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A modern gyári termelés 
Az ipar és az ipar itermelés már nagyon hosszú 

Időre vezethető vissza. A* iparnak kezdetleges és 
tfsl formája az volt, midőn az ember abból a cél-
ból készített valamely tárgyat, hogy azt egy má-
sik embernek odaadván, cserébe oly dolgot kap-
jon, amely neki hiányzott. Ez a If^szitési mód 
volt — a mai napjainkban is még megtalálható 
— házi vagy kézműves iparnak őse. 

Később, mikor az ember több segítőtársat vett 
magamellé azért, hogy az általa készített tárgyakat 
vagy eszközöket nagyobb mennyiségben és gyor-
sabban tudja előállítani és e segítőtársaknak mun-
kájukért valamilyen formában valamit adott, szü-
letett meg — kézmű és házi formában bár — a 
mai gyáriparnak, a gyáripar legfontosabb elenié 
nék és a munkabérnek az őse. 

És amig az előbbinél egy ember végezte el a tár 
gyon vagy eszközökön lévő teljes munkát, addig 
az utóbbinál már ugyanezen munkát megosztották 
olymódon, hogy nz ügyesebb és tapasztaltabb se-
gitő végezte » tárgy befejező, finomabb és szebb 
munka résrét, mig a kevésbé ügyesebb előkészí-
tette azt. Vagyis ezen ipari munkánál már meg-
látható a mai gyáripar legfontosabb eleme a mun-
ka megosztás. 

A fokozottan fejlődő gyáriparban a technika 
és a gépek mlndjobbani alkalmazásával megszü-
letett a gyáripar, amely csak még jobban szük-
ségessé tette a helyes munkamegosztást és a ter-
melés mechanizálódását 

Amig a kézműves ipar nem dolgozhatott raktár-
ra, azért, mert tőkéje nem volt, a gyáriparnál a 
lielyes munkamegosztással már sikerült elérni azt 
is, hogy az előállított termékekből raktárra is ké-
szíthetünk, bármily nagy legyen is a termelt cik-
keknek kereslete. 

Mi is tulajdonképen a helyes munkamegosztás 
• gyáriparban $ Ha az ipari termék — legyen az 
tömegcikk, vagy nem — kezdetétől a befejezésig 
egyhelyen, rendszeresen egymásután következő 
munkaszakaszokon, munkaszakaszokkőzötti lehelő 
legrövidebb ideig tartó megszakítással, egy-egy 
munkaszakasz egyszeri, de tökéletes és nem ismét-
lődő elvégzésével, a megmunkálást végző emberi 
és gépi erő nem túlerőltetett, de állandó helyes 
kihasználásával ,az ily munkaszakaszokon átment 
részek egyhelyre kerülve, tökéletes és gyors össze-
állításával és legfőképpen pedig ezen leirt munka-
szakaszok és folyamatok előzetes precíz meg-
konstruálásával érhetők el. 

Ujabban Németországban és különösen Ameri-
kában egy uj termelési forma az úgynevezett /o/;/a-
matos gyáripar kezd mindjobban kialakulni, mely 
különösen az egy cikket előállító tömeggyártásnál 
hatványozza meg a termelés mennyiségét. 

A folyamatos gyártásnál az előállító ipartermék 
— szinte mondhatni — abszolút megszakítás nél-
kül halad keresztül a különböző 'munkafolyama-
tokon, mig az teljes befejezésig nem ju t Kezdve 
ezen munkafolyamat az ipartermék legelső részé-
nek megkezdésétől (nyersanyagfelszabdalás) a kész 
tíkk legutolsó simításáig (például utolsó szeg be-
vciése), mely megnem szakított folytonos munka-
töinegek ulán az eladásra teljesen készen kapjuk 
az árut. 

A folyamatos munkánál erre a célra az ugy-
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nevezett szállító szalagok és szállitó kocsik szol-
gálnak, mely szállitó eszközök automatikusan mű-
ködve mozgásukban csak annyi ideig állnak meg 
minden egyes munkaszakasznál, mely idő éppen 
elég arra, hogy a tárgyon az odaosztott munkás 
tökéletesen elvégezze és ez i<iő elteltével a tárgy 
tovább halad. 

Ilymódon el ér ne tő a>, hogy a termelt iparcikkek 
a lehető legrövidebb idő alatt készen kerülhetnek 
a kereskedelembe. A folyamatos munka főelő-
nye az, hogy lényegesen olcsóbbá teszi a ter-
melt cikket, ugyanannyi idő alatt jóval többet 
tud termelni. Németország és Amerika igen ha-
mar rájöttek az előnyökre és nemcsak uj ipar-
vállalataikat konstruálják már folyamatos mun-
kára, hanem a meglévő régi gyáraikat is fokoza-
tosan átalakítják, mert a befektetett tőke a leg-
rövidebb időn belül meghozza a maga gyümölcsét 

Sajnos, a mi iparvállalatainknál még seholsem 
találjuk meg a folyamatos termelést, sőt még csak 
ilyen irányú kísérletezést sem. Egyrészt azért, mert 
akár régebbi, akár u j vállalatnál az ilyen irányú 
gyári konstruálás Jóval többe kerül, mintha csak 
gépi gyári rendezkedünk be. Másrészt azért, mert 
nincsen olyan iparvállalatunk, mely állandóan égy 
terméket — folyamatos munkával — készítve, 
biztosítani tudná az ilymmódon előálló gyors és 
nagytömegű cikkeknek a!Ü eladását. 

Ha az ipartermékek belföldi szükségletét csak 
saját gyárainktól fogjuk beszerezni, vagy a kül-
földi exportunk akkora lesz, hogy a efnti munká-
val előállított termékeket kereskedelmileg bizto-
sitani tudjuk — remélhetjük azt, hogy a mi nagy-
vállalatainkban is megtaláljuk a német és ame-
rikai modern gyári termelésnek legjellemzőbb 
alapját, a folyamatos munkát. 

_5zőn\I György, oki. technikus. 

M t n d t n k l l l í i n <rte»Mé» h e l y e » ? 

örv. Soöa Anlalné szül. Scltwarz Jolán, Gyula és László gyermekei fájdalomtól megtört 
szírrel tudatják, hogy a legnemesebb sztvü anya, nagyenva, anyós, testvér és rokon 

örv. Schwarz Rudolfné sz. Schwarz Róza 
életének 64. évében hosszú szenvedés után elhunyt. 

Temetése folyó hó 25-én délután egynegyed 4 órakor lesz a zsidó temető cinterméből. 

Monyul: Srfíaarz Gyúld né ez. Jtoafoa "Paala, Schwarz Ctíszlóaé u . Vosenzwclg Beddt 
Unokái: Soöa Ldaxló, soóa Jdnos. ScOtvara György. 

Toitr«refSc6warrOdnlel,WelllaMHenrlkaéat. Sc0uarz Szidónia, Fülöp fatcabné ac. ScHwarzjfdél 
Sógorai, sógornői és számos rokona. Emlékét kegyelettel örtzzUkl 

Kfllön villamoskocsi háromnegyed 3 órakor Indul a Dugonics térről, 
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MOTORKERÉKPÁROK 
olcsón, kedvese« fizetési teltételek melle« № Ingatlan-
gamncln nélkUU Szöged és Délmsgyaror»zág réezéro egyédüli képritelet.: 

Hungária Autókereskedelmi Vállalat 
Tábor ucca S, (Adóhlr»tall*l (Mttbea.) 

Ralonaliszleatnek előlegbefizetés nélkül 24 havi résziéi. 
Hesínélt motorkerékpárok vétele é* eladásai 

1930 március 25. 

m^ C S Kedd. Róm. kath. Gy. o. B. A. Pro-
/ &.ZM* testáns G y Q B A N a p k é l 5 6 r , 

55 perckor, nyugszik 6 óra 19 perekor. 

Egyetemi könyvtár vasár, f* 8nn«pnap zárva 
Somogyi kSnvvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt ll-tól fél Í-lg. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 11 Franki 
Antal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Lóbl Imre, Gizella tér &. 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1, Selmecay 
Béla, Somogyitelep. 

— A >Délmagyarorszajj< legközelebbi 
száma, Gyümölcsoltó boldogasszony ün-
nepe miatt, csütörtökön reggel a rendes 
Időben Jelenik meg. 

- A azodáldemokrata kisiparotok kérik a kóvei-
WeNi sorok közlését: Ma délelőtt 9 órakor tartja 
ftz ipartestület évi rendes közgyűlését A következS 
indítványt nyujtottuk be: Szüntessék be az IPOSz 
évi járulékát (megtakarítás évi 930 pengő), szün-
tessék meg az ipái-testületi gondnoki állást (meg-
takarítás évi 1500 pengő). A számvizsgáló bizott-
sági tagságra Q s z n o v i t s István vendéglős a 
szociáldemokrata kisiparosság jelöltje. 

_ Halálozás. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
retett jó apánk, H e l l e r Ödön, 73 éves korában, 
folyó hó 23-án elhunyt. Temetése folyó hó 25-én 
3 óra' o r Kálvá ia-sor 2 szám a'ól. Heller testvérét 

S c h w a r z Rudolfné, a két évvel ezelőtt el-
hunyt ismert iparos özvegye, ma, hosszú szen-
vedés után meghalt. A széles körben ismert url-
asszonyt, akiben S c h w a r z Gyula, a Hütőbáx 
főtisztviselője édesanyját vesztett« el, kedden dél-
után temetik a zsidó temető cintermébfil. 

— Előadás a virágzó renaissanceról. A képző-
művészeti sorozát tizenegyedik előadását P f e i f e r 
Elek tartja fenti címmel a központi egyetem eiső-
emeleli előadójában szombaton est« 6 órakor. Be-
lépti díj nincs. 

— Házasság. U j h e l l y Ella és P á r t o a Endre 
folyó hó 30 án tartják esküvőjüket Örkényben, 
István-majorban. 

x A sors utjai kifürkészhetetlenek. Próbáljon 
szerencsét és egy csapásra ga2dag ember lehet 
önből. A XXIV. osztálysorsjáték húzásai áprili« 
16-án kezdődnek. Játékterve, a sorsjegyek ára, 
nyerési esélye változatlan. Meg nem bocsátható 
könnyelműséget követ cl önmagával szemben, ha 
szerencséje elől elbújik. 123 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik vasár-
napi matinénkon megjelentek, az előadó művészek-
nek, a rendezésben, propagálásban, a jegyeladás-
ban közreműködött hölgyeinknek és kereskedőink-
nek hálás köszönetünket nyilvánítjuk. A szegedi 
zsidó nőegyesület elnöksége. 121 

— Baleset a fürdőben. Hétfőn déiután a Wag-
ner-fürdőben H e g e d ű s Istvánné elesett és köny-
nyebben megsérült. A mentők a sebészét! klini-
kára szállították. 

— A szegedi faragó testület önsegétyz« C* te-
metkezési egyesülete tegnap tartotta március 
és fennállásának 75-ik éves Jubileumi vacsoráját « 
Zárda-uccai Albert-féle helyiségben. A megnyitó-
beszédet C s ű r i k János elnök tartotta, méltat-
ván az egyesület 75-ik éves fennállásának jelen-
tőségét. A március 15-1 emlékbeszédct dr. Firbás 
Oszkár tanár mondotta. Az ünnepi vacsorát szá-
mos szavalat tette még változatossá. Sikerrel sza-
valtak Kerepesi Istvánné, Szakáll Ilonka, Tompa! 
Annuska, Náczi Erzsébet, Almási Ica, Szanka 
Ilonka, Klonkai Miklós, Temesvári József, Csányl 
Lajos és ifj. Kerepesi István.. 

x Közgyűlés. A szegedi zsidó betegsegélyző éí 
temetkezési egylet évi közgyűlését ma délelőtt fél 
11 órakor tartja a hitközség nagytermében. 122 

x Ne járjon üzletről üzletre, ha Jó kávét akar 
inni! Mindjárt Vlnczéhez menjen, Aradi-ucca 5. 
Telefon 4-60. ** 51a 

x OUománt vitéz Dőczynál vegyen, Hid-u. 6C 
x A márciusi harmincnapos DelKa-elpövisit 

páratlan elönyökel nyujl. Fiók: Kírász-u. 14. m 
x Biró óra., ékszerüzlet, Tisza L.-körut tó/a. 

G & S I 3 * svéd golyóscsapágyak kanhatók Ka-

cses és Magay, Szeged, Kölcsey n. 1. 915 

x Autótaxi telefonszáma SW. 79? 
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