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Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja , 
ELŐFIZETÉSI Á R A K : 

A lapot a?. Iparteatlllet tagjai évi 1 pengő megvál-
tási dfj lefizetése ellenében kapják. 
Helyben • II Vidékre: 

1 é n e — - 2 40 P | 1 évre - — 2 80 P 
Negyed évre - 0 60 P J| Negyed évre — o 70 P 

Egyei szánt ára 20 fillér. 
Megjelenik egyéniére havonként szombaton. 

Peleiéi azerkeazté Vincire Mihály ipartett. élnék 

Szerkesztő d r . Szappanos Sándor ipart, jegyző 

Fémunkatára 
Boói Imre kiakunfélegyházl ipartestületi jegyző 

S z e r k e s z t ő s é g és k i adóh iva t a l 
az Ipar tes tü le t he ly i ségében , K e c s k e m é t , 

III., Széchenyi - t é r 7. szám. 
T e l e f o n : 82. sz. 

Cikkek él közlemények izerdán délig, hlrdetéaek 
legkésőbb szerdán estig küldendők be. 

W „Gondolj I p a r t e s t ü l e t e d r e és rendezd tagsági dijadat." 

Ezermillió P-ös beruházás 
és a kézművesipar 

A núimztereljiök az. elmúlt hé-
ten Győrött tartott nagy beszédjé-
re az. egész ország közvéleménye 
felfigyelt. A beszednek politikai 
vonatkozásait a különböző pártál-
láséi politikusok vitatják meg. Mi 
csupán az ezermillió pengős beru-
házáshoz kívánunk pár szót hozzá-
fűzni. 

Helyeseljük a miniszterelnöknek 
azt az álláspontját, hogy az ország 
jobb jövője érdekében a nemzetnek 
áldozatot kell hoznia. Az áldozathat 
zalainál azonban a miniszterelnök 
inasra is helyesen mutatott rá arra, 

/ í r 1 1 
hogy a teherbíróbb es vagyonosabb 
termelési osztályoknak: a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok-
nak és az 50.000 pengőn felüli \ a -
gyonoknak kell elsősorban a lteru-
házási programhoz szükséges fede-
zet előteremtését magukra vállal-
niuk. 

\ nyilvános számadásra kötelc-
, 'Mi j vállalatok a múltban a mérleg-

«rerinti adózás szempontjából min-
*fle.nkor kedvezőbb helyzetben vol-

. tak. ' 'mint kis- és kézművesipar, 
amely* hiába hivatkozott eredmény-

* «•telesr'ftzleti .évre, illetve akár vesz-
* . Jeeéjgfél. akár nyereséggel zárult 

¡üzleti 'esztendeje, a közteherviselés-
ben részt kellett vennie s az adó-
fizetési kötelezettség az ipargyakor-
tás megkezdésétől — műiden ked-
vezmény nélkül — annak befeje-
zésé Lg fennállott. 

Hogy a kézművesipar tehervise-
lésére fogalmat alkotliassunk. te-
kintsünk Fellner professzor meg-
állapításaira, melyek szerint az or-
szág közteherviseléséből a kedvez-

ményekkel támogatott gyáriparra 
13.380/0. a kézművesiparra pedig 
15.52o/o esett. 

A miniszterelnök programjának 
szociális részében első helyen állt 
a mezőgazdaság talpraállítása. Tel-
jes mértékig elismerjük a mezőgaz-
daság megsegítésének fontosságát. 
Reá kell mutatnunk arra is. hogy 
a mezőgazdaság mellett a kézmű-
vesipar egyik legszámottevőbb ter-
melési osztálya az országnak, amely 
az utóbbi időben erején felül vál-
lalta azokat a kötelezettségeket, 
amelyeket a mezőgazdaság éppen 
a súlyos gazdasági helyzetére való 
tekintettel nem tudott viselni. 

Kel kell emelnünk kérő szavun-
kat a kézművesipar érdekében, 
hogy felhívjuk illetékesek figyelmét 
arra. hogy az egymilliárd pengős 
beruházásnál a munkák kiadása az 
egyes termelési osztályok között 
igazságosan és méltányosan történ-
jék. Se forduljon elő. hogy a be-
ruházási programúi munkáinak 
oroszlánrészét összeköttetéseik ré-
vén a mamutvállalatok foglalják le, 
a kézmfiv esipar részére pedig csak 
ntorzsák jussanak és pedig oly mor-
zsák, amelyeknek a termelése a 
gyáripar részére nem elég jövedel-
mező vállalkozás. 

\ múltbeli tapasztalatok igazol-
ják. hogy a bonvédelmi megren-
deléseknél a kézművesipart foko-
zottabban lehet munkaalkalmakhoz 
juttatni, mert készítményei első-
rangúak és megbízhatók. Az ország 
termelési tényezőinek a közteher-
viselésben! megoszlása pedig bizo-
nyítja. hogy ennek az osztálynak. 

amely az. állam teherviselésében 
oly jelentékeny részt vállalt, mun-
kaalmalmat kell juttatni, hogy kö-
telezettségeinek továbbra is fenn-

— 
akadás nélkül eleget tudjon tenni. 

\ politikai szélsőségek ellen csak 
megelégedett és hiztos kisegziszten-
ciiíkra támaszkodva lehet eredmé-
nyesen harcolni. A kisegzisztenciák 
megerősítése pedig csak a jogos 
munkaalkalmakkal biztosítható. 
Osztódjék meg tehát az ezermilHós 
beruházási munka olyképpen, hogy 
abból a kézművesipar számarányá-
hoz. teherv iselőképcsségchéz és gaz-
dasági súlyához mérten részesüljön 
munkaalkalmakban, mert az önálló 
kisegzisztenciák talpraállítása és 
megerősítése a legbiztosabb gát a 
szélsőségek rohama ellen. (sz.) 

Március 15-ike 
és az iparosság 

A magyar szabadság ünnepéről 
ijvarostársadalniunk vasárnap este 
nagysikerű társasvacsora keretében 
emlékezett meg, amelyen hosszú 
évek óta nélkülözött nagy számmal 
jelent meg az iparostársadalom. Az 
asztalfőn dr. Kiss Endre polgár-
mester. Kovács Sándor pápai pre-
látus, dr. Sárközy Jenő kormány-
főtanácsos. Cservenka József lel-
kész, a Kat. Legényegylet elnöke. 
Szappanos Jenő műszaki tanácsos, 
Schira Mihály tl>. tanácsnok, Mor-
dan Béla, az OTI ügyvezető igaz-
gatója. Damó László főmérnök és 
a két testület elnöksége foglaltak 
helyet. 

Az ízletes vacsora után dr. Hor-
váth Ödön iparegyesiilcti elnök 
köszöntötte a vendegeket és meg-
emlékezett arról, hogy az elmúlt 
évben az iparostársadalom hatalmas 
befektetéssel valóra váltotta prog-
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rammját. majd felkérte dr. \yu l 
Tóth l'ál h. pofcármestert ünnepi 
beszédének megtartására. 

Dr. Nyul Tóth Pál a szabadság, 
testvériség és egyenlőség eszmeiről 
beszélt, majd reátért a magvai' sza-
badságharcra és a márciusi nagy 
napok hőseire, végül Magvarország 
szebb jövőjére és minden magyar 

boldogulására ürítette poharát. V 
Polgári Daloskör Kreinán Sámuel 
vezetésével hazafias dalokat adott 
elő s az egybegyűltek kitűnő han-
gulatban sokáig együtt maradtak. 
A vacsora előkészítéséért a vigalmi 
bizottságot/ a felszolgálásért az 
iparos leányokat illeti dicséret és 
köszönet. 

testület ücvésze mindaddig, míg az 
sv ^ . r-

Ipartestület és az iparegvesület 
a Széchenyi-tér 7. sz. alatti Iparo-
Otthon, vagy valamely más ingat-
lannak közös tulajdonosa lesz. 
mindazidcig köteles az ezen ingat-
lanok birtoklásából, hasznosításából 
stb. előálló ügyvédi numkakört el-
látni. 

1. \ megbízást lehetőleg az osz-
latlan tulajdonostársak által e va-
gyon kezelésére rendelt szerve: a 
közös-bizottság határozatából a tes-
tület és az egyesület elnöke adja. 
\ megbízások lehetőleg felváltva 

adatnak az Ipartestület és Ipar-
egyesület ügyészének és törekedni 
kell arra, hogy azok egyenlő ér-
tékű megbízásokat nyerjenek. 

2. \z Ipartestület ügyésze azért, 
mert ezen mindkét testületet ér-
deklő ügyekben az őt meg nem 
választott másik tulajdonos társ: az 
Iparegvesület megbízásából is el-
jár, az Ipái-egyesülettel szemben 
semmiféle munkadíj követelési jog-
címet nem nyer. 

3. \ megbízás folytán végzett 
jogeselekménvekről a teljesített ki-
adások és a bevételek pontos, 
számszerű feltüntetése mellett, kö-
teles az ügyész minden ügy befeje-
zése után, oly ügyekben pedig, 
amelyek a megbízás évében be nem 
fejezhetők, évenként és pedig min-
den év január hónapjában reszletes 
jelentést tenni. Emellett fennma-
rad az a kötelessége, hogv a hozzá 
befolyó és a megbízót illető pén-
zekről az ügyvédi rendtartás ér-
telmében a megbízót értesíteni kö-
teles. 

4. Peres és perenkív üli ügyekben, 
amidőn a megbízók követelése csak 
részben hajtatik be. vagy behajtha-
tatlanná válik, vagy a megbízó tes-
tületek pervesztesek, az eljáró 
ügyésznek csak igazolt készkiadá-
sai megtartására vagy megtérítésére 
van joga, megítélt munkadíját te-
hát csak az esetben kapja na»g. 
ha az az ellenféltől a megbízó Kö-
vetelésein felül behajtható. ^ 

Fiz elesek teljesítése. ^ 
f \ 

33. A pénztárnok .bárminemű * 
fizetést csak nyugta ellen és sza-
bályszerű utalványra teljesíthet. 
Szabályszerű utalvány: 

a) hizonvos időszakonként ren-
desen ismétlődő fizetésekre nézve 
(pl. házbér, személyzeti illetmé-
nyek. iskolai, művelődési és ipari 
érdekű célokra megszavazott ren-
des járulékok stb.) oly fizetési ív. 
amely tiek fejére az utalványt tar-
talmazó elől járósági határozat az 
elnök és a jegyző aláírásával reá 

A Kecskemét és Vidéke Ipartestület 
módosított alapszabályai 

lz ipartestületi békéltető bizottság. 

27. \z ipartestületi békéltető 
bizottság feladata az Ipartestület 
tagjai és azok alkalmazottai mun-
kaviszonyából kifolvóan felmerülő 
vitás kérdéseknek az érvényben 
levő rendelkezések keretein belül 
elintézése. 

\ békéin •tó bizottság iparos tag-
jai az ipartestületi elöljáróság tag-
jai-

A békéltető bizottság segéd tag-
jait az Ipartestülethez tartozó ipa-
rosok összes segédei az iparhatósági 
biztos által összehívott és elnök-
lete alatt tartott választó ülésen 
választják. Választható, aki 24-ik 
életévét betöltötte és magyar ál-
lampolgár. 

\ békéltető bizottságban a bi-
zottság iparos tagjainak és sedréd 
tagjainak egyenlő számban kell 
jelen lenniök. 

I számvizsgáló bizottság. 
28. íj. \ számvizsgáló bizottság 

bárom rendes tagból áll. A szám-
vizsgáló bizottságot, úgyszintén két 

~ r* . . . 
számvizsgáló bizottsági póttagot 
évenként kell megválasztani. V bi-
zottság feladata a pénzkezelés és 
a számvitel ellenőrzése, közreműkö-
dés a költségvetés előkészítésénél, a 
zárszámadások megvizsgálása és a 
vizsgálat eredményéről való jelen-
téstétel. 

A számvizsgáló bizottságnak a 
pénztárt és a számvitelt évente leg-
alább négyszer meg kell vizsgálni. 
Ha a pénzkezelés, vagy a számvi-
tel tekintetében szabálytalanságot 
állapítana meg. arról nyomban je-
lentést tesz az elöljáróságnak. 
Vmennyiben az elöljáróság megfe-
lelően nem intézkednék, v agy az 
elöljáróságot is mulasztás terhelné, 
a számvizsgáló bizottság megállapí-
tásairól a felügyelő hatóságnak tesz 
jelentést. 

I jegyző. 
29. §. A jegyző az elnök (alel-

nök) irányítása és felügyelete mel-
let látja ei a reábízott fogalmazási, 
számviteli és irodai .munkákat. \z 
elnökkel, (alelnökkel egvütt alá-
írja az Ipartestület összes leveleit, 
beadványait és iratait, ideértve a 
pénz kiutalására, illetőleg kifizeté-
sére vonatkozó iratokat is. V köz-
gyűlés és az elöljáróság! ülések ta-
nácskozásainak előkészítésében részt 
vesz. azoknak jegyzőkönyveit ve-
zeti és a reábízott ügyeket előadja. 
\ ezeti a testületi tagok és az álta-
luk alkalmazott tanoncok és segé-
dek lajstromát. 

Iz aljegyző. 

30. íj. Az irodai munkákban való 
segédkezcsre az elöljáróság aljegy-
zőt választhat. Vz aljegyző mind-
azon irodai munkákat köteles tel-
jesíteni, amelyek a testületi jegyző 
által reábízatnak. 

I pénztárnok. 

31. íj. Az Ipartestület vagyoná-
nak és bevételeinek kezelésére az 
Ipartestület pénztárnokot választ. 
0 veszi be és kezeli anyagi felelős.-
ség mellett az Ipartestület bevéte-
leit és teljesíti a kifizetéseket a 
közgyűlés, illetőleg az elöljáróság 
határozatainak megfelelő elnöki 
utalványozás alapján. \ pénztár-
nokra - rendszeresített tisztv iselői 
állása lolvtáu szintén az 1932. 
Vi l i . t.-c. 28 29. §-ainak ren-
delkezései az irány adók. A pénztár-
itoktól az elöljáróság esetleg «vadé-
kot is követelhet. 

Iz ügyész. 

32. Az Ipartestület magánjogi 
és közigazgatási jogi ügyeiben ta-
nácsadóul és egyszersmind tagjai-
nak jogsegélyben részesítése erde 
kében a közgy űlés három évről há-
rom évre ügyészt választhat, 
ügyész csak gyakorló ügyvéd lehet. 

\ Kecskemét és Vidéke Ipar-
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vau vezetve s amelv az egyes rész-
letek nyugtázására alkalmas rova-
tukkal el van látva; 

b) kisebb. 40. pengőt felül 
nem haladó összegekre nézve az el-
nök által aláírt utalvány; 

c) minden egyéb kiadásra nézve 
az elnök és a jegyző által aláírt 
jegyzőkönyv i kivonat. 

I költségvetés. 

34. Az Ipartestület fenntartá-
sához szükséges kiadásokról az elöl-
járóság minden naptári évben ja-
nuár hó végéig költségvetést köteles 
készíteni. A költségvetést az Ipar-
testület hivatalában a február hó 
végéig megtartandó közgyűlés nap-
ját megelőzően legalább egy héten 
át közszemlére keli kitenni és a 
közgyűlésen elő kell terjeszteni. A 
költségvetési év a naptári évvel esik 
egybe. 

\ költségvetést olyképpen kell 
szerkeszteni. hogy az előirány-
zott kiadásokról részletes és teljes 
tájékoztatást adjon. 

A költségvetést a közgyűlés ál-
lapítja meg. Erre vonatkozó hatá-
rozatát megerősítés végett a fel-
ügyeleti hatóság elé kell terjesz-
teni. Az elöljáróság az Ipartestület 
ügyvitele tekintetében a megerősí-
tett költségvetéshez van kötve. 
Olyan kiadások eszközlésére, ame-
lyek a költségvetésbe nincsenek fel-
tüntetve, a közgyűlés engedélye és 
a felügyelő hatóság hozzájárulása 
szükséges. 

I zárszámadás. 
35. sj. Az elöljáróságnak minden 

•évben január hó végéig a letelt 
költségvetési évről zárszámadást 
kell készítenie. A zárszámadásban a 
költségvetés címeinek sorrendjében 
az összes bevételeket és kiadásokat 
fel kell tüntetni és azt a vonatkozó 
okmányokkal kell ellátni. A zár-
számadást a számvizsgáló bizottság-
nak meg kell vizsgálnia. Amennyi-
ben az Ipartestület az elöljáróság 
évi jelentését kinyomatja, azt a 
zárszámadással együtt meg kell a 
tagoknak küldeni. A zárszámadás 
egy példányát az Ipartestület hiva-
talos helyiségében a közgyűlés 
megtartását megelőzően legalább 
egy héten át közszemlére kell ki-
tenni és a közgyűlésen elő kell 
terjeszteni, 

\ zárszámadás egy példányát 
megerősítés végett a felügyelő ba-
lóságnak meg kell küldeni. 

I vagyon kezelése és elhelyezése. 
36. Az Ipartestület minden 

ingó és ingatlan vagyonáról az elöl-

járóság pontos leltárt köteles ve-
zetni. 

\z Ipartestület pénzkészleteit a 
más célokra rendelt pénzektől el-
különítve kell kezelni. 

A folyó kiadások fedezésére csak 
bizonyos idő eltelte után szükséges 
összegek a M. Kir. Postatakarék-
pénztárnál és a Pénzintézeti Köz-
pont tagjainál betétkönyvre, pénz-
tári jegyre vagy folyószámlán he-
lyezhetők el. 

Az Ipartestületnek vagyona a kö-
vetkező értékekben helyezhető el: 

a) magyar államadóssági kötvé-
nyekben : 

l>) olyan meghatározott kamato-
zású értékpapírokban, amelyek 
gyámoltak és gondnokoltak (1885. 
VI. t.-e. 13. pénzeinek elhelye-
zésére alkalmasak: 

c) kellő jövedelmet hajtó teher-
mentes ingatlanokban. 

V vásárolt értékpapírokat a M. 
Kir. Postatakarékpénztárnál és a 
Pénzintézeti Központ tagjainál kell 
elbelvezni. 

I jelügyelet. 
37. §. Az Ipartestület Kecskemét 

th. város I. fokú Iparhatóságának 
felügyelete alatt áll. 

A felügyelő hatóság az Ipartestü-
lethez közvetlen támogatása és el-
lenőrzése céljából iparhatósági biz-
tost rendel ki. 

Az Ipartestület önkormányzati 
szervei az iparhatósági biztost min-
den ülésükről a/, ülés idejének, he-
lyének és tárgysorozatának közlésé-
vel legalább 2 nappal az ülés meg-
tartása előtt értesítik. Azoknak az 
üléseknek jegyzőkönyvét, amelye-
ken az iparbatósági biztos nem je-
lent meg, legközelebbi megjelenés-
kor kell bemutatni az iparhatósági 
biztosnak. 

A felügyelő hatóság az Ipartes-
tület bármely határozatát, vagy in-
tézkedését fellebbezés esetében fe-
lülbírálja, olyan határozatát vagy 
intézkedését pedig, amelv tör-
vénybe vagy rendeletbe ütközik, 
hivatalból is megsemmisítheti és az 
Ipartestület illető szervét utasít-
hatja, hogy meghatározott időn be-
lül hozzon újabb határozatot. 

íz alapszabályok módosítása. 
38. Az alapszabályok módosí-

tásának elhatározása a törvény 
17. §-ának 2. pontja szerint a 
közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

Az alapszabályok módosítására 
vonatkozó indítványt olyképpen 
kell szerkeszteni, hogy abból a mó-

dosítás pontosan kitűnjék. Az in-
dítványt csak akkor lehet a köz-
gyűlésen tárgyalásra bocsájtani, ha 
az vagy az elöljáróságtól ered, vagy 
legalább annyi ipartestületi tag ál-
tal van aláírva, ahány tagja van az. 
elöljáróságnak. Az indítványt a 
közgyűlés elé terjesztés előtt leg-
alább 2 (kettő) héten át közszem-
lére kell kitenni az Ipartestület hí-
v a tahiban. 

Az alapszabályok módosítására 
vonatkozó indítványt külön pont-
ként olyképpen kell a napirendre 
tűzni, hogy a napirend szövegéből 
az indítvánv ozott módosítás lényege 
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kitűnjék. 

A közgyűlés a határozatképes 
számban megjelent tagok egyszeri 
szótöbbségével határoz az alapsza-
bályok módosítása kérdésében. A 
módosítás elhatározása esetén a 
módosításokat az alapszabályokhoz 
fűzött függelék alakjában, vagy az 
alapszabályok teljes szövegével kell 
három példányban jóváhagyás vé-
gett az Ipartestület felügyelő ható-
sága elé terjeszteni. 

Az Ipar testület feloszlatása. 

39. §. Az Ipartestület közgyűlése 
az Ipartestület feloszlását nem 
mondhatja ki. De ha megállapítja, 
hogy az Ipartestület a reáháruló 
feladatokat ellátni nem tudja, kér-
heti az Ipartestület feloszlatását. Az 
M. Kir. Iparügyi miniszter mind 
ebben az. esetben, mind akkor is, ha 
hivatalból nyer megállapítást, hogy 
valamely Ipartestület kötelességei-
nek megfelelni nem tud, az Ipar-
testületet feloszlathatja és tagjait 
az érdekelt Ipartestületeknek, va-
lamint a Ker. és Iparkamarának 
és az Ipartestületek Országos Köz-
pontjának meghallgatása után más 
Ipartestületbe, illetőleg Ipartestüle-
tekbe utalhatja be. 

Jelen alapszabályokat a Kecske-
inét és Vidéke Ipartestület 1937 
december 19-én megtartott alakuló 
közgyűlése elfogadta és jóvá-
hagyás végett Kecskemét th. város 
1. fokú Iparhatósága elé terjeszteni 
rendelte. 

Kecskemét. 1937 december 19. 

Vlncze Mihály s. k. 
alnök 

Dr. Szappanos Sándor s. k. 
Imgyzö 

IPAROSTARSALNK 
Becsüljétek meg szócsöve-
teket és fegyvereteket a 
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Iparos lelkigyakorlatok az Eucha-
risztikus Világkongresszus előtt 

Az Eucharisztikus kongresszus 
ipartestületközi bizottsága körleve-
let intézett az ország összes ipar-
testületeihez, amelyben reámutat, 
hogy a Világkongresszus Főbizott-
ságának egyik legfontosabb fel-
adata, hogy az ország katolikus kö-
zönségét a Katolikus Egyháznak 
erre a magasztos ünnepélyére. — 
melyre az Oltáriszentség előtti hó-
dolás végett a hívek százezrei fog-
nak a világ tájáról hazánk fővá-
rosába zarándokolni — lelkileg is 
kellő módon előkészítse. 

A kongresszus Főbizottsága e te-
kintetben a legnagyobb bizalommal 
fordulhat az iparossághoz, mert a 
Katolikus Egyház tanítója, mun-
káltatója, védelmezője. erkölcsi 
kútforrása, ezenfelül pedig anyagi 
és kulturális alapjait is <". terem-
tette meg. 

Reámutat az Eucharisztikus 
kongresszus ipartestületközi bizott-
sága, hogy az Oltáriszentségben 
valósággal jelenlevő Krisztus 30 
éven át dolgozott egy kisipari mű-
helyben, így az eucharisztikus 
krisztus elsősorban iparos Krisztus. 

tehát az iparosságnak a legtökéle-
tesebben kell előkészülni az ö fo-
gadására. éppen ezért felhívja az 
ipartestületközi bizottság az ország 
egész katolikus iparostársadalmát, 
hogv a kongresszus előkészítése-
képpen rendezzenek iparos lelki-
gyakorlatokat. 

\ plébániahivataltól nyert érte-
sülésünk szerint az iparosság szá-
mára március 24.. 25. és 26-án 
este 8 órakor lesznek lelkigyakorla-
tok a Hóm. Kat. Egyházközség 
dísztermében (Tejpiac fölött), a 
háromnapos konferencia beszédet 
követő vasárnap reggel 9 órakor 
bemutatandó szentmisén a 

lelki-
gyakorlaton résztvevő iparostársak 
pedig közös sz.entáldozáshoz járul-
nak. Kérjük katolikus iparostár-
sainkal. hogy úgy a lelkigyakorla-
tokon. mint az azt követő szent-
áldozáson minél nagyobb számban 
vegyenek részt, hogy részesei le-
hessenek annak az erkölcsi meg-
újhodásnak. amely a kongresszus 
nyomán a magyar nemzet erkölcsi 
alapjait is bizonyára meg fogja 
erősíteni. 

Az ország kézműves 
iparosainak száma 
Az 1920. évi népszámlálás alap-

ján az önálló iparoskeresők száma 
218.802 volt. 1930-ban 204.564. Ez 
a lassú apadás mindennél világo-
sabban mutatja a magyar kézmű-
vesipar súlyos válságát. Az ipartes-
tületi tagok száma már évről-évre 
megállapítható és 1937 deoemlreré-
ben az új ipartestületi hálózat ada-
tai alapján az ipartestületekbe tar-
tozó képesített iparosok száma 186 
ezer 460 volt. Ha ebből a számból 
az önkéntes tagokat és a kettős tag-
sággal hiró iparosokat leszámítjuk, 
nagyjából 184.000-re tehetjük az 
ipartestületi tagok számát. Ezek 
közül a budapesti ipartestiiletek-
Iwtn 31.639. a budapesti kereske-
delmi és iparkamara körzetében 
összesen 72.271, a debreceni ka-
mara körzetében 25.705, a győri 
kamara körzetében 13.331, a pécsi 
körzetben 15.638. a soproni körzet-
ben 17.076, végül a szegedi körzet-
ben 21.796 ipartestületi tag volt. 

Munkában, szorgahnas és tisztes 
ipari munkában eltöltött élet után 
költözött el soraink közül id. Krai-
ner Kálmán férfiszabómester, a 
Szabó Ipartársulat örökös díszel-
nökc. az ipartestület elöljáróságá-
nak hosszú iilőn volt tagja, az ípar-
cgvesület volt pénztárnoka. — A 
megboldogult sokáig volt tevékeny 
harcosa az iparosügyeknek, veze-
tője a szakmának s ezért elhunytá-
val iparostársadalmunkat is vesz-
teség érte. — Temetése f. hó 13-án 
ment végbe s ravatalai nagyszámú 
családján és kiterjedt rokonságán 
kívül az ipa rosta rsak, barátok gyá-
szoló serege állotta körül és osz-
tozott a család mély bánatában. 

— S Z O L I D árról ismert és 

jól bevált H É J J A S cipőt visel-

jünk, 

H Í R E K 
MEGBÜNTETETT KONTÁ-

ROK! (isernus Jánosné kenyérsütő 
30, Jani Istvánné kenyérsütő 30. 
Sebők Jánosné kelmefestésért 10. 
Goldbergcr llenrikué varrónő 10. 
Zuhek Julianna varrónő 15, Dankó 
Sándor darálós 4. Vincze Sándoraé 
varrónő, Dankó Mária varrónő. 
Nagy Júlia varrónő, Bartha Sándor-
né, Molnár Istvánné, Horváth San -
dorné, Bíró Sári, \ árkonyi Györgv -
né, Takács Franciska. Horváth Ni-
váimé. Kerekes Mária. Tóth Mária 
Járó Éva, Nagv Lidia. Kiss Erzsé-

—j 
bet, Balogh Jánosné. Varga Margit. 
Szekér Teréz. Tóth Pálné. Nexne-
Józsefné, Bajtai Fercncné, Csorba 
Mária. Kerekes Erzsébet 5—5 pen-
géire. 

AZ IPAROSOK SÉRELMEI. 
Az Ipartestületek Országos Köz-
pontja Nagy Mital felsőházi tag 
elnöklete alatt megtartott választ-
mányi ülésen ismertették az iparos-
kivánságok tárgyában Bornemisza 
Géza iparügyi miniszterhez intézeti 
emlékiratot, amely hat pontban 
foglalja össze az iparosok idő-zeni 
panaszait. \ jogosulatlan iparűzés 
hatékonyai)!) leküzdése érdekében a 
tettenért kontár munkájának azon-
nali beszüntetését, a helyszínen ta-
lált munkaeszköz lefoglalását, a 
tudva kontárral dolgoztató megren-

r" t? 
delőnek Bűnsegéd ként való meg-
büntetését kérik. Kéri az 1POK az 
iparügyi minisztert az életkor sze-
rinti munkabérkategória rendeletek 
megváltoztatására. A tanoncokat 
évente legalább egyszer, de kívána-
tos volna többször is orvosi vizsgá-
latnak aláv etni és hogy az egészség-
ügyi oktatást a tanonciskolákban 
fokozottabb mértékben \ ezessék 
be. Kovatsek Ferenc javaslatára el-
határozták. hogy az ÜTI elleni pa-
naszokat országosan összegyűjtik és 
a sérelmek orvoslása érdekében or-
szágos demonstrációs nagygyűlést 
tartanak, amelyen mint a kézmű-
vesiparosság egyöntetű kívánságát, 
kérni fogják a belügyminisztertől 
az OT1 általános reformját . 

Laptulajdonos: 
A KECSKEMÉTI IPARTESTE LE'I 

Felelős kiadó: 
VINCZE MIHÁLY ipartest. e lnök-
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