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Slresemann dr-

Az egész világ-politika mélységes gyászban van. Az alkotó
erő legszebb idejében, váratlanul és hirtelen kiragadta a halál a világbéke őszinte, igaz és
hozzáértő harcosát, dr. Stresemann Gusztáv német birodalmi
külügyminisztert.
Stresemann dr. német külügyminiszter az utolsó évtized, a
szörnyűséges világháború likvidálóinak legkiválóbb egyénisége
volt. Halála pótolhatatlan vesztesége a testvér német nemzetnek, csapás az egész világ politikai alakulására, de óriási kára
az iparnak is s ez indítja meg
a bensőséges részvétet a magyar iparnak szerény szószólójában, lapunkban is.
Ki volt Stresemann dr. külügyminisztersége előtt? Egyetemi tanulmányai után több
nagy német ipartársulat ügyeit
vezette. Az iparos vállalatok és
szervezetek hatalmas iskolája
adta meg a készséget, hajlamot és további programmot
élete működéséhez. Megalapítója volt a Szász Iparosok Szövetségének. Zseniális, veleszütett tehetsége, iskolai és élettanulmányai, tapasztalatai eleve
meggyőzték arról, hogy hazája
•— metyet oly fanatikus rajon-

]

gással szeretett — nagysága
csak úgy állhat ellent már a
900-as években érezhetővé vált
erős francia-angol nyomásnak,
ha hazája belső értékeit fogja
egybe munkára: a kisiparnak
önálló és f ü g g e t l e n exiszienciáit.

Ez az átható szellem volt tevékenységének sarkpontja, ez
állította a politika küzdő terének első vonalába, ez emelte
átmenetileg — a kisiparos szervezet titkári székéből — a nagy
német birodalmi kancellárság
felelősségteljes, de ragyogó méltóságába. T u d á s a , tehetsége
azonban méltó érvényesülést
keresett és kapott a gazdaságilag teljesen letiport német
birodalomban, annak külügyminiszteri állásba került, melyet világbámulatra 6 éven át
töltött be.
Stresemannn dr. mint politikai exponens is iparos volt.
Országa gazdaságának talpraállitása volt politikai működésének tengelye. S itt — épen
a jó iskolákban szerzett tudása
és tapasztalatai alapján — sikerei óriásiak, ma még beláthatatlanok voltak. Gazdasági
téren működött csak. Minden
más .csak eszköz volt, benső,
magasztos célja elérésében. Az

Ő nevéhez fűződik a locarnói
egyezmény, amely megindította
az igazi — gazdasági — konszolidációt Németországban. O
tette Locarnó nevét fogalommá, mely azonos a gazdasági
válságok megoldásával. Az Ő
sikere az u. n. Young-féle
egyezmény, amely a jóvátétel
bizonytalanságából k i v e z e t t e
Németországot és hosszú időre
megszabta gazdasági fejlődésének útját.
. . . Stresemann dr., a nagy
német birodalom gazdasági reorganizátora, aki a porig lesújtott és minden javaitól kifosztott Németországot hatalmas
tudásával, koncepcióival és energiájával rövid 6 esztendő alatt
talpraállitotta, sőt Európa államai között gazdaságilag egyenrangúsitotta, az alkotó munka
embere volt, azok űzői között
élt és dolgozott, azoknak alkotó
képessége asszimilálódott lelkében, hogy világ-például gyümölcsöztesse hazája, társadalmi
osztálya javára. Stresemann dr.
zseniális politikája árasztotta el
a DRGM márkájú legtöbbször
apró-cseprő háztartási segédeszközökkel, — a német kisipar munkájával — az egész
világot, hogy a filléres árúkból
fizesse ki a hazájára méltatlanul kirótt hadisarcot.
. . . A világ legelső külügy-
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minisztere életiskoláját a kisiparosok körében kezdte. Itt
szivta magába azt az egészséges közszellemet, gazdasági érzéket, amely sikereinek titka
volt s hazájának felbecsülhetetlen értéket jelentett.
. . . Önkéntelenül adódik az
összehasonlítás — okulásul —
a magyar viszonyokkal. Stresemann drt, a Szász Iparosok
Szövetsége megalapítóját hazája
engedte érvényesülni,sőt igénybe
vette szolgálatait. A maga, az
egész világ konszolidációja javára. Hazánkban ? Mintha szándékosan bontanák meg a kisiparosság egységesítését, annak
értékei kitermelését. A mi gazdasági politikánk vezetői nem
az alkotó munka űzőinek hatalmas táborából kerülnek ki.
A mi politikai nagyságaink kiinduló állomásai nem visznek
vissza kérges kezű, a l k o t ó
munkások közé, bőven adják
azokat a bankok és hivatalok
— a gazdasági életben csak
közvetítő — adminisztrátorai.
. . . Stresemann dr. halála
igy fejti meg a magyar titkot,
miért nem tud ez értékes ország gazdaságilag konszolidálódni egy évtizeddel a világháború után . . .

Bud János, az új kereskedelmi miniszter a hatósági
közüzemek megszüntetését
kéri.
Bud Jánostól, az új kereskedelmi
minisztertől várja az ország iparossága megmentését. Éppen ezért indokolt az a figyelem, amellyel az
iparostársadalom figyeli minden szavát, minden tettét. Úgy látszik, a
kereskedelmi miniszter ismeri az
iparosság helyzetének súlyos és
nehéz voltát, legalább is erre vall
egy nemrégen tett bejelentése, melyet alább adunk:
— Teljes tudatában vagyok annak, hogy az eddig elhanyagolt kézművesipari
osztályon a múlttal
szemben fokozottabb mértékben
segiteni kell és eltökélt szándékom,

KISÍPAROS
hogy a legrövidebb időn belül minden rendelkezésemre álló eszközzel
meg fogom oldani a kisipari problémát.
— Kijelenthetem, hogy a hatósági közüzemeket meg fogom szüntetni, mert csak azoknál látok létjogosultságot, amelyek tömegtermeléssel kapcsolatos igényeket elégítenek ki, de sermniesetre sem megengedhető, hogy a magánipari tevékenységet korlátozzák. A közszállitások terén nagymérvű változásokat kivánok
tenni, amennyiben
szükségesnek tartom azt, hogy közszállitási munkálatokkal pótoljuk a
kézmüvesiparosoknál a magánrendelések elégtelenségét.
A miniszternek ezt a bejelentését örömmel veszi tudomásul az
ország iparossága. A hatósági közüzemek megszüntetése régi kívánsága már, azoknak szükségtelen,
káros voltát nem mulasztottuk el
minden esetben megemlíteni akkor,
mikor erre módunk és alkalmunk
nyilt. Eddig azonban minden eredmény nélkül. Most arról informálnak bennünket, hogy a miniszter
magához kérette az összes állami

1929. szeptember 14.
üzemeknek a legutóbbi évekről szóló
mérlegeit és ezekből megdöbbenéssel állapította meg, hogy ezeket az
üzemeket mindenekelőtt azért is
meg kell szüntetni, mert lényegesen drágábban termelnek, mint a
magánvállalatok, amellett csaknem
valamennyi ráfizetéssel dolgozik. Információnk szerint a fölösleges, az
államra, városra és a magániparra
egyformán káros hatósági közüzemek végleges megszüntetése tárgyában rövidesen dönteni fog a miniszter.
Reméljük, hogy a miniszter be
fogja váltani igéretét. Az iparosság
helyzete ma annyira súlyos, hogy
azon csak hangzatos kijelentésekkel és különböző ígéretekkel segiteni nem lehet. Itt tenni kell, még
pedig helyesen és gyorsan. És ha
a miniszter nemcsak az Ígéretek,
hanem a tettek embere is, akkor
még meg lehet menteni a pusztulásra itélt iparosságot. De ehhez az
kell, hogy a miniszteri Ígéretek a
múlttal ellentétben no csak Ígéretek maradjanak, hanem végre testet
öltsenek és tettekbe valósuljanak.
(M.)

A törvényhatóságok átalakulása — kenyérkérdés
az iparosság szempontjából.
A belügyminiszternek a na- elveket m é r l e g e l t e , egyben
pokban jelent meg a törvény- konstatálta azt is, hogy az
hatósági bizottságok újjáalakí- iparosság szempontjából a törtásának időpontjáról szóló ren- vényhatóságok
átalakulása
a
delete, amely szerint a legtöbb legszigorúbb kenyérkérdés; épadófizetők közül választandó pen ezért okosnak, józannak,
tagok választása október 18-án, előrelátónak kell lennie a kisaz összes választók közül vá- iparosságnak, nehogy döntőlasztandó tagoké október 27-én erejű tömegeit
jelszavakkal,
lesz, míg az érdekképviseleti praktikákkal
szétforgácsolják,
választásokat legkésőbb novem- vagy idegen célokat szolgáló
ber hó 10-ig bezárólag szintén érdekek szolgálatába állítsák.
meg kell ejteni.
Természetes dolog, hogy nem
Az események ilyetén for- úgy képzeli ipartestületünk elöldulata szükségessé tette, hogy járósága sem a választást, hogy
ipartestületünk e l ö l j á r ó s á g a , annak küzdelmeiben magunkat
mint az iparos polgárok alkot- elkülönítve vegyünk részt. Nem
mányos fóruma, behatóan fog- ily módon akarjuk és gondollalkozzék a választások kérdé- juk mi befolyásunkat elnyerni
sével. Amikor az ipartestületi a város igazgatásában, hanem
elöljáróság ezt a nagy hord- szövetségesekkel karöltve. Ezek
erejű kérdést megvizsgálta s pedig a város dolgozó polgáminden vonatkozásban megvi- rai : a kisgazdák, kereskedők és
tatta és az iparosság egyeteme munkások, akik össze vannak
részére a legkívánatosabb irány- forrva ennek a városnak a
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múltjával, minden bajával, a
jövőjével, minden adottságával.
A gazdasági és társadalmi egymásrautaltság felismerése már
nem egyéb, mint annak a felismerése, hogy csak ezen az
uton tudjuk csonka hazánkat,
naggyá, hatalmassá, s igy magunkat is boldoggá, elégedetté
tenni.
Eddig ipartestületünk vezetői
csak figyelték az eseményeket,
s informálták a történtekről és
tapasztaltakról az egyes gyűlésező szakosztályokat. S most
következnek az elhatározás nehéz és küzdelmes napjai.
Most van szükség a legéberebb figyelemre, a legpontosabb
tájékozódásra és tájékoztatásra,
hogy eljuthassunk a közérdekkel is harmonikus elhatározásokhoz. S most van szükség
elsősorban és minden más tekintetekket áldozatosan szembeszálló, öntudatos iparosokra.
Olyanokra, akik érdeklődnek
szakmájuk megatartása, sorsa,
jövője iránt. Akik nem adnak
semmiféle jelszónak a saját
testületük törekvésével szemben elsőbbséget.
Nem szabad engednünk, hogy
a törvényhatósági b i z o t t s á g
köztisztviselőkkel, lateinerekkel,
vagy pláne közéleti üzletemberekkel teljék meg. Ezért a városért mi dolgozunk, mi adózunk és nélkülözünk a legtöbbet, — legyen miénk az elsőbbség jövőjének irányítása tekintetében is.
Ha együtt maradunk, a célok maximumát érjük el, — ha
széthúzunk, egy-két áruló martaléka lesz az iparos közérdek.
-— Alkalmazásban levő munkást felfogadni nem szabad.

Az iparos oly segédet fel nem fogadhat, aki az előbbi munkaadóval
kötött szerződésben törvényes megszűnését, vagy azt, hogy munkaszerződése a jelen törvény értelmében felmondás által megszűnik,
(108. §.) nem igazolja.

A kecskeméti „Iparos
MANSz" megalakulása.
[
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mindent megnézni. Este a színházban a „Kossuth" című hazafias
színdarabot láttuk, amely méltó befejezése volt a tapasztalatban gazdag
kirándulásnak.
Teadélutánunk sikere felbátorított
bennünket és Reitter Józsefné elnöknő indítványára 250 teritékes
puiykavacsorát rendeztünk, amely
lyel ismét fényes erkölcsi sikert
arattunk, — minthogy a kiadás igen
sok és a teríték ára olcsó volt. Az
estély fényéhez hozzájárultak az ott
megjelent illusztris vendégek, mint
fái Fáy István főispán, Zimay Károly polgármester, dr. Szabó Iván
és dr. Horváth Mihály országgyűlési képviselők, Pócsv Györgyné
MANSz elnöknő és több MANSz-tag
férjeikkel, Kis» Károly főtitkár, több
fővárosi úrral, Szabó Sándor ipartestületi elnök, dr. Szappanos Sándor ipartestületi főjegyző, Füredy
István tanácsnok és még sokan.
Sok szép beszéd hangzott el. Kedves gyönyörű estélyünk rendezése
Reitter Józsefné elnöknő főérdeme,
aki fáradságot, munkát nem kiméit
a siker érdekében.
Egyesületünk megalakulásakor főcéljául tűzte ki a szegény és elagott
iparosok segélyezését és az iparostanoncok és cserkészek támogatását. Ennek a gyönyörű eszmének a
kivitelét karácsonyra, a szeretet
szent ünnepére szántuk. De volt egy
bökkenő! Miből? Alapunk nem volt,
tagsági díj nincs, hogyan segilsünk
szegény testvéreinken. Elfogadtuk
az Ipartestület felhivását és gyüjtöiveket. Házról-házra jártunk, s —
hála Istennek - - szép eredménnyel,
mert 33 öreg, beteg elaggott iparost láttunk el pénzzel és élelemmel. Itt egy pillanatig tartsunk szünetet. A meghatottság megnémított
mindenkit. Az első, 92 éves öreg
bácsi, mikor megkapta a részét, csak
állt, szólni nem tudott, a könnye :
a hála könnye hullott szeméből.
Szegény valamikor jobb napokat
látott. Egy másik bácsi 78 éves
öreg, a többiek nevében mondott
szép köszönő szavakat.

1927. október 22-én éppen ebédidő, már asztalnál ültem szép számú
családom és vidéki vendégeim körében. Vidám csevegés közt folyt
az ebéd, egyszer csak kopognak és
belép egy bájos kislány s elmondja,
hogy őt Pócsy néni, a MANSz elnöknője küldötte és kéret, hogy
délután 4 órakor az Iparos Otthonban tartandó gyűlésen feltétlenül
részt vegyek. Megköszöntem a meghívást és megígértem, hogy ott
leszek.
Elmentem a gyűlésre, amelyen
jelen volt Kiss Károly főtitkár, s
néhány pesti MANSz-hölgy, Pócsy
Györgyné a helybeli MANSz nagyrabecsült elnöknője, néhány vezető
taggal. Én egy kissé elkésve, de
éppen akkor érkeztem a gyűlésre,
midőn az egyik fővárosi hölgy az
iparos szakosztály lényegét fejtegette, s magyarázta az iparos aszszonyok teendőjét ma és a jövőben
és buzditotta az asszonyokat az
iparos szakosztály megalakítására;
mutassák meg, hogy ök is léteznek
és önállóan működni tudnak, s az
ország jólétéért küzdeni és dolgozni. Ahol baj van: segiteni, a
szenvedők könnyeit letörölni. A lelkesítő beszédet nagy tetszéssel fogadta a mintegy 40 főnyi iparos
asszony. Nagy lelkesedéssel magukévá tették a felhívást és megalakítottuk az iparos MANSz-t. Október 30-án volt a városháza közgyűlési termében a nagygyűlés, ahol
Pócsy Györgyné elnöknő bejelentette az iparos szakosztály megala
kulását. November 14-én tartottuk
az első, alakuló gyűlésünket, ahol
Reitter Józsefnét elnöknőnek, Báthory Istvánnét és Kovács Józsefnét
társelnöknek, Szabó Margitot titkárnak és a tisztikart választottuk meg.
Egyben elhatároztuk, hogy egy műsoros ismerkedési teaestélyt rendezünk, amelyet nov. 20-án tartottunk
még igen fényes siker jegyében.
Megjelent Pócsy néni MANSz elMi is könnyeztünk, a meghatottnöknő és több tag. Az elszámoló
ság
könnye hullott szemünkből.
gyűlés 22-én volt, amelyen a féRendeztünk
még több értékes
nyes erkölcsi sikert, mint anyagi
műsoros
délutánt
és estélyt. Gyűhasznot számoltunk, de nekünk ez
léseinket
sajnos
mind
kevesebben
is öröm volt, hiszen ez volt az első
látogatták,
de
ez
nem
csüggesztett
szárnybontásunk. Nov. 28-án a gyü
lésen elhatároztuk, hogy a Buda- bennünket, mert ha dolgozni kellett,
pesten tartandó MANSz kongresz- szép számmal jelentek meg.
Egyenként beadták lemondásukat
szuson minél nagyobb számban foKovács
Józsefné társelnöknő beteggunk megjelenni, ügy is történt.
Több csoportba oszolva elmentünk sége miatt, Szabó Margit titkár,
nagy elfoglaltsága miatt. Helyettük
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Virágh Gergelynét társelnöknőnek
és Tóth Mihály városi tisztviselőt
titkárnak választottuk meg, aki nagy
ambicióval vezette a jegyzőkönyvet
és ügyes-bajos dolgainkat mindig
készséggel intézte el. Kedves egyéniségével, agilitásával sok szépet
eredményezett egyesületünknek, de
sajnos, ő közben jött dolgai miatt
lemondott. Sztankay Lajos iparisk.
igazgató, ügyvezető igazgatónk szintén leköszönt tisztségéről. Ilyen sok
lemondás, ilyen rövid idő alatt!
Még meg sem gyökereztünk, már is
széthulljunk ? Bizony széthullunk,
ha meg nem kapaszkodunk erősen
a földben. A mi földünk a társadalom, de úgy látszik az iparos társadalom futóhomok, nem értik meg
egymást és nem tudják felfogni az
iparos MANSz magasztos hivatását.
Sajnálattal, fájdalommal vettük
tudomásul szeretett elnöknőnk Reitter Józsefné lemondását. Eddigi
buzgó, fáradhatatlan munkálkodását jegyzőkönyvileg örökítettük meg
és tiszteletbeli elnöknönek választottuk meg. Most reám maradt az
egyesület vezetésének nehéz feladata, mint társelnöknőre. A tisztújító gyűlésen lemondtam én is,
Virágh Gergelyné is. A tagok nem
egyeztek bele, hanem engem egyhangúan elnöknőnek, Virághnét pedig társelnöknőnek választották meg,
bár nem akartuk elfogadni, de ha
mi is elhagyjuk az egyesületet,
szétosztanak egészen. így elfogadtuk mindketten s kértem a tagokat,
hogy a legnagyobb összetartással
támogassák az egyesületet. Ideiglenes titkárnak leányomat: Báthory
Erzsébet tanítónőt választották meg.
Rendeztünk egy családias jellegű
kirándulást a Tiszához, amely szépen sikerült és a legjobb hangulatban folyt le.
Juliusban a szegedi MANSz körlevélben meghívott bennüket az
Alföld metropolisába, tanulmányi
kirándulásra. Örömmel vettük tudomásul, de — sajnos, — a legnagyobb munkaidő lévén, tagjaink
egymás után mondták le a kirándulást és igy csak négyen vettünk
részt, de emlékkel és tapasztalattal
gazdagon tértünk meg a háromnapos kirándulásról.
Ugyancsak ez időben jelentünk
meg a hös Bem tábornok hamvait
szállító vonatnál Fülöpszálláson. A
kecskeméti iparos MANSz nevében
Kiss Kálmánné és én egy szalagos
csokrot helyeztünk a ravatalra.
Bár a jelenben alig vaygunk 20—
25-en, de azt hiszem a jó Isten
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segítségével és a tagok jóindulatával megküzdünk a nehézségekkel,
hogy közösen dolgozva, egymást
támogatva, mi is segítsünk építeni
a boldog magyar jövőt!
Báthori Istvánná.

M. kir, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium.
Amióta az „ipar" szó hiányzik a
kereskedelemügyi minisztérium ciméből, azóta fokozatosan hanyatlik
a kisiparosság és rohan a teljes
megsemmisülés felé.
A kézmüiparoáság megsemmisítése két osztálynak az érdeke: a
gyáriparé és kereskedelemé; az
előző versenytársat lát a kisiparosságban, az utóbbi pedig azért haragszik, mert minden kisiparos saját
jó munkájának egyúttal eladója is.
A közös kamarákban mindig a kereskedelmi szellemé a győzelem a
gyáripar akaratával egyetemben, s
a kisiparosságot minden ügyes-bajos
dolgával háttérbe szorítják. A kongresszusok határozatait pedig mellőzik, s csak a kereskedelmi és iparkamarák egyoldalú információit veszik figyelembe.
A nyugati kulturállamokban, —
ahol a vezető politikusok felismerték az ipari agyak és kezek kifogyhatatlan kincsesházát, s ahol kellő
hatósági és társadalmi segítésben
is részesülnek — a fejlődés futólépésben halad előre, ellentétben
azokkal az államokkal, ahol a kisiparosság jelentőségére még nem
jöttek rá.
Érthetetlen előttem, hogy miként
lehet 300 ezer önálló kisiparost a
tönk szélére juttatni, mikor szerencsétlen országunkujraépitésénél mindenkire olyan nagy szükség volna!
Ismerjük fel végre önmagunkat,
iparostársaim! Hiszen a természet
után mi vagyunk a legnagyobb alkotó művészei a világnak. Mi emeljük az emberi méltóságot az állat
színvonala fölé, mert ha ipar nem
volna, még az idő viszontagságai
ellen sem tudná célszerűen megvédeni az ember testi épségét. Ipar
nélkül kultura el sem képzelhető.
Nem volna iskola, sem taneszköz.
Fényes paloták, selyempaplanossza
Iónok, autó, repülőgép, luxusvonat,
hol lennének akkor?
E tények bizonyítják, hogy mi a
magyar hazának nem heréi, sem
koldusai nem vagyunk, hanem épitő
polgárai, akiknek jogunk van ahoz, j
hogy ugy gazdasági, mint politikai <
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téren érvényt tudjunk szerezni kívánságainknak és jogainkat ki tudjuk vivni. Közös akcióval lépjünk
tehát ki a politika színterére, s ne
fogadjuk el azt az utasitást, hogy
az iparosság csak dolgozzon és ne
politizáljon. Ennek az utasitásnak
a gyümölcse már régen megérett,
de férgesen, s igy emberi táplálkozásra nem alkalmas. Ki kell a politika hazúg csiráit irtani a nemzet
testéből, mert ma már mindent
csak Ígérnek. Mi nem a támadó
testvér szerepével indulunk politikai jogaink küzdőterére, hanem ke-,
zet fogva magyar a magyarral, s
együtt haladva azon az úton, amelyet gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos jelöltek ki számunkra.
Akkor be fog teljesülni az igazi
magyar mágnás óhaja: „Magyarország nem volt, hanem lesz!"
Álljanak félre utunkból azok, akik
tehetetlenül a haladás útjában állanak s nem rendelkeznek alkotó
energiával s engedjék át helyüket
olyan tevékeny embereknek, akik
fáradságot nem kiméivé tudnak és
akarnak ügy Istennek, mint a hazának szolgálni.
Nem elég az, ha valaki csak
„viseli" a városatyai cimet, de minden tevékenysége a hallgatásban
merül ki, s ha valahol jelen van,
csak éppen, hogy egy emberrel többen vannak. Az ilyen tehetetlen
ember árt úgy a köznek, mint a
vezető tisztviselői karnak, de harmadsorban árt önmagának is.
Felhívom iparostársaim figyelmét
a közeli községi választásokra s
kérem őket, vállvetve küzdjenek
azon, hogy a jövő közgyűlésein mi
is szószólói lehessünk ügyeinknek
s azok intézésében részt vehessünk.
— Aki a multat ismeri, az ugyanezt a konzekvenciát vonhatja le,
mig ha a jelenben körülnézünk a
legfontosabb nemzetgazdasági problémát képező iparfejlesztés terén:
csak visszafejlődést tapasztalunk.
Sebestyén József
lakatosmester.

Ne a munkaárakkal, hanem
kifogástalan, jó munkával
konkurráljanak egymással
a kisiparosok!
A hitelezés sohasem volt alkalmas módszer az iparos üzlete megjavítására. Ellenkezőleg, legtöbbször
ahitelezés tette tönkre az iparos üzletét. Állitásunk bizonyítására nem
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mindennapi példával szolgálunk a
hitelezés külömbözö eseteiből.
Egyik erdélyi városkában egymás
mellett több cipészüzlet van. N. N.
eipészmester nem vette figyelembe
az egymás mellett levő cipészüzemeket, ő is nyitott üzletet a többiek szomszédságában. Az új üzletbe néhány megrendelő járt csak
naponta. Ekkor az új üzlet tulajdonosa a vevőközönség odahóditása
céljából kis táblát függesztett ki a
kirakatjában ezzel a felírással:
„Hitel kapható!" A hiteladás meghirdetésével az új cipészmester elérte a célját: a környék népe csak
az ő műhelyébe járt s mind többen
többen vették igénybe az új műhely tulajdonosa által hirdetett hitelben való dolgoztatás kedvezményét. Egyszer csak azt veszi észre,
hogy a műhelyébe befektetett tökéje
mind ki van hitelezve, sem pénze,
sem árúja nem volt. Ekkor új táblát függesztett ki a mester, ezzel a
felírással: „Hitelmegszűnt!" Ennek
a figyelmeztetésnek az elolvasása
után majd minden megrendelője
kimaradt a műhelyéből. S miután a
hitelben eladott munkák összegét
behajtani nem lehetett, a mester
kénytelen volt műhelyét bezárni,
elveszítette a befektetett tőkéjét,
sőt még a szerszámait és a gépjeit
is elárverezték

a

bőrkereskedőnél

fennálló tartozásába, valamint az
adóba.
Fenti eset szomorú példája a
meggondolatlan hitelezésnek. Azért
a hitelezés mindenkor szigorú óvatosságot követel a kisipari életben
is. Tudnia kell minden kisiparosnak,
hogy kinek és mennyit lehet hitelezni. A hitelt kivánó megrendelő«
nek ismernie kell anyagi körülményeit és fizetési készségét. A hitelezést ne ajánljuk fel a megrendelőnek és ne próbáljuk megalapozni
műhelyeink jövőjét hiteladások által, mert a vég csak a teljes összeomlás.
A hitelezés káros eredménye ismertetése után, reátérünk a kisipari
életünknek egy másik veszedelmes
megrontójára: a konkurrenciára.
A konkurrenciát önállóságuk boldogságáért indítják meg rózsás jövőt váró iparostársaink. Azonban
az eredmény mindig az, hogy a
konkurrens iparos sokkal többet
dolgozik, de a szükséges, minimális
munkaáraknál is csekélyebb munkaáraival a régi jövedelmet sem éri
el. Hasonló a konkurrens kisiparos
cselekedete annak a mesebeli koldusnak a cselekedetéhez, aki felét

bevarrta tarisznyájának, hogy a jövőben kevesebb élelemmel térhessen haza. Természetesen, ilyen a
saját károsodására törekvő koldus
csak a mesében volt.
Sajnos azonban, a kisiparosok
között, ragályos kór a konkurrencia. Alig van iparostársaink között
olyan, aki nem a konkurrenciával
kezdte meg önállóságát. Egyes iparosok titokban konkurrálnak. Ezek
inkább csak a saját megélhetésüket
rontják, munkáikat nem értékelő,
olcsó vállalásuk által. A konkurrens iparos röpcédulákon hirdeti
olcsó áru munkáját, kirakatában
hirdeti, sőt személyesen felajánlják
olcsó munkájukat.
A konkurrenciának is az a káros
következménye, hogy a remélt gyarapodás helyett mindig több adóssággal kell megküzdeni s a vég
megint a csak teljes összeroppanás.
E szomorú sors elkerülésére az
legyen elve minden kisiparosnak:
a megélhetés biztosításához szükséges méltányos munkaárak rendületlen kitartása.
Ne a munkaárakkal, hanem a kifogástalan, jó. munkával konkurráljanak egymással a kisiparosoki
Rövid életű minden konkurrencia
és károsan végződik 1 A jó munkát
készitő iparos pedig közbecsülése
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Amennyiben az ellenőrző vizsgálat
megállapítása szerint az adózónál
az egyeszségi átalányozás feltételei
nem forognának fenn, úgy a pénzügyi hatóság november végéig értesiti az adózót, aogy a következő
év január 1-étől vele átalányegyezséget nem tudott kötni.

— Vevőfogdosás esetén kár
tóritóst kérhet a kárt szenve-

d e t t v e r s e n y t á r s i p a r o s . Avevőfogdosás az üzleti versenynek oly
neme, amely kétségtelenül az üzleti tisztességbe és a jó erkölcsökbe
ütközik és a sértett versenytárs az
ilyen magatartás abbahagyását és
szándékosság és gondatlanság esetén a kár megtérítését követelheti.
(1923. évi V. t.-c. 1. szakasz.) Az
abbahagyási és kártérítési keresetek az 1923. évi V. t.-c. 38. szakasza értelmében az alperes űzlettelepére illetékes törvényszék hatáskörébe tartoznak. Kizáróan abbahagyás iránti kereset az idézett törvény 44. szakasza értelmében a
kereskedelmi és iparkamarai választott bíróságnak hatáskörében is elintézhető.

— Felmondás nélkül is lehet
segédet bizonyos esetekben

e l b o c s á t a n i . Az 1884. évi XVII.
t.-c. 24. szakasza szerint a munkaadó a segédjét felmondás nélkül a
által műhelye pártolását, igy a I kővetkező okokból bocsáthalja el
maga és családja megélhetését biz- azonnal: a) ha nyereségvágyból
eredő bűncselekményt követ el; b)
tosítja.
ha az iparos helyettese, vagy az
iparos egyik családtagja ellen tettleges bántalmazást, vagy súlyos
— Az Iparegyesület új he- becsületsértést követ el, kötelessél y i s é g b e n . Mikorra e sorok nap- gei teljesítését makacsul megtagadja,
világot látnak, Ipdregyesületünk új vagy ha az iparos akarata ellenére
helyiségében folytatja mind élén- egy egész munkanapon át igakebbé váló társadalmi életét. Az zolatlanul szünetelt; c) ha meginúj helyiség nagyon kellemes benyo- tés dacára a ház vagy az üzlet
mást kelt, s bizonyára barátságos biztonságát vigyázatlansága által
otthont nyújt azoknak, akik fel szok- veszélyezteti; d) ha három napnál
ták keresni azt. Az új helyiségek tovább tartó szabadságvesztés bünfelavatása október második felében, tetés alá keríil; e) ha a szerződécsaládias vacsora keretében törté- ! sileg elvállalt munka teljesítésére
nik meg, amelyen
iparosságunk képtelen; f) ha valamely undorító,
vagy ragályos betegségben szenved;
nagy számmal fog résztvenni.
— Meddig érvényes a for- g) ha az iparos bizalmával való
g a l m i a d ó á t a l á n y ? Az általános visszaélés által az üzlet érdekeit
veszélyezteti; h) a kereskedősegéd,
forgalmi adónak átalányozás útján
való levonása tárgyában kiadott főnöke beleegyezése nélkül akár
pénzügyminiszteri rendelet szerint saját, akár más részére kereskeaz egyezségi átalányozásnál átalá- delmi ügyletekkel foglalkozik.
nyozási időszak a naptári év. Az
összes egyességi atalányokat, jövő
évi átalányozás előkészítése céljából, egyszer felül kell vizsgálni. A
Becsüljétek meg szócsövefelülvizsgálat a naptári év szeptemteket ós fegyvereteket a
ber havinak első napjától, november havának 15-ik napjáig tarthat. !

HISES.
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— Iparosságunk a tiszai hid

f e l a v a t á s á n . Mint köztudomásu, a
tiszai hidat f. hó 17-én a Kormányzó ur Őfőméltósága személyesen fogja felavatni. A ritka ünnepségen az Iparegyesület és Ipartestület zászló alatt, küldöttségileg fog
megjelenni. A jelentkezési határidő már október 10-én lejárt, de az
idő rövidsége ellenére szép számmal jelentkeztek a felavatási ünnepélyen való résztvételre.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Kecskeméten, 1929.
évi október hó 7-én, a Kecskeméti
Ipartestület elöljáróságának rendes
ülésében:
Jelen voltak az elnökség és az
elöljáróság tagjai és póttagjai közül
huszonheten. Távolmaradásukat nem
mentették ki: Ambrus Ferenc, Fazekas Lajos, vitéz Biró Sándor,
Mezei Pál, Virágh István, Kovács
Lajos, Biró Zsigmond, Csorba István, Földi Péter, Kiss Kálmán,
Csapó Sándor, Csikay Imre, Kürthy
Lajos, ifj. Szabó József, Végh Zsigmond, Polyák Sándor, ifj. Biró
Sándor, Sántha János előljárósági
rendes és póttagok.
I. S z a b ó Sándor üdvözli a
megjelent előljárósági tagokat és a
gyűlést megnyitja, majd felkéri jegyzőt a mult ülés jegyzőkönyvének
felolvasására.
II. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván, egyhangúlag tudomásul
vétetett, s annak hitelesítésére elnöki ajánlásra Biró Lajos és Ö.
Kovács János kérettek fel.
III. A jegyzőkönyvhöz Dávid Sándor kér szót Krainer Kálmánnak a
mult ülésen elhangzott felszólalása
tárgyában, mert nem voltak ugyan
jelen és a jegyzőkönyvből sem tűnik ez ki, de úgy értesültek, hogy
Krainer Kálmán felszólalásában azt
mondotta, hogy a jelenlegi elnököt
azokkal fogja kibuktatni, akik beválasztották. Maga is Krainer párti
volt mindig s több izben fel is kereste, hogy lemondását vonja viszsza. Ö akkor kereken kijelentette,
hogy e miatt ne is menjenek hozzá,
mert elhatározása megmásíthatatlan,
így irányult a többség bizalma
Szűcs Pál személye felé, aki kötelességét teljesiti csupán, hogy az
elnöki tisztséget viseli. Végtelenül
csodálkozik, hogy éppen az szíegyenetlenséget, aki elnöksége alatt
alatt mindig békességet és egyett
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értést hirdetett. Amennyiben azonban Krainer Kálmán a fenti kijelentéseket nem tette volna, úgy jelen felszólalását visszavonja.
Krainer Kálmán válaszában kijelenti, hogy ő a mult ülésen nem
emiitett személyeket s ha valaki
magára vette, arról ő nem tehet.
Dávid Sándor továbbiakban a folyó évi szeptember 22-én, az IparosOtthon büffé helyiségében egy divatkereskedő cég részéről megrendezett divatrevú ügyében kér felvilágosítást. Kérdi, miként történhetett meg ez, amikor az iparosság
évek óta küzd a legsérelmesebb 4
és 47. §-ok megváltoztatása érdekében. De nerpcsak a bemutatót
tartotta meg a cég, hanem megrendeléseket is gyűjtött.
Krainer Kálmán, mint szem- és
fúltanú igazolja, hogy a terembérleti üggyel jegyző az érdeklődő céget azzal útasitotta el, hogy az a
Közösbizottság határozata nélkül ki
nem adható, annak összehívására
pedig már nincs idő. Ö erre nyugodtan eltávozott, mert abban a
hiszemben volt, hogy a divatbemutató itt nem lesz megtartható. Vasárnap délután, amikor az Iparegyesületbe feljött, látta és hallotta,
hogy a büffé helyiségben mégis
megtörtént a bemutató.
Jegyző ismerteti, hogy az elnökség szombaton reggel elutazott a
szegedi kongresszusra, igy tehát
nem is tudott a történtekről. Ö is
csak utólag, hétfőn hallotta, hogy
vendéglősbérlők az elnökség megkérdezése nélkül átengedték a büffé helyiséget. Elismeri, hogy az
érdekelt szakmát sérelem érte, de
a történteket már nem ált módjában megakadályozni. Gondoskodott
azonban, hogy hasonló eset a jövőben ne történhessék meg.
Szűcs Pál felolvassa a közte és
Krainer Kálmán között fennálló ügy
tisztázására a Szabómesterek Országos Szövetségének hozzá intézett levelét, amely neki és az Ipartársulat tagjainak ad igazat. Ezek
után jogos az az álláspontja, hogy
az ügyet tisztázni kívánja, mert
csak addig marad elnök, amig tisztán áll az Ipartársulat előtt.
Kéri elnök az elöljáróságot, hogy
ezt az ügyet vegye le a napirendről, s bizza annak elintézését a szakosztályra. Elöljáróság az elhangzót
takat tudomásul véve, az elnöki
javaslathoz hozzájárul.
III. Jelentést tesz jegyző a folyó
ügyekről s a mult ülés határozatainak végrehajtásáról:
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Kéri, hogy a pénztári jelentést
csak a jövő gyűlésen terjeszthesse
be, mert a pénztárnoknő betegszabadságon van. Bejelenti azonban,
hogy a tagsági dijak nagyon gyengén folynak be s ez a körülmény
bizonyos nehézségek elé állítja a
hivatalt. Bár tudja, hogy az iparosság nehéz helyzete miatt nem képes fizetni, mégis kéri, hogy akinek
módjában áll rendezze tagsági dij
!
tartozását.
A póstapalota épitése ügyében
jelenti jegyző, hogy a tervezett küldötlségjárás elmaradt, mert a főispán és polgármester ur kedvező
válasszal érkeztek vissza Budapestről és az épület frontja két emeletes lesz. •
Bejelenti jegyző az elöljáróságnak, hogy a hét folyamán az Iparegyesület új helyiségébe költözik
át s annak felavatására családias
vacsorát fog rendezni, amelyen szívesen látja az Egyesület az előljárósági tagokat. Az Iparegyesület
átköltözésével azután a könyvtár és
a Polgári Daloskör is megfelelő elhelyezkedést nyernek a mostani biliárd teremben. — Jelenti jegyző,
hogy a hivatalos helyiségben levő
divány javítása Ségner Lipót, Szabó
Ferenc és ifj. Szánd János kárpitosmesterek hozzájárulásával a közel jövőben megtörténik. — A
„Kisiparos" lapot továbbra is a
Hungária Nyomda és Lapkiadó Rt.
állítja elő 80 pengőért. — Ismerteti
jegyző az iparostanonciskola építkezésének ügyét. Az ipartestület elnöksége megkérte a főispán urat,
hogy felterjesztését a Vallás és
Közoktatásügyi Miniszter Urnák adja
át. A főispán úr azzal a szomorú
válasszal jött vissza, hogy egyelőre
nincs kilátás megfelelő állami hozzájárulásra.
Beszámol jegyző a szept. 22-én
lezajlott Szegedi Országos Iparos
Kongresszusról, amely
váratlanul
gróf Hadik Jánost meleghangú táviratban üdvözölte. Bejelenti egyben,
hogy az elnökséggel együtt Kecskemétről 24-en vettek részt. — Szabó
Sándor elnök előadja, hogy az IPOSz
elnökségének a mi tudtunkon kivül
történt pálfordulása neki olyan roszszul esett, hogy ö azonnal elhagyta
a gyűlés szinterét. Az ott történtek
még magyarázatra szorulnak és tisztázandók lesznek. — Tudomásul vétetik.
Jelenti jegyző, hogy az IPOSz-nak
az ipartestületek székházsegélye tárgyában indított akciójára a kérdőívet elküldötte; úgyszintén az IPOSz
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Ismerteti jegyző a közüzemi sékérelmére el fog járni az Izsáki
Ipartestület érdekében, hogy a Kecs- relmek tárgyában elkészített terjekeméti Takarékpénztár Egyesület a delmes átiratot, amelyet az ipar40 ezer pengős kölcsönüket ne védelmi bizottság munkája folytán
mondja fel. — Fülöpszállás község j1 állított össze. — Dávid Sándor és
elöljáróságához vásározó iparosaink Benedek József hozzászólása után
kérelmét továbbítottuk. — Az Ipar- tudomásul vétetett.
A Budai I. ker. Iparoskör 25 eves
testületi Tisztviselők Országos Szövetsége négy napos bécsi tanúl- jubileumi ünnepélyének meghivóját;
mányútjára az elöljáróság az el- a polgármesteri hivatalnak a lúgkö
tárgyában
megjelent
nökséggel egyezően dr. Szappanos korlátozása
Sándor jegyzőt delegálta. — Jelenti rendeletét tartalmazó átiratát; a
jegyző, hogy az Országos Kézműves Vendéglősök és Korcsmárosok OrTestület október hó folyamán Deb- szágos Egyesületének Kőszegen elrecenben kongresszust szándékozik fogadott határozati javaslatát; a
Kenderesi Ipartestület székházavató
tartani, s kérik, hogy ipartestületünk javaslatait terjessze elő. Elöl- ünnepélyének meghivóját; végül a
járóság határozatilag kimondotta, Magyar Reviziós Liga „Üzenet a
hogy a kongresszus megrendezésé- munkássághoz" cimü röpiratát jegyző
tudomásulvétel végett beterjeszti.
ben nem vesz részt.
Elöljáróság a tett összes bejelenBeszámol jegyző Léhner István
budapesti lakatosmester szeptem- téseket tudomásul vette.
IV. Jelentést tesz jegyző a válaszber h ó ' 8 - á n megtartott nagyszabású előadásáról, s sajnálattal kö- tási mozgalmakról s ismerteti, hogy
a közeinapokban megjelent belügyzölte, hogy azon iparosságunk nem
miniszteri rendelet szerint a legjelent meg kellő számban.
Jelenti jegyző, hogy a Kereske- több adófizetők választása folyó hó
18-án, az általános választások okt.
delmi és Iparkamarának a városi
könyvkötő üzem tárgyában hozzánk 27-én lesznek, az érdekképviseleti
intézett megkeresésére a felvilágo- választások pedig november 10-ig
sítást megadtuk; a mérnöki fenn- szintén megtartandok. Majd ismertartásos munkarendelet elleni tilta- teti a .Gazdasági Egylet és a Szőkozáshoz csatlakoztunk;

a tanszer-

ződés és segédlevél kiállítási dijak
tárgyában megjelent miniszteri rendeletet úgy a Ker. és Iparkamara,
mint a polgármesteri hivatal tudomásulvétel végett megküldötte; a
Miskolci Ipartestület a nöidivatkalapkészitö ipar érdekében felterjesztett memorandumát hasonló állásfoglalás céljából megküldötte.
Kecskemét th. város polgármestere az egyfázisú forgalmiadó bevezetése ügyében hozzáérkezett miniszteri leiratot megküldötte s kérte,
hogy arra vonatkozó észrevételeinket rövidesen tegyük meg. - - E
kérdéshez Krainer Kálmán, majd
Benedek József kér szót s utóbbi
hangoztatja, hogy a forgalmiadót
teljesen el kellene törülni és miként a békeévekben, egy összegben kivetni az összes közterheket.
— Elöljáróság jegyző újabb ismertetése után határozatilag kimondotta, hogy a tiszta egyfázisú forgalmiadó bevezetését fogja kérni.
Jelenti jegyző, hogy a lakatosok
kályhatapasztó tevékenységéről, a
rézművesek üstházkészitő és a vizvezetékszerelök viztartály előállításáról, továbbá a lakatosok perme
tezőjavitásáról a lakatos szakosztály véleményét a hivatal felterjesztette.

lősgazdák

Egyesülete

mozgalmát,

amelynek programja felöleli az öszszes helyi ipari kívánságokat. — Az
ipartestület elnöksége arra törekedett, hogy minél több tekintélyes
iparost jelöljenek a pártok s ez az
előjelek után ítélve sikerült is. Most
már a szavazati joggal rendelkező
iparosságon a sor, hogy éljenek
jogaikkal, mert a siker csak ez
esetben lehet eredményes. Kérdi
elöljáróságot, hogy az elnökség jelöllessék-e az érdekképviseleti list á n ? — Benedek József szerint
elérkezett a döntés ideje s ha most
nem foglalkozunk a jelölésekkel,
megeshetik, hogy későn lesz. —
Elöljáróság a tett bejelentést tudomásul vette s egyhangúlag hozzájárult, hogy érdekképviseleti kiküldötteknek az elnökség tagjai jelöltessenek.
Szabó József bádogos felhivja az
elöljáróság figyelmét, hogy az érdekképviseleti kiküldöttek jelölését
ne ejtse most meg, hanem csak az
általános választások után. — Szabó
Sándor elnök, majd jegyző arra
mutatnak rá, hogy az érdekképviseletikiküldötteknekmindenféle pártérdektől menteseknek kell lenni,
azért szükséges, hogy az elnökség
tagjai jelöltessenek. — Domokos
Ferenc a virilis választásokra hivja

fel az elnökség figyelmét; számarány szerint 9 hely illetné ott
meg az iparosságot. Kéri, hogy az
elnökség ilyen irányban tegyen lépéseket. — Csikay Lajos és Biró
Lajos indítványozzák, hogy az érdekképviseleti jelölteket névszerint
már most nevezze meg az elöljáróság. — Jegyző újabb hozzászólása
és inditványa alapján elöljáróság
elsősorban is az elnökség tagjait
jelöli érdekképviseleti kiküldötteknek s a végleges jelölést csak az
általános választások után fogja
megejteni. Elhatározta elöljáróság
azt is, hogy a pártok jelöléseinek
nyilvánosságra hozatala után újból
ülésezni fog s esetleg az összes
szakosztályokat közös értekezletre
hivja egybe.
V. Ismerteti jegyző az iparos
„MANSz" folyó évi november hó
24-re tervbevett kulturdélutánját,
amelynek egyik előadója Körmendy
Mátyás, a kisiparosság felsőházi
tagja lesz. A kulturdélután az IparosOtthon dísztermében, belépődíj nélkül tartatik meg. Kéri elöljáróságot,
hogy érdeklődjék az iparos asszonyok ügyei iránt s minél számosabban jelenjenek meg azon. A Kisiparos legközelebbi száma közölni
fogja a kecskeméti iparos „MANSz"
megalakulásának történetét. Bejelenti, hogy az elnökség őt az igazgatói állásra kérte fel, de elfoglaltságára való tekintettel kénytelen
volt elháritani azt. — Tudomásul
vétetett.
VI. Ismerteti jegyző vitéz Kovács
László beadványát, amelyben Hosszúútca 20. és 22. számú házait tanonciskola és tanoncotthon céljaira
felajánlja. Domokos Ferenc ismerteti e telek fekvését s javasolja,
hogy azt az elöljáróság tekintse
meg. — Elöljáróság kéri ajánlattevőt, hogy mint illetékes helyen, a
városnál tegye meg ajánlatát.
VII. Ismerteti jegyző Pataky István csizmadia-mester segély iránti
kérelmét. — Többek hozzászólása
után elöljáróság kérelmezőnek 20
pengőt szavazott meg az elaggott
iparosok alapja terhére, önkéntes
adományokból pedig összegyűlt 1 0 6 0
P. Adományozók: Ginder Lőrinc,
Tiringer Ferenc, Domokos Ferenc,
Szabó István, Csorba Mihály, Matók
Béla, Rimóczy János, Bátori István,
Kuthy Árpád, Farkas Sándor 1—1
pengő, Benedek József 60 fillér.
VIII. A Pacsai járási Ipartestület
és a Mezőkovácsházai járási Ipartestület zászlószegre adakozást kérnek. — Elöljáróság régebbi hatá-
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rozatára és az ipartestület nehéz
helyzetére való tekintettel a kérelmet nem teljesítheti.
IX. Ismerteti jegyző az Országos
Magyar Hadimúzeum Egyesület kérelmét s bemutatja a régi Magyarország valamennyi vármegyéjének
földjét magában foglaló ereklyét.
— Elöljáróság az ereklyét megtartani s 10 pengőt adományképpen
elküldeni rendelt.
X. Az indítványok során Rózsa
Sándor, majd Riró Lajos felszólalásai alapján elöljáróság az elnökségnek az IPOSz kongresszusával
szemben elfoglalt magatartásáért
egyhangúlag bizalmat szavazott.
Benedek József felszólalása után
Csikay Lajos, végül Domokos Ferenc mondták el a kongresszuson
szerzett impresszióikat, melyek tudomásul szolgáltak.
Más tárgy nem lévén, az elnök
az ülést bezárja.
Kelt, mint fent.

P á l y á z a t i hirdetmény
4 0 0 pár g y e r m e k c i p ő
készítésére.
A szegény gyermekek részére szükséges 400 pár fűzős cipő előállításának feltételei:
1. A cipők felsőrésze hupka basitott bőrből, az alsó része pedig
krupon talpból készitendő.
2. A cipőszárának félmagasnak,
vagyis 16 cm. magasnak kell lenni.
3. Az előállítandó 400 pár cipőből 12 pár 32-es, 24 pár 34-es,
72 pár 36-os, 80 pár 37-es, 80 pár
38-as, 80 pár 39-es, 20 pár 40-es,
20 pár 41-es, 12 pár 42-es számú
cipő szállítandó.
4. A szállítandó cipők felsőrészéért a vállalkozó hat hónapig, az
alsórészéért pedig három hónapig
szavatolni tartozik.
5. A cipők előállításához csupán
bőr használható föl.
6. A cipők fűzövei ellátandók
7. A kimaradt számú, valamint a
nem használható cipőket vállalkozó
visszavenni, illetve megfelelő számú
cipőkkel kicserélni tartozik.
8. Csak zárt ajánlat vétetik figyelembe s az ajánlatban egységes ár
tüntetendő föl.
Zárt ajánlatok hozzám f. hó 31.
napjának déli 12 órájáig adandók be.
Kecskemét, 1929. évi okt. hó 7.
napján.
Füredy

tanácsnok,
mint I. f. iparhatóság.

* Rádió az új század legna-

g y o b b j ó l t e v ö j e , mert lehetővé
teszi, ;hogy a mai válságos gazdasági viszonyok közepette, néhány
fillérért minden ember hozzájusson
az élet legnemesebb élvezeteihez:
zenéhez, színházhoz, tréfákhoz, újsághoz, tanuláshoz. Mindezekhez
szükséges berendezést szakszerűen
és jutányos' árban eszközli kedvező
fizetési feltételek melleit Kellermann
Jenő villamossági vállalata Körösiutca, Beretvás mellett.
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K O S Z Ö R Ü L
J Ó T Á L Á S S A L !
FODRÁSZOLLÓT -<50 P-ért
BOROTVÁT
I« —
„
HAJVÁGÓGÉPET I- „

NIKKELEZEST

KOVÁCS MŰHELY

FELSZERELÉS ELADÓ.
ÉRTEKEZNI LEHET
TERCSI JÁNOS

Dr. Nagy Sándor ügyvéd, a
kecskeméti ipartestület ügyésze irodáját V., Rákóczi-ut 17—19. szám
alá, az új városi bérházba helyezte
át. Bejárat a nagyállomás felől, Vak
Bottyán-utcai kapun. Iroda I., 6. sz.
a. Ipartestületi tagoknak minden hétköznap d. u. 4—6-ig rendelkezésre áll.
•
Laptulajdonos: A Kecskeméti Ipartestület.
Felelős kiadó: Szabó Sándor ipartest.elnök.

FIGYELEM I
K o v á c s és b o g n á r

mesterek

kerekegyházi'korcsmánál (Izsáki-ut) a
kovács és bognárműhely kiadó, Felvilágositást ad a
tulajdonos özv Barna Mihályné a
h e 1 y s z in e n, vasár- és hétköznap
Mária- körút 1. szám.

KIADÓ

az „Iparos Otthon" épületében egy
kis félpince helyiség. — Értekezni
lehet az Ipartestület hivatalos helyiségében.

vállal

JÁMBOR, TROMBITA-UTCA 6. SZÁM.

kovács mesternél

MEZEI-UTCA 55. SZÁM.

A Kisiparost minden iparos
olvassa: hirdetései eredményesek. Hirdesse cikkeit a
Kisiparosban.

VENDÉCLÜSŰK
FIGYELMÉBE!

T

BORTÖRVÉNYEK,

KIVONATOK,

F E L I R A T O K ÉS
MINDENFÉLE
ELŐIRT
NYOMTATVÁNYOK

„HUNGÁRIA"
NYOMDÁBAN

SZEREZHETŐK BE
RÓM. KATH. BÉRIIAZ ÁTJÁRÓ
UDVAR.

Fűstcsövek, e k e a l k a t r é s z e k , szerszámok,
vízvezetéki kapcsolórészek
és mindennemű c s a v a r á r ú a l e g o l c s ó b b a n

kapható

Gy enes S. és fiai utóda cégnél.
MA MÁR MINDENKIT ÉRDEKEL*
HÖLGYEKET ÉS URAKAT!

F é r f i é s n ő i r u h á k e g é s z b e n vegyileg t i s z t i t t a t n a k b á r m i l y e n
s z i n r e festetnek ! • G y á s z r u h á k 12 ó r a alatt k é s z ü l n e k . A legjobb

festőkartonok és konyhakötények minden időszakban kaphatók. Kicsinyben és nagyban bérben festeni vállalok. ® Szolid és pontos kiszolgálás! • J u t á n y o s árak!
A nagyérdemű közönség pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel:

PESKÓ

UTÓDA

S Z É L E S IMRE:

Csongrádi-utca 4, szám, b e n t a z u d v a r b a n .

Nyomatott a Hungária Nyomda é s Lapkiadó RT.-nál Kecskemét, III., Arany János-u. 6. — Telefon: 135. — Felelős: Blauk Arthur.

