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KISIPAROS 
Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja 

ELŐFIZETÉSI Á R A K : 
A lapot az Ipartestület tagjai évi 1 pengő megvál-

taai dij lefizetése ellenében kapják. 
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Egyes azám ára 20 fillér 
Megjelenik egyenlőre havanként szombaton. 1 

Felelős szerkesztő Vlnome Mihály ipartest, elnök 

Szerkesztő dr. S z a p p a n o s Sándor ipart, jegyaő 

Főmunkatárs 
B o á i I m r s kiskunfélegyházi ipartestületi jegyző 

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

III., Széchenyi - té r 7. s zám. 
Te le fon : 82. sz. 

Cikkek ét közlemények zzerdán délig, hirdetések 
legkésőbb szerdán eztig küldendők be. 

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

Bízzunk és dolgozzunk 
ina: Éber Antal. 

Az iparosnak és kereskedőnek az 
a hivatása és az a létérdeke, hogy 
útját állja a pesszimizmus terjedé-
sének. Bizonyára vannak gazdasági 
és politikai jelenségek, amelyek 
kedvetlenséget kelthetnek. Vannak 
tünetek, politikaiak és gazdaságiak, 
külpolitikaiak és belpolitikaiak egy-
aránt. amelyekből kis adag pesszi-
mizmussal sötét jövőt is lehet jó-
solni. De kérdezzük, hogy kinek 
van kevesebb érdeke abban, hogy 
pesszimizmus váljék úrrá a lelke-
ken. mint éppen a kereskedőnek, 
vagy az iparosnak? 

Azt felelik sokan, hogy igen, de 
ha a pesszimizmus indokolt, akkor 
nem vezethetjük félre önmagunkat 
mesterséges optimizmussal. De oly 
biztos, hogy a pesszimistáknak van 
igazuk? Nem emlékezünk vissza 
193l-re, amikor a pénzügyi ösz-
szeomlás sötét napjaiban ugyanezek 
a mai pesszimisták vették biztosra, 
hogy a pengő el fog pusztulni? És 
íme. az indexszámok mutatják, 
hogy az áruk nagykereskedelmi ár-
színvonala alacsonyabb, mint volt 
1913-ban, az utolsó boldog béke-
évben. Vagyis a pengő vásárlóere-
je teljesen intakt maradt. Vagy nem 
emlékszünk-e az 1931—32-es évek-
re, amikor az okos niindig-pesszi-
misták bizton tudták, hogy az ál-
lam fizetésképtelenné válik, amikor 
ennek tudatában a kényszerkölcsön 
árfolyama a magánforgalomban le-
esett 20-ra, míg az 1937. év végén 
79.5-re emelkedett és ma is 74-en 
áll? Vagy azokra, akiknek szemei-
ben 1932-ben a Rima-részvény nem 
éri többet 16-nál, a Bauxit 1933-

ban nem ért többet 20-náI és akik 
ezt ugyanolyan megdönthetetlen ér-
vekkel tudták alátámasztani, mint 
ahogy tudták 1937-ben, hogy a Ri-
ma 105, a Bauxit pedig 216-ot is 
megér ? 

Nem mindig annak van igaza, aki 
pesszimista. Ha pedig lehet, hogv a 
pesszimista téved. — és íme. lát-
juk, hogy ez lehet — akkor miért 
szegődjék az iparos és a kereskedő 
a pesszimisták közé? Ha minden 
iparos elhinné, hogy csak rosszabb 
következhetik, ha ennek folytán 
mindegvik csökkentené normális 
nyersanyagkészletét. személyzetét 
és termelését, akkor önmaga idézné 
elő azt a rossz konjunktúrát, 
amelytől annyira retteg. Ha min-
den kereskedő csak azt látná, hogy 
a közönség fogyasztása csökkenni 
fog és ezért redukálná árúkészletét, 
s üzleti berendezését, akkor önmaga 
járulna hozzá, hogy a depresszió 
bekövetkezzék. 

Távolról sem azt akarjuk hir-
detni, hogy az iparos és a keres-
kedő folytasson expanzív üzleti po-
litikát. Nem annak vagyunk a szó-
szólói, hogy optimizmusba burkol-
tan költekezzék. De azt hisszük, 
és meggyőződéssel hirdetjük, hogy 
éppen ezekben az időkben, amikor 
a kishitűek lelkén a kétség akar 
úrrá lenni, a kereskedőnek és az 
iparosnak kötelessége és létérdeke, 
hogy gazdasági tevékenységét vál-
tozatlan munkakedvvel, normális 
keretekben és színvonalon folytassa 
tovább. Meggyőződésünk, hogv ha 
ezt teszi, ezzel kevesebb veszélynek 
teszi ki a saját gazdasági egziszten-

ciáját. mint azzal, ha — a pesszi-
mistákhoz pártolván — elősegíti 
azt. hogy ezeknek legyen igazuk 
és későn fog meggyőződni arról, 
hogy minden sötéten látásával sem 
tudta megelőzni. hanem inkább 
előmozdította a saját gazdasági 
romlását. 

11a bekövetkeznek oly esemé-
nyek. amelyeket elhárítani úgy sem 
áll módunkban, akkor ezeknek hát-
rányos következései ellen semmiféle 
ijedt megdermedés nem fog meg-
védeni. Egész bizonyos azonban, 
hogy az. ilyen megdermedés és en-
nek lelki és szociális konzekvenciái 
lényegesen elősegíthetik azoknak a 
bajoknak az elkövetkezését, ame-
lyekről szó lehet. Az elbocsátott 
munkások és segédek, a megfo-
gyatkozó adóbevételek, az ipari és 
kereskedelmi forgalom csökkenése 
bizonyára nem támaszai, hanem 
megrontói a társadalom békéjének. 

A mai időkben a társadalomnak 
azok az elemei, amelyek távolabb 
állanak a gazdasági élettől, különös 
érdeklődéssel és érzékenységgel 
figyelik azokat, akik a gazdasági 
élet munkásai. Akikről fokozott 
gazdasági belátást és szakértelmet 
tételeznek fel. Éppen ezért köte-
lességük és érdekük az iparosoknak 
és a kereskedőknek, hogy fegyel-
mezett nyugalommal, ha kell áldo-
zatkészséggel is terjesszék és tá-
masszák alá azt a nyugalmat és azt 
a bizalmat, amely nyugalom és bi-
zalom a társadalom békéjének és 
a gyógyulásnak legfontosabb ténye-
zője. Meg vagyunk arról győződve, 
hogy iparosaink és kereskedőink 
most is — úgy mint mindig tet-
ték — teljesítik kötelességüket, 
önmaguk és az orezág iránti köte-
lesséeüket. 
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Űrséguáltás után 
Lezajlottak a nagy napok: az új 

főispán helyébe új polgármestert 
választott a Hírős város népe. 
Mindketten régi, kipróbált veze-
tők: ú j és magasabb őrhelyükön 
ugyanolyan bizalommal, szeretettel 
köszöntjük őket, amilyennel kí-
sérte iparosságunk e két kivételes, 
magasraívelő pálya eddigi útjait. 

Uj főispánunk, közelről, szemé-
lyes tapasztalatból ismeri iparossá-
gunk ügyes-bajos problémáit, s 
erős a bizodalmunk, hogy sok olyan 
kérdést fog a Magas Kormány előtt 
sikerrel diadalra juttatni, amelyre 
eddig sem alkalma, sem ideje nem 
lehetett. De hisszük, Hogy nemcsak 
felfelé erősíti, hanem idebent és 
lefelé is tudja tartani azokat a kap-
csolatokat, amelyek olyan jellegze-
tessé tették polgármesteri műkö-
dését. Mi tehát erőt, kitartást kí-
vánunk ahoz a működéshez, s a jó 
Isten áldását életére. 

A megürült polgármesteri székbe 
egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg a törvényhatósági bizottság dr. 
Liszka Béla tanácsnokot, akinek ép-
pen az az egy hangú bizalom adjon 
felfokozott erőt, kitartást a reá 
váró nagy feladatok megoldásához. 
Hisszük és reméljük, hogy kivéte-
les képességei, felkészültsége, váro-
sunk minden jogos igényének s a 
kecskeméti nép minden méltányos 
kívánságának élharcosává, követévé 
és szószólójává teszik és új főis-
pánunk hatékony támogatása, bölcs 
útmutatása, úgyszintén dr. Nyul 
Tóth Pál h. polgármesterrel az 
élen a tapasztalt tisztviselői kar 
együttműködése révén sikerül azo-
kat a célokat elérni, amelyek olyan 
bőven sorakoznak és várnak meg-
közelítésre. 

E célkitűzésről szólott a l>eigtató 
rendkívüli közgyűlés után meg-
rendezett társasvacsorán dr. Hor-
váth Ödön iparegyesületi elnök, aki 
a város közönsége nevében üdvö-
zölte az ú j polgármesterünket; az 
iparosság üdvözlésével kapcsolatban 
pedig Vincze Mihály ipartestületi 
elnök mutatott reá a helyi kis-
iparosság munkanélküliségére, ne-
héz helyzetére. — Hasonlóan fel-
használta a kedves alkalmat a két 
testület vezetősége is, s tisztelgő 
küldöttségének szónoka feltárta az 
ú j polgármester előtt az aktuális 
és megoldásra váró iparosproblémá-
kat és kérte azok megvalósításához 
az ú j polgármester támogatását, 
segítségét, amelyet meggyőződésünk 
szerint nem is fogunk nélkülözni 
feladataink megoldása során. 

Mit kell tudni 
az u] vagyonváltságról 

A Budapesti Közlöny június 21-i 
száma közli a pénzügyminiszter 
1500/938. P. M. sz. rendeletét a 
Iveruházási hozzájárulásról szóló 
1938. évi XX. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. 

Ki köteles beruházási hozzájárulást 
fizetni? 

Az 1. értelmében beruházási 
hozzájárulást kötelesek fizetni azok 
a tényleges és jogi személyek, 
akiknek tiszta vagyona 1938. feb-
ruár 28-án meghaladta az 50.000 
pengőt. 

E rendelkezés szerint az iparos, 
nem pedig a cég az, aki beruhá-
zási hozzájárulást köteles fizetni. 
A közkereseti társaságoknál tehát 
külön-külön az egyes cégtagok, 
nem pedig maga a közkereseti tár-
saság az. amely beruházási hozzá-
járulás fizetésére van kötelezve. 

50.000 pengőt kitevő, f. é. február 
28-án meglévő tiszta vagyon az az 
értékhatár, amelynél a beruházási 
hozzájárulás fizetési kötelezettsége 
fennáll. 

A rendelet szerint vélelmezni 
kelI az 50.000 pengős tiszta va-
gyont mindazoknál, akiknek az 
1938. évi általános keresetiadó 
alapja az 5000 pengőt meghaladja. 

Amennyiben az adózónak ingat-
lan vagyona van, elegendő, ha va-
gyonadó bevallásában az ingatlant 
(annak helyrajzi számát, vagy fek-
vését), az azt terhelő esetleges ha-
szonélvezeti jogot, valamint az in-
gatlant terhelő tartozásokat összeg-
szerűen megjelöli. Az ingatlan ér-
tékét a bevallásban beállítani nem 
kell, mert azt az adóhatóság hiva-
talból számítja ki, illetőleg becsüli 
fel. 

Az árúraktár értékének kiszámí-
tásához mindenekelőtt fel kell 
venni az 1938. február 28-i árúlel-
tárt. A rendelet nem intézkedik 
arról, hogy az árúleltár felvétele 
hogyan történjék. Ott, ahol raktár-
könyvet vezet az iparos, az árú-
leltár mennyiségi felvétele arány-
lag könnyebb. Ellenkező esetben 
az iparos árúraktárának mennyisé-
gét kettős módon állapíthatja meg: 
vagy 1937 december 31-i leltárá-
ból indul ki. hozzáadja ahhoz a 
december 31-ike és február 28-ika 
között eszközölt árúbeszerzéseket és 
levonja abból az ugyanezen idő-
szakban eladott árúk mennyiségét 

és így állapítja ineg február 28-i 
árúkészletét. A másik eljárás az, 
hogy f. é. június 30-án leltároz, 
ebből a leltárból levonja azt a 
mennyiséget, amelyet február 28-a 
és június 30-a között szerzett be, 
viszont hozzáadja azokat a meny-
nyiségeket, amelyeket ezen négy 
hónap alatt adott el. 

A rendelet kimondja, hogy a 
készárú árúnemenként tüntetendő 
fel, feltüntetendő minden egyes 
árúnem egységára, valamint annak 
összára is. Fel kell tüntetni azt is, 
hogy az árúraktárral szemben az 
iparosnak milyen tartozásai állot-
tak fenn 1938 február 28-án, ne-
vezetesen név szerint leinek és mi-
lyen összeggel tartozott. 
• rn 

Ugyancsak be kell jelenteni azt, 
hogy az iparosnak 1938 február 
28-án milyen összegű kintlévőségei 
voltak. Feltüntetendő továbbá az 
üzleti berendezés értéke is. 

A tőkevagyon címén fel kell tün-
tetni azt, hogy az iparos üzleti va-
gyonán kívül milyen egyéb vagyona 
(pl. bankbetéte, értékpapírja stb.) 
volt február 28-án. 

Az iparos egyéb vagyontárgya 
közül az ékszerek és drágaságok 
vallandók be. Bútort, szőnyeget, 
képet, vagy egyéb lakásberendezési 
tárgyat csak akkor kell bevallani, 
ha üzleti áruraktárának részét ké-
pezi. 

Hogyan értélcelendők 
a vagyontárgyak? 

A vagyontárgyakat nem az álta-
lános keresetiadóra érvényes elvek 
alapján kell értékelni. Az eltérés 
az, hogy amíg az általánoskereseti-
adó alapját képező mérleg cél-
jaira a vagyontárgyat azok beszer-
zési árán kellett felvenni, addig a 
vagyonváltság céljaira olyan áron 
kell azokat értékelni, amilyen árat 
bármely harmadik személy részére 
megérnek. Az ú j beszerzésű árúk 
értéke tehát nyilvánvalóan a be-
szerzési ár és az előreláthatóan el-
érhető eladási ár között fog mo-
zogni. A régi beszerzésű, esetleg 
értéküket veszített, divatjamúlt 
árúk viszont azon a valószínű áron 
értékelendők, amelyekért harma-
dik személy megvenni hajlandó. 

A részvények, esetleges külföldi 
pénznemben fennálló követelések 
számítási árfolyamát a vagyonvált-
ságrendelct részletesen tartalmazza. 

A vagyonváltság kulcsa 50.000 
pengőnél 5o/0, 100.000 pengőnél 
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6 . 7 5 o / o , 2 0 0 . 0 0 0 pengőnél 8 . 7 5 o/ 0 , 
3 0 0 . 0 0 0 pengőnél 9 . 7 5 o / 0 , 5 0 0 . 0 0 0 
pengőnél 1 1 . 2 5 o / o és 1 millió pen-
gőn felül éri el a maximális 14<>/o-
os kulcsot. 
Hogyan cs mikor kell a bevallást 

benyújtani? 
A bevallást a községi elöljáróság-

nál. városi adóhivatalnál, illetve 
adófelügyelőségnél beszerezhető 
nyomtatványokon kell kiállítani. 
Az ezen nyomtatványokon kiállí-
tott bevallást 1938 július 31-ig az 
illetékes pénzügyigazgatósághoz 
kell benyújtani. A bevallás kése-
delmes benyújtása esetében a ki-
vetendő vagyonváltság 100o/o-át 
kell birság címén megfizetni. 

Amnesztia. 
A rendelet 25. §-a szerint azok, 

akik vagyonváltság bevallásukban 
olyan vagyontárgyakat is bevallot-
tak, amely régebbi bevallásaikban 
nem szerepelt, amnesztiában ré-
szesülnek. 

Az az adózó azonban, aki az 
amnesztia alapján eddig be nem 
vallott vagyontárgyat vall be, kö-
teles az adóhivatalhoz, illetve az 
adófelügyelőséghez egyidejűleg pót-
bevallást intézni és azt kérni, hogy 
az 1938. évre kivetett vagyonadó-
jának alapját emeljék fel arra az 
összegre, amelyet beruházási hoz-
zájárulás bevallásában feltüntetett. 

A beruházási hozzájárulás össze-
géről a pénzügyigazgatóság f. é. 
szeptember 15-ig fizetési megha-
gyást bocsát ki és az abban fel-
tüntetett összeg egyhuszad részét 
f. é. október 1-én meg kell már 
fizetni. A többi részletek negyed-
évenként esedékesek 5 esztendőn 
keresztül. 

Jogorvoslatok. 
Az I. fokú fizetési meghagyás 

ellen annak kézbesítésétől számított 
15 nap alatt a pénzügyigazgatóság 
székhelyén alakított kerületi dön-
tőbizottsághoz élhetnek fellebbe-
zéssel. A fellebbezést a pénzügy-
igazgatóságnál kell benyújtani. 

A döntőbizottság határozatának 
kihirdetésétől számított 15 nap 
alatt másodfokú fellebbezésnek van 
helye az I. sz. országos döntőbi-
zottsághoz, amely Budapesten mű-
ködik. A fellebbezést annál a pénz-
ügyigazgatóságnál kell írásban be-
nyújtani, amely az elsőfokú fizetési 
meghagyást kibocsátotta. 

Büntető rendelkezések. 
Adócsalás bűntettét követi el az, 

aki a beruházási hozzájárulás alap-
jául szolgáló valamely vagyontár-
gyat elrejt, vagy a bevallásból ki-

hagy, bevallásában, vagv a ható-
ság által hozzáintézett kérdésekre 
adott válaszában, vagy jogorvosla-
tának indokolásában szándékosan 
olyan valótlan adatokat szolgáltat, 
amely a beruházási hozzájárulás 
megrövidítésére alkalmas, vagy az 
elrendelt könyvvizsgálatot megaka-
dályozza, meghiúsítja, vagy az 
adatszolgáltatást megtagadja. 

A büntetés ilyen esetben a meg-
rövidített összeg 3—8-szorosáig ter-
jedhető pénzbüntetés, valamin ta 
törvényben szabályozott szabadság-
vesztés büntetés. 

A vagyonváltság céljaira kifize-
tett összegek sem a kercsetiadó. 
sem a jövedelemadó alapjából nem 
vonhatók le. A vagyonváltság ösz-
szege azonban — amennyiben az 
még kifizetve nincs —; az 1938. 
évet követő esztendőkre kivetendő 
vagyonadó alapjából levonható. 

Báró Kruchina Ká-
roly nyugalomban. 

Kevéssel ezelőtt megemlékeztünk 
báró Kruchina Károly dr. államtit-
kár, az iparügyi minisztérium nép-
szerű és köztiszteletben álló volt 
osztályfőnöke, nyugalomba vonult. 
A magyar kézművesiparosság mé-
lyen sajnálta volna, ha atyai jó-
barátja eltávozott volna a közélet-
ből, mert őszinte szeretettel vette 
körül báró Kruchina Károlyt. 

Annál nagyobb örömmel tölt el 
bennünket az a hír, hogy az IOKSz 
ügyvezető elnökévé nevezi ki az 
iparügyi miniszter a nyugalomba-
vonuló államtitkárt, így tehát nem 
szakad meg a kapocs báró Kruchina 
Károly és a magyar kézművesipa-
rosság között, sőt hisszük, hogy 
ennek az intézménynek életében is 
jelentős változást fog hozni a kis-
iparosság javára. 

Körzeti gyűlések 
felújítása 

Élénk emlékezetében él lapunk 
olvasóinak, hogy ezelőtt mintegy 
8—10 évvel igen élénk körzeti gyű-
lésezés folyt országszerte mindad-
dig, amíg az Ipartestületek Orszá-
gos Központja meg nem alakult. 
Most az Ipok ismét meg akarja 
szervezni a körzeti gyűléseket, s 
felkérte Vincze Mihály körzeti el-
nököt, hogy a szervezés munkáját 
vegye kezébe. 

Az Ipoknak ez az újabb megmoz-

dulása kapcsolatos azzal a bead-
vánnyal, amelyet a Központ az 
iparügyi minisztériummal tett, hogy 
jövőben a rendőrhatóságok csak 
olyan gyűlést engedélyezzenek, 
amelynek tárgysorozatát és előadóit 
az Ipok előzetesen engedélyezte. 

Mivel az Ipoknak ezt a lépését 
az iparostársadalom kritika alá 
vette, ezért tett kezdeményező lé-
péseket a körzeti gyűlések újból 
való bevezetésére. 

Az iparostanonciskola 
értesítője. 

Most hagyta el a nyomdát Kecs-
kemét th. város szakirányú fiú- és 
leány iparostanonciskolájának 55-ik 
évi értesítője az 1937/38. iskolai 
évről sztankahermányi Sztankay 
Lajos igazgató összeállításában. 

Az értesítő mindenekelőtt elpa-
rentálja Bíró Adám felügyelőbizott-
sági tagot, aki 18 éven át tanított, 
mint óraadó; a felügyelőbizottság-
nak pedig 36 éven át volt tagja, 
s halála is úgyszólván ettől az in-
tézménytől ragadta el, mert vizsga-
elnöki tisztének befejezése után, a 
tanonciskola kapuján kilépve ha-
nyatlott egyik tanár karjaiba, s e 
betegsége vitte sírba az intézmény 
nagy barátját és támogatóját. 

Az év története részben találjuk 
a következő adatokat: szeptember 
hó l5-éig424 fiú és 154 leány, össze-
sen 578 tanuló, — az év végéig 
567 fiú és 217 leány, összesen 784 
tanuló iratkozott be, vagyis 64--el 
több, mint az előző évben. Az osz-
tályok száma: 21 közismereti, 18 
fiú- és 7 leány rajzosztály nyílt 
meg és állott fenn az év folyamán. 

Az intézetnél 15 tanerő és 9 val-
lásoktató, az igazgatóval együtt 6 
főhivatású és 9 óraadó, 12 férfi és 
3 nő működik. 

Az iskola elhelyezéséről szomorú 
adatokat tár fel az értesítő ezévben 
is. Az ó-kollégium, ahol a tanonc-
iskola el van helyezve, sem idege-
nek által használt, forgalmas ud-
vara. sem a tantermek kicsiny volta 
miatt nem alkalmas a tanonciskolái 
oktatás céljára. A kisegítő iskolá-
val közösen olyan kicsiny padokat 
kell használni, amelyek a serdül-
tebb korban levő tanoncok számára 
használhatatlanok. Az áll. kisegítő 
iskolának kihelyezése mindkét in-
tézetnek közös érdeke. De iparok-
tatásunk fejlődése, segédeink és 
mestereink továbbképzése szem-
pontjából is égetően sürgőssé vált 
az önálló iparostanonciskola felépí-
tése, s ezt a kérdést magunk ré-
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széről is állandóan jelszínen tart-
juk, amíg megjelelő állam segély-
lyel a város meg nem építi ezt az 
intézményt. 

A tanulási eredmény általában jó, 
— egyes osztályokban kiváló volt. 
A tanulók állandó változása, az 
élelmezési osztályokban pedig a 
testben és lélekben kifáradt sütő 
tanoncok alvása az iskolában nagy-
ban hátiáltatja az eredményt. Né-
hány tanulónál tüdőbaj, más eset-
ben pedig a munkaadó vidéki mun-
kája hátráltatja a jó eredményt és 
növeli a mulasztott órák számát. 

Az iskola keretéhen élénk cser-
készélet folyik: a fiúcserkészcsa-
patnak 18 segéd ós 34 tanonc tagja 
van; a leánycserkészcsapat 34 tag-
ból áll, 26 taggal pedig »Hóvirág« 
tündérke csapat alakult. — A cser-
kész-levente zenekar pedig város-
szerte ismert és kitűnő teljesítmé-
nyeiért közszeretetben áll. 

A fiú önképzőkörnek 68, a leány-
önképzőkörnek 60 tagja van; a ve-
gyes énekkar évről-évre nagyobb 
sikereket ér el úgy az egyházi, 
mint a világi éneklés terén. Ez 
évben alakult meg a vonószenekar, 
mely az évzáró ünnepelven szép si-
kert aratott. 

Az iskola számos ünnepélyt, mű-
soros délutánt, tanulmányi kirán-
dulást rendezett, s az évzáró ünne-
pélyen búcsúztatták a tanonciskolái 
alakulatok a nyugalombakészülő 
Sztankay Lajos igazgatót. 

A jó tanulókat évvégi jutalmul 
ezévben is kétnapos budapesti ta-
nulmányútra viszi az intézet, s ez, 
— valamint az egyéb jutalmazások 
nagy mértékben növelik a tanulók 
szorgalmát és előhaladását. 

Végül az értesítő értékes statisz-
tikai kimutatást közöl a tanulók 
iparágak szerinti megosztásáról, va-
lamint az egyes osztályokról. 

A mű Sztankay Lajos szakértel-
mét, ügyszeretetét tükrözi vissza. 

Cégtáblák 
ellenőrzése 

Az iparügyi miniszter úr elren-
delte, hogy az iparhatóságok a ha-
táskörük alá tartozó területen levő 
valamennyi üzlethelyiséget és üz-
lettelepet 30 napon belül a hely-
színen vizsgáljanak meg és a leg-
szigorúbban ellenőrizzék, hogy az 
idevonatkozó törvényes rendelkezé-
sek megtartatnak-e. 

E rendelet végrehajtása során 
Kecskemét th. varos I. fokú ipar-
hatósága hirdetményt tett közzé, 
amelyben felhívta az iparosok és 

kereskedők figyelmét a törvény in-
tézkedéseinek pontos betartására. 
Ezek szerint minden kereskedő és 
iparos köteles üzlethelyiségét, te-
lepét annak külső részén megfelelő 
nagyságú cégtáblával megjelölni. E 
táblán feltüntetendő a kereskedő, 
vagy iparos családi és utóneve oly 
módon, hogy a felírás egyik része 
sem legyen kevésbé szembeötlő. 
Férjezett, vagy özvegy nő férje ne-
vét köteles megfelelő toldással a 
fenti módon feltüntetni; mellette 
szerepelhet leánykori neve is. 

Piaci árúsok a sátorfalára, vagy 
rúdra erősítve kötelesek cégtáblái-
kat kifüggeszteni. E táblákon a lak-
cím is feltüntetendő. Utcai péksü-
temény árusok a kosár oldalán 
kötelesek a sütőiparos cégtábláját 
elhelyezni. 

Felhívjuk e rendelkezésekre ipa-
rostársaink figyelmét annál inkább 
is. mert a cégtáblák ellenőrzése 
már megkezdődött és szabálytalan-
ság esetén kihágás miatt meg kell 
tenni a feljelentést mindenki ellen. 

H Í R E K 
— MŰKÖDIK AZ IPARI HI-

TELSZÖVETKEZET. Lapunk jú-
niusi számában megemlékeztünk 
arról, hogy az Ipari Hitelszövetke-
zet, a kisemberek, de főképpen a 
kisiparosok bankja ujjáalakult és a 
jövőben hatékonyabban fog a kis-
iparosság rendelkezésére állani. A 
Szövetkezet már megkezdte áldásos 
tevékenységét és minden üzletkö« 
rébe vágó kérdésben áll tagjai ren-
delkezésére. 

— AZ IPARTESTÜLET KUL-
TURÁLIS MUNKÁJÁNAK ELIS-
MERÉSE. A Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara az Ipartes-
tület 1937. évi iparos továbbképző 
kultúrmunkájának elismerésekép-
pen 100 P-t juttatott elismeréséül 
annak, hogy ipartestületünk a szo-
kottnál nagyobb kézséget fejtet-
tünk ki tanfolyamok rendezésében. 
— Az ipartestület elnöksége a jól-
eső anyagi támogatásért levélben 
mondott köszönetet a Kamarának. 

— IPAROSMAJÁLIS. Az iparos-
társadalom vezetői — élükön dr. 
Horváth Ödön iparegyesületi és 
Vincze Mihály ipartestületi elnö-
kökkel — igen népes kirándulást 
rendeztek vasárnap Bugacra, ahol 
kedvező időjárás mellett vidám és 
gondtalan napot töltöttek el és a 
külföldi vendégekkel együtt gyö-
nyörködtek a puszta szépségében. 
A kirándulás rendezését a vigalmi 
bizottság ügybuzgó tagjai végezték 
Leicht István alelnökkel az élén. 

— KÖZSZÁLLITÁSI CSOPOR-
TOK ALAKÍTÁSA. Az egymilliár-
dos beruházási programm végre-
hajtása során igen jelentős ú j 
munkaalkalmakkal számolhat a kis-
iparosság s a legutóbbi kamarai na-
pon közölte az iparügyi miniszter 
úr, hogy a beruházási programm 
végrehajtása kapcsán a kínálkozó 
munkából a szabóiparban, a kis- és 
kézművesiparnak a munkák 50o/o-
át, a lábbelikészítőipaiban 50o/o-át, 
a szíjgyártóiparban 70o/o-át. a sap-
kakészítőiparban 100o/o-át biztosít-
ják. Megfelelően biztosítani kíván-
ják a munkákból még az asztalos, 
bognár (kerékgyártó) és a szer-
számkészítő (lakatos és kovács) 
ipart is, miért is kívánatos volna 
mindezekben az iparágakban a köz-
szállító csoportok megalakítása. — 
Felhívjuk e nagyfontosságú kér-
désre az érdekelt szakmák veze-
tőit és kérjük, hogy ezirányban a 
szükséges lépéseket mielőbb tegyék 
meg. 

— S Z O L I D árról ismert és 
jól bevált H É J J A S cipőt visel-
jünk. 

— AZ ORSZÁGOS IPAROS-
KONGRESSZUS Debrecenben, va-
lószínűleg szeptember 3. és 4-én 
lesz. Az Iposz a szükséges előkészü-
leteket a Debrecen és Vidéke Ipar-
testülettel karöltve már meg is 
tette. — Ugyanakkor: szept. 3.— 
11-ig rendezi a Debreceni Kerü-
leti Kereskedelmi és Iparkamara a 
Tiszántúli Ipari Kiállítást és Arú-
mintavásárt is. 

— MEGBÜNTETETT KONTÁ-
ROK: Biró Károly cipész s. 5 P. 
Kovács Rózsi varrónő 5 P. Deák 
Pálné varrónő 5 P, Szabó Istvánné 
Vágó Margit varrónő 5 P, Papp 
Ilona varrónő 5 P. Koczkás Erzsé-
bet varrónő 5 P. özv. Zilahy Mi-
hályné 5 P. Vincze Sándorné var-
rónő 5 P, Bartha Sándorné Bara-
csi Mária varrónő 10 P. H. Kovács 
Julianna varrónő 10 P. Balogh Já-
nosné Nagy Mária varrónő 10 P, 
Aranvi Etel varrónő 10 P, Rakon-
czai Imre férfiszabó 5 P. Soós Ká-
rok nőiszabó 3 P. Sinkó Gyuláné 
Ilajagos Mária 5 P. Kovács Jánosáé 
Budai Mária 5 P. Tóth Mária 5 P. 
Biró Sári 5 P. Bánfalvi Jánosné 
Marozsi Mária 5 P, Faragó And-
rásné Karikó Ilona 5 P. Borbély 
Ödönné Bulkai Aranka 5 P, Zubek 
Julianna varrónő 30 pengő. 
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