az Országos H itelvéd^ 
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 1935. év i március 
hó 5. napja. A z  egyezségi eljárás 
megindításának joghatálya 1935. évi 
március hó 12. napján áll be.

Budapest, 1935. év i március 12-én.

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

Leg jobb  a

Cellophan
márkájú

befőzőhártya
HAJDÚ é s  BOKOR

Budapest,
VII., Alsó erdősor 8. sz.
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H Í R E K .
— Esküvő. Kereskes József 

Auguszta telepi ismert fűszer- 
kereskedő leányát. Marcellát 
vasárnap d- u. 5 órakor vezeti 
oltárhoz a Hungária-köruti MÁV 
telepi templomban Alrrásy- 
Szabó László. A templomi es
küvőn sok Baross tag fog meg
jelenni.

A  fü szerkereskedök  m ár
ciusi ünnepélye. A Baross 
Szövetség központi szervezet 
fűszer- és csemegekereskedő 
szakosztálya március 17-én tar
totta meg a nagysikerű hazafias 
ünnepélyét. A  vigalmi és a hölgy- 
bizottságok ez alkalommal is 
dicséretes munkásságot fejtettek 
ki és méltán érdemlik meg a 
pálmát. Az est fénye a sok ked
ves szereplő között Dömötör 
Tibor hegedűművész virtuóz 
játéka volt.

Berdó János adom ánya.
Serdó János füszerkereskedő 
a Szövetségnek két Baross Ház 
r. t. részvényt adományozott. 
Köszönettel nyugtázzuk.

__ A  c ip és zs za k o sz tá ly
vá lasztm ánya legutóbbi ülé- j 
sében megalkotta az uj munka
ügyi bizottságot, melynek élére 
Botos Miklós és Kneisz József 
kerültek. % vigalmi bi/o’tság 
elnöke : B. NaQy Károly leit. 
Gazda pedig : Czvejanoft Szvo- 
tozár.

Uj cukorárak. A kiskeres
kedelemben a következő uj cu
korárak léptek életbe e hó 18-íól : 
kristály 1 28, kocka 1.34. Az 
árak változása összefügg azzal, 
hogy a cukorgyárak a nagyke
reskedők prémiumát megvonták.

Adóügyekben
ne saját feje szerint 
járjon el. Keresse fel 
adóügyi útmutató 

irodánkat.

Közszállitások.
Lsetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák alatt.

Hirdetés targya i iirdető ! He líirnap »
•<l>n

Rövidáru .............. Pázm ány Péter tud. 1 gv. Epést
márc.

27 8
Útburkolás-- — --- --- --- A llom épitcsz* ti hiwiidl. (jyuin 27 8
^>ötksó Mav. ig» ; |;f ' i » r  g. Bm rp c-i . . 9
Röntgen ------ M U»r h < .n \ »< «n ; mm Bpc-.st 2 V \i
B ő r ............. Mav . igazgatóság. Buct [ « • t 2 7 10
Á po lónői ruházati cikk H onvédelm i mmiszicr. Budapest 27 10
Benzin --- - - M. kir. légügyi hivatal. Bpest 27 10
Dinamó- M. kir. légügyi hivatal. Bpest 27 10
Benzin — — -- M áv. igazgatóság. Budapest - 2i 10
Kefe. séprőáru Ferenc József I ud. Egv . Szeged 27 10
Műtő-, kötszer .. 27 10
Papír és irodaszerek 24 10
.Nvom látványok _ 27 10
Jarda és úttest aszfalt 

helyreál/itási munkaiatok Szfőv. Elektromos Müvei. Bpesl 27 10
Bérlet —  — --- -.............. Polgármester. Mezőtúr 27 11
Vizvezetékberend műnk. 2. vdd. parsag é. o. Sz.-fehérvár 28 9
Festékáru - --- Pázm ány Péter I ud. Egy.. Bpest 28 9
Útépítés ................... - --- A lispáni hivatal. Szekszárd 28 9
Vízvezeték, csatornázás... Polgármester. Debrceen 28 9
Építkezés ... . Allarr,építészeti hív. Sátoraljaujh. 28 9
Útburkolás... Polgármester. Eger 28 10
Tüzifaeladás ............ M. kir. Erdőiga7gatóség. Miskolc 28 11
Útburkolás.............. Á llam épi'észeti hivatal Hj est 28 11
Csiszoló vászon, csiszolóp. M áv. igazgatóság. Budapest 29 8
G épkenőcs... .................... Rp. Szfőv. Közi. Rt.. Budapest 29 10
G ázola j Bp. Szfőv. Közi Rí.. Budapest 29 11
Telitőanyag fafektuskóhoz Bd. Szfőv. Közi. Rt . Budapest 29 11
Építkezés ............-- A lispán . Kaposvár 29 11
V a scsil teszek rény M. kir. pénzügymin . Budapest 39 8

Polgármester. Kom é-om 39 9
Elöljárósác. Vörösberény _ 30 10

Építkezés ... . M. kir. postavezérigazg.. Bpest m 30 10
Utmunkák .. -. Á llam épitészeti h iv . Szombath. - 30 10

d á n  a d r i a n ]
\ Hudaprsl. V ili.. Kisfaludy-u. 38.

r-idoo = sí— 2—sm.

Képkeretek
HOFFM ANN FERENC nél

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

L I N G E L
BÚTOR B U D A P E S T ,  

R O Z S A  U. 4 .

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 f ü r d ő i  é s  G y ó g y f o r r á s a i

H A R M A TV iZ
m H u n g á r ia  g y ó g y f o r r á s  s z é n  
s a v v a l  t e l í t e t t  v i z e .  K a p h a tó  
m indenü tt .  T e l e f o n  : 5 3 - 0 - 0 3 .

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

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

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

W„ Wci-u. 1-3. (Tűit István-u. sarok.)
Baross-tagoVnak 5*/, engedmény

Színházi látcsövek . szem üvegek . oncsipíetr' 
Z e iss-üvegekkel. Barométerek h-m crók 

leg jobb  k ivitelben

CALDERONI ÉS TÁRSi
látszerészeknél

Bpesl, Y„ Vfirösmarty-lér t. tele

K L E I N  A L A D Á R  Esi~
á s v á n y v i z e k  nagykereskec? ̂ se
VI., S Z O S D Y  U C C A  94. Telefon 13-S - 3 2 .

JjT £T C ^ ^ b ó l használt és uj mindenféle

1 É r  
i I  s  
L|t«

gyorsm érlegek  jégszek rén yek , sörpultok, 
m üm árványlapok, székek , irodabútorok, 
borbé lyberen dezés  é s  e g y e s  b ú to ro k . 
VESZ, ELAD, CSERÉL
MERKÚR, Máíyás-lér 15

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

Pá l V il i . ,  R ö k k  S z i lá r d  u c c a  2 " . T e t e fo n  : 3 4 - 0 - 5 9

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

MI N D E N  JÓ ÜZLETBEN

MELLINBER-féle „C flS IN O ". pörkölt kávé a legjobb. J

Ajánlja  : K apu vár. Sopron  vm.
Kitűnő minőségű sonkáit, finom  
fe la d  g o t t a i t .  húskonzerveit és 

Y E S T O R  ételízesítőit.

Ezer áldást  je lent
az egészségre az Imperial fügekávé él
vezete. mert szavatolt tiszta fügéből 
lesz előállilva. Tápereje felülmúlhatatlan

D ik k  F i d é 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 fz í r k

Nyomatott: Paulovits Imre könyvnyomdájában Budapest. V II , Nyár-utca 6. —  Telefon : 37— 3— 13.
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