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Kecskemét ésVidéke Ipartestület és az Ipartestöletek kecskeméti körzetének hivatalos lapja 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

A lapot a i Ipartestület tagjai évi 1 pengő megvál-
tási dlj lefizetése ellenében kapják. 
Helyben • II Vidékre: 

t évre — — 8-40 P | i évre - — 8-80 P 
Negyed étre — 0-60 P || Negyed évre — 0 70 P 

Egyea szám ára 80 fillér. 
Megjelenik egyéniére havonként szombaton. 

Feleiéi aaerkenté V i n e s * Mihá ly ipartest, élnék 

Szerkezeté d r . S z a p p a n o s S á n d o r ipart, jegyié 

Kémunkatárt 
Boós I m r e kiskunfélegyházi ipartestületi jegyző 

Szerkesztős ig és kiadóhivatal 
az Ipartestület helyiségében, Kecskemét, 

III., Széchenyi-tér 7. szám. 
Telefon: 32. sz. 

Cikkek és kéxlemények szerdán déUg, hirdetések 
legkésébb szerdán estig ktlldendék be. 

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

Bornemisza Géza az iparos-
ság megsegítéséről 

Az Ipartestületek Országos Köz-
pontja most tartotta meg Budapes-
ten a TI. országos ipartestületi el-
nöki értekezletet Papp József elnök 
vezetése mellett. Az elnök a kéz-
művesipar érdekében történt szá-
mos hasznos intézkedésről tett min-
denekelőtt jelentést az értekezlet-
nek. majd örömmel állapította meg. 
hogy úgy a kormányzat, mint a tár-
sadalom részéről állandóan növek-
szik az érdeklődés a kézművesipar 
kérdései és kívánságai iránt. Dr. 
Szeghalmi László ismertette a bu-
dapesti ruházati iparosságnak Bor-
nemisza Géza iparügyi miniszterhez 
intézett kérelmét, hogy a miniszter 
forduljon szózatban felhívással a 
nagyközönségnek vásárlóképes réte-
geihez, hogy kezdje meg újból vá-
sárlásait. Az értekezletet többek 
felszólalása után félbeszakították és 
az iparosvezetők küldöttségben ke-
resték fel Bornemisza Géza iparügy i 
minisztert, akinek Papp József 
nynjtotta át azt a remekbekészült 
díszalbumot, amelyet az IPOK öt-
éves fennállása alkalmából az or-
szág 300 ipartestülete hálája je-
léül az első iparügyi miniszternek 
készítettek. 

Bornemisza Géza miniszter vála-
szolt az üdvözlő szavakra és rámu-
tatott arra, hogy három éve, amióta 
közelebbi kapcsolatba került az or-
szág kézművesiparosságával, öröm-
mel tapasztalja, hogy az iparosok 
saját kívánságaikat mindig a nem-
zet érdekeibe illesztve tárják a kor-
mányzat elé. Nem kiváltságokat 
kértek, hanem bizonyos hiányok 
pótlását és mindenekfelett munkát. 

hogy munkájukon keresztül szolgál-
ják a nemzet érdekeit. 

— Most vagyunk az igazi munka 
előtt — mondotta. — Számos meg-
oldásra váró kérdéstornvosulelénk, 
ígv az öregségi biztosítás kérdése, 
továbbá az a feladat, hogy az egy-
milliárdos beruházási munkálatok-
ból minél többet biztosítsunk a kéz-
művesiparnak. Az ipartestületeket 
gazdasági érdekképviseletté kell ki-
építeni. hogy azok az iparosok se-
gítségére legyenek a hitel, a nyers-
anyagbeszerzés és az értékesítés te-
rén is. Természetesen ezek a kérdé-
sek. csak kitartó munkával oldha-
tóik meg és nem máról holnapra. — 
Arra kéri az iparosokat, hogy le-
gyenek bizalommal, türelemmel s 
becsüljék meg az eddigi eredmé-
nyeket. amelynek zálogai a jövő 
fejlődésnek. 

Az ipari munka igénylievétele te-
rén észlelhető nagyfokú visszaesés-
sel és ennek okaival, kiki'iszöliölési 
módjaival kapcsolatban, a minisz-
ter a következő kijelentéseket tette: 

— A munka csökkenésének nagy-
részt az az oka. hogy egyesek visz-
szahúzódnak szükségleteik beszerzé-
sétől most. amikor a gazdasági élet 
fellendítése érdekében a kormány-
zat és a nemzet a legnagyobb erő-
feszítéseket teszi. A miniszter kije-
lentette hogy ha kell, propagandá-
val odaliat, hogy a vásárlások és a 
napiszükségletek beszerzése ismét a 
normális keretekben folyjék tovább, 
azonkívül a tervbevett közmunká-
kat is gyorsabb ütemben és előbb 
adják ki. Ettől eltekintve az illeté-
kes minisztereknél is támogatja az 

iparosság kérelmét, hogy a rendkí-
vüli időkben rendkívüli segítséget 
nyújtsanak a fizetési nehézségekkel 
küzdő iparosoknak. 

Az iparosság megjelent vezetői 
megnyugvással vették tudomásul a 
miniszter kijelentését. 

Foglalkozott az országos értekez-
let az ezermillió pengős beruházási 
programmal kapcsolatban, a kéz-
művesiparosság kívánságaival és ha-
tározati javaslatot fogadott el, 
amelyben kéri, hogy az egymilliár-
dos beruházásból arányosan része-
sedjék. s termelési és értékesítési 
lehetőségei segíttessenek elő; a hon-
védelmi célokra előirányzott mint-
egy 600 milliós beruházásból ki-
adandó közszállításokba a kézmű-
vesipar számarányának, nemzeti és 
gazdasági súlyának megfelelően ré-
szesedjék; végül, hogy az ipartes-
tületek és ipari szövetkezetek va-
gyona az. egyszeri lieruházási hoz-
zájárulás alól mentesíttessék. 

. Iz iparosadósságok rendezésével 
kapcsolatban elfogadott határozati 
javaslatban az értekezlet arra kéri 
a kormányt, hogy az iparosadós-
ságok rendezése, valamint a vidéki 
kézmíívesiparosság hitelellátásánál, 
megkönnyítése céljából — valamelv 
meglevő hitelszerv olyképpen egé-
szíttessék ki, hogy minden várme-
gye székhelyén fiókintézettcl bír-
jon. Amennyiben a meglevő hitel-
szerv decentralizálása nehézségekbe 
ütköznék, úgy legalább 10 millió 
pengő alaptőkév el állíttassék fel egy 
kézniűvesbank. amely az iparos-
adósságok rendezésére és a vidéki 
iparosság hitelellátásának egysze-
rűbbé tételére minden vármegye 
székhelyén fiókintézetet állítana fel. 
A vármegyei fiókintézet a várme-
gye iparosságiínak hitelellátását 
szolgálná. 

Az Országos Társadalombiztosító 
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Intéze- reformjával kapcsolatos 
kézművesipari kívánságon során az 
álanti határozati javadat ment ha-
tározatba : 

1. A magyar kézműv esi párosság azt 
kéri. készíttessék az ()TI részéből 
a Statisztikai Hivatal bevonásával 
elv kimutatás, amely igazolja, hogv 
az egyes, biztosítási kategóriák mi-
lyen mértékig veszik igény lte az 
intézel szolgáltatásait. 

2. A kézművesiparosság részéről 
állandó a panasz, hogy a kézműves-
ipar számarányához és teljesítőké-
pességéhez mérten nincs képv iselve 
az intézet autonómiájában. \z en-
nek alapján kiadott 200 1929. gin. 
sz. rendelet gyáripari, középipari, 
kézművesipari és építőipari kate-
góriáktól szól. holott a törvény 99. 
íj ának 1. bekezdése világosan ki-
mondja. hogv az iparral és közép-
iparral együtt az OTI közgyűlésé-
ben 113 tagsági helv e v an. a kéz-
műv esiparnak ezzel szemlten csak 
41 helv jut. 

3. \ magyar kézmíív esiparo -ág 
kéri. létesíttessék az intézetben az 
eddigi betegségmegelőző alaptól 
független és csakis a kézművesipari 
alkalmazottak céljait szolgáló be-
tegségmegelőző alap. amelynek ter-
hére történnék a fizetéses szabad-
ságot élvező munkavállalók üdülte-
tése. Az intézetnek fontos érdekei 
fűződnek ahhoz, hogv a kézműves-
ipari alkalmazottak a törvényben 
liiztr sított szabadságidejük alatt 
erejüket felfrissítsék s így ellenál-
lóbakká válhassanak a betegségek-

A kézművesipari al-
mié v ő 

intézettől 

kel szemben. 
kalmazottak a szóbanlévő szabadság 

megfe lelő 
napibér 

táppénzt 
ideje alatt az 
osztályuknak 
n\erűének. 

4. Állíttassák vissza az intézet 
autonómiája olyképen. hogy az 
aut< nóm szervek bármely határo-
zata ellen az elnök v étót ne mond-
hasson s az intézet felügyelő ha-
tó-ága: a belügyminiszter a hatá-
rozatot minden indokolás nélkül 
nélkül meg ne semmisíthesse. 

5. A kézművesiparosság ismétel-
ten kéri hogy az intézet öregségi 
tartalékalapjai az építőipar fokozot-
tabb fellendítésére, hosszúlejáratú 
építési kölcsönökre fordíttassanak. 
Tiltassák el az intézet attól, hogy a 
tartalékalapok gyümölcsöző elhe-
lyezése céljából kész bérházakat vá-
sároljon. 

:>. A magyar kézművesiparosság 
ismételtei kéri. hogy a segélyezés-
sel kapcsolatos visszaélések kiküszö-
bölése végett az intézet a biztosí-
tottakat. valamint az igényjogosul-
tak hozzátartozóit arcképes igazol-
vánnyal lássa eh 
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kivitel meg-
a 11. Ország 

1938. május 21. 

. \ kézművesipari 
könnyítési céljából a II. Országos/ 
Ipartestületi Elnöki Értekezlet ké-V , • — • •* tf a kormányt. . hogv 5(10.000 pengőt 
és 2 százalékos kamatozású hitel-
keretet bocsásson a kivitelbe bekap-
csolódó iparosság rendelkezésére. 
\ kézművesipari, kivitel elősegíté-

sérc az értekezlet célszerűnek tar-
taná. ha kedvezményes árú nyers-
anyag bocsáttatnék a kivitelben 
résztvevi iparosok rendelkezésére. 

\ kézművesipari irányárak meg-
állapítása és azok betartása. \ kéz-
művesiparban dúló árrombolás és 
szennvv ersenv hatékony leküzdésére 
az 

fogadta 
hagyta, úgy 

értekezlet az iparügyi miniszter 
urtúl oly rendelkézés kiadását kéri. 
amely szerint a szakosztályok köte-
leztetnének a szakmai irányárak ki-
dolgozására. \ szakmai irányárakat 
a szakosztály letárgyalná s ha a 
osztály többsége az irányárakat él-

és azt az elöljáróság jóvn-
ezen irányárak a szak-

mara nézve kötelező erővel birnak. 
Az irányárakat he nem tartók — 

amennyiben beigazolódik rosszhi-
szeműségük — árrombolást követ-
nek el és az ipartestületi Szék elé 
állítandók. Az ipartestületi Szék az 
irányárakat he nem tartó kézmű-
vesiparosokra 100 pengőig terjed-
hető pénzbírságot róhat ki. amely 
pénzbírság közadók módjára hajta-
tik He. Behajthatatlanság esetén a 
marasztaló határozatot az ipartestü-
leti Szék az illetékes rendőri bün-
tető hírósághoz küldené meg. amely 
a pénzbírságot elzárás büntetéssé 
változtathatja át. 

A kontárkérdésben az országos 
elnöki értekezlet az alanti határoza-
tot fogadta el: 

Akar törvényben, akár rendelet-
ben mondassák ki. hogy: a) az ipart 
jogosítvány nélkül űző. tettenért 
kontár munkája a helyszínén azon-
nal beszüntetendő: b) az ipart jogo-
sítvány nélkül űző. tettenért kon-
tárnak a helyszínén talált szerszá-
mai és munkaanyaga kihágási eljá-
rás lefolytatásáig záralá veendők s 
marasztaló ítélet esetén elkobzan-
dók: c) az a megrendelő, illetve 
megbízó, aki tudva dolgoztat olyan 
egyénnel, akinek az illető ipar gya-
korlására jogosítványa nincs, bűn-
segédként büntetendő. 

A táriatildiünT 
tetések ünnepé-

lyes átadása 
Vasárnap délelőtt emlékezetes, 

iparosünnepély zajlott le a város-
háza dísztermében, amelyen meg-
jelentek az Országos Iparegyesület 

részéről: dr. Cörgev István ország-
ísyűlési képviselő társelnök. l l ir-

Í»mann Ferenc kereskedelmi főtaná-
csos és I hiusvvirth Ödön kereske-
delmi tanácsos alelnökök. Dalnoki 
Kovács .Jenő dr. kormán v főta-
nácsos igazgató. Bakhazái Béla dr. 
titkár, továbbá a Győri ipartestület 
képviseletében Marschall Béla elnök 
és Pohárnik István jegyző. 

Az előkelő vendégeket a vasút-
állomáson Vincze Mihály ipartestü-
leti elnök köszöntötte, a városházán 
pedig dr. Nyúl Tóth Pál h 
garmester fogadta rövid 
után megkezdődött a mult évi 

beszédében liang-
ririta«p 

l . p o l -

tízórai 
i, V-ilv 

Országos Kézművesipari Kiállítás 
okleveleinek, valamint az Ipartes-
tület által nyert arany pálmaágnak 
a Gvőri Ipartestület által alapított 

Marschall« vándordíjnak átadási 
ünnepélve. 

Dr. Horv áth Ödön iparegy esiileti 
elnök bevezető 
súlyozta, hogy a mai nap 
elsősorban is azért, mert a magyar 
iparosság országos vezéreit köszönt-
heti a város falai között, másrészt 
pedig a munka ünnepe. Reámuta-
tott a munka egy reíokozódó jelen-
tőségére s kiemelte a kisipari 
munka jelentőségét, majd magaré-
széről is hálás köszönetet mondott 
azoknak a kecskeméti iparosoknak, 
akik olyan sikert értek el. hogy 
arra méltán lehet büszke egész 
Kecskemét. \ égül üdvözölte a ven-
dégeket és felkérte Görgey István 
dr. országgyűlési képviselőt, hogy 
az okleveleket ossza ki. 

Görgey István elismeréssel em-
lékezett meg a kecskeméti iparos-
ság kiváló teljesítményeiről és a 
kiállításokon úttörő munkásságot 
kifejtő Tiringer Ferenc aranyko-
szorús műlakatos mesterről, majd 
méltatta a kiállításon résztvett ipa-
rosok munkáit, amellvel nemcsak a 
szakemberek, de a kiállítást láto-
gató közönség egész elismerését is 
kiérdemelték, s ez az elismerés 
tette lehetővé, hogv a 23 kecske-
méti kiállító együttes eredménye a 
legszebb és legnagyobb jutalmat: az 
arany pálmaágat hozta haza a kecs-
keméti Ipartestület számára. Az-
után átnyújtotta az okleveleket az 
ezüstkoszorús mestereknek: Sághv 
Józsefnek. Sághv Imrének. Baranek 
Istvánnak. Szabó Józsefnek, Schenk 
Rudolfnak. Ségner Lipótnak, Szé-
chényi Lászlónak, továbbá Jámbor 
Istvánnak az iparügy i minisztérium 
elismerő oklevelét, Bontovics Fe-
rencnek a székesfőváros polgármes-
tere elismerő oklevelet és a többi 
kitüntetéseket. \ égül Vincze .Mi-
hálynak nyújtotta át az aranypál-
maágat és az, oklevelet. 

J 
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Marschall Béla a vándordíjat ala-
pító Győri Ipartestület nevében 
meleg hangon üdvözölte Kecske-
mét iparosságát s reámutatott, hogy 
a vándordíj a legnagyobb előhala-
dást előmutató Ipartestület díja. 
így tehát nehéz lesz azt a továb-
biakban megvédeni. 

A kitüntetésért Vineze Mihály 
elnök mondott köszönetet úgy az 
Országos Iparegyesületnek, mint a 
Győri Ipartestületnek; a kitüntetett 
iparosok köszönetét pedig Jámbor 
István tolmácsolta. Végül dr. Hor-
váth Ödön bezárta az emlékezetes 
ünnepély t, amely után a vendégek 
és a kíséretükben maradt kecske-
méti iparosvezérek Bugaera rán-
dultak ki, ahol dr. Nyúl Tóth Pál 
h. polgármester szép beszédben kö-
szöntötte a társaságot, majd Görgey 
István mondott pohárköszöntőt. 

Az ország ipartestületi 
elnökeinektanácskozása 

az IPOSz közgyűlésén 
Az Ipartestületek Országos Szö-

vetsége május 6-án tartotta meg 
évi közgyűlését, amelyen az ország 
közel 300 ipartestülete képviseltette 
magát. A közgyűlést ilj. Tóth Pál 
elnök vezette, aki megnyitó beszé-
dében beszámolt a szövetség előző 
esztendei munkásságáról, ismertette 
azokat a kormányintézkedéseket, 
melyek a szövetség közbenjárása 
alapján történtek és megállapította, 
hogy bár még rendkív ül sok a ten-
nivaló az iparostársadalom megse-
gítése érdekében, mégis az utóbbi 
időben több megértés mutatkozik 
a kisiparosság ügyei és sorsa iránt. 

Füredy Lajos ti), igazgató az év i 
jelentés kapcsán az iparosság je-
lenlegi helyzetéről emlékezett meg 
és rámutatott arra. Hogy az előző 
esztendei jav ulás után. most az ipa-
rosok legtöbbje ismét munka nél-
kül áll. A kormányzatnak gondos-
kodnia kell arról, hogy a lebonyo-
lítandó beruházási program kap-
csán minden olyan beszerzést, amit 
a kézműves-, kis- és középipar le 
tud bonyolítani, ezek számára biz-
tosítsanak. A kézművesipar mai fej-
lettsége mellett gondoskodni kell 
arról, hogy a nagyarányú állami 
beruházásokból ez a réteg is meg-
felelően részesüljön. Az iparosság 
kedvezőtlen helyzetének másik fő-
okát abban jelölte meg. hogy na-
gyon sok irreális árajánlat történik, 
iiogy a közhatóságok is irreális ára-
kon adnak ki megbízásokat a mun-
kák lebonyolítására és szállítására. 
Ez a helyzet egészségtelen és véget 

kell vetni annak, hogy a közületek 
az. adófizető polgároktól tudva is 
olyan áron fogadjanak cl munkát, 
ami az előállítási költségeket nem 
fedezi. Sóty Zoltán, a lakatos ipar-
testület alelnöke a társadalombizto-
sítás mai rendszerének tarthatatlan-
ságával foglalkozott. Megállapította, 
hogy ezek a terhek nincsenek 
arány ban a termelés eredményével 
és éppen ezért a társadalombiztosí-
tás mai rendszerének gyökeres re-
formját kívánta. 

Boross András dr.. th. igazgató 
az iparosság adóügyeivel foglalko-
zott. Utalt arra. hogy az ország 
iparossága a kereseti adó kulcsaí-
nak méltányosabb megállapítását 
szorgalmazta és e hely ett az adóhi-
vatalok tömegesen mondták fel a 
nehéz helyzetben levő iparosok 
megrögzített adóit. Állást foglalt a 
mellett. Iiogv az. elaggott és lég-
leijei)!) egv-két segéddel dolgozó 
iparosokat mentesítsék a kcrc cji 
adó fizetési kötelezettségek alól. In-
tézkedést kért a kormánvtól arra 
nézve, hogy az ipartestületek és 
iparoskörök tulajdonában lévő in-
gatlanokat a most kivetendő va-
gy onváltság alól mentesítsék s hogy 
a kisipari üzemek gépberendezé-
seit se vonják vagy onváltság fize-
tési kötelezettsége alá. 

Huzicska Ede ügyv. elnök. a 
sütő ipartestület elnöke az irány-
árak be vezetésének szükségességé-
ről tartott előadást s olyan intézke-
dést kért a kormánytól, hogy a 
szakmai többség által elfogadott 
irányárak minden iparosra nézve 
kötelezők legyenek. 

Georgevits Béla dr. főjegyző, a 
jogosulatlan iparűzés terén mutat-
kozó visszásságokról emlékezett 
meg. Rámutatott arra. hogy a legá-
lis iparnak olyan sokat ártó kontá-
rok megrendszabály ozásához haté-
kony intézkedésekre lenne szük-
ség. A kontárbíráskodás összevoná-
sát. az álgyárak elleni vizsgálatok 
megszigorítását és az iparosoknak 
arcképes igazolvánnyal való mie-
lőbbi ellátását szorgalmazta. Führer 
László, a villanyszerelő ipartestület 
alelnöke kifogás tárgyává tette, 
hogy az iparosadósságok rendezése 
a sok esztendei szorgalmazás után 
sem valósult még meg. Megállapí-
totta, hogy a kormány által most 
rendszeresített középlejáratú hite-
lek ezt a kérdést nem oldják meg, 
továbbá javaslatot terjesztett elő 
arra nézve, hogy a kormány intéz-
kedjék az iparosság számára ter-
melési bitelek bevezetéséről, mert 
csak egy ilyen hiteltípus mellett 
érhető el. hogy az ingatlanfede-
zettel nem rendelkező, de kellő 

mennyiségű és jó bonilású meg-
rendelőktől. közületektől munka-
megbízást elnyerő iparosok vállal-
kozásukat zavartalanul lebonyolít-
hassák. 

Ferenczy László, a vegyes ipar-
testület főjegyzője megállapította, 
hogy az IPOSz számos kérdésben 
igyekezett eredmény t elérni, de a 
jövőre nézve erőteljesebi) szabad 
érdekképviseleti munkát sürgetett, 
mondván, hogy az ország nehéz 
lielvzetben lévő iparossága ügyeinek 
rendezése tekintetében úgy érdek-
képviseleteitől. mint az illetékes 
tényezőktől hatékonyabb intézkedé-
seket tart kívánatosnak. 

A közgyűlés foglalkozott még 
az iparosnyugdíj kérdésével, ami-
nek megoldását szorgalmazta. El-
fogadta a közgyűlés Jakabos Endre 
titkár által előterjesztett jelentése-
ket és zárószámadásokat, majd tu-
domásul vette, hogy az IPOSz el-
nöksége szombaton délelőtt kül-
döttségileg tiszteleg Bornemisza 
Géza iparügyi miniszternél, akinek 
átnyújtja a szövetség által határo-
zatikig elfogadott kívánságokat. 
Ipartestületünk képviseletében úgy 
a közgyűlésen. mint a tisztelgő 
küldöttségben Csikay Lajos örökös 
tb. alelnök jelent meg. 

Az Ipartestület hivata-
los órái 

\z Ipartestület elöljárósága leg-
utóbbi ülésében a hivatalos yrákat a 
következőképpen állapította meg: 

ügyfelek részére nyáron: 7 órá-
tól 2 óráig. Szombaton: 7 órától 12 
óráig. 

Ügy felek részére télen: 8 órától 
I óráig. Szombaton: 8 órától 12 
óráig. 

Tanoncszerződtetés és tanoncsza-
badítás szerdán és szombaton. 

Panaszjegyzőkönyvek felvétele és 
tárgyalása: hétfőn és csütörtökön. 

Munkakönyvek be- és kijelentése 
mindennap a hivatalos idő alatt 
történik. 

I nnep- és vasárnapokon, vala-
mint délután a lelek részére hivatal 
nincs. 

Magánügyekben felvilágosítás reg-
gel 8 órától 9 óráig kapható. 

A hivatalos órák ój megállapí-
tását a 8 órai munkaidő )>ebozatala 
tette szükségessé: délután ügyfelek 
részére hivatal nincs. 

Közöljük végül, hogy a nyári idő-
beosztás június 1 -ével kezdődik, te-
hát június 1-étől reggel 7 órától 2 
óráig áll a hivatal a felek szolgá-
latára. 
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Kocsigyártó iparosok 
körzeti nagygyűlése 
A kecskeméti kocsigyártó iparo-

sok (kovácsok, bognárok és kocsi -
fényezők) junius 12.-én. vasárnap 
délelőtt 10 órakor az Iparos-Otthon 
gyüléstermében körzeti nagygyűlést 
tartanak, amelyre a körzet összes 
kovács, bognár és kocsifényező ipa-

E nagygyűlés tárgysorozatán sze-
repelnek: a körzeti irányárak meg-
állapítása és ismertetése, kontárügy, 
a 8 órai munkaidő és minimális 
munkabér kérdése, árrombolás és 
tisztességtelen verseny, körzeti köz-
szállítási csoport megalakítása és a 
beérkezett indítványok letárgyalása. 

Erre a körzeti nagygyűlésre ez-
úton is felhívjuk az érdekelt i]>a-
rosság figyelmét s kérjük. hogy 
azon feltétlenül megjelenni szíves-
kedjenek. Az indítványokat 8 nap-
pal a gyűlés előtf kell bejelenteni 
Bodacz József szakosztály-elnöknél, 
aki megkeresésekre és érdeklődé 
sekre készséggel válaszol. 

A Polgári Daloskör 
zászlóavatása és dísz-

hangversenye 
Pünkösd első vasárnapján, június 

5.-én rendezi meg a Polgári Dalos-
kör nagyszabású jubiláris ünnepsé-
geit és díszközgyűlését. Az ünnep-
ségekre. amelyek tengelyében dél-
előtt az uj zászló felavatása és az 
ünnenéjy, este pedig díszhangver-
seny ált, már most felhív juk iparos-
társaink figyelmét és kérjük, hogy 
az iparosaiul ár da e nevezetes ün-
nepségein minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek. 

H Í R E K 
— BUDAPESTI KER. ÉS IPAR-

KAMARA ÜNNEPI DÍSZKÖZGYŰ-
LÉSE. A Budapesti Ker. és Ipar-
kamara Szent István éve megün-
neplésére Székesfehérvárott május 
15.-én ünnepi díszközgyűlést tar-
tott. amelyen dr. Éber Antal Ka-
marai elnök mondott megnyitót, 
majd Koós Zoltán, Nagy Antal. 
Gsikós Andor, Mihályfi Dezső, 
Gond a Hugó és Montskó Ferenc 
mondottak ünnepi beszédeket. — 
\z ünnepi díszközgyűlésen úgy-

szólván az összes kamarai tagok 
megjelentek. Kecskemétet Csikay 
I>ajos tb. alelnök és Tiringer Fe-
rencz kamarai tag képviselték az 
iparosság részéről. 

— VINCZE MIHÁLY az ipari al-
kalmazottak munkaviszonyának el-
lenőrzésére alakított helyi bizottság 

tagja. Az iparügyi miniszter most 
állította fel az iparban alkalmazot-
tak (ide nem értve a tisztviselőket) 
munkaviszonyának ellenőrzésére az 
egyes bizottságokat. — \ hely i bi-
zotteág elnöke dr. Beke Kálmán al-
jegyző. elnökhelyettes Kováts Sán-
dor tb. aljegyző, munkaadó tagjai: 
Cs. Szabó József gyárvezető fő-
mérnök. Szeless János fűszerkeres-
kedő és Vincze Mihály ; munkavál-
lalói tagok: Kerekes István nyom-
dászsegéd, Székely János lakatos- és 
Virágh György kereskedősegéd. 

— ÉRDEMES IPAROS ÉS KE-
RESK E DÖSEG ÉDEK JUTALMA-
ZÁSA. A kereskedelem és közleke-
désügyi miniszter a Kamara terüle-
tén olyan érdemes kereskedő-, ille-
tőleg az alábbi szakmákban működő 
iparossegédek között, akik keres-
kedőnél. kereskedelmi társaságnál, 
vagy fogadó, szálló, penzió, ven-
déglő. korcsma, kifőző, kávéház, 
kávémérés, továbbá fodrász, koz-
metikai, manikűr, |>edikür ijwirok 
egyikét jogosultan gyakorló iparos-
nál legalább • 25 éve szolgálnak 
megszakítás nélkül. 50-ik életévü-

és eddig még mi-ket betöltötték 
niszteri elismerésben, vagy juta-
lomban nem részesültek, a kamara 
útján tizenkét darab 100 |»engős 
jutalmat oszt szét. A kitüntetettek 
elismerő oklevelet is kapnak. V pá-
lyázat határideje június 30. Rész-
letes feltételek megkaphatok a ke -
reskedelmi és Iparkamarában. (Bu-
dapest. \ .. Szcmcrc-ii. 6.) 

— FODRÁSZÜZLETEK VASÁR-
NAPI ZÁRÓRÁJA. Az Iparügyi Mi-
niszter Ur c tárgyban uj rendeletet 
adott ki. eszerint az üzletek azok-
ban a városokban és községekben, 
amelyekben vasárnaponként nem 
kell egész na|a>n át szünetelniük a 
fodrászipari munkáknak, az évnek 
május 1-től szeptember 30-ig ter-
jedő szakában reggel 6 órától déli 
12 óráig, az évnek többi részében 
pedig reggel 7 órától déli 12 óráig 
tarthatók nvitva. 

— LEGKISEBB MUNKABÉREK 
A SZOBAFESTŐ. MÁZOLÓ STB. 
IPAROKBAN. A héten léptek életbe 
a szoljafestő, mázoló, cég-, címfestő, 
koesifénvező és aranyozóipari leg-
kisebb munkabérek. A szakosztály 
e kérdésijén igen népes gyűlést is 
tartott, amelyen letárgyalták a 
szakmát érintő bajokat. így a kon-
tárkérdést és árrombolást is. 

— MEGBÜNTETETT KONTÁ-
ROK. Kalán Etel varrónő 5 P. özv. 
Zilahv Mihályné varrónő 5 P. Ka-
tona Elekné varrónő 5 P, Kovács 
Julianna varrónő 5 P, Kovács An-
talné varrónő 5 P, Sebők Jánosné 
kelmefestésért 5 P. dr. Erdélyi Má-

ria kozmetikus 5 P. Aranyi Etef 
varrónő 5 P, Tassy Ferencivé var-
rónő 5 P. Koczkás Erzsébet \ a m i -
nő 5 P. D. Kovács Teréz varrónő 
5 P. D. Kovács Mária varrónő 5 P. 
Gazsó Mária varrónő 5 P. Cs. Ko-
vács János kovács 5 P. Csikay Pál 
bognár 5 P. Csontos János kovács 
5 pengő. 

— A SOKSZOROSÍTÓ IPAROK 
GYAKORLASA. A ni. kir. iparügyi 
miniszter a sokszorosító iparok gya-
korlása tárgyában rendeletet adott 
ki, mellyel kimondotta, hogy a 
nyomdaipar iparengedély alapján 
gyakorolható kéi»esítéshez kötött 
i|>ar. A sokszorosít»» iroda, ideértve 
a leíró és másoló irodát is, enge-
délyhez kötött ipar. Ilyen irodák-
ban sokszorosítást csak a nyomda-
ipar körébe nem tartozó eljárással 
szabad végezni. Kimondotta a mi-
niszter azt is, hogy a nvonnlaipar 
jés a sokszorosító iroda azok közé az 
iparok közé tartozik, amelyekben: 
az iparengedélyek kiadását korlá-
tozni lehet. A rendelet gondoskodik 
ugyan a szerzett jogok védelméről 
is. de kimondja azt is, hogy a Wir-
vénynek az engedélyhez kötött 
iparok gyakorlására vonatkozó ren-
delkezései a szerzett jogokra is ki-
terjednek. 

A TANSZERZŐDÉS. SEGÉDLE-
VÉL, MESTERLEVÉL POTLÉKO-
LASA. Vz Iparügyi Miniszter úr 
rendeletet adott ki. amelyben a/ 
önálló, beteg iparosság részére Ba-
latonfüreden, 1 lajdúszoboszlón é-
másutt felállítandó gyógytelepek 
költségeinek részbeni fedezésére a 
tanszerződések kiállításáért megál-
lapított díjon leliil I.— jjengő, a 
segédlevél kiállításáért 2.— peng<> 
és a mesterlevél kiállításáért 3.— 
pengő pótdíj szedését rendelte el. 
A rendelet június 1-én lép hatályba. 

FODRÁSZIPARI MESTERV ÍZS-
GÁLATRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFO-
LYAM. Iparügyi Tanfolyamok or-
szágos vezetősége most teljesítette 
a helyi fodrásziparosság régi óha-
ját: fodrászipari mestervizsgálatra 
előkészítő tanfolyamot engedélye-
zett. amely 22-én. vasárnap kezdő-
dik és június 21-tti fejeződik Ive. 
A tanfolyam összes óraszáma 9t>. 
Tandíj: 10 pengő. Részt vehet azon 
minden önálló iparos, valamint kel-
lő szakbavágó gyakorlati idővel 
rendelkező segéd. Felhívjuk a részt -
venni szándékozókat, hogy még a 
mai nap folyamán jelentkezzenek dr 
Szapj>anos Sándor helyi vezetőnél-
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