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1 házikezeléses munka 
Irta KÖRMENDY M Á T Y Á S 

Az elmúlt héten az ipartestület küldöttségét 
vezettem a város polgármesteréhez és azt 
kértük, hogy szüntesse meg a közvágóhí-
don házi kezelésben folyó festési mun-
kálatokat. Több ezer pengőre rug annak 
a munkának értéke, amelyet a vágóhíd 
vezetősége elvégeztetett arra való hivatko-
zással, hogy a város részére takarékoskodni 
akart. 

Nem akarok vitába bocsátkozni a tekintet-
ben, mit fog majd jelenteni takarékossági 
szempontokból ez a munka. Meg vagyok 
ugyanis győződve arról, hogy az arra hivatott 
szegedi festőiparosság vállalkozásában ez a 
munka nem került volna annyiba, mint 
amennyibe így „takarékosan" kerül. Nyilván-
való azonban, hogy anyagban, munkabérben 
olyan megtakarítást tudott volna elérni az ezen 
munka elvégzésére jogosított festőip.jros, 
amely bőven fedezte volna azt a vállalati hasz-
not, amelyet a vágóhíd vezetősége meg akart 
takarékoskodni a városnak. 

Itt csupán azzal a szinte rendszerré váló ki-
növéssel akarok foglalkozni, amely nemcsak a 
város, hanem egyéb hatóságok és közintézmé-
nyek vezetőségénél a takarékosság jelszava 
alatt a szükségessé váló ipari munkák tekinte-
tében lábra kapott. Ennek következménye az. 
hogy 

az iparosság csaknem teljesen ki-
szorult a munkákból. Mindent há-

zikezelésben végeztetnek el. 

Már pedig ez az eljárás nemcsak hogy nem je-
lent takarékosságot, hanem kötelező jogszabá-
lyokkal áll ellentétben. 

A közszállitási szabályzat pontosan előírja, 
m e l y e k azok az ipari munkák, amelyeknek há-
zi kezelésben végeztetése megengedhető. Hatá-
rozott intézkedésekkel ki vannak véve a házi-
lagosan végezhető munkák alól azok a mun-
kák, amelyek a kézműipar munkakörébe esnek. 
Az a hatóság, vagy közintézmény tehát, amely 
kézműipari munkát házilagosan végeztet, el-
lentétbe kerül a kormány rendeletével. 

Az ipartörvóny megállapítja azt, hogy 

azok, akik megfelelő iparjogosit-
• vánv nélkül végeztetnek ipari 

munkát, jogosulatlan iparűzést kö-
vetnek el 

és kihágás miatt büntetendők. Egyszerű kon-
tárkodást követnek el tehát a közintézmények, 
amikor jogosulatlanul házilagos munkát vé-
geznek. Magával a törvénnyel kerülnek ellen-
kezésbe, amikor ahelyett, hogy a jogosulatlan 
iparűzést megakadályoznák, saját maguk vé-
geznek jogosulatlanul ipari munkát. 

Ezeken a jogszabályokon tul azonban a mél-
tányosság teszi főként indokolttá azt, hogy 
minden ipari munkát az arra jogosított iparo-
sokkal végeztessenek a hatóságok és egvéb 
közintézmények. Méltánytalan ugyanis, hogy 
akkor, amikor a kézmüvesiparosság a nagy 
munkanélküliség miatt minden erejének meg-
feszítésével és sokszor napi betevő falatjának 
feláldozásával tesz eleget közteher viselési kö-
telezettségének, 

azok a hatóságok és intézmények, 
amelyeket a polgárság tart fenn 
adófilléreiből, nem tartja köteles-
ségének az iparosság támogatását. 

Ugyanaz a közintézmény, amelynek fenntar-
tásához az iparosság is odaadja nehezen szer-
•ett filléreit, nem tartja kötelességének azt, 
hogy maga is hozzájáruljon legalább némikép 
is az iparosságnak munkával való ellátásához 
és ezáltal adófizetési képességének erősítéséhez. 
Mi lenne akkor, hogyha az iparosság és más 
társadalmi osztályok is szembehelyezkednének 
a vonatkozó rendelkezésekkel és ők sem tar-
tanák kötelezőknek az adófizetésre vonatkozó 
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Jog államban élünk azonban, ahol minden 

polgárnak határozott vonásokkal van körül-
írva joga és kötelezettsége. Ugyanekkor azon-
ban 

a hatóságok és közintézmények is 
kötelesek magukat megfelelő sza-

bályoknak alávetni. 

És ha a súlyos gazdasági viszonyok az egész 
magyar társadalomra fokozott súllyal nehe-
zednek és kötelezettségeit csak fokozott áldo-
zatok árán tudja mindenki teljesíteni, ne ne-
hezítsük meg egymás helyzetét még azáltal is, 
hogy magunk gördítünk akadályokat hivatá-
sunk betöltése elé. 

Én mint az ipartestület elnöke, mint a sze-
gedi kézműves és kisiparosság törvényes ér-
dekképviseletének vezetője azzal a kéréssel for-
dulok a hatóságok és valamennyi közintézmény 
vezetőihez, értsék meg az iparosság panaszát. 
Lássák be azt, hogy 

az iparosság igen ró van szorulva 

minden kalapácsütcsnyi munkára. 

Lássák azt be, hogy a jogszabályokon kivűl az 
emberi méltányosság is kell, hogy irányadó 
legyen ennek a kérdésnek elintézésénél. 

Arra kérem mély tisztelettel a hatóságok és 
közintézmények vezetőit, mindazokat, akiknek 
gondozására állami, vagy városi épületek van-
nak bizva és akik közpénzből gondoskodnak a 
gondozásukra bízott épületek jókarhantartásá-
vól, 

minden alkalommal, amikor va-
lamely ipari munkáról van szó, ne 
végeztessék el azt házi kezelésben, 
hanem adják ki azt olyan iparos-
nak, aki megfelelő iparigazolvány 
birtokábam van és aki élethivatá-
sul tűzte maga elé az ipar gvakor-

lását. 

Ezáltal elérik azt, hogy megbízható, tartós 
munkát kapnak, de segítenek ezáltal a segí-
tésre nagyon rászorult kézmű és kisiparossá-
gon is. 
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Néhány nap múlva megkezdik 
a rókusl felüljáró építését 

A franskonlineníális uf szegedi szakaszón — nem foglalkoztatnak 
szegedi munkásokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Megírta 
a Délmagyarország, hogy a transkontinentális 
autóut építését a szegedi szakasz egész hosszán 
megkezdték. Ezidőszerint 99 kilométeren folyik 
a munka Kecskeméttől Szegeden keresztül egészen 
a trianoni halárig. 

Szombaton a szegedi munkások nagyobb kül-
döttsége járt a munkaközvetítő hivatalban és be-
jelen let le. hogy 

az utéjiitésnél csal; rendkívül kis szám-
ban foglalkoztatnak szegedi munkáso-

kat. 

Lung Mil'álv, a munkaközvetítő hivatal főnöke, 
azonnal a he'yszinrc meni és megállapította, hogy 
a munkátok p'wisza megfele' a tényeknek: a sze-
gedi szakaszon a foglalkoztatott kubikusoknak ós 
fuvarosoknak alig egyharmada szegedi, a töb-
biek idegen törvényhatóság lerülelére valók. 

A munkaközvetítő hivatal előterjesztésére vitéz 

dr. Szabó Géza tanácsnok, a munkaközvetítő vá-
lasztmányának elnöke szombaton szóvá tel le dr. 
Pálfy József polgármester előtt a szegedi mun-
kások mellőzését az útépítésnél. A polgármester 
a Szegeden időző Bornemisza Géza kereskedelmi 
miniszter figyelmét hívta fol, hasson oda, hogy 

az útépítéseknél nagyobb száiiib m al-
kalmazzanak a vállallcozók szeged* 

munkásokat. 

A rókusi felül járó híd építése rövidesen meg-
kezdődik. A közel 300.000 pengős munk 'roal a 
kereskedelemügyi minisztérium Ráez f.i ót buda-
pesti váValko:ót bízta meg. A kijelölési munkát 
tegnap megkezdték a rókusi állomásnál, néhány 
nap múlva hozzáfognak a földmunkához bO—80 
munkással. A szegedi alvállalkozó bejelentette a 
városnál, hogy a munkálatoknál kizárólag szegcdi 
munkátokat foglalkoztat. 
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