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Márciusi hangulat. | zeti kérdéseket dobnak bele ebbe a 
| khaoszba, hogy a züllés és széthúzás 

Elveinket mi is szeretjük, a köz- nagyobb legyen, 
életben azonban szükség van arra, 
hogy olykor egy közös cél érdekében 
együttesen dolgozzunk azokkal, Kik a
város közéletében velünk szemben 
állanak. Ha egy olyan erős párt, mint 
a függetlenségi párt a dr Ugrórezsimje 
után a 9-es bizottságba bevette azo
kat, akik politikai ellenfelei voltak és 
a város élére állitott bizonyos reser- 
vátákkal egy olyan férfiút, ki pártja 
kebeléhez nem tartozik, az mind a 
függetlenségi párt érettségéről, de 
nem gyengeségéről tesz tanúbizony
ságot.

A 9-es bizottság tisztázta a hely
zetet és ma már a város administra- 
tiója, a város légköre ma tisztult, van 
reális költségvetése, élén egy olyan 
ember áll, ki bírja a pártok bizalmát.

Nagy nehézségek vannak még, de 
tisztán látjuk azokat és nem játszuk 
többé a nagy szólamok politikáját.
Mondják, hogy a tanács és hivatal
nokaink visszanyerték aktiv képes
ségüket és ma minden tisztán elő lesz 
terjesztve úgy amint van.

ügy a 9-es bizottság, mint a ta
nács és polgármester máig dicséretes 
munkát végeztek. De ma már ezek 
befejezve állanak, dr. Ugró rezsinje 
fölött a döntő szót a törvényes sza- j 
bályok keretében lejárandó fegyelmi 
eljárás és hatóság adja meg. A párt- \ 
köziség amint a 9-es bizottság jelen- I 
tése bement: megszűnt. És ma újra j 
nyilt sisakkal állunk azokkal szemben, p]áne hiányzott, 
kik nem tartoznak a mi zászlónk alá. így állunk e városba ma kedves 
Az. országos politika harcba hív, nehez j  feleink. Rigyótbékát kiabálnak ránk 
idők es nagy harcok előtt állunk. ma már; Ugró bűnrészeseinek tarta-

A magyar középosztály létéről, az nak és azt hiszik, hogyha kibukott 
ország függetlenségéről, az ezredéves Ugró a városházából, hát elvesztettük

két analfabéták, spricceresek, Vnuk- 
kisták és stb. módon eltitulált sze
gény függetlenségiek.

A magyar embert pedig politikai Ráadásul pedig most aztán még 
természetrajzában mindig a türelmes- ti is hasonlódjatok meg. Beszéljetek 
ség és az a nyugodt liberalizmus jel- még arról, hogy melyik jobb függet- 
lemezte, mely megadta évszázadokon lenségi a Justhista vagy a Kossuthista! 
keresztül azt a nemzetnevelő képes- j  Ne tegyétek, arról van szó, hogy éh
ségét, hogy a neki idegen elemeket is ben a városban fennmaradjon a füg- 
absorbeálja és átalakítsa anélkül, getlenségi politika, hogy a nemzet 
hogy nemzeti jellegének és fajierede- gerince és ne végtagjai izmosodjanak, 
tének ezzel ártott. A helyköziségvici- hogy a középosztály legyen az ur e 
nális politikájában e jelenségeket városban, hogy ne a világ polgárság, 
szemügyre kell vennünk, mert ezek de a nemzeti hazafiság domináljon, 
nálunk is érvényesülnek. mert Írjanak bár »ffy«-val is hazafi-

Amint a szélcsend elmúlt már is nak, csak addig élünk, mig ezt nem 
szétestünk. A felekezetiség felütötte i szégyeljük. Liberálisak legyünk,ölel

jünk magunkhoz mindenkit, ki ma
gyarnak és becsületesen akar élni, a 
hit és Isten dolga legyen a mi belső 
ügyünk. Érintetlen és szent, mint a 
családi tűzhely, de ne a gyűlölet, ha
nem a szeretet szent jegyéből fakad-

fejét és munkába áll.A városháza tor
nyának fokára vörös lobogót szeret
nének felhúzni mások. Vázsonyi hely
közi demokratái pedig azt hangoztat
ják, hogy ők lehetnek az általuk kisa
játított demokráciájuk révén a város
kizárólagos fölsegitóL Vannak ó és uj _
demokraták, nagyausspitziummal biró kell fentartani, a népjogokat kiter- 
aggult politikusok, ifjú és öreg törő- jeszteni, de nem illetéktelen fakto- 
kök, Tiszapistás és székelyaladáros ! roknak a magyar alkotmány ron- 
mungok, néhány nyakkendő ellenes, csain, hanem a magyar alkotmány 
haszonpártik és neufeldesek, kis és J ezredéves alapjain. Tartsunk össze, 
középkereskedők, bankosok és mind- üz időnk itt van! A várost vezető pol-

jon. Az ellenzéki és magyar politikát 
kell fentartani,

ezeket megáldja a kis káplán, a hit 
ájtatos oktatója, a virilis szociálista, 
ki azt szeretné, hogy a magyar ne be
csülje azt a zsidót, kinek köszöni 
kereskedelmét és hogy megtanította 
a pénzzel bánni, ki éket ver az embe
rek közé, hogy ne szeressék egymást 
a józan polgárok, mert születésüknél 
vagy más volt a keresztvíz, vagy meg

magyar hfegemonía fenmaradásáról 
van szó. Az osztrák átok: a diuide et 
ímpera ma úgy szétzilálta ezt a nem
zetet, hogy a pártok, is bár megtízsze
rezve állanak, mégis alig bírják fen- 
íártani kezeiket. A szélső conserva- 
tísmus Ős a szabadossággá fajult libe- 
ralísmús küzdenek egymással, feleke-

M it  lm *  kávéimat
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szemünk világát és most vagy reájuk 
bízzuk magunkat, vagy megyünk a 
gödörbe és beleesünk, hogy ők me
gint sefteljenek, úgy mint valaha a 
régen visszasírt, jó idődben, mélyért 
dolgoznak, hogy feltámadjanak a si- 
sera hadak és munkásjogo| patentált 
dantonjai, hogy tkiebrudaijíüjak .títe- 
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gármestert kérjük, hogy reservátáját 
tartsa meg, a függetlenségi párt mint 
egy ember állt melléje, ha e párt ke
retei ellen fejtene ki aktiót, a város 
békéje újra fel lesz dúlva, mert itt 
csak addig lehet béke, amíg azt hisz- 
sziik, hogy ö a mi emberünk is.

A „Bürgermeistermacher“ titu
lust mi nem vindikáljuk, bizzunk 
benne, dolgozunk vele, élünk érette, 
de viceversa, — hogy erőnk van, 
ezt látta és láthatja ha akarja, marad
jon fölöttünk és a többit, még ellen
ségeinket is bizza reánk. Álltuk 'és 
álljuk a sarat, ha kell hét nap és bét 
éjszaka is!!

k á vé é i*  és

A  helyzet.
A  tegnapi választások hullámait nem 

érintjük e helyüt. Nem  lesz ~kés5 m ég a 
jövő  héten aem fog la lkozn i velük. A z  idő 
—  Istenem —  tegnap délutántól m á ig  o ly  
rövid, hogy a lig en ged  M lekzetót vénni. A

M in d e n n a p  elmé
rendő cigányam é



szerdai pártiilés egységesen határozott és 
ez: n határozatot az akkor kiküldött 10 ! 
jelölő bizottság a péntek délután tartott 
bizalmas ülésen is fentartotta. Végső hatá
rozatba ment, hogy a függetlenségi és 48-as 
párt a közigazgatási tanácsosi állást Béré- j  
nyi Antal tanácsjegyzővel megbízás utján 
tölti be;

ennek helyére Vrányi Teofil tanács
jegyzőt —, j

ennek helyére Papp-Szilágyi László 
tanáesjegyzőt —,

ennek helyére Hess Pál fogalmazót —, 
ennek helyére Kiss Ödön fogalmazó 

gyakornokot helyettesíti. |
Az árvaszéki ülnöki állásra dr.* Reiner j 

Miklós tanácsjegyzőt — ,
ennek helyére Várady Zsigmond aljegy

zőt választja meg.
A fizetés nélküli iparügyi tanácsosi ál

lással Korányi Jenő ipartestületi elnököt —, 
a fizetés nélküli tanügyi tanácsosi ál

lással László Endre székesfővárosi segéd
hivatali főigazgatót tiszteli meg.

Az ezen állások betöltése folytán üre
sedésbejöhető aljegyzői, fogalmazói, szám
tiszti, imoki és'egyéb állások betöltése te
kintetében a kiküldött tizes bizottság ha
tározata fog párthatározatnak tekintetni.

így határoztak, igy szavaztak. A  szer
dai pártülésen megjelent dr. Héderváry 
Lehel orsz. képviselő is és ez alkalmat 
megragadta, hogy nemcsak a tegnapi ese
mények látolgatásával foglalkozott, de ki 
tért az általános helyzetre is. Perhoreszkálta 
a legutóbbi közgyűlési incidenseket. Óva 
intette a kör tagokat, hogy tért engedjenek 
bizonyos felekezeti széttagoltságnak, mert 
•ez végzetes lehet az egész pártra. Elitélte 
azt a mozgalmat is, hogy 48-as kör rová
sára taggyüjtés és toborozés folyik egy 
tisztán csak társadalmi célú egyesület ja
vára. Kiterjedt a politikai helyzetre is és 
—  nincs mit tagadnunk — nem a legjob
baknak ecsetelte a mai közállapotokat. 
Erős összetartásra buzdított, hogy a párt 
és egyes tagjai a most bekövetkezendő 
nagy kísértéseknek és robbantó szándé
koknak ellent tudjanak állani. Jönni fog
nak most — úgymond — minden oldalról 
és minden fajta emberek, akik megkörnyé
kezik a pártot, hogy helyben erejét gyen- I 
gitsék. Azért résen kell lenni és nem sza- j 
bad meginogni, ő  is, bátran meri állítani, 
hogy a kezébe adott zászlót el nem ejtette. 
Nem cserélt pártokat és nem futkosott ve
zérek után, hanem mint hü katona a kije
lölt őrhelyen védte a tiszta, becsületes füg
getlenségi és 48-as elvet.

A  pártértekezlet lelkes elismeréssel 
honorálta dr. Héderváry Lehel fejtegetéseit 
és munkásságért, elvhüségért teljes bizal
mat és elismerést szavazott neki.

Elvégeztetett.
Szerdán este 5 órakor volt a9-es bizott

ság utolsó ülése, melyen a közgyűlés elé 
terjesztendő jelentéseit megszövegezte. 
Jövő héten a polgármester által egybehí
vandó rendkívüli közgyűlésen lesznek a

jelentések felolvasva és ennek nyomán fog
a városi képviselőtestület határozni a városi 
vagyon sáfárjai fölött.

A  bizottság munkája — a kiszivárgott 
hírek szerint — legerélyesebb megtorlást 
fogja provokálni s csak az ügyes „falazók*- 
tól fog függni, hogy a megtorlás módja 
mely irányban és milyen fokig nyilvánul 
meg.

Mi nem akarunk az ügyeknek elébe 
vágni. Lesz rá alkalom, hogy hozzászóljunk 
akkor, a mikor nyilvánosságra kerül a 9-es 
bizottság közel félesztendős munkájának 
írásos bizonylata.

A  jövendő mondást át engedjük má
soknak.

A  9-es bizottság jelentése azonban oly 
hosszú és mégis csupa száraz adat halmaz, 
hogy — miként beszélik — lehetetlen lesz 
egyszeri hallásra a felolvasás után már ha
tározni s azért a polgármester valószínűleg 
a bizottsággal egyetértve a jelentés egy-egy 
példányát közszemlére kitenni, hogy azok, 
kik bővebb bepillantást óhajtanak, ezt meg
tehessék és a közgyűlésen már félig-meddig 
tájékozva legyenek a kis ügyek állásáról.

A  bizottság végső munkáját az egész 
város bizonyos nyugtalan, ideges feszen
géssel várja. K i tudja minő pikantériákat 
foglal magában a jelentés. De ha már idáig 
vártuk lázas kíváncsisággal, várjunk még 
egy pár napot és a .vallatásnál* ki fog 
tűnni minden.

A  helyes városi ügyviteli 
szabályzat alapelvei.

Irta : D a rv a s  B e r t a la n  v. jegyző.

(V ége )
A  I I—III., a IV—VI., a V II—IX . és a 

X —VIII. ügyosztályok felett a felügyeleti 
jogot egy-egy tanácsos gyakorolná.

Ezeken kívül, mint önálló hivatalok 
működnének: az anyakönyi hivatal, a 
polgári és kihágási bíróság, továbbá 
az iktató, kiadó és irattár, ez utóbbi három 
mint segédhivatal egy igazgató vezetése és 
mindannyian a főjegyző felügyelete alatt, 
továbbá a városi pénztár, az adóügyi taná
csos, a számvevőség és javadaimi hivatal, 
a főszámvevő felügyelete és ellenőrzése 
alatt, és végül az ügyészi hivatal.

Az egyes ügyeknek ily módon való 
csoportosítása által elérnék azt; hogy a vá
rosi administració, mely az eddigi rend
szer szerint egy áthatlan káoszt képezett, 
tökéletesen áttekinthető, könnyen ellen
őrizhető és simább lefolyású volna.

Az ügyosztályok élére helyezett és az 
ügyosztályba beosztott tisztviselők felelős
ségük tudatában és a szigorúan megálla
pított munkakörben nagyobb ambícióval 
végeznék feladatukat és minthogy minden 
tisztviselőnek és alkalmazottnak körülír
ható volna a teendője és munka-teljesit- 
ményüket is könnyen ellenőrizni lehetne, 
az administráeiő a jelenleginél kevesebb 
létszámmal volna elvégezhető.

Hogy teljes sikert érhessünk el, nem

velna szabad megállanunk a félúton, ha
nem az ügykezelés többi részében is hasz
nos és célszerű újításokat kellene behozni.

így  például kezdjük mindjárt; az ügy
iratok kiosztásánál. Az iktatott és postán 
érkezett ügyiratok az összes tanácsosok 
jelenlétében osztatnának ki oly módon, 
hogy a tanácsosok rövidítve megjelölnék 
az egyes osztályokat pl. (I., II., III., stb. 
rendszámú jelzéssel), melyek az illető ügy
iratok elintézésére hivatva vannak és mind
járt az ügyek természete szerint megfelelő 
határidőt szabnának ki az elintézésre.

A  kiszabolt határidő a segédhivatal ál
tal nyilvántartásba volna veendő és a lejá
rat és el nem intézett ügyiratok jegyzéke 
a felügyeletet gyakoroló tanácsosnak na
ponta átadandó volna, ki az ügyosztályve
zető tisztviselőt esetről-esetre igazolásra 

1 hivná felr
A  segédhivatal ezeken kívül minden 

hónapban kimutatást készítene a hátralé
kos ügyiratokról és a polgármester a meg
tartandó számonkérő székben kérne iga
zoló jelentést az el nem intézett ügyekről.

Az ügyosztályok által elkészített ügyek 
kiadmányozására megvalósítandó volna 
a szóbeli előadási rendszer.

E  célból a polgármester a magának fen- 
tartott ügyek referálására a kijelölt időben 
fogadná a referenseket, a mikor is a ta
nács tagjai is jelen volnának, úgy hogy 
nyomban tanácsüléssé alakulva, a sürgő
sebb, de nem jelentékeny természetű taná
csi folyó ügyek is elintézést nyerhetnének.

Természetes dolog, hogy a fontosabb 
természetű ügyek a hetenként tartapdó. 
teljes tanácsülésnek volnának fentartan- 
dók.

Az ügymenet gyorsabbá tétele érdeké
ben a tanácsülési jegyzőkönyv vezetését is 
meg kellene változtatni, és pedig oly mó
don, mint azt a 128000—192. sz. belügyin, 
rendelet tartalmazza az árvaszéknél. A  ta
nács elé terjesztendő ügyek fugyanis már 
kész határozat alakjában volnának szer- 
kesztendők és a tanácsülési jegyzőköny
vekben csakis az ügyszámok és azon kö
rülményt kellene feltüntetni, hogy a javas
lat egyhangúlag, szótöbbséggel vagy eset
leg minő módositással fogadtatott el.

Ily módon a tanácsülési jegyzőkönyv 
szerkesztése csak néhány percnyi időt ven
ne igénybe. A  tanácsi határozat ugyanígy 
volna reávezetendő, magára az előadmány- 
ra is.

Az egyes ügyiratok kiadmányozását 
legcélszerűbb volna a következő elvek sze
rint foganatosítani.

Mindazon határozatokat, a melyeknek 
meghozatalára a fennálló törvények és sza
bályok szerint a polgármester, mint első
fokú hatóság illetékes, továbbá a felsőbb 
hatóságokhoz felterjesztendő fontosabb je
lentéseket, valamint mindazon ügyekre 
vonatkozó iratokat, melyek nem az admi- 
nistratio természetéből folynak, hanem 
magát a várost, mint erkölcsi testületet 
érintik, a polgármester írja alá, illetőleg 
íátjá el kiadmányozással;

W éber Henrik ‘L'IL Árpád-ut 30. Szesz
gyárra l szem ben .

M érték  d tán l m eg re n d elé sek et e lv á lla lo k  #  legjQ tán Torab b  
árb an , állan dóan  ra k tá ro n  lé v é  d i v a t o s  s z « v e t e k b ő l .
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Az egyesek konkrét ügyeire vonatkozó 
határozatokat, valamint a hatósági intéz
kedés jellegével biró iratokat az ügyosz
tály felügyeletére bízott tanácsos, mig a 
kisebb termésetü ügyekre vonatkozó kiad
mányokat, mint pl. levelezések, megkere
sések, értesítések, stb. az ügyosztályve
zető tisztviselők Írják alá.

A  tanácsüléseken hozott határozatokat 
pedig, mint hiteles kiadványt alanácsülési 
jegyzőkönyvet vezető tisztviselő adná ki, 
illetőleg Írná alá.

Mindezeket az intézkedéseket termé
szetesen még sok más hasznos és célszerű 
újításoknak, mint az egyes osztályok tiszt
viselőinek munkakör megállapítása, — az 
ügyiratok helyes kezelése, stb. kellene kö
vetnie, azonban ezek már nem foglalhat
nak helyet e rövid értekezés keretében, — 
ezeknek kidolgozása már a részletes ügy
rend feladata.

Nagy vonásokban vázolva, szerény vé
leményem szerint ezek volnának azok az 
irányelvek, a melyek alapján, ha ügyviteli 
szabályzatunkat felépithetnők, közigazga
tásunkat, ha nem is teljesen tökéletessé, 
de egyszerűbbé, rendezettebbé és intenzi
vebbé tennénk, a tanácsosok pedig ilyfor- 
min felszabadulva egy halmaz impröduc- 
tiv munkától, idejüket részint az ellenőr
zésük és felügyeletükre bízott ügyosztá
lyok fejlesztésére és tökéletesbitésére for
díthatnák, részint pedig az egyes ügyosz
tályok hatáskörébe utalt fontos közérdekű 
célok megvalósitása érdekében munkál
kodhatnának, mint egyes kulturális és so- 
ciális intézmények létesítése iparunk, ke
reskedelmünk és közlekedési viszonyaink 
fejlesztése, közegészségügyünk és élelme
zésünk stb. javítása.

Mindezek megvalósitása elöl ma már 
elzárkóznunk nem lehet, de mindezen cé
lok érdekében sikeres munkát csak lakkor 
végezhetünk, ha az administratio rendes 
menete helyes ügykezelési szabályzattal 
biztosítva van.

Most pedigtisztelt kartársaim fogadják 
köszönetemet aszives érdeklődésért, mely- 
lyel szerény értekezésemet meghallgatni 
szívesek voltak és kérem önöket, tegyék 
vita tárgyává az elmondottakat, hogy az 
eszmecsere folytán leszürödött megálla
podások szolgáljanak majdan alapjául a 
mindnyájunk által annyira óhajtott vég
leges ügyviteli szabályzat megalkotásának.

Darvas Bertalan v. aljegyzőnek lapunk
ban közölt cikksorozata a Tisztviselők Ca- 
sinójában hosszú vitára adott okot. Sokan 
szóltak hozzá, de végeredmény még nem 
konstatálható, mert a Tisztviselők Casinó- 
jában rendszeressé tett vitaüléseken még 
napirendre kerül s mi is majd annak ide
jén közölni fogjuk a pozitív eredményt.

Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, 
hogy a Casiuó célszerű volta, továbbá] az,

sága azonkívül igen érdekes eszmecserére 
is alkalmat adnak, s igy a tisziviselők 
nemcsak szórakozó helyet nyertek a Oa- 
sinó létesítésével, hanem érdekciker elő
mozdító és szellemi eszmecserére alkalmat 
nyújtó egyesületi intézményt is.

tának magaslatán áll, azt ezek a tisztvi
selői érdekeket szigorúan vitató és előmoz
dító viták is bizonyítják, melyek hasznos-

Ujpest történelmének egyik legneme
sebb, legtiszteltebb, iegpuritánabb férfia, 
njpesti Wolfner Lajos szombaton délben 
váratlanul befejezte emberszerető, áldásos 
életét. Előtte való nap még küldöttség járt 
nála. A  város vezetői elvitték az alapitó 
levelét, mely a boldoglut legutolsó nagy
lelkűségének volt bizonyítéka. Ötezer koro
nát adományozott a városnak. Megtiltotta 
azonban, hogy az elismerésnek bármely 
formáját is adják neki ezért. íme egy nagy 
szív, egy harmonikus lélek melegének su
gárzása. Kevés ember van Újpesten, aki 
áldólag nem említené haló poraiban is ezt 
a talpig férfiút

Valamikor Újpest bírája volt. Akkor 
már végigvezekedte a szabadságharcot a 
honvédek sorában, mint tiszt. Munkához 
látott aztán. Jókai fantáziájában születhet
tek csak nagyságok, akik egy hiú, püffesz- 
kedőtársadalomban tántorithatatlanu], csak 
a polgári munka becsületében keresték az 
érvényülést. Csak ott. S ez a kiváló ember, 
ez a feltűnéstől irtózó csupa szivjóság és 
nemességet jelentő egyéniség áldott életét 
befejezte.

PArtkiilömbség nélkül, osztatlan rész
véttel, könynyel adózik ravatalánál min
den újpesti. A város, felckezete és minden
ki, aki közvetve vagy közvetlenül tanúja 
volt,az elhunyt jóságának.

Életének maradandó emléket állított n 
szivekben, ahol emberek élete elfogultság 
nélkül értékelődik.

A városi tegnapi közgyűlésén a polgár- 
mester nagy részvéttel bejelentette e szo
morú hirt és a képviselőtestület elhatá
rozta, hogy 24-én, vasárnapdiszközgyülést 
tart a város.

— Márciusi ünnepélyek. A függetlenségi 
és 48-as kör ezídei márciusi ünnepélye fé
nyes lefolyású volt. Az ünnepélyt az Újpesti 
Dalkör nyitotta mega Hymnusszal. Utána 
dr. Héderváry Lehel képviselő magasztos 
szárnyalásu emlékbeszédet mondott, majd 
Kolozséáry István nagy hatással szavalta ] 
el a Talpra magyart. Az ünnepélyt kelle
mes szórakozó est követte. — Az Újpesti i 
Községi Demokrata kör március hó 17-én d.
и. 6 órakor, n márcziusi nagy napok év
fordulója alkalmából emlékünnepet rende- ! 
zett. Az ünnepi beszédet dr. Bródy' Ernő ] 
országgyűlési képviselő mondta nagy ha
tással, utánna Szőregby Gyula egy gyö
nyörű és hatásos ünnepi ódát szavalt. Fel- j 
tűnőén szépen és szivrehatóan adta elő a ; 
„J/agyar dal" melodrámái Fraknói Hona ;
к. a. Zongorán Kun Riehard az újpesti 
Népszínház karnagya kísérte s végül a

nagy tetszéssel. Külön ki keli emelni,hogy
az ünnepély megkezdése előtt és végén, 
az Ujposti Dalkör Himnuszt és a Szabad

ság dalt nagy hatással é* érték W  énekelte,
amit a közönség hosszantartó tapsssd ho
norált. Ezen szép programmért a dicsőség 
Szigeti Vilmos tanár urat illeti, aki az ün
nepélyt rendezte és aki fáradságot nem 
kiméivé, ezen ünnepélyt oly magas nívóra 
emelte. — A „Kaik Legényegylet* március
15-iki hazafias ünnepélye tradícióknak meg- 

; felelően eziden is fényesen sikerült Dr. 
Héderváry Lehel magasszárnyaiásu be
szédje, Sikos, Ernst, Bergsmann, Hyros 

I vonós négyese, Hyros Viktor ceilosolója, 
Armbrnnter Ella szavalata, Ernszt József 
melodrámája nagy ovációban részesültek.

— Meghívó az „Újpesti Szegény Gyer- 
mekkórház-Egyiet“-nek f. évi mársius hó 
25 én d. u. 4 órakor az egylet helyiségében 
(Újpest, Árpád-ut 94 szám) tartandó0köz- 
gyülésére. Tárgysorozat: Jelentések. Zár
számadás tárgyalása. Költségvetés. Ingat
lan szerzés. Választások. Esetleges indít
ványok. Arckép leleplezés. Tisztelettel az 
elnökség.

— Közgyűlés. Az Újpesti Közművelő
dési Kör f. évi március hó 16-án tartotta 
meg évi rendes közgyűlését a kör tagjainak 
élénk részvétele mellett. A  közgyűlés az 
évi jelentést, zárszámadást és az 1912. évi 
költségelőirányzatot vita nélkül, egyhan
gúlag elfogadtaés atisztikarnokafelment- 
vényt megadta. Dr Führer Simon elnök 
indítványára a közgyűlés Vass József jegy
zőnek, ki a Lőwi Sándor titkár lemondása 
folytán a titkári teendőket is végezte, úgy 
Kada Amold pénztárosnak buzgó műkö
désükért jegyzőkönyvi köszönetét szava
zott. Ezekután a titkár és a választmány
ból az alapszabályok értelmében kilépő 14 
választmányi tagnak és a számvizsgáló- 
bizottság tagjainak választása ejtetett meg. 
Megválasztattak. Titkárul: Liszer Lajos 
bírósági jegyző Választmányi tagokul: dr. 
Altwer József, dr. Boros Mór, Faragó Pál, 
dr. Fornheim Ernő, Földes Ármin, dr. Kis 
Sándor, ,dr. Ladányi Ármin, Lányi Ernő, 
dr. Lichtmann Mór, Lőwi Sándor, dr. Mik
lós Antal, Nasser Manó, dr. Szabó Béla 
Vágó Jenő. Számvizsgálókul: Fried Vilmos’ 
Bergsmann Soma, Lemberger Ernő. ,

— SakkéH Újpesten. Az Újpesti Sakk 
Kör a télen gazdag és változatos program
mal szolgálta az újpesti sakkozók ügyét. 
Sakkestélyeket, összejöveteleket rendezett 
(Ötthon-kávéház István-téri helyiségeiben. 
Váltakozva simultánok, villáratornák, Kai- 
serek, tanácskozási játszmák, stb. tartat
tak sakkezeink nagy érdeklődése köze
pette. Az idei nagy sakkverseny, amely 
25 ember részvételével január hó 6. óla 
folyt, e hó 6-án fejeződött be, nngyon szép 
eredménnyel. Marosvásárhelylyel íevelezési 
játszma folyik. F. évi március hó 23-án, 
szombaton este 8 órakor Bárász Zsigmond 
magyar sakkmester simultán előadást tart 
az egylet helyiségeiben. Vendégek szívesen 
láttatnak. A tömeges részvételre való 1e- 
kiatettel ajánlatos, hogy a simultánOn 
résztvenni szándékozók sakktábláikat ma
gukkal hozzák. A téli programmol egy 
handicap torna fogja bezárni, amely a na
pokban veszi kezdetét. Jelentkezéseket ,'a 
titkár már elfogad,

— Itajzkiállitás. A helybeli állami fő
gimnáziumban Jnrkovits Viktor tanár ta
nítványainak munkáiból kiállítást rende
zett, melyről ugy művészet pedagógiai, 
valamint művészi szempontból, jövő szá
munkban bővebben megemlékezünk.

— Az iparos érdekek hathatós megvé- 
delmezését van hivatva szolgálni az az in
tézet, melyet Schwarlz Jenó előnyösen is
mert újpesti lakos létesített városunkban.

WAGNER FERENCZ
virágkereskedő, koszorú, 
és csokor-nagykötészete

1I3PE5T, DJÍROSHflZ-ÉPÜLET. BLBPITTBTOTT: 1882.

Disz- és gyászkoszoruk, menyasszonyi, eljegyzési 
és alkalmi csokrok. Délszaki növények. 

Frissen vágott olasz virágok 
legolcsóbb beszerzési 

:: forrása. ::

Megfiluásra azonnal jőuöft. GvaszRoszornftfél éra alatt.



Örökös panasz és állandó baj van a műn- j 
kásbetegsegélyzői be- és kijelentések kö
rül és főleg a tagdíj elszámolás körül. Ha
csak félig-meddig rendben akarja a dolgát 
az iparos tartani, úgy kénytelen külön hi
vatalnokot alkalmazni, ki csak a beteg 
pénztári ügyeit intézi. Ez azonban nagy 
költséggel jár s még sincs béke, nyugalom 
a sok sekáturától. Schwartz Jenő vállalko
zása azonban változtat a dolgon, mert hozzá 
értő és lelkiismeretes ember. Intézete, mely
ről lapunk hirdetési rovatában tessék bő
vebbet olvasni, napről-napra apassza a sok 
bajt, mellyel Újpest iparosai és kereskedői 
hozzá fordulnak.

— Grafikai kiállítás a műcsarnokban.
Az Orsz. Képzőművészeti Társulat a mű
csarnokban a múlt héten nyitotta meg 
úgynevezett négyes tárlatát, Hegedűs L. 
és Túli Ödön művészi hagyatékából, to
vábbá a grafikusok és akvarallisták mü
veiből. Ezen tárlatot ajánljuk felsőbb isko
lánk vezetőinek figyelmébe, mert az ak- 
varell, de főleg a grafika, a tanulóság lei
kéhez legközelebb áll s igy a művészet — 
pedagógiai szempontból rájuk nézve leg
értékesebb. Az iskolák ingyenesen tekint
hetik megf csak jövetelüket előre be kell 
jelenteni a titkári hivatalnál.

— Meghívó. Az Újpesti Ipartestület ál
tal 1912. évi március hó 24-én, vasárnap 
délután 3 órakor a testület nagy tanács
termében (Király-utca 3. szám) rendes évi 
közgyűlést tart.

Kossuth hajós halálának évfordulója. 
F. hó 19-én tartotta a II. Rákóczi Ferenc 
társas kör nagyszámú tagjainak jelenlété
ben társas vacsorával egybekötött emlék
ünnepét. Az ünnepély megnyitása után 
Kossuth Lajos érdemeit Meszlényi Zoltán 
iskolai igazgató magas szárnyalatu beszé
dében méltatta. Ugyanez alkalommal több 
uj tagok közül leginkább említésre méltó 
Winkler Nándor Ferenc tag, aki, hogy 
örömének külsőleg is kifejezést adjon, 
száz teritékü vacsorával tisztelte meg a 
kört. A  szegény gyermekek részére Vink- 
ler Nándor 20 kor., Lázár Frigyes, Winkler 
Simon, Kirschner Lipót és Unger Géza 
urak 10— 10 koronát adományoztak. A  fé
nyesen sikerült ünnepély fényét emelte az 
a megható jelenet is, amikor Pintér Károly 
elnök szép beszéd kíséretében Winkler 
Nándor Ferenc urnák és a többi uj tagok
nak mellükre tűzte Rákóczi Ferenc társas
kör jelvényét. Az ünnepélyen az uj tago
kat üdvözölte még Meszlényi Zoltán igaz
gató ur, Zaorál János tiszteletbeli elnök, 
majd Ulrich József másodelnök és többen. 
A  kedélyes társaság a késő éjjeli órákban 
a legjobb emlékekkel távozott. A gazda
asszony í tisztséget Mihaelisz Ferencné úrnő 
végezte, ízletes ételeket tálalt fel.

— Az épitö iparos szövetség ma vasár
nap, március hó 24-én délelőtt 10 órakor 
az ipartestülct kistanácstermében végre
hajtó bizottsági ülést tart, melyre a t. bi
zottsági tagokat ezennel tisztelettel meg
hívja az elnökség. Tárgyak : 1. Jelentések.
2. Folyó ügyek. 3. Pénztári jelentés. 4. Az 
ehó 31-én vagyis a jövő vasárnap a MEOSz 
által Budapesten tartandó országos gyűlé
sen való minél nagyobb számú képviselte- 
tés, mely gyűlés ármunkáé biztositó törvény 
revíziója tárgyában tartatik. 5. Különféle 
előterjesztések és levelek. 6. Indítványok 
tárgyalása.

— A postai bélyegzők olvashatatlansága 
miatt a budapesti kereskedelmi és iparka
mara fölterjesztéssel fordult a kereskedelmi 
miniszterhez, melyben rámutatott a postai 
bélyegző lenyomatok nagy jelentőségére, 
különsen a peres váló ügyekben, amikor

gyakran perdöntő fontossága van annak, j 
hogy hol és mikor adatott föl a vitában | 
szereplő üzleti levél. A  kereskedelmi mi
niszter teljesen méltányolva a kamara ok
fejtését, rendeleti utón intézkedett az iránt, 
hogy a postahivatalok a feladott és érke
zett leveleket az ismételten kiadott utasí
tásnak megfelelően és különbeni szigorú 
eljárás, sőt érzékeny birság terhe alatt ol
vasható bélyegzőlenyomatokkal lássák el. 
Ily lenyomatok elérése érdekében egyéb- 
ként tervbe van véve az is, hogy a posta- 
hivatalok tökéletesített rendszerű bélyeg
zőkkel láttassanak el.

I színház I
Régi dicső napok emlékei hatnak ránk, 

midőn az első magyar nagysikerű operette 
szép melódiában, kedves meséjében gyö
nyörködünk. A  régi .Bobherceg* ma is 
oly friss, eleven és megkapó, mint ama 
száz előadásában,|melyek Martos,Bakonyi, 
Huszka neveinek sok dicsőséget szereztek. 
A  frissesség, elevenség KornayMargit mű
vészi czimszerep alakításában öszpontosult. 
Balogh ,P!umpudding“-ja élénk színekben 
és mozdulatokban állította elénk az izegö- 
mozgó mulatságos borbélyt. Ugy6zint?n 
Lukács „Piekwich* szerepében mulattatott 
nagy hatással. Somossy ,Annie‘ -je, Sző- 
reghy ,Poraponius“-a töltötte be a sikeres 
szerepek számát.

Vasárnap Gaál „Peleskai notárius'-a 
került színre SzŐreghy, Nagy Vilma, Boda, 
Lukács, Farkas Margittal a főszerepekben.

Szerdán nagy áldozatok árán, fényes 
ünnepély keretében emlékezett meg a szín
ház Kossuth Lajos halálának évfordulójá
ról. Az „Újpesti Dalkör' szép énekszámai 
között Rajna Alioe művészi szavalata után 
Jókai .Keresd a szived' ez. színmüve ada
tott elő alkalmi darabul, hol „Palvicz Hugó 
szerepében* SzŐreghy, .Edith* szerepében 
Rajna tűntek ki. Fraknói nagy drámai orő- 
vel hatott „ Alice\kreá!ásában. Lukácsnak, 
Nagy Vilmának, Szilágyi Bertának, Ko
vácsnak is jutott egy-egy jobb szerep.

Pénteken a Városi tisztviselők Otthona 
javára hangverseny, kabaré, és szinielő- 
adás volt, melyen az .Újpesti Zenekor' 
Erkel vezetésével hatásosan elöudott Ké- 
ler „Rákóczy nyitánya',Grig ,Áscs Tod‘ - 
ja és .Orpheus az alvilágban'-ja voltak 
bevezető számai n szép estnek. Utána a 
kabarén ötletesen konferált Lajthay s tré
fáival, szavalatával sok tapsot kiérdemelt. 
Neményi, Sellő kedves kupiéi, Boda éneke, 
Farkas Manó szavalata, Papír Dóra tánca 
képezték a kabaré ügyes számait. Befeje
zésül Sellő, Frnknói, Lajthay, Karmen és 
Peterdy előadták Bokor József pályadijat 
nyert „Almafá'-ját, melyet a közönség jó
kedvű kacaja és lelkes tapsa kisért végig.

H EG EDŰTANITÁST
e lv á l la l  s z a k ism e re t te l b í r ó  f ia ta l
e m b e r . C ím  a  k ia d ó b a n

Nyilttér.
Tekintetes

Ernst Aladár urnák
Újpesten.

Kedves Barátunk !
M. Mórócz János ur ellen felme

rült lovagias ügyedben megbízásod 
folytán nevezettől magyarázatot kér
tünk. Minthogy azonban utólag M. 
Mórocz János urat illetőleg oly té
nyek jutottak tudomásunkra, melyek 
vele szemben az ügy elintézésének 
lovagias módját feleslegessé teszik, 
mi tekintettel arra, hogy ellenfeled 
megbízottai e tényeket meg nem cá
folták, — az elégtétel kéréstől vissza 
léptünk s vállalt megbízásunkat ezen
nel visszaadjuk.

Újpesten, 1912. márc. 17-én.
Barálh Sándor.

Bachraty F. Árpád.

Bob. Szívesen közöljük.
Lágymányos. Minden szombat este je

lenik meg. Üdvözöljük előfizetőink sorá
ban.

Dr. L. S. Még nem honosították meg 
Újpesten, de nnnak rendszerbe foglalt szer
ves egésze már készül s nemsokára nap
világot lát.

Újpesti Általános Munkásögyi 
t3e7lT  Tudakozó Intézet. T3™
Ú j p e s t ,  Á i ’p á d - u t  6 0 . s z .

Tulajdonos: S c h w a r t z  J e n ő ,

Elvállalja mtmkásbetegpénstári és
balesetbiztosítási be és kijelentések, havi 
befizetések és az esetleges felszólalások 

elintézését felelősség mellett.
Ezenkívül vállal minden egyéb lak és cim- 
nyomozást, információ szerzést és bármily 

iparügyi írási munkálatot.

Díjazás megegyezés szerint.

Tanulóhegedűb, fnrófinn ff sze 
rek, cimbalom, gramofon, stb,

" V a r / u B é i a
hangszerésznél Újpest, Árpád-ut61/a. 
lOcsó hangszer-kellékek. :: Javítás 
jutányos áron. .. Árjegyzék díjtalan.

J ó  m a g y a r  é »  n ém et k é z iré s u  g é p 
éé g y o r s lró n ö  é llé s t  k e re s .
—=■■■ C  *  I  M  : = = =

K O M A R O M Y
Ú J P E S T , G V Á R .V T C A  85.

B L A U  L I P Ó T
■■■■■■ T E C H N IK A I  b e r e n d e z ő  ■■■■•■ 

Ú J P E S T ,  Á R P Á D - U T  7 9 . S Z . A L A T T .

Elvállal vízvezeték, kutak, csatornázások, szagtalan 
angol árnyékszékek, fürdőszobák és öntöző hydránsok 
berendezését. Továbbá légszesz- és villanyvilágitási, 
csillárok, légszeszfőzők és erőátviteli berendezések 
a legolcsóbb árban és jótállás mellett vállaltainak el.
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Lampl Simon
lestékkereskedő Újpest, Árpád-ut 54. sz.

Melocco- Ajánlom dúsan felszerelt raktáromon
cement lévő finom olajfestékeimet: hengeren
főraktár. őrölve finom festékek. Padlófesték-

Telefon
J3— 08.

különlegességek: »Pillanat«-padló- 
fénymáz, gyorsan szárad fényét ál
landóan tartja, szagtalan. Parkett- 
paszták és beeresztő. Parkett-kefe, 
tiszta sörte. Kencék, lakkok és mázak 
garantált tiszta áru. — Marx-féle

Gipsz

zománc (Email-festék) fürdőkádak 
és kerti butorok részére. — Ecsetek, 
korongkefék, meszelők elsőrangú 
sörléböl, összés háztartási cikkek

nagybani nagy választékban. Művészeti olaj-
eladás. festékek, Cazetták és festőoászon.

Kellemes szórakozó-hely

SteineF Dáuid 
Pannónia - káu éházában

Újpest, Árpád-ut 48. sz. a.

T e le fo n  19—95. T e le fo n

Minden este 8 órától 
regge l 5 óráig- első
rangú c i g á n y z e n e  

H A N G V E R S E N Y E Z ,

Külön termek. Büffé. 

F i g y e l m e s  kiszolgálás.

H A T O S Y  N Á N D O R  ES T A R S A
újpesti I-ső temetésrendező és hullnszállitási intézete 

T e le fo n  7 0 -91. ÚJPEST, KEMÉNY GÜSZTÁV-ÜTCA 1, SZÁM T e le fo n  70—91.

Elvállal egyszerű és disztemetések rendezését helyben és vidéken, fővárosi kórházakból jutányos áron 

Pontos és előzékeny kiszolgálás. Temetési és hullaszállitási ügyekben ingyen ad felvilágositást.

w n

POKORNY GYŐZŐ
női-szabó Újpesten, Appád-at 7. szám alatt.

Van szerencsém a t. közönség becses 
tudomására hozni, hogy Újpesten,
Árpád-ut 7. sz. a. a mai kor igé
nyeinek megfelelő angol és francia

női-szabó d iu a tte m e t
nyitottam. — Külföldi tanulmányaim 
alapján vagyok bátor a t. közönség 
b. figyelmébe és támogatásába aján
lani magam. — Becses megrendelését 
kérve, maradok n  R -
kiváló tisztelettel: ifO K O rllY  G y .

Keszler Béla Hatóságilag enge
délyezel! fianft- 
R é p u i s e l e t e ,  

ingatlan, forgalmi, ReresR., Biztosítási és üird. irodája
Újpest, István-ntca xo.:: Telefon 148-60.

Ifelvilágositis
díjmentes.

£evelezések- 
nél vátasz- 
bélgeget kérek-

" P  énzkölcsönök leggyorsabb köz- 
vetítése házakra, telkekre, épitke- 

— zésekre és földbirtokokra, valamint 
személy hitel re. Továbbá, ha Ön birtokot, 
házat, villát, fürdőt, gyárat, telket,szállodát, 
vendéglőt, kávéházat, cukrászdát, kifőzést, 
kávémérést, tejcsarnokot, dohánytőzsdét, 
fűszer-, csemege-, cukorka- vagy bármiféle 
üzletet, lakást, műhelyt, raktárt venni, 
eladni, biztosítani, bérbevenni, bérbeadni, 
vagy eladni őhajtana, forduljon teljes biza
lommal közvetítő irodámhoz, ahol minden 
megbízása lelkiismeretesen lesz elintézve.

Arany- és ezüst-tárgyak, órák  és  ékszerek a legolcsóbban a szolidsá-

Eichel Testvérek
Újpesten, Árpád-ut 48. szám alatt szerezhető be, (Teletöm : 13S—97.)

Elvünk az, hogy kevés haszon mellett jó, szép és ízléses kivitelű árut adjunk a t. vásárló 
közönségnek. Ezáltal eleijük azt, hogy minden vevőnk a legjobban meg lesz elégedve.

Kérelem * mef>van elégedve, tudassa másokkal is, ha valámi panasza van,
4 forduljon azonhal hozzánk, mert csak igy tudjuk panaszát orvosolni.

Javítások szakszerűen 3 évi. jótállással elfogadtatnak.
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o k l e v e l e s  k ő m ű v e s -  és á c s - m e s t e r  

Újpest, Ösz-utea 6 6 -ik szám alatt.

mindennemű ép ítkezést,
külön kőm űves- és külön ácsm unkát is. 

Kívánatra, készít terveket is.

Vízvezeték szintéi! és bstíti- 
' dczcsí vállalat.

KAÁN HENRIK
la k a to s  és k ú t .m este r

Újpest, Gyáf-utea 59. szám.

Készít minden e szak
mába vágó munkát.  
Nagy raktár takarék- 
és asztali tűzhelyekben.

„ATILLA” kávéház
ÚJPEST, Arpád-ut és Attila-u. sarok.

CSILLAG IZSÓ és fia
hírneves zenekara 
h a n g v ersen y ez .

Kiváló tisztelettel

BLASZ JÓZSEF
kávés.

F A R A G Ó
fényképészeti műtermei:

Ú J P E S T ,
István-n t 7. se.
T elet. J74—15.

BUDAPEST,  RÓKOSPflLOTfl,
K ir á ly .u . 84. E ö tv ö s-u tc z a
T elefo n  87-39. 85. szám  alatt.

RemeR látványosság összes éttermeivel. — K itűnő konyha, 
figyelmes kiszolgálás, elsőrendű italok,
Estén- p A n o i  \ T ó p 7 i közkedvelt 

m i  •  »  #  r  m w r  m ként A d . jJ d l  l l C X X jL i l. z e n e k a r a

a Vigadó nagyRaoeRaz HA N G Y E R S E N Y E Z .

F E L D M A N N  JÓ ZSEF

„Demokrata"-
kávéházában (Ú jp e s t ,  
A rpád -u t és Rózsa-utca 
sarkán) e i t é n k l n t  
K O L O M P Á R  JA N C SI 
jó  h í r n e v ű  zenekara

ftangversénpez.
R eggelig  nyitva. : Figyelmes 
kiszolgálás. : Telelőn  43-39.

□ =
Abrahám Béla és Ferencz
légsztsz, vízvezeték is központi fűtés, 
-  épület- is díszmSbádogos =  
Újpest, Á rp á d -u t 8. sz. alatt.

Elvállalnak minden e szakmába vágó mun
kákat, u. m. fürdőszoba, klozett, gáz, víz
vezeték, központi fűtések, csatornázás, me
leg víz fűtések, szellőztetések, szivattyú
telepek, szikviz-gyárak és gőzmosódók  
berendezését. Épület- és díszmübádogos- 
mun kólátokat, valamint ezek szakszerű és 
pontos javítását is a legolcsóbb árak mel
lett eszközöltetnek. H á za k  év i j ó k a r 
b an tartását jutányosán elvállalunk.

n

WJj hávéhás+
É R T E SÍTÉ S !

FRANKA PÁL épitési vállalkozó- 
ez utón értesíti ismerőseit és barátait,, 
hogy az

„M RAR”-hoz
címzett

k á v é h á z á t
november havában Újpest, Brpád-llt 
80. SZ, a. ünnepélyesen megnyitotta.

% r V

Telefon 174—50. csatorna-készítő Telefon 174—50.

Újpest, Ősz-u, 12. (Saját ház.)

E l v á l l a l t  beton-m unkákat, 
csa tornázásokat, kövezés! és 
földm unkákat, K észít és efad  
betoncsöveket, cem entlapokat 
tt tt a  és kutköveket. »  »  »

1 i! ..

3 enő mSBulor-aszíalos
5zt.-€eIIért-i. 30.

Ik

Van szerencsém a t. közönségnek b. 
tudomásara hozni, hógyUIpíStBE, 

SZl.-6elIérf-lL 30. SZ. 1  a mai 
kör igényeinek megfe-

’ modern aszíalos-azleíeí
nyitottam. Eírába- 

miadenfeie kűtor-

¥

. l o .

' Wy wi«1 ni rSS^SST éâ hm l"4- ti

P O R T Á L É P IT É S 1 V Á LLA LK O ZÓ . 
‘Á S Z T A L Ó S -M E S T E R


