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Gere Lajos.

Az Ujpesti lpartestület 50 éves története
1885-1935-ig

orkényi Ferenczy József Pest-Pilis és Solt tÓrvényesen egtes.ült vórmeglékről
szóló, ]844-ik évben írt politikai íÖldteíratdbqn írja: ,, Pest ( Uj- vag,, Kispest )
Pest sz. kir. várostól északra, az ördögmalmon túl fél óra, a káposztósmegteri
pusztón telepített kis falú, néhdny hdzakból, de csinosan épültekből, asztalos és
mós mesterember lakókból, korcsmók, mészórszék és vendégfogadóból óll, me-
lyet leginkább az ]838-i pesti nag órvízkor szálltak meg némelyek, a gróf Kár.
olyi István úr engedelméből menedéket keresvén, ,, Ebből az adatokból megdl-
lapítható, hog idestova l00 esztendő előtt Újpest mór virógzó ipari helység
volt, ahol főként asztalos- és vendéglősipart {Íztek'

Ha az iparossóg települési viszonyait vizsgóljuk, azt lótiuk, hogy.faluhelyeken
óltalóban eg-két iparos van, akik a helyi lakossdg legsiirgősebb ipari szükség-
leteit elégítik ki. A.fenti idézet szerint Újpest kÓzség kivételt képezett, mert mór
I838-ban sok asztalos és más mesteremberfoglalkozott ,, csinos ,, épületekben
az iparral.

Az iparosság Ujpesten való letelepülésének okait 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 mindenféle g,lórakat
szabadon átlíthatnak és okórmilyen kézi mesterséget szabadon .folytathatnak,
egtedt;l a mészórszék, serfőzés és mérés, úgt az épületfaval való kereskedési
jussok kivételével ,, - míg a 8-ik pont szerint - ,, hog a glárak, mesterségek és
kereskedés minél e!őbb virdgozhassanak, a megtelepedni kívánólcrtak előre is
aló kell ma4okat vetni azon szabólynak ( statutum ), melynélfogva magok kazatt
sem céheketformólni, sem az ipart megszorító, kirekesztő kivóltsógos leveleket
( exclusivum privilegium ) szerezrti nem fognak, hanem mindnyájan uq)/anazon
jussal élhessenek, kivévén azon jussokat, melyeket az urasdg az I. 3. szám alatt
magónakfenntartott és amelyeket vag,l mago gtakorolhat, vag1/ kt;lön szerződés
útidn egleselcrlek, vagl tÓbbelcrtek óltal. adhat.,,

Amint lótiuk, mór az ]859. évi császóri nyílt porancs iparkorlátozó rendelke.
zései megelőzőleg (ijpesten aZ iparszabadsdg - kis korlátozásoktóI eltekintve -

biztosítva volt, aminek következtében mindazok az ipartűzők, akik bórm,ely ok
miatt ipar{Ízési joghoz nem juthattak, az újmeg,leri gyarmaton ( jelenleg Ujpest )

. 
A szprzíi 1 t ss t ócsa . t oo t Újpest) |gzz-tő| az Ipartestillet titkára, több újpesti egyesület vezptő tisáségvise-

lője volt. A most közölt tanulmánya l935-ben az IpartestÍilet alapílísának 50 évfordulójrírr megielent könyvben
látott napvilágot.

I
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Szabadon gyakorolhatták a kézművesipart, akdr a,gláripart, A földbirtokos te-
lepítőnek ezek qZ intézkedései vetették meg tehdt Ujpest iparónak és kereskedel-
mének alapjót, mely szildrd alapnak kÓszÓnhető Úipest vóros hatalmas, szinte
amerikai tempójúfejlődése, iparónak és kereskedelmének hatalmas fellendülése.

A céhek megszííntetését kimondó 1872. évi XIII. t.-c. az egész országban kor.
lótlqn iparszabadságot engedélyezett, ami azt jelentette, hog1l bdrki bárhol bár-
mely ipardgat szabadon gyakorolhatott' A tÖrvény ezen rendelkezésének volt
kÖvetkezménye, hogy a Szerencsevadászok tÓmege az iparíízésre vetette mogót
és kontárkoddsukkal, vakmerő spekulócióikkal tr)nkre tették az igazi iparossógot
és megteremtették az iparlovagok hírhedt rendjét. Az iparossógnak az a csekély
tÖredéke, mely a korldtlan iparűzés glilkos hatdsa alatt el nem pusztult, állan-
dóan sürgette betegségének mielőbbi orvoslásdt, de ]0_]2 esztendő kínos ver-
gődésének és ktizdelmének kellett elkÓvetkeznie, míg a ür)rvényhozds megalkotta
és az ]884. évi XWI, tÓrvénycikkbe iktatta az új ipartörvényt,

A céhrendszer megszüntetése utdn az újpesti iparossdg azonnal hozzófog az
eddigi tiltott szervezkedéshe: és az ]879-ik év augusztus l4-én megtartott kÖz-
gyűlésen megalapította a: újpesti 1',eg/es ipartdrsulatot, melynek elnr)kévé
Lipórdy Jónost, titkáróvó pedig }v{ayer Ferencet vdlasztottók meg'

Az új ipartdrsulat napyszerűen t(jltötte be hivatásót' Erélyes kézzel nyúlt bele
a korldtlan iparűzés dzsungelébe, az iparosok és a segédszemélyzet kazött kelet-
kezhető súrlóddsok és peres kérdések kieg,,enlítésére békéltető bizottsógot óllí-
tott.fel, őrkadan a munkaadó és munkósok kÖzÖtti viszony békés fenntartásáról,
ig,lekezett a tórsulat tapyait a munkds- va{y munkahidnyból eredő bajok ellen
megvédeni, az egyes iparógak.fejlődését előmozdítani és a versenyképességet
emelni.

Ennek az Ónkéntes társulatnak tapja lehetett minden iparos, aki iparót Újpes-
ten, a tc)rvény kellékeinek megfelelően, Ónóllóan g,lakorolta. t{ők és kiskorúak is
tag1ai lehettek a társulatnak, azonban ezek jogaikat csak társulati tag megha-
talmazott útjón gyakorolhatták. Amint említetttik, a belépés onkéntes volt, azon-
ban az itteni iparosság szívvel - lélekkel csatlakozott a tdrsulathoz, sőt igen szi-
gorú.feltételeket szabott meg a.felvételnél, ígl tÓbbek kazc;tt Gyuriss Kóroly ci-
pészmester képesítését igazoló okmónyai kiegészítésére utalta, jóllehet nevezett-
nek emiatt kt;lfAldre kellett utaznia.

, Az ipartdrsulat ezen iparvédelmi és fejlesztési ténykedéseken kívül szolgólta
Ujpest, kultúrójót is. Eg1,,ik elnc)ke, Himmer Ignác alapító taga volt az aranyér-
mes Ujpesti Dalkornek, amely ténykedése dltal igen nagt szolgdlatot tett Vjpest
megmagyarosodósdnak. A tÖrténeti hííség kedvéért megemlítjük, hogy az Ujpesti
Dalkar próbdit éppen ezen Himmer lgndc tdrsulati elnök asztalosm{Íhelyében
tartotta.

Az ipartórsulat természetesen q legőszintébb tarekvésekkel vett részt az ipar-
testületi tÖrvény előkészítésében, mert végeredményben aZ c)nkéntes,
kényszernélküli tdrsulós, tovóbbó a képesítés kényszerének a hiánya csak súlyo-
san nehezedett az iparossdgra. Mindent elkÖvetett tehát, hogy az ipartÖrvény-
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tervezet mielőbb tető ald jusson.
Az ]884-ik évi XWI. t.-c. életbeléptetése utdn az ipartársulat kimondotta.fel-

oszlósát, a tdrsulat vaglonát ótadta az I885. évben megalakult újpesti ipartestü-
letnek. Az ipartdrsulat 952 forint 17 krajcdr takarékbetétjét, továbbá 92 forint
40 krajcár készpénzvag1,,ondt, Ósszesen tehót ]044 forint 58 krajcárt Bóday Já.
nos ipartórsulati volt pénztórnok ótadta Rein Ede ipartestületi pénztórnolcrtak.

Ezzel az utolsó ténykedésével sziint meg aZ újpesti ipartórsulat és amikor er-
ről szdmot adunk, katelességünknek tarjuk azok előtt az iparosok előtt meghaj-
tani az elismerés és kÓszÖnet zdszlajót, okik o mag/ar ipar tÓvissel kirakott útjót
jdrhatóvd igyekeztek tenni a képesítés elvének előmozdítósa által.

Az újpesti iparosság, mely érdekei-
nek védelmére métr elózetesen ipar.
társulatba volt tomörtilve, a törvény
életbeléptekor azowtal. hozzáfogott
az ipartestiilet megszervezéséhez.
Felkérte a váci járás fŐszolgabirőját
az ip arte stül et mielőbbi me g a|akításá-
ra, ami 1885. évi július havában a
jelentegi katholikus korben magtar-
tott első kÖzgyiilésén megtortént.

Az első elnök Javorniczky János,
az e|oljtroságtagai pedig a követke.
zők voltak: Kilian Gábor alelnök, -
Szekeres János' Dobos József, Hádl
Mór, id. Hatossy Nandor, 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, Bauer Józse{
Drobina János, Gráczinger Míksa,
Deutsch Zsigmond, Liebentritt Jó.
zsef, Schaff RezsŐ' Szabi Jizse{ id.
Csapó József.

Ezt az első elÖljáróságot 1885.

augusztus 4-ére a kovetkező oldalon
|átbato '' Meghívó ''.val hívta ülésre
az elnök és alelnok.

Az ülés tárgysorozata érte|mében
az eloljaróság Mártonfr Frigyest
titkártá, Rein Edét pénztÍrnoYká,
Adamis Lajos ügyvédet ügyésszé
választotta meg' id. Hatossy Nandor
és Deutsch Zsigmond ellenőrok let.
tek.

Az elo|járóság a választás megtör.
ténte után azotvlal komoly munkához
fogott''' Szálláskereső_bizottságot''
küldÖtt ki Pahocsa István, Pencz
Vince, Heissz Karoly, id. Hatossy
Nándor, Hádl Mir és Kilián Gábor
személyében, akiknek sürgős felada-
tává tette, hogy az ipartestület mí.
előbbi elhe|yezéséről gondoskodja.
nak. A bízottság a reérott feladatnak
hamarosan eleget is tett úgy, hogy
l885. aug. 31.én mar jelentette, hogy
a Sandor-utca 22. számű házban si.
kerult a hivatal részére egy szoba _
konyhás lakást, a kézbesíto részére
pedig ugyancsak egy szoba - kony-
hás lakást évi l50 forintért kibérelni.
Az elo|járóság a vonatkozi jelentést
tudomásul vette, egyben pedig Stitz
Józsefrrek, aki a jogelőd ipartársulat.
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Az e|o|járóság 1885. auguszfus 4.ére egybehívott ülésének meglrívója.
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nak éveken át ingyen adott szállást'
legőszintébb koszonetét fej ezte ki.

Az adminisztrációs ténykedéseken
kívül már az első eloljarósági ülések
foglalkoztak olyan ipari problémák.
kal, amelyek még ma , 50 év után is
megoldatlanok maradtak. Igy Baki
Imre üveges a háza|ás eltiltásara
kérte fe| az eloljáriságot, Haidinger
Mátyás egyik hentesmesternek szak-
képzettségét tette vita tÍngyává, a ci.
pészek testületileg kértek jogsegélyt
a kontárok ellen. Ez az utóbbi panasz
olyan súlyos volt, hogy a piacon és
vásárokon árusító kontarok felkutatá.
sára Pencz Vince és Dobos József
eloljárókat kuldte ki az ipartesttilet ,
egyben pedig a vácí járás
főszolgabkájátőI felhatalmazást kért
az iparhatóságl biztos részére, hogy
esetleg karhatalommal is akadáIy ozza
meg a kontárok garttzdáIkodását'

Ugy látszik, hogy az ipartestiilet a
közigazgatás gyorsaságáva| már ak.
kor sem lehetett megelégedve, mert
aZ 1885. fiovember havában tartott
eloljárósági ülés arra kérte fel a fei.
ügyeleti hatóságot, hogy a netáni
ipari intézkedéseket Yagy rendelke.
zéseket ne a községi elöljaróság útjan
ktildje le az ipartestületnek, hanem
ezekben a kérdésekben kozvetlen
kapcsolatot teremtsen. A mar eddig
eloadottakból is |áthato, hogy az
ipartestület eiöljarisága tudatában
volt hivatása komolyságának és jo-
vőbeni feladatának, mert alighogy
megkezdte működését és végezte a
törvény tilta| reá szabott munkálato.
kat, máris saját otthon megteremtésén
fÍtradozott és minden torekvése oda
irányult, hogy aZ ipartestület abba
koltozzék. Már 1886. január havában

kiküldÖtte Simon Dániel' Heissz
Károly' Kilián Gábor' Pencz Vince
és Rein E'de eloljarókat azzal a fel.
adattal, hogy a város kozpontjában
megfelelő telket keressenek az ipar.
testület saját otthona részére. A bi-
zottság múkodése.gyors és eredmé.
nyes volt, mert még abban a hónap-
ban megvásárolták Péchy Gyorgfiől
514 forint 90 krajcarért a Karolyi-
( jelenleg Király- ) és Diófa utcák
sarkán lévő 340 négyszÖgoles telket.
Ugyanakkor Heissz Károly, Lederer
Győzo, Zimsbaum Mani' Simon
Dániel, Hádl Mór és Pencz Vince
tagokból á1|ró épitő_bizottság alakult
meg, amely Heissz Károlyt bizta meg
a tervek és koltségvetés elkészítésé-
vel.

Ebben az évben az iparhatósági
biáos személyében is vá|tozás tör-
tént' amerrrryiben Mády Lajos első
iparhatóságr-biztos tisztségéről le.
mondván, a váci jarás főszo|gabirája
Beniczky Antal kozségi jegyzőt bizta
meg az'iparhatósági_biztosi teendők
ideiglenes ellátásával, majd Adamis
Lajos tigyvéd toltötte be ezt a tisztsé.
get;

Erdekes jelenség, hogy az ipartes.
tÍilet mar akkor érezte hátrÍnyát an.
nak' hogy az e|sö fokú iparhatiság
Vácon székel és minden kis ipari tigy
elintézéséért oda kell futkaroni' E,z
vezette azvtin az iputestületi eloljá.
róságot ara, hogy az 1884. évben
megalakult Függetlenségi Körrel
karöltve 1886. marcius havában
mozgalmat indított Újpest nagykoz-
ségnek rendezett tanácsú várossá
való átalakulása ügyében.

AZ 1884. évi XVII. t..c. rendelke.
zéseinek hianyait a gyakorlati élet
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lramar megmutatta. E'zért a testtilet
eloljárósága l88ó. március havában
kérte aZ első fokú iparhatóságtól,
hogy aZ ipartgazo|ványok kiadása
előtt kérje ki az iparte'stület vélemé-
nyét szakmai képesítésre vonqtkozó-
lrg. Harminchat esztendonek kellett
elmÚrlnia, amíg az iparos ságttak ez a
kívánsága az 1922. évi XII. t..c. al.
kotásával teljesült. De már ekkor
felrnerült az a kívánság is, hogy a
kontárok tigyeit az ipartesttiletben
bírálják el, illetve ezze| a funkcióval
az ipartestület békéltetőbizottsága
bízassék meg. Ugyancsak midosíti
javaslatot tett az ipartesttilet a meg-
rendelések gyijtése és a vásározási
jog tárgyában.

Nagyon érdekes azonb;an az ipar.
testület elölj aróságának állásfoglalása
az asztalossegédek érdekében. AZ
asztalossegédek Önképző egylete
ugyanis kérte az eloljériságtól, hogy
kulturális célkituzéseire való tekintet-
tel erkÖlcsileg támogassa. Az e|ö|já-
róság a kérelmet egyhangulag elfo.
gadta, rnely hatirozatÍniú az ipartor.
vény rendelkezéseire hivatkozott.
Meghatalmazta egyben a segédtartó
mestereket, hogy segédeik béréből a
segédegylet céljaíra hetenként bizo.
nyos krajcarokat vonhassanak le,
mely Összegeket az egy|et pénztárába
szolgáltassák be. Az e|ö|juóság ösz-
sze is lrívta az asztalosmestereket,
akik megvitatták az ebben a kérdés.
ben felmeniiő teendőket.

Az 1886. év nagy fordulipontot
jelentett az ipartestület életében, mert
a tagok' főképp azonban az eloljárók
buzgalma következtében sikerült
megépíttetni az ipartestület szél<há-
zát, A bekért ajanlatok közül Csillag

Károly 3l09 forint 18 |<rajcárért,
LÖwy Dáüd és Fia cég pedig 2986
ft 85 Wajcárért tettek aján|atot a Si.
mon Dániel és Rein Ede által terve.
zett házta, melynek egyik fikikötése
volt, hogy |2 |ábnyi viztartalmú gé.
meskúttal szereljék azt fe|. A kiktil:
dött bizottság a 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 testiileti szé|<hfuat
2900 forintért teljesen el fogiak ké.
szíteni.

A tagsági díjak igen nehezen foly.
tak be, úgy hogy 1886. év végén a
hátralék 2560 frt 50 |<rajcárt tett ki,
aminek kovetkezménye volt, hogy az
ipartesttilet l886. év november havá.
ban fizetéSi zavarokkal kuzdott. AZ
eloljáróság igyekezetr. a ftzetési zava.
rokat lekizdeni és mar arro| tingyal.
tak, hogy kolcsÖnt vesznek fel a
szék'báaa' amikor Rein Ede akkori
pénztárnok 100 forint kamatmentes
ktlcsönt ajánlott fel az ipartesttilet-
nek, mely nemes példan a jelenlevők
felbuzdulván, Bussfu Imre 100'
Deutsch Zsigmond 100, Szvoboda
Gyorgy 300 forínt kölcsont ajanlottak
fel, indoklásul felhométn, hogy a ké-
sői utódok ebből is lássák, hogy az
iparosságnak saját intézményei táL-
mogatása elsőrendű erkolcsi kÖteles.
sége és ennek teljesítéséveljó példá.
val kíviínnak elÖlj ární.

Nem feledkezett azonban meg az
akkori eloljáriság a kolcsönÖs segé.
lyezésről sem' amikor 1887. év ele.
jén megalakítottak az ipartestület te.
metkezési csoportj át, Ezen az önse.
gé|yezo egyestileten kívul kulturális
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célok szo|gá|atában is á||t az ipartes.
ttilet, amikor az Ujpesti Dalkört tá.
mogatta azza|, hogy átengedte részé.
Íe az ipartestület nagytermét, ingyen
advan a dalkor részére úgy a fiitést,
mint a világítást.

Aű, 1887. év külonben is igen je.
lentős hatarkő a kisiparosság történe.
tében, mert a budapesti kereskedelmi
és iparkamara kezdeményezésére a
kisiparosság is. felhivatott a honvéd.
ség részére szükséges ruha_ és bőr-
szükséglet száIlítására' Ebben M
időben merült fel az otthon dolgozó
munkások ügye. Az iparíesttilet elol-
jérosága auguszfusi ülésében a legha.
tarozottabban tiltakozott az ellen,
hogy űgynevezett zicces munkásokat
foglalkoztassanak és tiltakoásában
rámutatott affa a veszedelemre' mely
aZ iparosságot fenyegeti a zicces
mmkások kontárnevelésével. Ez a
panasz is, mint az iparosság legfobb
paÍLasza, azonban csak kiáltó szó ma.
radt, mert amiképpen a kontárügy
mar akkor is probléma volt és annak
lekiizdése érdekében szÍnszttmra
gyűléseztek' memorandumoztak az
iparosok, ez a probléma még ma is
az,. azzal a kulonbséggel, hogy ma
mtr a kontárok elleni küzdelem, az
iparosság élet*halál hucává noveke.
dett. A kontár_kérdés mellett azon-
ban mar a kozadók problémája is fel.
vetŐdött. Lipárdy Janos ipartesttileti
tag 1887. novemberében uryanis
felhívta az e|oljáriság figye|mét az
iparosság ttiadizására. Igaz, hogy ez
a felszilalás nem sok eredménnyel
járt, mert úgy mint ma is történik, a
pénnlgyi hatiságok mindig megtalál.
ték a midját az adőztatás szigorításá.
ra. Igen naw probléma volt az

ipartesttiletnek a tagságtr-, foként
azonban a behajtásí díjaknak a be-
szedése. E tárgyban szinte minden
ülésen felvetődott az a kérdés, miként
kellene és hogyan lehetne a tagság;
és beiktatási ddak beszedését biztosí-
tani' A váci fószolgabíró, mint első
fokú iparh atőság ir attÍtr áb an maj dnem
minden hónapban megtalálható az az
instancia, hogy a testületi díjakat
szedjék be, azonban a kezdeménye.
zés úgyszólván alig vezetett ered.
ményre. Ez a nemftzetés volt az oka
annak a kényszernek, hogy az ipar.
testtilet 1887. júlíus havában kényte.
len volt a váci takarékpénztárná| köI-
csönt felvenni, melyet az iú széh'há-
zon telekkonyvíleg biztosítottak.

A kovetkező 1889. évben megle-
hetős kar érte az ipartesttiletet, mert
betÖrők guÍndákodtak a széL<házban
és az összes taláIt készpénzt, vala-
mint a munkakonyveket elraboltak.
Még egy kiemelkedő pontja volt az
akkori ipartesttileti életnek:
Javorniczky Jálros, az ipartesttilet
első elnöke nem volt hajlandó tovább
vinni az ügyeket, mire az ipartesttilet
közgyiÍlése Gasparek Karolyt vÍúasz-
totta meg elnÖknek. Ene az időre
esik az i{úság tomtrítésének gondo.
lata.

A tanonciskolakkal, azaz jobban
mondva az ott fizetendő dija|<kal, az
iparosságnak mindig wtája volt. Az
vo|t az íparosságnak ugyanis az áI-
láspontja, hogy az oktatásügy állam-
feladatot képezvén, a ktltségeket
nem lehet átruhámi az iparosságra,
hanem az iparoktatás teljes kíadásaít
az áIlatrtak, illetve a kozségnek kell
viselnie. A tanoncfenntarti kozség
természetesen eZ ellen állandóan til-



l995. júliui Újpesti Helyttirténeti Értesító

takozott, úgy, hogy a dolgok a ki.
lencvenes években oda fajultak, hogy
maga Csepreghy Pál ipartesttileti al.
elnök tett indítvényt ana vonatkozó.
lag, hogy ezeket a koltségeket, illetve
a beíratási díjaknak ftzetését az ipa.
rosok tagadják meg. A felugyelő ha.
tiságnál vali deputációzás azonban
nem vezetett eredményre, miért is az
ipartestület elöljárisága Baross Gá.
bor akkori kereskedelemügyi minisz.
terlrez fordult, hogy ez a sérelme
orvosoltassék. Az ipartestület e lépé.
se miatt Gasparek Károly elnok még
a sajtó részéríl| is erős támadásnak
volt kítéve, ennek dacára ez az ugy
is' mint tÖbb máS ipari sérelem papír.
kosárba kerult. Tény azonban dZ,
hogy a beíratási díjakat továbbra is a
tanonctartiknak kell viselniük, sőt az
1922. évi XII. t..c. szerint a tanon.
ciskolai szerek és eszközök beszer-
zése a tanonctartókat terhelik. Ered.
ménytelen maradt az a mozgalom is,
amely a tanonciskoliík feletti felugye-
|etet az ipartestiiletre kívanta binr1..
Maradt minden a régiben. A tanonc.
iskolák fenntartija továbbra is Újpest
nagyközség volt.

AZ 1889. esáendőben szervezték
az aradi országos iparos _ kongresz.
szust, amelyen az ipartestiiletet
Gasparek Károly elnök, Csepreghy
Pál alelnök és Deutsch Zsíga elÖljáró
képüselték. Ebben az évben vo|t az,
országos bőr_kiállítás is, melyen az
ipartestület tagjai tekintélyes szám-
ban vettek részt. Ugyanekkor azŰi-
pesten felállítandó ''Kossuth _ temp.
lomra'' 50 forintot adománvozott az
újpesti iparosság.

Az aradi kongresszuson mar meg-
lehetősen súlyos sérelmek hangzottak

el az ipartorvény hiányai miatt.
Gasparek Károly elnök és Csepreghy
Pál alelnök ismételten szorga|maztik
a torvény revízioját' a kereskedelem.
ügyi miniszter azonban a midosítást
nem ta|á|ta szükségesnek, mert
szerinte - a kisipar bajait nem az
ipartörvény esetleges hiány ai, hanem
a Íagy közgazdasági áta|akulások és
a gyánpar versenye okozták. Ebben
az évben ipartestületi titkárváltozás is
volt, mert a lemondott Mártonffy Fri.
gyes helyét Erschinger Jánossal tol.
tötték be'

Nagyon fontos eseménye volt az
1891. évnek, amíkor Lattis János
elölj ári indítvanyo zta, ha gy az e|oljá-
róság alakítsa meg a betegsegé|yező
pénztárt. Voltak akik ezt' mint új in.
tézményt, ellenezték, végeredmény.
ben azonban Gasparek Károly,
Csepreghy Pál, Pótz Mihály, Bodnár
Sámuel, Tilián Gábor, Farmathy Ist-
ván, Kocsan Mihály és Dobos József
elÖljarókból ál1ó bizottságot küldték
ki a kérdés tanulminyozására, akik
üszont ennek megvitatása után
Sz|ávi BéIat kérték fel a betegsegé-
|y ező pénztár a|apszabályainak elké-
szítésére.

Ugyancsak ebben az évben, vagyis
1891-ben alakult meg az újpesti ipa.
rosság színe_javát magába foglaló
ifiúsági kÓr az Ujpesti Iparos l{ak
Kore, rnely egyesület auguszfus 20-
Ín zászlo szentelés i tinnep élyt tartott.

Ipartesttilettink történetéhez tarto.
zLk az is, hogy Gasparek Kiíroly se.
gé|ya|ap létesítését jelentette be és
hogy az d0ljáróság elhatározta, hogy
az áryákat szerződtetési díj fizetése
alól felmenti.

AZ t890. évben 1288 tagot szitm-
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|á|i ipartesttilettink Fischer Dezső
indítvany ár a elhatár ozta, ho gy r aktár
és hitelszövetkezetet létesít' majd
1894. április havában asztalosnyers.
aÍLy ag _ b eszer ző szovetk ezetet a|api-
tott. Ugyanez év november havában
Szterényi Jizsef volt kereskedelem.
ügyi miniszter, abban az időben még
iparfelügyelő, kezdeményezésére el.
hatirozta, hogy a kereskedelmi mi-
nisztertől áLlani faipa1 szakiskola
felállítását fogia kérní. Erdekes a ké-
relem indoklásaná| az a megállapítás,
hogy Újpesten az aszta|osipar a leg.
magasabb fokon áll és azt itt legiob.
ban uztk. Az újpesti ipartestület a
szakiskola fenntartáséúloz évenként
100 forintot a község pedig 500 fo.
rintot ajánlott fel.

Az |892, év június l9.én megtar.
tott eloljarisági ülés Póhl Karolyt
váIasztotta meg titkárnak, aki teljes
erejével látott hozzá az ipai ügyek
rendezéséhez. Tanonckiállítás rende.
zésén fáradozott, majd a kereske.
delmi és iparkamara ittjÍn kieszko.
zo|te, hogy az újpesti iparosság is
részesíttessék nemcsak a magyar kir.
honvédség, hanem a császét'"J és kir.
hadsereg beszerzési szükségleteiből,
de nem mulasztotta el újból stirgetni,
hogy az első fokú iparhatóság a
szakképzettség igazo|ásénáL köteles
legyen az ipartesttilet véleményét ki-
kérni' még abban az esetben is, ha a
folyamodó fél közvetlen az első folcu
iparhatóságnál kérte iparigazolvá-
nyanak kiadatását.

Nagyon érdekes az akkori iparos-
ság mentalitása, hogy amikor a
Wolfirer_cég 100 foríntot adomanyo.
zott olyan németajkú tanuló jutalma.
záséra, aki legjobb előmenetelt, ta-

núsít' az a|apítvány rendeltetésének
megv á|toztatását kérte, mire Wolfrrer
Tivadar, azadominyozo, a 100 forin-
tot az ípartestületi szé|<ház kölcsöné.
nek törlesztésére engedte éLt. A
mindinkább érezhető konkurencia az
ipartestiilet elöljári ságát is fokozot.
tabb munkálkodásra serkentette.
Legélesebben szállt síkra az első fo.
kú iparhatőság azon intézkedése el.
len, hogy a zálogosok részére az Ín.
verésből üsszamaradt cíkkeknek el.
adását engedé|yezte, de súlyos sé.
relmet látott abban, hogy a fegyinté-
zetek termeléseikkel a kisipar egzisz-
tenciáját veszéIyeztetik. Ebben az
tigyben aZ ipartesttilet 'részéro|

Gasparek Károly, Fischer Dezső,
Pitz Mihály, Tresz Sandor, Bodnar
Sámuel és Sátor István eloljarókból
á11ó küldöttség kereste fel Ráth Kár.
oly kereskedelmi és íparkamarai alel.
noköt, akitől illetékes helyen e|jÍrását
kérte. A kamaraí alelnok a legna.
gyobb megértéssel fogadta a küldÖtt.
séget és kijelentette, hogy a sérelmek
orvoslása tekíntetében mindent el fog
követni és oda fog hatni, hogy az ipa.
rosoknak illegitim konkurenciát ne
csináljon senki.

Ebben az időben tartotta az Orszá.
gos Iparegyesület 50 éves megalaku.
lásanak emléktinnepélyét, melyen
ipartesttilettinket Gasparek Kríroly
elnok és Lukácsoüts Gyula eloljári
képüselték. 1893. év januiír havában
tartottiík meg a budapesti kereske.
delmi és iparkamarai választásokat,
mely alkalommal Wolfirer Tívadar,
Weisz Mir és Schőn Bernát wáro.
sokat választották meg a kamarai ke.
rület képviselőinek. Az ipartesttiletbe
tömörült kisiparosokat ez a váIasztás
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annyiban bántotta, hogy az 7296 ta-
got számláló ipartestület tagjaiból
egyet sem választottak be a kamará.
ba' miért is elhatároúák, hogy a vá-
lasztás ellen jogorvoslattal élnek. A
fellebbezés ügye azonban később
békésen elintézést nyert.

AZ ez évi kozgyúlés több nagy.
értékű iparfejlesáő hattrozatot ho.
zott. Igy ebben az évben határozttk'
el, hogy ilj szé|úlázat fognak építeni,
továbbá a segédek részére rajz_
tanfolyamot létesítenek, az ipartestti.
leti telek örokbérének megváltását
kérelmezték gróf Karolyi Sándortól'
Ez utibbi célból kiktildÖtt bízottság,
rnely Gasparek Karoly, Adamis La-
jos, Farmathy István, Pótz Milrály és
Stimeghy György tagokból á11t, nem
jutván a gróf színe elé: Kaprinai
odon jószágigazgató támogatását
kérte, aki a Legnagyobb készséggel
ígérte meg kozbenjárását, amelynek
eredményéhez képest a telek négy.
zeto|ét 5 forintért váltottak meg, va-
gyis l703 forintot tett ki a megváltási
élÍ' Az évi 68 forint |2krajcttrt kitevő
kamatokat a foldesur jó iparostanonc.
iskolai tanulók jutalmazásiíra engedte
át. Napjainkban kulonos érdeklő-
dést válthat ki az , hogy a kereske.
delrni miniszter a kereskedelmi és
iparkamara útjan azt a kívánságát
rryilvánította, lrogy a kisiparosság
szakmába tornortilve alapítson gyára-
kat vagy legalább is szövetkezetek
formájába tömÖrüljon, mert a minisz.
ter ebben |átta a kisipar boldogulását.
Lelret vitatrri ennek az áI|áspontnak
lrelyességét vagy nem lrelyes voltát, a
tény azonban az, hogy a kisiparosság,
ha trehéz kortilmények kozott is, de
létéért ktizd és küzdeni fog mindad.

dig, amíg az egész vl|ág, így az
egyéni ízlés is nem uniformizáIodik'
Igaz, hogy az e|képzelés egyik indí.
téka talán az erők tömörítése volt'
azonban a kisiparosság sem iz|ését,
sem fliggetlenségét nem volt hajlandi
feláldozni miniszteri elgondolások
kedvéért'

Megemlí$tik még, hogy az ez évt
miskolci kiállítasra M ipartesttiletet
Gasparek Karoly, Csepreghy Pál és
Deutsch Zsigmond képviselték.

A kÖzeledő millenaris rinnepségre
ipartestülettink iS erősen készült. Az
országos kozponti bizottság egyéb-
ként is nagy terheket rótt az elÖljáró-
ságra, mert az újpesti helyí bizottság-
nak rende|te a|á a pilisi felsőjárást'
valamint Szentendre r. t. várost.

A bizottság á||andó permanenciá.
ban volt és ennek volt eredménye,
hogy a gondjaira bízott iparosság
igen szép számban jelent meg a mil.
lenáns kiállításon.

Ebben az esúendŐben súlyos pa-
naszok hangzottak el a ruhakereske-
dők és rőfosök ellen, akík nyakra_
főre vették fel a rendeléseket és úgy.
nevezett ziccesekkel készítették el a
megrendeléseket.

Emiatt az ipartesttilet ismételten
panasszal fordult az e|só fokú iparha-
tósághoz, azonban nem sok ered.
ményt éretek el, mert Sátor Istvan és
Fischer DezsŐ elÖljárók megá||apitá.
sa szerint a kontárok ellen nem védi
meg az iparhatóság a kísiparosokat,
mert igen csekély btintetéssel sújtja
őket. Ebbol az esetből kifolyólag el-
határozta aZ elöljáróság, hogy a
kontárok elleni panaszát kÖzvetlen a
kereskedelmi miniszterhez fogla
megtenni.



Javorníczky János
188s -  1889

Gasparek Károly
1889 -  1895

Lukácsovits Gyula
1895 - r89'.7

BusS Istvan
1897 - 1899

Farmathy István
1899 - 1907

Koranyi Jenő
1910 - 1926

Rein Karoly
1926 -

Csepreghy Pál
1,907 - l9l0

AzIpartesttilet elnökei 1885 _ 1935 közott.
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Megemlítjtik még' hogy az |894,
szeptember havában .Lembergben
rendezett kiállításon Csepreglry Pál
képviselte aZ ipartesttilehinket' aki
beszámolój ában megállapította' hogy
áIta|ában az ipari cikkek készítésénél
a maryar ipar elobbre van, mint az
ottani ipar, viszont azonban abányá-
szat sokkal fejlettebb, mint bazánk.
ban.

Az iparos-segédek betegsegé|y ező
és temetkezési egylete 1893. februar
l -én tartotta meg alakuló kozgyilés.
ét. Ezt a szociá|is intézményt az iry
pesti iparosság nagy mértékben fel-
karolta, mert amint olvassuk, tagjai-
nak száma már az alapítás évében
meghaladta a nyoIcszÍnat. A segé.
|yező-egyleÍ' első kézze|fo$tato
eredménye volt, hogy Széchenyi
Kázmér gyógyszerész 30 %o-ka| re-
dukálta a gyogyszerek arát az újpesti
bete gse gé |y ezo tagj ain ak.

Igen szomoru napok sÚrlyosodtak
ebberr az évben az ország iparosságá-
rd,. Az 1894. március 2-án negf.artott
elöljárósági üléserr Gasparek Károly
elnÖk hosszabb beszédben emléke.
zett meg Kossuth Lajos nagyságáról
és kérte, hogy emlékét aZ újpesti
eloljáróság is örokítse meg jegyző-
könyvében. Az eloljáróság felállva
hallgatta meg elrrökének beszédét,
rnelyet jegyzőkonyvbe iktatott. Innen
idézzL\k a következő szavakat,.

'' Legnagyobb és elmulasáhatatlan
kotelességemnek ismerem jelenté.
sembe foglalni és e|ső helyen megem.
lékezni azon meglnérhetetlen naw
csapásróI, azon pótolhatat|an vesáe-
ségrő|, rnely ezt a rnegpróbáltatás
ezentyi ktizdelrneit áté|t tremzetet, e
hazát Kossutlt Lajos nagy fiárrak el.

hrrnyta á|ta| érte' Felesleg-ésnek tar.
tom e legnagyobb magyar embert
ismertetni, de nem is lehet célom
ehelyutt érdemeit felsorolni, hazasze-
retetét ecsetelni. Az egész művelt és
igazságot osztó államok meghaj olván
a ravata| előtt, elismerésük jelétil
részvéttiket fejezték ki a gyászo|ó
családnak és kegyelettik adőzásáu|
koszorut helyeztek a Halhatatlan ko-
porsójara. Hazaftas legbelsőbb érzi-
lettől vezére|ve' megtört fajdalmas
szíwel, hamisítatl an mawar érzu|et-
tel siettünk a részvétben asztozni'
testtiletileg részt vettünk a vi|ág á|ta|
még nem látott igazi mély gyász és
legbensőbb résmét_érziletével vég.
bement végÍisáesség megadásában. a
temetésen' ,'

Gasparek elnök az'z'a| végezte beszé-
dét '' kÖnnyű legyen Néki e baza
foldje és áldott legyen emléke Kos.
suth Lajosnak. '' A mély meghatott.
sággal hallgatott beszéd után gyásza
jeléül az e|ö|járóság üléseít és akoz-
gytilést elnapolta.

A következő |895. év kozffilésén
Gasparek elnik bemutatja a szé|<hÍu
átépítésére vonatkozó. tewezetet.
Ugyanebben aZ évben Lukácsovits
Gyulát vá|asztották aZ ipartestület
elnökéül mely kozgyűlésen Pótz Mi.
há|y, Buss István és Perich Karoly
segélyegylet igazgatőság1, Deutsch
Zsigmond és Petőcz Endrét választott
bizottsági' Bajusz Sándor pedig fel.
ü gye lő--bi zottsági tagoknak v á|asztot.
ták meg.

l895. évben tartott még az ipartes-
tület rendkívtili kozgyíilést is, rnely
alkalommal Fannat|ry István alelnok
javas|atára Fischer Dezsőt és Csil|ag
Károly kérték ful rnegfe|elő. 80_l00
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ezer koronás amortizációs kolcson
szerzéSére, mert az eredeti elgondo.
lás szerint az i$ széY'házat _ fÖld-
szirrtjén bolthelyiségekkel emele.
tesre kívánták építeni. Ez a tery is,
mint annyi sok más, terv maradt,
mert később a nehéz pénzugyi viszo-
nyok miatt nem lehetett építkezni.

.Az ezeréves haza emlékünnepe
alkalmával testtilettink díszkÖ zgyu|ést
tartott. A hazafias érzéssel telített
iparosság, valamint a hatóság képvi.
selői elott dr. Várady Károly or.
szággyu|ési képviselo méltatta az un-
nep jelentőségét. Ünnepi beszédében
ta|á|oan mutatott arra, hogyha vala.
rnely tarsadalmi osztálynak koteles-
sége megünnepelni Magyuország
ezeréves fennállását, ez elsősorban is
az iparosság kotelessége' mert Ma-
gyarországon ezer esztendő viszon-
tagságat közÖtt ta|án egy társadalmi
osztály sem volt és ma sincs annyi
szenvedésnek kitéve, mint az iparos-
osztá|y. Az Ősok fehér lovat á|doztak
a Hadurnak, az ezer év késői unokái,
az iparosságklzgyulésén ajan|ja fe| a
hazának., jellemének erej ét, erkölcsé.
nek tisáaságát, becsületes munkájá-
nak kenyerét. Fogadalmat tett ekkor
Ujpest iparos tarsadalma, hogy ezt a
földet, melyet ősei karddal és buzo.
gárrnyal szereztek meg, megtartja
becstiletes munkával és kultúrával,
rnely egyedul tartla meg az erőt és
hatalmat, biztosítja a szabadságot. A
kÖzgyűlés az öröm_tinnep emlékére
alapítványt tett az elaggott iparosok
és azok Tzvegyei számára, melyhez
adakozásokkal hozzájáru|tak Sza|ay
István és Fia 50 koronával,
Csepreghy Pál 20, Kemény Gusztáv
foszolgabíro 20, Yárady Károly or-

szággyúlési képviselő 100,
Boskovics Alajos 20, Fischer Dezső
2},Weisz Jónás 10' Lindt János köz.
ségi bíró 20, Radics Dávid pénztaros
20, Medveczky József 30,
Klatrobecz Endre 40 és Domján Jó-
zsef l0 koronával. Ugyanezen a|ka-
lommal kimondotta aú. is az ümepi
kozgyilés' hogy utas_szállót létesít
( Herberg )' melyben a megnyitásától
számított egy esáendeig 24 irára
díjmentesen ad szá||ást, valamint 4
fát ultet el.

AZ |896' november 8-án megtar.
tott ipartesttileti rendkívtili kozgytilés
foglalkozott a székhÍn átépitési terve.
ivel, mely munkálatokra Szalay Ist.
ván és Fia 2480, Jvhász Mihály
2650, Cseuz József és Társa 2778,
Mári Vilmos 2887, Csillag Karoly,
2900 fi1 Összegben adtak be ajárúa-
tot. Az eloljaróság a székház áta|aki.
tási munkáIataiva| Szalay Istvarr és
Fia céget bizta meg' mínthogy pedig
kellő pénz nem állott rendelkezésre'
Élhatalmazta az elÖljaróságot' hogy a
váci takarékpénztártil 1200 frr 7 %.
os kolcsont vegyen igénybe.

Ebben az évben Lukácsovits Gyula
lemondván az ipartesttileti elnÖkség.
ró|, a kozgyűlés l897.ben Busfrl Ist.
vánt válas ztotta meg elnoknek.

Be kell számolnunk arról, hogy az
ezeréves országos kiállítás kozponti
bizottsága Rein Ferenc aszta|ost és
Kucsera Lajos lakatos segédeket juta.
lomdíjban részesítette kiváló munká.
jukért, mely kitüntetéseket a bizott-
ság ünnepélyes keretek kozött adta át
a kittintetetteknek.

Elöljariságunk |897 . április 22.én
tárgya|ta a budapesti asztalos ipartes-
tület felhívását a kvóta ellen. melvre
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vonatkozo|ag a megkereső testülettel
kozolttik, hogy március l4-én meg-
tartott kozgyűléstink ebben az ugy-
ben a legélesebb tiltakozását jelentet.
te be.

Mint fontosabb momentumot em-
líUük meg, hogy Póhl Károly'
Farmathy István, Miclraelis Lajos, -
Perich Károly, Potz Mihály és
Javorniczky János, a millenáris kiállí.
tás helyi bizottságának vezetői legfel-
sőbb elismerésben részesültek az ez-
redéves kiállítás körtil kifejtett kiváló
műrködésük elismeréséül.

A piacrendészettel úgylátszik
rnindig baj volt. Ene kell kovetkez-
tetnünk abból, hogy |897 . május 13-
án tartott eloljárósági ulésen tárgya-
lás alapját képezte a cipésziparosok
kérése' lrogy az e|0|járóság eszkozÖl-
je ki a sorrend tekintetében azt, hogy
az iparosak iparigazo|ványrrk ideje
szerint kapják lneg a piaci lrelyfogla-
lási engedélyeket, az ócska lábbeli
elánrsítása az új lábbelitŐl elvá-
lasztassék. E kéreleÍnÍe Újpest koz.
Ség elÖljárósága úgy intézkedett,
lrogy mindazok a cipésziparosok,
akik új cipőket árulnak, az ócskát is
ántsíthatják a templomtéri piac-on'
akik azonban csupan ócska cipővel
kereskednek, a Széna*téri icskapia-
con kapnak hely{oglalási engedélyt,
melynek sonendjét illetőleg az ípar.
igazo|vány keltét vette alapul.

Meg kell emlékezrrtrnk anól is'
hogy Adainis Lajos, az iparteshilet-
nek kezdettől való iparhatóságl biáo.
sa, 12 éi miikodés után lemorrdott'
Az e|öIjáróság a távozi iparhatósági
biztosrrak jegyzőkönyvr köszonetet
mondott azért a kiváló munkáért,
arnelyet működése a|att az iparosság

érdekében kífejtett. A felügyeleti
hatóság Adamis Lajos helyébe Mády
Lajos református lelkészt nevezte ki,
akinek beiktatása |897. június l0.én
történt meg.

Ebben az ülésben ismételten fog.
lalkozott az e|ö|jároság a piacrendé-
szettel és felkérte Ujpest kozség
eloljárósá gát a piaci szabá|yrendelet
megalkotásara, mely szabályrende.
letnél vegye figyelembe, hogy az űj-
pesti iparosságnak a piacon kellő és
illő hely biztosíttassék és egy vásár.
bírií állás szeweztessék. A szabáIy-
zat elkészítéséné| kérte az e|oljárő-
ság, hogy a község hallgassa meg az
ip arh ató s á gi me gbizottak vél eményét'
Amrnt említetttik, eZ a határozat
1897. június 10.érr vo|t, azota igen
sok ankét, nagygyúlés stb. tartatott,
azonban mai napig is ott tarfunk, mint
a, legÍöbb iparoskérelemmel, hogy
Ujpest megyei varosnak, mai napig
sincs piaci szabá|yendelete, sem vá.
sarbírói íntézménye.

A piacrendészettel kapcsolatban
emlékeztink meg a budapesti keres.
kedelmi és iparkamarának a helyi és
környékbeli vásárok forgalmira vo.
natkozo jelentés kérdéséről, melyre
vonatkozó|ag az eloljárósá g megá|-
lapította, hogy Ujpest iparosai kozul
csak igen kevesen vesznek részt a
vidéki vásarokon' Újpest vásarai pe.
dig alig lailonboznek a hetivásarok-
tól. Igen kevesen látogatják 4 ,i-
déki iparosok, ennélfogva az Ujpes.
ten tartani szokott négy országos vá.
sár sem közgazdasági' sem kozfor.
galmi szempontból kÖzségünknek
kulonosebb lenduletet nem jelent.

Ebben az évben iparos.
tanonciskolai kiállítást is rendeztek,
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melynek bíráló tisztségét az ipartestti-
leti eloljárók vállalták.

A mai iparosvezérek mint új esz.
méről cikkeznek a hírlapokban aZ
iparos _ nyugdryintézményről. Ezek.
nek cáfolataként megállapítjuk, hogy
ipartestületünk már 1897 . szeptembe-
rében foglalkozott Hubay Gusztáv
beadvanya a|ap1án az iparos
nyugdíjintézette|, sot az országos
iparegyesület még ezt megelőzőleg is
mozgalmat indított ebben az tigyben.

Mády Lajos iparhatósági _ biztos
lemondásával az iparhatósági teen-
dők ellátását Csepreghy Pálra bízta
aZ első fokir iparhatóság az alanti
szószerinti rendelkezéssel :

132 r' ki. 98 sz.

Tekintetes

Csepreghy Pál úrnak

Újpesten

Uraságodat az ipartÓrvény 139 s.
ában gyÓkerező jogomnól .fogva
ezennel kinevezem az újpesti ipartes-
tülethez iparhatósági biztosnak és
kérem, hogy álldsdt minél előbb el-
.foglalvón, gg,lakorolja űZ ipartÓr-
vénybe kÖrülvonalqzott jogait és kr;-
teles s égeit - ismert üglbuzgóságdval
és szakértelmével - kellő eréllyel és
kitartóssal sok éven ót jó egészség-
ben a kazt;g,l és az újpesti iparosok
j ól .fe lfo gott é rdeké b en.

Vdcz, I898. évijanuór 4-én.

Ivdnka
.főszolgabíró

Ez a kinevezés azért rendkívül ér-
dekes, mert eddig nem fordult elő,
hogy az íparhatósági teendők végzé-
sével aktív iparost biztak volna meg.
Ugylátszik azonban, hogy a munkás.
ság akkori igen eros szervezetei és az
iparhatósági biztosi tisztségbe
olyan erélyeskezri egyént kívánnak
helyezni, akit nem lehet megfélemlí.
teni és aki minden elgáncsolási kísér.
lettel szemben megfelelő eréllyel
tudja képviselni a hatiságot.

A politika országos vonatkozásá.
ban a mindinkább megnehezedő é|et
az onáIli vámterület kÖvetelése iránti
mozgalmat rendkívüli módon meg-
erősítette. Budapesten nagybizottság
alakult a mozgalom szélesítésére és a
már l898. április 1l.én, húsvét hétfo.
j:n tartott országos nagygyűlésen
Ujpest város iparossága, mely míndig
a fliggetlenségi eszmék szószo|ója,
sőt előharcosa volt, nagy számban
r epr ezentálta az elolj áróságnak ebben
az ugyben elfoglalt és utóbb megis.
mételt állásfo glalását.

De még egy másik igen fontos
megnyilatkozása v o|t az ipartestület-
nek az is, amikor l898. április |4.én
a pozsonyi ipartestülettel együtt a
kereskedelmi és iparkamarák ktilön.
vá|asztása tárgyában állást foglalt és
ezt a kereskedelmi miniszterhez is
felterjesáette.

Ugyancsak ez év áprilisában a bu.
dapesti kereskedelmi és iparkamara
felhívta az újpesti ipartesttiletet, nyi.
|atkozzék a tekintetben, hogy a koz.
forgalom, a vásarló. és eladóközon.
ség, az iparosok és kereskedők' va.
lamint ezek alka|mazottai érdekében
merrrryiben van szükség az országos
a hetivásároknak vasárnapokon való
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tartására, Elöljáróságunk alaposan
me$ágta ezt a kérdést és rnegállapí-
totta, hogy a vasárnapi vásártartás
űgy az iparra, mint a kereskedelemre,
de a kÖzönségre nézve is a legalkal.
masabb nap, Ez a kérdés napjainkban
fokozott mértékben foglalkoztatta az
érdekelteket. Azok, akik nem aZ
iparból vagy a kereskedelembol él-
nek, sőt mezőgazdasági cikkek érté.
kesítésével és árusításával sem fog-
lalkoznak, nary hangon a teljes va-
sárnapi munkaszünet, tehát a piacok.
nak vasárnapi napokon való megtar-
tása ellen foglalnak állást, holott
ezekkel szemben ehelytltt is le kell
rogzítentink, hogy Ujpest megyei vá.
ros iparosságának, kereskedőinek, de
a várost kornyező mezőgazdáknak is
elsőrendű érdekrik a vasárnapi piac
fenntartása' amint ezt már ismételten
megállapítottuk.

AZ |899.ik év fordulipontot jelen-
tett az íparosság életében. Hegedűs
Sándor akkori kereskedelemügyi
miniszter ugyanis a 3 _ 3 évenként
megtartani szokott iparteshiletek
kongtesszusainak határonnányai fo-
lyornanyaként feladta az ipartorvény
_ reviziő ellenes politikáját és a kis.
iparosok helyzetének javítását és
fejlesztését elsőrendű kormányzatí
feladatnak ismerte el. A jég tehát
megtort, azonban még 23 év komoly
kuzdelmének kellett elkövetkeznie,
hogy az ipartöwény revidiáltassék.

Ujpestnek már ebben az idoben
oly fejlett ipara volt, hogy a kIzgyu-
lés kívanatosnak tartotta ipari kiállí.
tás rendezését, a sirlyos gazdaság1
viszonyok miatt azonban a tewezett
szak _ kiállítás elmaradt' mert a ki.
állítani szándékozóknak kételveik

voltak a kiállítási koltségek megtérti.
lése tekintetében' A kiállítás helyett
azonban az ipari érdekek hathatisabb
megvédésére újabb 800 koronát sza-
vaztak meg.

AZ |899. évi közgyíilés a lemon-
dott Buss István helyébe Farmathy
Istvant választotta meg az ipartestület
elnökévé.

Csepreghy Pál iparhatisági biztos
március 22-iki előterjesztéséberr is.
mertette, hogy a segélypéttztár segéd.
tagai mozga|mat indítottak a testületi
pénztár feloszlatása, illetve annak
más pénztárhoz való csatolása irant.
Az eloljáróság megdöbbenéssel vette
fudomásul a bejelentést és felkérte a
s e gélyp én úárb an helyetfo g|a|o taga.
it, hogy a legéberebb figyelemmel
kísér1 ék a szétrobbantási kísérleteket.
Kimondotta egyben az eloljáróság
azt is, hogy szükségesnek tarja a be-
tegsegély _ pénztánal való szorosabb
együttműkÖdést és e célbil Póhl
Károly ipartestületi titkárnak a se-
gé|ypéttztár ellenőrévé vali megvá-
|asztását kívánta'

Mauks János ipartestületi elÖljaró
indíwanyára elhatározta az eloljaró-
ság, hogy az akkori Széna. térnek
Erzsébet - térre való elnevezése ér-
dekében átir a községi elöljáróság.
hoz, egyben vállalta 4 utcatáblának
az eLkészittetését is.

A kontárok elszaporodása ismétel.
ten cselekvésre buzditotta az e|Ó|já-
riságot. A teendők mikénti keresz-
tulvitele végett az iparhatisági meg.
bízottak tanácskozásra gyűltek Össze
és megállapították, hogy aZ enyhe
büntetési gyakorlat miatt a kontár _
kérdés gyokeres megoldása alig re.
mélhető' A váci ipartestülettel karölt.
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ve eloterjesztéSt intéztek a járási fo-
szolgabíróhoz kérvén a büntetések
szigorítását, egyben pedig az újpesti
kontárok tigyének Ujpesten való tar-
gyalását. De tovább menőleg, aZ
l 899-ben Kolozsvárott tartott orszá-
gos iparos gyúlés napirendjére tuzet.
ték a korrtár kérdést, ahol
Csepreghy Pál és Póhl Károly nem.
csak ebben a kérdésben szállt erélye-
sen síkra a kisiparosság érdekeinek
megvédéséért, hanem szóvá tették a
tisztességtelen verseny kérdését és a
hadsereg szükségletének kisiparo-
sokkal való végeztetését. Csep.
reghynek és Póhlnak kiváló közre.
működésé ért az elolj ariság köszöne.
tet mondott.

Az újpesti iparossághazaftas &ziJ,.
letének tett eleget, amikor az aradi
vértanúk megdicsőtilésének fé|száza-
dos emlékére,. kegyeletének jeléiil
részt vett az e célból tartott országos
tinnepségeken, Sőt Tóth János elöljá-
rót megbíztÍk, hogy koszorut he|yez.
zenaz aradi emlékműre.

A kovetkező |900. évben az akkor
mindgyakrabban kiéleződő munkás.
lrarcok miatt felvetődott a kérdés'
hogy a betegsegé|yezés terheit miért
viseljék részben a munkaadók is,
holott ennek a szociális biztosításnak
előnyeit csak a munkások élvezik' de
egyébként is az iparosság 5 oÁ-os or-
szágos betegápolási járulékot ftzet,
Az eloljaróság elhatározta, hogy eb.
ben az ügyben országos mozga|mat
indít, amely azonban nem vezetett
eredményre.

A szovetkezeti eszme mir az e|ozó
években, megfo$a az iparosság lel.
kuletét, amikor a kereskedelemügyi
miniszter. foként az erÓk tomÖrülése

miatt, szükségesnek mondotta a kis-
iparosságnak szovetkezetekbe való
tömorlilését. Farmathy István ipartes-
tületi elnök vetette újból fe| az iparo-
sok tömörülésének szükségességét,
irrdokolva azt az iizletpangással' va-
larnint az elfajult versenyekkel.
Az eszme meghallgatásra talált és dr.
Horváth János az országos Kozponti
Hitelszövetkezet kiküldöttjével tár.
gyalások indultak meg a hitelszÖvet.
kezet megalakítása érdekében. Az
elgondolás szerint Újpest iparosságá.
nak 5000 forint értékű uz|etrészt
kellett jegyeznie, mely esetben a
központ l0.000 frt lritelt volt hajlan.
dó engedé|yezni az a|apitandó szo.
vetkezetnek, de ígéretet kaptak arra
is, hogy az állam 5000 fft
kamatnélktili segélyt fog nyujtani, Az
eloljáróság szerint lassú tempóban,
Úipest iparossága mégis rövid egy
hónap alatt összehozta a megalakulás
alapfeltételéul kikotott 5400 forint
izletrész _ jegyzést, melybő| maga
az ipartesttilet is l0 drb 50 koronás
tizletrésá jegyzett. A szövetkezet
megalakulása ekként biztosítva lévén,
1 900. augusztus 9-én megt artott kÓz-
gyűlésen az Ipartestületi hitelszövet.
kezet az o.K.H. kÖtelékében meg is
alakult. Az űj szövetkezetnek naw
hasznát vették az iparosok, mert az
akkor Újpesten épulo négy állami
iskola kivitelezéséhez sztikséges
óvadékról gondoskodott' mely ered-
ményéért az eloljáróság HŐbert Béla
szövetkezetí elnöknek, Csepreghy
Pálnak és Molnar Vilmosnak köszö-
netet mondott. A szÖvetkezet nagy
fellendüléssel folytatta műkÖdését
úgy, hogy mar 1901. november havá.
ban raktár építésére kért az ipartestÍi.
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a

lettol engedélyt, mely azt dij és felté.
telek nélkül engedélyezte a hitelszo.
vetkezetnek.

Az anyagi érdekek előmozdításán
kíYül állandóan foglalkozott azonban
az e|0ljáróság egyéb ipari kérdések-
kel is, így rendkívüli közg'tilésen
stirgette az e|ső fokú iparhatóságnak
Ujpestre való helyezését, mely kér-
dés azonban a kozség nemtörődöm.
sége, valamint a Yácra meghívott
kozségek állásfoglalása kÖvetkezté-
berr ellaposodott, úgy hogy Ujpest.
nek meg kellett elégednie azza|, hogy
Farmathy István, Póhl Károly és
Tollár GyÖrgy bízattak meg a kérdés
állandó napirenden tartásával.

FelvetődÖtt ebben az időben a ci.
pész _ szakiskola létesítésének kér.
dése is, mely ügyben az ipartesttilet
úw a kÖzséget' valamint az or-
szágffi|ési képviselőt kérte fel koz.
benjárásra.

A betegsegéIyezó kérdésekben
rnind gyakrabbarr felmertilő ellentétek
képezték valószínűleg a rugóját a
63.016 l |900 K. M. számu rendelet-
nek, amelyben kifejezetten azt az
utasítást adta ki az ipartestületeknek,
hogy a kerehikben műkodő segély.
pénztáraknak az országos segély-
pénztárba való beolvadását ne akadá.
|yozzákmeg, lranem segítsék elő.

Itt jegyezztik meg, hogy az 1900.
évben alakult megaZ állami kÖzvetítő
lrivatal és hogy a Kereskedelmi Mú-
Zeum fonó, szÖvő, ruházati és bór.
díszmű kiállítást rendezett.

M' ipartestület eloljárósága l90l.
december havában rendkívuli koz.
gyilést hívott össze, lrogy az iparos.
ságnak Kossuth Lajos halhatatlan
szernélye irint érzett kegyeletét leró.

ya. Ezen az ülésen Póhl Károly ipar.
testtileti titkár tett irrdítvárryt Kossuth
Lajos életnagyságrt arcképének meg.
orokítésére. A közgyúlés Póhl Károly
inditványát egyhangulag és óriási lel.
kesedéssel fogadta és elhatározta,
hogy Németh Bertalan festőrnrivész.
szel megfesteti az arcképet az ipar.
tesftilet részére.

A kÖvetkező |901.ik esztendőben
készáru raktár és árusítócsarnok
részére kért telket az ipartesttileti hi.
tel szövetk ezet, me|y alkalommal Pihl
Károly titkár felhívta az e\l|járiság
figyelmét arra a korulményre, hogy
az ipartestületi ügyek szaporodása
kovetkeztében mihamarabb szükség
lesz újabb építkezés megkezdésére,
az elöljáróság elvben elfogadta a
szövetkezet kérését és Farmathy Ist-
ván' Korányi Jeno, EsztergáIyos Fe-
renc, To1lár Gy,o'gy, Zieg|er József
és Tomcsányi Arpádból áI|o bizott-
ságot ktildte ki az átengedés feltétele.
inek kidolgozására,

AZ |902, évben lemondott
Csepreghy Pál iparhatósági _ biztos
helyett Vikar Isfvan v. országg.ytílési
képviselŐ ügyvédet nevezte ki a fő.
szolgabíró iparhatósági - biztosul, aki
január l6-án tartott ülésen fogadal-
mat tett az iparos ügyek felkarolásá.
ra. Ugyanekkor foglalkozott az elol-
jaróság az ipartiwénnyel' melyet az
eddigi tapasztalat a|apján rendkívul
hiányosnak talá|t és feltedesztésben
kérte annak r eviziiját.

De egyébként is élénk múködést
fejtett ki az eloljaróság. Minden ko.
nilmények kozott tető a|á kívanta
hozni az újpesti kiállítás ügyét, hogy
ezze| is bebizonyítsa az újpesti ípa-
rosság felkészultségét. A kiállítást a



20 Úioesri Helvtörtérreti Érrcsítö l995. júl ius

kozségi elöljáróság is helyesnek talál.
ta és kilátásba lrelyezte 3000 koroná.
nak e cé|ra való kiutalását. Korányi
Jeno és Kubányi Károly pedig az
onálló vámtertilet stirgetése kérdésé.
ben augusztus 24.én délután fél négy
orára az ipartestület udvarára nagy
népgyt,rlést hívott egybe.

Nagy megtitkozést váltott ki fő.
képpen az aszta|osok korében, hogy
a kormány az újpesti faipari szakisko.
lát le akarja építeni, illetve más ipar-
iskolává kívánja átszewezni. AZ
elöljáróság felkérésére Gutkopf
Gyorgy szakiskolai igazgato, And-
rejka Jizsef és Csepreghy Pál ebben
az ugyben az ipartgazgatási kir. fő.
igazgatőná| el1áriak' aki az ugy ji-
akaratú kezelésére ígéretet tett. Az
eloljáróság a kulturális szükséglet
szo|gá|atára, kéthetenként felolvasi
tiléseket rendezett.

Cipész szakosztályunk 1903. júni-
us havában megalakulván, elnökévé
Flórkíeücz Jánost választotta Az ilj
szakosztály lelkiismeretesen foglal.
kozott szakmai kérdésekkel, így ci.
pészsegédek oktatását, csak abban az
esetben tartotta megengedhetőnek,
hogy ha a szakosztály felügyelete
alatt történik.

l903-ik évben Brankovits Gyorgy
|ett az iparhatósági _ biaos, aki eré.
|yes kézz,el igyekezett az iparosság
érdekeit szolgálni, azonban sok
eredményt nem tudott elérni, mert a
nagy lelkesedéssel megindított kiállí.
tási mozgalom a községi segély
megtagadása miatt elmaradt. De
egyébként is a segélyegyletből szÍr.
mazi torzsalkodások annyira elfajul.
tak, hogy a segélypénztárban helyet
foglaló ipartestületi kikuldottek le.

mondottak megbizatásukról, írrdokul
adván elő, lrogy a segédek két lrar-
tnad számáva| szemben eredménl
Úrgysem tudnak elérni. A lrelyzetet
még jobban elmérgesítette az, hogy a
vármegye megseil}misítette Schmoll
Antal segélypénztári korryvelő meg-
vá|asztását, akinek helyébe Póhl Ká.
rolyt küldték ki. Nehezebbé tette az
ipartestület helyzetét az is, hogy a
felugyelő _ hatóság utasítása szerint
az tparhatósági megbízottaknak csak
az iparhatóság székhelyén lévő isko.
|ákat, gyárakat lehet feltilvizsgálni és
lajstromokba betekinteni. E sérelmes
rendelkezés ellen az eloLjáróság jog-
orvoslattal élt.

Ebben az időben igen sok baja volt
az ipartestületnek a pénzigyi hatisá-
gokkal, akik a tanoncok és segédek
alka|maztatási ü s zonyaira vonatkozó
adatokat kérték' Az ipartestület az
adatok kiadását megtagadta, sőt ha.
sonló állásfoglalás végett az ország
ipartestületeit is megkereste.

A kontárokkal is állandóan sok baj
volt. Csehy Gyula, a piacbizottság
elnoke állandóan panaszolta, hogy a
piacon nem bír a kontárokkal meg-
küzdeni, miért is dr. Miklis Antal
ipartestületi ügyészt kérte fel az
eloljáróság, hogy a kozségi eloljaró-
ság bevonásáva| jétrja korul a piacot
meggyőződést szerzendo az ottani
visszásságokról. Ez a helyszíni bejá-
rás hamarosan meg is tortént, úgy-
hogy a hatóság meggyozidést szer.
zett a panaszok jogosultságáro|' AZ
elöljáróság a bekövetkezett súlyos
he|yzetér| a járási főszolgabírót hi-
béutatta. El is határozta, hogy a jogo-
sulatlan iparuzók enyhe kezelése
miatt feljelentést tesz, de felszólította
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iv osszes iparosokat is, hogy nyujt-
Sanak segítséget a kontiírok elleni
kuzdelemhez. Kiküldott továbbá egy
bizottságot az ipartigyek hathatós
védelmére, mely a kontiírügyeken
kíVül a gyakori tanoncszökésekkel is
foglalkozvifur, kimondotta, hogy a
tanoncok szökése utan minden egyes
alkalommal pótidő beszámítását hoz.
za javaslatba.

De nemcsak ezek a súlyos kérdé.
sek tették nebézzé az iparosság hely-
zetét, hanem most már konkrét for.
mában vetődott fel a segélypénáár
elcsatolásanak kérdése. Amint emlí-
tetttik mátr, ezt a mozgalmat a keres-
kedelemügyi kormany is támogatta.
Hozzájáru|t ehhez a segélypénáar.
ban helyet foglaló munkások állás.
pontja, miért is a kertileti pérutérhoz
vali csatlakozás feltételeinek megál.
lapítása végett dr. Miklós Antal,
Ziegler Józse{ Koranyi Jenő, Csapó
József, Póhl Karoly és Pisáer Vince
elÖljrírókból álló bizottságot kiildte ki
aZ elÖljaróság. A bizottság Kiss
Adolf és Rády Sandor kerületi beteg.
pénztán titkarokka| térgyalta le az
ügyet, melynek eredménye volt, hogy
a munkásokat2 korona keresetig heti
8 fillér, 2 koronán feluli keresettel 14
fillér mellett biztosították', a IV. osz-
tályba azok kerülhettek, akiknek 4
koronán felüli keresettik volt és .a
magasabb osáályba való sorozásba a
munkaadó beleegyezett.

A feltételek alig ktilonboztek a
régi segé|ypéttztér feltételeit ő|, azon-
ban siettette az átcsatolást az,hogy a
pétutérnak eryik alkalmazottja sík.
kasztást kÖvetett el. Az 1904. de.
cember 27.én megtartott kozgyiilés
tehát örömmel vette fudomásul a se.

gé|ypétlztárnak a kenileti pénztárboz
való csatolását.

TÖbb alkalommal említetttik mar'
hogy eZ az időszak a bérmozgalmak
ideje volt. Az ipartestület eloljarósá-
ga azonban a termelés nyugodt mene-
tét lehetőleg biztosítani kívanta, ép-
pen ezért a munkások sztrájkmoz-
galmaival kapcsolatban - melyek ho-
vatovább a tonk szélére üszik azipa-
rosságot megszewezte a vissza.
szewező bizottságot, melynek célja
volt, hogy a sárájkolókkal szemben a
munkát tovább biáosítsak. De aZ a
körtilmény is sürgeffe a cselekvést,
hogy az ország egész területéről a
munkaadói szervezetek értesítették
testÍilettinket az ottani bérmozga|.
makról. A kiküldÖtt bizottság azoruta|
felvette a tárgyalásokat a már meg.
alakult szabo-, asáalos-, lakatos. és
építőmesterek szakosztályaival és
me gfelelő r endszab ályokat dol goáak
kl Az asztalos _ szövetség által ren.
dezett nagygyulésen a bizottság miár
részt is vett és Emmerling Rezső,
PótZ Mihály és ZÍhorszky Pál, va-
lamint Andrejka József kikiildt'ttei
által kereste a védekezés módozatait.
Érdekes, hogy ezen országossá vált
mozgalomhoz Bécs és Prága munka-
adói is bejelentették csatlakozásukat.

1904.ben vetődÖtt fe| az ipartestti.
let háza kibővítésének terve is. Az
ipartesttilet közryűlése Piszter Vince
és Hínterreiter Antal kŐműves meste.
reket 3453 korona vállalati összegért
bína meg aZ építéssel. Az asztalos
munkát Bajusz Sándor vá|la|ta, trug a
lakatos munkakkal Schneider Józse-
fetbízték meg.

A maryar kisiparossápak mindin.
kább sulyosbodi helyzete arra kény.



Szeríti az ipari érdekképviseleteket,
hogy keressék a mődozatokat, me-
lyek alka|mazása mellett meg lehetne
menteni a kisiparosságot. Abelső
felvevőképesség katasztr ofális csÖk.
kenése' az exporthiány, a segédek
elhelyezkedési nehézségeibő1 szér-
mazó abnormális iparos _ szaporulat
akaratlanul is arra kényszeríti az LLIe.
tékes tényezőket, hogy az árrombo|á-
sok okozta veszteségeket áregyez.
ményekkel igyekeznek megakadá-
lyozni. JegyzőkÖnyveinkben találjuk,
hogy ezek a bajok már az 1904.ik
esztendoben legalábbis egyes szak.
makban meg voltak. Az asztalosok
szovetsége például felhívta az újpesti
asztalos _ iparosságot, hogy vegyen
részt abban a nehéz védekező harc-
ban, mely az akkori tarthatatlan álla.
potok rnegszüntetését az iparcikkek
árminimálásával kívánta megakadá.
lyozni. Minthogy Ujpestnek alakulá.
sától kezdve fejlett asztalos ipara
volt, ez á kérdés érzékenyen érintet.
te' miért is Csepreghy Pál vezetésé.
vel nagyobb kuldottség vett részt
ezen a gyúilésen és igyekezett a kér-
dést eredményesen megoldani.

Az újpesti iparosság az l905.ik
évben az aggkori ellátás terén törek-
véseinek rijabb határállomásához ér.
kezett. 1905. marcius 9.én megtartott
elöljárósági ülésen ugyanis Arányi
Adolf rézműves mester és Póhl Kar-
oly ipartestületi titkár együttes indít.
vanyt terjesztettek elő egy iparos
menház létesítésére. Ebből az alka.
lomból Arányi Adolf 500 koronás
alapítvanyt tett a mertház cél.jaira, Az
elöljáróság az lnditványt és az ado-
manyt naw lelkesedéssel fogadta s
ennek hatása alatt dr. Miklis Antal
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ipartesttileti ugyész további l00 ko.
ronával jánrlt hozzá az a|aphoz. A
kÖzgyt'úés szintén naw lelkesedéssel
fogadta ezt az indítványt és elhatá-
rozta, hogy a mettház fenntartásának
céljaira tagonként 2 korona pótdíj
szedessék. Meg is kezdték azonnal a
gyűjtést, azonban a háboru okozta
világkatas ztr ofa az év ek lrangyaszor-
ga|máva| gyrijtött összegeket a
semmivel tette egyenlővé.

Az eszme azonban a világháboru
után Phönixként feltámadt és az ipa-
rosság, valamint egyes 1oszivtl embe.
rek áIdozatkészsége megteremtette
mégis az e\aggott és onhibájukon kí-
vül tönkrement iparosság otthonát,
mely mint az ország első ilyen kari-
tatív intézménye, fényes példát szol.
gá|tatott' az orszétg minden tarsadalmi
osztályának, hogyan kell gondos.
kodnia megrokkant embertársairól.

Alighogy a kerületi pénztárba át-
számolták az újpesti segélypénztárt,
máris naw panaszok lrangzottak el a
pénztár vezetősége ellen' Az új
pénztár ugyanis megkívánta, hogy az
iparosok összes segédjeik után egy-
SZeÍTe fizessék be a betegse gé|yző
járulékokat, az ipartestület á|tal
megállapított dijakat 50 oÁ-ka| fel.
emelték' szóval minderrképpen igye.
keztek az öná1'|ő iparosokrrak kelle.
metlenkedni. Az ipartestület elÖljáró-
sága ez ellen óvást emelt és Farmathy
.István, dr. Miklós Antal, Tomcsányi
Árpad, Aranyi Adolf és Póhl Károly.
ból á11ó bizottságot küldték ki a sé.
relmek orvoslásának megbeszélése
végett. A bizottság munkáj a azonban
nem járt eredménnyel, mert hiszen
akkor már előtérben volt az orszitgos
Társadalombiztosító Intézet alakítása
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és hiába határozta e| az ipartestület a
segélypénztélrnak újbóli felállítását'
eZ nem volt már védekező fegyver,
mert az országos munkásbiztosítási
törvény előkészítési munkálataiban a
kulonféle segélypénztárakat meg-
szüntetésre ítélték.

Ebben az időben az el0Ijáróságot
az if1űsáry nevelése is erősen foglal.
koztatta. Tomcsiínyi Árpaa 1905.
április havában kifogást emelt az e|-
len, hogy egyes iparosok 6 - 10 ta-
noncot is szerződtetnek, kiknek ki.
képzésére nincs biztosíték' sőt a ta.
noncok nagy része a miihelyen kíwl
van. Ez a panaszjogosnak bizonyul-
ván, az ipartesttilet elöljárósága elha.
tározta, hogy a kereskedelmi minisz.
tertől kémi fogja az á||andoan foglal.
koztatott segédek uÍnya szerint a
tanoncok számának kor|átozását. De
beigazolodván az is, hogy a tanon-
ciskolai irák, illetve előadások vé.
geztéve| a tanoncokat szervezetekbe
igyekeznek toborozn i, az ipartestület
felkérte a rendőrséget ezeknek a
méte|y ező toborzásoknak megakadá-
|yozásÍra. Jillehet az ipartesttilet
mindent megtett a tanoncok zullésé-
nek és szeryezésének megakadályo-
zására, mégis megtörtént, hogy a ta.
noncok gyűlésének megtartására az
államrendőrség engedélyt adott.
Hogy ezt a gytílést nem lehetett még.
sem megtartani' nem a hatóságon,
hanem a tanonctartók erélyén múlott,
akik a rendelkezésükre á||ő eszkÖ.
zökkel jobb belátásra bírták a tanon.
cokat.

1905.ben az e|o|járóság kérte az
állami faipari szakiskolanak eredeti
formába vali visszaállítását, mely
alkalomma| azt a kérelmet terjesztet.

te elő, hogy az oná||o iparosok részé-
re is rendezzenek továbbképző tanfo.
lyamot, a segédek részére pedig 4 _ 5
havi szaktanfolyamot.

AZ 1906. és |907 ' esztendoben
igen fellendult az iparpártoli mozga-
lom. Az egész ország a magyar ipari
cikkek haszná|atától vi s szhangzott.

Ebből a mozgalomból az akkor
már fejlett újpesti ipar sem maradha-
tott el és Dobieczky János igazgato-
val tortént megbeszélés után csakha.
mar e|határozták, hogy a Magyar
Védő Egyesület újpesti fiókját meg.
alakítják. A további tárgya|ások fo.
lyamán az a nézet alakult ki, hogy
szakmánként kell a védő szövetsége-
ket megalakítani. Ez a mozgalom is,
mint annyi minden más szép és
eredménnyel kecse gÍeto mozga|om, a
közöny tengerébe merült. Ugyanezen
időszak a|att langolt fel újbil az
önálló vámterület és az onálló Nem.
zeti Bank alapitásának kérdése is.

Mint az ipartestiileti életben fonto-
sabb mozgalomról kell megemlékez.
nünk Farmathy Istvan helyébe
Csepreghy Pál az ipartesttilet elnöké.
vé tortént megválasztásárő|, Ujpest
nagyközségnek rendezett tanácsú
varossá való alakulásaról, valamínt
az ipaross záI|ónak megsáintetéséről.
Ez utóbbit azzal indokolták, hogy az
utas _ szá||ot iparsegédek egyá|ta|án
nem vették igénybe és az többnyire
munkakerülők tanyáj ává süllyedt.

Ag' 1907. évben a kereskedelem-
ügyi miniszter leiratot intézett az
ipartesttilethez, melyben az ipartör.
vény megv áItoúatásénak előkészüle.
teiről értesítette testtiletünket. Az
eloljariság nagy Örömmel vette fu.
domásul a reformra vonatkoző e|oké-
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születeket, azonban majd egy ne-
gyedszázadnak kellett elmúlnia, míg
az előkészületekből törvény lett.

Ebben az időben egyébként igen
naw viharok dúltak aZ iparosság
életében, mert az úgynevezett re.
formpárt állandian békétlenséget
szított az iparosság között és céI1á.
nak elérése végett az eszközökben
nem volt válogatós. Az iparosságban
azonban a józan megfontolás .csak.
hamar felülkerekedett és megbontási
tÖrekvéseket kello eréllyel vissza-
utasította'

AZ 1909' évben, ismét országos
vonatkozásban, az önáIIó bank utani
tÖrekvések nyilvánultak meg, helyi
érdekből pedig az iparosság az állami
munkásbíztosíti újpesti kirendeltsé-
gének felállításáért küzdött. A mun.
kásbiztosítival különben is igen sok
baja volt az újpesti iparosságnak és
Korányi Jenő betegsegélyzo -pénztári
delegáltnak nem csekély munkát
okozott, hogy ezeket az e||entéteket
elsimítsa. Így többek kozott sok kifo-
gása volt az iparosságnak a táppén-
zeknek 6 napról 7 napra való feleme.
lése miatt. A panaszok azonban to.
vábbra is panaszok maradtak' mert a
felülvizsgálásuk végett kíküldött bi.
zattság megállapításai nem kellően
értékeltettek.

Ipartestiilettink az iparosok nyug-
díjbiztosításiínak kérdésében igen
sokszor lépett érintkezésbe az Ipar.
testtiletek országos Szövetségével,
azonban ezze| a kérdéssel is az tor.
tént, mint aruryi más fontos ipari
problémával: hogy évtizedek alatt
eljutotfunk már az iparosság össze-
írásához is, azonban mai napig sem
történtek még meg az a|apveto szÍmi.

tások.
Ebben az időben az ipartesttilet

á|ta| a|apított hitelszovetkezet bead.
vanyt intézett az ipartestulet eloljari.
ságiútoz, hogy tieletköre nagyobbod-
vátn, a Diófa utcai részbő| |43 négy.
szÖgöl eladását ké..i' Aű, elöljáriság
hozzájitruft az ngy|etbez és e célbil
rendkívüli kozgyűlést hívott Össze,
mely néryzeto|enként 30 korona vé-
telar mellett hajlandónak nyilatkozott
a kért telekrészt eladni. Záhorszky
Pál felszólalása utan kikototte azon.
ban, hogy a üsszavételi elsőbbségl
jogot biztosítja az ipartesttilet részé.
re.

Ezze| az eladással kapcsolatban
aktuálissá vált a meglévő testtileti
szé|<háznak kibővítése. A haztervek
elkészítésére Almási Józsefet és Var-
ga Sandort kérte fe| az elöljaróság,
akik feladafukat el is végezvén, az
elolj áróság meghird ette a kivitelezés.
re a páIyézatot. A hirdetésre négy
pá|yázat érkezett és pedig: Almásí
József 24.181 korona' Bálint Imre
23.268 korona, Dincsér József
23.031 korona összegben, mely aján-
latokat Bachmarrn József építőmester
felulvizsgá|vÍn, az Almási Jizsef
melleff való döntést hoáa javaslatba.
Az 1910. június 30.én megÍartott
közgytílés Almási József kiütele.
zését fogadta el 23.000 korona váLLa.
lati összegben és megbíúa a vállal.
kozót, hogy az épitkezést haladékta.
lanul kezdje meg. A vállalkozi eleget
is tett kötelezettségének úgy, hogy a
szélútáz tinnepélye s felavati tinnepé.
lye l9l1. februar 26-án meg is volt.

Az ipartesttilet most mar kellő he.
lyiségekkel rendelkemén, erős mun.
kába kezdett. Igaz, hogy nagy gon.
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dokat okozott az elöljárósá$ak a
törlesztési részletek betartáSa, Mon-
ban Korányi Jenő akkori elnöknek
sikerült Hőbert Béla szÖvetkezeti el.
nokkel együtt kieszkozölniök, hogy
az Országos Központí Hitelszövetke-
zet megÍelelő tőkét bocsájtott rendel-
kezésre.

Sok kellemetlensége voit tljból az
ipartestületnek a betegsegéIyező-
pénztémal, mely a segédek és tanon.
cok adatainak kiszolgáltatását kérte
az ipartestülettől. Az ipartestület az
adatok kiszolgáltatását kereken
megtagadta és a koveteléseket az
I. P. o. Sz. tudomásirahozta.
Ez a paÍllasz, valamint az ország
egész területén felmenilő panaszok
az I. P. o' Sz..t arra inditották' hogy
az országos betegsegé|yezó ellen
nagygyűlést hívott egybe, melyen
testrilettinket Réger János, i{. Perich
Károly, Feldmann Károly, Schneider
József és Sternthál Miksa képvisel-
ték. Úgylátszik, hogy a gytilés kime-
netele nem elégítette ki az iparossá.
got' mert csakhamar újból napirendre
kerult atársada|ombiztosító ügye és a
tatativárosi ipartestüIet azza| a konk.
rét indítvánnyal fordult az iparíestüle-
tekhez' hogy a betegsegéIyező tartha.
tatlan vexaturája miatt az iparosság
adja vissza ipaigazo|vanyát. Az
elöljaróság az indítványt fudomásul
vette, azonban ahhoz nem járult Ítoz-
zá, mert egyrészt kivihetetlennek
tartotÍa, másrésá pedig nem akart
olyan eszkozökhöz nyulni, ame|y az
ipartestületi tagok tÖnkremenetelét
eredmérryezte volna.

Az eloljariság l9l 1. november
havában kuldottségileg kereste fel
Hieronvmi Karolv akkori kereskede-

lemügyi minisztert, akitől az ipartor-
vény és a betegsegélyezo rnidosítá.
sát kérte, továbbá a kisipar állami
támogatás át és a váIasztőij og kibőví.
tését. A kereskedelemügyi miniszter
a |egnagyobb j óindulatáról biztosítot.
ta az előtte megjelent küldöttséget, a
kérelmek teljesítése azonban termé-
szetesen elmaradt.

Nagyon érdekes az al<kori német
propagandára eloljáróságunk |9|2.
április hóban megÍartott gyűlése'
melyen az elnökség bejelentette,
hogy a Verein fiir Erhaltung
Deutschtums fiir Ungarn című oszt.
rák egyesület fiatal gyermekeket és
segédeket kulfoldre csalogat, ahol
azokat német szellemben felnevelve,
visszaküldi Magyarországra, hogy itt
a német eszmének apostolai legye.
nek. Az eloljaróság ezt a propagandát
megütkÖzéssel vette tudomásul és
elhatározÍa, hogy ezen agitáció ellen
minden esrközzel kuzdeni fog. Usy
|átszik eZ eredményre is vezeÍett,
mert a későbbi feljegyzések nyomán
az egyestilet működésérol nem tÖrté.
nik tobbet említés.

Beszámolunk még arról, hogy Ko.
ranyi Jenonek elnökké tÖrtént váIasz.
tása utan Csepreghy Pál eddigi elnö.
kot tb' elnokké váLasztotta meg a
kozgyúlés, dr. oláhapadi Warady Pál
újpesti ügyvédet pedig iparhatósági
biáossá nevezte ki a varosi tanács.

Meg kell még arról is emlékez.
nünk, hogy Újpest varos az |972-jk
év márcitrs 23.án megtartott tisztujító
kozgyiilésén Koranyi Jenő ipartestti.
leti elnokot iparügyi tb. tanácsnoknak
vá|asztotta meg, amit az iparosság
naw örÖmmel és lelkesedéssel foga.
dott.



Az 19|z.1k esztendo ismét eros
kiizdelmekben telik el. A mindinkább
tűrhetetlenné váló társadalombiztosí-
tő intézet túlkapásai ellen a kolozs.
vári ipartesttilet kezdeményezésére
az e|o|járóság deputációban járult a
kormányhoz. Ezze| aZ alkalommal
Melkó Bertalan, az I' P. o. Sz. ak-
kori elnöke' igen egészséges indít.
ványt terjesztett elo, mely szerint a
biztosítottak családtagai utáni fizetés
választassék el a segédek utáni járu-
léktól, ami által a munkaadók nagy-
mértékben mentesülnének a társada.
lombíztosítási terhektől.

Ez az indítvány is természetesen
aÍÍa a Sorsra jutott, mint a tÖbbi.

Nagy gondot okozott azonban a
kisiparosságnak a fegyhÍnak ipari
munkája is, mellyel ipartesttilettink
foglalkozván, Zaorá| Janos indítvá-
nyára kimondotta, hogy a miniszter.
től kérni fogja a fegyházmunkaknak
azokra az iparci|<kekre való reduká-
lását, illetve korlátozását, melyeket
Magyaror szágon egy áIta|in nem ter.
melnek.

Beszámolurrk még anőI, hogy az
|912. évi júniusban megtartott mtin.
cheni kiállításon ipartestületünket
Korányi Jenő, Schneider József,
Perich Karoly és Zaorál Janos képvi-
selték. A ''Kulfur_ és szociális telep''
újonnan megalakult egyesüIet az ,$.

pesti ipartestület szé|<házában ta|áIt
elso otthonra.

Régi igazság az, hogy semmi új
nincs a nap alatt. Megállapitjil< azt,
hogy az újpesti ipartestület elöljari.
sága mar 1912. év július havában
foglalkozott a parlamenti érdekképvi.
seleti rendszerrel, mert felvetődött az
az eszne' hogy a választójogi re.

fonnmal kapcsolatban fel kellene írnt
aHázhoz, hogy minden vármegye l _

2 iparos képviselot küldjön be a par.
lamentbe, az iparosság képviseleté.
ben. AZ eloljáróság fiagy többsége
azonban ezt az eszmét elvetette, mert
annak megvalósítása a képviselő kül.
dési jogot áL\ítaná vissza, de a javas.
lat elfogadása esetében minden fog-
lalkozási agbo| kellene akkor képvi-
selőket küldeni.

Valószínunek látszik, hogy a vá-
lasztijogi reformmal kapcsolatban
vetődött fel annak eszméje is, hogy
minden ipartesttilet saját műkodése
terén alakítsa meg az iparospárt helyi
csoportját' Ezek a szervezkedési
munkálatok azonban a közben beko.
vetkezett világháboru miatt abbama.
radtak.

Már megemlékezttink arról, hogy
egyesek a teljes vasárnapi munka.
szünet életbeléptetésére tettek kísér.
letet. Ez a kérdés állandóan foglal.
koztatta aZ újPesti ipari közvéle.
ményt, mert Ujpest iparosságának,
valamint kereskedoinek egzis ztenciá-
ja volt kowe elútez a kérdéshez. A
háboru e\őtt az elöljaróság ezzel a
kérdéssel újból foglalkozni kénysze-
rült, mert a kereskedelemügyi minisz.
ter a vasár.napi szÚnetet Ujpestre és a
fővaros szomszédos közegeire kiter.
jeszteni kívanta. Az akkoi jegyzó-
könyvekből ídézzik, hogy a teljes
vasárnapi munkaszünet és iparosokra
és kereskedőkre '' valóban csapás-
ként jÖvő törvény ,,, 9gzisztenciájuk.
ban veszéIyeztetné az iparosokat, a
törvény megalkotása ellen korülbelül
400 iparos tiltakozott és határozati
javaslatban mondta ki, hogy életbe-
léptetés elleni memorandumot nagy
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küldöttség útján juttatja el a kereske.
delemügyi miniszterhez. De hasonló.
an foglalt állást az újpesti kereskedők
társulata, valamint a varos képviselo-
testülete, melyek színtén részt kértek
a kuldottség jarásban.

A kontárok elleni'harc újabb len.
dületet vett, mert Ujpest rendezett
tanácsú varos tanácsa kimondotta,
hogy a kontárok műkÖdését azonnal
megakadáIy ozza. A városi tanácsnak
ezt a határozatát az elöljaróság
orömmel vette tudomásul és 300 da-
rab igazolványt készíttetett az egyes
szakmabeli kontárellenőrÖk részére'
Ezek az igazo|vánnyal ellátott ellen-
őrÖk azután meglehetős eréllyel fog.
ták meg a kérdést, de a piacrendészet
még így sem volt kielégítő' ezért te.
hát az eloljáróság kérte egy vásárfel-
ügyelői állás szervezését.

A kartelek már ebben az időben
kezdték felutni fejüket, legalább is
ana kell kovetkeztetniink abból, hogy
testülettink a győri ipartestület kez-
deményezésére megindított fa kartel
elleni mozgalomhoz csatlakozott az
l913. év március havában megtartott
elolj áró s á gi határ ozat szerint.

Ujpest város iparosságanak régi
várya volt, hogy Ujpesten gyakorlati
középiskola állíttassék fel. Ennek a
céljának elérését elősegítendő 20 ko-
ronát szavazott meg az Ujpesten lé.
tesítendő felsőkereskedelmi iskola
fenntartási koltségeinek hozz ájáÍLl|á-
sára, mely összeget az |914. és 1915.
évekre is megkívanta adni. De ezen
segélyen felül gyijtést rendezett tag.
jai kozott, hogy eITe a kulturális céLra
minél nagyobb osszeg jutvan, az is-
kola mielőbb megvalósíttassék'

Az 1913, október havában megtar-

tott elöljárósági ülés behatian tÍr-
gya|ta a kulonfele ipan sérelmeket. A
tÍrgya|ás eredményeként memoran-
dumot intéztek a kormányhoz, mely.
ben kérték az 1907. évi XIX. t..c'
(betegsegé|yező) rewzioját' a karte-
lek műkÖdését szabáIyozi kartel.
torvény megalkotását, a kincstari er.
dők házi kitermeléséből származi
faanyagnak elsŐsorban és közvetlenül
a kisiparosok részére leendő árusítá.
sát. A memorandum pontjaiból
megállapítható, hogy ezek a kérdések
a mai napig is aktuálisak, de nem
vesztette el aktualitását az a javas|at
sem, melynek célja az épitőiparosok
j ogainak szabá|y ozása volt.

Az |914-ik évben.két igen fontos
ügy került az elöljáróság elé. Az
egyik volt az 1907. évi III' t..c.
(bazai ipar fejlesztéséről), a másik a
foldmúvelésügyi miniszternek ipar.
testiiletiink előterjesztésére adott vá.
|asza a kincstari erdők kitermelésére
vonatkozó|ag. Az iparfejlesztési tör-
vény reviziőjáva| taggyulésen foglal.
kozott az iparteshilet. A hangoztatott
kívanságokat a budapesti kereske.
delrni és iparkamara tftján juttattak
illetékes helyre, a fakitermelésnek
kozvetlen az iparosok részére juttatá.
sát a Duna, Tisza, Maros, Vág és
Garam mentén fa _ feldolgozó tele.
pek létesítése útján tarüotta leghelye-
sebbnek, mely tervnek előkészítésére
az aszta|os szakosztályt utasította.

Az annyiszor sérelmezett betegse.
gé|yező ügyek végre meghallgatásra
ta|á|tak, mert a kereskedelemügyi
miniszter 1914. április havában fel.
hívta az Ipartestületek országos Szö.
vetségét, hogy foglalkozzék elsősor.
ban a kisiparhoz tartozi munkásbiz.
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tosítás adminisztratív részének aZ
ipartesttiletek kezébe való visszaadá.
sával. Az ipartesttilet e|ö|járosága az
elnökÖn kíVtil Tollar György, Rein
Károly, Kerschen Mihály, Marti.
novics József és Arányi Adolfból álló
bizottságot kuldte ki a részletesebb
állásfoglalás kidolgozására. Közben
azonban kitört a világháboru, mely új
problémákat vetett fel. Így megemlít-
jnk az ipartestületnek mar l9|4. av
gusztus havában felvett azt a gyakor-
|atát, hogy a ülágháboru folyan be-
következett roSSZ ipari viszonyok
miatt munkakonyvet kérő iparosok-
nak ideiglenes igazo|vÍnyt adott' ne.
hogy az illetőknek be kelljen
szolgáltatniok iparigazolványukat
Ugyanilyen rendelkezés volt az is,
hogy az e|oljároság az ellenséges vi.
szonyban á11ó hatalmak állampolgára-
inak beszerződtetését megtiltotta.

A budapesti Kereskedelmi és Ipar.
kamara a háborus viszonyok miatt
tá1ékoztatást kért a kisipari helyzet.
ről, valamint kérdést intézett azirÍnt"
is, hogy a termelést gátlo bajokon
miként lehet segíteni. Az eloljáriság
beható tanácskozás után megáL|api-
totta, hogy ahol bármi csekély munka
van, a munkásokat foglalkoztatjik'
Hangsúlyozta azonban, hogy a mun.
kahiany legnagyobb az asztalos- és
építoiparban. Megállapította azonban
azt.is, hogy a cipészszakosztáIy ba-
kancs., az aszta|osszakosztály pedig
faipari munkák elnyerése végett for.
du|t az illetékes minisztériumokhoz.
Arra kérte tehát a kamarát, hogy a
hadímunkak kiadása végett jarjon
kÖzben a kormanynál. Felkérte to-
vábbá a kamarát olyan 'irányu köz-
benjárásra is, hogy az Ujpesti lpar.

teshileti Hitelszovetkezet, mely az
o. K. H..nak tagsa, a hadimunkával
foglalkozó iparosoknak hiteleket
nyujtson.

Az ipartestület ip aigazgatási teen-
dői mellett nem feledkezett meg
azonban a háboru sebesültjeiről sem,
mert Rein Károly eloljáró indítványá-
ra átengedte a Vöroskereszt Egylet.
nek haszná|atra az ipartestület nagy
tanácstermét, továbbá elbatározta,
hogy hadikÖlcsönt jegyez. Aranyí
Adolf indítványáÍa eZ a jegyzés az
egyes alapokra is kiterjesztetett. A
határozatakat a kormánylratiság ji.
viltagyta.

A világháboru azonban mind tobb
á|dozatot kívánt. Ez azonban nem.
csak személyekre, de iparcikkekre is
értendo, mert addlg' amíg 1914, év
végén a cipésziparosság még nem
volt hajlando részt venni a bakancs.
szállításban' addig 1915. év elején
már 30.000 pár bakancs szá|IításÍra
tett aján|atot, sőt parasztcsizmák
száL\itását is vállalta. A minisztérium
Szternát Lajos szakosztá|yi megbí-
zotthoz íntézett |eiratában közÖlte,
hogy garancia mellett hajlandi a
kisiparosoknak munkát adni, mire
felterjesztéssel éltünk a minisztéri.
umhoz, kérve, hogy a 30'000 pir ba-
kancsra adott ajanlatunkat támogas.
sa. Ugyancsak kedvezóen kezelték a
szabók aján|atát is és kilátásba he-
|yezték a munkák elnyerését.

A kormány azonban nemcsak a
szállításokba vonta be az újpesti kis.
iparosságot, de kulon is felhívta,
hogy a háboru által sújtott és aÍÍa
rászoruló önálló kisíparosok nyomo.
rának enyhítésére és a legszüksége-
sebb megélhetés biztosítástna lntéz-
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kedéseket tegyen. Ez a rendelet ne-
lréz megoldások elé állította az ipar.
testületet' meft sem családi, Sem va-
gyoni tekintetben nem ismerte a segé.
lyezendő iparosokat. Éppen ezért
kérdőpontokból álló tudakozo _ ívet
ktildÖtt ki a lradbavonultak viszonya.
inak megállapítására. A hianyosan
befutott kérdőívek képeáék aztltin
a|apját a további segélyezéseknek.

Az iparosok anyagellátása is nagy
gondot okozott az ipartestületeknek.
Igy különosen a lisztnek és cukornak
előteremtése. Ezekben az ügyekben
leginkább Bonyhády Lajos elöljaró
v égzett fár adhatatlan tevékenységet.
TÖbb a|apíÍványt is tettek ebben az
időben az ipartestriletné|, fóként sze-
gény sorsú tanoncok és reáutalt ipa.
rosok segélyezésére, többek kozött
Korányi és Fischmann, Weisz Ármin
Fiai stb. Az ipartesttilet mindinkább
anyagi nehézségekkel ktizdött, mert
tagtrai legnagyobb részének hadba.
vonulása miatt a tagsági díjak nem
folytak be, úgyhogy l9l5. október
havában Aranyi Adolf és Grtinbaum
Ede 1.000 - 1.000 korona kamatmen-
tes kÖlcsönt adtak az ipartesttiletnek'
hogy a sztikségleteket fedezni tudják,
az e|oljáróság tehetősebb tagtraitő| 2_
3 évi díj előrefizetését kérte, a szer.
ződéseket 6 koronára, a szabadításo.
kat pedig 10 koronara emelte fel, de
e|határazta azt is, hogy a tagsági dí.
jakat progresszív alapon foga megál.
lapítani.

De a háboruból visszatérő iparo.
sok anyagi helyzetének újbóli meg.
a|apozása is foglalkoztatta az e|öIjá-
riságot és olykép igyekezett ezt a
szooiális kérdést megoldani, hogy 3 _
400l. korona kamatnélktili kölcsÖn

adását tewezte az egyes iparosoknak.
Ebben az ugyben a részletek bővebb
kidolgozására Bonylrády Lajos'
Deucht E. Lajos, Aranyi Rudolf, Ko-
vács László és Tieffenbnrnner Dáüd
tagokból á||i bizottság kuldetett ki,
mely bizottság a város tanácsával
együtt igyekezett a súlyos problémát
megoldani. A tárgyalások eredmé.
nyeként a varos hajlandónak mutat.
kozott egyenlőre 20.000 koronát ad-
ni, a segítést azonban a többi társa-
dalmi osztá|y is kÖvetelte, mire a
képviselőtestület a kereskedok támo.
gatását is ebből az osszegbo| akarÍa
fedezni. A város ktilonben segélye.
zőbizottságot alapított, melybe ré-
szünkről Perich Károly, Gráner
Adolf, Piszter Yincze, KörÖsi Lajos
és Feldmann Karoly küldettek ki'

Az oroszoknak Magyarországba
való betörése alkalmával igen sok
kárpáti falu lett a pusztitás á|dozata.
A felsegé|yezés céljából alakult or.
szágos bizoltság testületünket is
megkereste a segé|yezés miatt. Az
elöljárósá g gwjtóiveket bocsátott ki,
mely gytijtés oly eredményes volt,
hogy 940 korona 4 fillért juttattunk
az országos bizottsághoz, hogy abból
egy elpus frl|t házat állítsanak helyre,
mnt az újpesti iparosok hazát.

Az ipart kérdéseket illetőleg meg
kell említentink, hogy a budapesti
kereskedelmi és iparkamara á|tal
rendezni kívánt tanfolyamokat az ipa-
rosság nem kívánta megÍartani, kifo-
gásolta a közszá|lítások rÖvid határ.
idejét, nem feledkezett meg azonban
hadikolcson jegyzésrol.

Mar ebben azidoben, vagyis 1916.
november havában felmerült annak
gondolata, hogy az iparcikk drit
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maximdlni kell. Ebben a kérdésben
elölj áróságunk meglehetős széleskoni
vitát folyatott és megállapította,
hogy az ipari cikkek maximdldsdt
csakis o tomegcikkek gyártdsinál
tartja keresztülvihetőnek, de ezeknél
is csak akkor, ha előzőleg q nyers-
anyagok és .félkész gldrtmónyok
maximóltatnak, mert kulonben az
anyagok árának folyonos hullámzá-
sa, főleg pedig az estleges aremelke-
dések a tömegcikkeket gyárto iparo.
sokat is válságba sodorná. Az egyéb
ipari cikkek arának maximálását az
eloljaróság nem tartsa keresátilvihe.
tőnek, mert ilyen iranyu rendelkezés
minden versenyt kizirrra és az ipar
vis szafej lődé sét eredmény ezné.

TÖbb ízben felszólíttattunk katonai
szükségletek készítésére, azonban a
nyersanyaghíány miatt alig egy _ két
iparos vállalkozott a száIlításban vali
részvételre, sőt a honvédelmi mirusz.
ter által hírdetett fatalpú cipők készi
tésének tanfolyamára 6 cipész jelent.
kezett.

Az ipartestületi hitelszövetkezet
|917 . évben a szÖvetkezeti széh'hizat
Úipest városának felajanlotta. Újpest
város az ajÍn|atot készséggel fogad.
ta, azonban aZ ipartestületnek elővé-
teli joga volt biztosítva, mely jogril
természetesen nem mondott le. Ebből
az ngybőL ta|in bonyolultabb dolog is
származhatott voln a, ha a v érmegy e a
város vonatkozó rendeletét meg nem
semmisítette volna, így tehát a szö-
vetkezet eladási szándéka is meg.
szűnt.
Pedig avételhezminden elo volt már
készítve, az |917. szeptember havá.
ban megtartott rendkívüli közgytilés
megadta a vételre a felhatalmazást,

de felhatalmaáa az elnökséget ana
is, hogy a vételhez sztikséges
I 20.000 korona kolcsont megszerez-
ze.

Ugyancsak I9I,7. évben tinnepelte
meg aZ ipartestület Póhl Károly
ipartesttileti titkar 25 éves jubileumát,
mely alkalommal Koranyi Jenő ipar.
testületi elnÖk gyonyöni beszédben
méltatta Póhl Karoly kiváló érdemeit,
boldognak mondván magát, hogy
nemcsak az ünneplésre méltó titkárt
és barátját ünnepelheti, hanem azt az
embertarsát is, aki parat|an szorgal.
máva|, éles . szakfudásával az ipartes.
tület mínden tagjanak megbecsülését
kiérdemelte. Korányi elnök utan dr.
Miklós Antal polgármester hajtotta
meg aZ elismerés zászlőját Pihl
Karoly elott, akinek műkodését a vá-
rosi tanács 1917. október 1l-én tar.
tott ülésében is elismerte. Dr. Soltész
Adolf az országos Iparegyesület, dr.
Dóczi Sámuel aZ I. P. o. Sz. ,
Berényi Antal az iparhatóság, Boros
Mór dr. a varosi tanács, Csepreghy
Pál, Arányi Adolf, Deucht E. Lajos
az e|oljáróság, Stanchich Béla pedig
a vendégek nevében üdvozölték a
jubilanst. Stanchich az tinnepség ha-
tása alatt 100 koronát tett le a tanonc
alapra.

A szervezkedés sztiksége mindin-
kább foglalkoztatta az elöljaróságot'
mely snikségét éreste annak, hogy
nemcsak Ujpest város, hanem M
egész ország iparosságát is egységbe
kell tomoríteni, ha boldogulni akar.
Az ípartesttilet mÍr az l917-ik évben
felújította az iparospárt mozga|mát és
1918. április 7-én megtartott kozgytl'
lésen Korányi Jenő elnok indítvanyá.
ra kimondottak az íparos pártkör
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megalakítását. Kiküldött azonkívül
Arányi Adoll Balogh Ferenc,
Bonyhády Lajos és Slarkó István ta.
gokból á||o bizottságot, hogy dolgoz.
zon ki javaslatot, a hadirokkantak
ip aruzé s ének előm ozditása c élj áb ó1.

A termelésben mind nagyobb és
nagyobb zökkenések voltak. Már
nemcsak a nyersanyaghiány, hanem a
munkások hianya is akadá|yozta a
termelés nyugodt menetét, az iparo.
sok telrát kénytelenek voltak katonai
lratóságoktól segédek kihelyezését
kérni, míg az anyagszükséglet biz-
tosításara megalapították az ipartestti.
letek anyag _ beszerző kotelékét' Ez
utóbbi intézményhez testtilettink
20.000 koronával csatlakozott. Az
idok azonban mind zavarosabbakká
váltak, a háboru eseményei mindin-
kább előrevetették a szomoru követ-
kezmények árnyékát. A politikai
he|yzet teljes felfordulása életre hívta
a nemzeti tanácsot, melyhez ipartes-
ttiletünk 1918. október hó 31.én ki-
mondotta csatlakozását. A hadból
visszatértek' valamint az ipartestület
vezetŐsége közti súrlódások mind
gyakoribbá és élesebbé váltak, mert a
visszatértek nerntorődömséggel és
egyéb súlyos dolgokkal egyenesen
megvádolták az ipartestület vezető.
ségét. E,zek a felmerült súrlódások,
fŐként pedig illetékteleneknek M
ipartestületbe való tolakodása arra
késztették Korányi Jeno elnököt,
hogy elnöki tisztéről lemondott, az
eloljáróság azonban M elnökot le-
mondásának visszavonására kérte fel.
A kiélesedett helyzet áthida|ásáÍa
Tihanyi Kálman indítványara kimon.
dotta az e|ö|járóság, hogy jovoben az
elölj arósági ulésekre minden szakosz.

tályból 2 - 2 delegá|tat hív meg'
Ez az intézkedés átmenetileg meg.

nyugtató hatással volt a hadból haza-
tértekre, azonban a segítés hiÍnya
mind nagyobb ttirelmetlenséget vál.
tott ki. Ezeket az ugyeket az 1919.
január havában meg1artott elÖljaró.
sági tilés tárrya|ta, mely Póhl Károly
titkárt, Városi Károly és Benkovics
Gyula elöljarókat ktildte ki, akiknek
fe|adatává tette, hogy a kereskedelmi
és iparkamarÍná| szerezzenek felvi.
lágosítást az ugyben, illetve sürges-
sék meg, annál is inkább, mert a helyí
bizottságbamár egy hónap előtt beje-
lentették megbízottainkat. Ugy |át-
szik az eredmény nem sok volt, mert
aZ |919' március 23.in megÍartott
ülésen Póhl titkár arról tett jelentést'
lrogy a kozgyulési jelolés nem volt
megtartható, mert a hadviselt iparo-
sok képvise|ői az egész elöljáróság
lemondását, majd pedig az elnoki
tisztségnek, az eloljáróság kétharma-
danak a maguk részére való biztosí-
tását és a kozgyilésen való megvá.
Iasztását kÖvetelték.

Az események gyorsan haladtak'
úgy, hogy a|ig egy két nap múlva be-
következett az u, n. proletárdiktatúra.
Az ipartestület évi kozgyűlése azon.
ban március 23.ára már ossze volt
híwa' Koranyi Jenő' elnöki megnyitó-
1a után Lestyán István kért szót, aki
felszólalásában bejelentette, hogy az
orszétg sorsában most történt vá|tozás
és ebből folyi események hatása alatt
határozati javaslatot terjeszt elő és
azt a hasonli elveket valló
iparostársai nevében is a közgyűlés.
nek elfogadásra aján|1a, Az indítvány
szerint '' az újpesti ipartestület ki.
mondja, hogy az ipartestületet eddig



ferrnállt formájában megszünteti és
helyébe megalakítj a az i.prartanácsot.
Az ekképpen megszüntetett ipartestü.
let helyébe az ügyek vezetésére 50
tagból álló ipartanácsot vá|aszt, mely
saját kebeléből 3 tagű direktóriunrot
bíz meg az ügyek vitelével. ''

A közgyűlés _ Lestyárr Istvarr el.
nöklete alatt - az e|őterjesztett javas.
latot egyhangulag elfogadta és meg-
választotta az ipartanácsot. Az ilgy.
nevezett tanácskormany természete-
Sen nem ttirte a munkaadói szerveket
és amikor egyik tilésén tobb iparos az
ipartesttilet további műkodése mellett
foglalt állást' megérkezett a lrelyi di-
rektórium rendelete, mely az ípartes.
ttilet helyiségeit elrekvirálj a, oda az
újpesti ipartesttileti hitelszövetkezetet
telepíti, az újpesti ipartestület részére
pedig a Tejhivatal István-utca 12.
szitm a|atti helyiségét utalja ki.

Azok a törekvések azonban, hogy
az irjpesti iparosságot szocialista ipa.
rosok szabad szervezetébe tomorít.
sék, az újpesti iparosság hazafias ér-
zésén megtört. A szenvedések ezen
sotét korszakában az iparosság haza-
fias érzésben megacélosodott' június
havában megszervezte a annyi vérá|-
dozatot kívant ellenforradalmat, majd
a tanácskormany bukása utan mint
egy ember tÖmörtilt a polgarőrség
zász|őja alá és éjjel.nappal, esőben,
lróban, fáradságot nem kímélve szol-
gá|ta a polgarság érdekeit, mely ön.
feláldozó munkanak köszonhető,
hogy Újpesten kilengések egyáltalan
nem voltak

A kommün bukása utan Ujpest
varos iparossága első kotelességének
tartotta az ipartestÍilet vissz aáLlitását.
Az |919. marcius havában megsza.

kadt kozgyílést november l6.an le-
folytatta, megválasúotta az elol'járő-
ságot, a tisztikart és fokozott mérték.
ben fogott hozzá a munkához. A tor-
téneti hiiség kedvéért meg kell á||api-
tanunk, hogy az ipartesttilet vissza-
állításában, valamint a széthordott
ingiságok üsszaszerzésében Bony-
hádi Lajos vette ki az oroszlánrészt,
Erl Ferenc, Róth Rezső és Guttmann
János tarsaival'

AZ úxáalakult ipartestlileti vezető-
ség a megsálli román csapatoktól
kieszkozÖlte az ipartesti'i{eti élet
fenntartás{úloz annyira sztikséges
gyűlések megtartásának engedélye-
zését. AZ ipartesttilet eloljárósága
tizes bizottságot ktildött ki Bonyhády
Lajos, Tihanyi Géza, Rein Károly,
Sternthál Miksa' Záhorszky Pál,
Sáernát Lajos, Balogh Ferenc,
Schneider József, Grünbaum Ede és
Erl Ferenc személyében, akiknek fel.
adata l'olt mindazoknak a ftiggő kér-
déseknek aZ elintézése, melyek az
átmeneti idore sztikségesnek mutat-
koztak. A tizes bizottság derekas
munkát végzett. Előkészítette az ipa.
rosok politikai pÍrtját, üsszaszerezte
az ipartesttilet széthordott ingóságait,
rendeáe a tiszfviselok kérdését, tiír-
gya|t a hadviselt iparosok és keres-
kedők egyesületével a karok megÍérí-
tése targyában, ig1'ekezett az a|apok
pétuét rendbehozrri stb., stb.

Az |920. évben mind érezhetőbbé
vÍit a nyersanyag hianya. A kisipari
miniszteri biáos a nehézségek lektiz-
désére szövetkezet alapítását ajanlot-
ta az ipartesttiletnek' Ezze| a kérdés.
sel kapcsolatban foglalkozott az
ipartestület az iparosság bajaival és
megállapította, hogy a nyersanyag
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beszerzésének nehézségei, a munka.
alkalmak megteremtése, az export
megindítása, a pénz- és hitelugyek
rendezése, a drágaság letörése, az
ipartörvény revizioja, nem utolsi
sorban azanban a kényszerkölcso-
nöknek 20.000 koronáig való vissza-
térítése - azok a legsürgősebb teen.
dők' amelyek a kisiparosság boldogu.
lásának előfeltételei. Itt említjük illeg,
hogy Rein Kríroly, aZ
asztalosszakosztály elnÖke, ekkor
alapitoÍta meg az értékesítési közpon-
tot az asztalosmesterek részére, mely
központ az ipartestület székházában
igen szép és eredményes mtikodést
fejtett ki.

1920.ban Póhl Karoly betegsége
miatt megvált az ipartestülettől, he.
lyében az e|o|jitróság Berényi Antalt
vá|asztotta meg. AZ 1920. év ural.
kodó p|anétája a Phöbus, valamint a
bete gsegé|y ző kér dése volt.

A Phöbus.áremeléssel ismételten
foglalkozott ipartestriletünk, érintke.
zésbe lépett a város tanácsával is,
azonban ezek a tárgya|ások nem ve-
zettek eredményre. Az e|ö|járóság
1920, október 21-ére kénytelen volt
rendkívuli kozgyilést összehírmi,
mely alkalornma| az eloljaróság á|ta|
felkért Szigethy Gyula mérnok-
szakértő ismertette a PhÖbus.kérdést.
Az e|őadás után a kozgjulés hataro-
zati javaslatpt fogadott el, melyben
kovetelte az áramdíjaknak a fővarosi
aramdíjakkal hasonló magasságban
való meg á||apitását' továbbá követel.
te a beszedett kulönbozeteknek visz.
szatérítését, illetőleg jóváírás át a régi
áramdíjak szedését, ellenorző szakbi.
zottság meghívását a Phobus.
tárgya|ásokra. A kozgyilésnek ezt a

hatin ozatát azonna| tudomásar a hoz-
ták Semsey Aladár dr. tÖrvényható-
sági biztosnak, akinél bejelentették
azt is,. hogy a felulvizsgá|athoz
Szigethy Gyula mérnokot, Schneider
Józsefet és Feuerstein ErnŐt vá|asz-
tották meg' E'z az eljárás azonban
nem hogy eredményre nem vezetett,
de az aramdíjaknak újbóli felemelé-
sével járt. Meg kelljegye7Í|em, hogy
eZ nem az ipartesttilet á|ta| felkért
szakértői bizottságon múlott, mert
amint ezt Szigethy fomérnök, felkért
szakértő, kijelentette, a bizottságnak
nem adtak engedél5rt. az adatokba
való betekintésre és a sáikséges
felvilágosítást is megtagadták.. Épp
ezért az elo|1áriság elhatározta, hogy
a Phöbus.tigyben hozott torvényható.
sági bizosi dontést megfellebbezi'

A betegsegé|yző.n.gyeket illetőleg
állandóan harc volt a helyi fiók vé.
gett. A sok küzdelem eredménnyel is
járt, mert a betegse gé|yző Újpesten
fiókot állított fel, ahol az érdekelt
felek ügyei minden tekintetben elin.
tézést nyerhettek. Ez a ftókpénztár
azonban rövid ideig volt Újpesten,
mert a tagok nemigen vették igénybe
és így a betegse gé|yző a fiókot rész.
vétlenség hiányában beszüntette' A
részvétlenség oka az'vo|t, hogy a
betegsegélyzo minden kimutatáshoz
postabefizetési lapot mellékelt és így
az iparosok _ mar megszokásból is _
fizetési kotelezettségüknek postata.
karékpénztár űtján tettek eleget. A
tapaszta|atokon okulva, a pénztári
kirendeltségnek újból való kérelme-
zése alkalmával már ana fektették az
egyik fő súlyt, hogy a pénztár az iry
pesti tagok szám|étjiltoz befizetési
lapot ne mellékeljen. Az iputestület
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ebben aZ ügyben számtalarr felter-
jesztést íntézett úgy a kereskedelmi,
mint a népjóléti miniszterhez, azon.
ban a sok faradtság karbaveszett,
mert o. T. I..kirendeltség rnai napig
sincs Újpesten és mindössze annyi
történt, hogy az o. T. I. be. és kije.
lentŐ, valamint segélykifizető - kiren-
deltséget létesített Ujpesten.

Berényi Antal súlyos betegsége
miatt lemondván állásáról, az ipartes.
tület l922. évben Gere Lajost véúasz'
totta meg az ipartestület titkaranak.

Ezt az időt a forgalmiadó elleni
küzdelern korszakának nevezhetjtik.
A pénzügyi kormány ugyanis bejelen-
tett a forgalmiadót, melyet az adat.
gyiijtés miatt blokkozás formájában
tett kotelezővé. Ennek az adónak új
formája, valamint az el\enőrzéssel és
a behajtással járó vexatúrák mtatÍ" az
iparosság állandóan fonongásban
volt. Gyúilés _ gyűlést kovetett, ktil.
dottség _ küldÖttség után kereste fel
a pénzügyminisztériumot és a pétw-
igyigazgatóságot, míg végre a pérz.
tigyi kormány rátért az átalányozás
formájára. A forgalmiadóval jérő
kellemetlenkedések annyira fajultak'
hogy a sérelmek feltárása és az or.
voslás kieszközlése végett többszáz
tagu küldöttség ment fel a Varba. A
kuldottség megbízottai előtt az intéző
államtitkar azonnali intézkedést ígért.
Ez az ígéret ez alkalommal nem ma.
radt ígéret, mert másnap Joódy Mik.
lós miniszteri tanácsos, h. pénzügy-
igazgati személyesen szá|lt ki Uj-
pestre és a kényszerátalányozásokat
a szakosztályok megbízottjaival
egytitt rcvízío alá vette. Hogy milyen
jogos vo\t az íparosság elkeseredett-
sége, jellemző, hogy a revíziő megej.

tése alkalmáva| a kiküldött sok eset.
ben 60 szt.;:a|éh'kal is leszáLlította az
alarendelt hivatal által kivetett kény.
SZer _ általanyt.

Az ipartestiilet helyiségei mindin-
kább sniknek bízonyulván, az |923.
februar hóban meg1artott kozgyiiléS
Korányi Jeno elnök javaslatára elha-
tározta, hogy az ipartesu|et széL<htlz-
ára emeletet épít' Az indoklás szerint
ene azért van szükség, mert az ipar.
testtilet vezetőségének elsősorban is
kÖtelessége aZ lpaÍosság osszetartá-
sanak ápolása, valamint az iparosság
tarsadalmi életének kímélyítése' mert
csak igy óvható meg az iparosság
érdeke. Az ew táborba való tomorí.
tés azonban megfelelo helyiségÍol
ftigg. Az építkezést 10'000.000 ko.
ronára kontemplá|ta a vezetőség. Az
ügyek lebonyolítására az 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
Zák Najos építomestert kérték fel'
Pénzünk azonban már annyira rom.
lott, hogy a 10,000.000 korona kolt-
séggel ten,ezett építkezés kÖltségei
néhany nap alatt kb. 14,000.000 ko-
ronára novekedtek, végeredményben
azonban az építkezés 606,698.000
koronába kertilt az 1925. marcius
havában tortént elkészüléskor' mely
összegből Újpest városa 220 mi|lío
koronát adott dr. Semsey Aladar pol-
gármester me gértő közbenj ar ásár a.

AZ 1923.ík év nagy változást je-

lentett a kisiparosság életében, mert
ennek az évnek végén léptették élet.



be az 1922. évi XII. t.-c.-be iktatott
ipartörvény _ novellát. A novella a
képesítés elvén épült fel és vizsgához
kötotte a tanoncok felszabadítását. A
torvény utasításanak megfe|e|ő|eg az
elöljáróság kinevezte a tanoncüzsgá-
ló _ bizottság tagsait, kiknek elnöke
Schreiber János ipartestÜleti alelnök
lett.

A mindinkább rosszabbodó gazda-
sági helyzet, továbbá pénztink elér.
téktelenedése szükségessé tette egy
olyan perÍnanens bizottság megalakí-
tását, mely hivatva volt anyagi vonat-
kozású ügyekben az ipartes|tileti el-
nökség rendelkezésére állani' Ennek
a bizottsá,gTlak Feuerstein Erno' Hor.
váth Jozsef, Lauer Miklós' Szternát
Lajos, Reiter Gyula, Bonyhády Lajos
és Hiba Béla voltak tagtrai, akiket a
kozgyiílés felhatalmazott, hogy a be.
vételeket és kiadásokat esetről
esetre, a tényleges szükségletnek
megfelelően állapítsák meg.

Ebben az időben vetodott fel a
kézműves kamara létesítésének kér-
dése, ipartesttilettink azonban fonto-
sabbnak tartotta az ipartesttiletek
jogkorének kibovítését' így az összes
iparosnak ipartesttiletekbe való kény-
szerítését, a telepengedélyezéseknél
fellebbezésí jog biztosítását' a tanon-
cok és munkások éjjeli fog|a|koztatá.
sának ellenőrzését' a tanoncok szá.
manak kor|átozását stb.

A felvetett kérdésekkel az 1925.
június 25-én Budapestre összehívott
iparos nagygytilés foglalkozott, mely
azonban a tanoncoktatás reformja, az
adósérelmek orvoslása, az épitkezé.
sek megindítása és a munkásbiztosí.
tás reformja sürgősségét hang oztatta
és ilyen irányban tett is a felsőbb ha.

tóságnak előterjesztést.
Az ipartestület székház épitkezése

1924. ószén nyert befejezést mig az
ünnepélyes felavatás |925. július l-
én volt. F,zen az ünnepélyen ugy a
hatóságok, mint az országos és helyi
ipari és kereskedelmi érdekképvisele.
tek vettek részt. AZ ünnepélyen
Kruzslicz József hódmezővásárhelyi'
valamint Papp József makói ipartes.
ttileti elnök 500 _ 500 ezer koronás
a|apitván5rt" tettek a jo magavise1etű
és szorgalmú tanoncok jutalmazásá-
Íd, mely összesített alapitvtnyt az
ipartestület 5 millió koronara egészi.
tette ki. Kötelességunknek tartjuk
megemlékezni arro| is, hogy az ipar-
testületi szé|<ház mriszaki felulvizsgá.
lását Szalkay Jenő' Zák Alajos és
Wolf Géza építomesterek végezték.
Utibbi az egész építkezés alatt gya-
korolta az e||enórzést'

Újpest város meglehetősen sokat
á|dozott az ípari továbbképzó tanfo.
lyamokra. Ezeket a tanfolyamokat
igyekezftink olykép irányítani, hogy
azokon csakis azok az iparossegédek
vehessenek részt, akik az ipartestület
útján jelentkeznek' illetve az ipartes.
ttilet utalja őket a tanfolyamokra. En.
rrek az elrrnek sikerült is érvényt sze.
rezni.

A társadalombiztosítóval isrnétel.
ten kellemetlenségek merültek fel'
mert nem csak, hogy nem létesített
Ujpesten teljes jogu kirendeltséget,
de még azt is kÖvetelte, hogy az
ipartestület könyveibe betekintést
nyerhessen az egyes munkaviszo-
nyokat illetőleg. Ezt az adatszolgálta-
tást azonban kereken visszautasítot.
tuk, nem akarvan az egyes munka-
adókat zaklatásttak kitenni. Űgy |át-
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szík azonban, az a sok felterjesztés,
melyet a fiókpénztár ugyében a nép-
jóléti miniszterhez intéztünk, végre
eredményre vezetett, mert hajlandi.
nak nyílatkozott a betegsegé|yező
pénztár Ujpesten fiókot létesíteni' ha
az ipartestiilet foldszinti nagytermét
elTe a célra átadja. Az ipartestület ezt
a kérést azonban nem volt hajlandó
teljesíteni, mert az iparosságnak ma-
gának is szüksége volt szék'háaa.
Hiába ajanlott azonban más megfele-
1ő helyiségeket, a betegsegé|yező
következetesen ragaszkodott a szék.
házban lévő eLhelyezéséhez' mely
makacsságanak az vo|Í, az eredmé-
nye, hogy Újpesterr _ Magyarország
legnagyobb gyarí és kisipari varos-
ában - mai napig sincs az o. T. I.-
nak ftókpénztÍra.

Az |926. év az elnoki székben is
vá|tozást hozott, mert a lemorrdott
Korányi Jenő elnok helyett Rein Ká-
rolyt válasú"otta meg a kozg-lrilés
elnökké. A lemondott Korányi Jenőt
a kozgylt|és az ipartestület díszelnök.
érrek választotta meg, a díszelnök
arcképét az ipartestület megfesttette
és tinnepélyes keretek kozött adta át
a részére remekbe készített disza|-
bumot.

ÍJgyanezen év december havában
vo|t az állami fa. és fémipari szakis-
kola új szé|<házának felavatása, mely
alkalornból Herrman Miksa kereske.
delemügyi miniszter felkereste aZ
ipartesttiletet is és közvetlen hallgatta
meg az iparosság sulyos sérelmeit'
orvoslást ígérvén azoka'

A kereskedelemügyi minisztérium
|92,7. év március havában rerrdeletet
bocsátott ki, melynek értelmében az
ipartesttileteknek lelretőleg oda kell
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torekedniök, hogy a fe|szabadult ta-
noncok ne bocsáttassanak azowta|
szabadszárnyra, hanem néhány hina.
pot lehetoleg töltsenek régi meste.
rtiknél. Ez a rendelet igen jó hatást
gyakorolt, mett még mai napig ís igen
sok tanonctartó felszabadult tanon-
cait, mint segédeket r.isszatartja. A
rendeikezéssel kapcsolatban adózási
szempontból eleinte aggályok merül-
tek fel, melyeket az ipartesttilet úgy
tgyekezett elosztani, hogy a kereske-
delemügyi miniszter útján kérte ren.
deleti úton annak biztosítását, hogy
azokat a segédeket, akiket a segédi
vizsga után volt munkaadójuk to.
vábbra visszatart, a visszatartás után
egy évig adozási szempontbil nem
veszik figyelembe.

192,7. április havában kezdte meg
az iparosság aZ o. T. I. reformja
iránti erős ktizdelmet, melyben az
újpesti ipartestület igen tevékeny
résrt vett. Ebben aZ ügyben az I. P.
o. Sz. rendezett országos nagygyű.
lést, melyen a betegsegé|yező _ re.
form parlamenti előadója, Frtihwirt
Mátyás országgyűlési képviselő is
részt vett. E'zze| az a|ka\ommal aZ
újpesti ipartesttilet megbízotljai a já=
rulékok és szolgáltatások háboru
előttire vali leszállítáSát, a mentési, a
cselédügy és szrilési segélyektől való
mentesítést. a hátralékds késedelmi
kamatok törlését, illetve redukálását,
valamint az admtnisztrácio decentra-
|izá|ását kérték.

|92,7. év nyarán a Phöbus - tigy
titötte fel ismét fejét ̂ z irj energia-
szolgáltatási szerződés átvizsgá|ásá-
nál ugyanls aZ ipartestület megállapí.
totta, hogy annak egyes Pontjai a
kisiparosságra sérelmesek és a
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nagyipar aránytalanul olcsóbban
kapja az áramot. A szerelők érdekei
nincsenek kellően megvédve. Felve-
tődött tehát annak kérdése, hogy
ilyen konilmények kozo tt hozzájáru|-
hat . e a kisiparosság a szerződésnek
l5 éwel való meghosszabbítástútoz.
A pro és kontra megindult vitában
megállapíttatott, ltogy az egész vita
tulajdonképpen meddő, mert nem áll
midunkban, lrogy a szerződés meg.
kotését megakadá|yozzuk. A minisz.
teriális dÖntőbíróságot már három.
szor igénybevették ebben az ugyben,
de mind a lrárom alkalommal a
Plrobusnak adtak igazat. De erős ki-
fogás tárgyavo|t az is' lrogy maga az
áramszolg á|tatő v áIIaIat foglalkozik
szereléssel és így szerelő iparosaink
kénye _ kedvére ki vannak szolgál-
tafua az áramszolgáltatónak. AZ
ipartestület elhatároúa tehát. hogy a
szerződés _ tewezetet a szerelői ér.
dekeltség bevonásáv a| átizsgá|tatja,
addig azonban, amíg a vonatkozó
észrevételek elkészülnek, felkérte a
város polgármestere útján a képvise-
lőtesttiletet, hogy iryy az iparosság,
mint az összpolgarság érdekeit a
vállalkozóval szemben védje meg.
Az eloljáróság a szerzódésre vonat-
kozó észrevételeket a városi képvise.
lőtesttileti tagoknak tájékoztatás vé.
gett el is juttatta, akiket a fogyasztók
érdekeinek legmesszebbmenő védel.
mére kért fel.

A lapok híradása szerint napjaink-
ban foglalkoznak az iparugyi minisz-
térium felállításával, mely elhatáro.
zást különösen a mezőgazdasdg ér-
dekében valónak mondjók. Az újpesti
ipartestület |928. november 3.án
tartott ülésében már rnegállapította a

mezőgazdaság és ipar egymásrautalt.
ságát, amikor tárgya|ta Budapest
székesfóvaros Kossuth _ szobor le-
leplezési ünnepélyére vonatkozó
meghívóját' Ezzel az alkalommal
Rein Károly elnok méltatta Kossuth-
nak iparpártoló érdemeit. Rátért be.
szédében az arszágos iparegyesület
maga|apításétra, rámutatot t an a, hogy
Kossuth, mint aktív politikus, .foglal-
kozni mert az ipar bajaival, ismertet-
te Kossuthnak azt aZ álláspontját,
lrogy amezőgazdaság pártolása és az
ipar elhanyagolása az országot félke-
zú emberhez teszi hasonlóvá. Az
eloljáróság az ipar fejlesztését a |eg.
stirgősebb és legégetőbb korm ányzati
teendok k0zé kívánja sorozni, még
pedig nemcsak az áIta|ános jólét, ha.
nem külonÖsen a mezőgazdaság ér-
dekében. Egyébként a Kossuth ün-
nepségen az ipartestület 300 taggal
képviseltette magát, a szoborra ha-
talmas babérkoszorut helvezett.

AZ Újpesti lparosoitlron tigye'
melynek megvalósítására Arányi
Adolf és Póhl Károly tettek indít.
ván34, |928. január havában újra na.
pirendre kertilt. Előkészítő bizottsá.
got küldtek ki, melynek tagai a
szakosztályok elnokei, valamint a
pénnjgyi bizottság tagsai voltak,
erejuk megfeszítésével igy ekeztek az
iparosságnak ezt az ezidő szerint
egyedülálló szociális intézményét
megvalósítani' A bizottság mlnkáját
csakltamar siker korcnÍzta, mert az
ipartestület megvásárolta néhai
Hőbert Béla v. hitelszovetkezeti el.
noknek Újpesten, Lorinc - utca 121,
szém alatti háűát, melyet.a szükségle-
teknek megfelelően áta|akitva, dZ
újpesti elaggott és Önhibájukon kívt'il



tonkrement iparosság rendelkezésére
bocsájtott

Be kell számolnunk arról' hogy az
1906.ban megalakult borbély. és fod-
rász - szakosztály 1928. Szent Istvan
napjan gyönyÖni zász|ószentelési
ünnepélyt tartott. A' zász\o megszer.
zése Popovits Gyorgy, Galgiczy
Sándor, Pavkov Bódog és Ro.

mánszky Miklós ügybuzgalmát di.
cséri.

Az ípartestület eloljarósá ga 1929.
április havában kÖszönő iratot inté.
'itt Rotherrnere lordhoz, július havt

ülésében megemlékezett a trlanonl
békekotés 10 éves évfordulójáról,
augusztus elsején pedig csatlakozott
a Revíziós Ligálroz.

IJgyanezenév június navala1 lugy
wasi érte Újpest városát kiváló fiá-

;uk, báró Wolfirer Tivadarnak el.

hunyta alkalmával AZ ipartestület
eloljárosága mély részvétének- adott

kifejezést' a temetésen testtiletileg
veti részt és a Megboldogult kopor-
sójára koszorut helyezett.

A főuá.osi vám kérdése állandian
igen erősen foglaikoztatta az ipartes.
trlletet. Úgyszilván nap - nap után,

ülésről _ ülésre felvetődött a székes.
fővarosnak sérelmes eljarása aZ nj-
pesti iParosokkal szemben, mert a

izekesiováros, kilrasználva a pén.

zünk elértéktelenedése által létrejott
tarifaemeléseket, pénztink stabilizá-
lódása után Sem akarta a békebeli
tarifakat visszaállítani. Így példaként
megemlítve a békebeli 1 lovas kocsi
1 kóronás vámjával szemben 6 pengő

80 fillér vámot szed. Űgy az újpesti
ipartestület, főként pedig annak asz.

talos szakosztálya, gytilések sorozata
alatt tiltakozott a fővaros ezen mos.
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toha eljarása ellen, de a .kozben
megalakult Budapest kÖrnyéki ipar.

tesitiletek szÖvetsége is elkövetett
mindent' hogy a fővarost jobb b9lá.

tásra bírja e sok alkétozásnak, ktil.

döttség1arásna}< azonban eredménye
n.* uolt, csali azt érttik el, hogy a

kereskedel-rm mimszter megbizta a

budapesti kereskedelmi és iparkama-
rát a kérdés tanulm inyozásÍtval' illet.

r'e konkret jar.asiat készítésével. Pest

\m. tonin1-hatóSáganak iparos.

szövetsége szintén magáévá tette a

sérelmet és Tihanyi Kálmán szövet.

ségi elnök a vármegye k|s.gyűlésén'
vaíamint a törvényhatósági bizottság.
ban is több alkalommal erélyesen
síkra száIltt" ebben az ugyben. De a

mr:zgalomnak sikerült aZ országos
wrafiar Kereskedők Egyesületét is

mefrryernunk. Mindez azonban hiá.

oavarb volt, mert a főváros pénnjgyí

okokra való hivatkozással minden

leszallítási kísérletet meghrúsított, sőt
.1923. 

ápritis 14.én vámdíjszabási -

egyesítéi címén a tengelyen érkező

aii fuvardíját fel akarta emelni. A

fővarosnak ez a széndéka talán sike-

rult is volna' ha Újpest város iparos-

sága fel nem vonul- az LJ1városháza
etJ, hogy ott tt|takozzék aZ újabb

drágítási-kísérlet ellen. Ez a kérdés a

*ui nupon is egyik legnagyobb sé.

relme Éudapest kÖrnyéke iparossá.
ginak, keráskedelrnének és mező.
"gazdaságának, melyhez a \ormanv
íem at.ui erélyes kézze| hozzány6|n.

Második igen fontos része az ipa-

rosság ezidőbeni ktizdelmének az

o. T. I. -kérdés, melynek jarulék

I

emelési kísérletét sikerrel verte vlsz.

sza az újpesti iparosság
De ném kevésbé súlyos küzdelmet
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kellett vírrnia Újpest iparosságinak a
forgalmiadó kérdésében is. Az 1930.
május havában összehívott nagygyű-
lés, melyen nemcsak Újpest város
ipara és kereskedelme, de Budapest
kornyékének ipari, kereskedelmi és
mezőgazdasági érdekképüseletei is
részt vettek' igen erélyes hangon
foglalt állást a forgalmiadó kérdésé.
ben, mely alkalommal olyan határo.
zatothozott, hogy a forgalmiado fize-
tése alól az Összes iparosokat men.
tesíteni kell. Fokozta az elkeseredést
az is, hogy a forgalmiadó átalanyok
kiszabásánál egy éwe üsszamenő
o. T. I. igazo|ásokat is koveteltek a
kiveté st me gá||apitó hivatalok.

Ezekben a nebéz küzdelmekben
szinte jólesően hat a budapesti keres.
kedelmi és iparkamarának '' Magyar
Hét '' mozga|ma melyben, valamint a
kovetkező évben is megrendezett
mozgalomban az újpesti iparosság
iparának kiválóságáva| vett részt. Ezt
a valóban bevált iparfejlesztési moz.
galmat csakhamar megzavarta azon-
ban egyik csehországi cégnek betele.
pedési kísérletei és valóban kizénolag
az újpestí iparosság éberségén mú-
lott, hogy aBata _ cégnek nem sike.
rtilt itt letelepednie. Nemcsak a kör.
nyék bevonásával megtartott nagy.
gyiilés, de az újpesti ipartestület álta|
az egész országban szétküldott felhí-
vások eredménye volt, hogy ennek a
mamut vállalatnak nem sikenilt a
mawar cipőipart teljesen elnyelni és
amawar cipész iparosokat jobbárya.
ivá tenni.

A mindinkább megnehbzedő érté-
kesítési viszonyok arra késztették az
ipartestületet, hogy az értékesítés
megszervezésével foglalkozzék. Rein

Károly ipartestületi elnök inditványá-
ra kimondotta az eloljaróság, hogy
állandó j ellegri iparcsarnok létesítésé.
re van sztikség, ahol Újpest város
iparosságanak kiváli termékeit a fo.
gyasztóközonségnek be lehessen
mutatni. Ezt az eszmét dr. Semsey
Aladár polgármester szinté n magáév á
tette, aki egyébként az expot.t _ hite.
lek megszeÍZésének kérdésében is
hajlandónak mutatkozott kozremű-
ködni. Ezeket a törekvéseket azon.
ban aZ |93| ' szeptember havában
bekövetkezett bank zár|at megakadá.
|yozta, mely minden hitet és hitelt
megszüntetett és a biza|matlanságnak
melegágyát igen _ igen lrosszú időre
vetette meg. A bankbetétek kiutalását
az iparteshilet végezte, me|y bankbe.
tétekből tÖbb mint félmillió pengőt
utalt ki.

Az ipartestületen 1931. november
12-én megtartott iparos nagygyiilés a
vármegyei iparospárt számolt be ed.
digi műkodéséről' a 30 éves adómen-
tesség, a fővarosi vám, valamint a
vármegyei kozmunkak ugyéb en. Ez-
ze| az alkalommal határozatot hoz-
tak, hogy a 33-as bizottság adórende.
let tewezeteiÍ. a kormany vonja
vissza, az ipui moratóriumot léptesse
életbe, a kisipari hitel kérdését ren.
dezze, a hatósági tizemeket sztintesse
meg és az o. T. t. öregségi ágazatát
szüntesse be. A kívanságok termé.
szetesen újból csak kívánságok ma.
radtak.

Amíg tehát az iparosság érdekeit
szolgáló óhajokat az intéző korok
csak legritkábban vették figyelembe,
addig ismételt kísérletek tÖrténtek
hivatalnok részérő| jogfosztásokra.
Így pl.mar 1931. junius l l-én ti lta.
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koznunk kellett a vasárnapi piacok
beszüntetésének kísérlete ellen, mely
harcban a budapesti kereskedelemi és
iparkamara az i$pesti ipar és keres-
kedelem mellé állott. Ezek a kísérle.
tek azota néhányszor megismétlőd-
tek, sőt a nyílt üzlettel bíró iparoso-
kat és kereskedőket a vasárnapi heti.
vásar tigyében a hatóság meg is sza.
vaztatta, az eredmény egyenesen le.
sújti volt a piacellenesekre'

De a kontárok ellerri harc is
mindgyakrabban foglalkoztatja M
ipartestületet. AZ egész országból
Ltangzo panaszok ana bírták a keres-
kedelmi minisáert, hogy a kontar.
ügyben ankétot hívjon Össze. A nagy
eioetoooessel megÍartott megbeszélé.
sen aZ a nézet alakult ki, lrogyha a
kormány törvényhozási úton is akarja
az iparosságnak ezt a legfájóbb kér-
dését megoldani, átmenetileg olyan
erélyes rendszabályok szükségesek,
melyek ha nem is szüntetik meg, de
legalább nehezítik a kontárok műkö-
dését. A leghatásosabb rendszabályt
a megjelerrtek egyontetúleg a meg-
rendelő bt)ntetőjogi .felelősségre-
vonásdban jelölték meg. A rendelet a
társminisztériumok aggéilyai kÖvet.
keztéberr a mai napig is késik, de ké.
sik a kontár _ törvény magalkotása
is.

A következó |932. évben az ipar-
testtilet telkével szomszédos tertiletet
kínálták fel megvételre, azonban a
rendkívüli közgyíil és ezt az ajánlatot
elutasította.

Ebben az évben volt a koszegi or.
szágos kongresszus. Az előhangok.
ból kovetkeztetve a legélesebb ki-
robbanásoktól lelretett tartani, azon-
ban az újpesti kongÍesszusi kiküldöt

tek higgadt magatartása megmentette
a helyzetet, amennYiben TihanYi
Kálmán újpesti kilaildöttnek sikerult
elfogadtatnta aÁ' a javaslatot, hogy a
kősieE kongresszus berekesztésével
késobbi idopontbarr Budapesten fog-
ják a napirendet letárgyalni. Jellemző-- 

ipu,oi'ág ak}iori hangulatáru, |ogy
ehhéz a hatir ozathoz hozzáfuzték azt
is. hog1. a budaPesti kongressztts
tartama a\att az összes kisipari üzem.
nek szünetelniok kell, továbbá, hogy
a M. A' B. I' és o. T. I. kotelékébe
tartoző munkásokat a nagygyiilés
idopontj ában ki kell j elenteni.

A széptember lróra tewezett buda-
pesti nagygyu\és azonban rendőrségi
iilulo* kÖvetkeztében nem. volt
megtarthati, amit a kőszegi kongesz-
SZtlS által kiktildött 2l.es bizottság
tudomásul vett' Az újpesti ipartestü.
let elolj árisága azonban elhatár ozta,
hog-v ebbe nem megy bele és átir az

o,'iag Összes ipartesttileteihez, atni-
ért a 2l-es bizottság saját határozata
ellenére bizonytalan időre e|odázta az
1932. szePtember 72-re tervezett
nagygyu\ést' Az ipartestület ebben a
köriratában arTa kérte aZ ország
ipartestiileteit, nyilatkozzanak az'
lrtnt,lrelyeslik-e a lraiogatást, vagy a

koszegi kongresszus határozata ér-

telmében kívánnak eljárni. A körirat
megszerkesztésére kiktildték Alscher
Ödón, Bagossy József, Felrér Armitr,
Horváth József és Leib Kálmán ta.
gokbil ál1ó bizottságot. Az összes
ipartestuletnek rnegküldÖtt - körlevélre
i3 ,á|u', érkezett, rnelyekből megál.
lapíttatott, hogy 40 vidéki ipartesttilet
hólyesli az újpesti ipartestület állás.
pont1át' l3 ipartesttilet pedig az
i. p' o' K. mellett dÖntott, míg kb.



250 ipartesttilet egyáltalárl rrem ktil-
dÖtt. Kczben korrttállvr,,á|Í.ozás tor-
tént, így tehát a további tnozgalom a
konnályelnokrrek a Vigadóban meg-
tartott iparos nagygyiilésen tett krye-
lerrtései kovetkeztéberr elrnaradt.

Az országos ipartesttilet ebben az
évben rendezte meg a IV. országos
kézműipari kiállítást, melyen az t!-
pesti iparosok igen nagy számban
vettek részt. Ezen a kiállításon az
újpesti ipartestület elnyerte az akkor
alapított '' Jungfer József' - várrdordí-
jat, egy gyönyönien lrímzett zász|ot,
míg a kiállítók kozul ezüstkoszorus
mesterek lettek Sclráffer Testvérek
szobrász- és Fürst F.eretrc asztalos.
mester, ,á||ami elismero oklevelet ka-
pott Agh Lajos asztalosmester,
arattyénnet nyertek Sclrrreller József
szapparÍőző, Weisz Lász\ó szövő,
Kolodinszky DezsŐ géplakatos' Csu-
kás Testvérek reszelővágók, Ihring
Herrrik cipészszerszám készíto,
Hnrsovszky Milrály' Kiss József,
Kalmán István' Nagy Sándor és }.Ié-
nreth Lász|ó asztalosmesterek. Sok
kiállító nyert még ezüst- és bronzér.
rnet.

Az iparos ság országos megmozdu.
lása alkalmával, a pesti Vigadóban
megtartott nagygyiilésen elhangzott
kormányígéretek nern váltak be. mi-
ért is az |932. november 17.én meg.
tartott eloljárósági ulésen határozatot
lroztak, hogy a kornyék iparosságát
tiltakozó nagygyűlésre hívják Össze'
melynek előkészítésére kikuldettek
Rosenbereg Ftilöp, Fehér Armirr,
Alscher Odon, Wassermann Zsig-
mond és Bagossy József. A nagy ér-
deklődéssel és a kornyék részvételé.
vel lefolyt nagygyu|és hatérozatát,

melyrrek fő ponda az adóterhek
könnyítése helyett életbeléptetett
adópitlékolás volt, a nagygyú|és az
illetékes minisztere|<hezj uttatta.

|933. március lravábarr az újpesti
ipartestület küldÖttsége kereste fel dr.
Preszly Elemér vármegyei foispánt,
akinek kozbenjárását kérte ugy a fo'
városi vámok, mint a 30 éves adó.
tnentesség tigyében. A foispán termé-
szetesen naw megértéssel fogadta a
kuldottséget és megígérte, hogy a
kérelmek megvalósítása érdekében a
konnánynál kÖzben fog járni.
Dr. Eber Antal kamarai elnök erős
munkássága végre pozitiv segítséget
eredményezett, mert a kereskedelmi
kormány alapot teremtett a bankfede-
zette| nem bíró kisiparosok hitelellá.
tására. A 300.000 kisiparos részére
engedélyezett hitel vajmi kevés volt,
azonban végre megtort a jés és amint
aZ eredmények bizonyitják' mind
több éS tobb iparos veszi ezt a maxi.
mum 200 pengőig terjedő kisípari
hitelt igénybe. Ugyancsak dr. Éber
Antal kamarai elnök érdeme az a
munka, amelyet a kamara a munkaal-
kalmak felkutatása érdekében kifej.
tett.

Sok vitára adott alkalmat ebben az
időben a kormánynak azon intézke-
dése' mely megengedte, hogy a ter-
melők az á|tahlk termelt bort kicsiny.
ben árusíthatják. Ez a rendelkezés a
szőlőtermelők megsegítése elgondo.
lásan alapulhatott, végeredményben
azonban igen sok visszaélésre adott
alkalmat. A termelők ugyanis, akik
Újpesten bortermelésre beren,dezked-
tek, nem elégedtek meg azzal, hogy
saját boraikat értékesítik, hanem
vá||a|ták más termelő termésének
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értékesítését is. A nagy koltségekkel
s koztartozásokkal dolgozó italrnérő-
ket tehát existenciájukban támadta
meg a rendelet. Az újpesti ipartestü-
let kotelességének tartotta, hogy is.
mételten tlltakozzék a termelői ital.
mérések illegitim versenye ellen, hiá.
ba volt azonban minden tiltakozás. a
gazdavédelem nem engedte a rende-
let megszigorítását, jóllehet a rende-
let alapfeltétele t. i. a kisgazdák bor-
tennésének megkönnyítése, lneg-
szűnt. Ma az a he|yzet, hogy a bor.
mérők keresik fel a szőlőbirtokosokat
áruvásár|ás céljából' _ tehát felesle.
ges a csökkentett közterhekkel dol-
gozo gazdák védelme azipar rovásá.
ra. Ebben az ügyben az ipartestület a
kamarát is igénybe vette, azonban ott
Sem lehetett kulonosebb eredményt
elérni. A termelői bormérések pedig
tovább virágzanak' sőt a fogyasztóval
való kozvetlen érintkezés előnyeit a
részvénytársaságok és szÖvetkezetek
is kihaszná|ják,jóllelret ezek ajoE -
személyek s a rragybirtokosság meg-
felelo értékesítési szerwel rendel-
keznek' Ezze| kapcsolatban említjtik
meg' hogy az ipartestületnek meg-
ktildetett a bortörvény reviziőjára
vonatkozó tewezet, melyre vonatko.
zolag az el0|1ároság azt a határozatot
hozta, hogy a |egnagyobb sérelemnek
tartsa és tiltakozik is az ellen, hogy az
ellenőrzo bizottság az italmétő üzleti
könyveit, feljegyzéseit és számadá-
sait valamint egyéb iratait betekrnt.
hesse, azokról jegyzeteket vegyen,
másolatokat készítsen.
Nem rnulaszthatjuk el annak meg-
ernlítését, hogy az újpesti ipartestület
eloljárisága 1933, november 16.án
már foglalkozott a 48 órás munkahét

kötelezővé tételével. a rninirnális
árakkal, mel1. problérnák napjainkban
is legforrtosabb fel ad atát képeztk.

A történeti lrűség érdekében be.
számolunk anól is. hogy a budapest
kÖnryéki borbél1'ok es fodrászmeste-
rek ipartarsulata elismeréssel kívánt
adőztti a szakma legidősebb tagjai.
nak. kieszkoztlte tehát Kersclren Mi-
lrály, Tiengl Péter és Par kor, Bódog
fodrásznesterek kinintetéset. A ke-
reskedelernüg1i rninisaer elismerő
oklevelét 1934. március havában
meglartott ipartesttileti kozg1ulésen
nyújtotta át a kereskedelemügyí mi-
niszter úr kiküldoÍte az tÍmepeltek-
nek' akiket a megjelent hatósági ki.
kuldöttek ugyancsak meleg szavakkal
üdvözöltek.

Az ipartesttilet 1934. évi tevékeny-
ségét a nehéz gazdaságí viszonyok
elleni küzdelem jellemzi. Igaz, hogy
az ipari válság olyan mélypontot ta-
lán sohasem ért el. mint ebben az év-
ben, miért is mirrden energiát arra
kellett felhaszrrálru, hogy a válság
okozta sebeket enyhítsék. A belso
felvevoképesség megszűnte, a k{il.
foldi exporthiány, a kornyező orszá-
gok élni akarása mind súlyosabb te-
herként rrehezedik az iparos társada.
lomra. Ezen terhek mellett a fokozott
adőztatás. a tarsadalombiztosító ka-
matos kamatokkal megduzzasztott
kÖvetelései. a kontarok mindinkább
elszaporodo hada aruryira megnehezí.
tették az ipaross ág é|etét, hogy vali.
ságos Isten csodája, hogy még bírja.
Az iparIesttilet különÖsen a kÖzmun-
kak fokozottabb elnyerése áIta| igye-
kezett a munkaalkalmakat fokozni,
de amellett aZ iparosság, érdekeit
másképpen is megvédeni. Igy konk-
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rét formában előterjesztéSt tett abban
az irényban, hogy az ipari munkákért
az ingat|an felelj en, megakadá|y ozta,
hogy budapesti cégek az iljpesti gyá.
rakban megrendeléseket gyűjtsenek'
eljart dr. Semsey A|adár polgármes-
ternél a városi műhelyek beszünteté.
se érdekében. Ezekre a tevékenyke.
désekre azonban az e|o|jároságnak az
ebhez a torténethez csatolt jelentése
bővebb felvilágosítást ad' Itt azonban
feltétlen meg kell emlékeznünk anól
az ipari kiállításról, melyet a tanonc.
oktatás félszazados jubileumának
emlékére az ipartestlilet rendezett,. A
kiállító tanoncok űw a munka kivi.
telében, mint a szal<rajzokban oly
kiválót produkáltak, hogy valóban a
legteljesebb elismerést vívtak ki.
KülönÖsen a vas. és fémipari tanon-
cok, de afaipar, vegyesipar és a női
tanoncok munkái is valóban ámulatba
ejtették a kiállítást megtekintő kö.
zÖnséget, de a szakiparosok is jóleső
érzéssel állapították meg a fratal ipa-
ros generácii felkészültségét. A ki.
állítás megnyitásán a helyi hatóságok'
valamint az országos ipari és keres-
kedelmi képviseletek vettek részt,
akik a legnagyobb elismeréssel nyi.
latkoáak a látottakril.

Az iparosság évenként megismét.
lŐdő kongresszusa ebben az évben
KecskeméÍen zaj|ott le. A kongresz.
SZuSon az Összes ipari kérelmek
me gvitatá s tár gy Ítt. képezték.
Az újpesti ipartestület részérő| 3 ja-
vaslat volt a targysorozaton és pedig
azoknak az izemeknek baleseti díj
alóli fizetésének mentesítése' me.
lyekben a tulajdonos maga dolgozik
a gépbazban, továbbá, hogy az ipar-
testületi választásokat ktilönítsék el

az iparteshileti közgyrilésektől, végril
a végrehajtási tÖrvény olyképeni mó-
dosítása' hogy a szerszárrtok és gé.
pek, valamint az anyagok egy része
feltétlen mentesíttessenek a kisiparo.
soknál a végrehajtás alól.

Ipartestületi
szakosztályok:

Asztalos Szakosztálv

A szakosztá|y 1894.ben alakult, első
elnöke Tomcsányi Árpao volt. Ennek
a szakosztálynak köszönhető, hogy
1900.ban megalakult az Újpesti
Ipartestrileti Hitelszovetkezet és aZ
is, hogy az újpesti állami faipari
szakiskola magmaradt eredeti hivatá-
sanál.
A szakosáály tisztikara (1935)
Alscher Ödon elnök, Horváth József
és Nyoma József alelnokok, jegyző.
if1, Lada Jó2sef.

Borbé|v és Fodrász Szakosztály

Alakult l906-ban' első elnöke
Thierjung Mihály volt. l910-ben
alakítottak meg a Temetkezési Egyle.
tet, 1924.ben pedig aZ Aggsegítő
Alapot.
A szakosztá|y díszelnoke: Kerschen
Mihály, elnÖke: Egry József, alelnö-
ke: Galgiczy Sándor

Cipész Szakosztály

1902.ben alakult Bej József elnokle.
tével. Később Kropacsek Alajos lét.
rehozza a Takarékegyletet és a
Könfiárat. Jelenlegi elnök: KÖrpöly
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G}.ula, alelnokok: Rári Gusztáv és
Báthory Sándor.
Jegyzó., Diarnant Jenő

Ctrkrász Szakosztály
A Stito Szakosztályból 1925.ben
váltak ki Bonylrády Lajos elnökleté.
vel. Jelerrlegi elnök. Sclrtrbert Rezső,
jegyzó: Rosner Gyoző, pénztáros:
Récsey Gy'ula.

Droguista Szakosztály
l933-ban alakult Bakonyi István el-
rrökletével. Alelrrök: dr. Győrbíró
Szilárd' jegyző,, Feisinger Antal.

Építőipari Szakosztály
l897-ben Bachmann Károly építő-
nrester elnöklete alatt alakult.
Jelenlegi elnok: vitéz Vereczkey Fe-
rettc aki három szakcsoportot alakí.
tott. AlelnÖkok: Szabi Janos kőmű.
ves-mester, Yuga Sándor ácsmester
és Szerrtiványi János tetofedőrnester.
Az alelnökok egyben a szakcsopor-
tok elnokei.

Festő Szakosztálv
191O-ben Szekfli József elnoklete
alatt alakult.
Jelenlegi elrrök: Strenger Rezső,
társelrrök: Pulcz Rezső' alelnökok:
Meskó Lajos és Szabi József.

Foetechnikus Szakosztály
1933-ban alakult Gerber Alajos el-
nökletéve|. Az elnökség tagjai: Hajós
Tivadar, Filotás János, Pathy Nagy
Aladár és Horniczkv József'

Hentes Szakosztály
l9l l.ben Herzog József elnökletével
alakult. Később kettévált a szakosz.

tály hentesek és mészárosok osztá-
|yára. Jelenleg Arrtal S. József a
díszelnök, elnök: Préznovszky Zsig-
mond, alelnök: Zimmermann István.

Mészaros Szakosáály
A kettéválás után az elnok: Simonyi
Sándor, majd Sclrrvart Bernát

Őrás és Ékszerész Szakosaálv
|92,7.ben Faludi Bernát elnokletével
alakult. Tarselnok: Grtinbaum Ernő
és Neumann Márton.

Sütő Szakosztály
1918.ban Klein Bernát elnokletével
alakult a Sütő - cukrász és mézeska-
lácsos Iparosok Szakosztályként. A
kiválás után Lauer Miklós az elnok
és Márkus Róbert az alelnok.

Szabi Szakosztá|y
1900-ban alakult Petőcz Endre el.
nöklete a|att, Jelenleg díszelnök:
Csapó József, elnik Varadi József.

Szobrász Szakosztály
1925.ben Csehi Gyula elnöklete alatt
alakult. Jelenlegi elnök: Altmann
Gyula, alelnÖk. Nagy Ernő.

Szrics és Sapkás Szakosztály
1933.ban Deutsch lmre elnöklete
alatt alakult. AlelnÖk: T1roler Sandor

Vas - fém és Szerelőiparí Szakosz-
laly
1918.ban Griinbaum Ede elnöklete
alatt alakult. Jelenlegi elnok:
Feuerstein Ernő
A]elnokok: Mattos Ágoston' Kosch.
Ier Géza, Moll István, Gerő Tibor,
Holczler Janos és Frühof József.
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Vendéglős Szakosztály
1923-ban Kocsis 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: Barta Mór
Titkar: Dr. Lichtmann Mór

CF{EVRA * KADISA
( Szent Egylet )
Józsefu. 10.
Elnok: Klein Ignácz
Alelnok: Fürst Lajos
Titkár: Dr. Lichtmann Mór

CoLOSSELM lórÉroNy
ASZTALrÁnsasÁc
Á.pao u' 23,
Díszelnök: Arányi Adolf
Elnök: Grünbaum Ede
Alelnök: Schlesing er Ignácz
Titkár: Blumentlral Móric

DANUBIUS-SCHŐucrrml
HARTMANN hajóépítő munkások
TEMETKEzÉsl EGYLETE
Templom u. 3.

Díszeinokök: Halamaschek Tivadar.
Hartmann János
Tiszteletbeli elnökök: Kicherer' Vil.
mos, Reinpreicht Antal
Elnökök: I. Giebel Márton, II. Pick
Ignácz

Kossuth Ferenc védnöksége a|att á||o
Úrppsrt KoSSUTH LAJoS
BETEGSr,cÉtyr'zo És TEMET.
KEZÉSI NŐEGYLET
Károlyi u. l9. ( Alakult 1897.ben. )
Elnök : Zieg|er Józsefiré
Alelnok: Tresz Károlyné

LUJZA LEÁNYEGYESÜLET
István tér, polgari leányiskola
ElnÖk: Teszarik Antalné
Alelnokök: Tolnay Adél, Liszer Em.
ma, Titkár: Krausz BÖske

MAGYAR vÉoopcYE S ÜLE,T,
Budapest kornyéki IPAI{FEJLESZ.
TO OSZTALYA
Istvántelki u. 1'
Elnok: Dr. Miklós Antal
IJgyvezető elnok: Andrejka József
IJ gyv ezetó igazgato,. Ar czt József

MASZKIR_EL_DAL
( Szegényekre Íigyelő Egylet )
J izsefu.10.
Elnok: Schreiber Gyula
Alelnok: Dr. Venetianer Lajos
Titkar: Dr. Lichtmann Mór

MEGYERI ,,HALADÁS,,

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



vrÚvBzBror oRSZAGoS szt.
vprsÉcp Úrppsu EGYESut-grp
Sándor u. 14.
Elnok: Kraft József
Alelnök: Pecsusz József
Jegyzó: Póhl Karoly

MEGYERI SPORT CLUB
István utca
Elnök: Krisztian Lajos
Alelnök: Petri Mátyás
Ügyvezető alelnök: Burcseh Gyula
Titkár: Reczegi József

NÁxoon ELSo ÚrpBsn BETEG.
SEGÉLYEZo És TEMETKEzÉst
EGYLET
Templom u. 3.
Elnok: BusQ István
Elnökhelyettes: Cserti Áaam
AlelnÖk: Martinovics József

SZABAD LYCEUM
Úrppsu oSZTÁLYA
István tér 14.
Elnök: Muranyi Ivan
Alelnök: Dr. Ftihrer Simon
Titkar: Barta Dezső
Könyvtáros: Bánó Vince

TURR ISTVAN
HADASTYAN EGYLET
Maria u. 1 l. ( Cimbalnik vendéglő )
Díszelnök: Bulicsek Ferenc
Elnök: Cimbalnik Péter
Alelnokok: Nagy Lajos, Lustig Ernő
Titkar: Szedlack Janos

Úrppsu BoRBÉLY ÉS
FoDRÁSZMESTEREK
TEMETKEzÉsl EGYLETE
Kírály u. l0.
Elnök: id. Kerschen Mihály
Alelnök: Petrí Mátyás

UJPESTI DALKOR
Károlyi u' 19. ( Ulman kávéház)
ElnÖk: Wiegele Sándor
Alelnök: Szilágyi Pál
Titkárok: Bíermann Armand, Kucse.
ra István

Úrppsrt DEMoKRATA KoR
Apponyi es Árpad u. sarok
ElnokÖk: Dr. Kiss Sándor, Dr. Földes
Istuan
Társelnokok: Dr. osantarur Mór, Ko-
vács Jizspf, Dr. Antal Endre, Bálint
Zsigmond

ÚrpBsn FÜGGETLENSÉGI KÖR
Istvan u. 4.
Pártvezér: Dr. Héd ewáry Lehel
Elnök: PóhlKároly
Alelnök. Záb or szky ̂ P á|
Titkar. Gere Lajos

Úrpgsn r.ÚszBn És VEGYES.
KERESKEOOT EGYESULETE
Á'pad u. és Apponyi u. sarok
Elnök: Kovács József
Alelrrökök: Klein Bertalan, Malin.
dovszky Gyula
Titkár: Fleischmann Mór

Úrppsn GYERMEgBapa1
EGYESÚLET
Á'pao u. 56.
Elnok: Káman odon
Alelnokok: Barta Mór' Diamant Ig.
nác, Arányi Adolf
Titkar: Lőwy Vilmos

ÚrpEsu IPARoS IFJAK KoRE
Király u. 6.
Etnök: Wiegele Sandor
Alelnokok: Kettner István, Radics
Lajos Titkar: Gerzsabek Ernő
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UJPESTI IPAROS KIR
Király u. 3. ( Alakult 1892-ben )
Elrrok: Feldrnarr Károly
Alelrrokok . Petőcz Endre,
Póltl Károly
Titkár: Ragályi Kálmán

Úrppsrt IZRAELITA
rcÖzvrÚvpt-ŐoÉsl EGYESULET
Atti la u. 2.
Elnök: Barta Dezso
Alelrrokok: Lőcsei Géza, Götzler
Izsó
Titkár: Dus Imre

Úrppsn IZRAELITA NŐEGYLET
Jizsefu. 10.
Ehrok: ozv. Friedlnarul Ánninné
Alelnokok: I. Dr. Kálmán ÖdÖrrrré, II'
Székely Miksáné
Titkár: Dr. Liclrtmarur Mór

Úrppsrt lŐszÍ v EGYESIILET
Arpád tr. 50'
Díszelrrok: Hádl Mór
Elttök: Kardos Izidor
Titkár: Lővi Vilmos

Úrppsrt KATHoLIKUS KoR
István tér 6.
Elnök: Andrejke József
Alelnok: Szedlacsek István

Úrppsn KATHoLIKUS
LEGÉNYEGYLET
Csokonai u.
Elnök: Dr, Yarázséji Béla
Tiszteletbeli elnökök: Dr. Thury
Károly' Nagy Ferenc
Titkár: Cseres József

Úrppsn KERESKEoŐ És
IPAROS IFJAK ot'ivrÚvplooÉst
KÖRE
Attila u. 2.

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

Úrppsn KERESKEoŐr
rÁnsut-ATA
L .Aryad u. 51.
Elnok: Ehrewald Vilmos
Alelnok: Fuchs Bernát, Nasser Ma.
ni, Ludvig H. Endre

ÚrppsrI rÖnnÚvplŐoÉsl KoR
I  . .

Arpad u. )T.
Elnök: Dr. Führer Simon
Alelnokok: Székely Miksa, Guth Pál,
Klima Lajos
Titkár: Liszer Lajos

Úrppsrl MLrNKASoTTHoN
( benne tobb szakmai szÖvetség és
egyestilet ) Gyár u. 41.

Úrppsu N/ruNKÁSoK''VIRRA.
DÁS'' DALKORE Vörosmarty u. 6.
ElnÖk: Bella Istvan Titkár: Bognár
Mihály

Úrppsn oxrÉNrps rŰzortő
TESTULET
Apponyi Albert u. ( Miehelisz ven-
déglő )
Parancsnok: Jenkovszky Sandor
Alparancsnok: Arany József
Titkár: Bruscha Ede

Úrppsrt PATRoNAGE
EGYESTILET
Yérosháza
Védők: gróf Káro|yi Lász|ó' Wolfiter
Tivadar
Tiszteletbeli elnokok: Dr. Míklós
Antal, Pintér Károly
Elnok: Bercz Gprla



Alelnökök: Teszarekné Gallauner
Anna, Dr' Yarázséji Béla, Dr. Vene.
tiarrer Lajos, Mády Lajos, Geduly
Lajos
Titkár: Meszlérry i Zo|tán

Úrppsu tt. nÁroczl FERENC
lórÉr<oNYcÉt-Ú TÁRSASKÖR
Apponyi Atbert u. 40. Alakult 1906-
ban.
Díszelrrök: Schngider József
Tiszteletbeli elnökok: Zaurá| János,
Polacsek Antal
ElnÖk: Pintér Károly
Alelnök: Lukács Mihály

URAK ( Úrppsr nÁrospa-
LOTA ATLÉTIKA] KLLrB )
Király u 1. ( otthon Kávéhén)
Elnök: Kovácsy Kálmán
Társelnök: Dr' Láday Győző
Alelnokok,, Zák Alajos, K' Toporczer
Lajos, Dr. Wester Gusztáv
Főtítkar. Turtsányi Béla

Úrppsr ._ nÁrospAloTA ÖN-
rÉNrBs MENTŐ EGYESULETE
Apponyi Albert u.
Elnök: Dr. Miklós Antal
Űgyvezető alelnÖk: Saly Károly
Alelnok: Jakab Géza
Főorvos: Dr. oszman Mir

Úrppsr-nÁrospALoTAI
SZENT ERZSÉBET rórÉroNy-
sact NopcypSÚLET
Á'paa u. Istvántelek
Alapító és tiszteletbeli orökÖs elnÖk:
gróf Pálffy Pálné
Elnök: gróf Károlyi Lászliné

ÚrpBsr_nÁrospALoTAI
ÉpÍrorpARos SZoVETSÉG
Királv u. 3.

Elrrök: Yarga Sárrdor
Alelnök: Bálint Imre

Úrppsu''B T4Dó', DALKoR
Rizsa u. ó / a ( ott ottó verrdégloje )
Elnök: Stütz Károly
Alelnok: Markó József
Titkár: Rozmann Antall

Úrpesn SAKK KoR
Király u. 1 ( otthon Kávéhán)
ElnÖk: Steiner Bernát
Alelnok: Dr. Kovách Gyula, Glatter
Vilmos
Titkár: Schwartz Jeno

Úrppsn SZ^LLIDÁSoK, VEN-
oÉct-osor És KoRCSMÁRo.
SoK IPARTÁRSULATA
Templom u. 3.
Tiszteletbeli elnök: Vnuk Lajos
Elnok: Herczog József
Títkár: Voditska Jenő

Úrppsn SZEGÉNYGYERMEK-
KORHÁZ EGYLET
Lorinc u. 108.
Elnok: Hőrbeft Béla
Tarselnok: Papp _ Szl|ágyi Lászliné
Alelnokok: Dr' Miklós Antal,
Dr. Jarmatzlq'Sandor

Úrpgsu ToRNA EGYLET
Árpao u. t '
ElnÖk: Ehrenwald Lászli
TárselnÖk: Dr. osznann Mór
Alelrrökök: Szetnere Ernő' Szigeti
Vilmos, Pásztor Sándor
Fotitkár: Dr. Sztics András
Titkár: Deutsch Dénes

VAKOKAT GYÁMolÍró oR.
SZAGOS EGYLET ÚrpBsl FIóK
EGYLETE
Gvár u. 45.
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Elnök: Fazekas Agoston
Társelrrök: gróf Andrássy Gy.rrláné
AlelnokÖk: Dr. Yarázséji Béla, Dr'
Miklós Antal, Tyrman József
Titkár: Jarrkovich Lajos

Úrppsrt venost SZoLGÁK ES
rÚzol'ror ÖurÉPzo KoRE
Lőrinc és Lőwy u. sarok ( Vodicska
vendéglő )
Elnök: Blurnenthal Mór
Jegyző: Hevler Miltály

Úrppsu ZENEKoR
Yárosháza

Elnök: Dr' Miklós Antal
IJgyvezsto alelnök: Major Gyula
Alelnok: Weigele Sándor
Titkár: Sikos Géza

ZENE i\4ÚVE Lo EG YE S ULET
( CONSERVATORTUM )
Lőwy u. 5.
Védnök: grif Zichy Géza
Elnök: Dr. Nádaskay Béla
Alelnökök: Dr. Trojan Alajos, Gosz.
tonyi József

Forrás: Újpesti Képes Almanach 1914'

TJJPESTI LAPOK MIKROFILMEN

Ellenzéki Textilmunkás
Ftiggetlen Nemzet
Ftiggetlen Újsag
Horizont
Igaz Szo
Legyen Világosság
Meteor
A Munka
Pestvidéki Jogélet
Rákospalota
Szabad Ujpest
Szitt|léui Figyelő
U,jpesti Híradó
Ujpesti Kurir
ÜgyvédjelÖlÖlt

1933 - 34
ts46 - 48
1921 -24;1926;193s -44
1927
1929
1888 -  89
t932
194s
1929-33;7936-38
1933
1945 - 48
191 I
1923 - 25
1924 - 29
1928

A kataligus szeptember l.től haszná|hatő a Helytorténeti Gytijteményben.



Hirmann László

Ébe' Nándor életr ajza

Az újpesti temetőben a sírok kö-
zott színte észrevétlenül búvik meg
egy sírkő, amely a|att egy talán ke-
vésbé ismert, mégis megbecsülésre
méltó hazánkfiapihen.

Éber Nándor 1825.ben sztiletett
Budán, így a reformkona|, ahazátk-
ban jelentős változásokat hozó korral
egyidős volt. Joghallgatóként, már
fiatal emberként jelentos miiveltségre
tett szert, így nem csoda, hogy rövi.
desen a bécsi Keleti Akadémián
folytathatta tanulmányait. AZ 1848
márciusi forradalom idején diploma.
taszo|gá|atot telj e sített Isztambulban,
az események hírére azonban haza.
sietett és felajánlotta szolgálatait a
fiiggetlen magyar kormánynak. 1 849.
ben a fiiggetlenség kikiáltása utan
kamatoztathatta korábbi ismereteit,
mivel az elsó fuggetlen kormány kül.
ügyminisztériumanak titkára lett. A
világosi fegyverletétel után - mirrt
sokan mások - o is emigrált Törö.
kországba, maj d Angliába tltazott'

Nyelvismerete és műveltsége miatt
már sajtónagyhatalomnak szémito
TIMES is alkalmazta,,|eve1ezŐnek'',
azaz he|yszíni tudósítónak. Az újon-
nan kibontakozi nemzetkÖzi konflik-
tusnak, a krimi háborunak helyszíné.
ről küldott szemléletes beszámolókat
lapja szÍlmára, Nem csak szemlélóje,
hanem tevékeny részese is volt aZ
eseményeknek, vezérkari főnoke lett
Fuad pasának, a híres omer pasa
mellett pedig ezredesi rangban elso-

sorban oroszellenes akciókban vett
részt.

1859.ig marad Torökországban,
ekkor a2 európai események és a
kalandvágy ltáliába szólítottak. Mint
lapja tudósítója tevékenykedett
Lombardiában, azonban ez tobb volt
egyszeru újságírásnál. Tollával ez.
alkalommal kozvetlenül hazáját szol-
gá|ta, hiszen a magentai és solferinoi
csatamezőn nem csak az o|asz egy-
ségállam megszületése volt a tét, ha-
nem Magyarország sorsa is.

A szabadságharc után emigrált
polítikai és katonai vezetők egyaránt
úgy gondolkoztak, hogy a Habsbur-
gok észak.itáIiai vereségei megte.
remthetik a feltételeit egy kiilföldről
szevezerIdő újabb szabadságküzde.
lemnek. Ezek a remények szertefosz.
lottali a III.Napoleon által megkötött
ktilonbéke után, a Solferino.ból kul.
dott Éber cikkek mégsem voltak ha.
tástalanok. Nag1'ban hozzá1áruItak
aÍthoz, hog1. fe\rázzik a kozvéle-
ményt, hiszen a csatatéren mintegy
otvenezer halott vag}. súlyosan sebe-
sült katona fektidt' kozotttik tobbszÍu
magyar férfi is, akiket kényszerrel
soroztak be az osztrák hadseregbe.

E'gy szemtanú, bizonyos Henry
Dunant genfi polgár a LáNinytól el.
borzadv a hazavtazo|t é s me galapítot.
ta az azota is tevékenykedő Nemzet.
kozi Voroskeresztet. A TIMES Eber
Nándor áIta|írt cikkeinek ebben nem
kis szerepe volt' Az o|asz remények
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Szerencsére mégsem estek kútba a
békekotés után. Bár a francía császár
cserbenlragyta szövetségesét, azért az
egység ügye nem rekedt meg, csupán
holtpontra jutott. Ezen lendítette tírl a
legendás Garibaldi á|Í,a| vezetett
népmozgalom, kinek
''vörÖSingeS'' ön-
kéntes seregében
számos mawar,
egykori 48-as tiszt
is szo|gá|t. Legis-
mertebb kozotttik
talán Tün István,
aki a vezér számy-
segédje lett, illetve
Ttikory Lajos alez-
redes, aki Palermo
ostromakor halt
hősi halált.

Éber Nándor
honfitársait kovet-
ve csatlakozott a
diadalmas forra-
da'lmi sereghez,
ahol Garibaldi - érdemeí elismerése-
ként . rÖvidesen dandarparancsnok.
nak nevezte ki. A csapatoknál ismer.
kedett ossze Cesare Abba-val, aki az
események krónikása, dZ ''EZÍek''
diadalÍrtjának részese volt.

Az o|asz író.felkelő így jellemezte
Éber Nándort: tt lZ ember éppúgy
nézhetné koltőnek mint katonának''
Garibaldi maga pedig így vélekedett
Eberről, amikor valaki felhánytorgat.
ta, hogy a magyar dandarparancsnok
diplomata és újságíró volt korábban:
''Ne törődj ék azza|, lássa én magam
sem vagyok katona."

Az a korabeli fotográfia, amely
megórizte számunkra Éber Nandor

a|ak1át, valóban egy polgári ruhás,
ugyanakkor kardos-harcias férfiút
mutat. Amikor kiderult, hogy az eW-
séges olaszország megtererntése
nem hozza meg közvetlenül Magyar-
ország számára a fegyveres felszaba-
dulás lehetoségét' Eber Nándor is

azol<hoz csatlako-
zott, akik sorsának
jobbra fordítását in-
kább politikai úton
képzelték e|. Haza.
térésére azonban
l848-49-es tevé.
kenysége miatt csak
a kiegyezés után
nyílt lehetoség'
Mint Deák lríve,
ezek után a magyar
orszaggyulésben
lett képviselő míg
egészségi á||apota
miatt visSza nem
vonult a köZélettől.
Korán' mindössze

hatvan évesen ragadta e| a ha|á\ ami
ta|én nem is csodálható ílyen kalan.
dos élet után.
Éber Nándor 1885 február 27.énha|t
meg. Hogy végso nyuglrelyet miért
éppen az újpesti temetőben ta|á|t?
Erre a kérdésre a helytorténészeknek
kell megtalálniuk a v á|aszt.

Felhasznált irodalom:
. Révai Nagy-lexikona VI.Bp.l9l2
- Harry Hearder: O|aszorszÁg rövid története
Maecenas l99Z

- Csorba Lásiló: Garibaldi élete és kora
Kossuth 1988

- Ceasar Abba: Garibaldi seregében
Krónika

j Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai
Zrinyi 1988.
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) AZ Ujpesti Önkormányzat
Civíl Szerveződések Bizottsága elfo.
gadta alapítványunk pá|yázatát és
300.000 Ft osszegú támogatást nyujt
ebben az évben a Helytorténeti Ér-
tesítő kiadásálroz. Köszönjük !
' Május 20.án szombaton
egésznapos rendezvénysorozat kere-
tében emlékezttirrk meg a Kórolyi
Sdndor Kórház megnyitásanak 100.
évfordulójáról. A fóti Károlyi kriptá-
ban a korhiuaIapíto gr, Kórolyi Sdn-
dor koporsóját koszoruzták meg az
emlékezők, majd a Karolyi korhin
foépületén leleplezték dr. Sdndor
I s tv án kirházigazgato em|éktáb|aját,
Este a Polgárcentrumban ünnepi mii-
Sor keretében köszöntötték Újpest
vezetői orvosainkat, ápolóinkat és a
gyogyszerészeket. A jelenlévők me-
l9g ünneplésben részesítették dr.
Ujszászy Lószló ny. főorvost, aki
ezen a napon töltotte be 90. életévét.
+ Június 7.én Hack Zoltán alpol-
gármester úr adta Íú alapítványunk
50.000 Ft-os páIyadíját opauszki
Viktóriának a Pazsonyi u. iskola tör.
ténelemtanárának, aki a bíráIo bizott-
ság ( Hirmann Ldszló elnök, Effné

},{agy Zsuzsanna szakfeltigyelő és dr,
Katona Józsefné ny. iskolaigazgati )
értékelése szerint, ebben a tanévben
a legeredményesebben tanította Új.
pest történetét.
A díj átadásin megjelent Hollósi
GyÓrgy újpesti vállalkozó, a Ricopy
Kft. tigyvezető igazgatoja is, aki a díj
osszegét - mint adományt _ biztosí.
totta. opauszki Viktóriának grahilá.
lunk !
) Június l4.én a Polgárcentrum-
ban rendezte meg alapítványvtk az
újpestí egyházak és felekezetek veze.
tó lelkipásztorai ta|á|kozo1át, ahol
megbeszé|ték az 1996. évben kiadás-
ra kerülő ''Ujpesti egyházak és fele-
kezetek torténete 1840 - 1995 kö.
zott,, c. kiadvány terveit.
' Június 74-én alapítványunk
kuratóriuma rendkívtili ülést tartott.
Több, aktuális téma mellett meglár-
g.valták és elfogadták Hock Zoltán
alpolgármester úr lemondását az
alapífvány kuratóriumi elnöki tiszté-
ről' Az űj elnök felkérésére a ko-
zeljövőben kerul sor. Hock Zo|tán ilr
munkájáért ezúton is koszönetet
mondunk !

Az,alapitvány tarnogatói :
ASCHNER LIPOT ALAPITVANY, CHINOIN RT.,
Épono KFT.' FURST sÁt.IDon' rrnNzI,x pÁL,

uoLlost GYoRGY, tvÁNywÉ xoNnÁo GVELLA,
tvÁNyt rÁNos, DR. KAPoL)t t-Ászló, KoZMA

sÁNoop.t.tÉ. Úrppsr rrr.. ÚrpnsrI rctzvrÜvgr-o.
oÉsÉÉnr nrapÍrvÁNy, Úrppsl xoztssÉct rv'

Úrprsr ÖNKoRMÁNYZAT A. RIcoPY KFT..
SZoc. DEM. pÁRr Úrppsr
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