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Főispáncsere 
és a polgármesteruálasztás 

Magas kormányzati érdekek úgy 
kívánták, hogy városunk főispáni 
széke gazdát cseréljen és végül a 
polgármesteri állás maradjon üre-
sen. 

Akármilyen büszke örömmel tölt 
is el bennünket, hogy faj i Fáy Ist-
ván volt főispánunkat — csonkaha-
zánknak tekintélyben és szolgálat-
ban egyaránt legöregebb főispánját, 
— a legnagyobb vármegye élére 
hívta el a kormányzói kitüntetés, az 
iparosság úgy érzi, hogy valami ür 
támadt ennek nyomán: egyik leg-
nagyobb patrónusát vesztette el 
személyében. 

Az a közel két évtized, amely 
minden nehézsége ellenére is a tá-
vozó főispán annyi jóindulatát, se-
gítő készségét és eredményes köz-
benjárását idézi emlékünkbe, az 
iparosság részéről sem tünt el 
nyomtalanul, s hálánkról, ragaszko-
dásunkról biztosítjuk l'áji Fáy Ist-
ván főispánunkat és kívánunk neki 
további életutain hasonló eredmé-
nyeket, sikereket és munkája, ön-
zetlen szolgálata révén a szeretet-
nek olyan hűséges aratását, mint 
amilyennel Kecskemétről távozik. 

Vigasztalás és megnyugvás a szá-
munkra, hogy az iparostársadalom 
másik nagy pártfogója és atyai ba-
rát ja dr. Kiss Endre volt polgár-
mesterünk ül már a ki sem liiilt 
főispáni székben, aki a magasabb 
helyről vigyáz azokra az ipari érde-
kekre, amelyek istápolása nélkül a 
mai nyomasztó, küzdelmes és kere-
setnélküli világban elmerüléseel fe-
nyegeti az iparosság hányt-vetett 
sorshajóját. 

Kérjük ú j főispánunkat, úgyis, 
mint régi támogatónkat, hogy a 

magasabb őrhelyről is figyelje, s 
bölcsességével irányítsa ezt a dol-
gozó társadalmi osztályt s juttassa, 
vezesse mielőbb a munkaalkalmak 
csendes vizeire ezt a sokszor majd-
nem alámerülő tábort. 

Elesettségünkben azonban nem-
csak egy, hanem több segítőre is 
szükségünk van. ilyen szempontból 
különös érdeklődéssel fordul tekin-
tetünk az üres polgármesteri szék 
felé. 

Arra kérjük az Egek Urát, hogy 

dr. Kiss Endre utódjának, a leendő 
polgármesternek, az egyhangúnak 
Ígérkező választás, tehát a város-
atyák osztatlan bizalma által adjon 
erőt, kitartást, bölcsességet, s ipa-
rosságunk ügyei iránt olyan meg-
értő, együttcrző lelket, mint a tá-
vozó fá j i Fáy István és a most ki-
nevezett dr. Kiss Endre főispánok-
nak, akiknek segítségére a jövőben 
is számítunk, s hisszük, hogy az új 
polgármesterrel együttes munkával 
elvezetnek bennünket a fellendült 
munkaalkalmak ígéret földjére. 

E gondolatokkal köszöntjük a tá-
vozókat, érkezőket a főispáni s 
majdan a polgármesteri székben. 

Baas 

Újjáalakult az Ipari Hitelszöuet-
kezet 

Az utóbbi évtizedekben az ipa-
rosság nemcsak a munkanélküliség, 
árronibolás és kontárkérdés miatt 
jutott súlyos helyzetbe, hanem tő-
keszegénységének is súlyos hátrá-
nyait látta. Esetleges munkavállala-
taihoz, de sokszor még az esedékes 
munkabérek kifizetéséhez szükséges 
tőke felett sem rendelkezett, mert 
a közmunkák után esedékes járan-
dóságait is megkésv e kapta meg, de 
ezen felül a magánrendelők is hitel-
be, vagy igen gyakran részletre ké-
szíttetik a szükséges ipari munká-
kat. 

E tőkehiányon hívatott segíteni 
az Ipari Hitelszövetkezet, amely a 
háború előtt gyönyörűen be is töl-
tötte hivatását, mert alig volt épít-
kezés, vagy egyéb nagyobb ipari 
munka, amelyet ne a Szövetkezet 
segített volna pénzügyileg, s igen 
sokan még ma is hálásan emlékez-
nek viseza arra az áldásos tevé-

kenységre. 
Ezt az intézmény t az Ipartestü-

let vezetősége megalakulása óta se-
gítette, de különösen a nehéz idők-
ben fenntartotta és átmentette 
azoknak a jobb időknek elérkezé-
séig, amelyeknek közeli bekövetke-
zését most már reméljük és várjuk. 

A közelmúltban megtartott évi 
rendes közgyűlés felfrissítette az 
igazgatóságot, amelynek elnöke dr. 
Horváth Ödön iparegyesületi elnök, 
alelnökei dr. Sárközy Jenő és Vince 
Mihály lettek; ú j igazgatósági ta-
gok: dr. Bende Sándor, dr. Hegedűs 
Ferenc, dr. Szappanos Sándor. Ko-
vács Ferenc, Csabay Antal, Raskó 
Ferenc, Fazekas Zsigmond, Huszár 
Ferenc, Rusz Ervin, Szili József és 
vitéz Szécsi János: a régiek közül 
dr. Kerekes József, Leicht István, 
Matók Béla, Szabó József, Szabó 
István, Erzsen Nándor, a felügyelő-
bizottság a következőképen alakult 
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meg: Domokos Ferenc, Böjlhe Vil-
mos, Fejér János, Ekker Lajos és 
Szabó Imre. 

A szövetkezet a fentiek szerint 
a Népbankkal együtt működve 
kezdi meg rövidesen működését és 
biztosra vesszük, hogy teljesíteni is 
fogja azokat a feladatokat, amelyek 
reá várnak. 

Fi Polgári Daloskör 
jubiláris ünnepségei 

Pünkösd napján igen emlékeze-
tes és ünnepélyes keretek között 
zajlott le a Polgári Daloskör 
50 éves jubileumi és zászlóavató 
ünnepsége. 

Reggel a zászlót a különböző val-
lásfelekezetek templomába kísérte 
lel a zászlóanya: dr. Nyúl Tóth Pál-
né és 24 koszoréis pár; a Daloskör 
pedig énekeket adott elő. Délelőtt 
a városháza közgyűlési termében 
díszközgyűlés volt dr. Nyul Tóth 
Pál elnöklete mellett, amelyen még 
beszédet mondott dr. Ripka Fe-
renc ny. főpolgármester, az Orsz. 
Dalosszövetség elnöke, valamint dr. 
Nevelős Gyula ny. miniszteri osz-
tályfőnök; este jubiláris díszhang-
verseny volt, amelyen a Daloskör 
kitűnő énekszámain kívül Bodán 
Margit és Karácsony Kálmán sze-
repeltek énekszámaikkal. 

Az ünnepségeken részt vett a két 
testület vezetősége is és osztozott 
az iparosdalárda ünnepi örömclven. 

Hocsigyártó iparosok 
körzeti naggyűlése 
A kecskeméti kovácsok, bogná-

rok és kocsifényezők junius l2-én, 
vasárnap d. e. emlékezetes és igen 
nagysikerű körzeti nagygyűlést tar-
tottak, amelyen nemcsak a hely-
beli szakmai érdekeltek jelentek 
meg úgyszólván teljes számmal, 
hanem a környékbeli összes városok 
és községek kép\ iseltelték azon ma-
gukat, sőt megjelent a gyűlésen 
ifj . Varjassy Imre Debrecenből, 
aki a szakma országosan elismert 
vezére és harcosa. 

A nagygyűlést Vincze Mihály ipt. 
elnök nyitotta meg; az igen szép 
számmal megjelent iparűzők üd-
vözlése után dr. Szappanos Sándor 
jegyző tartott előadást a 8 órai 
munkaidő és minimális munkabé-
rek kérdéséről. Riró Lajos a kon-
tárkérdéssel foglalkozott, majd i f j . 
Varjassy Imre debreceni kiküldött, 

az Országos Szövetség vezére is-
mertette a közszállítás aktuális kér-
déseit. 

A nagygyűlést közebéd fejezte 
be, amelyen sokáig együtt marad-
tak és a fehér asztal mellett is 
megvitatták a szakmai kérdéseket 
a kocsigyártó iparosok. 

A fizetéses szabadság 

szabályai 
Az iparügyi miniszter 3000— 

1938. Ip. M. számú rendelete az 
1937. évi XXI. t. c. végrehajtására 
vonatkozólag az évenkénti kötelező 
fizetéses szabadság kérdésében kö-
petkezőkép intézkedik. 

Táblázat az alkalmazottak 
évenkénti fizetéses szabadságáról. 
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az évenkénti fizetéses szabadság 
t a r t a m a n a p o k b a n : 

1 6 nap 6 nap 6 nap 
2 14 nap 6 »» 6 99 6 99 

3 6 6 99 12 99 

4 6 t* 6 99 13 99 

5 8 » 12 99 14 99 

6 8 99 12 99 15 99 

7 8 9 , 13 99 16 99 

8 9 99 13 99 17 99 

9 9 99 14 99 18 99 

10 9 14 99 19 99 

11 10 15 99 20 99 

12 10 15 21 99 

13 10 99 16 99 22 99 

14 10 99 16 99 23 99 

15 11 17 99 24 99 

16 11 99 17 99 24 99 

17 11 99 18 99 24 99 

18 12 99 18 99 24 99 

19 12 99 18 99 24 99 

20 12 99 18 99 24 99 

Mit kell még tudni? 
Mi történik, ha az alkalmazott 

munkakörében előlép? 
Ha a munkaadó a munkást, szol-

gát, altisztet segédnek vagy tisztvi-
selőnek, a segédet pedig tisztviselő-
nek osztja be, úgy a szabadságidő 
csak az ú j munkakörben eltöltött 
egy év után lép hatályba. 

Mi történik, ha szerződés vagv 
szokás alapján eddig a fentieknél 
hosszabb volt az alkalmazottak sza-
badságideje ? 

Ha a szerződés, szokás vagy meg-
állapodás alapján a fizetéses sza-
badság ideje a fentieknél hosszabb 
időtartamú, úgy ennél rövidebb 

időtartamú szabadságot nem lehet 
adni. 

He lehet-e számítani a szabadság 
idejébe az alkalmazottak hibáján 
kívüli munkaszüneteket? 

A szabadság idejébe nem lehet 
beszámítani a törvényes munkaszü-
neti napokat, továbbá a betegség, 
baleset stb . miatt nem teljesített 
szolgálat idejét, kivéve, ha ez a 
szabadsajt mejtkezdése után követ-
kezett be. 

A szolgálati időnek betegség, 
katonai szolgálat vagy az alkalma-
zott személvén kívül álló körül-
mény folytán bekövetkezett három 
hónapot meg nem haladó, valamint 
az alkalmazottaknak egyéni vagy 
családi okból önhibáján kívül kény-
szerült 14 napot meg nem haladó 
megszakítása a szabadsághoz szük-
séges folytonosságot nem érinti. 

Úgyszintén első esztendőn túl 
folytatott szolgálatokat a szabad-
ság időtartamának növekedése 
szempontjából az esetben is foly-
tonosnak kell tekinteni,, ha a mun-
kaadó a munkaviszonyt egy évet 
meg nem haladó időre meg szakí-
totta vagy ha a munkaviszony ka-
tonai szolgálat miatt szakadt meg. 

Az üzlet tulajdonosának változása 
befolyásolja-e-e a szabadságidőt? 

Az üzlet tulajdonosának változása 
a szolgálati idő folytonosságát nem 
szakítja meg. 

Beszámítható-e a szolgálat foly-
tonosságába az alkalmazott 16. évé-
nek eltelte előtti és a tanoncidő? 

A szabadságidő növekedéséhez 
szükséges folytonos szolgálathoz az 
alkalmazott 16-ik életéve előtt el-
telt idő. nem különben a tanonc-
idő nem számítandó be. 

Mely szolgálati évek számítandók 
a szabadságidő növekedése szem-
pontjából? 

A fizetéses szal>adság legrövi-
debb tartamának növekedése szem-
pontjából az 1937. évi január hó 
1. napjától eltelt szolgálati időt kell 
beszámítani. 

Mikor kell a szabadságot meg-
adni ? 

A fizetéses szabadságot a munka-
adó az előírtnál korábban is meg-
adhatja, de a jogot adó szolgálati 
cv elteltétől számított 16 hónapon 
belül okvetlenül meg kell adni. 

Hogyan kell a szabadságot meg-
adni? 

A szabadságot osztatlanul kell 
megadni. Megegyezés alapján azon-
ban hattól 12 napig tartó szabad-
ságidőt legfeljebb 2 részre, — ennél 
hosszabbat legfeljebb 3 részre meg-
osztva lehet adni, de egy résznek 
legalább 15 nappal korabban köte-
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Amennyiben lehetséges, a szabad-
ságot április—szeptember hónapok-
ban kell megadni. A munkaadó 
legalább 15 nappal korábban öte-
les az alkalmazottat szabadságidejé-
ről értesíteni. 

Mit és mikor kell az alkalmazott-
nak a szabadságidő alatt fizetni? 

A szabadságidő alatt az alkalma-
zottnak rendes illetményeit (törzs-
fizetés, lakáspénz, pótlék, stb. meg 
kell adni. Ha a munkaadó a sza-
badság megkezdése előtt az illet-
ményt nem fizeti meg, úgy köteles 
azt a rendes fizetési napokon a sza-
badságon levő alkalmazottnak pos-
tán elküldeni. Változó illetmények 
esetében a szabadságot megelőző 
évben elért rendes illetményei át-
lagát kell alapul venni. 

Szabad-e az alkalmazottnak a 
szabadságidő alatt munkát vállalni? 

Az alkalmazottnak nem szabad a 
szabadságidő alatt munkát vállal-
nia. Ellenkező esetben a szabad-
időre elveszti illetményeit. Ha a 
munkaadónál tölti ki a szabadságot, 
úgy az meg nem adottnak tekin-
tendő. 

Meg kell-e adni a szabadságot 
a felmondási időre? 

11a a munkaadó felmond, úgy a 
szabadságot a felmondási idő alatt 
meg kell adni még akkor is, ha a 
szabadságidő meghaladja a felmon-
dási időt. 

Milyen nyilvántartást köteles a 
munkaadó vezetni ? 

Nyilvántartást kell vezetnie, 
amelyben fel kell tüntetnie az al-
kalmazottak születési helyét és nap-
ját , szolgálatbalépésük évét, hónap-
ját és napját, szolgálati beosztásu-
kat és szakképzettségüket, fizetéses 
szabadságuk kezdetének és végének 
napját, a szabadságidőre kifizetett 
illetményeiket. Ezt a nyilvántartást 
az ellenőrzéssel megbízott hatósági 
közegnek kívánatra be kell mutatni. 

Lemondhat-e az alkalmazott a 
szabadságidőre vonatkozó jogairól? 

Nem mondhat le. Minden ilyen 
lemondás semmis. 

A rendelet 1938. február 1-én 
életbe lépett. 

A Berlini Nemzetközi 
kézművesipari kiállí-

tás magyar világsikere 
A kézmflvesiparosság olimpiászán 

valóra váltak azok a magyar re-
mények, amelyeket hozzáfűztünk, 
mert Magyarország a nagy világ-
konkurrenciában 7 nagydíjat ka-
pott, s ezzel a nemzetek versenyé-

ben második lett a nagydíjat 
nyert Németország mögött. Énnek 
a sikernek annál nagyobb a jelen-
tősége, mert a kicsi agrár Magyar-
ország hatalmas ipari államokat 
előzött meg, így Angliát, Francia-
országot, Japánt, Olaszországot, s 
az államok egész sorát. 

A magyar csoport összteljesítmé-
nyéért az olasz nagydíjat nyerte el: 
de a halasi csipke a brüsszelivel 
egyenrangú nagydíjat hozott haza, 
a legjobb építészeti műre kitűzött 
francia nagydíjat Weichinger Ká-
roly iparművész-tanár, a magyar 
csárda tervezője kapta. A kiállítás 
vezetőségének nagydíját Fehér Fe-
renc budapesti műszerész nyerte; a 
lengyel kézműveskamarák díját Mo-
csári Mátyás cipész érdemelte ki; 
kitüntetést hozott haza az Asztaloí. 
és Cipész Ipartestület is. 

A nagydíjakon kívül Magyaror-
szág 35 érmet nvert; összesen 52 
díjat hozott haza. 

A magyar csoportot Kruchina 
Károly báró vezette, aki kormány-
biztosi minőségben a szervezés ne-
héz munkáját is végezte. 

I t t említjük meg, hogy az első 
társasutazás keretében Kecskemét-
ről Tiringer Ferenc, Baranek Ist-
ván, Schenk Rudolf, Erzsén Nán-
dor, ifj . Rigó Zsigmond, Garaczy 
János, Nagy József, Scgner Károly 
és i f j . Hegedűs István utaztak ki 
a kiállításra; a kiállítók között 
Jámbor István és Nagy József sze-
repeltek. 

Július 8-án indul a második kü-
lönvonata a magyar iparosságnak, 
amelyre jelentkezni az Ipartestü-
let Orsz. Központjánál, a Keres-
kedelmi és Iparkamaráknál, vala-
mint az »Égisz« utazási irodánál 
lehet. Ez ügyben felvilágosítást 
nyújt az ipartestület hivatala. Az 
5 nap utazás részvételi díja 138 P. 

Az iparostanonciskola 

évzáró ünnepélye 
Junius 12-én zajlott le szép mű-

sor keretében. Az intézet vegyes 
énekkara a Hiszekegyet énekelte, 
majd a cserkész levente zenekar 
adott elő nyitányt, amelynek el-
hangzása után Szeberényi István és 
Diószeghv Mária szavaltak. Hason-
lóan nagy tetszést aratott az i f j ú -
sági vonós zenekar bemutatkozása, 
valamint Hank Mária, Ambrus Er-
zsébet és Rehák János szavalatai, 
a vegyeskar énekszámai, valamint 
a cserkész-leventezenekar újabb 

száma. 
Megható jelenet volt, amidőn 

az ifjúsági alakulatok búcsúztatták 
a nyugalomba készülő Sztankay La-
jos igazgatót, aki megindultan mon-
dott köszönetet a figyelemért, majd 
kihirdette az évvégi jutalmazásokat, 
amelyekhez az ipartestület 30 pen-
gővel járult hozzá. 

7.000 iparostanoncot 

nyaraltat az idén azOTI 
Az OTI elnöksége elhatározta, 

hogy a nyár folyamán a fiatalkorú 
biztosítottak közül 7000 iparosta-
noncot küld tizennégynapos üdülte-
tésre. Ezeknek nagyobbik része az 
intézet balatonkenesei, lellei, viseg-
rádi és máriabesnyői üdülőtelepein 
fog két hetet eltölteni, másik ré-
szüket a cserkész-tanonctáborozás-
sal kapcsolatban küldik el az ország 
különböző üdülőhelyeire ugyancsak 
két hétre. 

Tervbe vette azt is, hogy több 
ezer tanoncot hétvégi egynapos 
üdültetésre küldenek a nyár folya-
mán, a tervnek azonban ellenzői 
vannak, akik azt állítják, hogy az 
egész heti munkában elfáradt fia-
talkorúakat az egynapos kirándulás 
még jobban elcsigázza és különben 
is legalább hétszázezer tanoncot le-
hetne tizennégynapos üdülésre kül-
deni abból a pénzből, amit ezek a 
vikendezések felemésztenének. Az 
akció 250.000 pengőjébe kerül az 
Intézetnek. 

A fenti rendelkezés értelmében 
az OTI Kecskeméti Kerületi Pénz-
tára az üdültetést négy turnusba 
fogja végrehajtani julius 11-től 
szeptember 14-ig tartó, két-két he-
tes időtartalommal. Az üdülésben 
minden 18 éven aluli fiú részt ve-
het, aki az OTI-nál biztosítva van 
és két éven belül nem volt hasonló 
nyaraláson. Jelentkezni mielőbb 
kell az OTI kerületi pénztáránál. 

Lehner Rezső t 

Súlyos veszteség érte az egész 
magyar kézműves és kisipari tár-
sadalmat Lehner Rezső, a buda-
pesti Sokszorosítók Ipartestülete fő-
jegyzőjének f. évi június hó 17-én 
történt elhunytával. A megboldo-
gult egyik legismertebb és leglelke-
sebb tagja volt az ipari közéletnek, 
aki mindenkor a legteljesebb oda-
adással és felkészültséggel műkő-
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dött közre nemcsak a szakmai, ha-
nem az általános ipari kérdések 
előbbrevitele érdekéhen is. Munkás-
ságának elismeréséül az IPOSz már 
korábban tiszteletbeli igazgatójává 
választotta, úgyszólván minden or-
szágos kongresszuson mint előadó 
szerepelt és munkásságával az egész 
ország iparostársadalma előtt álta-
lános megbecsülést vívott ki a maga 
számára. Az utóbbi időben már so-
kat betegeskedett, de azért ellátta 
hivatalát. Temetése június 19-én 
volt rendkívül nagy részvét mel-
lett, mikor is barátainak és tiszte-
lőinek sokasága kísérte utolsó 
útjára. 

• • • • • • • B H B 

H Í R E K 
— fáji FÁY ISTVÁN ÉS DR. 

KISS ENDRE KINEVEZÉSEI. 
Őszinte örömmel és büszkeséggel 
jelentjük lapunk olvasóinak, hogy 
fáji Fáy Istvánt, városunknak 18 
éven át közszeretetben és köztisz-
teletben álló főispánját a kor-
mányzó úr Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye főispánjává. — Kecske-
mét város ú j főispánjává dr. Kiss 
Endre polgármestert nevezte ki. — 
Iparosságunk két nagy támogatója, 
pártfogója felfelé ívelő közéleti pá-
lyájának ez újabb határállomásán 
változatlan tisztelettel, ragaszkodás-
sal köszöntjük a kinevezett főispá-
nokat, s amidőn további erőt, kitar-
tást kívánunk számukra, egyúttal 
kérjük őket, hogy szerető jóindu-
latukat, atyai támogatásukat a jö-
vőben sem vonják meg tőlünk. 

— A SZENT JOBB országjá-
rása során 27-én Kecskeméten volt 
3 órán át s annak ünnepélyes foga-
dásán és díszmeneteben az iparos-
ság impozáns módon vett részt. Az 
ipartestület és iparegyesület népes 
küldöttséggel, zászló alatt jelent 
meg; ezenkívül a kőműves céh 
zászlója alatt, szakmai menetben 
vonultak cl a kőművesek, ácsok, 
kőfaragók, kályhások, fazekasok; a 
csizmadia céh zászlója alatt csiz-
madiák, cipészek, a szabó ipartár-
sulat zászlója alatt a férfi és női-
szabók; az asztalosok, lakatosok, 
kovácsok régi céhjelvényeikkel, a 
bognárok, borbélyok, kádárok, szíj-
gyártók, szobafestők, sütők, cukrá-
szok, húsiparosok és kéményseprők 
pedig színes és jellegzetes festői 
csoportban tették emlékezetessé az 
iparosság szakmai felvonulását. 

— S Z O L I D árról ismert 
jól bevált 
jünk. 

es 
I I É J J A S cipőt visel-

— BIHÖ ADAM ELHUNYT. Vá-
rosunk közéletének egyik igen mar-
káns alakja hunyt el az elmúlt hé-
ten Biró Ádám ny. felügyelő igaz-
gató személyében. Hozzánk, iparo-
sokhoz, az a kapcsolat fűzte az El-
költözöttet, hogy az iparostanonc-
iskola felügyelőbizottságának ügy-
buzgó tagja volt és élénk figyelem-
mel kísérte. — tapasztalataival és 
nagy tudásával segítette az iparos-
ifjúság nevelését, tudásának fejlesz-
tését. Benne tehát a jövő generáció 
egyik igaz, atyai Iwirátját és támo-
gatóját veszítette el. 

— AZ IPAROS MANSz ÉS AZ 
IPAROS IFJÚSÁG KERTI ÜNNE-
PÉLYE. Az Iparos MANSz az iparos 
cserkész fiúk és leányok közremű-
ködésével 1938. julius 3-án, vasár-
nap délután 5 órai kezdettel kerti-
ünnepélyt rendez az Ókollégium 
udvarán a cserkész zenekar ja-
vára. Műsormegváltás 50 fillér, 
mely kötelező. Műsor: 1. Zenekari 
nyitány. 2. Az erdő tündérei. Lát-
ványos színdarab táncokkal. 3. Fáj 
a fogam, tréfás jelenet. 4. Ameri-
kai borotválás. 5. Tetemrehívás. 6. 
Útonálló. 7. Énekkar. 8. Zenekar. 
Lesz büffé : pörkölt, sör, bor. siite-
Iményes sátrak. Amerikai árverés, 
konfetti és szerpentin csata. 

— LEGKISEBB MUNKABÉREK. 
Az illetékes munkabérmegállapító 
bizottságok újabban a rendelésre 
dolgozó férfiszabó, villanyszerelő, 
sapkakészítő, síkhurkoló és tímár 
iparokban állapították meg a mi-
nimális munkabéreket. E határoza-
tok a termelést drágították, s a 
v állalati árak emeléséhez nagy mér-
tékben hozzájárultak. 

MEGBÜNTETETT KONTÁROK. 
özv. Kutalek Jenőné Ecseki Mar-
git. Balai Ferencné Borbély Margit, 
Salamon Eszter. Biró Mihályné Gu-
bacsi Mária, Kovács Julianna, Festő 
Jánosné Mucsi Teréz, özv. M<*za 
Jánosné Karikó Julianna. Gvenes 
Julianna, Hegedűs Judith, Szabó 
Imréné Széli Erzsébet varrónők 5— 
5 P, Szakolczai István kőműves 4 P, 
Zsiros Mihály kőműves 20 P, Csib-
rány István szfestő 10 P, B. Kiss 
István mázoló 5 P, I loléczi József né 
Pajkos Julianna szfestő 10 P, IIo-
lóczi Józsefné Pajkos Julianna 20 
P. II. Kovács László szijjártó 10 P, 
Pásztor József szűcs 5 P. 

— IDŐSZAKI MÉRTÉKIIITE-
LESITÉSEK SORRENDJE. A M. 
Kir. Mértékhitelesítő Hivatal Kecs-
keméten az időszakos mértékhite-
lesítések sorrendjét a következő-
képpen állapította meg: Az I. ke-

rületben lakók részére julius 4., 5.. 
6.. 7-én, az V. kerületben lakók 
részére julius 8., 9.. 12., 13., 14., 
15., 19., 20-án, a VI. kerületben 
lakók részére 22., 26., 27-én. a 
VII. kerületben lakók részére j u -
lius 28., 29. és augusztus 3., 4.. 
5-én. a VIII. kerületi lakók részérc 
augusztus 6., 9-én, a IX. kerületi 
lakók részére augusztus 10-én. VI-
sócsalános, Alsómonostor, Alsószék-
tó, Ágasegyháza. Belsőhallószög, 
Felsőcsalános, Felsőmonostor, Hel-
vécia. Kadafalva, Kisbugac, Kisfái. 
Köncsög, Külsőhallószög, Matkó, 
Nagybugac, Szolnoki-hegy, Török-
fái. Városföld külterületen lakók 
részére augusztus 11., 12., 16.. 17. 
és 18-án. A hitelesítések helye Be-
niczky Fercilc-utca 10. sz. alatt d. 
e. 8-tól 12 óráig. — Felhívjuk e 
híradásunkra mindazon mértéktartó 
iparosok figyelmét, akiknek mér-
lege két évnél régebb óta nincs 
hitelesítve. 

FÉLÁRU UTAZÁSI KEDVEZ-
MÉNY A SZEGEDI SZABADTÉRI 
JÁTÉKOKRA. Szegedről jelentik: 
Szegeden már teljes üzemmel foly-
nak az európai hírű ünnepi játé-
kok előkészületei. Már javában épí-
tik a hatalmas színpadi építménye-
nyeket és hozzákezdtek az óriási 
Dóm-téri színpad, valamint a tíz-
ezer nézőre tervezett nézőtéri t r i -
bün építéséhez. Minden előkészüle-
tet megtettek, hogy az idegeneknek 
ne csak monumentális, magasrendű 
művészi értékű előadásokat produ-
káljanak. de a legjobban helyezzék 
el őket lakásokban és gondoskod-
janak minden napra megfelelő 
vonzó és érdekes nyári programról. 
A szállodákon kívül több mint ezer 
szobát ajánlottak fel a Szegedre 
érkezők elhelyezésére. A nagy úta-
zási kedvezmények már julius 20-
án életbelépnek. A belföldiek ju -
lius 21-től augusztus 15-ig útazhat-
nak 50 százalékos kedvezménnyel 
Szegedre, visszaútazni lehet Az em-
ber tragédiája első előadása után 
julius 23-án éjjel 11 órától egészen 
augusztus 17-ig. A félárú útazáshoz 
szükséges igazolványok megváltha-
tók az összes útazási irodákban. A 
nagyarányú útazási kedvezménye-
ken kívül a MÁV valamennyi fon-
tosabb vonalról az egyes előadá-
sokra filléres árú ünnepi vonato-
kat indít. 
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