
1910 december 25 *. á DELMAGYARORSZAG 49 

tot financíroz s hogy néhány magyar gyárválla-

lat, teljesen a bank tulajdona; sok más intéz-

ménynél pedig anyagilag nagyarányban van 

érdekelve. 

Az ujszegedi gyár kiváló vezetősége lehetővé 

tette, hogy az utolsó öt hő alatt a gyár mun-

kásainak száma majdnem megduplázódott. Ez 

annál kevésbé kicsinylendő tény, mivel jelen-

leg a magyar munkásviszonyok, mint azt már 

évek óta tapasztaljuk, mindinkább rosszabbod-

nak. Ha ehez hozzávesszük, hogy az ujszegedi 

gyár a város középpontjától egy félórányira 

n a munkásnegyedektől még távolabb fekszik, 

de meg azt is, hogy az ujszegedi kendergyárba 

csak a közúti hidon lehet átjutni, ami bizony 

munkásnál — tekintve, hogy két korona negy-

ven fillér jelentős havi kiadást képez — nem 

kis rubrika, akkor kénytelenek vagyunk azon 

tényt leszögezni, hogy a gyár igazgatósága 

csodával határosán szolgálja ugy a szociális 

ügyet, mint a magyar gyáripart. 

Az ujszegedi kendergyár országosan ismert 

a gyártmányairól. Az. ott gyártott cikkek nem-

csak az országban, hanem a tengeren tul is 

jó hírnevet szerzett és szerez a magyar 

iparnak. 

A magyar kender- és lenipar-rószvénytársa-

ság különlegességei között első sorban a ken-

derkikószitö gyárat kell fölemlítenünk. A ken-

dergyárban a kenderkórókat áztatómedencók-

ben áztatási processzusnak vetik aíá, hogy ez-

által törő-, kézi- és géptilolók, valamint a ge-

rebenezés utján a rost (szál) hozamot aknáz-

zák ki. Az ujszegedi kendergyártmány világ-

hírű, minősége a világpiacon az első helyet 

foglalja öl, méltó vetélytársa az olasz kender-

nek, mert ha sziliben nem is egészen azonos 

az olasz kenderrel, de erősség tekintetében 

fölülmúlja. 

A kenderipar nemcsak a magyar ipart szol-

gálja, hanem nagy szolgálatot tesz a magyar 

mezőgazdaságnak is. 

Az ujszegedi gyár kenderosztályának pro-

dukcióját, minimálisan számítva, suiyban 

húszezer métermázsára lehet becsülni, ami 

értékben egymilliónégy százezer koronának fe-

lel meg. 

Ugy a kendergyár, mint a gyárvállalatok 

többi osztálya — mint azt a napokban is meg-

említettük — állandóan terjeszkedik. így pél-

dául az ujszegedi szövőgyár jelenleg százhetven 

szövőszékkel dolgozik, de a szövőszékek szá-

mát fölemelni fogja. A gyártott mennyiség 

körülbelül másfélmillió méter (hetvennyolc centi-

méter ós iiárom méter között váltakozó szé-

lességű) szövöttárunak és kétmillió korona ér-

tékű forgalomnak felel meg. 

Az iparvállalat a fonógyárat rövidesen a je-

lenlegi kétezerötszáz orsójáról ötezer orsóra 

fogia fölemelni, amelylyel tízezer kilogramm 

kész fonalat fog előállítani, ez pedig majdnsm 

másfélmillió korona értéknek felel meg. 

Ilyen nagyarányú iparvállalatnak a gépberen-

dezése egymaga is látványosságba megy. Hatal-

mas gépóriások hozzák üzembe az ipartelepnek 

tengernyi szövő- és egyéb munkagépeit. Önálló 

áramfejlesztőgépe pedig ellátja az egész ipar-

telepet villamos-világítással. A vállalat igazga-

tósága a higiéniára nagy súlyt helyez. Üzem-

mühelyei a legmodernebb porszívókkal és szellőz-

tetőkkel vannak ellátva, 

A munkásokkal szemben valóban humánusan 

bánik el a gyárvállalat igazgatósága. Építtetett 
a telepen kétszáz család számára munkásházat. 

Ez azonban csak időlegesen ennyi, mert a jövő 

évre ujabb kétszáz család számára építtet al-

kalmas munkásházakat. Egy egész kis falu kép-

ződik ki ilyenformán az ujszegedi kendergyár 

telepén. 

Tűzbiztonság szempontiából kiváló berende-

zése van az ipartelepnek. Alig néhány lépés-

nyire állanak egymástól a tűzcsapok, amelyek 

veszély esetén a legrövidebb időn belül elfoj-

tanák a tüzet. 

Az iparvállalatuak ez a csodálatosan rohamos 

fejlődése csaknem kizárólag a vezetők érdeme. 

Gerő Ármin és Morvái Izsó igazgatók minden 

tudásukkal és igyekezetükkel fáradoznak ennek 

a tekintélyes iparvállalatnak a fellendítésén; 

ós hogy eredménynyel munkálkodnak ezek a 

nagyképzettségü szakemberek, igazolja ,az a 

példátlan haladás, amelyet az ujszegedi kender-

gyár az utóbbi néhány év lefolyása alatt föl-

mutatni képes. 

Rubin József ipartelepe. 
(Saját tudósítónktól.) A Margit-utca és Jósika-

utca sarkán, csinos külsejű földszintes házban 

van Bubin Józsefnek asztalos és kárpitos ipar-

telepe. Modern, gépekkel felszerelt műhelyeiben 

szebbnél-szebb, ízlésesebbnél-izlésesebb bútorok 

készítésén, üzleti állványok, portálok építésén 

foglalatoskodik állandóan huszonöt-harminc első-

rangú munkásember. 

Rubin József ipartelepének produktuma első-

rangú. Versenyképességénél és szolidságánál 

fogva vetekedik bármely fővárosi hasonszakmáju 

iparvállalattal. A legkülönbözőbb helyekről 

őszinte elismerésben részesült; több országos 

ipari kiállításon első díjjal: éremmel, oklevéllel 

lett kitüntetve. Mindez pedig kizárólag az ő 

kifogástalanul Ízléses és tartós munkájának az 

eredménye. 

Rubin József 1870 óta önálló ipart folytat. 

Önállósításának első éveiben csak néhány 

munkást foglalkoztatott, versenyképességét és 

művészi Ízlését azonban a közönség igen ha-

mar fölismerte s ettől az időtől fogva Rubin 

József üzeme évről-évre nagyobbodott, össze-

köttetése pedig folyton növekedett. 

Különösen az üzleti állványok és portálok 

készítésében ért el dicséretes eredményt. Ha 

megnézzük egyes portál-építményeit, ugy látjuk, 

hogy az üzleti portálok készítésének is meg-

van a maga titkos recipéje, hogy azokba be 

lehet lehelni modern művészi Ízlést. A titok 

nyitja abban rejlik, hogy be kell hatolni a vi-

lágvárosok ízlésének fejlődésébe, áldozatok 

árán utazni kell, hogy az ember megterméke-

nyítse a maga teremtő szellemét. Rubin József 

bőségesen meg is tette, de tesz egyebet is; 

fából óriási kész raktárt tart, hogy mindenkor 

száraz fa álljon rendelkezésére és ebben rejlik 

épen előnye a többi fölött, amennyiben por-

táljai, amelyeket a fővárosban is láthatunk, 

nemcsak a szemnek tetszenek, hanem tartós-

ság tekintetébeu is első helyen állanak. 

Rubin József ipartelepét a fővárosban épen 

ugy, mint az egész Alföldön nagyon jól isme-

rik. Munkáját mindenfelé találhatjuk már, ahol 

a kereskedők a külső díszre valamit is adnak. 

Portált épített már : Hódmezővásárhelyen: Kiss 

Miklós gyógyszerésznek, Konstantin Testvérek-

nek, Grossamann Adolfnak ; Németbogsánon : 

IVeisz Vilmos és fiainak ; Szegeden : Falábú 

Lászlónak, Barlos Lipótnak, Fischer Testvérek-

nek, IVeisz J. Hugónak, Földes Izsónak, Win-

ternam Mártonnak, Pető Ernőnek, Domán Mi-

hálynak, Engländer Józsefnek, Pollák Testvé-

reknek, Winternitz Izidornak, Haas Fülöp és 

fiainak, Párisi áruháznak, Zóna bazárnak, stb. 

Azonkívül a fővárosban és az Alföld számos 

városában igen sok kereskedőnek és iparosnak. 

Művészi izlése, invenciója azonban csaknem 

mógjobban jut kifejezésre a butor-állványok ké-

szitésében. Ezekért a munkákért külön elisme-

résben volt már része. Rubin József butor-

állványai bejárják az egész országot éa ha las-

san is, de versenyképességével hozzájárul az 

osztrák ipar kiszorításához. 

Eszes Mátyás kiskundorozsmai ipartelepe. 
(Saját tudósítónktól.) A dorozsmai állomást 

elhagyva, egy nagy cserépgyár mellett ha-
ladtunk el. Ez az Eszes-cég telepéhez tarto-
zik. Alig néhány perc múlva gőzfürésztelepénél 
álltunk. Jobbról egy tágas, nagy fakereskedés, 
magas halmokba rakot t deszka-rótákkal, gerenda-
garmadákkal. Balról egy tágas épitósi- ós 
tüzelőanyag raktár s a sarkon nagy magtár. 
Szemben a gőzmalom, a térségen mintegy negy-
ven-ötven kocsi, némelyik megrakodva távozó-
ban, másik érkezőben, 

A külső irodából közvetlenül jutunk a ma-
lomba. A beosztás jó, mert az irodából állan-
dóan szemmel lehet kisérní, mi történik a 
malomban. A malom 1909. évben lett átalakítva 
a legmodernebb uj rendszer szerint. A gabonát 
fölvonókószülék viszi föl az elsőemeletre, ahol 
mindenekelőtt tisztítógépekre kerül, amely 
gépek apróra kipucolják, tisztítják, portól ki-
kefélik a gabonát ós pedig ugy, hogy egyetlen 
értékes szemet el nem vesznek. És mikor már 
a porszűrők is elvégezték munkájukat s a 
gabona tiszta, akkor még át lesz a tiszta 
gabona eresztve egy hatalmas mágnes patkó 
két karja között, amely minden vasdarabkát, 
amely véletlenül a cséplőgépből, vagy a szérűn 
belehullott, kiszed a gabonából. 

Az igy megtisztított gabona kerül aztán 
őrlés alá. A malomnak két különrésze van : 
egyik a buza, — a másik a rozs részére. A 
rozsmalom öt hengerrel dolgozik és négy fajta 
lisztet állit elő. A buzamalom egész miiőrlóst 
végez, a legfinomabb 0-ás liszttől kezdve lefelé. 
Mintegy negyven-negyvenkét góp dolgozik 
össze a gabonatisztitásnál — őrlés, darupucolás 
és osztályozásnál. A malommal kapcsolatban 
van a lisztkereskedés, kenyérsütőde és a gabona-
vásárlási osztály. 

A lisztkereskedósben állandóan raktáron 
vannak a malom kereskedelmi őrlésű lisztjei. 
A legfinonabb búzalisztek épugy, mint a két-
szeres és rozslisztek. 

Hogy milyen kiválóan jó liszteket produkál 
az Eszes-malom, annak fényes bizonyítéka a 
kenyérsütőde. Ez az üzletág ezelőtt három 
esztendővel indult meg és ma már két sütő-
teremben, négy kemencével, motorhajtással, 
dagasztógéppel éjjel-nappal folyik a munka ós 
naponta harminc-negyven métermázsa kitűnő 
házikenyeret állit elő, melynek egy része 
Dorozsmán, másik része Szegeden ós a többi 
közelfekvö városokban lesz elfogyasztva. 

Ily nagy lisztfogyasztáshoz és őrlőkópe.ssóg-
hez természetesen jelentékeny mennyiségű 
gabona is kell. A szükségletet a cég saját 
gabonaüzlete utján látja el. Az Eszes-féle ipar-
telepnek egy másik főágazata a gőzfürész ós 
fakereskedés és ezzel kapcsolatban a nagy 
tüzifaraktár, szén- és kokszraktár, építési 
anyagok raktára, továbbá a tégla- ós cserép-
gyár. A tetőcserép a cég külön szabadalma: 
könnyűsége megtakarítást jelent az épület 
tetőszerkezetének költségeinél, az a másik 
előnye pedig, hogy a vége le van keskenyitve 
s igy a lapok gyönyörűen fedik egymást. 

Az Eszes Mátyás-féle iparvállalat nagyarányú 
voltánál fogva minden tekintetben elsőrangú 
és annyira versenyképes, hogy akár a főváros-
ban állhatna anélkül, hogy a lekicsinyítésnek 
még csak gondolatban is ki lenne téve. 

Rosenfeld Izidor vállalatai. 
(Saját tudósítónktól.) Egy csodálatos ener-

giájú kereskedő-emberről s annak vállalatairól 

emlékezünk meg. Rosenfeld Izidor nagyvállal-

kozó ez a bámulatos energiájú ember, aki egy-

maga vezet, irányit, fejleszt több olyan nagy-

arányú vállalatot, amelyek • mindegyike külön-

külön egy teljes embert lekötne. A csodálattal 

határos az a kiváló üzleti szellem, amelyet 

vállalatainak vezetésében kifejt s hogy válla-

latai kivétel nélkül gyümölcsözőek, az egyedül 

a józan vezetésében ós feltétlen szolidságában 

rejlik. 

A Kelemen-utcai és Révai-utcai Haggen-

macher-ópületnek csaknem a teljes udvari épít-

kezését lefoglalja Rosenfeld Izidor nagy válla-

lata. Szállítási, .elvámoiási irodája, bankja, sör-

nagyraktára, minden együvé gravitál. A köz-

tisztasági vállalatához , szükséges fölszerelések 

egyes tartozékai is ennek a háznak az udva-

rán állanak. Az épületnek Révai-utcai részén 

van az iroda. Csupa fegyelmezett, izmos mun-

kaerővel dolgozik Rosenfeld Izidor. Innen irá-

nyítja nagyarányú vállalatait, innen dirigálja 

embereit. 

Az iroda mellett levő helyiségben van a sör-

nagyraktár különféle modern töltő, tisztító és 

dugaszoló gépekkel fölszerelve. Állandóan nagy 

sürgés-forgás. Hol a sörszállitó kocsi áll az 

iroda előtt, hol a szállítás céljaira előkészített 

butor-kocsik serege, hol a teherszállítási kocsik, 

hol a hatalmas öntöző-kocsik, seprőgépek, 

majd a munkások tömege. És Rosenfeld Izidor 

már kora reggeltől kezdve ott áll a kocsik 

tábora előtt s egymásután adja ki a munká-

sainak a napi parancsot. 

Ezzel a harmónikus együttműködéssel, ezzel 


