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Gere Lajos.

Az Ujpesti lpartestület50 évestörténete
1885-1935-ig
orkényi Ferenczy József Pest-Pilis és Solt tÓrvényesenegtes.ült vórmeglékről
szóló, ]844-ik évbenírtpolitikai íÖldteíratdbqnírja: ,,Pest ( Uj- vag,, Kispest )
Pest sz. kir. várostól északra,az ördögmalmon túlfél óra, a káposztósmegteri
pusztón telepítettkis falú, néhdnyhdzakból, de csinosan épültekből, asztalos és
mós mesterember lakókból, korcsmók, mészórszékés vendégfogadóból óll, melyet leginkább az ]838-i pesti nag órvízkor szálltak meg némelyek,a gróf Kár.
olyi István úr engedelmébőlmenedéketkeresvén,,, Ebből az adatokból megdllapítható, hog idestova l00 esztendő előtt Újpest mór virógzó ipari helység
volt, ahol főként asztalos- ésvendéglősipart{Íztek'
Ha az iparossóg településiviszonyait vizsgóljuk, azt lótiuk, hogy.faluhelyeken
óltalóban eg-két iparos van, akik a helyi lakossdg legsiirgősebb ipari szükségleteit elégítikki. A.fenti idézetszerint Újpest kÓzség kivételtképezett,mert mór
I838-ban sok asztalos ésmás mesteremberfoglalkozott,, csinos ,, épületekben
az iparral.
Az iparosság Ujpesten való letelepülésénekokait kutatva, mególlapíthatjuk,
h,gy az iparossdg itten való elterjedését
7róf Kórolyi Istvón fóti fr;tdbírtokos
alapítósi oklevelében kell keresnünk. Az alapítási oklevél szerint uglanis
,,Ujmeg1,,eren
minden megtelepedő", hdzzal bíró lakosok mindenféleg,lórakat
szabadon átlíthatnak és okórmilyen kézi mesterségetszabadon .folytathatnak,
egtedt;l a mészórszék,serfőzés és mérés,úgt az épületfaval való kereskedési
jussok kivételével,,- míg a 8-ik pont szerint - ,,hog a glárak, mesterségekés
kereskedésminél e!őbb virdgozhassanak, a megtelepedni kívánólcrtakelőre is
aló kell ma4okat vetni azon szabólynak ( statutum), melynélfogva magok kazatt
sem céheketformólni, sem az ipart megszorító,kirekesztő kivóltsógos leveleket
( exclusivum privilegium ) szerezrti nemfognak, hanem mindnyájan uq)/anazon
jussal élhessenek,kivévénazon jussokat, melyeket az urasdg az I. 3. szám alatt
magónakfenntartott ésamelyeketvag,l mago gtakorolhat, vag1/kt;lön szerződés
útidnegleselcrlek,vagl tÓbbelcrtekóltal. adhat.,,
Amint lótiuk, mór az ]859. évi császóri nyíltporancs iparkorlátozó rendelke.
zései megelőzőleg (ijpesten aZ iparszabadsdg - kis korlátozásoktóI eltekintve biztosítva volt, aminek következtébenmindazok az ipartűzők, akik bórm,ely ok
joghoz nemjuthattak, az újmeg,lerigyarmaton (jelenleg Ujpest )
miatt ipar{Ízési
.
I

I

A szprzíi1t ss t ócsa . t oot Újpest) |gzz-tő| az Ipartestillettitkára,több újpestiegyesületvezptőtisáségvisemegielentkönyvben
lője volt. A mostközölt tanulmányal935-benaz IpartestÍilet
alapílísának50 évfordulójrírr
látott napvilágot.
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Szabadon gyakorolhatták a kézművesipart,akdr a,gláripart, A földbirtokos telepítőnek ezek qZ intézkedései
vetettékmeg tehdt Ujpest iparónak éskereskedelménekalapjót, mely szildrd alapnak kÓszÓnhető Úipest vóros hatalmas, szinte
amerikai tempójúfejlődése,iparónak éskereskedelmének
hatalmasfellendülése.
A céhekmegszííntetését
kimondó 1872. éviXIII. t.-c. az egészországban kor.
lótlqn iparszabadságot engedélyezett,ami azt jelentette, hog1lbdrki bárhol bármely ipardgat szabadon gyakorolhatott' A tÖrvényezen rendelkezésénekvolt
kÖvetkezménye,
hogy a SzerencsevadászoktÓmege az iparíízésrevetette mogót
éskontárkoddsukkal, vakmerő spekulócióikkal tr)nkretettékaz igazi iparossógot
ésmegteremtették
az iparlovagok hírhedtrendjét.Az iparossógnak az a csekély
tÖredéke,mely a korldtlan iparűzésglilkos hatdsa alatt el nem pusztult, állandóan sürgette betegségének
mielőbbi orvoslásdt, de ]0_]2 esztendő kínos vergődésénekésktizdelménekkellett elkÓvetkeznie, míg a ür)rvényhozds
megalkotta
ésaz ]884. éviXWI, tÓrvénycikkbeiktatta az újipartörvényt,
A céhrendszermegszüntetéseutdn az újpestiiparossdg azonnal hozzófog az
eddigi tiltott szervezkedéshe:ésaz ]879-ik évaugusztusl4-én megtartottkÖzgyűlésen megalapította a: újpesti 1',eg/esipartdrsulatot, melynek elnr)kévé
Lipórdy Jónost, titkáróvó pedig }v{ayerFerencet vdlasztottók meg'
Az új ipartdrsulat napyszerűen t(jltötte be hivatásót' Erélyes kézzelnyúlt bele
a korldtlan iparűzésdzsungelébe,az iparosok ésa segédszemélyzet
kazött keletkezhető súrlóddsok ésperes kérdésekkieg,,enlítésére
békéltetőbizottsógot óllított.fel, őrkadan a munkaadó ésmunkósok kÖzÖttiviszony békés
fenntartásáról,
ig,lekezett a tórsulat tapyait a munkds- va{y munkahidnyból eredő bajok ellen
megvédeni,az egyes iparógak.fejlődésételőmozdítani és a versenyképességet
emelni.
Ennek az Ónkéntestársulatnak tapja lehetettminden iparos, aki iparót Újpesten, a tc)rvénykellékeinekmegfelelően, Ónóllóan g,lakorolta. t{ők éskiskorúak is
tag1ai lehettek a társulatnak, azonban ezekjogaikat csak társulati tag meghatalmazott útjóngyakorolhatták. Amint említetttik,a belépésonkéntesvolt, azonban az itteni iparosság szívvel- lélekkelcsatlakozott a tdrsulathoz, sőt igen szigorú.feltételeket
szabott meg a.felvételnél,
ígl tÓbbek kazc;ttGyuriss Kóroly cipészmesterképesítését
igazoló okmónyai kiegészítésére
utalta,jóllehet nevezettnek emiatt kt;lfAldre kellett utaznia.
kívül szolgólta
, Az ipartdrsulat ezen iparvédelmi ésfejlesztési ténykedéseken
Ujpest,kultúrójót is. Eg1,,ikelnc)ke,Himmer Ignác alapító taga volt az aranyérmes Ujpesti Dalkornek, amely ténykedése
dltal igen nagt szolgdlatot tett Vjpest
megmagyarosodósdnak.A tÖrténetihííség
kedvéértmegemlítjük,hogy az Ujpesti
Dalkar próbdit éppenezen Himmer lgndc tdrsulati elnök asztalosm{Íhelyében
tartotta.
Az ipartórsulat természetesenq legőszintébbtarekvésekkelvett résztaz ipartestületi tÖrvény előkészítésében,mert végeredményben aZ c)nkéntes,
kényszernélkülitdrsulós, tovóbbó a képesítés
kényszerének
a hiánya csak súlyosan nehezedett az iparossdgra. Mindent elkÖvetetttehát, hogy az ipartÖrvény-
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tervezetmielőbb tető ald jusson.
Az ]884-ik éviXWI. t.-c. életbeléptetése
utdn az ipartársulat kimondotta.feloszlósát, a tdrsulat vaglonát ótadta az I885. évbenmegalakultújpestiipartestületnek. Az ipartdrsulat 952 forint 17 krajcdr takarékbetétjét,
továbbá 92 forint
40 krajcár készpénzvag1,,ondt,
Ósszesen tehót ]044 forint 58 krajcárt Bóday Já.
pénztórnok
nos ipartórsulati volt
ótadta Rein Ede ipartestületi pénztórnolcrtak.
Ezzel az utolsó ténykedésével
sziint meg aZ újpestiipartórsulat ésamikor erről szdmot adunk, katelességünknektarjuk azok előtt az iparosok előtt meghajtani az elismeréséskÓszÖnetzdszlajót, okik o mag/ar ipar tÓvissel kirakott útjót
jdrhatóvd igyekeztektenni a képesítés
elvénekelőmozdítósaáltal.

Az újpestiiparosság,mely érdekeinek védelmére
métrelózetesenipar.
társulatbavolt tomörtilve, a törvény
életbeléptekorazowtal. hozzáfogott
az ipartestiilet megszervezéséhez.
Felkértea váci járás fŐszolgabirőját
az ipartestület mielőbbi mega|akítására, ami 1885. évi július havábana
jelentegi katholikus korben magtarmegtortént.
tott első kÖzgyiilésén
Az első elnök Javorniczky János,
az e|oljtroságtagai pedig a követke.
zők voltak: Kilian Gábor alelnök, SzekeresJános' Dobos József, Hádl
Mór, id. HatossyNandor,Boday Já.
nos, Pahocsa Istviin, Rein Ede,
Buss István, Pencz Vince, Simon
Dániel,
Martinovícs
József,
Majovszky lgnác, Keller Béni'
Jarmatzky István, Fipek Jizsef,
Heissz Karoly, Léderer GyozÓ,
Kocsán Mihály, Szvoboda György,
Medveczky lgnác, Heide József,
Balaskó Pál, Both Ferenc' Schóber
Karoly' Gáspár József, BauerJózse{
Drobina János, Gráczinger Míksa,
Deutsch Zsigmond, Liebentritt Jó.
zsef, SchaffRezsŐ' Szabi Jizse{ id.
Csapó József.
Ezt az első elÖljáróságot1885.

augusztus4-érea kovetkező oldalon
|átbato'' Meghívó ''.val hívtaülésre
az elnök ésalelnok.
Az ülés tárgysorozataérte|mében
az eloljaróság Mártonfr Frigyest
titkártá, Rein Edét pénztÍrnoYká,
Adamis Lajos ügyvédet ügyésszé
választottameg' id. HatossyNandor
és DeutschZsigmondellenőrok let.
tek.
Az elo|járósága választás megtör.
ténteután azotvlalkomoly munkához
fogott''' Szálláskereső_bizottságot''
küldÖtt ki Pahocsa István, Pencz
Vince, Heissz Karoly, id. Hatossy
Nándor, Hádl Mir és Kilián Gábor
akiknek sürgős feladaszemélyében,
tává tette, hogy az ipartestület mí.
gondoskodja.
előbbi elhe|yezéséről
nak. A bízottsága reérottfeladatnak
hamarosaneleget is tett úgy, hogy
hogy
l885. aug.31.énmarjelentette,
a Sandor-utca22. számű házban si.
egy szoba _
kerult a hivatal részére
konyhás lakást, a kézbesítorészére
pedig ugyancsakegy szoba - konyhás lakástévi l50 forintértkibérelni.
Az elo|járósága vonatkozi jelentést
tudomásulvette, egyben pedig Stitz
Józsefrrek,aki a jogelőd ipartársulat.
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nak évekenát ingyen adott szállást'
legőszintébb
koszonetét
fejezteki.
Az adminisztrációsténykedéseken
kívül már az első eloljaróságiülések
foglalkoztakolyan ipari problémák.
kal, amelyekmégma , 50 évután is
megoldatlanokmaradtak.Igy Baki
Imre üveges a háza|ás eltiltásara
kértefe| az eloljáriságot, Haidinger
Mátyás egyik hentesmesternek
szaktette vita tÍngyává,a ci.
képzettségét
pészektestületilegkértekjogsegélyt
a kontárokellen.Ez az utóbbipanasz
olyan súlyosvolt, hogy a piacon és
vásárokonárusítókontarokfelkutatá.
sára Pencz Vince és Dobos József
eloljárókatkuldteki az ipartesttilet
,
egyben pedig a vácí járás
főszolgabkájátőI felhatalmazástkért
hogy
az iparhatóságlbiztos részére,
ozza
esetlegkarhatalommalis akadáIy
meg a kontárok garttzdáIkodását'
Ugy látszik, hogy az ipartestiileta
közigazgatás gyorsaságáva|már ak.
mert
kor sem lehetettmegelégedve,
aZ 1885. fiovemberhavábantartott
eloljáróságiülésarra kértefel a fei.
ügyeleti hatóságot, hogy a netáni
ipari intézkedéseket
Yagy rendelke.
zéseket
ne a községielöljaróságútjan
ktildje le az ipartestületnek,hanem
kozvetlen
ezekben a kérdésekben
kapcsolatotteremtsen.
A mar eddig
eloadottakból is |áthato, hogy az
ipartestület eiöljarisága tudatában
volt hivatása komolyságánakésjovőbeni feladatának, mert alighogy
megkezdteműködésétés végeztea
törvény tilta|reá szabottmunkálato.
kat,máris sajátotthonmegteremtésén
és minden torekvéseoda
fÍtradozott
irányult, hogy aZ ipartestületabba
koltozzék.Már 1886.januárhavában
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kiküldÖtte Simon Dániel' Heissz
Károly' Kilián Gábor' Pencz Vince
ésRein E'de eloljarókatazzal a fel.
adattal,hogy a város kozpontjában
megfelelőtelket keressenekaz ipar.
A bitestületsaját otthonarészére.
és eredmé.
zottságmúkodése.gyors
nyes volt, mert mégabbana hónapban megvásároltákPéchyGyorgfiől
a Karolyi514forint90 krajcarért
jelenleg
(
Király- ) és Diófa utcák
telket.
sarkánlévő340 négyszÖgoles
Lederer
UgyanakkorHeissz Károly,
Győzo, Zimsbaum Mani' Simon
Dániel, Hádl Mór és Pencz Vince
tagokból á1|róépitő_bizottságalakult
meg,amelyHeisszKárolyt bizta meg
elkészítéséa tervekéskoltségvetés
vel.
Ebben az évben az iparhatósági
is vá|tozás törbiáos személyében
tént' amerrrryibenMády Lajos első
iparhatóságr-biztostisztségérőlle.
mondván,a váci jarás főszo|gabirája
Beniczky Antal kozségijegyzőt bizta
teendők
meg az'iparhatósági_biztosi
ideiglenes ellátásával,majd Adamis
Lajos tigyvédtoltötte be ezt a tisztsé.
get;
Erdekesjelenség,hogy az ipartes.
tÍiletmar akkor éreztehátrÍnyátan.
nak' hogy az e|sö fokú iparhatiság
Vácon székelésmindenkis ipari tigy
oda kell futkaroni' E,z
elintézéséért
vezetteazvtin az iputestületi eloljá.
róságot ara, hogy az 1884. évben
megalakult Függetlenségi Körrel
karöltve 1886. marcius havában
mozgalmatindítottÚjpest nagykozségnek rendezett tanácsú várossá
való átalakulásaügyében.
AZ 1884.éviXVII. t..c. rendelke.
zéseinekhianyait a gyakorlati élet
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lramar megmutatta.E'zérta testtilet
eloljáróságal88ó. márciushavában
kérte aZ első fokú iparhatóságtól,
hogy aZ ipartgazo|ványokkiadása
előtt kérjeki az iparte'stületvéleményétszakmaiképesítésre
vonqtkozólrg. Harminchatesztendonekkellett
elmÚrlnia,
amígaz iparosságttakez a
kívánságaaz 1922.éviXII. t..c. al.
kotásával teljesült. De már ekkor
felrnerültaz a kívánságis, hogy a
kontárok tigyeit az ipartesttiletben
bíráljákel, illetve ezze|a funkcióval
az ipartestület békéltetőbizottsága
bízassékmeg. Ugyancsakmidosíti
javaslatottett az ipartesttileta megrendelésekgyijtéseés a vásározási
jog tárgyában.
Nagyon érdekesazonb;anaz ipar.
testületelölj aróságánakállásfoglalása
az asztalossegédek
AZ
érdekében.
asztalossegédekÖnképző egylete
ugyaniskérteaz eloljériságtól,hogy
kulturáliscélkituzéseire
való tekintettel erkÖlcsilegtámogassa.
Az e|ö|járóság a kérelmetegyhangulagelfo.
gadta,rnely hatirozatÍniúaz ipartor.
vény rendelkezéseire hivatkozott.
Meghatalmaztaegybena segédtartó
mestereket,
hogy segédeikbéréből
a
segédegylet
céljaírahetenként
bizo.
nyos krajcarokat vonhassanakle,
mely Összegeketaz egy|etpénztárába
szolgáltassákbe. Az e|ö|juóság öszsze is lrívta az asztalosmestereket,
akik megvitattákaz ebbena kérdés.
benfelmeniiőteendőket.
Az 1886. év nagy fordulipontot
jelentettaz ipartestület
mert
életében,
a tagok' főképpazonbanaz eloljárók
buzgalma következtében sikerült
megépíttetni
az ipartestületszél<házát, A bekértajanlatokközül Csillag

Károly 3l09 forint 18 |<rajcárért,
LÖwy Dáüd ésFia cégpedig 2986
ft 85 Wajcárérttettek aján|atota Si.
mon Dániel ésRein Ede által terve.
zettházta, melynekegyik fikikötése
volt, hogy |2 |ábnyi viztartalmúgé.
meskúttalszereljékazt fe|. A kiktil:
dött bizottsága következokből állott.
Liebentritt József, Adamis Lajos,
Heissz Károly' Simon Dániel és id.
Hatossy Nándor, akiknek sikerült
Löwy Dávid és Fia cégge|meg.
egyezni,hogy a testiiletiszé|<hfuat
2900 forintértteljesenel fogiak ké.
szíteni.
A tagságidíjakigen nehezenfoly.
a
tak be, úgyhogy 1886.év végén
hátralék2560 frt 50 |<rajcárttett ki,
volt, hogy az
aminekkovetkezménye
ipartesttilet
l886. évnovemberhavá.
ban fizetéSizavarokkal kuzdott. AZ
a ftzetésizava.
eloljáróságigyekezetr.
rokat lekizdeni ésmar arro|tingyal.
tak, hogy kolcsÖnt vesznek fel a
szék'báaa'amikor Rein Ede akkori
pénztárnok100 forint kamatmentes
ktlcsönt ajánlott fel az ipartesttiletnek,mely nemespéldana jelenlevők
felbuzdulván, Bussfu Imre 100'
Deutsch Zsigmond 100, Szvoboda
Gyorgy 300 foríntkölcsont ajanlottak
hogy a kéfel, indoklásulfelhométn,
sői utódok ebből is lássák, hogy az
iparosságnak saját intézményeitáLmogatásaelsőrendűerkolcsikÖteles.
példá.
ségeésennekteljesítéséveljó
val kíviínnak
elÖljární.
Nem feledkezettazonbanmeg az
akkori eloljáriság a kolcsönÖs segé.
lyezésrőlsem' amikor 1887.év ele.
jénmegalakítottak
az ipartestülette.
metkezésicsoportját, Ezen az önse.
gé|yezoegyestiletenkívul kulturális
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célokszo|gá|atában
is á||taz ipartes.
ttilet, amikor az Ujpesti Dalkört tá.
mogattaazza|,hogy átengedterészé.
Íe az ipartestületnagytermét,
ingyen
advan a dalkor részére
úgya fiitést,
mint a világítást.
Aű, 1887.év külonbenis igen je.
lentőshatarkőa kisiparosságtörténe.
tében,merta budapestikereskedelmi
és iparkamara kezdeményezésére
a
kisiparosságis. felhivatotta honvéd.
ségrészére
szükségesruha_ ésbőrszükséglet száIlítására' Ebben M
időben merült fel az otthon dolgozó
munkásokügye. Az iparíesttilet
eloljéroságaauguszfusiülésében
a legha.
tarozottabban tiltakozott az ellen,
hogy űgynevezettzicces munkásokat
foglalkoztassanakés tiltakoásában
rámutatottaffa a veszedelemre'mely
aZ iparosságot fenyegeti a zicces
mmkások kontárnevelésével.
Ez a
panaszis, mint az iparosságlegfobb
paÍLasza,
azonbancsak kiáltó szó ma.
radt, mert amiképpena kontárügy
mar akkor is problémavolt ésannak
lekiizdése érdekében szÍnszttmra
gyűléseztek'memorandumoztakaz
iparosok,ez a problémamégma is
az,. azzal a kulonbséggel,hogy ma
mtr a kontárok elleni küzdelem, az
iparosságélet*halálhucává noveke.
dett. A kontár_kérdés
mellett azonban mar a kozadók problémája
is fel.
vetŐdött. Lipárdy Janos ipartesttileti
tag 1887. novemberébenuryanis
felhívtaaz e|oljáriság figye|métaz
iparosságttiadizására. Igaz,hogy ez
a felszilalás nem sok eredménnyel
járt, mert úgymint ma is történik,a
pénnlgyihatiságok mindig megtalál.
téka midját az adőztatásszigorításá.
ra. Igen naw probléma volt az
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ipartesttiletneka tagságtr-,foként
azonbana behajtásídíjaknaka beszedése.E tárgyban szinte minden
miként
ülésenfelvetődottaz a kérdés,
kellene és hogyan lehetne a tagság;
biztosíésbeiktatásiddakbeszedését
mint
első
tani' A váci fószolgabíró,
fokúiparhatőságir attÍtr
ában majdnem
mindenhónapbanmegtalálhatóaz az
instancia, hogy a testületi díjakat
szedjékbe, azonbana kezdeménye.
zés úgyszólván alig vezetett ered.
ményre.Ez a nemftzetésvolt az oka
annak a kényszernek,hogy az ipar.
testtilet1887.júlíushavábankényte.
köIlen volt a váci takarékpénztárná|
csönt felvenni,melyet az iú széh'házon telekkonyvíleg
biztosítottak.
A kovetkező 1889. évbenmeglemert
hetős kar érteaz ipartesttiletet,
betÖrőkguÍndákodtak a széL<házban
és az összes taláIt készpénzt,valamint a munkakonyveketelraboltak.
Még egy kiemelkedő pontja volt az
ipartesttileti
életnek:
akkori
Javorniczky Jálros, az ipartesttilet
első elnöke nemvolt hajlandótovább
vinni az ügyeket,mire az ipartesttilet
közgyiÍléseGasparekKarolyt vÍúasztotta meg elnÖknek.Ene az időre
gondo.
esik az i{úságtomtrítésének
lata.
A tanonciskolakkal,azaz jobban
mondva az ott fizetendő dija|<kal,az
iparosságnakmindig wtája volt. Az
vo|t az íparosságnakugyanis az áIláspontja,hogy az oktatásügyállamfeladatot képezvén,a ktltségeket
nem lehet átruhámi az iparosságra,
hanemaz iparoktatásteljes kíadásaít
az áIlatrtak,illetve a kozségnekkell
viselnie. A tanoncfenntartikozség
természetesen
eZ ellen állandóan til-
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takozott,úgy, hogy a dolgok a ki.
lencvenesévekbenoda fajultak,hogy
maga CsepreghyPál ipartesttileti
al.
elnök tett indítvényt
ana vonatkozó.
lag, hogyezeketa koltségeket,
illetve
a beíratásidíjaknakftzetését
az ipa.
rosok tagadjákmeg. A felugyelő ha.
tiságnál vali deputációzás azonban
nem vezetetteredményre,
miértis az
ipartestületelöljárisága Baross Gá.
bor akkori kereskedelemügyi
minisz.
terlrez fordult, hogy ez a sérelme
orvosoltassék.
Az ipartestület
e lépé.
se miatt GasparekKároly elnokmég
a sajtó részéríl|
is erős támadásnak
volt kítéve,ennek dacáraez az ugy
is' minttÖbbmáSipari sérelem
papír.
kosárba kerult. Tény azonban dZ,
hogy a beíratásidíjakattovábbrais a
tanonctartiknakkell viselniük,sőt az
1922. évi XII. t..c. szerinta tanon.
ciskolai szerek és eszközök beszerzésea tanonctartókat
terhelik.Ered.
ménytelenmaradtaz a mozgalomis,
amelya tanonciskoliíkfelettifelugye|etet az ipartestiiletrekívantabinr1..
Maradt minden a régiben.A tanonc.
iskolák fenntartijatovábbrais Újpest
nagyközség
volt.
AZ 1889. esáendőbenszervezték
az aradiországosiparos_ kongresz.
szust, amelyen az ipartestiiletet
Gasparek Károly elnök, Csepreghy
Pál alelnök ésDeutschZsígaelÖljáró
képüselték.Ebben az évbenvo|t az,
országosbőr_kiállításis, melyen az
ipartestülettagjai tekintélyesszámban vettekrészt.UgyanekkorazŰipestenfelállítandó''Kossuth_ temp.
lomra'' 50 forintot adománvozottaz
újpestiiparosság.
Az aradi kongresszusonmar meglehetősensúlyossérelmekhangzottak

el az ipartorvény hiányai miatt.
GasparekKároly elnök ésCsepreghy
szorga|maztik
Pál alelnök ismételten
a torvényrevízioját'a kereskedelem.
ügyi miniszter azonbana midosítást
nem ta|á|ta szükségesnek,mert
szerinte- a kisipar bajait nem az
ipartörvényesetlegeshiányai, hanem
a Íagy közgazdasági áta|akulásokés
a gyánparversenyeokozták. Ebben
az évbenipartestületititkárváltozásis
volt, merta lemondottMártonffy Fri.
gyes helyétErschingerJánossaltol.
töttékbe'
Nagyon fontos eseményevolt az
1891. évnek,amíkor Lattis János
zta,hagy az e|oljáelölj ári indítvanyo
róság alakítsameg a betegsegé|yező
pénztárt.Voltak akik ezt' mint újin.
tézményt,
ellenezték,végeredmény.
ben azonban Gasparek Károly,
CsepreghyPál, Pótz Mihály, Bodnár
Sámuel,Tilián Gábor, FarmathyIstván, KocsanMihály ésDobos József
elÖljarókbólál1ó bizottságotküldték
ki a kérdéstanulminyozására,akik
üszont ennek megvitatása után
Sz|ávi BéIatkértékfel a betegsegé|yező pénztára|apszabályainakelkészítésére.
Ugyancsakebbenaz évben,vagyis
1891-benalakultmeg az újpestiipa.
rosság színe_javátmagába foglaló
ifiúságikÓr az Ujpesti Iparos l{ak
Kore, rnely egyesületauguszfus20Ín zászloszentelés
i tinnepélyttartott.
Ipartesttilettink
történetéheztarto.
zLk az is, hogy Gasparek Kiíroly se.
jelentettebe és
gé|ya|ap
létesítését
hogy az d0ljáróság elhatározta,hogy
az áryákat szerződtetésidíj fizetése
alól felmenti.
AZ t890. évben1288tagot szitm-
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|á|i ipartesttilettinkFischer Dezső
indítvanyára elhatározta, hogy r aktár
és hitelszövetkezetetlétesít'majd
1894. április havábanasztalosnyers.
aÍLy
ag _ b eszerző szovetkezeteta|apitott. Ugyanez év novemberhavában
SzterényiJizsef volt kereskedelem.
ügyi miniszter,abbanaz időben még
iparfelügyelő,kezdeményezésére
el.
hatirozta, hogy a kereskedelmiminisztertől áLlani faipa1 szakiskola
felállításátfogia kérní.Erdekes a kérelemindoklásaná|az a megállapítás,
hogy Újpesten az aszta|osipara leg.
magasabbfokon áll ésazt itt legiob.
ban uztk. Az újpestiipartestületa
szakiskola fenntartáséúloz
évenként
100 forintota község pedig 500 fo.
rintotajánlottfel.
Az |892, évjúniusl9.énmegtar.
tott eloljarisági ülés Póhl Karolyt
váIasztottameg titkárnak, aki teljes
erejévellátott hozzá az ipai ügyek
rendezéséhez.
Tanonckiállításrende.
zésénfáradozott, majd a kereske.
delmi és iparkamaraittjÍn kieszko.
zo|te,hogy az újpestiiparosságis
részesíttessék
nemcsaka magyarkir.
honvédség,
hanema császét'"J
éskir.
hadseregbeszerzésiszükségleteiből,
de nem mulasztottael újból stirgetni,
hogy az első fokú iparhatóság a
szakképzettségigazo|ásénáLköteles
legyen az ipartesttiletvéleményét
kikérni'mégabbanaz esetbenis, ha a
folyamodófélközvetlen az első folcu
iparhatóságnál kérte iparigazolványanakkiadatását.
Nagyon érdekesaz akkori iparosság mentalitása, hogy amikor a
Wolfirer_cég100 foríntotadomanyo.
zott olyan németajkú
tanuló jutalma.
záséra,aki legjobb előmenetelt,
ta-
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núsít'az a|apítványrendeltetésének
megvá|toztatásátkérte,mire Wolfrrer
Tivadar,azadominyozo,a 100forinkölcsöné.
tot az ípartestületiszé|<ház
nek törlesztésére engedte éLt.A
mindinkábbérezhetőkonkurenciaaz
ipartestiiletelöljári ságát is fokozot.
tabb munkálkodásra serkentette.
Legélesebben
szállt síkraaz első fo.
el.
kú iparhatőságazon intézkedése
az Ín.
len, hogy a zálogosokrészére
verésbőlüsszamaradtcíkkeknekel.
de súlyos sé.
adását engedé|yezte,
relmetlátott abban,hogy a fegyintézetektermeléseikkel
a kisipar egzisztenciáját veszéIyeztetik.Ebben az
tigyben aZ ipartesttilet 'részéro|
Gasparek Károly, Fischer Dezső,
Pitz Mihály, Tresz Sandor,Bodnar
Sámuel és Sátor István eloljarókból
á11óküldöttségkerestefel Ráth Kár.
oly kereskedelmiésíparkamaraialel.
noköt, akitől illetékeshelyene|jÍrását
kérte.A kamaraíalelnok a legna.
gyobbmegértéssel
fogadtaa küldÖtt.
ségetéskijelentette,hogy a sérelmek
mindentel fog
orvoslásatekíntetében
követni ésoda fog hatni,hogy az ipa.
rosoknak illegitim konkurenciát ne
csináljonsenki.
Ebbenaz időben tartottaaz Orszá.
gos Iparegyesület
50 évesmegalaku.
melyen
lásanak emléktinnepélyét,
ipartesttilettinketGasparek Kríroly
elnok ésLukácsoüts Gyula eloljári
1893.évjanuiírhavában
képüselték.
tartottiíkmeg a budapesti kereske.
delmi és iparkamarai választásokat,
mely alkalommal Wolfirer Tívadar,
Weisz Mir és Schőn Bernát wáro.
sokatválasztottákmeg a kamaraike.
rület képviselőinek.Az ipartesttiletbe
tömörült kisiparosokatez a váIasztás

ll

annyibanbántotta,hogy az 7296 tagot számláló ipartestülettagjaiból
egyet sem választottakbe a kamará.
ba' miértis elhatároúák,hogy a választás ellen jogorvoslattalélnek.A
fellebbezésügye azonban később
békésen
elintézést
nyert.
AZ ez évikozgyúléstöbb nagy.
értékűiparfejlesáő hattrozatot ho.
zott. Igy ebben az évbenhatározttk'
el, hogy ilj szé|úlázat
fognak építeni,
továbbá a segédek részérerajz_
tanfolyamotlétesítenek,
az ipartestti.
leti telek örokbérénekmegváltását
gróf Karolyi Sándortól'
kérelmezték
Ez utibbi célból kiktildÖttbízottság,
rnely GasparekKaroly, Adamis Lajos, FarmathyIstván,Pótz Milrály és
StimeghyGyörgy tagokból á11t,nem
jutván a gróf színe elé: Kaprinai
odon jószágigazgató támogatását
kérte,aki a Legnagyobb
készséggel
ígértemeg kozbenjárását,amelynek
eredményéhez
képesta telek négy.
zeto|ét5 forintértváltottakmeg, vagyis l703 forintottettki a megváltási
élÍ'
Az évi68 forint |2krajcttrtkitevő
kamatokata foldesurjó iparostanonc.
iskolai tanulók jutalmazásiíra
engedte
át. Napjainkban kulonos érdeklődéstválthat ki az , hogy a kereske.
delrni miniszter a kereskedelmiés
iparkamara útjan azt a kívánságát
rryilvánította,lrogy a kisiparosság
szakmábatornortilvealapítsongyárakat vagy legalább is szövetkezetek
formájábatömÖrüljon,merta minisz.
ter ebben|áttaa kisiparboldogulását.
Lelret vitatrri ennek az áI|áspontnak
lrelyességét
vagynemlrelyesvoltát,a
tényazonbanaz, hogya kisiparosság,
ha trehézkortilmények
kozott is, de
létéért
ktizd ésküzdeni fog mindad.

dig, amíg az egész vl|ág, így az
egyéniízlésis nem uniformizáIodik'
egyik indí.
Igaz,hogy az e|képzelés
téka talán az erők tömörítése volt'
azonbana kisiparosságsem iz|ését,
nemvolt hajlandi
semfliggetlenségét
feláldozni miniszteri elgondolások
kedvéért'
Megemlí$tikmég,hogy az ez évt
miskolci kiállítasra M ipartesttiletet
GasparekKaroly, CsepreghyPál és
DeutschZsigmondképviselték.
A kÖzeledőmillenarisrinnepségre
ipartestülettink
iS erősenkészült.Az
országoskozponti bizottság egyébkéntis nagyterheketrótt az elÖljáróságra,mertaz újpestihelyíbizottságnak rende|tea|á a pilisi felsőjárást'
valamintSzentendre
r. t. várost.
A bizottságá||andópermanenciá.
ban volt és ennek volt eredménye,
hogy a gondjaira bízott iparosság
igen szépszámbanjelent meg a mil.
lenánskiállításon.
Ebben az esúendŐben
súlyospanaszok hangzottakel a ruhakereskedők és rőfosök ellen, akík nyakra_
főre vettékfel a rendeléseket
ésúgy.
nevezettziccesekkel készítették
el a
megrendeléseket.
Emiatt az ipartesttiletismételten
panasszalfordultaz e|sófokúiparhatósághoz, azonbannem sok ered.
ménytéretekel, mert Sátor Istvanés
FischerDezsŐ elÖljárók megá||apitá.
sa szerinta kontárokellen nem védi
meg az iparhatósága kísiparosokat,
mert igen csekélybtintetéssel
sújtja
őket. Ebbol az esetbőlkifolyólag elhatározta aZ elöljáróság, hogy a
kontárokelleni panaszátkÖzvetlena
kereskedelmi miniszterhez fogla
megtenni.

I

JavorníczkyJános
1 8 8 s- 1 8 8 9

GasparekKároly
1 8 8 9- 1 8 9 5

FarmathyIstván
1899- 1907

BusS Istvan
1897- 1899

CsepreghyPál
- l9l0
1,907

LukácsovitsGyula
1895- r89'.7

Koranyi Jenő
1910- 1926

Rein Karoly
1926-

AzIpartesttilet
elnökei 1885_ 1935közott.
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Megemlítjtik
még'hogy az |894,
hrrnytaá|ta| érte'Felesleg-ésnek
tar.
.Lembergben
szeptember havában
tom e legnagyobb magyar embert
rendezettkiállításonCsepreglryPál
ismertetni,de nem is lehet célom
képviselteaZ ipartesttilehinket'
felsorolni,hazaszeaki
ehelyuttérdemeit
beszámolójában megállapította'
hogy
retetét
ecsetelni.Az egészműveltés
áIta|ábanaz ipari cikkek készítésénél igazságotosztó államok meghajolván
a maryar ipar elobbre van, mint az
a ravata| előtt, elismerésükjelétil
ottaniipar, viszontazonbanabányárészvéttiketfejezték ki a gyászo|ó
szat sokkal fejlettebb,mint bazánk.
családnak és kegyelettik adőzásáu|
ban.
koszoruthelyezteka HalhatatlankoAz iparos-segédek
porsójara.Hazaftaslegbelsőbbérzibetegsegé|y
ező
éstemetkezési
egylete1893.februar
lettől vezére|ve'megtört fajdalmas
l -éntartottameg alakuló kozgyilés.
szíwel, hamisítatl
an mawar érzu|etét.Ezt a szociá|isintézményt
az iry
tel siettünk a részvétbenasztozni'
pesti iparosságnagy mértékben
feltesttiletilegrésztvettünk a vi|ág á|ta|
karolta,mert amint olvassuk,tagjaimégnem látott igazi mély gyász és
nak száma már az alapításévében
legbensőbbrésmét_érziletével
vég.
meghaladtaa nyoIcszÍnat.A segé.
megadásában.
bementvégÍisáesség
a
,'
|yező-egyleÍ' első kézze|fo$tato
temetésen'
eredményevolt, hogy Széchenyi
Gasparekelnök az'z'a|
végeztebeszé''
gyógyszerész
Kázmér
30 %o-ka|redét kÖnnyű legyen Néki e baza
gyogyszerek
dukáltaa
arát az újpesti
foldje és áldott legyen emlékeKos.
gse
bete gé|yezo tagjainak.
suthLajosnak.'' A mélymeghatott.
Igen szomoru napok sÚrlyosodtak sággal hallgatottbeszédután gyásza
jeléülaz e|ö|járóságüléseít
ebberraz évbenaz országiparosságáésakozrd,.Az 1894.március2-án negf.artott
gytilést
elnapolta.
elöljárósági üléserrGasparekKároly
A következő |895. évkozffilésén
elnÖk hosszabbbeszédben
emléke.
Gasparekelnik bemutatjaa szé|<hÍu
zett meg Kossuth Lajos nagyságáról
átépítésére
vonatkozó. tewezetet.
és kérte,hogy emlékétaZ újpesti
UgyanebbenaZ évbenLukácsovits
eloljáróság is örokítse meg jegyzőGyulát vá|asztották aZ ipartestület
könyvében. Az eloljáróság felállva
elnökéülmely kozgyűlésen
Pótz Mi.
hallgatta meg elrrökénekbeszédét, há|y,Buss IstvánésPerich Karoly
rnelyetjegyzőkonyvbeiktatott.Innen
segélyegyletigazgatőság1,Deutsch
idézzL\k
a következő szavakat,.
ZsigmondésPetőcz Endrétválasztott
'' Legnagyobbéselmulasáhatatlan
bizottsági'Bajusz Sándor pedig fel.
kotelességemnek
ismerem jelenté.
ügyelő--bizottságitagoknakvá|asztot.
sembefoglalniése|sőhelyenmegem.
ták meg.
lékezni azon meglnérhetetlen
naw
l895. évbentartottmégaz ipartescsapásróI,azonpótolhatat|an
vesáetület rendkívtilikozgyíiléstis, rnely
ségrő|,rnely ezt a rnegpróbáltatás alkalommalFannat|ryIstván alelnok
javas|atára
ezentyiktizdelrneitáté|ttremzetet,
e
FischerDezsőt ésCsil|ag
hazát KossutltLajos nagy fiárrakel.
Károly kérték
80_l00
ful rnegfe|elő.
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ezer koronás amortizációs kolcson
szerzéSére,
mert az eredetielgondo.
_ fÖldlás szerint az i$ széY'házat
szirrtjénbolthelyiségekkel emele.
tesre kívántáképíteni.
Ez a tery is,
mint annyi sok más, terv maradt,
mertkésőbba nehézpénzugyi
viszonyok miattnemlehetettépítkezni.
.Az ezeréveshaza
emlékünnepe
alkalmávaltesttilettinkdíszkÖ
zgyu|ést
tartott. A hazafias érzésseltelített
iparosság,valaminta hatóságképvi.
selői elott dr. Várady Károly or.
szággyu|ési
képviseloméltattaaz unnepjelentőségét.
Ünnepibeszédében
ta|á|oanmutatottarra, hogyha vala.
rnely tarsadalmiosztálynakkotelessége megünnepelni Magyuország
fennállását,ez elsősorbanis
ezeréves
az iparosságkotelessége'
mert Magyarországonezer esztendő viszontagságatközÖtt ta|án egy társadalmi
osztály sem volt és ma sincs annyi
szenvedésnek
kitéve,mint az iparososztá|y.Az Ősok fehérlovat á|doztak
a Hadurnak,az ezer évkésőiunokái,
az iparosságklzgyulésén
ajan|jafe|a
jellemének
hazának.,
erejét,erkölcsé.
nek tisáaságát, becsületesmunkájának kenyerét.Fogadalmattett ekkor
Ujpest iparostarsadalma,
hogy ezt a
földet, melyetősei karddalésbuzo.
gárrnyal szereztek meg, megtartja
becstiletesmunkával és kultúrával,
rnely egyedul tartla meg az erőt és
hatalmat,biztosítjaa szabadságot.
A
kÖzgyűlésaz öröm_tinnep emlékére
alapítványttett az elaggottiparosok
és azok Tzvegyei számára,melyhez
adakozásokkal hozzájáru|tak Sza|ay
István és Fia 50 koronával,
CsepreghyPál 20, KeményGusztáv
foszolgabíro20, Yárady Károly or-
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100,
szággyúlési képviselő
BoskovicsAlajos 20, FischerDezső
2},Weisz Jónás 10' LindtJánosköz.
ségibíró20, Radics Dávid pénztaros
30,
20, Medveczky József
KlatrobeczEndre 40 ésDomján József l0 koronával.Ugyanezena|kalommalkimondottaaú.is az ümepi
kozgyilés'hogyutas_szállótlétesít
( Herberg)' melybena megnyitásától
számítottegy esáendeig 24 irára
díjmentesenad szá||ást,valamint 4
fát ultetel.
AZ |896' november8-án megtar.
tott ipartesttiletirendkívtilikozgytilés
foglalkozotta székhÍnátépitési
terve.
ivel, mely munkálatokraSzalay Ist.
ván és Fia 2480, Jvhász Mihály
2650,Cseuz József és Társa 2778,
Mári Vilmos 2887, Csillag Karoly,
2900 fi1 Összegbenadtak be ajárúatot.Az eloljarósága székházáta|aki.
tási munkáIataiva|Szalay Istvarr és
Fia cégetbizta meg' mínthogypedig
kellő pénznem állott rendelkezésre'
hogya
Élhatalmazta
az elÖljaróságot'
1200 frr 7 %.
váci takarékpénztártil
os kolcsontvegyenigénybe.
Ebbenaz évbenLukácsovitsGyula
lemondvánaz ipartesttiletielnÖkség.
ró|, a kozgyűlésl897.benBusfrl Ist.
vánt választottameg elnoknek.
Be kell számolnunkarról, hogy az
ezerévesországoskiállításkozponti
bizottságaRein Ferenc aszta|ostés
juta.
KucseraLajos lakatossegédeket
lomdíjbanrészesítette
kiváló munká.
jukért,mely kitüntetéseket
a bizottkeretekkozött adtaát
ság ünnepélyes
a kittintetetteknek.
Elöljariságunk |897. április 22.én
tárgya|ta
a budapestiasztalosipartestületfelhívását
a kvóta ellen.melvre
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vonatkozo|aga megkeresőtestülettel
kozolttik,hogy március l4-énmegtartottkozgyűléstinkebben az ugyjelentet.
ben a legélesebb
tiltakozását
te be.
Mint fontosabbmomentumotemlíUük meg, hogy Póhl Károly'
Farmathy István, Miclraelis Lajos, Perich Károly, Potz Mihály és
JavorniczkyJános,a millenáriskiállí.
tás helyi bizottságának
vezetőilegfelsőbb elismerésben
részesültek
az ezredéveskiállításkörtil kifejtettkiváló
műrködésük
elismeréséül.
piacrendészettel úgylátszik
A
rnindigbaj volt. Ene kell kovetkeztetnünkabból,hogy |897. május13án tartotteloljáróságiulésentárgyalás alapjátképeztea cipésziparosok
kérése'
lrogyaz e|0|járóságeszkozÖlje ki a sorrendtekintetében
azt, hogy
az iparosak iparigazo|ványrrkideje
szerintkapják lneg a piaci lrelyfoglalási engedélyeket,
az ócska lábbeli
elánrsításaaz új lábbelitŐl elválasztassék.
E kéreleÍnÍe
Újpest koz.
Ség elÖljárósága úgy intézkedett,
lrogy mindazok a cipésziparosok,
akik új cipőket árulnak,az ócskát is
ántsíthatjáka templomtéripiac-on'
akik azonbancsupan ócska cipővel
kereskednek,a Széna*téri
icskapiakapnak
con
hely{oglalásiengedélyt,
melyneksonendjétilletőleg az ípar.
igazo|ványkeltétvettealapul.
Meg kell emlékezrrtrnk
anól is'
hogy Adainis Lajos, az iparteshiletnek kezdettőlvaló iparhatóságlbiáo.
sa, 12 éi miikodésután lemorrdott'
Az e|öIjáróság a távozi iparhatósági
biztosrrakjegyzőkönyvr köszonetet
mondott azért a kiváló munkáért,
arnelyetműködésea|attaz iparosság
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érdekébenkífejtett. A felügyeleti
hatóságAdamis Lajos helyébeMády
Lajos reformátuslelkésztnevezteki,
akinekbeiktatása|897.júniusl0.én
történtmeg.
fog.
Ebben az ülésbenismételten
lalkozottaz e|ö|járosága piacrendészettel és felkérte Ujpest kozség
eloljáróságát a piaci szabá|yrendelet
megalkotásara,mely szabályrende.
letnélvegyefigyelembe,hogy az űjpesti iparosságnaka piacon kellő és
illő hely biztosíttassék
ésegy vásár.
A szabáIybírií állás szeweztessék.
kérteaz e|oljárőzat elkészítéséné|
ság,hogy a községhallgassameg az
iparhatósá gi megbizottakvéleményét'
Amrnt említetttik,eZ a határozat
1897.június10.érrvo|t, azota igen
stb. tartatott,
sok ankét,nagygyúlés
azonbanmai napigis ott tarfunk,mint
hogy
a, legÍöbb iparoskérelemmel,
Ujpest megyei varosnak,mai napig
sincspiaci szabá|yendelete,
sem vá.
sarbíróiíntézménye.
kapcsolatban
A piacrendészettel
emlékeztinkmeg a budapestikeres.
kedelmiésiparkamarának
a helyi és
környékbelivásárok forgalmira vo.
natkozojelentéskérdéséről,
melyre
vonatkozó|agaz eloljáróság megá|lapította,
hogy Ujpest iparosaikozul
csak igen kevesenvesznek részta
vidékivásarokon'Újpest vásaraipe.
dig alig lailonboznek a hetivásaroktól. Igen kevesenlátogatják4 ,idékiiparosok,ennélfogva
az Ujpes.
ten tartaniszokottnégyországosvá.
sár sem közgazdasági' sem kozfor.
galmi szempontból kÖzségünknek
kulonosebblenduletet
nemjelent.
Ebben
az
évben iparos.
tanonciskolaikiállítástis rendeztek,
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melynekbírálótisztségét
az ipartesttileti eloljárókvállalták.
A mai iparosvezérek
mint új esz.
méről cikkeznek a hírlapokbanaZ
iparos _ nyugdryintézményről.
Ezek.
nek cáfolataként
megállapítjuk,
hogy
ipartestületünkmár 1897. szeptemberében foglalkozott Hubay Gusztáv
beadvanya a|ap1án az iparos
nyugdíjintézette|,
sot az országos
iparegyesület
mégezt megelőzőlegis
mozgalmatindítottebbenaz tigyben.
Mády Lajos iparhatósági_ biztos
lemondásávalaz iparhatóságiteendők ellátását Csepreghy Pálra bízta
aZ első fokir iparhatóság az alanti
szószerintirendelkezéssel
:
132r'ki. 98 sz.
Tekintetes
Csepreghy Pál úrnak
Újpesten
Uraságodat az ipartÓrvény 139 s.
ában gyÓkerező jogomnól .fogva
ezennel kinevezem az újpestiipartestülethez iparhatósági biztosnak és
kérem,hogy álldsdt minél előbb el.foglalvón, gg,lakorolja űZ ipartÓrvénybekÖrülvonalqzottjogait éskr;telességeit- ismert üglbuzgóságdval
és szakértelmével- kellő eréllyel és
kitartóssal sok éven ót jó egészségben a kazt;g,l és az újpesti iparosok
j ól .felfogott érdekében.
Vdcz, I898. évijanuór 4-én.
Ivdnka
.főszolgabíró
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Ez a kinevezésazértrendkívülérdekes, mert eddig nem fordult elő,
hogy az íparhatósági
teendőkvégzésévelaktíviparostbiztak volna meg.
Ugylátszikazonban,hogy a munkás.
ság akkoriigenerosszervezeteiésaz
iparhatósági
biztosi tisztségbe
olyan erélyeskezriegyéntkívánnak
helyezni,akit nem lehet megfélemlí.
teni ésaki mindenelgáncsolásikísér.
lettel szemben megfelelő eréllyel
tudjaképviselni
a hatiságot.
A politika országos vonatkozásá.
ban a mindinkábbmegnehezedőé|et
iránti
az onáIli vámterületkÖvetelése
mozgalmatrendkívüli módon megBudapestennagybizottság
erősítette.
ésa
alakulta mozgalomszélesítésére
hétfo.
már l898. április1l.én,húsvét
j:n tartott országos nagygyűlésen
Ujpestvárosiparossága,mely míndig
a fliggetlenségieszmék szószo|ója,
sőt előharcosavolt, nagy számban
r eprezentáltaaz eloljáróságnakebben
az ugybenelfoglalt és utóbb megis.
mételtállásfoglalását.
De még egy másik igen fontos
megnyilatkozásavo|t az ipartestületnek az is, amikorl898. április |4.én
a pozsonyi ipartestülettelegyütt a
kereskedelmiés iparkamarákktilön.
vá|asztásatárgyábanállást foglalt és
ezt a kereskedelmiminiszterhezis
felterjesáette.
Ugyancsakez éváprilisábana bu.
dapestikereskedelmiés iparkamara
nyi.
felhívtaaz újpestiipartesttiletet,
|atkozzéka tekintetben,hogy a koz.
forgalom,a vásarló. és eladóközon.
ség,az iparosokéskereskedők'va.
lamint ezek alka|mazottaiérdekében
merrrryiben
van szükségaz országos
a hetivásároknakvasárnapokonvaló
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tartására, Elöljáróságunk alaposan
me$ágta ezt a kérdést
ésrnegállapította, hogy a vasárnapi vásártartás
űgyaz iparra,minta kereskedelemre,
de a kÖzönségrenézveis a legalkal.
masabbnap,Ez a kérdés
napjainkban
fokozott mértékben
foglalkoztattaaz
érdekelteket.Azok, akik nem aZ
iparból vagy a kereskedelembol
élnek, sőt mezőgazdaságicikkek érté.
kesítésével
és árusításávalsem foglalkoznak,nary hangona teljes vasárnapimunkaszünet,
teháta piacok.
nak vasárnapinapokonvaló megtartása ellen foglalnak állást, holott
ezekkel szembenehelytlttis le kell
rogzítentink,
hogy Ujpestmegyeivá.
ros iparosságának,
kereskedőinek,
de
a várost kornyező mezőgazdáknakis
elsőrendűérdekrika vasárnapipiac
fenntartása'amint ezt már ismételten
megállapítottuk.
AZ |899.ik évfordulipontotjelentett az íparosságéletében.
Hegedűs
Sándor akkori kereskedelemügyi
miniszterugyanisa 3 _ 3 évenként
megtartani szokott iparteshiletek
kongtesszusainak
határonnányaifolyornanyaként
feladtaaz ipartorvény
_ reviziő ellenespolitikájátésa kis.
iparosok helyzeténekjavítását és
fejlesztésételsőrendű kormányzatí
feladatnakismerte el. A jég tehát
megtort,azonbanmég23 évkomoly
kuzdelménekkellett elkövetkeznie,
hogy az ipartöwényrevidiáltassék.
Ujpestnek már ebben az idoben
oly fejlett ipara volt, hogy a kIzgyuléskívanatosnak
tartottaipari kiállí.
tás rendezését,
a sirlyos gazdaság1
viszonyok miatt azonbana tewezett
szak _ kiállításelmaradt'mert a ki.
állítani szándékozóknakkételveik
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voltaka kiállításikoltségekmegtérti.
lésetekintetében'
A kiállításhelyett
azonbanaz ipari érdekekhathatisabb
megvédésére
újabb800 koronátszavaztakmeg.
AZ |899. éviközgyíilésa lemondott Buss IstvánhelyébeFarmathy
Istvantválasztottamegaz ipartestület
elnökévé.
CsepreghyPál iparhatiságibiztos
is.
március 22-iki előterjesztéséberr
mertette,
hogya segélypéttztár
segéd.
tagai mozga|matindítottaka testületi
pénztárfeloszlatása,illetve annak
más pénztárhoz
való csatolásairant.
vette
Az eloljáróságmegdöbbenéssel
ésfelkértea
fudomásula bejelentést
segélyp
énúárban helyetfog|a|otaga.
it, hogy a legéberebbfigyelemmel
kísérleteket.
kísér1
éka szétrobbantási
Kimondotta egyben az eloljáróság
azt is, hogy szükségesnek
tarja a be_
tegsegély pénztánal
való szorosabb
együttműkÖdést
és e célbil Póhl
Károly ipartestületititkárnak a segé|ypéttztár
ellenőrévévali megvá|asztásátkívánta'
Mauks János ipartestületielÖljaró
indíwanyáraelhatároztaaz eloljaróság,hogy az akkori Széna. térnek
Erzsébet- térrevaló elnevezése
érdekébenátir a községi elöljáróság.
hoz, egybenvállalta 4 utcatáblának
az eLkészittetését
is.
A kontárokelszaporodása
ismétel.
ten cselekvésrebuzditottaaz e|Ó|járiságot. A teendők mikéntikeresztulvitelevégettaz iparhatisági meg.
bízottaktanácskozásragyűltek Össze
és megállapították,
hogy aZ enyhe
gyakorlat
büntetési
miatt a kontár _
kérdésgyokeresmegoldásaalig re.
mélhető'A váci ipartestülettel
karölt.
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ve eloterjesztéSt
intézteka járási foszolgabíróhozkérvéna büntetések
szigorítását,
egybenpedig az újpesti
kontároktigyénekUjpestenvaló targyalását. De tovább menőleg, aZ
l 899-benKolozsvárotttartottországos iparos gyúlés
napirendjére
tuzet.
ték a korrtár
kérdést,ahol
CsepreghyPál ésPóhl Károly nem.
csakebbena kérdésben
szállterélyesen síkraa kisiparosságérdekeinek
megvédéséért,
hanemszóvá tettéka
tisztességtelen
versenykérdését
ésa
hadsereg szükségletének
kisiparosokkal való végeztetését.
Csep.
reghynekés Póhlnak kiváló közre.
működésé
értaz eloljariság köszöne.
tetmondott.
Az újpestiiparossághazaftas
&ziJ,.
leténektett eleget, amikor az aradi
vértanúk
megdicsőtilésének
fé|százados emlékére,.
kegyeleténekjeléiil
résztvett az e célbóltartottországos
tinnepségeken,
Sőt Tóth János elöljárót megbíztÍk,
hogy koszoruthe|yez.
zenaz aradiemlékműre.
A kovetkező|900.évbenaz akkor
mindgyakrabbankiéleződő munkás.
lrarcok miatt felvetődott a kérdés'
hogy a betegsegé|yezés
terheitmiért
viseljék részbena munkaadók is,
holottenneka szociálisbiztosításnak
előnyeitcsak a munkásokélvezik'de
is az iparosság5 oÁ-osoregyébként
szágos betegápolásijárulékotftzet,
Az eloljaróságelhatározta,hogy eb.
ben az ügyben országos mozga|mat
indít, amely azonban nem vezetett
eredményre.
A szovetkezetieszmemir az e|ozó
években,megfo$a az iparosságlel.
kuletét,amikor a kereskedelemügyi
miniszter.fokéntaz erÓk tomÖrülése
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mondottaa kismiatt,szükségesnek
iparosságnakszovetkezetekbevaló
FarmathyIstvánipartestömorlilését.
tületielnök vetetteújbólfe|az iparosok tömörülésénekszükségességét,
irrdokolvaazt az iizletpangással'valarnintaz elfajultversenyekkel.
talált ésdr.
Az eszmemeghallgatásra
HorváthJános az országos Kozponti
Hitelszövetkezet kiküldöttjével tár.
gyalásokindultakmeg a hitelszÖvet.
Az
kezet megalakításaérdekében.
elgondolásszerintÚjpest iparosságá.
nak 5000 forint értékűuz|etrészt
kellett jegyeznie,mely esetben a
központ l0.000 frt lriteltvolt hajlan.
az a|apitandószo.
dó engedé|yezni
kaptak arra
vetkezetnek,de ígéretet
is, hogy az állam 5000 fft
kamatnélktili
segélytfog nyujtani,Az
eloljáróság szerint lassú tempóban,
Úipest iparosságamégisrövid egy
hónapalattösszehoztaa megalakulás
kikotott 5400 forint
alapfeltételéul
_
jegyzést,
melybő| maga
izletrész
is l0 drb 50 koronás
az ipartesttilet
tizletrésá jegyzett. A szövetkezet
megalakulása
ekkéntbiztosítvalévén,
1900. augusztus9-énmegtartottkÓzgyűlésen
az Ipartestületihitelszövet.
meg is
kezet az o.K.H. kÖtelékében
alakult. Az űj szövetkezetnek naw
hasznátvettékaz iparosok, mert az
akkor Újpesten épulo négy állami
iskola kivitelezéséhezsztikséges
óvadékrólgondoskodott'mely eredményéért
az eloljáróságHŐbertBéla
szövetkezetí elnöknek, Csepreghy
Pálnak ésMolnar Vilmosnakköszönetet mondott.A szÖvetkezetnagy
fellendülésselfolytatta műkÖdését
úgy,hogymar 1901.novemberhavá.
kértaz ipartestÍi.
ban raktárépítésére
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lettolengedélyt,
mely azt dij ésfelté.
telek nélkülengedélyezte
a hitelszo.
vetkezetnek.
Az anyagiérdekekelőmozdításán
kíYülállandóanfoglalkozottazonban
az e|0ljáróságegyébipari kérdésekkel is, így rendkívüliközg'tilésen
stirgetteaz e|ső fokúiparhatóságnak
Ujpestrevaló helyezését,
mely kérdésazonbana kozségnemtörődöm.
sége,valamint a Yácra meghívott
kozségekállásfoglalásakÖvetkeztéberr ellaposodott,úgyhogy Ujpest.
nek megkellettelégednie
azza|,hogy
Farmathy István, Póhl Károly és
Tollár GyÖrgybízattakmeg a kérdés
állandónapirenden
tartásával.
FelvetődÖttebben az időben a ci.
pész_ szakiskolalétesítésének
kér.
déseis, mely ügyben az ipartesttilet
úw a kÖzséget'valamint az országffi|ési képviselőtkértefel koz.
benjárásra.
A betegsegéIyezókérdésekben
rnindgyakrabbarr
felmertilőellentétek
képeztékvalószínűlega rugóját a
63.016l |900K. M. számurendeletnek, amelyben kifejezettenazt az
utasítást
adtaki az ipartestületeknek,
hogy a kerehikbenműkodő segély.
pénztáraknakaz országos segélypénztárba
való beolvadásátne akadá.
|yozzákmeg,lranemsegítsék
elő.
Itt jegyezztikmeg, hogy az 1900.
évbenalakultmegaZállamikÖzvetítő
lrivataléshogy a KereskedelmiMúZeum fonó, szÖvő, ruházati és bór.
díszműkiállítástrendezett.
M' ipartestületeloljáróságal90l.
decemberhavában rendkívulikoz.
gyilésthívottössze, lrogy az iparos.
ságnak Kossuth Lajos halhatatlan
szernélyeirint érzettkegyeletétleró.
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ya. Ezen az ülésenPóhl Károly ipar.
Kossuth
testtiletititkár tett irrdítvárryt
Lajos életnagyságrt
meg.
arcképének
orokítésére.
A közgyúlésPóhl Károly
inditványátegyhangulag
ésóriási lel.
kesedésselfogadta és elhatározta,
hogy NémethBertalanfestőrnrivész.
szel megfestetiaz arcképetaz ipar.
tesftiletrészére.
A kÖvetkező|901.ik esztendőben
készáru raktár és árusítócsarnok
részére
kérttelketaz ipartesttileti
hi.
telszövetk ezet,me|yalkalommalPihl
Károly titkár felhívtaaz e\l|járiság
figyelmétarra a korulményre,hogy
az ipartestületiügyek szaporodása
kovetkeztében
mihamarabbszükség
lesz újabbépítkezés
megkezdésére,
az elöljáróság elvben elfogadta a
szövetkezetkérését
ésFarmathyIstván' Korányi Jeno, EsztergáIyosFerenc, To1lárGy,o'gy, Zieg|erJózsef
és Tomcsányi Arpádból áI|o bizottságotktildteki az átengedés
feltétele.
inekkidolgozására,
AZ |902, évben lemondott
CsepreghyPál iparhatósági_ biztos
helyettVikar Isfvanv. országg.ytílési
képviselŐügyvédetnevezteki a fő.
szolgabíróiparhatósági- biztosul,aki
január l6-án tartottülésenfogadalmat tett az iparosügyek felkarolásá.
ra. Ugyanekkorfoglalkozottaz eloljaróság az ipartiwénnyel'melyet az
eddigi tapasztalata|apján rendkívul
hiányosnaktalá|t és feltedesztésben
kérteannakr eviziiját.
De egyébként
is élénkmúködést
fejtettki az eloljaróság.Minden ko.
nilményekkozott tető a|á kívanta
hozni az újpestikiállításügyét,hogy
ezze| is bebizonyítsa
az újpestiíparosság felkészultségét.
A kiállításta
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talál.
kozségielöljáróságis helyesnek
ta éskilátásbalrelyezte3000koroná.
nak e cé|ravaló kiutalását.Korányi
Jeno és Kubányi Károly pedig az
kérdésé.
onálló vámtertiletstirgetése
ben augusztus24.éndélutánfélnégy
orára az ipartestületudvarára nagy
népgyt,rlést
hívottegybe.
Nagy megtitkozéstváltott ki fő.
képpenaz aszta|osokkorében,hogy
a kormányaz újpestifaipariszakisko.
illetvemás iparlát le akarjaépíteni,
iskolává kívánja átszewezni. AZ
elöljáróság felkéréséreGutkopf
Gyorgy szakiskolai igazgato, Andrejka Jizsef ésCsepreghyPál ebben
az ugyben az ipartgazgatásikir. fő.
igazgatőná| el1áriak' aki az ugy jiígéretet
tett. Az
akaratúkezelésére
eloljáróság a kulturális szükséglet
felolvasi
szo|gá|atára,kéthetenként
tiléseket
rendezett.
1903.júniCipészszakosztályunk
us havában megalakulván,elnökévé
Flórkíeücz JánostválasztottaAz ilj
szakosztály lelkiismeretesenfoglal.
így ci.
kozott szakmai kérdésekkel,
pészsegédek
oktatását,csak abbanaz
esetben tartotta megengedhetőnek,
hogy ha a szakosztály felügyelete
alatttörténik.
l903-ik évbenBrankovitsGyorgy
|ettaz iparhatósági_ biaos, aki eré.
|yes kézz,eligyekezettaz iparosság
érdekeit szolgálni, azonban sok
eredménytnem tudott elérni,mert a
kiállí.
megindított
nagy lelkesedéssel
tási mozgalom a községi segély
megtagadása miatt elmaradt. De
is a segélyegyletből
szÍr.
egyébként
mazi torzsalkodásokannyiraelfajul.
helyet
tak, hogy a segélypénztárban
foglaló ipartestületikikuldottek le.
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mondottakmegbizatásukról,írrdokul
adván elő, lrogy a segédekkétlrartnad számáva|szemben eredménl
Úrgysemtudnak elérni.A lrelyzetet
az, hogy a
mégjobbanelmérgesítette
Schmoll
vármegyemegseil}misítette
korryvelőmegAntal segélypénztári
vá|asztását,akinek helyébePóhl Ká.
rolyt küldtékki. Nehezebbétetteaz
ipartestülethelyzetétaz is, hogy a
felugyelő_ hatóságutasításaszerint
csak
az tparhatóságimegbízottaknak
lévő isko.
az iparhatóságszékhelyén
|ákat,gyárakatlehetfeltilvizsgálniés
lajstromokbabetekinteni.E sérelmes
ellen az eloLjáróságjogrendelkezés
orvoslattalélt.
Ebbenaz időbenigen sok bajavolt
a pénzigyihatisáaz ipartestületnek
gokkal,akik a tanoncokés segédek
ü szonyairavonatkozó
alka|maztatási
adatokatkérték'Az ipartestületaz
sőt ha.
adatokkiadásátmegtagadta,
sonló állásfoglalás végettaz ország
is megkereste.
ipartestületeit
A kontárokkalis állandóansok baj
volt. Csehy Gyula, a piacbizottság
elnokeállandóanpanaszolta,hogy a
piacon nem bír a kontárokkalmegküzdeni, miértis dr. Miklis Antal
ipartestületiügyészt kérte fel az
eloljáróság,hogy a kozségieloljarókorul a piacot
ság bevonásáva|jétrja
meggyőződéstszerzendo az ottani
visszásságokról.Ez a helyszínibejárás hamarosanmeg is tortént,úgyhogy a hatóság meggyozidéstszer.
zett a panaszokjogosultságáro|'AZ
elöljáróság a bekövetkezett súlyos
he|yzetér|a járási főszolgabíróthiEl is határozta,hogy a jogobéutatta.
sulatlan iparuzók enyhe kezelése
tesz,de felszólította
miattfeljelentést
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iv osszesiparosokatis, hogy nyujtSanak segítségeta kontiírok elleni
kuzdelemhez.Kiküldott továbbá egy
bizottságot az ipartigyek hathatós
védelmére,mely a kontiírügyeken
kíVül a gyakori tanoncszökésekkelis
foglalkozvifur,kimondotta, hogy a
tanoncokszökése utan mindenegyes
alkalommalpótidő beszámítását
hoz.
za javaslatba.
De nemcsakezek a súlyoskérdé.
sek tettéknebézzé
az iparossághelyzetét,hanem most már konkrétfor.
mában vetődott fel a segélypénáár
elcsatolásanakkérdése.
Amint említetttikmátr,ezt a mozgalmata kereskedelemügyi kormany is támogatta.
Hozzájáru|t ehhez a segélypénáar.
ban helyet foglaló munkások állás.
pontja,miértis a kertileti pérutérhoz
vali csatlakozásfeltételeinek
megál.
lapítása végett dr. Miklós Antal,
Ziegler Józse{ Koranyi Jenő, Csapó
József, Póhl Karoly ésPisáer Vince
elÖljrírókbólálló bizottságotkiildte ki
aZ elÖljaróság. A bizottság Kiss
Adolf ésRády Sandorkerületibeteg.
pénztán titkarokka| térgyaltale az
ügyet,melynekeredménye
volt, hogy
a munkásokat2koronakeresetigheti
8 fillér,2 koronánfeluli keresettel14
fillérmellettbiztosították',
a IV. osztályba azok kerülhettek, akiknek 4
koronán felüli keresettik volt és.a
magasabbosáályba való sorozásbaa
munkaadóbeleegyezett.
A feltételekalig ktilonbozteka
régisegé|ypéttztér
feltételeit
ő|, azonban siettetteaz átcsatolástaz,hogy a
pétutérnakeryik alkalmazottja sík.
kasztást kÖvetettel. Az 1904. de.
cember 27.én megtartottkozgyiilés
tehát örömmel vette fudomásula se.

zl

gé|ypétlztárnak
a kenileti pénztárboz
való csatolását.
TÖbb alkalommal említetttikmar'
hogy eZ az időszak a bérmozgalmak
ideje volt. Az ipartestületeloljarósága azonbana termelés
nyugodtmenetétlehetőlegbiztosítanikívanta,éppen ezérta munkások sztrájkmozgalmaivalkapcsolatban- melyek hovatovábba tonk szélére
üszik aziparosságot megszewezte a vissza.
szewező bizottságot,melynek célja
volt, hogy a sárájkolókkal szembena
munkát tovább biáosítsak. De aZ a
körtilmény is sürgeffe a cselekvést,
hogy az ország egészterületérőla
munkaadói szervezetek értesítették
testÍilettinketaz ottani bérmozga|.
makról. A kiküldÖttbizottságazoruta|
felvettea tárgyalásokata már meg.
alakult szabo-, asáalos-, lakatos. és
építőmesterekszakosztályaival és
megfelelő r endszabályokat dolgoáak
kl Az asztalos_ szövetségáltal ren.
dezettnagygyulésen
a bizottság miár
részt is vett és Emmerling Rezső,
PótZ Mihály és ZÍhorszky Pál, valamint Andrejka József kikiildt'ttei
által kerestea védekezés
módozatait.
Érdekes,hogy ezen országossávált
mozgalomhozBécs ésPrága munkaadói is bejelentették
csatlakozásukat.
1904.benvetődÖttfe| az ipartestti.
let háza kibővítésének
terve is. Az
ipartesttiletközryűlése Piszter Vince
ésHínterreiter
Antal kŐművesmeste.
reket 3453 korona vállalati összegért
bína meg aZ építéssel.
Az asztalos
munkátBajusz Sándor vá|la|ta,truga
lakatos munkakkal SchneiderJózsefetbíztékmeg.
A maryar kisiparossápak mindin.
kább sulyosbodi helyzete arrakény.
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Szerítiaz ipari érdekképviseleteket,
hogy keresséka mődozatokat,memellettmeg lehetne
lyek alka|mazása
Abelső
mentenia kisiparosságot.
katasztrofális csÖk.
felvevőképesség
kenése'az exporthiány,a segédek
szérelhelyezkedésinehézségeibő1
_
mazó abnormálisiparos szaporulat
az LLIe.
akaratlanulis arra kényszeríti
hogyaz árrombo|átékestényezőket,
áregyez.
sok okozta veszteségeket
ményekkel igyekeznek megakadátaláljuk,
lyozni. JegyzőkÖnyveinkben
hogy ezek a bajok már az 1904.ik
esztendobenlegalábbisegyes szak.
makban meg voltak. Az asztalosok
példáulfelhívtaaz újpesti
szovetsége
_
asztalos iparosságot,hogy vegyen
résztabban a nehézvédekezőharcban, mely az akkori tarthatatlanálla.
az iparcikkek
potok rnegszüntetését
árminimálásával kívánta megakadá.
lyozni. Minthogy Ujpestnekalakulá.
sától kezdve fejlett asztalos ipara
érintet.
volt, ez á kérdésérzékenyen
te' miértis CsepreghyPál vezetésé.
vel nagyobb kuldottségvett részt
ésigyekezetta kérezen a gyúilésen
megoldani.
désteredményesen
Az újpestiiparosságaz l905.ik
évbenaz aggkoriellátás teréntörekvéseinekrijabb határállomásáhozér.
kezett.1905.marcius9.énmegtartott
elöljárósági ülésen ugyanis Arányi
Adolf rézművesmesterésPóhl Karoly ipartestületititkár együttesindít.
vanyt terjesztettekelő egy iparos
Ebből az alka.
menház létesítésére.
lomból Arányi Adolf 500 koronás
Az
alapítvanyttett a mertházcél.jaira,
elöljáróság az lnditványtés az adofogadtas
manyt naw lelkesedéssel
ennek hatása alatt dr. Miklis Antal

ugyésztovábbi l00 ko.
ipartesttileti
ronávaljánrlt hozzá az a|aphoz.A
szinténnaw lelkesedéssel
kÖzgyt'úés
fogadtaezt az indítványtés elhatározta,hogy a mettházfenntartásának
céljairatagonként2 korona pótdíj
Meg is kezdtékazonnala
szedessék.
gyűjtést,azonbana háboru okozta
világkatasztrofa az évek lrangyaszorga|máva| gyrijtött összegeket a
semmiveltetteegyenlővé.
Az eszme azonbana világháboru
után Phönixkéntfeltámadtésaz iparosság,valamintegyes 1oszivtlembe.
megteremtette
rek áIdozatkészsége
mégisaz e\aggottésonhibájukonkívül tönkrement iparosság otthonát,
mely mint az ország első ilyen karifényespéldátszol.
tatívintézménye,
mindentarsadalmi
gá|tatott'
az orszétg
osztályának, hogyan kell gondos.
kodniamegrokkantembertársairól.
Alighogy a kerületi pénztárbaátszámoltákaz újpestisegélypénztárt,
máris naw panaszoklrangzottakel a
pénztárvezetőségeellen' Az új
pénztárugyanismegkívánta,hogy az
iparosokösszes segédjeikután egyfizessékbe a betegsegé|yző
SZeÍTe
járulékokat, az ipartestület á|tal
megállapítottdijakat 50 oÁ-ka|fel.
igye.
emelték'szóval minderrképpen
keztek az öná1'|őiparosokrrakkelle.
Az ipartestületelÖljárómetlenkedni.
ságaez ellenóvást emeltésFarmathy
.István,
dr. Miklós Antal, Tomcsányi
Árpad,Aranyi Adolf ésPóhl Károly.
ból á11óbizottságotküldtékki a sé.
relmek orvoslásának megbeszélése
végett.A bizottságmunkája azonban
mert hiszen
nem járt eredménnyel,
akkormár előtérbenvolt az orszitgos
Intézetalakítása
Társadalombiztosító
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éshiába határoztae| az ipartestületa
segélypénztélrnak
újbóli felállítását'
eZ nem volt már védekezőfegyver,
mert az országos munkásbiztosítási
törvényelőkészítési
munkálataiban
a
kulonféle segélypénztárakat
megszüntetésre
ítélték.
Ebben az időben az el0Ijáróságot
az if1űsáryneveléseis erősen foglal.
koztatta. Tomcsiínyi Árpaa 1905.
április havábankifogástemeltaz e|len, hogy egyes iparosok6 - 10 tanoncot is szerződtetnek,kiknek ki.
képzésére
nincs biztosíték'
sőt a ta.
noncok nagy részea miihelyenkíwl
van.Ez a panaszjogosnakbizonyulván, az ipartesttilet
elöljárósága elha.
tározta,hogy a kereskedelmiminisz.
tertől kémifogja az á||andoanfoglal.
koztatott segédekuÍnya szerint a
tanoncok számánakkor|átozását.De
beigazolodvánaz is, hogy a tanonciskolai irák, illetve előadások vé.
geztéve|a tanoncokatszervezetekbe
igyekeznektoborozni, az ipartestület
felkérte a rendőrségetezeknek a
méte|y
ező toborzásoknakmegakadá|yozásÍra. Jillehet az ipartesttilet
mindentmegtetta tanoncokzullésének és szeryezésének
megakadályozására, mégismegtörtént,hogy a ta.
noncok gyűlésének
megtartásáraaz
államrendőrség engedélyt adott.
Hogy ezt a gytílést
nem lehetettmég.
sem megtartani'nem a hatóságon,
hanema tanonctartókerélyén
múlott,
akik a rendelkezésükre
á||ő eszkÖ.
jobb
zökkel
belátásrabírtáka tanon.
cokat.
1905.benaz e|o|járóságkérteaz
állami faipari szakiskolanak eredeti
formába vali visszaállítását,mely
alkalomma|azt a kérelmet
terjesztet.
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te elő, hogyaz oná||oiparosokrészére is rendezzenektovábbképzőtanfo.
pedig4 _ 5
részére
lyamot,a segédek
havi szaktanfolyamot.
AZ 1906. és |907' esztendoben
igen fellendultaz iparpártoli mozgalom. Az egészországa magyaripari
cikkek haszná|atátólvi sszhangzott.
Ebből a mozgalomból az akkor
már fejlettújpestiipar sem maradhatott el ésDobieczky János igazgatomegbeszélés
után csakha.
val tortént
mar e|határozták,hogy a Magyar
Védő Egyesületújpestifiókját meg.
alakítják.A további tárgya|ásokfo.
lyamán az a nézetalakult ki, hogy
kell a védőszövetségeszakmánként
ket megalakítani.
Ez a mozgalomis,
mint annyi minden más szép és
kecsegÍetomozga|om,a
eredménnyel
közöny tengerébe
merült.Ugyanezen
időszak a|att langolt fel újbil az
önálló vámterületésaz onálló Nem.
is.
zeti Bank alapitásánakkérdése
Mint az ipartestiiletiéletbenfontosabbmozgalomrólkell megemlékez.
nünk Farmathy Istvan helyébe
CsepreghyPál az ipartesttiletelnöké.
vé torténtmegválasztásárő|,Ujpest
nagyközségnek rendezett tanácsú
varossávaló alakulásaról,valamínt
az iparosszáI|ónakmegsáintetéséről.
Ez utóbbitazzal indokolták,hogy az
utas _ szá||otiparsegédekegyá|ta|án
nem vettékigénybeés az többnyire
munkakerülőktanyájává süllyedt.
Ag' 1907. évbena kereskedelemügyi miniszter leiratot intézett az
ipartesttilethez,melyben az ipartör.
vénymegváItoúatásénak
előkészüle.
teiről értesítettetesttiletünket. Az
eloljariság nagy Örömmel vette fu.
domásula reformravonatkozőe|oké-
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születeket, azonban majd egy negyedszázadnakkellett elmúlnia,míg
az előkészületekből
törvénylett.
Ebben az időben egyébként
igen
naw viharok dúltak aZ iparosság
mert az úgynevezettre.
életében,
formpárt állandian békétlenséget
szítottaz iparosságközött és céI1á.
nak elérésevégettaz eszközökben
nem volt válogatós.Az iparosságban
azonbana józan megfontolás.csak.
hamarfelülkerekedettésmegbontási
kello eréllyel visszatÖrekvéseket
utasította'
AZ 1909' évben,ismétországos
vonatkozásban,az önáIIó bank utani
tÖrekvéseknyilvánultak meg, helyi
érdekbőlpedigaz iparosságaz állami
munkásbíztosítiújpestikirendeltségénekfelállításáértküzdött. A mun.
kásbiztosítivalkülönben is igen sok
baja volt az újpestiiparosságnakés
-pénztári
Korányi Jenő betegsegélyzo
delegáltnak nem csekély munkát
okozott,hogy ezeket az e||entéteket
Ígytöbbek kozottsok kifoelsimítsa.
gása volt az iparosságnaka táppénzeknek 6 napról 7 napravaló feleme.
lésemiatt. A panaszokazonbanto.
vábbra is panaszokmaradtak'mert a
felülvizsgálásuk végettkíküldött bi.
zattság megállapításainem kellően
értékeltettek.
Ipartestiilettinkaz iparosok nyugdíjbiztosításiínakkérdésébenigen
az Ipar.
sokszor lépettérintkezésbe
testtiletekországos Szövetségével,
is az tor.
azonbanezze| a kérdéssel
tént, mint aruryi más fontos ipari
problémával:hogy évtizedek alatt
eljutotfunkmár az iparosság összeírásáhozis, azonbanmai napig sem
történtekmégmeg az a|apvetoszÍmi.
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tások.
Ebben az időben az ipartesttilet
hitelszovetkezetbead.
á|ta|a|apított
vanyt intézettaz ipartestuleteloljari.
hogy tieletköre nagyobbodságiútoz,
vátn,a Diófa utcai részbő||43 négy.
szÖgöl eladásátké..i'Aű, elöljáriság
hozzájitruftaz ngy|etbezés e célbil
rendkívüli kozgyűlésthívott Össze,
30 korona vémely néryzeto|enként
telar melletthajlandónaknyilatkozott
a kért telekrészteladni. Záhorszky
Pál felszólalása utan kikototte azon.
ban, hogy a üsszavételielsőbbségl
jogot biztosítjaaz ipartesttiletrészé.
re.
Ezze| az eladással kapcsolatban
aktuálissá vált a meglévő testtileti
kibővítése.A haztervek
szé|<háznak
Almási JózsefetésVarelkészítésére
ga Sandortkértefe| az elöljaróság,
az
akik feladafukatel is végezvén,
eloljáróság meghirdettea kivitelezés.
re a páIyézatot.A hirdetésrenégy
pá|yázat érkezettés pedig: Almásí
József 24.181 korona' Bálint Imre
23.268 korona, Dincsér József
23.031koronaösszegben,mely ajánlatokatBachmarrnJózsef építőmester
felulvizsgá|vÍn,az Almási Jizsef
melleffvaló döntésthoáa javaslatba.
Az 1910. június 30.én megÍartott
közgytílésAlmási József kiütele.
fogadtael 23.000koronaváLLa.
zését
lati összegbenés megbíúaa vállal.
haladékta.
kozót, hogy az épitkezést
lanulkezdjemeg.A vállalkozi eleget
úgy,hogy a
is tett kötelezettségének
s felavati tinnepé.
szélútáz
tinnepélye
lye l9l1. februar26-ánmegis volt.
Az ipartesttiletmost mar kellő he.
lyiségekkelrendelkemén,erős mun.
kába kezdett.Igaz, hogy nagy gon.
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dokat okozott az elöljárósá$ak a
törlesztésirészletekbetartáSa,Monban Korányi Jenő akkori elnöknek
sikerültHőbert BélaszÖvetkezeti
el.
nokkel együtt kieszkozölniök, hogy
az OrszágosKözpontí Hitelszövetkezet megÍelelő
tőkétbocsájtottrendelkezésre.
Sok kellemetlensége
voit tljból az
ipartestületnek a betegsegéIyezőpénztémal,
mely a segédekéstanon.
cok adatainakkiszolgáltatásátkérte
az ipartestülettől.Az ipartestületaz
adatok kiszolgáltatását kereken
megtagadtaés a koveteléseket
az
I. P. o. Sz. tudomásirahozta.
Ez a paÍllasz,valamint az ország
egészterületénfelmenilő panaszok
az I. P. o' Sz..t arrainditották'hogy
az országos betegsegé|yezóellen
nagygyűlésthívott egybe, melyen
testrilettinket
RégerJános,i{. Perich
Károly, FeldmannKároly, Schneider
József és SternthálMiksa képviselték.Úgylátszik, hogy a gytiléskimenetelenem elégítette
ki az iparossá.
got' mert csakhamarújbólnapirendre
kerult atársada|ombiztosító
ügye ésa
tatativárosiipartestüIetazza|a konk.
rétindítvánnyalfordultaz iparíestületekhez'hogy a betegsegéIyező
tartha.
tatlan vexaturájamiatt az iparosság
adja vissza ipaigazo|vanyát. Az
elöljaróság az indítványtfudomásul
vette, azonbanahhoznemjárult Ítozzá, mert egyrészt kivihetetlennek
tartotÍa,másrésá pedig nem akart
olyan eszkozökhöz nyulni, ame|yaz
ipartestületi tagok tÖnkremenetelét
eredmérryezte
volna.
Az eloljariság l9l 1. november
havában kuldottségilegkereste fel
HieronvmiKarolv akkori kereskede-
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lemügyi minisztert,akitől az ipartorrnidosítá.
vényésa betegsegélyezo
sát kérte,továbbá a kisipar állami
át ésa váIasztőijog kibőví.
támogatás
miniszter
A kereskedelemügyi
tését.
j óindulatárólbiztosítot.
a |egnagyobb
ta az előttemegjelentküldöttséget,a
azonbantermékérelmekteljesítése
szetesenelmaradt.
Nagyon érdekesaz al<korinémet
propagandáraeloljáróságunk |9|2.
április hóban megÍartottgyűlése'
melyen az elnökség bejelentette,
hogy a Verein fiir Erhaltung
Deutschtumsfiir Ungarn című oszt.
rák egyesületfiatal gyermekeketés
segédeketkulfoldre csalogat, ahol
azokatnémetszellembenfelnevelve,
hogy itt
visszaküldiMagyarországra,
a németeszménekapostolailegye.
nek.Az eloljaróságezt a propagandát
megütkÖzéssel
vette tudomásul és
hogy ezen agitáció ellen
elhatározÍa,
minden esrközzel kuzdeni fog. Usy
|átszik eZ eredményreis vezeÍett,
nyomán
mert a későbbifeljegyzések
nem tÖrté.
az egyestiletműködésérol
nik tobbetemlítés.
Beszámolunkmégarról, hogy Ko.
ranyiJenonekelnökké tÖrtént
váIasz.
tásautanCsepreghyPál eddigi elnö.
kot tb' elnokké váLasztottameg a
kozgyúlés,
dr. oláhapadiWarady Pál
újpestiügyvédetpedig iparhatósági
biáossá nevezteki a varositanács.
Meg kell még arról is emlékez.
nünk, hogy Újpest varos az |972-jk
évmárcitrs23.án megtartotttisztujító
kozgyiilésén
Koranyi Jenő ipartestti.
leti elnokotiparügyitb. tanácsnoknak
vá|asztottameg, amit az iparosság
naw örÖmmeléslelkesedéssel
foga.
dott.

Az 19|z.1k esztendoisméteros
kiizdelmekbentelik el. A mindinkább
váló társadalombiztosítűrhetetlenné
tő intézettúlkapásaiellen a kolozs.
vári ipartesttiletkezdeményezésére
az e|o|járóságdeputációbanjárult a
kormányhoz. Ezze| aZ alkalommal
Melkó Bertalan,az I' P. o. Sz. akindít.
kori elnöke' igen egészséges
ványt terjesztettelo, mely szerinta
családtagaiutánifizetés
biztosítottak
el a segédekutánijáruválasztassék
léktól,ami által a munkaadóknagya társada.
mentesülnének
mértékben
terhektől.
lombíztosítási
Ez az indítványis természetesen
a Sorsrajutott,minta tÖbbi.
aÍÍa
Nagy gondot okozott azonban a
kisiparosságnak a fegyhÍnakipari
munkája is, mellyel ipartesttilettink
foglalkozván, Zaorá| Janos indítványára kimondotta,hogy a miniszter.
től kérnifogja a fegyházmunkaknak
való redukáazokra az iparci|<kekre
lását, illetve korlátozását,melyeket
Magyarországon egyáIta|innem ter.
melnek.
Beszámolurrkmég anőI, hogy az
|912. évijúniusbanmegtartottmtin.
cheni kiállításon ipartestületünket
Korányi Jenő, Schneider József,
Perich Karoly ésZaorál Janosképviselték.A ''Kulfur_ésszociálistelep''
újonnanmegalakultegyesüIetaz ,$.
ta|áIt
pesti ipartestület szé|<házában
elso otthonra.
Régi igazság az, hogy semmi új
nincs a nap alatt.Megállapitjil<azt,
hogy az újpestiipartestületelöljari.
sága mar 1912. év július havában
foglalkozotta parlamentiérdekképvi.
seletirendszerrel,mert felvetődött az
az eszne' hogy a választójogi re.

fel kelleneírnt
fonnmalkapcsolatban
aHázhoz, hogymindenvármegyel _
küldjön be a par.
2 iparosképviselot
lamentbe,az iparosságképviseleté.
ben. AZ eloljáróság fiagy többsége
azonbanezt az eszmételvetette,mert
a képviselőkül.
annakmegvalósítása
vissza,de a javas.
désijogot áL\ítaná
mindenfoglat elfogadásaesetében
lalkozási agbo|kellene akkor képviselőketküldeni.
Valószínuneklátszik, hogy a választijogi reformmal kapcsolatban
vetődött fel annak eszméjeis, hogy
minden ipartesttiletsaját műkodése
terénalakítsamegaz iparospárthelyi
csoportját' Ezek a szervezkedési
munkálatokazonbana közben beko.
vetkezettvilágháborumiatt abbama.
radtak.
arról, hogy
Már megemlékezttink
egyesek a teljes vasárnapi munka.
tettekkísér.
szünetéletbeléptetésére
letet. Ez a kérdésállandóan foglal.
koztatta aZ újPesti ipari közvéle.
ményt,mert Ujpest iparosságának,
valamintkereskedoinekegzisztenciáA
ja volt kowe elúteza kérdéshez.
háboru e\őtt az elöljaróság ezzel a
újbólfoglalkoznikényszekérdéssel
minisz.
rült,merta kereskedelemügyi
ter a vasár.napiszÚnetetUjpestreésa
közegeire kiter.
fővaros szomszédos
jeszteni kívanta.Az akkoi jegyzókönyvekből ídézzik, hogy a teljes
ésiparosokra
vasárnapimunkaszünet
''
és kereskedőkre valóban csapás,,,
kéntjÖvő törvény 9gzisztenciájuk.
az iparosokat,a
ban veszéIyeztetné
törvénymegalkotásaellen korülbelül
400 iparos tiltakozott és határozati
javaslatbanmondtaki, hogy életbenagy
elleni memorandumot
léptetés
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küldöttségútjánjuttatjael a kereske.
delemügyiminiszterhez.De hasonló.
an foglaltállást az újpestikereskedők
társulata,valaminta varosképviselotestülete,melyek színtén
résztkértek
jarásban.
a kuldottség
A kontárokelleni'harcújabblen.
dületet vett, mert Ujpest rendezett
tanácsúvaros tanácsa kimondotta,
hogy a kontárokműkÖdését
azonnal
megakadáIy
ozza. A városi tanácsnak
ezt a határozatát az elöljaróság
orömmel vettetudomásulés300 darab igazolványtkészíttetett
az egyes
szakmabelikontárellenőrÖkrészére'
Ezek az igazo|vánnyalellátott ellenőrÖk azutánmeglehetőseréllyelfog.
ták mega kérdést,
de a piacrendészet
mégígy sem volt kielégítő'ezértte.
hát az eloljáróságkérteegy vásárfelügyelői állás szervezését.
A kartelek már ebben az időben
kezdték felutni fejüket, legalább is
ana kell kovetkeztetniinkabból, hogy
testülettinka győri ipartestületkezdeményezésére
megindítottfa kartel
elleni mozgalomhozcsatlakozottaz
l913. évmárciushavábanmegtartott
eloljárósági határozat szerint.
Ujpest város iparosságanakrégi
várya volt, hogy Ujpestengyakorlati
középiskola állíttassék
fel. Ennek a
céljánakelérését
elősegítendő
20 koronát szavazottmeg az Ujpestenlé.
tesítendő felsőkereskedelmiiskola
fenntartásikoltségeinekhozzájáÍLl|ására,melyösszegetaz |914.és1915.
évekreis megkívantaadni. De ezen
segélyenfelül gyijtéstrendezetttag.
jai kozott,hogy eITea kulturális céLra
minélnagyobb osszegjutvan, az iskola mielőbbmegvalósíttassék'
Az 1913,októberhavábanmegtar-

tott elöljárósági ülés behatian tÍrgya|taa kulonfeleipan sérelmeket.
A
memorantÍrgya|áseredményeként
dumotintézteka kormányhoz,mely.
ben kértékaz 1907. évi XIX. t..c'
(betegsegé|yező)
rewzioját' a kartelek műkÖdését
szabáIyozi kartel.
torvénymegalkotását,a kincstarier.
dők házi kitermeléséből
származi
faanyagnak
elsŐsorbanésközvetlenül
leendő árusítá.
a kisiparosokrészére
sát. A memorandum pontjaiból
megállapítható,
hogy ezeka kérdések
a mai napig is aktuálisak, de nem
vesztetteel aktualitásátaz a javas|at
sem,melynek céljaaz épitőiparosok
j ogainakszabá|yozása volt.
Az |914-ikévben.két
igen fontos
ügy került az elöljáróság elé. Az
egyik volt az 1907. évi III' t..c.
(bazaiipar fejlesztéséről),
a másik a
foldmúvelésügyiminiszternek ipar.
testiiletiinkelőterjesztésére
adott vá.
|aszaa kincstarierdők kitermelésére
vonatkozó|ag.Az iparfejlesztési
törfoglal.
vényreviziőjáva|taggyulésen
kozott az iparteshilet.A hangoztatott
kívanságokata budapesti kereske.
delrni és iparkamaratftján juttattak
illetékes helyre, a fakitermelésnek
kozvetlenaz iparosokrészérejuttatá.
sát a Duna, Tisza, Maros, Vág és
Garam menténfa _ feldolgozó tele.
pek létesítése
útjántarüottaleghelyesebbnek,mely tervnekelőkészítésére
az aszta|osszakosztálytutasította.
Az annyiszorsérelmezett
betegse.
gé|yezőügyek végremeghallgatásra
ta|á|tak, mert a kereskedelemügyi
miniszter1914. április havábanfel.
hívtaaz Ipartestületek
országos Szö.
vetségét,
hogy foglalkozzékelsősor.
ban a kisiparhoz tartozi munkásbiz.
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tosítás adminisztratívrészénekaZ
kezébevaló visszaadá.
ipartesttiletek
sával. Az ipartesttilete|ö|jároságaaz
elnökÖn kíVtil Tollar György, Rein
Károly, Kerschen Mihály, Marti.
novicsJózsef ésArányi Adolfból álló
bizottságotkuldte ki a részletesebb
állásfoglalás kidolgozására.Közben
azonbankitört a világháboru,mely új
problémákat
vetettfel. Ígymegemlítjnk az ipartestületnek
mar l9|4. av
gusztushavábanfelvettazt a gyakor|atát,hogy a ülágháboru folyan bekövetkezett roSSZ ipari viszonyok
miatt munkakonyvetkérő iparosoknak ideiglenesigazo|vÍnytadott'ne.
hogy az illetőknek be kelljen
szolgáltatniok iparigazolványukat
Ugyanilyen rendelkezésvolt az is,
vi.
hogy az e|oljároságaz ellenséges
szonybaná11óhatalmakállampolgáramegtiltotta.
inak beszerződtetését
A budapestiKereskedelmiésIpar.
kamara a háborus viszonyok miatt
kért a kisipari helyzet.
tá1ékoztatást
ről, valamint kérdéstintézettazirÍnt"
is, hogy a termeléstgátlo bajokon
mikéntlehet segíteni.Az eloljáriság
beható tanácskozás után megáL|apitotta,hogy ahol bármi csekélymunka
van, a munkásokat foglalkoztatjik'
Hangsúlyoztaazonban,hogy a mun.
kahiany legnagyobbaz asztalos-és
azonban
Megállapította
építoiparban.
baazt.is, hogy a cipészszakosztáIy
pedig
kancs., az aszta|osszakosztály
faipari munkák elnyerésevégettfor.
du|t az illetékesminisztériumokhoz.
Arra kértetehát a kamarát,hogy a
hadímunkakkiadása végett jarjon
kÖzben a kormanynál. Felkértetovábbá a kamarát olyan 'irányu közbenjárásrais, hogy az Ujpesti lpar.

teshiletiHitelszovetkezet, mely az
o. K. H..nak tagsa,a hadimunkával
foglalkozó iparosoknak hiteleket
nyujtson.
Az ipartestületip aigazgatásiteendői mellett nem feledkezett meg
azonbana háborusebesültjeirőlsem,
mertRein Károly eloljáró indítványára átengedtea Vöroskereszt Egylet.
nek haszná|atraaz ipartestületnagy
tanácstermét,továbbá elbatározta,
hogy hadikÖlcsönt jegyez. Aranyí
Adolf indítványáÍaeZ a jegyzésaz
A
egyes alapokrais kiterjesztetett.
határozatakata kormánylratiságji.
viltagyta.
A világháboruazonbanmind tobb
á|dozatotkívánt. Ez azonban nem.
de iparcikkekreis
csak személyekre,
mert addlg' amíg1914, év
értendo,
még nem
végéna cipésziparosság
volt hajlandorésztvenni a bakancs.
addig 1915. év elején
szállításban'
már 30.000pár bakancs szá|IításÍra
tett aján|atot, sőt parasztcsizmák
is vállalta. A minisztérium
száL\itását
Szternát Lajos szakosztá|yi megbízotthoz íntézett|eiratában közÖlte,
hogy garancia mellett hajlandi a
kisiparosoknak munkát adni, mire
éltünk a minisztéri.
felterjesztéssel
umhoz,kérve,hogya 30'000pir bakancsraadott ajanlatunkattámogas.
sa. Ugyancsakkedvezóenkezeltéka
szabók aján|atátis és kilátásba he|yeztéka munkákelnyerését.
A kormány azonban nemcsak a
vontabe az újpestikis.
szállításokba
iparosságot,de kulon is felhívta,
hogy a háboru által sújtottés aÍÍa
rászoruló önálló kisíparosoknyomo.
és a legszükségerának enyhítésére
biztosítástnalntézsebb megélhetés
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kedésekettegyen.Ez a rendeletnelrézmegoldásokeléállítottaaz ipar.
testületet'meft sem családi,Semvagyonitekintetben
nemismertea segé.
lyezendő iparosokat. Éppen ezért
kérdőpontokbólálló tudakozo_ ívet
ktildÖttki a lradbavonultak
viszonya.
inak megállapítására.
A hianyosan
befutott kérdőívekképeáék aztltin
a|apjáta továbbisegélyezéseknek.
Az iparosokanyagellátása
is nagy
gondotokozott az ipartestületeknek.
Igy különosen a lisztnekéscukornak
előteremtése.
Ezekben az ügyekben
leginkább Bonyhády Lajos elöljaró
végzettfáradhatatlantevékenységet.
TÖbb a|apíÍványt
is tettek ebbenaz
időben az ipartestriletné|,
fókéntszegénysorsútanoncokésreáutaltipa.
rosok segélyezésére,
többek kozött
Korányi ésFischmann,Weisz Ármin
Fiai stb. Az ipartesttiletmindinkább
anyagi nehézségekkel
ktizdött, mert
tagtrailegnagyobb részénekhadba.
vonulása miatt a tagsági díjak nem
folytak be, úgyhogyl9l5. október
havábanAranyi Adolf ésGrtinbaum
Ede 1.000- 1.000koronakamatmentes kÖlcsönt adtak az ipartesttiletnek'
hogy a sztikségleteket
fedeznitudják,
az e|oljáróságtehetősebbtagtraitő|
2_
3 évi díj előrefizetését
kérte,a szer.
ződéseket6 koronára,a szabadításo.
kat pedig 10 koronaraemeltefel, de
e|határaztaazt is, hogy a tagsági dí.
jakat progresszív
alaponfoga megál.
lapítani.
De a háboruból visszatérőiparo.
sok anyagi helyzetének
újbóli meg.
a|apozásais foglalkoztattaaz e|öIjáriságot és olyképigyekezettezt a
szooiáliskérdést
megoldani,hogy3 _
400l. korona kamatnélktilikölcsÖn

adásáttewezteaz egyesiparosoknak.
Ebbenaz ugybena részletekbővebb
kidolgozására Bonylrády Lajos'
DeuchtE. Lajos,Aranyi Rudolf, Kovács László ésTieffenbnrnnerDáüd
tagokból á||i bizottságkuldetettki,
mely bizottság a város tanácsával
együttigyekezetta súlyosproblémát
megoldani.A tárgyalások eredmé.
nyekénta varos hajlandónakmutat.
kozott egyenlőre20.000koronátadni, a segítéstazonbana többi társadalmi osztá|y is kÖvetelte,mire a
képviselőtestület
a kereskedoktámo.
gatásátis ebből az osszegbo|akarÍa
fedezni.A város ktilonben segélye.
zőbizottságot alapított,melybe részünkről Perich Károly, Gráner
Adolf, Piszter Yincze, KörÖsi Lajos
ésFeldmannKaroly küldettekki'
Az oroszoknak Magyarországba
való betörése alkalmával igen sok
kárpáti falu lett a pusztitásá|dozata.
A felsegé|yezés
céljából alakult or.
szágos bizoltság testületünket is
megkerestea segé|yezés
miatt. Az
elöljáróság gwjtóiveketbocsátottki,
mely gytijtésoly eredményes
volt,
hogy 940 korona 4 fillértjuttattunk
az országosbizottsághoz,hogy abból
egy elpusfrl|t házat állítsanakhelyre,
mnt az újpestiiparosokhazát.
Az ipart kérdéseket
illetőleg meg
kell említentink,hogy a budapesti
kereskedelmi és iparkamara á|tal
rendeznikívánttanfolyamokataz iparosság nem kívántamegÍartani,
kifogásolta a közszá|lításokrÖvid határ.
idejét,nem feledkezettmeg azonban
hadikolcsonjegyzésrol.
Mar ebbenazidoben,vagyis 1916.
novemberhavában felmerült annak
gondolata, hogy az iparcikk drit
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maximdlnikell. Ebben a kérdésben
elölj áróságunkmeglehetősszéleskoni
vitát folyatott és megállapította,
hogy az ipari cikkek maximdldsdt
csakis o tomegcikkek gyártdsinál
de ezeknél
tartja keresztülvihetőnek,
is csak akkor, ha előzőleg q nyersanyagok és .félkészgldrtmónyok
maximóltatnak, mert kulonben az
anyagok árának folyonos hullámzása, főleg pedig az estlegesaremelkedéseka tömegcikkeketgyártoiparo.
sokatis válságbasodorná.Az egyéb
ipari cikkek arának maximálását az
eloljaróság nem tartsakeresátilvihe.
tőnek, mert ilyen iranyu rendelkezés
minden versenyt kizirrra és az ipar
ezné.
visszafejlődéséteredmény
katonai
TÖbb ízbenfelszólíttattunk
azonbana
készítésére,
szükségletek
miatt alig egy _ két
nyersanyaghíány
vali
iparosvállalkozotta száIlításban
mirusz.
sőt a honvédelmi
részvételre,
fatalpúcipők készi
ter által hírdetett
tanfolyamára6 cipészjelent.
tésének
kezett.
Az ipartestületi hitelszövetkezet
|917. évbena szÖvetkezetiszéh'hizat
Újpest
Úipest városánakfelajanlotta.
fogad.
város az ajÍn|atotkészséggel
ta, azonbanaZ ipartestületnekelővételi joga volt biztosítva,mely jogril
nemmondottle. Ebből
természetesen
az ngybőLta|in bonyolultabbdolog is
ea
származhatottvolna, ha a v érmegy
meg nem
város vonatkozórendeletét
volna, ígytehát a szösemmisítette
vetkezet eladási szándékais meg.
szűnt.
elo volt már
Pedig avételhezminden
havá.
az |917. szeptember
készítve,
ban megtartottrendkívüliközgytilés
megadtaa vételrea felhatalmazást,
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de felhatalmaáa az elnökségetana
is, hogy a vételhez sztikséges
I 20.000koronakolcsontmegszerezze.
UgyancsakI9I,7.évbentinnepelte
meg aZ ipartestület Póhl Károly
titkar25 évesjubileumát,
ipartesttileti
mely alkalommalKoranyi Jenő ipar.
testületielnÖk gyonyöni beszédben
Póhl Karoly kiváló érdemeit,
méltatta
boldognak mondván magát, hogy
méltótitkárt
nemcsakaz ünneplésre
hanemazt az
ésbarátjátünnepelheti,
embertarsátis, aki parat|anszorgal.
máva|,éles.szakfudásávalaz ipartes.
tület míndentagjanakmegbecsülését
Korányi elnök utan dr.
kiérdemelte.
Miklós Antal polgármesterhajtotta
meg aZ elismerés zászlőját Pihl
a váKaroly elott,akinekműkodését
rosi tanács1917.október1l-éntar.
is elismerte.Dr. Soltész
tottülésében
dr.
Adolf az országosIparegyesület,
Dóczi Sámuel aZ I. P. o. Sz. ,
BerényiAntal az iparhatóság,Boros
Mór dr. a varosi tanács, Csepreghy
Pál, Arányi Adolf, Deucht E. Lajos
az e|oljáróság,StanchichBélapedig
a vendégeknevébenüdvozölték a
hajubilanst.Stanchichaz tinnepség
tásaalatt100koronáttettle a tanonc
alapra.
A szervezkedéssztikségemindinkább foglalkoztattaaz elöljaróságot'
mely snikségétéresteannak, hogy
nemcsak Ujpest város, hanem M
egészországiparosságátis egységbe
kell tomoríteni,ha boldogulni akar.
mÍraz l917-ik évben
Az ípartesttilet
az iparospártmozga|mátés
felújította
kozgytl'
1918.április 7-énmegtartott
lésenKorányi Jenő elnok indítvanyá.
ra kimondottak az íparos pártkör
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megalakítását.Kiküldött azonkívül
Arányi Adoll
Balogh Ferenc,
BonyhádyLajos ésSlarkó Istvánta.
gokból á||obizottságot,hogydolgoz.
zon ki javaslatot, a hadirokkantak
iparuzé
s énekelőmozditásacéljábó1.
A termelésben
mind nagyobb és
nagyobb zökkenések voltak. Már
nemcsaka nyersanyaghiány,
hanema
munkások hianya is akadá|yoztaa
termelésnyugodtmenetét,
az iparo.
sok telrátkénytelenek
voltak katonai
lratóságoktól segédek kihelyezését
kérni,míg az anyagszükséglet
biztosításara
megalapították
az ipartestti.
letek anyag_ beszerzőkotelékét'
Ez
utóbbi intézményhez testtilettink
20.000 koronával csatlakozott.Az
idok azonbanmind zavarosabbakká
váltak, a háboru eseményei
mindinkább előrevetették
a szomorukövetkezmények árnyékát. A politikai
he|yzetteljesfelfordulásaéletrehívta
a nemzetitanácsot,melyhezipartesttiletünk1918.októberhó 31.énkimondotta csatlakozását.A hadból
visszatértek'
valamintaz ipartestület
vezetŐségeközti súrlódásokmind
gyakoribbáésélesebbé
váltak,merta
visszatérteknerntorődömséggelés
egyéb súlyos dolgokkal egyenesen
megvádolták az ipartestületvezető.
ségét.
E,zek a felmerültsúrlódások,
fŐként pedig illetékteleneknekM
ipartestületbevaló tolakodása arra
késztettékKorányi Jeno elnököt,
hogy elnöki tisztérőllemondott,az
eloljáróság azonban M elnökot lemondásánakvisszavonására
kértefel.
A kiélesedetthelyzet áthida|ásáÍa
Tihanyi Kálman indítványarakimon.
dottaaz e|ö|járóság,hogyjovobenaz
elölj aróságiulésekre
mindenszakosz.
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hívmeg'
tályból 2 - 2 delegá|tat
Ez az intézkedés
meg.
átmenetileg
nyugtatóhatássalvolt a hadból hazatértekre,azonban a segítéshiÍnya
mind nagyobbttirelmetlenséget
vál.
tott ki. Ezeket az ugyeketaz 1919.
január havában meg1artottelÖljaró.
sági tiléstárrya|ta,mely Póhl Károly
titkárt, Városi Károly és Benkovics
Gyula elöljarókat ktildte ki, akiknek
fe|adatávátette,hogy a kereskedelmi
és iparkamarÍná|szerezzenekfelvi.
lágosítástaz ugyben,illetve sürgessékmeg,annális inkább,merta helyí
bizottságbamáregy hónapelőtt bejelentettékmegbízottainkat.
Ugy |átnem sok volt, mert
szik az eredmény
aZ |919' március 23.in megÍartott
ülésenPóhl titkár arról tettjelentést'
lrogy a kozgyulésijelolésnem volt
megtartható,
mert a hadviseltiparosok képvise|őiaz egészelöljáróság
lemondását,majd pedig az elnoki
tisztségnek,
az eloljáróságkétharmadanak a maguk részére
való biztosítását és a kozgyilésenvaló megvá.
IasztásátkÖvetelték.
Az eseményekgyorsan haladtak'
úgy,hogya|igegy kétnap múlvabekövetkezettaz u, n. proletárdiktatúra.
Az ipartestületévi kozgyűléseazon.
ban március 23.ára már ossze volt
híwa' KoranyiJenő'elnöki megnyitó1a után LestyánIstvánkértszót, aki
felszólalásábanbejelentette,
hogy az
orszétg
sorsábanmost történtvá|tozás
ésebbőlfolyi események
hatásaalatt
határozatijavaslatotterjeszt elő és
azt a hasonli elveket valló
iparostársainevébenis a közgyűlés.
nek elfogadásraaján|1a,
Az indítvány
''
szerint az újpestiipartestületki.
mondja,hogy az ipartestületet
eddig

kadt kozgyíléstnovemberl6.an leferrnállt formájában megszüntetiés
folytatta,megválasúottaaz elol'járőa az i.prartanácsot.
helyébemegalakítj
ságot,a tisztikartésfokozottmérték.
ipartestü.
Az ekképpenmegszüntetett
ben fogotthozzá a munkához.A tor50
let helyébeaz ügyek vezetésére
meg kell á||apiténetihiiségkedvéért
tagból álló ipartanácsotvá|aszt,mely
tanunk,hogy az ipartesttiletvisszasaját kebeléből3 tagű direktóriunrot
''
állításában,valamint a széthordott
bízmeg az ügyek vitelével.
Bonyingiságok üsszaszerzésében
A közgyűlés _ LestyárrIstvarrel.
javas.
hádi Lajos vetteki az oroszlánrészt,
nöklete alatt- az e|őterjesztett
Erl Ferenc,Róth Rezső ésGuttmann
latot egyhangulagelfogadtaésmegJánostarsaival'
választottaaz ipartanácsot.Az ilgy.
AZ úxáalakultipartestliletivezetőnevezetttanácskormanytermészeteséga megsálli román csapatoktól
Sennem ttirtea munkaadóiszerveket
kieszkozÖlte az ipartesti'i{etiélet
tobb iparosaz
ésamikoregyik tilésén
fenntartás{úlozannyira sztikséges
mellett
ipartesttilettovábbi műkodése
gyűlésekmegtartásánakengedélyea lrelyi difoglalt állást' megérkezett
zését.AZ ipartesttilet eloljárósága
rektórium rendelete,mely az ípartes.
tizes bizottságotktildött ki Bonyhády
ttilet helyiségeitelrekvirálja, oda az
Lajos, Tihanyi Géza, Rein Károly,
újpestiipartesttiletihitelszövetkezetet
Sternthál Miksa' Záhorszky Pál,
telepíti,az újpestiipartestületrészére
Sáernát Lajos, Balogh Ferenc,
pedig a Tejhivatal István-utca 12.
SchneiderJózsef, GrünbaumEde és
utaljaki.
szitma|attihelyiségét
akiknek fel.
Erl Ferencszemélyében,
Azok a törekvésekazonban,hogy
adatal'olt mindazoknaka ftiggő kéraz irjpestiiparosságotszocialistaipa.
melyek az
déseknekaZ elintézése,
tomorít.
rosok szabad szervezetébe
átmenetiidore sztikségesnekmutatsék,az újpestiiparossághazafiasérkoztak. A tizes bizottság derekas
ezen
zésénmegtört. A szenvedések
az ipa.
munkátvégzett.Előkészítette
sotétkorszakábanaz iparossághazajúnius
rosok politikai pÍrtját,üsszaszerezte
megacélosodott'
fias érzésben
ingóságait,
széthordott
az ipartesttilet
havábanmegszerveztea annyi vérá|tiírrendeáe a tiszfviselokkérdését,
majd
dozatotkívantellenforradalmat,
gya|ta hadviseltiparosokés keresa tanácskormanybukása utan mint
a karok megÍéríkedők egyesületével
egy ember tÖmörtilt a polgarőrség
tésetargyában,ig1'ekezettaz a|apok
zász|őja alá és éjjel.nappal,esőben,
stb.,stb.
rendbehozrri
pétuét
lróban, fáradságotnem kímélveszolAz |920. évbenmind érezhetőbbé
gá|taa polgarságérdekeit,mely ön.
vÍit a nyersanyaghianya. A kisipari
feláldozó munkanak köszonhető,
lektizminiszteribiáos a nehézségek
hogy Újpesten kilengésekegyáltalan
szövetkezet alapításátajanlotdésére
nemvoltak
Ezze| a kérdés.
ta az ipartesttiletnek'
A kommün bukása utan Ujpest
varosiparosságaelső kotelességének sel kapcsolatban foglalkozott az
ipartestületaz iparosságbajaival és
visszaáLlitását.
tartottaaz ipartestÍilet
megállapította,hogy a nyersanyag
Az |919. marciushavábanmegsza.
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beszerzésének
nehézségei,
a munka.
alkalmak megteremtése,
az export
megindítása,a pénz-és hitelugyek
rendezése,a drágaságletörése,az
ipartörvény revizioja, nem utolsi
sorban azanban a kényszerkölcsonöknek 20.000koronáigvaló vissza- azok a legsürgősebbteen.
térítése
dők' amelyeka kisiparosságboldogu.
lásánakelőfeltételei.
Itt említjükilleg,
hogy
Rein
Kríroly,
aZ
asztalosszakosztályelnÖke, ekkor
alapitoÍta
meg az értékesítési
központot az asztalosmesterek
részére,
mely
központ az ipartestületszékházában
igen szépés eredményes
mtikodést
fejtettki.
1920.banPóhl Karoly betegsége
miatt megvált az ipartestülettől,he.
lyébenaz e|o|jitróságBerényiAntalt
vá|asztottameg. AZ 1920. év ural.
kodó p|anétájaa Phöbus, valaminta
betegsegé|y
ző kérdésevolt.
A Phöbus.áremelésselismételten
foglalkozott ipartestriletünk,érintke.
zésbelépetta város tanácsávalis,
azonbanezek a tárgya|ásoknem vezettek eredményre.Az e|ö|járóság
1920, október 21-érekénytelenvolt
rendkívuli kozgyilést összehírmi,
mely alkalornma|az eloljaróságá|ta|
felkért Szigethy Gyula mérnokszakértőismertettea PhÖbus.kérdést.
Az e|őadásután a kozgjuléshatarozati javaslatptfogadottel, melyben
kovetelteaz áramdíjaknak
a fővarosi
aramdíjakkalhasonló magasságban
való megá||apitását'továbbákövetel.
te a beszedettkulönbozeteknekvisz.
szatérítését,
illetőlegjóváírását a régi
áramdíjakszedését,
ellenorzőszakbi.
zottság meghívását a Phobus.
tárgya|ásokra.A kozgyilésnekezt a
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hatinozatát azonna|tudomásara hozták SemseyAladár dr. tÖrvényhatósági biztosnak,akinél bejelentették
azt is,. hogy a felulvizsgá|athoz
SzigethyGyula mérnokot,Schneider
JózsefetésFeuersteinErnŐt vá|asztották meg' E'z az eljárás azonban
nem hogy eredményre
nem vezetett,
de az aramdíjaknak
újbóli felemeléséveljárt. Meg kelljegye7Í|em,
hogy
eZ nem az ipartesttiletá|ta| felkért
szakértőibizottságonmúlott,mert
amintezt Szigethyfomérnök,felkért
szakértő,kijelentette,a bizottságnak
nem adtak engedél5rt.
az adatokba
való betekintésreés a sáikséges
felvilágosítástis megtagadták..
Épp
ezértaz elo|1áriságelhatározta,hogy
a Phöbus.tigybenhozotttorvényható.
ságibizosi dontést
megfellebbezi'
A betegsegé|yző.n.gyeket
illetőleg
állandóan harc volt a helyi fiók vé.
gett.A sok küzdelemeredménnyel
is
járt, mert a betegsegé|yzőÚjpesten
fiókot állítottfel, ahol az érdekelt
felek ügyei minden tekintetbenelin.
tézéstnyerhettek.Ez a ftókpénztár
azonbanrövid ideig volt Újpesten,
mert a tagoknemigenvettékigénybe
ésígya betegse
gé|yzőa fiókot rész.
vétlenség
hiányábanbeszüntette'A
részvétlenség
oka az'vo|t, hogy a
betegsegélyzo
minden kimutatáshoz
postabefizetési
lapotmellékeltésígy
_
az iparosok mar megszokásbólis _
fizetésikotelezettségüknek
postata.
karékpénztár
űtján tettek eleget. A
tapaszta|atokonokulva, a pénztári
kirendeltségnek
újból való kérelmezésealkalmávalmár ana fektettékaz
egyik fő súlyt,hogy a pénztáraz iry
pesti tagok szám|étjiltozbefizetési
lapot ne mellékeljen.
Az iputestület
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ebben aZ ügyben számtalarrfelterjesztéstíntézett
úgya kereskedelmi,
mint a népjólétiminiszterhez,azon.
ban a sok faradtság karbaveszett,
rnai napig
mert o. T. I..kirendeltség
sincs Újpesten és mindössze annyi
történt,hogy az o. T. I. be. éskije.
lentŐ,valamintsegélykifizető- kirenUjpesten.
létesített
deltséget
Berényi Antal súlyos betegsége
miattlemondvánállásáról, az ipartes.
tület l922. évbenGere Lajostvéúasz'
tottameg az ipartestülettitkaranak.
Ezt az időt a forgalmiadó elleni
küzdelern korszakának nevezhetjtik.
A pénzügyikormányugyanisbejelentett a forgalmiadót,melyet az adat.
gyiijtésmiatt blokkozás formájában
tett kotelezővé.Ennek az adónak új
és
formája,valamintaz el\enőrzéssel
az
a behajtássaljáró vexatúrákmtatÍ"
iparosság állandóan fonongásban
_ gyűléstkovetett,ktil.
volt. Gyúilés
után kerestefel
dottség_ küldÖttség
és a pétwa pénzügyminisztériumot
igyigazgatóságot,mígvégrea pérz.
tigyi kormány rátértaz átalányozás
formájára. A forgalmiadóval jérő
annyira fajultak'
kellemetlenkedések
hogy a sérelmekfeltárásaés az or.
voslás kieszközlésevégetttöbbszáz
taguküldöttség mentfel a Varba.A
kuldottségmegbízottaielőtt az intéző
ígért.
államtitkarazonnaliintézkedést
ez alkalommalnem ma.
Ez az ígéret
mert másnapJoódy Mik.
radt ígéret,
lós miniszteritanácsos,h. pénzügyigazgati személyesenszá|lt ki Ujpestre és a kényszerátalányozásokat
a szakosztályok megbízottjaival
egytittrcvízíoalá vette.Hogy milyen
jogos vo\taz íparosságelkeseredettjellemző,hogy a revíziőmegej.
sége,
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tésealkalmáva|a kiküldött sok eset.
az
is leszáLlította
ben 60 szt.;:a|éh'kal
alarendelthivatal által kivetett kény.
SZer_ általanyt.
Az ipartestiilethelyiségeimindinkább sniknek bízonyulván,az |923.
februar hóban meg1artottkozgyiiléS
Korányi Jeno elnök javaslatáraelhatározta,hogy az ipartesu|etszéL<htlzára emeletetépít'Az indoklásszerint
ene azértvan szükség,mert az ipar.
elsősorbanis
testtiletvezetőségének
aZ lpaÍosságosszetartákÖtelessége
sanakápolása,valamintaz iparosság
mert
kímélyítése'
tarsadalmiéletének
csak igy óvható meg az iparosság
érdeke.Az ew táborbavaló tomorí.
tés azonban megfelelo helyiségÍol
10'000.000ko.
ftigg. Az építkezést
ronárakontemplá|taa vezetőség.Az
ügyek lebonyolításáraaz elnökség
mellé Reiter G1ula, Rein Károly,
Horváth József, Vargha Ferenc,
Wer1z Ferenc, Németh Kálmán,
Slarkó István, Mattos Agost, Weil
Ribert, Piszter Vince és Feuerstein
Ernő bizottsági tagok kuldettek ki,
míg a műszaki tervek elkészítésére
kértékfel'
Zák Najos építomestert
Pénzünkazonbanmár annyira rom.
koronakoltlott,hogy a 10,000.000
kÖltségei
séggelten,ezettépítkezés
konap alattkb. 14,000.000
néhany
ronáranovekedtek,végeredményben
606,698.000
azonbanaz építkezés
koronába kertilt az 1925. marcius
havábantorténtelkészüléskor'mely
összegből Újpest városa 220 mi|lío
koronátadottdr. SemseyAladar polgármestermegértőközbenj arására.
AZ 1923.íkév nagy változástjemert
lentetta kisiparosságéletében,
élet.
ennekaz évnekvégénléptették

be az 1922.éviXII. t.-c.-beiktatott
tóságnakelőterjesztést.
ipartörvény_ novellát.A novella a
Az ipartestületszékház épitkezése
képesítés
elvénépültfel ésvizsgához
1924. ószénnyert befejezéstmig az
kötotte a tanoncokfelszabadítását.
A
ünnepélyes
felavatás|925. július ltorvényutasításanak
megfe|e|ő|eg
az
én volt. F,zenaz ünnepélyenugy a
elöljáróság kineveztea tanoncüzsgáhatóságok,mint az országoséshelyi
ló _ bizottság tagsait,kiknek elnöke
ipariéskereskedelmiérdekképvisele.
SchreiberJános ipartestÜletialelnök
tek vettek részt. AZ ünnepélyen
lett.
Kruzslicz József hódmezővásárhelyi'
A mindinkábbrosszabbodógazdavalamintPapp József makói ipartes.
sági helyzet, továbbá pénztinkelér.
ttiletielnök 500 _ 500 ezer koronás
téktelenedése
szükségessé
tette egy
a|apitván5rt"
tettek a jo magavise1etű
olyan perÍnanens
bizottságmegalakíés szorgalmútanoncokjutalmazásátását,mely hivatvavolt anyagivonatÍd, mely összesített alapitvtnyt az
kozásúügyekbenaz ipartes|tiletielipartestület5 millió koronaraegészi.
nökség rendelkezésére
állani' Ennek
tette ki. Kötelességunknektartjuk
a bizottsá,gTlak
FeuersteinErno' Hor.
megemlékezni
arro|is, hogy az iparváth Jozsef, Lauer Miklós' Szternát
testületiszé|<ház
mriszakifelulvizsgá.
Lajos,ReiterGyula,BonyhádyLajos
lását Szalkay Jenő' Zák Alajos és
ésHiba Béla voltak tagtrai,
akiket a
Wolf Géza építomesterek
végezték.
kozgyiílés
felhatalmazott,
hogy a be.
Utibbi az egészépítkezés
alatt gyavételeketés kiadásokat esetről
koroltaaz e||enórzést'
esetre, a ténylegesszükségletnek
Újpest város meglehetősensokat
megfelelőenállapítsákmeg.
á|dozottaz íparitovábbképzótanfo.
Ebben az időben vetodottfel a
lyamokra. Ezeket a tanfolyamokat
kézműveskamaralétesítésének
kérigyekezftinkolykép irányítani,hogy
dése,ipartesttilettinkazonbanfontoazokoncsakis azokaz iparossegédek
sabbnak tartotta az ipartesttiletek
vehessenek
részt,akik az ipartestület
jogkorének
kibovítését'
ígyaz összes
útjánjelentkeznek'illetve az ipartes.
iparosnakipartesttiletekbe
való kényttiletutaljaőket a tanfolyamokra.
En.
szerítését,
a telepengedélyezéseknél rrekaz elrrneksikerült is érvényt
sze.
jog biztosítását'
fellebbezésí
a tanonrezni.
cok ésmunkásokéjjelifog|a|koztatá.
A társadalombiztosítóval
isrnétel.
sának ellenőrzését'
a tanoncokszá.
ten kellemetlenségek
merültek fel'
manakkor|átozásátstb.
mert nem csak, hogy nem létesített
A felvetettkérdésekkel
az 1925.
Ujpestenteljes jogu kirendeltséget,
június25-énBudapestreösszehívott
de még azt is kÖvetelte,hogy az
iparos nagygytilés
foglalkozott,mely
ipartestület könyveibe betekintést
azonbana tanoncoktatásreformja,az
nyerhessenaz egyes munkaviszoadósérelmekorvoslása, az épitkezé. nyokatilletőleg.Ezt az adatszolgáltasek megindítása
ésa munkásbiztosí. tást azonbankereken visszautasítot.
tás reformja sürgősségét
hangoztatta
tuk, nem akarvan az egyes munkaésilyen iránybantettis a felsőbbha.
adókat zaklatásttakkitenni.Űgy |át-
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szík azonban,az a sok felterjesztés, torekedniök, hogy a fe|szabadulttanoncok ne bocsáttassanakazowta|
a népmelyeta fiókpénztárugyében
hanemnéhányhina.
jóléti miniszterhezintéztünk,végre
szabadszárnyra,
pot lehetolegtöltsenek régi meste.
vezetett,mert hajlandi.
eredményre
nak nyílatkozotta betegsegé|yező rtiknél.Ez a rendeletigen jó hatást
gyakorolt,mettmégmai napigísigen
ha
pénztárUjpestenfiókot létesíteni'
sok tanonctartófelszabadulttanonaz ipartestiiletfoldszinti nagytermét
r.isszatartja.A
cait, mint segédeket
elTea célraátadja.Az ipartestületezt
kapcsolatbanadózási
rendeikezéssel
a kéréstazonbannem volt hajlandó
szempontbóleleinteaggályok merülmert az iparosságnakmateljesíteni,
tek fel, melyeketaz ipartesttiletúgy
gának is szükségevolt szék'háaa.
tgyekezettelosztani,hogy a kereskeHiába ajanlottazonbanmás megfele1ő helyiségeket,a betegsegé|yező delemügyiminiszterútjánkérteren.
deleti útonannak biztosítását,hogy
következetesenragaszkodotta szék.
akiket a segédi
azokata segédeket,
mely
házban lévő eLhelyezéséhez'
vizsga után volt munkaadójuk to.
makacsságanakaz vo|Í,az eredmévábbravisszatart,a visszatartásután
nye, hogy Újpesterr_ Magyarország
egy évig adozási szempontbil nem
legnagyobbgyarí és kisipari varosveszikfigyelembe.
ában - mai napig sincs az o. T. I.192,7.április havábankezdte meg
nak ftókpénztÍra.
az iparosságaZ o. T. I. reformja
is
Az |926. évaz elnoki székben
iránti erős ktizdelmet,melyben az
vá|tozásthozott, mert a lemorrdott
újpesti ipartestületigen tevékeny
Korányi Jenő elnok helyettRein Kárésrtvett.EbbenaZ ügybenaz I. P.
rolyt válasú"ottameg a kozg-lrilés
o. Sz. rendezettországosnagygyű.
elnökké.A lemondottKorányi Jenőt
_ re.
lést,melyena betegsegé|yező
a kozgylt|ésaz ipartestületdíszelnök.
form parlamenti előadója, Frtihwirt
érrekválasztottameg, a díszelnök
az ipartestületmegfesttette Mátyás országgyűlésiképviselő is
arcképét
résztvett. E'zze| az a|ka\ommalaZ
keretekkozött adtaát
éstinnepélyes
megbízotljaia já=
újpestiipartesttilet
a részéreremekbe készítettdisza|rulékok és szolgáltatások háboru
bumot.
a
a mentési,
előttirevali leszállítáSát,
ÍJgyanezen
év decemberhavában
való
ésszrilésisegélyektől
cselédügy
vo|t az állami fa. ésfémipariszakisa hátralékdskésedelmi
mentesítést.
felavatása,mely
kola új szé|<házának
kamatoktörlését,illetve redukálását,
alkalornbólHerrmanMiksa kereske.
valamintaz admtnisztráciodecentradelemügyi miniszter felkereste aZ
|izá|ásátkérték.
is ésközvetlenhallgatta
ipartesttiletet
|92,7.év nyarán a Phöbus - tigy
meg az iparosság sulyos sérelmeit'
titötte fel ismétfejét ^z irj energiaazoka'
orvoslástígérvén
minisztérium szolgáltatási szerződésátvizsgá|ásáA kereskedelemügyi
|92,7.évmárciushavábanrerrdeletet nál ugyanlsaZ ipartestületmegállapí.
totta, hogy annak egyes Pontjai a
az
bocsátottki, melynekértelmében
kisiparosságra sérelmesek és a
lelretőlegoda kell
ipartesttileteknek
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nagyipar aránytalanul olcsóbban
mezőgazdaság
ésipar egymásrautalt.
kapja az áramot.A szerelőkérdekei
ságát, amikor tárgya|ta Budapest
nincsenekkellően megvédve.
Felveszékesfóvaros
Kossuth _ szobor letődött tehát annak kérdése,hogy
leplezési ünnepélyérevonatkozó
ilyen konilményekkozott hozzájáru|meghívóját' Ezzel az alkalommal
.
hat e a kisiparossága szerződésnek Rein Károly elnok méltatta
Kossuthl5 éwel való meghosszabbítástútoz. nak iparpártolóérdemeit.
Rátértbe.
A pro és kontra megindultvitában
szédében
az arszágosiparegyesület
megállapíttatott,
ltogy az egészvita
maga|apításétra,
rámutatot
t an a, hogy
tulajdonképpen
meddő,mertnem áll
politikus,
Kossuth,mint aktív
.foglalmidunkban, lrogy a szerződésmeg.
kozni mertaz ipar bajaival,ismertetkotését
megakadá|yozzuk.
A minisz.
te Kossuthnakazt aZ álláspontját,
teriális dÖntőbíróságotmár három.
lrogy amezőgazdaságpártolásaésaz
szor igénybevették
ebbenaz ugyben,
ipar elhanyagolásaaz országotfélkede mind a lrárom alkalommal a
zú emberhez teszi hasonlóvá. Az
Plrobusnakadtak igazat.De erős kieloljáróságaz ipar fejlesztését
a |eg.
fogás tárgyavo|taz is' lrogymagaaz
stirgősebbéslegégetőbb
kormányzati
áramszolgá|tatő v áIIaIatfoglalkozik
teendok k0zé kívánja sorozni, még
szereléssel
jólét,ha.
ésígy szerelő iparosaink
pedignemcsakaz áIta|ános
kénye_ kedvéreki vannakszolgálnem külonÖsena mezőgazdaságértafua az áramszolgáltatónak. AZ
dekében.Egyébként
a Kossuth ünipartestületelhatároúatehát.hogy a
nepségenaz ipartestület300 taggal
szerződés_ tewezeteta szerelői ér.
képviseltettemagát, a szoborra hadekeltségbevonásáva| átizsgá|tatja,
talmasbabérkoszorut
helvezett.
addig azonban, amíg a vonatkozó
AZ Újpesti lparosoitlron tigye'
észrevételek
elkészülnek,felkértea
melynek megvalósítására Arányi
polgármestere
város
útjána képviseAdolf és Póhl Károly tettek indít.
lőtesttiletet,hogy iryy az iparosság,
ván34,|928.januárhavábanújrana.
mint az összpolgarság érdekeita
pirendrekertilt. Előkészítőbizottsá.
vállalkozóval szemben védje meg.
got küldtek ki, melynek tagai a
Az eloljáróság a szerzódésre
vonatszakosztályok elnokei, valamint a
kozó észrevételeket
a városiképvise.
pénnjgyi bizottság tagsai voltak,
lőtesttileti tagoknak tájékoztatásvé.
erejukmegfeszítésével
igyekeztekaz
juttatta,
gettel is
akiketa fogyasztók
iparosságnak ezt az ezidő szerint
érdekeineklegmesszebbmenő
védel.
egyedülálló szociális intézményét
mérekértfel.
megvalósítani'
A bizottságmlnkáját
A lapok híradásaszerintnapjainkcsakltamarsiker korcnÍzta, mert az
ban foglalkoznakaz iparugyiminiszipartestület megvásárolta néhai
tériumfelállításával,mely elhatáro.
Hőbert Béla v. hitelszovetkezetiel.
zást különösen a mezőgazdasdgérnoknek Újpesten,Lorinc - utca 121,
dekébenvalónak mondjók.Az újpesti
szémalattiháűát,melyet.aszükségleipartestület|928. november 3.án
teknek megfelelően áta|akitva, dZ
tartottülésében
már rnegállapította
a
újpestielaggottésÖnhibájukonkívt'il
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eljarása ellen, de a .kozben
tonkrementiparosságrendelkezésére toha
megalakultBudapest kÖrnyékiipar.
bocsájtott
tesitiletek szÖvetségeis elkövetett
Be kell számolnunkarról' hogy az
mindent'hogy a fővarostjobb b9lá.
1906.banmegalakultborbély.ésfodtásra bírja e sok alkétozásnak,ktil.
rász- szakosztály1928.SzentIstvan
azonbaneredménye
napjan gyönyÖni zász|ószentelési döttség1arásna}<
n.* uolt, csali azt érttikel, hogy a
ünnepélyttartott.A' zász\o megszer.
kereskedel-rmmimszter megbizta a
zése Popovits Gyorgy, Galgiczy
budapestikereskedelmiésiparkamaSándor, Pavkov Bódog és Ro.
tanulminyozásÍtval'illet.
rát a kérdés
mánszky Miklós ügybuzgalmát di.
Pest
r'e konkretjar.asiatkészítésével.
cséri.
\m. tonin1-hatóSáganak iparos.
eloljarósága 1929.
Az ípartestület
szövetségeszinténmagáévátette a
április havában kÖszönő iratot inté.
sérelmetés Tihanyi Kálmán szövet.
'itt Rotherrnerelordhoz,július havt
ségielnök a vármegye k|s.gyűlésén'
ülésébenmegemlékezetta trlanonl
vaíaminta törvényhatóságibizottság.
békekotés10 éves évfordulójáról,
ban is több alkalommal erélyesen
augusztuselsejénpedig csatlakozott
ebben az ugyben.De a
síkra száIltt"
a RevíziósLigálroz.
mr:zgalomnaksikerült aZ országos
júniusnavala1
IJgyanezenév
lugy
wrafiar Kereskedők Egyesületétis
fiákiváló
városát
Újpest
érte
wasi
mefrryernunk.Mindez azonban hiá.
;uk, báró Wolfirer Tivadarnak el.
oavarbvolt, mert a főváros pénnjgyí
hunyta alkalmával AZ ipartestület
okokra való hivatkozással minden
adott
eloljároságamély részvéténeksőt
meghrúsított,
leszallítási
.1923. kísérletet
kifejezést'a temetésentesttiletileg
14.énvámdíjszabási
ápritis
koporveti résztésa Megboldogult
egyesítéicíména tengelyenérkező
sójárakoszoruthelyezett.
aii fuvardíjátfel akarta emelni. A
állandian
A főuá.osi vám kérdése
talán sikefővarosnakez a széndéka
az ipartes.
igen erősenfoglaikoztatta
rult is volna' ha Újpest város iparostrlletet.Úgyszilván nap nap után,
sága fel nem vonul-az LJ1városháza
ülésről_ ülésrefelvetődötta székes.
etJ, hogy ott tt|takozzékaZ újabb
fővarosnaksérelmeseljarásaaZ nja
ellen.Ez a kérdés
drágítási-kísérlet
pesti iParosokkal szemben,mert a
*ui nupon is egyik legnagyobbsé.
izekesiováros, kilrasználva a pén.
relme ÉudapestkÖrnyékeiparossá.
által létrejott
zünk elértéktelenedése
ginak, keráskedelrnénekés mező.
pénztinkstabilizá"gazdaságának,melyhez a
tarifaemeléseket,
\ormanv
lódása után Sem akarta a békebeli
hozzány6|n.
kézze|
erélyes
at.ui
íem
tarifakatvisszaállítani.Ígypéldaként
Második igen fontosrészeaz ipaa békebeli1 lovas kocsi
megemlítve
az
rosság ezidőbeni ktizdelmének
1 kóronás vámjával szemben6 pengő
jarulék
o. T. I. -kérdés,melynek
80 fillérvámot szed. Űgy az újpesti
sikerrelvertevlsz.
emelésikísérletét
ipartestület,főkéntpedig annak asz.
szaaz újpestiiparosság
talos szakosztálya,gytiléseksorozata
súlyosküzdelmet
De némkevésbé
mos.
ezen
fővaros
a
tiltakozott
alatt
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kellettvírrniaÚjpest iparosságinaka
forgalmiadókérdésében
is. Az 1930.
május havábanösszehívottnagygyűlés, melyen nemcsak Újpest város
ipara éskereskedelme,de Budapest
kornyékének
ipari, kereskedelmiés
mezőgazdasági érdekképüseleteiis
részt vettek' igen erélyes hangon
foglalt állást a forgalmiadókérdésé.
ben, mely alkalommalolyan határo.
zatothozott,hogy a forgalmiadofizetésealól az Összesiparosokatmen.
tesítenikell. Fokoztaaz elkeseredést
az is, hogy a forgalmiadóátalanyok
kiszabásánál egy éwe üsszamenő
o. T. I. igazo|ásokatis kovetelteka
kivetést megá||apitóhivatalok.
Ezekben a nebéz küzdelmekben
szintejólesően hat a budapestikeres.
kedelmi ésiparkamarának'' Magyar
Hét'' mozga|mamelyben,valaminta
kovetkező évben is megrendezett
mozgalombanaz újpestiiparosság
iparánakkiválóságáva|vett részt.Ezt
a valóban bevált iparfejlesztési
moz.
galmat csakhamarmegzavartaazonban egyik csehországicégnekbetele.
pedésikísérletei
ésvalóbankizénolag
az újpestíiparosságéberségén
múlott, hogy aBata _ cégneknem sike.
rtilt itt letelepednie.
Nemcsaka kör.
nyék bevonásával megtartottnagy.
gyiilés,de az újpestiipartestületálta|
az egészországbanszétküldott
felhívások eredménye
volt, hogy enneka
mamut vállalatnak nem sikenilt a
mawar cipőipartteljesenelnyelniés
jobbárya.
amawar cipésziparosokat
ivá tenni.
A mindinkábbmegnehbzedőértékesítési
viszonyokarra késztették
az
ipartestületet,hogy az értékesítés
megszervezésével
foglalkozzék.
Rein

39

Károly ipartestületielnök inditványára kimondottaaz eloljaróság,hogy
állandój ellegriiparcsarnoklétesítésé.
re van sztikség,ahol Újpest város
iparosságanak
kiváli termékeita fo.
gyasztóközonségnek be lehessen
mutatni.Ezt az eszmétdr. Semsey
Aladár polgármesterszinté
n magáév
á
_
tette,aki egyébként
az expot.t hite.
lek megszeÍZésének
kérdésében
is
hajlandónak mutatkozott kozreműködni. Ezeket a törekvéseket azon.
ban aZ |93|' szeptemberhavában
bekövetkezettbankzár|at megakadá.
|yozta,mely minden hitet és hitelt
megszüntetett
ésa biza|matlanságnak
melegágyátigen _ igen lrosszúidőre
vetettemeg.A bankbetétek
kiutalását
az iparteshiletvégezte,me|ybankbe.
tétekbőltÖbb mint félmillió pengőt
utaltki.
Az ipartestületen1931. november
12-énmegtartott
iparosnagygyiilés
a
vármegyeiiparospártszámoltbe ed.
digi műkodéséről'
a 30 évesadómentesség,a fővarosi vám, valamint a
vármegyeikozmunkakugyében. Ezze| az alkalommal határozatothoztak, hogy a 33-asbizottságadórende.
let
tewezeteiÍ.a kormany vonja
vissza,az ipui moratóriumotléptesse
életbe,a kisipari hitel kérdését
ren.
dezze,a hatóságitizemeketsztintesse
meg ésaz o. T. t. öregségiágazatát
szüntessebe. A kívanságoktermé.
szetesenújból csak kívánságokma.
radtak.
Amíg tehát az iparosság érdekeit
szolgáló óhajokat az intéző korok
csak legritkábbanvettékfigyelembe,
addig ismételtkísérletektÖrténtek
hivatalnok részérő|jogfosztásokra.
Ígypl.mar 1931.juniusll-én tilta.
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koznunk kellett a vasárnapi piacok
ellen,mely
kísérlete
beszüntetésének
és
harcbana budapestikereskedelemi
iparkamaraaz i$pesti ipar éskereskedelem melléállott.Ezek a kísérle.
tek azota néhányszormegismétlődtek, sőt a nyíltüzlettelbíró iparosokat éskereskedőketa vasárnapiheti.
vásar tigyébena hatóságmeg is sza.
vaztatta,az eredményegyenesenle.
sújtivolt a piacellenesekre'
De a kontárok ellerri harc is
mindgyakrabban foglalkoztatja M
ipartestületet.AZ egész országból
Ltangzopanaszokana bírtáka kereskedelmi minisáert, hogy a kontar.
hívjonÖssze.A nagy
ügybenankétot
megbeszélé.
megÍartott
eioetoooessel
sen aZ a nézetalakult ki, lrogyhaa
kormánytörvényhozásiútonis akarja
az iparosságnakezt a legfájóbbkérdésétmegoldani,átmenetilegolyan
erélyesrendszabályokszükségesek,
melyek ha nem is szüntetikmeg, de
legalábbnehezítika kontárokműkörendszabályt
A leghatásosabb
dését.
a mega megjelerrtekegyontetúleg
rendelő bt)ntetőjogi .felelősségrevonásdbanjelöltékmeg.A rendeleta
társminisztériumokaggéilyaikÖvet.
a mai napigis késik,de ké.
keztéberr
sik a kontár _ törvény magalkotása
is.
A következó |932. évbenaz ipartertiletet
testtilettelkévelszomszédos
kínálták fel megvételre,azonban a
rendkívüliközgyíilésezt az ajánlatot
elutasította.
Ebben az évbenvolt a koszegi or.
szágos kongresszus.Az előhangok.
ból kovetkeztetvea legélesebbkirobbanásoktóllelretetttartani,azonkiküldöt
ban az újpestikongÍesszusi
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megmentette
tek higgadtmagatartása
a helyzetet, amennYiben TihanYi
Kálmán újpestikilaildöttnek sikerult
aÁ' a javaslatot,hogy a
elfogadtatnta
berekesztésével
kősieE kongresszus
Budapestenfogkésobbiidopontbarr
letárgyalni.Jellemző
ják a napirendet
-ipu,oi'ág ak}iorihangulatáru,
|ogy
azt
hozzáfuzték
ozathoz
ehhéza hatir
is. hog1. a budaPestikongressztts
tartamaa\attaz összes kisipariüzem.
nek szünetelniokkell, továbbá,hogy
a M. A' B. I' éso. T. I. kotelékébe
tartoző munkásokat a nagygyiilés
ábanki kell j elenteni.
idopontj
lróra tewezettbudaA széptember
azonbanrendőrségi
pesti nagygyu\és
iilulo* kÖvetkeztébennem. volt
amita kőszegikongeszmegtarthati,
SZtlSáltal kiktildött 2l.es bizottság
tudomásulvett' Az újpestiipartestü.
let eloljárisága azonbanelhatározta,
hog-vebbenem megy bele és átir az
atnio,'iag Összesipartesttileteihez,
érta 2l-es bizottságsajáthatározata
bizonytalanidőre e|odáztaaz
ellenére
1932. szePtember 72-re tervezett
Az ipartestületebben a
nagygyu\ést'
köriratában arTa kérte aZ ország
ipartestiileteit,nyilatkozzanak az'
vagy a
lrtnt,lrelyeslik-ea lraiogatást,
koszegi kongresszushatározataérkívánnakeljárni.A körirat
telmében
kiktildtékAlscher
megszerkesztésére
Ödón, BagossyJózsef, FelrérArmitr,
Horváth József és Leib Kálmán ta.
gokbil ál1ó bizottságot.Az összes
rnegküldÖtt
ipartestuletnek
-körlevélre
rnelyekbőlmegál.
i3 ,á|u', érkezett,
hogy40 vidékiipartesttilet
lapíttatott,
hólyesli az újpestiipartestületállás.
pont1át' l3 ipartesttiletpedig az
i. p' o' K. mellettdÖntott,mígkb.

250 ipartesttilet
egyáltalárlrremktildÖtt. Kczben korrttállvr,,á|Í.ozás
tortént,ígyteháta továbbitnozgaloma
konnályelnokrrek
a Vigadóbanmegtartottiparos nagygyiilésen
tett kryelerrtései
kovetkeztéberr
elrnaradt.
Az országosipartesttilet
ebbenaz
évbenrendeztemeg a IV. országos
kézműipari
kiállítást,melyenaz t!pesti iparosok igen nagy számban
vettek részt.Ezen a kiállításonaz
újpestiipartestületelnyerteaz akkor
'' JungferJózsef' alapított
várrdordíjat, egy gyönyönien lrímzettzász|ot,
míg a kiállítók kozul ezüstkoszorus
mestereklettek Sclráffer Testvérek
szobrász- és Fürst F.eretrcasztalos.
mester,
,á||amielismerookleveletkapott Agh Lajos asztalosmester,
arattyénnet
nyertekSclrrrellerJózsef
szapparÍőző,Weisz Lász\ó szövő,
KolodinszkyDezsŐ géplakatos'
Csukás Testvérekreszelővágók, Ihring
Herrrik cipészszerszám készíto,
Hnrsovszky Milrály' Kiss József,
Kalmán István'Nagy Sándorés}.Iénreth Lász|ó asztalosmesterek.
Sok
kiállító nyertmégezüst-ésbronzér.
rnet.
Az iparosság országosmegmozdu.
lása alkalmával,a pesti Vigadóban
megtartottnagygyiilésenelhangzott
kormányígéretek
nernváltak be. miértis az |932.november17.én
meg.
tartotteloljáróságiulésenhatározatot
lroztak,hogy a kornyékiparosságát
tiltakozó nagygyűlésre
hívjákÖssze'
melynek előkészítésére
kikuldettek
Rosenbereg Ftilöp, Fehér Armirr,
Alscher Odon, Wassermann Zsigmond ésBagossyJózsef. A nagy érdeklődésselésa kornyékrészvételé.
vel lefolyt nagygyu|éshatérozatát,

melyrrek fő ponda az adóterhek
könnyítése helyett életbeléptetett
adópitlékolásvolt, a nagygyú|és
az
illetékes
minisztere|<hezj
uttatta.
|933. márciuslravábarraz újpesti
ipartestület
küldÖttsége
kerestefel dr.
Preszly Elemérvármegyeifoispánt,
akinekkozbenjárásátkérteugy a fo'
városi vámok, mint a 30 évesadó.
tnentesség
tigyében.
A foispántermészetesennaw megértéssel
fogadtaa
kuldottségetés megígérte,
hogy a
kérelmekmegvalósítása
érdekében
a
konnánynálkÖzbenfogjárni.
Dr. Eber Antal kamarai elnök erős
munkásságavégrepozitiv segítséget
eredményezett,
mert a kereskedelmi
kormányalapotteremtetta bankfedezette|nem bíró kisiparosokhitelellá.
tására.A 300.000kisiparosrészére
engedélyezett
hitel vajmi kevésvolt,
azonbanvégremegtorta jés ésamint
aZ eredményekbizonyitják' mind
több éStobb iparosveszi ezt a maxi.
mum 200 pengőig terjedő kisípari
hitelt igénybe.Ugyancsak dr. Éber
Antal kamarai elnök érdemeaz a
munka,amelyeta kamaraa munkaalkalmak felkutatásaérdekében
kifej.
tett.
Sok vitára adottalkalmatebbenaz
időben a kormánynak azon intézkedése'mely megengedte,
hogy a termelők az á|tahlktermeltbort kicsiny.
ben árusíthatják.
Ez a rendelkezés
a
szőlőtermelőkmegsegítése
elgondo.
lásan alapulhatott,végeredményben
azonbanigen sok visszaélésre
adott
alkalmat.A termelők ugyanis,akik
Újpestenbortermelésre
beren,dezkedtek, nem elégedtekmeg azzal, hogy
saját boraikat értékesítik,hanem
vá||a|tákmás termelő termésének
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is. A nagykoltségekkel
értékesítését
s koztartozásokkaldolgozó italrnérőket tehát existenciájukbantámadta
meg a rendelet.Az újpestiipartestület kotelességének
tartotta,hogy is.
mételtentlltakozzéka termelői ital.
mérések
illegitimversenyeellen,hiá.
ba volt azonbanmindentiltakozás.a
gazdavédelem
nem engedtea rendejóllehet a rendelet megszigorítását,
let alapfeltétele
t. i. a kisgazdákbortennésénekmegkönnyítése,lnegszűnt.Ma az a he|yzet,hogy a bor.
mérőkkeresikfel a szőlőbirtokosokat
áruvásár|áscéljából'_ tehát felesle.
ges a csökkentettközterhekkel dolgozo gazdákvédelmeazipar rovásá.
ra. Ebben az ügybenaz ipartestületa
kamarátis igénybevette,azonbanott
Sem lehetettkulonosebberedményt
pedig
elérni.A termelőibormérések
tovább virágzanak'sőt a fogyasztóval
előnyeit a
való kozvetlenérintkezés
részvénytársaságok
ésszÖvetkezetek
is kihaszná|ják,jóllelretezek ajoE megszemélyeks a rragybirtokosság
szerwel rendelfelelo értékesítési
keznek' Ezze| kapcsolatbanemlítjtik
meg' hogy az ipartestületnekmegktildetett a bortörvény reviziőjára
vonatkozó tewezet,melyrevonatko.
zolag az el0|1ároságazt a határozatot
sérelemnek
hozta,hogya |egnagyobb
tartsaéstiltakozikis az ellen,hogyaz
ellenőrzobizottságaz italmétőüzleti
könyveit, feljegyzéseités számadásait valamintegyébiratait betekrnt.
hesse, azokról jegyzeteketvegyen,
készítsen.
másolatokat
Nem rnulaszthatjukel annak meghogy az újpestiipartestület
ernlítését,
eloljárisága1933, november16.án
már foglalkozotta 48 órás munkahét
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kötelezővé tételével.a rninirnális
árakkal, mel1.problérnáknapjainkban
feladatátképeztk.
is legforrtosabb
A történeti lrűségérdekébenbe.
számolunk anól is. hogy a budapest
kÖnryékiborbél1'okes fodrászmesterek ipartarsulataelismerésselkívánt
adőztti a szakma legidősebb tagjai.
nak. kieszkoztltetehátKersclrenMilrály, Tiengl Péterés Par kor, Bódog
fodrásznesterekkinintetéset.A kereskedelernüg1irninisaer elismerő
oklevelét 1934. március havában
meglartott ipartesttileti kozg1ulésen
nyújtottaát a kereskedelemügyíminiszter úr kiküldoÍte az tÍmepelteknek' akiket a megjelenthatósági ki.
kuldöttek ugyancsakmeleg szavakkal
üdvözöltek.
Az ipartesttilet1934. évitevékenységéta nehéz gazdaságí viszonyok
elleni küzdelemjellemzi. Igaz, hogy
az ipari válság olyan mélypontottalán sohasemértel. mint ebben az évben, miért is mirrden energiát arra
kellett felhaszrrálru,hogy a válság
okozta sebeket enyhítsék.A belso
felvevoképességmegszűnte, a k{il.
foldi exporthiány,a kornyező országok élni akarása mind súlyosabbteherkéntrrehezedikaz iparos társada.
lomra. Ezen terhek mellett a fokozott
adőztatás.a tarsadalombiztosítókamatos kamatokkal megduzzasztott
kÖvetelései.a kontarok mindinkább
elszaporodohada aruryiramegnehezí.
hogy vali.
tettékaz iparosság é|etét,
ságos Istencsodája,hogy mégbírja.
Az iparIesttiletkülönÖsen a kÖzmunkak fokozottabb elnyeréseáIta| igyekezett a munkaalkalmakat fokozni,
de amellett aZ iparosság, érdekeit
másképpenis megvédeni.Igy konk-
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rétformábanelőterjesztéSt
tett abban
az irényban,hogy az ipari munkákért
az ingat|anfeleljen, megakadá|y
ozta,
hogy budapesticégekaz iljpestigyá.
rakban megrendeléseket
gyűjtsenek'
eljart dr. SemseyA|adár polgármesternéla városi műhelyekbeszünteté.
se érdekében.
Ezekre a tevékenyke.
désekreazonbanaz e|o|jároságnak
az
jelentése
ebheza torténethez
csatolt
bővebbfelvilágosítást
ad' Itt azonban
feltétlenmeg kell emlékeznünkanól
az iparikiállításról,melyet a tanonc.
oktatás félszazados jubileumának
emlékére
az ipartestliletrendezett,.
A
kiállító tanoncokűw a munka kivi.
telében,mint a szal<rajzokban
oly
kiválót produkáltak,hogy valóban a
legteljesebb elismeréstvívtak ki.
KülönÖsen a vas. ésfémiparitanoncok, de afaipar,vegyesiparésa női
tanoncokmunkáiis valóban ámulatba
ejtettéka kiállítást megtekintő kö.
zÖnséget,
de a szakiparosokis jóleső
érzéssel
állapítottákmeg a frataliparos generácii felkészültségét.
A ki.
állításmegnyitásána helyi hatóságok'
valamint az országosipari éskereskedelmi képviseletekvettek részt,
akik a legnagyobbelismeréssel
nyi.
latkoáak a látottakril.
Az iparosságévenként
megismét.
lŐdő kongresszusaebben az évben
KecskeméÍen
zaj|ottle. A kongresz.
SZuSon az Összes ipari kérelmek
megvitatás tárgyÍtt.
képezték.
Az újpestiipartestületrészérő|
3 javaslat volt a targysorozatonéspedig
azoknak az izemeknek baleseti díj
alóli fizetésénekmentesítése'
me.
lyekbena tulajdonosmaga dolgozik
a gépbazban,
továbbá,hogy az ipartestületi választásokat ktilönítsékel
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az iparteshiletiközgyrilésektől,végril
a végrehajtási
tÖrvény
olyképenimódosítása'hogy a szerszárrtokés gé.
pek, valamintaz anyagok egy része
feltétlen
mentesíttessenek
a kisiparo.
soknála végrehajtás
alól.

Ipartestületi
szakosztályok:
AsztalosSzakosztálv
A szakosztá|y1894.benalakult,első
elnöke TomcsányiÁrpao volt. Ennek
a szakosztálynakköszönhető, hogy
1900.ban megalakult az Újpesti
IpartestriletiHitelszovetkezetés aZ
is, hogy az újpesti állami faipari
szakiskolamagmaradteredetihivatásanál.
A szakosáály tisztikara (1935)
Alscher Ödon elnök, Horváth József
ésNyoma József alelnokok,jegyző.
if1,Lada Jó2sef.
Borbé|v
ésFodrászSzakosztály
Alakult l906-ban' első elnöke
Thierjung Mihály volt. l910-ben
alakítottak
meg a Temetkezési
Egyle.
tet, 1924.benpedig aZ Aggsegítő
Alapot.
A szakosztá|ydíszelnoke:Kerschen
Mihály, elnÖke:Egry József, alelnöke: Galgiczy Sándor
CipészSzakosztály
1902.benalakultBej József elnokle.
tével.KésőbbKropacsekAlajos lét.
rehozza a Takarékegyletetés a
Könfiárat. Jelenlegielnök: KÖrpöly
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G}.ula,alelnokok:Rári Gusztáv és
BáthorySándor.
Jegyzó.,DiarnantJenő
CtrkrászSzakosztály
A Stito Szakosztályból 1925.ben
váltak ki BonylrádyLajos elnökleté.
Rezső,
vel. Jelerrlegielnök. Sclrtrbert
jegyzó: Rosner Gyoző, pénztáros:
RécseyGy'ula.
DroguistaSzakosztály
l933-banalakultBakonyi Istvánelrrökletével. Alelrrök: dr. Győrbíró
Szilárd'jegyző,,FeisingerAntal.
Építőipari
Szakosztály
l897-ben BachmannKároly építőnresterelnökletealattalakult.
Jelenlegielnok: vitézVereczkeyFerettc aki három szakcsoportotalakí.
tott. AlelnÖkok:Szabi Janos kőmű.
Yuga Sándorácsmester
ves-mester,
ésSzerrtiványiJános tetofedőrnester.
Az alelnökok egybena szakcsoportok elnokei.
Festő Szakosztálv
191O-benSzekfli József elnoklete
alattalakult.
Jelenlegi elrrök: Strenger Rezső,
társelrrök: Pulcz Rezső' alelnökok:
Meskó Lajos ésSzabi József.
FoetechnikusSzakosztály
1933-banalakult Gerber Alajos elnökletéve|.Az elnökségtagjai:Hajós
Tivadar, Filotás János, Pathy Nagy
AladárésHorniczkvJózsef'
HentesSzakosztály
l9l l.ben HerzogJózsef elnökletével
alakult.Későbbkettéválta szakosz.
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tály hentesekés mészárosokosztá|yára. Jelenleg Arrtal S. József a
díszelnök,elnök: PréznovszkyZsigmond,alelnök: ZimmermannIstván.
MészarosSzakosáály
után az elnok: Simonyi
A kettéválás
Sándor,majdSclrrvartBernát
Szakosaálv
Őrás ésÉkszerész
|92,7.benFaludi Bernát elnokletével
alakult. Tarselnok: Grtinbaum Ernő
ésNeumannMárton.
Sütő Szakosztály
1918.banKlein Bernát elnokletével
alakulta Sütő - cukrászésmézeskaA
lácsos Iparosok Szakosztályként.
kiválás után Lauer Miklós az elnok
ésMárkus Róbert az alelnok.
Szabi Szakosztá|y
1900-banalakult Petőcz Endre el.
nöklete a|att, Jelenleg díszelnök:
Csapó József,elnik VaradiJózsef.
SzobrászSzakosztály
1925.benCsehi Gyula elnöklete alatt
alakult. Jelenlegi elnök: Altmann
Gyula,alelnÖk.Nagy Ernő.
SzricsésSapkásSzakosztály
1933.ban Deutsch lmre elnöklete
alattalakult.AlelnÖk:T1roler Sandor
Vas - fémés SzerelőiparíSzakoszlaly
1918.banGriinbaum Ede elnöklete
alatt alakult. Jelenlegi elnok:
Ernő
Feuerstein
A]elnokok:Mattos Ágoston' Kosch.
Ier Géza,Moll István, Gerő Tibor,
HolczlerJanosésFrühofJózsef.
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Vendéglős
Szakosztály
1923-banKocsis Janos elnökletével
alakult' Jelenlegi elnök: Teoobald
Ferenc' alelnok: Papp Gyorgy és
Antal Á.pao.
N}'omdász és Konyvkotő Szakosz.

w

A1akulóban.

Úrppsr rÁnsaoALMI
Élpre l9l4.ben.

Egyestiletek'körök, egyletek
BIKUR - CHOILIM
( Betegsegélyező
Egylet)
Jizsefu. 10.
Elnök: Arányi Adolf
AlelnÖk:BartaMór
Titkar:Dr. LichtmannMór
CF{EVRA * KADISA
( SzentEgylet)
Józsefu.10.
Elnok: Klein Ignácz
Alelnok:FürstLajos
Titkár:Dr. LichtmannMór
CoLOSSELM lórÉroNy

ASZTALrÁnsasÁc
Á.paou' 23,

Díszelnök:Arányi Adolf
Elnök: GrünbaumEde
Alelnök: Schlesing
er Ignácz
Titkár:BlumentlralMóric

DANUBIUS-SCHŐucrrml

HARTMANN hajóépítőmunkások
TEMETKEzÉslEGYLETE
Templom
u. 3.
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Díszeinokök:HalamaschekTivadar.
HartmannJános
Tiszteletbelielnökök: Kicherer' Vil.
mos,ReinpreichtAntal
Elnökök: I. Giebel Márton, II. Pick
Ignácz
KossuthFerencvédnöksége
a|attá||o

Úrppsrt KoSSUTHLAJoS
BETEGSr,cÉtyr'zo És TEMET.

KEZÉSINŐEGYLET
Károlyiu. l9. ( Alakult 1897.ben.
)
Elnök : Zieg|erJózsefiré
Alelnok:TreszKárolyné

LUJZA LEÁNYEGYESÜLET
Istvántér,polgarileányiskola
ElnÖk:TeszarikAntalné
Alelnokök: Tolnay Adél,Liszer Em.
ma,Titkár:KrauszBÖske
MAGYAR vÉoopcYE SÜLE,T,
Budapest kornyéki IPAI{FEJLESZ.
TO OSZTALYA
Istvántelkiu. 1'
Elnok:Dr. Miklós Antal
IJgyvezetőelnok:AndrejkaJózsef
IJ gyvezetó igazgato,.
Ar czt József
MASZKIR_EL_DAL
( Szegényekre
ÍigyelőEgylet)
Jizsefu.10.
Elnok:SchreiberGyula
Alelnok:Dr. VenetianerLajos
Titkar:Dr. LichtmannMór
MEGYERI ,,HALADÁS,,

ASZTALrÁnsnsac

orczi fele vendég|ő,
MegyeríésIrá.
nyiu. sarok.(Alakult 1912.)
Elnök: Baffia Vilmos
AlelnökÖk: Kis Istviín. Scheffer
Lász|ó
Titkar:orcziLász|o

vrÚvBzBror oRSZAGoS szt.
vprsÉcpÚrppsu EGYESut-grp

UJPESTI DALKOR
Károlyi u' 19.( Ulmankávéház)
ElnÖk:WiegeleSándor
Alelnök: SzilágyiPál
Titkárok: BíermannArmand, Kucse.
ra István

MEGYERI SPORT CLUB
Istvánutca
Elnök: KrisztianLajos
Alelnök: Petri Mátyás
Ügyvezetőalelnök: BurcsehGyula
Titkár:ReczegiJózsef

Úrppsrt DEMoKRATAKoR
ApponyiesÁrpadu. sarok

Sándoru. 14.
Elnok:Kraft József
Alelnök: PecsuszJózsef
Jegyzó:Póhl Karoly

NÁxoon ELSo ÚrpBsn BETEG.
SEGÉLYEZoÉs TEMETKEzÉst
EGYLET

ElnokÖk:Dr. Kiss Sándor,Dr. Földes
Istuan
Társelnokok:Dr. osantarurMór, Kovács Jizspf, Dr. Antal Endre, Bálint
Zsigmond

Templomu. 3.
Elnok:BusQ István
Elnökhelyettes:CsertiÁaam
AlelnÖk:MartinovicsJózsef

ÚrpBsn FÜGGETLENSÉGI KÖR
Istvanu. 4.
Dr. HédewáryLehel
Pártvezér:
Elnök: PóhlKároly
á|
Alelnök. Záborszky^P
Titkar.GereLajos

SZABAD LYCEUM

Úrpgsn r.ÚszBn És VEGYES.

Úrppsu oSZTÁLYA

KERESKEOOT EGYESULETE
Á'pad u. ésApponyi u. sarok
Elnök: Kovács József
Alelrrökök: Klein Bertalan, Malin.
dovszkyGyula
Mór
Titkár:Fleischmann

TURR ISTVAN
HADASTYAN EGYLET
Maria u. 1l. ( Cimbalnikvendéglő)
Díszelnök:BulicsekFerenc
Elnök: Cimbalnik Péter
Alelnokok:Nagy Lajos,LustigErnő
Titkar:SzedlackJanos

Úrppsn GYERMEgBapa1

Úrppsu BoRBÉLYÉS
FoDRÁSZMESTEREK
TEMETKEzÉslEGYLETE

ÚrpEsu IPARoS IFJAKKoRE

Istvántér14.
Elnök: Muranyi Ivan
Alelnök: Dr. FtihrerSimon
Titkar:BartaDezső
Könyvtáros:Bánó Vince

Kírályu. l0.
Elnök: id. KerschenMihály
Alelnök: PetríMátyás

EGYESÚLET
Á'pao u. 56.
Elnok: Káman odon
Alelnokok: Barta Mór' Diamant Ig.
nác, Arányi Adolf
Titkar:Lőwy Vilmos
Király u. 6.
Etnök: WiegeleSandor
Alelnokok: Kettner István, Radics
Lajos Titkar:GerzsabekErnő
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UJPESTI IPAROS KIR
Király u. 3. ( Alakult 1892-ben)
Elrrok:FeldrnarrKároly
Alelrrokok. Petőcz Endre,
Póltl Károly
Titkár: Ragályi Kálmán

4',7

Elnök: TanácsDezső
Alelnokok: ifi Tresz Sándor, ZsLIkó
Károly ; Titkár:Nagy Sándor

Úrppsn KERESKEoŐr
rÁnsut-ATA
L.

Úrppsrt IZRAELITA
rcÖzvrÚvpt-ŐoÉslEGYESULET
Attilau.2.
Elnök: BartaDezso

Alelrrokok: Lőcsei Géza, Götzler
Izsó
Titkár: Dus Imre

Úrppsn IZRAELITA NŐEGYLET
Jizsefu.10.

Ehrok:ozv. Friedlnarul
Ánninné
Alelnokok:I. Dr. KálmánÖdÖrrrré,
II'
SzékelyMiksáné
Titkár:Dr. Liclrtmarur
Mór

Úrppsrt lŐszÍv EGYESIILET

Arpádtr.50'
Díszelrrok:
Hádl Mór
Elttök: Kardos Izidor
Titkár:Lővi Vilmos

Úrppsrt KATHoLIKUS KoR
Istvántér6.
Elnök: AndrejkeJózsef
Alelnok:SzedlacsekIstván

Úrppsn KATHoLIKUS

LEGÉNYEGYLET
Csokonaiu.
Elnök: Dr, YarázséjiBéla
Tiszteletbeli elnökök: Dr. Thury
Károly' Nagy Ferenc
Titkár:CseresJózsef

Úrppsn KERESKEoŐÉs
IPAROS IFJAK ot'ivrÚvplooÉst

KÖRE
Attilau. 2.

Aryadu. 51.
Elnok:EhrewaldVilmos
Alelnok: Fuchs Bernát, Nasser Ma.
ni, LudvigH. Endre

ÚrppsrIrÖnnÚvplŐoÉsl KoR
I

..

Arpad u. )T.

Elnök: Dr. FührerSimon
Alelnokok:SzékelyMiksa, Guth Pál,
KlimaLajos
Titkár:Liszer Lajos
Úrppsrl MLrNKASoTTHoN
( bennetobb szakmai szÖvetség
és
egyestilet
) Gyár u. 41.

Úrppsu N/ruNKÁSoK''VIRRA.

DÁS'' DALKORE Vörosmartyu. 6.
ElnÖk: Bella Istvan Titkár: Bognár
Mihály

Úrppsn oxrÉNrps rŰzortő

TESTULET
Apponyi Albert u. ( Miehelisz vendéglő)
Parancsnok:
JenkovszkySandor
Alparancsnok:
Arany József
Titkár:BruschaEde

Úrppsrt PATRoNAGE

EGYESTILET
Yérosháza
Védők:gróf Káro|yi Lász|ó' Wolfiter
Tivadar
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Társelnök:Dr' Láday Győző
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EllenzékiTextilmunkás
FtiggetlenNemzet
FtiggetlenÚjsag
Horizont
Igaz Szo
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Meteor
A Munka
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Jogélet
Rákospalota
SzabadUjpest
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Figyelő
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1933- 34
ts46- 48
1 9 2 1- 2 4 ; 1 9 2 6 ; 1 9 3 -s4 4
1927
1929
1 8 8 8- 8 9
t932
194s
1929-33;7936-38
1933
1945- 48
1 9 1I
1923- 25
1924- 29
1928

A kataligusszeptemberl.től haszná|hatő
a Helytorténeti
Gytijteményben.

Hirmann László

Ébe'Nándor életrajza
sorban oroszellenesakciókban vett
Az újpestitemetőbena sírokkörészt.
búvik meg
zott színteészrevétlenül
1859.ig marad Torökországban,
egy sírkő, amely a|attegy talán kevésbéismert, mégismegbecsülésre ekkor a2 európai eseményekés a
kalandvágyltáliába szólítottak.Mint
méltóhazánkfiapihen.
lapja tudósítója tevékenykedett
Éber Nándor 1825.ben sztiletett
Lombardiában,azonbanez tobb volt
Budán, ígya reformkona|,ahazátkegyszeruújságírásnál.Tollával ez.
banjelentősváltozásokathozó korral
alkalommalkozvetlenülhazáját szolmár
egyidős volt. Joghallgatóként,
gá|ta,hiszen a magentaiéssolferinoi
jelentosmiiveltségre
fiatal emberként
csatamezőnnem csak az o|asz egytett szert,ígynem csoda,hogy rövi.
volt a tét,hamegszületése
ségállam
desen a bécsi Keleti Akadémián
nemMagyarországsorsais.
folytathattatanulmányait.AZ 1848
A szabadságharc után emigrált
márciusi forradalomidejéndiploma.
polítikaiéskatonaivezetők egyaránt
teljesítettIsztambulban,
taszo|gá|atot
úgygondolkoztak,hogy a Habsburaz eseményekhíréreazonbanhaza.
gok észak.itáIiaivereségeimegte.
sietett és felajánlottaszolgálataita
remthetika feltételeitegy kiilföldről
fiiggetlenmagyarkormánynak.1849.
szevezerIdőújabbszabadságküzde.
kikiáltása utan
ben a fiiggetlenség
szertefosz.
lemnek.Ezek a remények
kamatoztathattakorábbi ismereteit,
lottalia III.Napoleonáltal megkötött
mivel az elsó fuggetlenkormánykül.
után, a Solferino.bólkul.
ktilonbéke
titkára lett. A
ügyminisztériumanak
dott Ébercikkek mégsemvoltak ha.
világosi fegyverletételután - mirrt
tástalanok. Nag1'ban hozzá1áruItak
sokan mások - o is emigráltTörö.
aÍthoz,hog1. fe\rázzik a kozvélekországba,majd Angliába tltazott'
mintegy
ményt,hiszen a csatatéren
miatt
Nyelvismereteésműveltsége
otvenezerhalottvag}.súlyosansebemár sajtónagyhatalomnakszémito
TIMES is alkalmazta,,|eve1ezŐnek'', sült katonafektidt'kozotttiktobbszÍu
magyar férfi is, akiket kényszerrel
azaz he|yszínitudósítónak.Az újonsoroztakbe az osztrákhadseregbe.
nan kibontakozi nemzetkÖzikonflikE'gy szemtanú,bizonyos Henry
tusnak,a krimi háborunakhelyszíné.
Dunant genfi polgár a LáNinytól el.
beszámolókat
ről küldott szemléletes
borzadva hazavtazo|tés megalapítot.
Nem csak szemlélóje,
lapja szÍlmára,
Nemzet.
ta az azotais tevékenykedő
hanem tevékenyrészeseis volt aZ
A TIMES Eber
kozi Voroskeresztet.
vezérkarifőnoke lett
eseményeknek,
Nándor áIta|írtcikkeinekebbennem
Fuad pasának, a híres omer pasa
kis szerepevolt' Az o|aszremények
mellettpedig ezredesirangbanelso-

l99.5.jírlius

Szerencséremégsemestek kútba a
békekotés
után. Bár a francíacsászár
cserbenlragytaszövetségesét,
azértaz
egységügye nem rekedt meg, csupán
holtpontrajutott. Ezen lendítettetírla
legendás Garibaldi á|Í,a| vezetett

népmozgalom,
kinek
''vörÖSingeS'' önkéntes seregében
számos mawar,
egykori48-as tiszt
is szo|gá|t.Legismertebb kozotttik
talán Tün István,
aki a vezérszámysegédjelett, illetve
Ttikory Lajos alezredes,aki Palermo
ostromakor halt
hősi halált.
Éber Nándor
honfitársait kovetve csatlakozott a
diadalmas forrada'lmi sereghez,
ahol Garibaldi - érdemeí
elismeréseként. rÖvidesendandarparancsnok.
nak nevezteki. A csapatoknálismer.
kedettosszeCesareAbba-val,aki az
eseményekkrónikása, dZ ''EZÍek''
diadalÍrtjának
részese
volt.
Az o|aszíró.felkelőígyjellemezte
Éber Nándort: ttlZ ember éppúgy
nézhetné
koltőnekmintkatonának''
Garibaldi magapedig így vélekedett
Eberről, amikor valaki felhánytorgat.
ta, hogy a magyardandarparancsnok
diplomataésújságíróvolt korábban:
''Ne törődj ék azza|,lássa
énmagam
semvagyokkatona."
Az a korabeli fotográfia, amely
megórizte számunkra Éber Nandor

5l

a|ak1át,valóban egy polgári ruhás,
ugyanakkor kardos-harcias férfiút
mutat.Amikor kiderult,hogy az eWséges olaszország megtererntése
nemhozzameg közvetlenül Magyarországszámáraa fegyveresfelszabadulás lehetoségét'
Eber Nándor is
azol<hoz csatlakozott, akik sorsának
jobbra fordításátinkább politikai úton
képzelték
e|. Haza.
térésére azonban
l848-49-es tevé.
kenysége
miattcsak
a kiegyezés után
nyílt
lehetoség'
Mint Deák lríve,
ezek után a magyar
orszaggyulésben
lett képviselő míg
egészségiá||apota
miatt visSza nem
vonult a köZélettől.
Korán' mindössze
hatvanévesenragadtae| a ha|á\ ami
ta|énnem is csodálhatóílyenkalan.
doséletután.
ÉberNándor1885február27.énha|t
meg. Hogy végsonyuglrelyetmiért
éppenaz újpestitemetőbenta|á|t?
Erre a kérdésre
a helytorténészeknek
kell megtalálniuk
a vá|aszt.
Felhasználtirodalom:
. RévaiNagy-lexikona VI.Bp.l9l2
- Harry Hearder:O|aszorszÁgrövid története
Maecenas l99Z
- CsorbaLásiló: Garibaldi életeéskora
Kossuth 1988
- CeasarAbba:Garibaldi seregében
Krónika
j Bona Gábor:KossuthLajos kapitányai
Zrinyi 1988.
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},{agyZsuzsannaszakfeltigyelőésdr,
Katona Józsefnény. iskolaigazgati )
szerint,ebbena tanévben
értékelése
tanítottaÚj.
a legeredményesebben
pesttörténetét.
A díj átadásin megjelent Hollósi
GyÓrgy újpestivállalkozó, a Ricopy
Kft. tigyvezetőigazgatojais, aki a díj
- mint adományt_ biztosí.
osszegét
totta. opauszki Viktóriának grahilá.
lunk !
)
Júniusl4.én a Polgárcentrumban rendeztemeg alapítványvtkaz
egyházakésfelekezetekveze.
újpestí
tó lelkipásztorai ta|á|kozo1át,ahol
megbeszé|ték
az 1996.évbenkiadás''Ujpesti
egyházakésfelera kerülő
1840 - 1995 kö.
kezetektorténete
zott,,c. kiadványterveit.
'
Június 74-én alapítványunk
kuratóriumarendkívtiliülést tartott.
Több, aktuálistémamellettmeglárg.valtákés elfogadták Hock Zoltán
alpolgármesterúr lemondását az
alapífványkuratóriumielnöki tisztéa koről' Az űj elnök felkérésére
zeljövőben kerul sor. Hock Zo|tánilr
munkájáértezúton is koszönetet
mondunk!

)
AZ Ujpesti Önkormányzat
Civíl SzerveződésekBizottságaelfo.
gadta alapítványunkpá|yázatát és
300.000Ft osszegútámogatástnyujt
Érebben az évbena Helytorténeti
tesítőkiadásálroz.Köszönjük !
'
Május
20.án szombaton
rendezvénysorozat
egésznapos
keretében emlékezttirrkmeg a Kórolyi
Sdndor Kórház megnyitásanak100.
évfordulójáról.A fóti Károlyi kriptában a korhiuaIapítogr, Kórolyi Sdndor koporsóját koszoruzták meg az
emlékezők,majd a Karolyi korhin
foépületénlelepleztékdr. Sdndor
István kirházigazgato em|éktáb|aját,
Este a Polgárcentrumban
ünnepimiiSor keretébenköszöntötték Újpest
vezetői orvosainkat,ápolóinkat és a
gyogyszerészeket.
A jelenlévőkmedr.
l9g ünneplésbenrészesítették
Ujszászy Lószló ny. főorvost, aki
ezena napontöltottebe 90. életévét.
+
Június7.énHack Zoltán alpolgármesterúr adta Íúalapítványunk
50.000 Ft-os páIyadíjátopauszki
Viktóriánaka Pazsonyiu. iskola tör.
aki a bíráIobizottténelemtanárának,
ság ( Hirmann Ldszló elnök, Effné
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ÉponoKFT.'FURSTsÁt.IDon'rrnNzI,x pÁL,
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