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Gazdasági
szervezettség

Ma, amidőn uj világot építünk, 
amidőn magyar szellemre van szük
ségünk, minden rendű és rangú 
magyar szavából a magyarság 
egyetemének a lelke kell, hogy 
•'megszólaljon. Az ősi táji erőkbe 
kapaszkoaó magyarság szelleme sür
geti, — kiáltja a magyar nép nagy 
gondjainak, súlyos létproblémáinál: 
sürgős orvoslását és gyökeres meg
oldását, az összetartás, a sorsszerű 
egység, a szervező és munkakészség 
gyakorlati megvalósulását, hogy a 
nemzet minden vihart es veszedel
met a jövőben bizton kiállhasson, 
hogy a belső politikában is min
den tekintetben függetleníthesse 
magát a külpolitikai eseményektől 
ee eredményesen, fúggetlenstgénik 
megóvása mellett kapcsolódjon be 
az európai rendbe.

Elsősorban földet, — annak vé
delmet, a magyar ipart és keres
kedelmet, a magyar munkást kell 
erősíteni és öntudatosadba tömi, 
hogy sikerrel áiihassa ki a jövő 
politikai harcait, a tudás, a szor
galom eszközeivel megtarthassa és 
kiépíthesse megszerzett és megszer
zendő pozícióit.

Századokon át sem mozdult sor
sunk a történelemben akkorát, mint 
a mostani honfoglaló napokban. A 
balsors után felsírt a vig esztendő 
fohásza es egy ló.ekzetvételre meg
szűnt a szenvedés, — & politika 
nem választja szét áz együvótarto- 
zókat. Az azonos foglalkozásúak, 
a parasztság, a munkás összefog
tak, hogy óriási szociális intézmé
nyeket hívjanak éietre. hogy gon
doskodjanak szellemi és anyagi ér
dekeikről es azok védelméről. A 
nagy honfoglaló ünnepen egyesül
tek a magyar szellemek teljes és 
tökéletes letéteményesei, friss es 
izzó nacionalizmusokkal, hegy fel
készüljenek a hétköznapok alkotó, 
összetartó munkájára: »Lrdéiy- és 
az Országa gazdasági és kultu
rális újjáépítésére.

A maxzmáiis termelés a feladat, 
a gazdasági erők teljes kihaszná
lása, a termékek árának tisztessé
ges megélhetést biztosító megálla
pításával. ha kell, a nagyobb jöve
delműek é-etazinvooalának észszerű 
csökkenése árán is, a munka és az 
erős nemzeti haderő fenntartásá
val. a munkanélküliség kiküszöbö
lésével.

A kitartó áldozatkészség méltó 
jutalmat követel. Időszerű szavak 
helyett komoly, segítő kezet, amely 
lehetővé teszi, hogy - minden ma
gvar megmaradhasson azon a föl
dön, amelyen született és amelyen 
kitartani szent kötelessége .

Idézzük Hál (jábomuk fenkölt 
gondolatokban bővelkedő beszédet.

»Az uj határ átmenetileg nehéz
ségeket okoz, de nincs az a nélkü
lözés, az a szenvedés vagy nehéz
ség, amelyet türelemmel ne visel
nénk azért, hogy az ősi magyar ha
zához tartozunk.*

Erdély megmutatta, hogy mit je
lent a legsúlyosabb elnyomás mel
lett is a gazdasági szervezettség, 
a gazdasági ágak összefüggése, 
egymásba kapcsolódó, kölcsönös, 
egymást támogató munkája a nem
zeti lét szempontjából. Amidőn sze
retettel köszöntjük erdélyi testvé
reinket, azok országgyűlési képvi
selőit, érdekképviseleti vezetőiket, 
kövessük az erdélyi példát, köves
sük őket szívósságban, szervezett
ségben és ellenálló erőben. (—)

vitéz József Ferenc főherceg elnöklésével 
évadnyitó ülést tartott az idegenforgalmi főcsoport

Évadnyitó ünnepi ülését tartotta 
csütörtökön este a Baross Szövetség 
idegenforgalmi és fürdőügyi főcso
portja. Ezen az ünnepi gyűlésen, 
mint minden esztendőben, vitéz 
József Ferenc főherceg nyitotta 
meg az illusztris előadók sorát.

A főherceg meleg szavakkal kö
szöntötte a megjelent előkelősége
ket és az évadnyitó ülés előadóját, 
Soós István dr. nagyváradi pol
gármestert. az érdéin magyarság 
egyik mindig élen járó kiváló har

cosát, aki Nagyváradnak, Szent 
László városának köszöntését hozta 
magával és tolmácsolta az anyaor
szág népének.

— örömünnepünk ez a mai ösz- 
szejövetel — mondotta a főherceg 
— és gyönyörűségünk, hogy Er
dély kapuja, Nagyvárad, hazatért. 
Fájlaljuk, hogy megint csak ha
tárváros Szent László városa, de 
Szent László tekintete most már 
nem felénk, hanem Erdély másik 
felére tekint, ahol még megpró

báltatások és szenvedések napjait 
élik hűséges magvar testvéreink. 
•Csupán az vigasztal bennünket, 
hogy az isteni igazságszolgáltatás, 
ha lassan is, biztosan beteljesedik. 
Szivünk teljes melegével száll fe
léjük testvéri szeretetünk és bizta
tásunk, hogy egyszer végetér a 
szenvedések, megpróbáltatások so
rozata és őket is keblünkre ölel
hetjük.

Nagy taps és éljenzés fogadta a 
főherceg bensőséges szavait, majd

Soós István dr. volt képviselő, 
Nagyvárad polgármestere tartotta 
meg előadását Szent László vá
rosának idegenforgalmi adottságai
ról és célkitűzéseiről. Megrázó sza
vakkal ecsetelte az ottani magyar
ság huszonkétesztendős elnyoma
tását, megprótáltatását. Elsorvasz
tották a magyai ipart és kereske
delmet, rákényszerbették a magyar 
iparost és kereskedőt, hogy ott
hagyja szülővárosát és Bukarestbe, 
F o ly t a t á s a  ex 4 .  o ld a lo n

November 9-én indul a Baross-vonat
A visszacsatolt Erdély fővárosában, 

Kincses-Kolozsvároll tartjuk meg 
azt a zászlóbontó gyűlést, amelyen 
hivatalosan is egybekapcsolódik test
véri összefogásban a két országrész 
keresztény iparossága és kereskedő
társadalma. A kolozsvári utat először 
október 26-ra terveztük, de tagja
ink oly nagy számban jelentkeztek 
az ország minden részéből — fiók
vezetők, küldöttségek —, hogy elha
tároztuk: a küldöttséget, amely ere
detileg szükebb korlátok közé lett 
volna szorítva, megtízszerezzük és 
ezer-főnyi Baros6-csoporttal vonu
lunk fel Kolozsvárra. Országos elnö
künk minden részletében lefolytatta 
a tárgyalásokat, a hivatalos körökkel 
csak úgy. mint a parlamentbe bohi- 
vott erdélyi képviselők vezérszóno
kával, Pál Gáborral.

Az utazást úgy készítettük elő, 
hogy minden tekintetben kellemes és 
gondtalan legyen. Az utazás rende
zősége gondoskodik a résztvevők 
számára n Emi csak kellő helyekről, ha
nem közös reggelijükről, nemkülön
ben arról az emlékjelvényről, ame
lyet ez alkalomra készíttettünk a Ba
ross-vonat résztvevőinek. Az uta

zást úgy sikerült biztosítani, hogy a 
26—27 órás kolozsvári zászlóbontó 
utunk nem kerül majd többe 12 pen
gőnél a jeggyel, reggeli ellátással 
és jelvénnyel együtt.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
szombaton este induló vonaton a 
Szövetség tiszteletbeli tagjai Jó
zsef Ferenc főherceg vezetésével, a 
küldöttségek pedig Ilovszky János 
országos elnökkel az élükön vesznek 
részt, akik a zászlóbontó gyűlésen fal 
is szólalnak Ugyancsak fel fog szó
lalni egyik kiváló politikusunk és 
tiszteletbeli tagunk. Résztvesznek az 
utazáson a törvényhozásnak azok a 
tagjai is, akik tevékeny részesei a 
parlamentben és azon kivül is a 
keresztény gazdasági élet újjáépíté
sének és lelkes támogatói a Baross- 
tőrekvéseknek.

Az ünnep- ülésre Baross-zászlók 
alatt vonulunk fel és az ünnepi 
zászlóbontáson, amelyen végre ma
gunkhoz ölelhetjük erdélyi iparos- és 
kereskedőtestvéreinket, hangot adunk 
közős kívánságainknak a keresztény 
kereskedelem ás ipar nagy kérdései
ben
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A keresztény kereskedelem és 

ipar nagy örömmel és megnyug
vással fogadta a kormánynak azo
kat az intézkedéseit, amelyek a tú l
tengő zsidóságot leszorították a 
gazdasági elet különböző területei
ről, igy c bizományosi ágazatból 
is. A kormány átállítási munkáját 
a zsidótörvény 18. §-ának értelmé
ben tovább folytatja és számos kis- 
fogyasztás céljára szolgáló áru bi
zományosi utón való forgalomba- 
hozatalából zárja ki a zsidókat.

Igv sor kerül a közeli jövőben

a sör, épületfa, mész, cement, ás
ványolaj. gépjármüvek, rádió, acél, 
vas, gummi, szén, faszén és mű
trágya bizományosi képviseletének 
a zsidóktól való megvonására. 
l'gyancsak keresztény kezekbe jut
tatja a kormány a textilhulladék 
gyűjtését és forgalombahozatalát is.

A Baross Szövetség a maga ré
széről hálával fogadja ezeket az 
intézkedéseket, amelyek újabb és 
újabb keresztény egzisztenciának 
adnak megélhetést.

Vendéglátóiparosok felhívása  
erdélyi kartársaikhoz

A Baross Szövetség Országos Ide
genforgalmi és Fürdőügyi Főcso
portja kebelében működő vendéglátó- 
ipari csoport a keresztény vendég
látó iparosok egy táborba való tö
mörítése érdekében mozgalmat in
dított, amelyet a felsőbb hatóságok 
is megértéssel támogatnak. A szer
vezési munkát most kiterjesztették

Kelet-.Vlagjarországra és Erdély te
rületére is. A vendéglátóipari cso
port éppen ezért felhívással fordul 
a keletmagyarországi és erdélyi ke
resztény vendéglátó iparosokhoz, va
lamint az ottani vendéglátóipari ér
dekképviseletekhez, hogy tájékozta
tó közléseket küldjenek arról, hogy 
hány és milyen üzem (szálloda,

gadó, panzió, kávéház, vendéglő) mü- 
müködik ott és az üzemnek ki a 
tulajdonosa. A tájékoztató közlésénél 
kérik, hogy az üzemek pontos ada
tait is közöljék (felszerelés, szobák 
száma, hideg-, melegvíz, árak, stb.) 
A közléseket a Baross-székházba,

Muzeum-utca 17. alá kéri a cso
port elnöksége: felsőőrsi Kövessy 
Géza elnök, vitéz Miklós József 
ipartestületi alelnök, a csoport el
nökhelyettese, valamint id. Votisky 
Antal dr., az idegenforgalmi főcso
port aleluöke.

December elején 
megjelenik a Kék-Könyv

A Baross Szövetség 1941. évi cím
tárát, a hagyományos Kék-Köny
vet, ezádén a szokottnál korábban 
kívánja kiadni és a közületek, vala- 
szánfc a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátani. December elején, tehát 
a karácsonyt jóval megelőzően, ad
juk ki a Baross Kék-Könyvet és

éppen ezért a Szövetség vezetősége 
nyomatékosan felhívja a tagokat, 
hogy cégűk adatait a lehető legrö
videbb időn belül juttassák el a 
titkársághoz, annál is inkább, mert 
a telefonszámok megváltoztatásával 
is szükségessé vált az uj adatok 
közlése.

Fűszeres árubeszerző 
szövetkezet Debrecenben

Érdekes kezdeményezés indult el 
Debrecenből. Megalakult a Debre
ceni Füszerkereskedók Árubeszer
zési Szövetkezete, amely az első 
ilyen szövetkezet az országban és 
kizárólag a keresztény füszerke- 
reskedóket tömöríti magában, az
zal a céllal, hogy a termelőktől 
és gyáraktól olcsóbban szerzett 
anyaggal jutányos áron láthassák 
el a fogyasztóközönséget. Patay 
Lajos, az előkészitó-bizottaóg el
nöke és dr. Balogh Gyula, a deb

receni Baross Szövetség elnöke vá
zolták az uj keresztény szövetkezet 
fontosságát, majd megválasztották 
a vezetőséget. Igazgatósági tagok 
lettek: Volentík Sándor, Veresegy- 
házay Béla, Bokor Imre, Szabó 
György, Tompa Károly, Faragó 
Béla, Patay Lajos, Barabás Mi
hály, Hildák Sándor. A felügyelő
bizottság tagjai: Radnay Márton, 
ifj. Czinege Tamás. Kiss Jenő, 
Vágó László, Balogh Tamás, Ber- 
náth Béla és Tóth Sándor.

Jelöljék ki sürgősen  
tüzifanagykereskedőket

Szabolcsvármegye alispánja Nyír
egyháza területén 53 tüzifa-kiske- 
reskedőt jelölt ki, valamennyi Ba
ross-tag.

A tűzifa kiskereskedői kijelölések
kel kapcsolatban sok helyen az a 
panasz merült fel, hogy a nagy- 
kereskedő: iparengedélyeket még
mindig nem adták ki és emiatt a tű
zifa ellátásban nehézségek mutatkoz
nak. Nyíregyházán amiatt panasz
kodnak, hogy a tüzifakészleteket va
lósággal percek alatt elkapkodják és 
nagy hiány mutatkozik a tüzelő
anyagban és a szénbeszerzés körül is 
indokolt panaszok merülnek feL

A debreceni Baross-tűzi fakeres
kedők ezen a héten ülést is tartot
tak a tüzifabiány ügyében és elhatá

rozták, hogy a Baross Szövetség köz
pontja utján fordulnak az ületékes 
hatóságokhoz a nagykereskedői ki
jelölések ügyében, mert Debrecen
ben is ugyanaz a helyzet, mint má
sutt, hogy a kiskereskedőket már ki
jelölték, de a nagykereskedőket nem.

Debrecen tűzifa nélkül áll és ka
tasztrofális helyzet elé néz, ha nem 
iutézkednek sürgősen a bajok meg
szüntetéséről Félő, hogy már az üze
meket sem tudják ellátni megfelelő 
mennyiségű tűzifával. A Baross-köz- 
pont közbelépésétől remélik, hogy 
mielőbb intézkedés történik, nehogy 
az a színezete legyen a dolognak, 
mintha a zsidók kikapcsolásával élet- 
képtelen lenne a keresztény tüzifa- 
kereskedelem.

Kérik a debreceni keresztény fa
kereskedők, hogy a kormány gondos
kodjék megfelelő mennyiségű tűzifa 
kiutalásáról is. Debrecen főispánja 
és a város vezetősége, az elsőfokú 
iparhatóság, nemkülönben a kereske
delmi kamara a legmelegebben támo
gatja a debreceni Baross Szövet
ség megmozdulását

Mohácson is panaszkodnak a ke
reskedők a faszén-hiány miatt, ami 
különösen a szabóipart és a háztar
tásoka. érinti súlyosan

300 je len tkező !
A Baross Szövetség cipő és bőr

ipari szakosztályának felhívására 
megindult a jelentkezés az »Eladás 
művészete* címmel kitűzött előadás- 
sorozatra. A felhívás sikere minden 
várakozást felülmúlt, mert több, mint 
háromszáz cipőeladói p,|..é.-a készülő 
férfi és nő jelentkezett részvételre. 
Éppen ezért az eredetileg tervbevett 
egy tanfolyam helyett két vagy há
rom előadás-sorozatot rendeznek, 
mert egy tanfolyam keretében nem 
lehet biztosítani a nagyszámú jelent
kező kiképzését. Az előkészítő és 
osztályozó előadás okt 25-én, pénte
ken este fél 8 órakor lesz a Baross- 
székház dísztermében. Az érdekelte
ket külön is kiértesítik.

másfélmilliós hizlalási köl
csönt a keresztény állatkeres- 
kedök beiktatásával folyósítják

A földművelésügyi minisztérium a 
Külkereskedelmi Hivatal előterjesz
tésére 1.500.000 pengős hitelkeret
ben hizlalási kölcsönök folyósítását 
engedélyezte. Ezek a hitelek a Ma
gyar Állat- és Állati Termékek Ki
viteli Szövetkezet utján állatkeres
kedelemmel foglalkozó szövetkezetek 
és keresztény állatkereskedők beik
tatásával kerülnek folyósításra. A 
kölcsönt igénylő gazdáknak kérelmü
ket a Magyar Állat és Állati Termé
kek Kiviteli Szövetkezeténél (Buda
pest., V., Aulich-u. 8.) kell beje- 
lenteniök. A kölcsönt egy hizlalási 
ciklusra — hat hónapra — Jolyé- 
aitják 6 és fél százalék évi kamattal 
a hízóba állított állatok kézizálogul 
való lekötése mellett.

Erdély hitelvédelmi 
problémái

Az 1929. év folyamán, Románia 
egész területére egységes, uj kény- 
szeregyességi törvény lépett ha
tályba. Erősebben fejlett hitelélet
tel e területrészek azonban nem 
rendelkeztek. A  háború kitörésé
vel kapcsolatos események pedig itt 
is a korábban fennállott hitelössze
köttetések leépítésére vezettek.

Az átmenet, mint ezt a Buda
pesti Közlöny szeptemberi számi
ban megjelent 6280 1940. M. E. sz. 
rendeletből is kitűnik, mely a ke
leti és erdélyi országrészeken az 
óvás elengedése tárgyában rendel
kezik — nyilván a helyzet szükség- 
szerűségei által indokolt, kíméle
tes eljárást fogják biztosítani a 
visszakeriLt teiüe.ek lakossága szá
mára.

A visszakerült területek viszony
lag csekély mérvű iparosodása 
folytán komoly feladatok megol
dása fog itt várni a magyar iparra 
és nagykereskedelemre úgy az áru
ellátás, mint a hitelnyújtás téren.

Minőségben fenn nnL e n g y e l  H e n f  e s a r u g y á r  R. T.
^  ^  Budapest, IX., Páva-u. ML Tel; 144-477________________ Araiban lenn
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Zárják  ki a zsidókat 
a textilb izom ányból

A Baross Szövetség textilazak- 
osztálya határozatot hozott, amely 
szerint felkéri a kormányt, hogy 
a bizományi képviseletekből is zár
ják ki a zsidókat és az egységes 
tipusu textilárukat, amelyeket a 
közeljövőben akar forgalomba- 
hozni a kormány, kizárólag csak 
keresztény textilkereskedőknek ad
ják át árusításra.

A kutmérgező röp
cédulák margójára
Németország Európának uj gaz

dasági gondolatokat és kipróbált 
gazdasági rendszert bocsájt ren
delkezésére. Biztos piacokat, igaz
ságos árakat, szilárd árakat, valu
tát. válságmentességet. Nem is
mer gazdag országot és szegény né
pet. Jó előre és hosszú időre je l 
készült a gazdasági háborúra. Ke
zében tartja a háború egyik leg
fontosabb és döntő fegyvernemét: 
a közélelmezés biztonságát. A ma
gyar gazdasági világ e tények tu
datában csak mosolyog azokon a 
gálád és terszerü híreszteléseken, 
amelyeket a politikai elfogultság 
sugall és amelynek célja a kutmér- 
gezés. Elkeseredés és a felháboro
dás érzése tölt el bennünket azok
kal szemben, akik nagy barátaink
nak ismételten megnyilatkozott ne
mes gesztusát, országunk jogos ön
érdekét szem előtt tartó megértő 
álláspontját a gazdaságilag tudat
lanok megtévesztésére akarják fel
használni. Szegények és pozíciói
kat féltő emberek, akik nem akar
ják tudomásul venni, hogy a nem
zetköziség. a demokrácia, a marxiz
mus. a szabad verseny, a zsidóura
lom, a gyarmati és a hazai kiak
názások* -nak, az arany uralmának 
ideje lejárt. Megbukott a rendszer 
és megbuktak az államok is. akik 
sorsukat a vérüktől és lelkűktől 
negyvenötezer lelket számláló pest- 
guk önös érdekeit szolgáló embe
rek kezébe tették le.

U T A  T  ,
t a w y i
e z ü s tá r u t  ItéiiiT 
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RővidesED piacra kerül 
íz epységes textil

Az elmúlt hét péntekjén, mint 
már jeleztük, az árkormány biztos
ságon megbeszélést tartottak az 
úgynevezett egységes tipusu tex
tiláruk ügyében az érdekképvise
letekkel. A Baross Szövetség ré
széről Förstner és Mamáz Baross- 
tagok jelentek meg az értekezleten, 
valamint Rabati Jenő központi tit
kár. Az értekezletre meghívást ka
pott a többi érdekképviselet is. Ki- 
szely dr. főrevizor elnöklésével le
tárgyalták a felhozott érveket és 
kívánságokat, amelyeknek figye
lembevételét a főrevizor kilátásba 
is helyezte. Hír szerint rövidesen 
már piacra is kerülnek az egy
séges tipusu textiláruk, amelyeket 
olcsó áron kíván a szegényebb nép
osztályok rendelkezésére bocsájtoni 
a kormányzat.

Cserna  G é z a
szerszámkészítő üzem e

Csepel. Ferenc-utca 54
Telefonhivó: 147-764

Bálin SSL Valuta Gyfzf i .  m n - i ic i  o

M egalaku lt a csepeli 
Baross-fiók

A nagy érdeklődés mellett ala
kult meg vasárnap a Baross Szö
vetség fiókja Csepelen, ebben a 
negyvenötezer lelket számláló pest
környéki ipari központban.

Az alakuló közgyűlés, melyen a 
Központ részéről megjelent Lányi 
Árpád, a szervezési osztály elnöke 
és Mester Kálmán központi tit
kár, a fővárosi viszonylatban is ha
talmas és gyönyörűen megépített 
kulturház Baross -zászlók k al gaz-

Keresztény 
kereskedőknek 
adják a lisztet!

A Baross Szövetség átírt a ke
resztény malmokhoz, hogy tekintet
tel arra. hogy most már kizárólag 
kweszténv malmosok őrölhetnek 
huzat és készíthetnek lisztet, in
dokolt volna, hogy csak keresztény 
kereskedőik hozzák forgalomba a 
hsztet, tehat a keresztény malmok 
csak keresztény kereskedőkkel lép. 
jenek üzleti összeköttetésbe.

D IÓ S Y  J Á N O S
fém- és vaaérukeroskodés 

Budapest, R ak ó cz l-u l 24
Fémáruk, konyheszerek. Guri-iiuri 
fügRónytartók. elegáns fogasok.

fürdőszobát ikkek stb.

dagon díszített nagycsarnokában 
folyt le.

Az alakuló közgyűlést, a szer
vezés körül nagy érdemeket szer
zett Müller Antal füszerkercs- 
kedó nyitotta meg. aki köszöntötte 
a Központ képviselőit és összefog
laló beszámolót adott a szervezés 
munkájáról.

Lányi Árpád, a szervezési osz
tály elnöke ismertette ezután a Ba
ross Szövetség célkitűzéseit, külö

nös hangsúllyal foglalkozva az if
júság elhelyezkedésének kérdésével 
gazdasági vonatkozásban.

Nagy tapssal fogadott beszéde 
után a közgyűlés egyhangú lelke
sedéssel a következő tisztikart vá
lasztotta meg:

Elnök: Mihályi Gyula műszaki 
kereskedő. Cgyv. elnök: Müller An
tal fűszer- és csemegekereskcdó. Al- 
elnökök: Simon Gyula, Szigeti Bé
la, Kövesdi József és Kvanta 
Gyötgj. Titkár és jegyző: Szili 
Máté újságíró. Pénztárnok: Ko- 
csordi István. Ellenőrök: Tóth
Andor, Asztalos Károly és Ladányi 
Bálint Számvizsgálók: Bridicska 
János, Furka István, Pillér Dezső 
és Jancsovits András, ügyész: dr. 
Imecs Aladár. Megválasztottak 
továbbá húsz választmányi tagot is.

A tisztikar megválasztása után 
Mester Kálmán tartott nagyhatású

Felszólalt ezután Csatay La
jos, a csepeli kereskedők egyesü
letének elnöke és Folláth József rk. 
káplán-hittanár. Mindketten lelkes 
és meleg szavakkal méltatták a Ba- 
roas-munka fontosságát, buzdítva és 
serkentve a tagokat erre a mun
kára.

Bndapesf, IV., Pázmány P. tér 5 
Szövet-selyem

Füszerkereskedőlcet érdekli
Kózll: Lánárt László sz. o. titkár

A  füszerszakosztály elnöksége el
határozta, hogy megvalósítja azt a 
régi kívánságot, hogy a szakosz
tály titkára hivatalos órát tartson 
a tagok ügyes-bajos dolgaikkal 
kapcsolatos felvilágosítás céljából.

A szakosztály titkára ezentúl 
minden pénteken este 6 órától 8

óráig a Szövetség székhazának f.-z. 
5. sz. termében készséggel áll a 
szakosztályi tagok rendelkezésére.

A szappan-bejelentéseket 1940. 
okt. 18-ig a Külkereskedelmi Hiva
talnak (Széchenyi rkp. 6 fsz. 37.) 
személyesen vagy ajánlott levélben 
kellett beküldeni.

Liszt- és burgonya
keverés

Az ország kenyérellátásának biz
tosítása érdekében a kormány ren
deletet adott ki, amely szerint a 
'Halmok ezentúl búzából legfeljebb 
30 százalék nulláslisztet és búzada
rát állíthatnak elő

Ugyanezt a célt szolgálja a föld- 
nfivelésQgyi miniszter nj rendelete 
is a burgonya kőtelező keverése 
tárgyában. Október 21-től kezdve 
100 kg liszt után számítva az egy
séges buzakenyérhez 25 kg., a barna 
kenyérhez 15 kg, a rozskenyérhez 
10 kg, a fehérsflteményhez 5 kg 
zúzott burgonyát kell felhasználni A 
rozsos buzakenyér készítésénél a 
felhasznált búzaliszt 25 százalék, a 
rozsliszthez tiz százalék burgonyát 
kell keverni. 100 kg. zúzott burgo
nya 25 kg. burgonyaliszttel, illetve 
burgony apebellv el helyettesíthető.

A két rendelet nemcsak az ország 
kenyérellátásának biztosítását szol
gálja, hanem a kitűnő burgonyater
més gazdaságos felhasználását is.

Uj kérdőív
Az október havi szokásos statisz

tikai kérdőív mellett a csemege- c-s 
füazerkereskedóknek Küldött a Sta
tisztikai Hivatal egy kékszmü új
fajta kérdőívet is, amelyben kér- 
dóafc intéz a beszerzett áruk szállí
tásának módjáról és eszközeiről.

A kérdőív igen egyszerű <
lón. Első kérdései a zöldség, friss 
gyümölcs, déligyümölcs, tojás, ba
romfi és lisztre vonatkoznak és ezek 
beszerzési forrásaira és ahol a 
beszerzést a kereskedő eszközli: 
Nagyvásártelepen, nagykereskedő
nél, temetőnél, malomnál vagy 
máshol.

A következő kérdések: a beszer
zett áruknak elszállítása hogyan és 
mi módon történik? Milyen szállító 

‘ jutnak el az egyes áru

cikkek raktártól-raktárig, rendelke
zik-e a kiskereskedő szállító alkal
mazottakkal?

A feleletek mindenesetre nagyon 
érdekesnek ígérkeznek.

A csemege- és füszerkereskedók 
örömmel látják ezt az érdeklődést, 
mert ebben végre megbecsülést és 
a nehéz munkájuknak feltárását vi
szik a társadalom széles rétege elé.

A csemege- és füszerkereskedók 
örömmel vennék, ha továbbra is, 
most már nemcsak anyagi, hanem 
szociális téren is több oldalról vi
lágíthatnák meg önmagukat.

Helyzetjelentés 
a m ogp ia cró l

Az olasz kontingensek kiosztásá
val kapcsolatban megélénkült a fe
hérbab forgalma, amelyből az el
múlt héten jelentősebb tételeket 
szállítottak ki. Kisebb mennyiség
ben piacra került még borsó, fürj
es tarkabab is.

Vöröskölesben és csillagfürtben 
a svájci exportkötések terhére tör
téntek nagyobb vásárlások. Csil- 
lagfürtból az áruk minőség sze
rint 22—24 pengő között változnak, 
a vörösköles ára szilárdan tartott. 
Biborheremag és szöszösbükküny- 
magból a kínálat változatlan árak 
mellett még nagyon gyenge és a 
piacra került mennyiség könnyen 
felvevőre talált.

Lóhere és lucernámag még min
dig nem került piacra. Kialakult 
ár hiányában a vevők tartózkod
nak a vásárlásoktól. A mákpiac a 
héten is teljesen üzlet télén volt.

A  fontosaLb magféleségek árai 
budapesti, illetve feladóállomási 
paritásban a következők:

Fehér köles 36.— (38.—), vörös-, 
köles 35.50 (37.—), egyéb köles 
35.25 (36.25), kék-mák 200.-
(203.—), sterilizált Viktória borsó
50.20, sterilizált zöld express borsó
40.20, sterilizált nagyszemü lencse

62.20, sterilizált középszemü len
cse 50.20, sterilizált kisszemü len
cse 40.20, fehér gyöngybab 43.20, 
fehér hosszú bab 46.20 (48.20), fe
hér laposbab 46.20 (48.20), fehér 
szokványbab 41.20, dunántúli szok
ványbab 40.20. felsőmagyarországi 
bab 39.20, gömbölyű fürjbab 47.20, 
hosszú fürjbab 45.20, barnabab
38.20, tarkabab 37.20, biborheremag 
135.— (140.—), tavaszi bükköny 
34.— (36.—), szöszös bükköny 78. - 
(83.—), fehér lapos csillagfürt 23.50 
(24.—)  pengő kg-ként

BRUNHUBER
udv. és kam. !6 liy i6P6SZ
Vili., Baross-utca 61. Tel.: 134178
Művészi elsőrangú fényképek, leve
lezőlapok, aquarell. olajfestmények 
Jutányos árak. i%  kedsezmíny

Uj üzleti záróra 
Kolozsvárott

Kolozsvár város katonai parancs
noka szabályozta az üzletek zár
óráját. Elrendelte, hogy az árakat 
ki kell függeszteni a kirakaton - 
ban és megszüntette az üzletek ed
digi 1 órától i  óráig terjedő zár
óráját. Úgy intézkedett, hogy az 
anyaországban életben lévő rendel
kezéseknek megfelelően hétközna
pon — szombat kivételével — az 
élelmiszerüzleteket reggel 7 órától 
este 7-ig tartsák nyitva, más üzle
teket reggel 8 órától este 6 óráig 
kell nyitvatartani. Szombaton az 
élelmiszerüzletek zárórája este 8 
óra, más üzleteké este 7 óra. A 
katonai parancsnok úgy rendelke
zett, hogy szombaton a zsidó ke
reskedők is az előbb jelzeté idő
pontok között kötelesek üzleteiket 
nyitvatartani. Vasárnap és piros- 
betűs ünnepnapon kizárólag élelmi
szerüzletek tartandók nyitva reggel 
7 órától délelőtt 10 óráig. Árusí
tani azonban csak élelmiszereket 
szabad.

Olajok, benzin , kenőanyagok, 
paraíin. AM O N1ÁKSZÓ D A 

d r .  F r e y t a g  B é la  J e n ő
vagyi olajnagykereskedőnél

Vili., Maria Terézia ler 14 Tel.: 131-334

Az ipartörvény hatálya alá 
tartozó valamennyi üzemre 
és üzletre kiterjed a bér

eméin rendelet
A minisztérium 7290,1940. sz. ren

delete, amely az iparban (kereske
delemben), valamint a liányászai
ban és kohászatban szabályozza a 
munkabéreket, általános hét szá
zalékos munkabéremelést hozott. 
Több oldalról hozzánk intézett kér
désre — félreértések elkerülése vé
gett mo6t közöljük, hogy a rendelet 
kiterjed minden, az ipart örvény ha
tálya alá tartozó vállalatra és 
üzemre is, tehát az iparos és ke- 
reskedósegédekre is. Nem terjed ki 
a rendelet hatálya azonban az iro-

K-LEINDL M ÁTYÁS
MENYASSZONYI MIRTUSZ- 
KOSZORJ ÉS FÁTYOL ÜZEME

N A G Y B A N I  E L A D Á S
Budapest,

V.. Vilmos császár-út 6. Tel. 384-248

dai személyzetre, a magánalkalma
zottakra. akiknek a javadalmazásá
ról külön rendelet fog intézkedni.

A szegedi Baross Szövetség és a 
festékkereskedó szakosztály egyéb
ként megállapítja, hogy a Baross 
Szövetségben tömörült vállalkozók, 
kereskedők és iparosok legtöbbje 
még a rendelet megjelenése előtt 
saját jószántukból méltányos mun
kabértöbbletet adtak alkalmazot
taiknak, a drágulásra való tekintet
tel és igy nekik ezenfelül terhet je
lent a Űremelés.

iá
Szép
Olcsó

C b  r r■ po
Dom onkos-”*1
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Édesipari értekezlet
Pénteken ez Országos Iparegyesü

let helyiségében értekezlet volt az 
árkormánybiztosság kiküldöttjeinek 
részvételével Az- édesipari szakmák 
kívánságára hívták össze az érte
kezletet, hogy tájékoztassák az ár- 
korménybiztosságot a csokoládé- és 
cukorkagyártás helyzetéről és az 
édesipar kívánságairól

A Baross-ujság munkatársa beszél
getést folytatott az egyik ismert ke
resztény csokoládégyárossal, aki a 
következőket mondotta az értekez
lettel kapcsolatban:

— A kakaóbab a beszerzési ne
hézségek mellett rendkívül megdrá
gult az utóbbi hetekben. Körülbe

lül a négyszeresére emelkedett az 
ára, úgyhogy szükségessé vált a 
készgyártroányok árának rendezése 
is. Ugyancsak ez a helyzet a szalon
cukor tekintetében. A szirup ára, 
nemkülönben a cukor ára emelke
dett és tekintettel arra, hogy fel 
kell készülnünk a karácsonyi na
gyobb bevásárlásokra és gyártásra, 
itt is sürgős az árak uj rendezése.

Sátoraljaújhely hatalmas feljodése
A közelmúltban megalakult Zem

plén-vármegyei Baross-fiók lelkesen 
felkarolta Sátoraljaújhely városi fej
lődésének kérdését. Ez a nagy ma
gyar város, amely egykor Kossuth 
Lajos működésének volt színhelye, 
a cseh uralom alatt igen sokat 
szenvedett. öt országutja közül 
négynek határsorompót állított a 
trianoni szerződés, lakossága sok 
ezerre leapadt és a Máv. egyik leg
nagyobb gépgyára és javitómflhelye 
lezárta kapuit, ami által több, mint 
ezer munkás lett kenyértelenné.

A felszabadulás óta Sátoraljaúj
hely erősen fejlődésnek indult. A

város polgármestere most megkere
sést intézett az érdekelt kereskedel
mi és iparkamarához, továbbá a Ba
ross Szövetséghez, hogy gyáripari, 
szövetkezeti és kereskedelmi létesít
mények megalapítása előmozdittas- 
sék.

A városban főképen cipőipari, szö
vő, fonó, gép, agyag, kő- és faipari 
intézményekre volna szükség. Ke
reskedelem szempontjából textíliák 
forgalombahozatala volna fellendíten
dő. Felhívjuk tagjaink figyelmét Sá
toraljaújhely város letelepülési le
hetőségeire.

A kormányzat a jövőben is 
támaszkodni kiván a keres
kedelmi és iparkamarákra

A Győri Kereskedelmi és Ipar
kamara fennállásának félszázados 
fordulója alkalmából kedden dísz
közgyűlést tartott, amelyen dr. 
MoLcner Ernő főtitkár méltatta a 
kamara 50 éves fennállásának je
lentőségét.

Majd Törley Bálint államtitkár 
tolmácsolta a miniszter üdvözletét. 
Hangoztatta, hogy a kormányzat, 
máit eddig, a jövőben is támasz
kodni kivan a kereskedelmi és ipar
kamarákra. Kiemelte a győri ka
mara fokozott jelentőségét Nyu
gat kapujában.

A mai rendkívüli időkben — 
folytatta — a kormány minden 
igyekezete arra irányul, hogy a le
hetőségekkel számolva, gondoskod

jék a szükséges nyersanyagokról. 
Eddig — általános szeinpoutból 
figyelembe sem jöhető kisebb za
varoktól eltekintve — sikerült is. 
Számolni kell azonban azzal, hogy 
a jövőben a viszonyok nehezeobe 
válhatnak, de egységünket, erőn
ket és fegyelmezettségünket minden 
körülmények között meg kell óv
nunk és fenn kell tartanunk. Fenn 
kell tartanunk nagy nemzeti érde
keink további fejlesztése és bizto
sítása érdekében, de fenn kell tar
tanunk azért is, hogy ezek az in
tézményeink, amelyek több évtize
den keresztül zavartalanul megállot
ták helyüket, továbbra is megfe
lelhessenek a fokozott kívánalmak-

Munkája könnyebb lesz, ha

Id e á l  és E rika
Írógépet vesz. Vezérképviselő: BÁLINT SAR O LTA
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 50. TELEFONSZÁM; 422-123

Egyenlő és igazságos tejelosztást
sürgetnek a fűszeresek

A hatóságok egyik legnagyobb 
gondja: Budapest kőzélelme/ésének 
biztosítása. A legnagyobb nehézsé
geket is le akarják k üzdeni, hogy ez 
megtörténjék. Egyik ilyen leküzdésre 
váró nehézség a főváros tejellátása 
körül mutatkozik

Már körülbelül egy éve, hogy za
varok mutatkoznak a csemege- és 
füszerkereskedók tejellátása körül. A 
megnyugtató megokolások már nem 
állanak helyt és Szövetségünkhöz 
egyre több panasz érkezik a tej
vállalatok ellen. Egyes kereskedők 
egzisztenciájukat látják veszélyez
tetve, mert a megrendelt 100 - 200 li
ter tej helyett alig 15—20 litert kap
nak és ebből kellene ellátniuk a ve
vőkörüket.

Emellett azután egymásután túl
kapásokat tapasztalnak. Egyes tejki- 
hordók valóságos külőnüzleiet csinál
nak abból, hogy egy-egy kis •feles
leget*, tehát az átadandó mennyisé
gen felüli adagot némi •ellenszol
gáltatás* fejében leadnak. Előfor
dult, hogy az egyik keresztény ke
reskedő igy a szükséges 110 liter 
helyett 20 litert, a szomszédos zsi
dó pedig, aki 30 litert szokott ren
delni. 200 liter tejhez jutott.

A fűszeresek igazságtalanságnak 
tartják, hogy a tejvállalatok saját 
Bókjaikat 100 százalékosan ellátják

áruval, ugyanakkor pedig régi ren
delőiket. a lüszerkereskedöket egy- 
harmadrészben sem elégítik ki.

Belátják a fűszeresek, hogy ne
hézségek vannak a szállítás körül, 
de a korlátozott mennyiséget egyen
lően és igazságosan kell elosztani.

Szükségesnek tartanák ennek az 
állapotnak a megszüntetésére, hogy 
a tejvállalatok minden kereskedő 
által betekinthető járási ivet és 
készpénzvásárlásról szóló feljegyzést 
adnának a tejkihordóknak, annál is 
inkább, mert az ilyen iv a 111.809 
1934 sz. PM. rendelet értelmében 
bélyegmentes és nem jelent külön 
terhet a vállalatokra, viszont kétség
telenül orvosolná a fűszer- és cse
megekereskedők sérelmét. (L. !*■>

Mazsola-
szükségletét

jegyeztesse e’ő: tavalyi érura e 
hónap végén való szá litésra ; friss 
érura november végén vagy decem
ber elején való szél itésra. az ér- 
kormónybiztosság által megállapí

tott árakon.

Kiicses kávé-tea behizatal
Bidaptii, U M ii i - t t t  H. Tel.: 131-704
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E rd é ly  szerepe  
a  k e re sk e d ő i után pótlásban
Irta: d r . v ité z  G y u l a y

A visszatért feeletmagyarországi 
és erdélyi részek változatos termé
szeti kincsei igen nagy materiális 
értéket jelentenek, de legalább is 
ugyanilyent azok a szellemi érté
kek, amelyekkel a visszatért ré
szek gazdagítják a megnagyobbo
dott országot. Ez az immateriális 
érték elsősorban az erdélyi embert 
a történelem során mindig különö
sen jellemző gazdasági érzék.

Több mint két és fél évszázad
jai ezelőtt gróf Bethlen Miklós 
•rdélyi kancellár, az emlékiratai
ról nevezetes államférfi, aki sze
mélyes ismeretségben volt kora 
francia és angol minisztereivel, ha
talmas tervet készített törvényja
vaslat formájában, amelyben Er
dély meggazdagodásának előfelté
teleit akarta megteremteni. Azt 
szerette volna elérni, hogy Erdély 
tranzitó kereskedelme utján úgy bo
csássa át más országok kincseit, 
mint a csatorna a vizet: importál
jon nyersanyagot, dolgozza fel és 
nagy nyereséggel adja vissza azok
nak. akiktől vette. Értékesítse sa-

Sa já t érdekében kérje ki 
minden biztosítási kérdésben a

Baross hiztosításí iroda
tanácsát. Kívánságra (levélben o. te
lefonon) megbízottunk felkeresi tag
jainkat*Baross-székház. 134-300

ját termékeit csengő aranyak elle
nében és pénzét ne engedje ki az 
országból. Erdélyben forogjon a 
pénz és a forgalom adjon mun
kát minden embernek. A nagy er- 
.lelyi politikus több. mint száz év
vel előzte meg ezzel az anyaor
szágot, amelynek országgyűlése elö- 
'Zör 1790-bén foglalkozott gazda
sági kérdésekkel. Maga ez a törté
neti példa is elegendő lenne annak 
1 ctiizonvitására. hogy a gazdasági 
•■színék tekintetében Erdély meny
nyire elől jár. de találunk még egy 
náténeti adatot ebben a gondolat
körben.

1833-ban Csiszár Sámuel kolozs
vári református lelkész egy keres
kedő koporsójánál tartott beszédé
ben a kereskedői munka értékéről 
valóságos himnuszt zengett. Kér
dezd meg mi ád fényt és erőt a 
státusoknak? íg y  fogod találni, a 
bölcsen rendszerezett virágzó keres
kedési intézkedések mesteri keze. 
Kereskedés nélkül nincs élete a 
népeknek. Miért lenne megvetésre 
méltó kereskedés munkás élethi
vatása: A kolozsvári prédikátor

LUNA
sósbor szesz

mentholos. 50*/« nlkoholtarlalom- 
mal. kitűnő minőség 

G yártja : HAZAI LIKŐR. RUM 
és SZESZGYÁR R.T.

akkor hirdeti már a kereskedői 
unka tisztes voltát, a közösség 

-/>-alpontjából való nagy hasznát, 
amikor az anyaországban Széchenyi 
idevágó tanításai még nem tudják 
: 'líráim a közvéleményt és a nem
zeti társadalom idegen szerűen áll 
-zemben a kereskedelem és ipar te- 
\ ékenvuégt-vel. Borotvás .\ agy Sán
dor. akinek a Közgazdasagi Műve
lődésünk K«-zdetá cimü kiváló 
munkájában találjuk ezt a kortör- 
téneti dokumentum szempontjából 
oiy fontos adatot. Erdély fóváro- 
ijir kényszerült elmenni kutatasai- 

t.-an, hogv a kereskedői foglalkozás 
ilyen méltatására találjon.

Császár nagytiazteletü ur nem 
• ióátéleteket akart eloszlatni, álló
kor gyászbeszédében a kereskedő 
mesterségét dicsérte, hanem az er
délyi felfogásnak adott kifejezést. 
Az erdélyi magyar száz évvel ez- 
. ,ótt. sót mée régebben, magasra

Tibor, a Budapesti Kereskedelmi é
értékelte a kereskedő és iparos 
munkáját, amelynek többé-kevésbé 
részese is volt Erdély történeti fej
lődése — különösen a XVIII. szá
zadtól kezdve — nem biztosította 
számára az anyaországi magyar ne
messég hivatali érvényesülését, de 
az erdélyi föld alkata sem tette le
hetővé azt a gondtalan gazdálko
dást. amit az Alföld, vagy a Du
nántúl földesurai megengedhettek 
maguknak. Kemény harcot kellett 
folytatnia a gubemium uraival, 
éppen úgy. mint a föld mostohasá- 
gával. Kereskedőnek kellett lennie, 
hogy termését értékesíthesse és

Iparkamara főtitkára
ipari vállalkozónak, hogy erdei és
hegyi kincseit kifizető módon ad
hassa el. így fejlődött Erdélyben 
egészen más irányokban a magyar
ság gazdasági szelleme, amely nem 
a Széchenyi által ostorozott gazda
sági közönybe torkollott, hanem el
lenkezően, gazdasági küzdelemben 
való helytállásra nevelte Erdély 
fiait Ez a megedződés, kicsiszolt 
gazdasági érzék most az egész or
szág hatalmas szellemi erőtartalé
kává vált.

Az erdélyi ember visszakapcso
lódása a megnagyobbodott Magyar- 
ország gazdasági munkájába, hatal

mas lépést jelölt a kereskedői után
pótlás nehéz kérdésének megoldása 
felé. Az erdélyi magyarság, amely 
a húszéves elnyomás alatt kormá
nyától nemcsak, hogy támogatást 
nem kapott, hanem annak magyar
ságellenes törekvéseit mindennapi 
munkájában érezhette, arra edző
dött meg, hogy önmagában álljon 
helyt a létért való küzdelemben. 
Maga emberségéből tartotta meg 
műhelyeit, gyárait, üzleteit az ide
gen hatalom elnyomásának ellen
állva. Ebben is bebizonyosodott, 
hogy vexatio dat intellectum. Ez 
az intellektus főképpen a gazdasá
giakban jelentkezik. Az erdélyi ma
gyarság már kétségtelen feleletet 
adott arra az utóbbi időben gyak
ran feltett kérdésre, hogy alkat- 
mas-e a magyar faj kereskedelmi 
és ipari foglalkozásokra.

Áruforgalmi és Fizetési Egyezmény 
Magyarország és a Szovjetköztársaság között

A m. kir. Minisztérium 1940. évi 
6400 ME. sz. rendeleté (B. K. 
szeptember 15. 209. szám) f. é. 
szeptember 15-én kezdődóleg ideig
lenes hatállyal életbeléptette a Ma
gyarország és a Szovjet-Unió kö
zött Moszkvában f. é. szeptember 
3-án aláirt kereskedelmi és hajó
zási szerződést.

A szerződés szabályozza a két 
ország között felmerülő kereske
delmi és hajózási kérdéseket, azon
kívül a Szovjet-Unió részéről egy 
kercskedel mi képviselet felállítását 
tervezi Budapesten. A szerződést 
kiegészíti még egy áruforgalmi és 
fizetési egyezmény, mely a két or
szág részéről egymásnak kölcsönö
sen biztosított kontingenseket tar
talmazza.

A fizetések összege általi oar

egyenlő és USA-dollárban van 
megállapítva; a fizetések kiegyen
lítése három havi időközönként jön 
létre. Ugyancsak három hónapon
ként fog összeülni az a bizottság, 
amely az egyezmény végrehajtásá
nak zavartalanságáról gondoskodik.

A két ország nemzeti bankjai 
egymás szárakra, kamatmentes USA- 
dollár-számlákat nyitnak: a befi
zetés a napi árfolyamon a minden
kori felár hozzáadásával történik.

Amennyiben egy hónappal a le
járat előtt nem történik felmon
dás egyik fél részéről sem, az 
egyezmény a következő évre is 
meghosszabbítást nyer.

Behozatal*
Kivitel*

*) 1.000 P-ben.

Magyarság a következő árukat 
hozhatja be a Szovjet-Unióból: 
bányafa, gömbfa, fűrészelt-fa, pa
mut, pamuthulladék, foszfát és 
szuperfoszfát, kenő- és henger- 
olaj, mangánérc, krómérc. továbbá 
barnakö. nyers naftalin, terpentin 
és aszbeszt.

Magyarország pedig a következő 
árukat viheti ki Szovjet-Unióba: 
vasúti kerékpárok, vasúti kocsiten
gelyek, furán cső és szivó-nyomó- 
cső. elektromotorok, generátorok, 
Diesel-motorok és lokomobildk, va
lamint egyéb felszerelési tárgyak.

Oroszországgal való forgalmunk 
a következőképpen alakult:

1935 1936 1937 1938: 1939
1.967 1.486 296 71 253
1.989 125 2.073 - —

Dr. Rieger Tibor.

^  D etex  nadrág, 
D etex  kom biné!

B É K E
modem kényelem, aavartalan pihenés

a S v áb h eg y en

NORMAFA ......
a  s ite re p e k  k ö z p o n tja
Körponti MM*. ■  • I • f  Wt*vU. r*fli hHM 
konyha, t ő j é t  ké t al l é tO Aiarfto..

Telefon: l®-152. ____
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Lelkes örömmel értesültünk arról, 
hogy az uj, u. n. harmadik zsidó- 
törvény. amelyről gróf Teleki Pál 
miniszterelnök már többször megem
lékezett. rövid időn belül az ország
gyűlés elé kerül s azt a kormány 
gyors tempóban lógja letárgyalni. 
! hyty ezzel a hazának, a nemzetnek, 
minden öskeresztény magyarnak mi
lyen nagy szolgálatot tesz, mind
annyian áiérezzük és tudjuk.

Az élet beigazolta, hogy a korábbi 
zsidótörvényekkel célt nem értek, 
azzal Szent István birodalmának ér
dekeit előbbre nem vitték. A zsidó
ság apraja, nagyja, de kiváltképen 
a -nagyja a most érvényben lévő 
törvények szigorát alig-alig érzik. 
Mert, hogy néhány városban a pol
gármester izzó magyar lelkének ér
zéseit követve zsidó kereskedőknek 
a piaci árusítást betiltotta és hogy 
a zsidóktól az italmérési enge
délyt megvonta, valamint, hogy 80 
120 P-vel dotált állásokból a zsidó 
kistisztviselőket a pénzintézetek el
bocsátották. ezekkel az intézke
désekkel Magyarország legszentebb 
érdekeit még nem szolgálták.

A nagy zsidók horribilis nagy jö
vedelmekkel és kereseti lehetőségek
kel ma is grasszálnak s ami a leg- 
szomorubb főképpen az ipar és ke
reskedelem terén, tehát olyan tere
ken, aholis nekünk, keresztény ma
gyaroknak kell gazsulálnunk, hogy 
elengedhetetlen életszükségleteinket 
beszerezhessük.

A zsidó természetesen kihasznál-

fiz összes lég- ts gáz-védelmi szakfelszerelések

S z a  l a y  és T á r s a
B u d a p e s t, V ., A lk o tm á n y -u .  12. T e l. :  118-458, 122-881

A m. kir. Honvéde'mi Miniszter Úrral egyetérló eg a m. ^r Kwesk es 
Közlekedésügyi Miniszter Ur által 25.313 1938 I a es 30.015/1938 I a 
sz. engedélyezett és 15.600 1938 sz. 7.§. (1) értelmében a m kir Hon
védelmi Vlmisztérium ellenőrzése mellett működó s z a  K u z i e t

ja a helyzetet, ki is szolgál 
két úgy, ahogy, mert hiszen azért 
az üzletet nem engedi el, de setn- 
nriesetre sem.úgy és olyan mérték
ben. mint faj test véreit.

Olvassuk, hogy most legutóbb Sze
ged és Miskolc polgármestere eltil
totta a zsidó kereskedőket a piaci 
árusítástól, az állatkereskedelemtöl, 
az itahnérési jog gyakorlásától, de 
ugyanakkor úgy ezekben a városok
ban. mint a legmagyarabb Debrecen

városában is a menet jegyirodák, a 
szén- és tüzifakereskedések és kép
viseletek mind zsidó kézben vannak. 
Ezekre már eddig is ki kellett vol
na terjeszteni a zsidótörvény ren
delkezéseit. Biztatjuk magunkat és 
reméljük, hogy a harmadik, most 
készülő törvény ezekre is. valamint 
sok egyébre is meghozza a maga 
félre nem magyarázható rendelkezé
seit. Adja Isten, hogy úgy legyen, 

j B. G. (Debrecen.)

ZORGO
BUDAPEST, IV., DEÁK FERENC-UTCA 19

KELENGYE FOGALOM
TEXTIL NAGYKERESKEDŐ

ZORTEX-MÁRKA!

„Ezen intézkedéssel a keresztény gazdasági 
megeresősödést kívántam előmozdítani!"..

Pest-vármegye alispánjának kezde
ményezésére több vármegye alispánja 
eltiltotta a zsidókat attól, hogy vá
sárokon, hetipiacokon és búcsúkon 
árusithaasanak.

Most ehhez a kezdeményezéshez 
Vas-vármegye alispánja is csatlako
zott. Horváth Kálmán dr. alispán 
véghatározatot hozott a zsidó áru
soknak az országos vásárokról, bú
csúkról és napi piacokról való ki
tiltása tágyában.

Kimondta az alispán, hogy \ as- 
várniegjre valamennyi községében, va
lamint Szombathely és Kőszeg vá
rosokban. úgy a helybeli, nnnt az 
idegen lakóhelyű zsidó árusoknak

Jobbágy és Boné
szövet Él vászonén] nagykereskedés
V II., K á r o ly - k ö r u l  3/a 

Telefon: 4 2 3-9 34
bel- és külföldi 
divatszövetek
olcsó konfekció szöve
tek öltöny, mikádó 
és télikabátokra

Sifonok, vásznak, 
d a m a s z t á r u k

Kanavásznak. zeiirek. 

Kereskedők és feldolgozók részére 
szövetekről mintákat is küldünk.

sén bejelentette, hogy a kérést telje
síti, ha megfelelő törvényes mód van 
rá.

Hódmezővásárhely városi hivatala 
intézkedett, hogy a zsidó kereskedő
ket és iparosokat kitiltsák a heti 
és országos vásárokról. Ezentúl te-

Triznya cipők
IV., Váci-utca 25. sz.

FASZÉN
retorta és boksa 
csomagos. zsákot és fuvartételekben
H alm o s és  V eszp rém y

cégnéi Budapest, XL, Etele-tér 7.
Kelenföldi-p. u. telefon: 259-875 
Fűszeresek, szebók. bádogosok ré
szére naponkénti szállitáe.

hát zsidók ezeken a helyeken nem 
fejthetnek k:. üzleti tevékenységet.

A pápai járás főszolgabirája a 
pápai Baross Szövetség kérésére 
5807/1940. számú rendelkezésével a 
pápai járás területén eltiltotta a zsi
dókat a vásárokon és búcsúkon való 
árusítástól, illetve megtiltotta, hogy 
zsidók vásárokon és búcsúkon hely- 
foglalási engedélyt kapjanak.

búcsúkon és vásárokon, valamint ha
vi- és hetipiacokon való megjele
nését és részükre helyfoglalási, illet
ve árusítási engedély kiadását ok
tóber 15-től kezdve megtiltja.

Véghatározatát az alispán a kö
vetkezőképen indokolta: így kellett 
határoznom, mert ezen intézkedéssel 
a keresztény magyar kereskedők és 
iparosok gazdasági megerősödését 
kívántam előmozdítani az 1939. évi 
IV. törvénycikk szellemében ...

A békéscsabai Baross-csoport in
dítványt terjesztett vitéz Márkv Bar
na alispán elé. hogy a megye pia
cairól tiltsák ki a zsidókat. Az al
ispán a közigazgatási bizottság üle-

• LAPITTATOTT 1888-

MÁRKÁS MINŐSÉGŰ
HUSKÜLÖNLÉGESSÉGEKKEl

TÁPÉRTÉKÉT. ERŐT, EGÉSZSÉGET AD.

Felülvizsgálják 
a vendéglősök terheit

A budapesti vendéglősök ipartes- 
tülete a béremelésekkel és a mező- 
gazdasági termények drágulásával 
kapcsolatban távirattal fordult a mi
niszterelnökhöz, a kereskedelmi mi
niszterhez és az árkormánybiztosboz.

A vendéglősök ipartestületének

táviratára a kormány intézkedett, 
hogy a fővárosi vendéglőkben és ká
véházakban vizsgálják felül a drá
gulás okozta terheket és azt hogy 
a béremelés milyen mértékben járul 
hozzá ehhez

Három uj petróleum
rendelet

Három petróleum-rendelet jelent 
meg a Hivatalos Lap pénteki számá
ban:

1. ) A keresk. miniszter 99.000 sz. 
r. az adóköteles petróleum fogyasz
tásának szabályozásáról kiadott 
5230. sz. r. miniszterelnöki rende
let végrehajtásáról.

2. ) az iparügyi miniszter 50.000.

Képkeretek
HOFFMANN FERENC-nél
Boest. IT, Károly U rlly-ft 28. I I,  Gerléczi-u. 5

sz. r. az adóköteles petróleum for- 
galombahozatalának szabályozásáról. 
Az iparügyi miniszter megállapítja, 
hogy petróleumnak fogyasztók ré
szére közvetlen árusításával foglal
kozó kereskedő petróleumot a közsé
gi elöljáróság (a polgármester) által 
kiállított beszerzési engedély alap
ján szerezhet be. A községi elöl
járóság (polgármester) a beszerzési 
engedélyeket a hónap 20 24-ike kö
zött állítja ki. E beszerzési enge
dély beszolgáltatása ellenében petró
leumot továbbeladók részére árusító 
iparos (kereskedő) a petróleumot a 
beszerzési engedély kiállítása hónap
jának 25. napjától a következő hó
nap 24. napjáig az ásványolajbizott
ság engedélye nélkül utalványra ki-

Király és Mészáros
közszálUtáei szabd 
és fehérnemű üzeme
Budapest ,  II., 

Zstgmoné király-ulja 24. sm. 

T e l e f e n : 1 5 3 -6 6 4

rendeltetéssel kapott petróleumot 
csak az ásványolajt bizottság intéz
kedésére adhatja tovább.

3. A kereskedelmi miniszter 99.100.
u rendeletében szabályozza az adó

köteles petróleum kereskedői for
galmát. A rendelet függelékében 149 
nagykereskedői körzetet jelöl ki. A 
nagykereskedők a körzetükhöz tarto
zó kiskereskedőket látják el, illetve 
a kiskereskedő csak tőlük szerezhet 
be petróleumot.

Petróleumnagykereskedői kijelölés 
iránt a minisztériumhoz kell fordul
ni, a kiskereskedői kijelölés ügyé
ben a törvényhatóság első tisztvi
selője az elsőfokú iparhatóság elő
terjesztésére dönt. Akinek jogosult
sága megszűnt, készletét legfeljebb 
30 napig árusíthatja.

szolgáltathatja. A kereskedő köte
les a havonta átvett petróleummeny- 
nyiségről az átadó iparosnak az átvé
telt követő 20. napjáig elszámolni. 
A kereskedő, mig készlete van. köte
les készpénzért kiszolgáltatni a vevő
nek. A kereskedő a meghatározott

Három a magyarnak igazsága. 
Három kalap a Delfl reklámja. 
Hordjon ön is Delfi márkát. 
Pártolja a magyar munkát

Jypmk fíneipp malátakávét!



Folytatás az 1. oldalról
▼agy órománaa más részébe vándo
roljon, mert csak ott találhatott 
munkát és betevő falatot. Iparo
sainkat belekénvszeritették aromán 
mun kákáin arába, ahol a magán
tisztviselők és munkások mellett je
lentéktelen kisebbség volt.

Az ipartestületeket feloszlatták, 
**8?' hogy a magyar iparosság szer
vezet nélkül maradt, székházaikat 
pedig a román munkakamara vette 
birtokába. Ugyanez történt a ke
reskedelem terén.

Nagyvárad magyarsága mindenei 
elvesztette, csupán egy maradt meg 
töretlenül: a hite!

A hit diadalmaskodott. Nagyvá
rad ismét magyar, szabad város és

nyíltan büszkélkedhet magyar kin
cses vei, ősi székesegyházával, vá
rával, premontrei rendházával, —
dicső történelmével.

Mint idegenforgalmi gócpont, Fé- 
lixfürdőt és Püspökfiirdót nyújtja 
a látogatónak, strandfürdővel ren
delkezik és most már csupán azt 
várja, hogy a kormány segítő kész
sége jobban belekapcsolja a forga
lomba. A'agyváradnak- szüksége 
van közüzemekre, a nemzetközi for
galomba való fokozott bekapcso
lásra. üzletvezetőségre, tankerületi 
főigazgatóságra, szakiskolákra, a 
■második magyar műegyetemre és 
egykor virágzó iparának feltámasz
tására. (Nagy taps és éljenzés.)

A főherceg
a gyorsforraló intelligenciáról

\itez József Ferenc főherceg 
mondott köszönetét az előadónak 
nagyhatású es melyenszántó előadá
sáért. majd reflexiókat fűzött az 
elmondottakhoz. Nekünk, magva
roknak nincs szükségünk az odaát 
szolgai mázott gyorsforraló intelli
gencia nevelésre, amely a félmü
veitek tömegét juttatta hatalom 
birtokába. Mögöttünk ezer év kul
túrája es ereje áll.

Az állami segítéssel kapcsola
tosan rámutatott arra, hogy nem 
szabad mindent az államtól romi, 
hanem kozületnek. társadalomnak 
kell összefognia az építés munká
jában.

llovszky János orsz. képviselő 
felszólalásában hangoztatta, büszke, 
hogy a munka termében a vissza
tért Erdély hozzánk legközelebb eső 
ván mának vezető férfin tarthatta 
meg előadását, amelyet követni 
fognak a többi erdélyi városok ve
zető egyéniségeinek előadásai is. 
.4 Baross Szövetség segítő kezet 
nyújt a: erdélyi magyar testvérek 
felé. A kolozsvári Baross-ünnep a 
két országrész .gybeforrásának 
megpecsételése lesz és törekedni fo
gunk arra. hogy mielőbb Xagytö
rődön is ki*űzhessük a Baross-lofy,-
p*.

A lelkes hangulatú ünnepi ülés 
után a résztvevők fehér oszt álnál 
ültek issze. A pohárköszöntők so
rát Földessy Gyula orsz. képvi
selő nyitotta m.v és a Kormány

zóra ürítette poharát: .Íz ország- 
gyár api tó vezérre, akinek bölcses
sége és ereje egybe fogja forrasz
tani Szent István birodalmának 
minden népét az ezeréves határok 
koszorújában. .4 hazatért ruszin 
nép nevében köszöntötte ezután a 
hazatért erdélyieket és képviselő
jüket. Nagyvárad polgármesterét.

Soós István dr. nagyváradi pol
gármester köszönetét mondott a je
lenlevő Királyi Fenségnek és a 
Baross elnökségének a magyaros 
fogadtatásért. Húsz éven át min
denütt csak tartózkodással vagy 
gúnyos lenézéssel találkozott. Most 
éra igazában, hogy érdemes élni. 
szabadnak lenni és egy táros érde
kében aktiéi ‘ást kifejteni.

Balogh Gyula dr. dobreoeni Ba
ross elnök lelkeshangu pohárköszön- 
tője után llovszky János felszóla
lása zárta be a beszédek sorát.

Az ünnepi ülés után megkérdez
tük a Fenséges Urat. milyen érzel
mekkel készül a Baross Szövetség 
kolozsvári útjára.

— Kimondhatatlan öröm mszemre 
— mondotta a Baross újságnak 
vitéz József Ferenc főherceg —. 
hogy újból Kolozsvárra mehe
tek, mert hiszen reszt vet te in a ko
lozsvári bevonuláson is. Különös 
öröm nekem ez a második utazás, 
mert hiszen most. amikor a pompás 
magyar honvédség már birtokába 
vette Erdély fővárosát, a Baross- 
szellem, a Baross-gondolat tanul 
be az ősi magyar uóros falai közé.

Stafétabotot készítettem Erdély 
városai részére, hegy vigyék tovibo 
magvar lendülettel es lelkesedés
sel az ezeréves határig. Ezt a sta
fétabotot először Kolozsvárnak 
adom. hogy vigye, adja tovább a 
teljes magvar győzelemig.

A Fenséges l ’r esryébként meleg 
elismeréssel szólt a Baross-idegeu- 
forgalmi főcsoport munkásságáról, 
amelynek uj vtjaként Erdély fel
karolását és segítését jelölte meg.

Erős kézzel 
strohm annok e llen

A strohmannok ellen egyre erőtel
jesebben folyik a Baross Szövetség 
áltál megindított akció. A hatóságok 
is erelyesen lecsapnak a zsidótör
vényt kijáisaó zsidófedezókre. A 
nagykőrösi közel elme/esi hivatalban 
az utóbbi időben feltűnt, hogy a 
(ukoráru vitásból kizárt zsidó Ke
reskedők még mindig rendelkeznek 
fakorral. Megindult a nyomozás ás 
kiderült, hogy négy keresztény ke
reskedő veszi fel a kizárt kereske
dők részére szükséges cukrot es azt 
ótndják nekik árusításra, illetve a 
kizárt kereskedők által összegyűj
tött cukorjegvekre ők igényük ki a 
cukrot.

A vizsgálat után a hatóság meg
vonta a cukorárusitás jogát a négy 
kereskedőtől, de megtorlásképen nem 
kapnak petróleumjegvet sem és ki
zárják őket a tüzelőanyag ára vitásá
ból is.

Sopronban ugyancsak strohmannt 
lepleztek le Egy zsidó röföskereske- 
dö keresztény háztartási alkalma
zottja nevére váltott ki iparigazol
ványt és ennek alapján folytatta üz
leti tevékenységét. A hatóság a le
leplezés után a strohmann háztartási 
alkalmazott és a zsidó rőlős ellen 
megindította a szigora eljárást.

S z ju la / v  3 ~ .ú z s e f
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Százötven riadom, és busz pró
bakisasszony talál) elhelyezkedést 
uj pályáján a Baross Női labor 
múlt évi tanfolyama után, amelyet 
az idén bővítetten rendez meg a 
BNT Az idén végzett növendékek 
■ Baroao-cégek karácsony! vásárain 
és téli fc—-

Próba-szerencse. Hogy érheti önt 
nagyobb nyeremény-szerencse, ha 
nincs sorsjegye? Még ha csalódott 
is eddig — nem szabad reményét 
elveszítenie. Kitartás és türelem a 
legfontosabb! Most itt az alkalom! 
Már október 19-en kezdődik az uj 
sorsjáték. Próbálja ki a szerencséjét 
én vegyen, vagy rendeljen aorsja- 
gyet bármelyik főárasitóoáL

^ r á j e r
( ( m i n k :  m lilHé, I liin , keksz
ónak a jobb (ille tékben!

Halkonzervet és mustárt

WARHANEK C. c tg lil vásároljon I  halkonzervszakma legré
gibb is  legnagtobb tál alata. Budapest. XIII.. 
Fraagegio mca 8-10. szia- Teltfea: 292— 113

Akik  
még nem
fizették meg a címükre küldött sors
jegyek árát, szíveskedjenek azt az

október 19-én
kezdődő

húzások előtt okvetlen befizetni, mert 
a játékban csak a kifizetett sorsje

gyek játszanak.

Aki nem akar
a küldött sorsjeggyel játszani, küldje 
vissza, mert a sorsjegy visszatartása 

a füárusitóknak kárt okoz.

B u d á n !
Harisnya, fehérnemű

Horkainál
I.. Krisztina - körút 30. sz.

Ax „Imperator"
■zab. szabályozható es rugalmas 
lúdtalpbetét a lábbajok megszün
tetésére es gyógyítására ezidősze- 
rinl a legjobb, legtökéletesebb, leg

alkalmasabb gyégyeszkö/!

„IMPERATOR"
*pec. szaküzlet 

nemes BANKÓ LÁSZLÓ
(I. temnicüMitci 15. lel.: IW-Mt
®sja°k-u. aaroá) A Ms» B. B lat. ualhlSi*

Szőnyeg, bitorszövet, függöny, paplan, linóleum, tapéta

Főiizlet: Budapest, V., Vörösmarty-tér 3
Fióküzletek : Budaiul, H„ Ural, Uráli ul tt, III., Rálóczi-úl 24, I 

— tea — Hitele — Pécs - Somon — Stonlialliel!

TAtum

fényu p,uceél_

IKARUS-GORFUGGnHYTaRIOK
kaphatók minden szaküzletben

Gyár: XHI-, Oratáiliré-i 26Ü

MINDIG
a megfelelő modellt nyújt)* ** 
OlympU. OLYMPLA - STAN
DARD 8 ötféle koctlhosszusággal 
ét * legkülönbözőbb előnyős újítá
sokkal, OLYMPIA portablc író

gépek ugyancsak ötféle típusban a 
legelőnyösebb részletfizetési lehe
tőségekkel kaphatók. — Kérjen 
képes Ismertetőt és bemutatást sz

OLYMPIA IRODAGÉPEK k. L t  -  tói 
Budapest VIL. Erzsébet kft 28 és 32 
TávbcstélSkt 420-136/ 420-137 I 42á-J3á

Keres Á l l á s t  k a p
Textil szakmában fizetéa nélküli 

tanulónak elhelyezkedne Kiss Mar
git, Krisztina körút 155 -157., Seil- 
fert Ödönné Szabóky utca 30., és 
Pozsonyi Irén, Újpest, Berni u. i.

31 éves őakereaztény, kereskedelmi 
érettségit tett fiatalember, perfekt 
német és keveset beszél angolul is 
Címe- Hunyady Mátyás, IX., Fővám- 
tér 13.

41 éves, nős tűzharcos, irodai 
vagy egyéb állást keres. — 27.

Kolozsvári kereskedő 50.000 P. biz
tosítékkal nagyobb gyár, vagy üz
let lerakatát, vezérképviseletét, vagy 
bizományosságát óhajtja elnyerni.
29.

üdülőhely keres keresztény ve
gyeskereskedőt és vendéglőst, aki 
megfelelő tőkével rendelkezik. -  11.

Felsőipariskolát végzett motorke
zelői képesítéssel rendelkező, 20 
éves fiatalember elhelyezkedést ke
res. 26.

Cipökereskedösegéd nagy gyakor
lattal elhelyezkedne. 30.

Pén/heszedöi vagy egyéb bizalmi 
állásra, kedvezményes utazási jegy- 
gyei rendelkező nyugdíjas férfi 
ajánlkozik. 31.

34. éves nős. férfifodrász segéd, 
aki 11 évig önálló volt, elhelyezke
dést keres. 32.

OkL gazda özvegye házvezetőnői 
vagy gazdaasszonyi állást keres. 
Cim: Népszínház u. 18., trafik. — 34.

Azonnali belépésre keres papír- 
szakmában jártas fiatal segédet 
■ Újságosból t, papirkereskedés. Nyír
egyháza. « 33.

[I B  U  R  I  5 5 - t  és egyéb é le lm isze rt 

Molnár és Kozmától veszün k 
IX., Ráday-utca 3. sz. Telelőn: 384- 318

A Baross-utazók vidám estje. A
Baross Szövetség Kereskedelmi Kép
viselők és Utazók Szakosztálya no
vember 3-án d. u. 6 órai kezdettel 
tánccal egybekötött vidám estet ren
dez a Baross-székház dísztermében. 
Az elmúlt évedban a szakosztály ál
jai rendezett kedélyes esték mindig 
a legnagyobb sikerrel folytak le, 
ezért felhívjuk a Baross-tag ok figyel
mét erre az előreláthatóan nagy
sikerű és szórakoztató vidám estre.

A finn nemesprém-ipar ebben az 
évben ötezer darab ezüstrókát, öt
ezer kékrókát és kétezer nercet bo
csát piacra. A finn prémeket elsősor
ban Németország veszi át, mivel a 
német-finn kereskedelmi egyezmény 
tizenötmillió finn márka értékű szőr
me átvételét írja elő.

Arkormánybiztosság
24.200. sz. r. a burgonya legmaga

sabb termelői árának megállapításá
ról. 25.900. sz. r. a kúton kimért 
motalkó árának szabályozásáról. (B. 
K. akt. 12.)

25.800. sz. r. a búza- ée rozsőrle- 
nyek legmagasabb árának szabályo
zásáról (B. K. okt. IS.)

. A vigalmi bizottság első érdemle
ges ülését október 23-án este 7 óra
kor tartja. A bizottság felhívja a 
a szakosztályokat. hogy küldjék 
ki képviselőiket erre az összejöve
telre. Örömmel látja a bizottság az 
értekezleten a Baross-tagok fiatal 
családtagjait is.

MÖSSMER
▼ásson, faharnsmú, kalangya
11. Yád-o. 1-3 (lUtr lstrio-u. u n t )
Baroas-tagoknah 5*/« engedmény

Baross-tözsde
Knopp Anna, Mohács, előnyomda 

és kézimunka üzlet tulajdonos keres 
sárga molinót és pamutvásznat

VValkó Klára és László (Kraszna, 
Erdély) ajánlatot kérnek rójös árukra.

Nagy 1). István Homokszentgyörgy 
(Somogy m.) keres Budapesten tex
til-helyiséget vagy üzletet bérletbe 
vagy átvételre.

Egy ötgyermekes család egy öt- 
gyermekes családért. Egy romániai 
menekült ötgyermekes családnak 
egész hálószoba berendezést aján-

KÖLBL ÁGOST
(Alapittatott ez 1830-at években.)
• ClGT. FORSTHER KAROLY a

textilárunagykereskedő
t .  H. HAMMIRU. DORHWRH-W1IH

azövött pamutaiuk
NORBERT LANGER t SÖHNI, 
BIUTSCH-UEBAU ÉS WIEN

tenvéazon. asztalnemű és pamutáruh 
GUSTAV WINKLER K. G , 

BERUM-LAUIAM
* zsebkendők **

vezér k*»viselőtől es raktárai
V.. Vilmos császár ut )•

lőtt fel Bertalan Zsigmondné, a Ke
resztény Butorszalon (Rákóczi ut 82.) 
tulajdonosa. Felkéri ezúton a Baross 
Női Tábor tagjait, hogy a berendc- 
aés kiegészítése céljából mindenki 
tehetségéhez mérten legalább 1 |
marék tollal járuljon hozzá, hogy 
az elkövetkező tél enyhítésére me
leg ágyneművel is segítsék az ott
honából elüldözött szegény magyar 
családot. Az adományokat kérjük a 
fenti címre küldeni.

Az áruk fuvarozá
sának uj rendje
A kereskedelmi miniszter rendele

tet adott ki, melynek értelmében az 
áruknak vasúti állomásra való fu
varozása, vagy vasúti állomásról va
ló elfuvarozása, vasúti állomáson 
be- vagy kirakása, valamint az áruk 
nak a fél szállítóeszközén az át- 
véteü helyre való lerakása, kiszolgá
lás helyére való felrakása továb
bi intézkedésig vasárnapon és Szén; 
látván napján is végezhető.

F fiz6, f ü r d ő r u h a ,  
fehérnemű - szaküzlet

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

Szövetkezetét alapítottak 
a szentesi kiskereskedők

Szentesen a keresztény kiskert-- 
kedők 60.000 pengő tőkével ároek**- 
tó és beszerző szövetkezetei ala
pítottak. hogy a zsidó nagykereske
delem kikapcsolásával tadják szük
ségleteiket beszerezni. A szövetke
zőt a Baross Szövetség kereteboo fog 
működnL

Megszűnt az Országos Malom**® 
vétség az iparügyi minisztérium 
kívánságára. Az utolaó közgyűlés 
felszólította tagjait a Magyar öske- 
resztény Malmok Szövetségébe vak* 
belépésre, amelynek ma már más 
félezer malom tagja s amelyet a 
hatóságok a malomipar hivatalos ér
dekképviseletének ismertek el.

Erdélyi kézmüvesiparosok támoga
tása. Erdély katonai parancsnokai 
több városban iparosokból álló bi
zottságokat neveztek ki annak meg
vizsgálására, kik azok a kézműves- 
iparosok, akiknek nyersanyag be
szerzésre és szerszámbeszerzésre 
műhelyeik üzemképességének elérése 
céljából segély nyújtandó. Egyelőre 
100--200 pengős segélyek kiutalása 
ról van szó. Ezt a kormányakció. 
néhány hónap múlva nagyobb mér
tékben folytatják, amikor biztosíté
kok nyújtása mellett nagyobb hitelt 
tudnak folyósítani. Ezt az akciót az 
iparkamarák bonyolítják le.

Iigatlai, adás-véte
Iügyben forduljon

DL HEGYI Zltlll ****** 
lm . OH HUH l  l * * :  IM I
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A  kereskedelem  és ipar
Az ifjúság igen jelentős részét

Uj Baross cukor
nagykereskedők

tizen a héten a Baross-ta^ok 
k.jtül a következők kaptak megbi- 
zást a enkornagykereskedésre: Do- 
rutuer Jenő Orosháza. Újhelyi Fe
renc Cegléd. György Elemér Ta
polca, Kiss György Sárospatak, 
Sckneider István Gyula, Derekas 
Endre Losonc és Rokolya Kálmán 
Kiskunhalas.

Alapítási tv 1890

HAUER REZSŐ
C U K R Á S Z

cuk'éezdéja és csokoládégyára
B'JÍatts!. Vili.. Rákóczi ut 49. a .
T í l r lo n  142-504.. 144 -371.

Figyelem !
A Baross Szövetség titkársága 

felhívja mindazokat a kereskedő 
tagjait, akik tűzifa nagykereskedői, 
vagy -petróleum nagykereskedői jo
gosítványért pályáztak, haladékta
lanul közöljék ezt a tényt a Baross- 
küzponttal. hogy ér deklikben eljár
hassanak.

Fiedler János
Lenipari r. t. Komárom

B u dape sti Iroda :
V, Nádor-utca 34. szám
Készít mindennemű len- és 
kócfonslat. fehérít és lest

Az árak rendezését 
kérik a cipőgyárak

A bőranyag állandó drágulása kö
vetkeztében a cipőgyárak nehéz hely
zetbe kerültek. A terhek növeléséhez 
hozzájárult a legutóbb megállapított 
béremelés is. A Barossban tömörült 
cipőgyárosok éppen ezért elhatároz
ták. hogy a szakma egyetemesei kar
öltve az árkormánybiztossághoz for
dulnak és az árak megfelelő rendezé
sét kérik.

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

HAUSCHILD •• LBFRT
Budapest IV.. Geroczv-u ca II.
Közp Városház kapuval szemtan 

92 éves rég. Tel 181-572.

Olasz-magyar gaz
dasági és árufor
galmi egyezmény
Giannini szenátor és .Nickl Alfréd 

rendkívüli követ és meghatalmazott 
miniszter az olasz külügyminisztéri
umban hétfőn aláirták az uj olasz- 
magyar gazdasági és áruforgalmi 
megállapodásokat. Az olasz-magyar 
gazdasági tárgyalások, amelyek szep
tember 30-én kezdődtek, a két or
szág közötti szívélyesség szellemében 
folytak le. A tárgyalások célja az 
volt, hogy a magyar-olasz árucsere 
keretében az uj kontingensek a je
lenlegi helyzetben fennálló követel
ményeknek és lehetőségeknek megfe
lelően állapíttassanak meg. Különös 
jelentősége a most aláirt megállapo
dásnak, hogy a kontingensek meg
állapításánál már tekintetbe veszi 
Magyarország legújabb területi gya
rapodását. Az áruforgalmi jegyző
könyv meDett az olasz-magyar fize
tési forgalom ügyében is jegyzőköny
vet Írtak alá.

^  is nagyrészt a nyugdíj. 
áltál biztosított nyugodt öregség 
vonzza, a kétségkívül nagyobb le
hetőségeket biztosító szabad pá
lyákkal szentben, a fixfizetést és 
nyugellátást biztosító hivatalok író
asztalai mellé. E vonzóerő közöm
bösítése érdekében mind erőtelje
sebb tért hódit a mindenkire álta
lánosan kiterjedő öregségi nyug
díj biztosítás hazánkban ir.ár régóta 
vajúdó terve, amely Xémetország- 
ban az 1938-as törvénnyel már 
gyakorlati megvalósítást nyert.

E kérdésnek ma különös aktuali
tást ad az erdélyi elnyomatás és 
annak megszívlelendő tanulságai.

Erdélyben a 20 éves elnyomás 
egyik legfőbb tanulsága annak fel
ismerése volt, hogy sorsdöntő je
lentőséggel bir a nemzeti lét szem
pontjából a gazdasági szervezett
ség. a társadalmi válaszfalak, a 
különböző foglalkozási ágak szo
ros és megértő összemükedése és 
egymás megbecsülése.

Az elnyomás éveiben a magyar
ság egyik legfőbb pillére, az állá
saikból elmozdított tisztviselői ré
teg menedéke, a közösségi életgon
dolat anyagi eszközeinek bázisa 
volt — a gazdasági pálya. Meg
tanulta a magyarság az elnyomás 
éveiben, hogy a fajok nagy verse
nyében a nemzeti gondolat szem
pontjából a legjelentéktelenebbnek 
látszó magyar ember is igen nagy 
fontossággal bőr. Ez a felismerés 
tüntette el azután a régi osztály
szemlélet utolsó maradványait és 
termelte ki az igazi magyar közös
ség szellemét.

Virágok, koszorúk rendelésért

fontos telefoDszám:
183.130, 1 8 3 2 9 9  
Hungária Virág
ház és Kertészet 
IV., Múzeum-körut 11

Ugyanakkor az intelligenciának, 
a kiiildcuött tisztviselői rétegnek a 
kereskedelmi és ipari pályákra való 
özünlése emelte az illető foglalko
zási ág tekintélyét is, előmozdí
totta a gazdasági pályák nemzeti 
szempontból való jelentőségének he
lyes mérlegelését. Az egészséges 
alap, — az intelligens és nehéz 
versenyviszonyokban edzett keres
kedelmi és ipari középosztály, ke
reskedelmi és ipari pályákra tö
rekvő, ott elhelyezkedést és exis- 
tenciát kereső utánpótlás — tehát 
adva volt.

A feladat igy lényegileg abban 
áll, hogy az erdélyi magyarságnak 
és székelységnek ezen egészséges, a 
nemzet egyeteme szempontjából 
döntő jelentőségű, helyes orien
tációja. az egyetemes magyarság 
érdélében változatlanul fenntartas- 
sék — és a kereskedő és iparos- 
v» ág érdekében hozott — megélheté
süket megkönnyíteni és biztosítani 
alkalmas adottság — céltudatos in
tézkedésekkel fokoztassék.

íme, — az ifjúságnak a keres
kedő- és iparospályákra való irá
nyításának egyik legfontosabb elő
feltétele, nevezetesen: hogy az ezen 
a pályán működők anyagi és társa-

Lilla* kalapszalón
IV., Bécsi-u. 5. félemelet
Telefon: 182-557
ízlésben ve ze t i

dalmi helyzete az ifjúság számára 
megvalósítandó életideá ként tűnjék 
fel. Ez esetben az eredményes anyagi 
és erkölcsi függetlenséget biztositó 
szabad gazdasági pálya, minden 
külső irányítás nélkül is, hatalmas 
és eredményes vonzóerőt fog gya
korolni az életpályát és hivatási 
kereső öntudatos ifjúságra.

Erdélyben megkönnyíti a helyze
tet az a 20 éves elnyomás terem
tette helyzet, hogy a hivatalukoói 
kiüldözött gerinces és meg nem al
kuvó, küzdelmekhez szokott tiszt 
viselői réteg, az intelligens közép
osztálynak számbelileg el nem Ha
nyagolható jelentős része is, a sza
bad gazdasági pályákon volt -‘kény
telen* elhelyezkedést keresni.

Ezekre az intelligens és képzett 
kereskedőkre az uj generáció neve-

Irta : dr. Bányász István
lésénél és az utánpótlás biztosításá
nál most nagy fontosságú szerep 
vár. Már csak ezen oknál fogva 
is elejét kell venni annak, hogy 
az újonnan megnyíló hivatali el
helyezkedési lehetőségek ezen ré
tegnek a tisztviselői pályák felé 
való tódulási vágyát fel ne ébresz- 
szék. Ennek pedig legegyszerűbb 
és legtermészetesebb, önként kínál
kozó módja a kereskedelmi és ipari 
szabad pályák fokozottabb társa
dalmi megbecsülésének és jobb 
életlehetőségeinek biztosítása.

Ebben az esetben oly képzett, az 
állam által is megfelelően támoga
tott, nehéz körülmények között 
munkához és üzleti versenyhez szo
kott intelligens kereskedő- és iparos
réteggel számolhatunk, amelyre az 
ifjúsági utánpótlás nevelését és ki
művelését nyugodtan reábizhatjuk 
—  és akiknek utánzásra érdemes 
magatartásuk általában vonzó ha-

Tőbb, mint négyszázan jelentek 
meg azon a vacsorán, amelyet az 
• Erdélyért* akcióra rendezett Mis
kolcon a Turul Szövetség, a Nemzeti 
MunkakSzpont és a Baross Szövet
ség. A közönséget a nemes erdélyi ak
ciói kívül Miskolc város három leg
nagyobb jobboldali irányzatú egyesü
letének összefogása hozta össze a 
jövő nagy feladatainak megoldására 
és a keresztény nemzeti eszme mis
kolci diadalára.

Homolva János dr., a Nemzeti 
Munkaközpont elnökének, majd 
Palotay Ferenc Turul h. vezérnek 
lelkes felszólalása után Passuth 
Gyula, a miskolci Baross Szövetség 
igazgatója mondott frappáns beszé
dei. Hangoztatta, hogy az egyesülésre 
nagy munka és feladat vár. A három 
hatalmas szervezet most már együt
tes erővel akarja folytatni a küzdel
met. El kell jutni oda, hogy minden
ki magáénak vallja a Baross-jel- 
szót: hogy : »Keresztény kézből ke
resztény kézbe a pénzt!*.

Homrogdi I.ichtenstcin László főis
pán szólalt fel ezután:

— E'iöttünk — mondotta — tanú-

»n yu gd ija «
fást gyakorol az intelligens magyar 
középosztályra. A szociális kérdé
sek megoldásánál kissé lemarad
tunk. Pedig e kérdések megoldásá
nál, ha körültekintő gondosság
gal is kell eljárnunk, — gyorsába 
tempóra, áldozatkészségre és ki
egyenlítő szociális igazságra van 
szükségünk, amely újabb életet, 
lendületet, erkölcsi erőt, a meg
becsülés, a nyugodt öregség és 
megélhetés lelkierejét önti az or
szág valamennyi társadalmi réte
gébe. Előkészíti a szellemi és 
anyagi téren az egyenlő feltételek 
melletti küzdelem korlátlan lehető
ségeit, a társadalmi, gazdasági és 
kulturális életbe való emelkedés 
egyenlőségét.

A nyugodt öregség, a megbecsü
lés és a megélhetés biztonsága, lelki 
ereje felér a valóban »kicsi«, de 
nem olyan ébiztos« nyugdíj ke
csegtető reményéveL

jelét adni, hogy magunkévá tettük 
azokat a célkitűzéseket, amelyeket 
jMiskolc három nagy jobboldali egye
sülete magáénak vall. Sajnos, a ré
gebbi években Miskolc nem ennek 
a társaságnak volt a lakhelye, de 
most eljött az ideje keresztény Mis
kolc megvalósulásának és mi bí
zunk ebben az összefogásban.

Molnár Dezső orsz. gyűl. képviselő 
felszólalása fejezte be a lelkes han
gulatú beszédek sorát

— A zsidó, liberális had huszon
két esztendeig azon fáradozott, hogy 
minél jobban guzsbakössön bennün
ket a maga céljainak megfelelően 
Azt, hogy a zsidóságnak kitűzött cél
ja nem sikerült itt Magyarországon, 
azt köszönhetjük, hogy volt egy Tu
rul Szövetség, egy Baross Szövetség, 
amely a keresztény kereskedő- és 
iparostársadalom becsületes munká
ját biztosította a nemzeti élet hala
dásának és volt egy Nemzeti Munka- 
központunk. Tudom, ha most ez a 
három erő összefog, abból új, ke
resztény, nemzeti élet fakad, vissza
nyerjük, azt az ősi jogot, amit el
vesztettünk.

M agyarország  legnagyobb  
c i p ő - h a r i s n y a  s z a k ü z l e t e

Fiókok minden nagyobb városban

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

Bőráruk, dpéazkellékek és szerszámok 
legolcsóbb n a g y b a n i  b e v á s á r l á s i  
kelye. F lo r id a  k a p t a f a  é s  c s iz m a 
sámfa k ü l ö n l e g e s s é g e k .  Katonai 
alakulatok és á lla m re n d ő rs é g  szállítója

A  kereskedő és az iparos 
összefogott az intelligens 
ifjúsággal, munkássággal...

Olasz-est
a Barossban

A Baross Női Tábor a Magyar 
Revíziós Ligával együttesen olasz 
estet rendezett hétfőn a Baross- 
palotában. Dedi Baldo, a cremo- 
nai Regima Fascista külügyi szer
kesztője közbejött akadályok miatt 
nem jelenhetett meg az előadóesten 
lés a közel jövőben tartja meg elő
adását. Helyette dr. Spur Endrénó, 
a B. N. T. országos elnöke, aki a 
római egyetemen végezte tanulmá
nyait és Amerikában, Svédország
ban, Németországban, Angliában és 
Hollandiában több, mint hatvan 
előadást tartott, tájékoztatta az 
olasz asszony munkájáról a Baross 
Női Tábort. Ezután Kreszné Szto- 
janovits Lili olasz áriákat és dalo
kat énekelt Dreivett Nóra művészi 
zongoraldséretében, Bakay Lajos 
színművész pedig olasz verseket 
szavalt nagy sikerrel. Az előadá
son az előkelőségek sorában meg
jelent a budapesti olasz kulturinté- 
zet igazgatója, Aldo Bizzarri is.

Az iparhatóságok 
is elfogadják 
az okiratokat 
másolatban

A zsidótörvény végrehajtásáról 
kiadott egyik rendelet értelmében 
az ügyvédi, orvosi, mérnöki, szín
művészeti és sajtókamarához be
nyújtott bejelentésekhez mellékelt 
okiratokat, ha azokról az eredeti 
okmányokkal együtt felmutatott 
másolatok is készültek, vissza kell 
adni, de a másolatok megőrzendők. 
Most már több más hatóság is 
ugyanezt az eljárást követi s a ke* 
reskedelmi miniszter az iparható
ságoknak is megengedte, hogy 
ugyanezt a gyakorlatot kövessék.

Keresztény üzleteket 
Erdélybe!

Az Erdélyben szolgáló vagy ott 
szolgálatot teljesített katonák va
lóságos levélözönnel árasztották el 
a Baross Szövetséget. A derék, 
nagyszerű magyar fiuk arra is ta
láltak időt, hegy megfigyeljék: az 
egyes városokban milyen keresz
tény üzletekre volna szükség. Le
veleikben felhívják a Baross Szö
vetség figyelmét, hogy mély köz
ségben, vagy városban tengenek túl 
a zsidó üzletek, vagy műhelyek és 
azt kérik, hogy ezekre a helyekre 
küldjenek keresztény kereskedőket 
és iparosokat. Az egyik például azt 
írja, hogy Szászrégen ben, Beszter- 
cenaszódon ps Bethlen községben 
egyáltalán nincs keresztény mészá
ros és hentes.

Így kell tenni!...
A nagyváradi katonai parancsnok- 

tág a következő hivatalos közleményt 
adta ki:

Egy helybeli nagyvállalat elmu
lasztotta a meghatározott időpontig 
anyagkészletét bejelenteni. Ezért eme 
készletet (körülbelül 15 ezer kilo- 
gramot) elkoboztam. A jövőben ha
sonló esetekben a vállalat vezető
ségét nyomban internálom...

A  bizományi keres
kedés iparjogi 
minősítése

A meghatározott árucikkekkel ke
reskedés gyakorlására jogosító ipar- 
jogosítvány a kereskedőt az ipar- 
jogositványban az 1922 :XII. t-c. 39. 
paragrafusának 3. pontja értelmében 
pontosan megjelölt árucikkek ipfr- 
szerü adásvételére jogosítja, tekin
tet nélkül arra, hogy az iparüző a 
kereskedést saját vagy bizományi 
számlára folytatja-e.

Minthogy ekként a bizományi 
számlára kereskedés a kereskedés
nek, mint áruk iparszerü adásvéte
lének fogalmi elemét képezi, és a 
folyamodó az élőállatkereskedés 
gyakorlására jogosító iparigazolvány- 
nyal már rendelkezik, nem kötelez
hető arra, hogy külön állatbizomá
nyosi iparjogositványt is váltson. 
(79.932/1940. K. K. M.)

• i/eg^e
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Bemutatja:

Rádió
tangóharmonika
és az összes hangszerek

Marnitz
Jozsef-kri. 37

Baross tagoknak érkedvezmény 1

Kötelező a „fáradt- 
olaj" gyűjtése

A Budapesti Közlöny közli az 
iparügyi miniszter rendeletét a fá
radtolaj felujiLásának szabályozása 
tárgyában. A rendelet egyes szemé
lyeket az üzemükben keletkezett, 
vagy birtokukba jutott fáradtolaj gyűj
tésére kötelezi. A személy- és teher
autó üzembentartója a gépjárómü
véből származó fáradtolajat köteles 
a fáradtolaj vásárlására a rendelet 
szerint jogosított személynek vétel
re felajánlani A rendelet a fáradt
olaj megvásárlását és felújítását az 
iparügyi miniszternek a pénzügymi
niszterrel egyetértve adott engedő* 
lyéhez köti.

liC liH IR IB B  FENIK
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A fogyasztónak jó egészséget,
a kereskedőnek jó hasznot jelent
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H olzm ann Henrik

Síit: L. loséi-i. 1. 1**- 148-005 
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Mindenért házhoz küldünk! 
Baross tagoknak 5*». kedvezmény!

Calderoni és Társa
IM#a#ré#s#h#*l ■#d#p#,l.VMnurty-ltr 1
FfMtaMM Barométerei 
síén ívelik és kimérik

Amerikai rendszerű

irodabútor
Ipari éa kereskedelmi k. I. 1. 
Budapest, Vili., Megdolna-u. 6
T e le fo n :  143 -  932 
Mindennemű irodabútor 
Irodabútor különlegességek 
Á l la n d ó  ra k té r

Polgári és egyenruhazat

( ü t  2 4  óra
alatt elkészít jak 
egyenruháját

VI., Andrássy-ut 27

Sajt-vaj-konzerv
■agyban vitéz HIDY

Teklán: 07-698

HOLUBSÖRÖZŐ
IV., Kossuth Lajes-utsa 11 
KMIii 1 konyha, Dreher sőrék 
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Dr. Hirsck és Reiter
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Tangóharmonikák, gramofonok
rádiókról árjegyzéket küld

Miiyiréssy bangszergyár
Budapest Vili. Rákóczi-ut 71

Zsifkov János 
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XIII.. Uaglff rica 14 Iá.: 232-642
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V illam ossági anyagok 
Villam os készü léke k 
Különleges lámpatestek 
Légoltalmi berendezések 

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

Vásárok
Október 25.. péntek.

JAaoshid* (Jáez-N.-Sz.) oák., Ko- 
coádi (Bihar) oák., Mind szent (Cson- 
grád) oá.

Október 26.. azombat.
Beje (Báce-Bodrog) oák.. Diósvisz- 

ló (Bárányt) oák., Felsővadász (Aba- 
uj-Torna) oák., Gelae (Zala) oák., 
Miadazent (Csongrádi ok.* Rtpc«- 
exetgySrgy (Vee) oák., Sümeg (Zo
la) oák., Szekezárd (Tolne) hák.

Október 27„ vasárnap
Cegléd (Pea».) oák.. Felsödabae 

(Pest) oák.

Október l i .  bélfő
Ácsa (Peet) oák., Adánd (Somogy) 

oák., Baracska (Fejér) oák., Batto- 
nya (Caenád-Ar.-Tor.) oá., Békés
csaba (Békés) o. szín. vásár, Cegléd 
(Pest) oák., Dunaíőldvar (Tolna) oá., 
Ernőd (Borsod) ok., Érsekvadkert 
(Nógrád) oák., Hetes (Somogy) oák., 
Igái (Somogy) oák., Istvándi (So
mogy) oák., Isztimér (Fejér) oák., 
Lzznény (Tolna) bócsú-kirakóvásár, 
Jánoshalma (Bacs-Bodrog) oák.. Ka
pói cs (Zala) oák., Kéthely (Somogy) 
oák., Kiavárda (Szabolcs) oák.. 
Kóay (Gyór-Mos.-Poza.) oák.. Kun
baja (Bács-Bodrog) oák., Lovasbe- 
rény (Fejér) oák., Mándok (Sza
bolcs) oák., Mosonmagyaróvár (Gyór- 
Mos.-Poza.) oák.. Pásztó (Heves) oá., 
Putnok (Gömőr és Kishont) oák

Sárvár (Vas) oák., Szentes (Cson- 
grád) oá., Szilasbalb&s (Veszprém) 
oák., Tokaj (Zemplén) oák., Ujpetre 
(Baranya) oá., N'asszentmihály (Vas) 
oák., Verpelét (Heves) oák.

Október 28., kedd.
Aba (Fejér) oák., Balkány (Sza

bolcs) oák.. Battonya (Csanád-Ar.- 
Tor.) ok., Békéscsaba (Békés) o. ló
vásár, Duna föld vár (Tolna) ok., Pin
cehely (Tolna) oák., Soltva dk erl
(Pest) oák.. Szokolya (Bar* és Hont) 
oák.

Október 30.. szerda.

Békéscsaba (Békés) ok., Földes 
(Hajdú) oák., Gyékényes (Somogy) 
oák., Somlószöllős (Veszprém) oák., 
Yéee (Somogy) oák., Vésztő (Békés) 
oák. Zsámbék (Pest) oá.

Október 31„ csütörtök

Balatonlelle (Somogy) oák , Csesz- 
treg (Zala) oák., Kapuvár (Sopron) 
há., Pacsa (Zala) oák., Villány (Ba
ranya) oák , Zalaapáti (Zala) oák.. 
Zsámbék (Pest) ok.

November L, szombat.
Szabadszentkirály (Baranya) oák., 

Szerencs (Zemplén) oák.. Tiszákon 
(Jáaz-N.-Sz.) oák., Vác (Pest) oá.

November S„ vasárnap.

Budapest szív. ok., Ráckeve (Pest) 
oá., Ujkécske (Pest) oá.

V É S É S E K  
z o m A n c t A b l A k 
K O V Á C S  L A J O S  
VK., Károly k irá ly -* T
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IV.. F e ren ciek .tere  t. —  IL. M a rtit  k ó ru l 38 b. 
XI.. Horthy Mikibe ut 41. Hón

ILI.
Budapeet. II.. Ftlitfríri-il 120.

Kibelek, szigetelőcsövek
'J jU tU b U rc ik k e k

női divatgombok, huzózárak stb

Féltén és Guilleaum e
kábel-, sodrony- és sodronykötélgyár r.-L

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

M IN D E N K IT  É R D E K E L !
A kereskedelmi miniszter 99.188. 

sz. r. a rakodómunkára és az áru
fuvarozásra vonatkozó vasárnapi 
munkaszQnet felfüggesztéséről (B. K. 
okt. 12.)

A minisztérium 7290. az. r. az 
iparban (kereskedelemben), vala
mint a bányászatban és kohászat
ban a munkabérek szabályozásáról.

A minisztérium 7200. sz. r. egyes 
lisztfajták kiőrlésének újabb szabá
lyozásáról.

A belügyminiszter 82.000. sz. r. 
az idegen rendszámmal behozott 
gépjármüvekre vonatkozó korábbi 
rendeletek módosításáról.

A földművelésügyi min. 206.000. sz. 
r. a kenyérkészitésnél burgonyának 
kötelező használatáról.

Az iparügyi miniszter 49.000. sz. 
r. a fáradt olaj felújításának sza
bályozásáról.

A kereskedelmi miniszter 245,435. 
IV. 4. az. r. a postaüzleti szabály
zat időközi változásairól. (B. K. okt. 
IS.)

A minisztérium 7300. sz. r. egyes 
faanyagkészleteknek a termelőnél va
ló zár alá vételéről. (B. K. okt. 15.)

A pénzügyminiszter 129.497. sz. r. 
a feltételesen vagy feltétel nélküli 
illetékmentesen kiállítható okirat 
kiállítását kérő beadvány illetékmen
tességéről. (B. K. okt. 16.)

A minisztérium 7270. sz. r. az 
1939/40. gazdasági évben rendkívü
li elemi károkkal sújtott mezőgaz
dasági ingatlanok haszonbérének fi
zetésére vonatkozó kedvezmények
ről

Az igazságügy miniszter 9000. sz. 
r. a földbirtokrendezés befejezésé
vel kapcsolatos tennivalók ellátá
sáról.

A pénzügyminiszter 2591. sz. r. 
a konyhasó és marhasó fuvardíj- 
mentes szállítási feltételeinek mó
dosításáról.

A pénzügyminiszter 156.810. sz. r. 
a fényűzést forgalmi adó alá eső 
belföldi borok értékhatárának meg
állapításáról. (B. K. okt. 17.)

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

nád lemez, fedél lemezfedések, talajvíz- és talajnedvesség elleni szigetelések

Posnansky és Strelitz R. T.
Budapest, V.. Zsitoay Leó-ulca 13 — T e le lőn : 122-829, 128-285

S t ü h m e r
Z I Z I

az i g a z i
K E T T E R
XI.. Horthy Miklós ül 48

Kitűnő konyha  
D r e h e r  s ö r ö k  

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

G O U R M A N D

C U K R Á S Z D A
IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA ti | 
ES V., GR. TISZA ISTVÁN UTCA 6

#

DEÁK és HORVÁTH S ZŰ C S Ö K
S Z Ö R ME Á R U K  A L EGJ OBB  KI VI TELBEN

IV., V Á C I-U T C A  13

[ „Hindu csokoládégyár
Budapest, IX., Szvetenay-utca 20

Karácsonyi Ferenc
lagiknesttfl feiúttmiselelet
Bpest, IV, Veres Pálié i. 30

Teiefii: 18-54-57
Vállal: bizományi-, transiló- és vám- 

kikészitési raktárt. Gyári leraka
tó). egyedárusilásl-

Behozatal — kivilel mindennemű 
árukban

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

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

Glasurák kávé és malátakávéhoz.
K-ncn Art léniától I

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
VIIL, Muzeum utca 17. sz. 

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

Tagoknak éri 12 pengő. 
Felelős kiadó:
Tábory Gábor. 

Kiadótulajdonos:
Baross Szövetség

Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák 
éa Termelők Országos Egyesülete.

Nyomatott:
Paulovits Imre könyvnyomdájában, 
Budapest, VII., Ny&r-ntca 6. sí. 

Telefon: 223—630.

Spo la rich  kávéházban
Farkas Jenő muzsikál Mindszenthy István énekel 
GRILLBEN délutántól reggelié tánc p|||yg ja7.

Fáik harisnya
IV., Ferenclek-tere 2

Rövidáru Részvénytársaság
Nagykereskedés
Budapest. V., gr. Iltn IsIrAn-ulca 16
Rövidáru, divatáru, csipke, gomb 
Csak rsziámiidéiul -  Telelio: ISO <84

r ■ = M

M olcsányi és Péter
irodaberendező szaküzlete
Budapest. Eskü-tér 6 
Telefonszám : 18—36—06 O V E R A L L

T  harisnya 
■M. i-̂ 1 VA nyakkendő 

mérték alsó ruházat 
szerint is

B a z s ó

f o g á p o l ó  s z e r e k
a B1EDER lllalszergyar R. I. ligeti

k é s z í t m é n y e i

„ K I N G “ C I P Ő
„Hunnia" dobozárugyár

Újpest-Rákos palota
Gcmbös Gyula-úl 14. Telefon: 295-367

Gyárt mindennemű kereske
delmi és ipari dobozokat

LEUTWYLER FERENC
BUDAPEST, XL HORTHY M.-UT 25

Stéberl-féle
gyulai házi hentesáru.

s z a l á mi  és 
konzervkülönlegességek

Metropol Szálló
uj tulajdonban isméi i régi gitiils hitel Baross-lagolnal szállodái engedményt adun!
VII, Rákóczi-út 56. Telelőn: 423-150

l-IDÉLIÓ
k á v é k o n  z e r v

K éler A n dor
kristályosító és
lughőfeldolgozó üzeme

Budapest.
XIV. Erzsébet királyné-ut 51

F e l v o n ó k a t  gyárt. Javít, ka r ba nt a r t

ESSÖ ÉS TARSAI oki. nárnükúk felvonógyára
Cégtulajdon*#: Essö A. oki. gépészmérnök, kar. tanácsos, 

kir. trvaski hites szakértő.
VIIL, J á m f kH. 14. T •  I eJ • n : 138-215.

Közszá llitások
Esetleges felvilágosítások titkárságunknál a hivatalos órák

Határnap: okt. 21.
Gyógyszerek és gyógyászati esz

közök (Erzsébet közkórház ig. Sá
toraljaújhely) Útépítés (M. kir. ál
lamép hiv. Bp.). Atirópapiros (M. 
kir. állami nyumda ig. Bp.). Szivaty- 
tyumotor és öntöttvascsővek (Pol
gármester Munkács) Epülettatarozás 
(Honv. ép. ig. Bp.). Építés (Polgár- 
mester Debrecen.) Piactér kövezése 
(Községi elölj. Sarkad). Hídépítés 
(M. kir. államép. hiv. Zalaegerszeg) 

Határnap: okt. 22.
Bőrpuhító és karbantartó olaj (M. 

kir. honv. min. Bp.). Postaszállitás 
(M. kir. keresk. és közi. min. Bp.). 
Faszén (Máv. ig. Bp.). Villanyberend. 
munka, vizv. és csat m. (VI. kir. 
honv. légierők parsága Bp.). Kenyér
sütés (M. kir. II. honv. hadtest had
biztossága Székesfehérvár).

Határnap: okt. 23.
Tüzelőanyag, élelem, üvegezés! m., 

koporsók, ágynemű, ruházati cikkek 
irodaszerek és nyomtatványok, élel
miszerek, gyógjszerek, kötszerek és 
sebészeti segédeszközök (Erzsébet 
közkórház kórházbizottsága Jászbe
rény). Villamos szerelési anyagok 
(Kir. Magyar Pázmány Péter tud. 
egyet, gazd' ig. Bp.).

Határnap: okt. 24.
Kötszerek és gyógyszeráruk, rönt

genfilmek, villanyégők és len
vászon (Horthy Miklós városi köz
kórház ig. Nagykanizsa). Élelmisze
rek (M. kir. Orsz. Közegészségügyi 
Int ig. Bp.). Zsineg, ólompecsét és

Határnap: okt. 25.
Irodaszerek, nyomtatványok (Köz

ségi elölj. Jánoshalma). Élelmiszer 
szén és koksz, fehérnemű anyag, 
irodaszer és nyomtatvány, gyógy
szer, kötszer és röntgencikkek, fu
varozás és moslék értékesítés (Gróf 
Tisza 1 közkórház igazg. Berettyó
újfalu)

Határnap: okt 26.
Távbeszélő és rádióanyagok eladá

sa (M. kir. postavezérigazgatóság 
Bp.). Utcarendezés, útburkolás (Pol
gármester Rákospalota). Építés (Pol
gármester Szombathely). Sertéshús é> 
zsír (Polgármester Újpest). Kútfú
rás (Polgármester Nagykőrös). Híd
építés (M. kir. keresk. és közi. min. 
Bp).

Határnap: okú 28
Kötözőzsineg, iratfüzőgép, bélyeg

zők és bélyegzöcikkek (M. kir. pos
tatakarékpénztár vezérig. Bp.). Vil
lanyszerelési anyagok. vízvezetéki 
szerelési anyagok, tárgyak, és vas
áruk, különféle építési anyagok, 
asztalos és ácsáru faanyagok, sörte 
és cirokáru, géptörlő és jutarongy 
(Wekerle áll. munkástelep építésve
zetősége Kispest) Kútfúrás (Községi 
elöljáróság Kapócsapáti). Csatorna- 
építés (Polgármester Nagykőrös). 
(Fedanyag (Alispán Szolnok). Gya
logjáró építése, csatornahálózat ép. 
(Polgármester Rimaszombat),

Csomagolópapírok és papírzacskók
n a g y b a n  é s  k ic sin y b e n

GÁSPÁR BÉLA
B u d a p e s t ,  V IIL , K is f u v a r o s  - u . 4 . T e L :  3 3 6 —7 0 6

U L R I C H  B .  J .
BUDAPEST

VI., Vilmos császár-út 31

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