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Hirdetések mérsékelt díjszabás szerint.

A  szervezési szabály- 
rendeletről.

A nyáron öt esztendeje immár, 
hogy a községi szervezetből a városi 
szervezetbe átléptünk és városunk 
még ma is nélkülözi azt a szervezési 
szabályrendeletét, mely hivatva lenne 
megállapítani azokat a határokat, me
lyeken helül a városi adminisztrá
ciónak folyni kell és amely szabá
lyozza a város lisztviselőinek munka
körét, hatáskörét, felelősségét.

Mikor a nagy' átalakulás megtör
tént, az uj szervezési szabályrendelet 
elkészültéig a régi községi szabály- 
rendelet állapíttatott meg az admi
nisztrálás irányadójául; később pe
dig az uj városi szabály'rendelet lé
pett életbe.bár a harmadfokú hatóság 
azt nem láttamozta, mivel az akkori 
városi vezetőség a belügyminiszteri 
felülbirűMs elől — ‘pótlások és változ
tatások eszközlése céljából — vissza
vonattak.

És most öt esztendő elmúltával js 
csak ugyanott vagyunk, ahol voltunk 
az átalakuláskor.

Nincs szabályrendeletünk. És hogy' 
az a »nincs« milyen kellemetlensé
geknek és bajoknak volt eddig is már 
a kutforrása, azt a lefolyt Ugró-rend
szer alatt elég gyakran tapasztalhat
tuk. Ha az érdekek úgy kívánták: 
akkor érvényes volt a meglevő, de 
végleg el nem birált szabályrendelet; 
ha pedig másként kívánták: akkor 
egyszerűen tultették magukat a sza
bályokon, mert hiszen azok nem 
voltak még jogerősen megállapítva, 
jóváhagyva.

Pedig egy város felvirágozása, 
boldogulása, az adminisztrációnak jó, 
pontos és gyors lebonyolítása, a 
visszaélések, mulasztások és szabály
talanságok megakadályozása csak a 
jó, és minden Körülményre kiterjesz- 
kédő szervezési szabályrendelet alap
ján'lehetséges.

A szabályrendelet keretében álla- 
pitandók meg a tisztviselők jogai, 
kötelességei és felelősségei. Kiküszö
bölendők azok az anomáliák, mely'ek

az Ugró-rendszer alatt aranykorát ér
ték; hogy a tisztviselők nagy része 
nem azt az állást tölti be, melyre 
megválasztatotl, hanem egy olyan 
munkakört töltetnek be vele, mely
hez abszolúte nem ért, melyet magá
nak sohasem ambicionált.

Örömmel vesszük tudomásul, hogy 
a város tanácsa maga is elérkezettnek 
látja az időt, hogy a városi igazgatás
nak alapját képező szervezési szabály
rendeletet végre megalkossa, mert e 
nélkül bizony sem a polgármester, 
sem a többi tisztviselők nem képesek 
megfelelni azoknak a várakozások
nak melyeket a közönség működé
sükhöz fűz.

Csak aztán olyan is legyen az a 
szabályrendelet, mely megfelel ennek 
a fejlődő nagy város közigazgatásá
nak. Komoly, alapos munka legyen, 
nehogy hibái és hézagai miatt ismét 
lekerüljön a napirendről.

Kevés a pénz!
Sok biz az sohse volt, de most már oly 

kevés, hogy még a nagy pénzintézetek is 
megérzik.

Megérzik és sorra megvonják a hitelt, 
akiktől csak lehet. így aztán egyre-másra 
buknak a kisebb bankok, aminek hatását 
nemcsak az illető részvényesek, hanem a 
nagyközönség is megsínyli.
•" A  pénzszűke valóságos csapást mért : 
egész közgazdaságunkra. Természetesen 
lelohadt a vállalkozási kedv, mindenki csak 
menekülni kíván inár megkezdett vállal
kozásaiból és — a hitelforrások eldugulása 
következtében — semmi hajlamot sem érez, 
kockázatos újabb kísérletekre.

A  pénzszűke kalamitása legérzékenyeb
ben a kisembereket sújtja.' Azokat a kis
embereket, kik váltóikat eddig apró rész
letekben törleszthették, de most, amikor a 
kisebb pénzintézetek maguk is zavarba 
jutottak, tőlük egész adósságuk azonnali 
kiegyenlítését követelik.

így érezteti pénz ő felsége irtózatos ha
talmát, fenyegetvén az apróexisztenciákat, 
de keményen sújtva a tőkét is, melyDek 
jövedelmei ugyancsak megcsappannak. 
Mert hiába drága a pénz, hiába szed a tőke 
nagy kamatokat, ha a közgazdasági fluk

tuáció, amelyből mindig ragad valami a 
tőkére, csak vontatva végzi folyamatát. A  
A  pénzüzlet kamatjövedelme nem pótol
hatja az egészséges közgazdasági műkö
désből származó hasznot. A  pénzüzlet csak 
segédeszköze a közgazdaságnak, mely nél
kül a közgazdaság el nem lehet, azt nem 
nélkülözheti és amelynek bajait nagyon is 
megérzi, de a produktív tevékenységet 
maga a pénzüzlet nem képezi.

E bajok ellen nincs egészen helyén az 
a sokat hangoztatott tanács, hogy a nagy 
pénzintézetek, mint amelyeketnagyrészta 
bajok okozóinak tartanak, ne fukarkodja
nak annyira a hitellel. A nagy bankokat 
legfeljebb azzal lehet vádolni, hogy min- 
denekfelett üzletérdekeiket tartják szem 
előtt és egyes esetekben a közérdek szem
pontjából méltányosabbak lehetnének. De 
azért a baj nem tőlük ered.

Az egész világ ma már egyetlen nagy 
bolt, melyben az üzlet egy rendszerszerint 
bonyolódik le. Oly szoros kontaktusban 
vannak egymással a világ pénzpiacai,hogy 
képzelni is alig lehet, hogy például Paris
ban bőségesen, Newyorkban vagy akár 
Bukarestben is szűkén volna pénz.

Csak egy remedium van mégis: a nagy 
bankok legkíméletesebb eljárása a kisebb 
megszorult pénzintézetekkel szemben mely
nek következéseképp elvárható, hogy vi
szont a kis pénzintézetek is méltányosab
bak lesznek adósaikkal szemben.

A türelmet, amit úgyis kénytelen-kel
letlen tanúsítani kell, nem ajánljuk, ezt az 
erényt ajánlás nélkül is kell gyakorolni. 
Csak aztán ezen reánk kényszerűéit türe
lemmel ne járjunk úgy, mint az egyszerű 
szamár, amelynek gazdája napról-napra 
kisebb adag abrakot tett elibe s épp, ami
kor már legjobban elsajátította a koplalás 
művészetét — akkor adta ki páráját.

A  kilenczes bizottság 
jelentése.

(Folytatás.)

9. A  képviselőtestület határozata és 
engedélye nőikül kifizettetett magának a 
kölcsönnek törlesztésére, mely költségve- 
tésileg elő volt irányozva s mely a köz
pénztártól lett volna fizetendő: 1910.évben 
a költségvetésben biztosított törlesztés 13 
ezer 730 koronát.

M in d e n  nap első 
rendű cigányzene.
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1911. évben a költségvetésben biztosí
tott törlesztés 13.780 korona.

1911. évben a költségvetésben biztosí
tott vágóhídi törlesztés 33.00 korona, ösz- 
sen 60.680 korona.

10. Magának a kölcsönnek a költségve
tésben nem biztosított törlesztési részletei
re a képviselőtestület határozata és enge
délye nélkül kifizettetett 195,954.49.

11. A  képviselőtestület határozata és 
engedélye nélkül a város által 1897. évben 
felvett egy más kölcsönnek törlesztési rész
letére, mely az 1911. évi költségvetés ke
retén belül lett volna fedezendő, kifizette
tett 46.227.30.

12. A  közmunka-alapnak a képviselő- 
testület engedélye és határozata nélkül át 
letttutalva függő kölcsön 18.732.18.

Ezen összegből azután később 2400 ko
rona visszatérittetett a milliós kölcsön- 
alapnak, igy a közmunka-alap 1911. év no- t 
vember hó 30-val még 16.382 korona 18 
fillérrel volt adós.

13. A  közpénztár folyó kiadásainak fe
dezésére a képviselőtestület engedélye nél
kül részben tanácsi határozatokkal kölcsön 
vétetett 123.000 korona, mely összeg 1911. 
év november hó végéig ismét visszatérit
tetett.

14- Népsszámlálási költségekre 11.000 
korona, mely összeg később 1911. novem
ber hó végéig visszatérittetett.

16. A gimnázium hozzájárulási 300.000 
koronás kölcsön törlesztésére 5496.63, a
40,000 koronás kölcsön 1109.34, összesen 
6605.97, mely összegek 1911. év november j 
hó végéig visszatérittettek.

16. Magyar László-féle telek vételára 
képviselütestületi határozat és engedély 
nélkül, mely összeg ba ugyanazonos a Ma
gyar általános épitő r. t. {által megküldött 
összeggel, visszatérüit 45.800 korona.

17. Schaff Rezső a tisztviselőtelep mun
kálataival megbízott állami tisztviselő dí
jazására 600 korona, mely összeg polgár- 
m ateri utalvány folytán a közpénztárból 
visszatérittetett.

18. Bankjutalékokra és költségekre 
788.47.

A  kölcsönből összes kiadások 1.993,915 
korona 81 fillér.

A  kölcsön bevételei a következők : A  
kölcsönre a bank kifizetett készpénzben, 
illetve folyószámlára elhelyezett a Pesti 
Magyar Kereskedelmi bankba 1909. októ
ber hó 27-én 754.360, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztárba 1909. október hó 29-én 
754.544.76, a Magyar Jelzálog Hitelbankba
1909. november hó 3-an 758.043. Összesen 
2.266,948.32.

A  kölcsönkamat a folyószámlán 1909.
1910. és 1911. év november 30-ig 71.946 
korona 08 fillér.

A  kölcsönből időközben kőlcsönképen 
kivett összegekre visszafizettetett 189.479 
korona 63 fillér. Tehát a milliós kölcsön 
bevétele 2.528,374.03.

A  kölcsön összes bevételei 2.528,374.03. 
Kiadásai 1.993,916.81. Pénztármaradvány
1911. év november hő 30-án 53.4458.28.

Ezen 1911. év november hó 30-án a vizsgá
lat alkalmával talált pénzmaradványból.

A  milliós kölcsön napló szerint kész
pénz 10.763.46.

Takarékpénztári könyvben, illetve folyó
számlán van elhelyezve 523.694.77. össze
sen 534.458.23.

A  takarékpénztárban és folyószámlán 
elhelyezett összegek a következő pénzin
tézeteknél vannak elhelyezve:

A  Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál 
59.265 korona 68 fillér.

A  Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál 
56.773 korona 19 fillér.

A  Magyar Jelzálog és Hitelbanknál 76 
ezer 564 korona 34 fillér.

Az Ujpestvidéki Takarékpénztárnál 165 
ezer 032 korona 33 fillér.

Az Újpesti Kereskedelmi és Iparbank
nál 143.848 korona 10 fillér.

Az Újpesti Polgári Takarékpénztárnál 
20.211 korona 11 fillér.

Összesen 523.694 korona 77 fillér.
Vizsgálat tárgyává téve a kiadások mér

legét a költségvetéssel szemben a milliós 
kölcsön kiadásai a következő képet mu
tatják :

Vágóhídra előírás 600.000, kiadás 731 
ezer 189.93 több kiadás 131.189.93, hátra
lék 218.810.

Fries-telekre előírás 170.000, kiadás 
180.634.30, több 10.634.30, gimnázium elő- 
irásl260.000, kiadás 217.000, hátralék 43.000 
kövezésre előírás 1.300,000, kiadás 203,333 
46, kevesebb 996.666.54, Viola-utcai iskola 
kiadás 115.000, több 115.000, hátralék 5000, 
kölcsön költségeire 788.47, több 766.47, 
magának a kölcsönnek törlesztésére kia
dás 255.524.49, több 166.514.49, kölcsönvé
tetett, mely még visszatérítve nincsen ki
adás 100.609.03, több 160.609.03, összesen 
előírás 2330.— kiadás 1,865,060.68, több 
674.736.22, hátralék 966.666.54 és 266.810. 
07 korona.

Ezek szerint tehát csupán két tételnél, 
a vágóhíd építkezési költségeinél és a Fries- 
féle telek vételáránál már ezideig 141.324 
korona 13 fillérrel több lett kiadva, mint a 
mennyire a milliós köicsünben fedezet volt 
Ha most ehhez hozzászámítjuk a Viola
utcai iskola építésére még a milliós köl
csönből kifizetett 115.000 koronát, melyet 
csak a törvényhatóság tett be határozatba, 
mint a milliós kölcsönből tedezendőt, ak
kor azon tételeknél csupán, a melyekre, a 
milliós kölcsön fel volt használható, már 
256.824 korona 33 fillér a több kiadás, mint 
a mennyire fedezet volt benne, a mi a kö- 
vezési 1.209,000 korona rovására esik.

Mindezeken felül a közvágóhidra eddig 
már kifizetett 731.169.93 kívül a közvágó
híd építési költségeire még nagyobb ösz- 
szeg lesz kifizetendő. Hogy ez még meny
nyit tesz ki, a vágóhídi építkezés felülvizs
gálása és a végleszámolás megtartása után 
lesz majd megállapítható, azonban a kép
viselőtestület által 147—kgy. 1910. szám 
alatt, továbbá 369—kgy. 1910. szám alatt 
és 249—910. kgy. szám alatt engedélye
zett többletmunkákra, továbbá ugyancsak

329— 1910. szám alatt engedélyezett utca
rendezési munkálatokra a már kiadott ösz- 
szegen felül 216.810 korona 07 fillért sza
vazott meg, mely törvényhatóságilag is jó
vá van hagyva, a gimnázium telek vétel
áránál még 43.000 korona kifizetetlen ösz- 
szeg, a Viola-utcai iskola építésénél pedig 
5U00 korona.

A  milliós kölcsön terhére igy megsza
vazott összegek, melyek még hátralékát 

i és terhét képezik a kölcsönnek, igy össze
sen 266.810 korona 07 fillért tesznek ki, 
mely összeg ismét az 1.200,000 korona kö- 
vezési programúi terhére esik.

A  Fries-féle telek vételára 10.634 ko
rona 30 fillérrel lett több kifizetve, mint a 
mennyi ezen célra a kölcsön felvételénél 
előirányozva volt és az a legjellemzőbb, 
hogy ezen 10.634 korona 30 fillér többlet
kiadási sem a képviselőteslülei, sem a tör
vényhatóság soha meg nem engedte.

A  milliós kölcsönből nagyobb összegek 
kölcsönvétettek, melylyel 1911. év novem
ber hó 30-ki állapot szerint részben a köz- 
pénztár, részben egyéb alapok tartoznak a 
kölcsönalapnak. És pedig kölcsön vétetett:

A közmunkaalap által 16.382.18.
Járványkórház építésére 13.727ÍOI.
Kolera kiadásokra 4340.
Fertőtlenítő intézet építésére 10.372.70.
A  közpénztár egy régi kölcsönének tör

lesztésére, melyre volt költségvetési fede- 
j zet 46.237.30.

Ugyancsak a közpénztár, kölcsönlör- 
lesztési részletekre, melyre volt költségve- 

| tési fedezet 60)5.60, összesen 160,609.19.
A  vároz képviselőtestülete akkor, mi

dőn a kövezésre 1 millió 200.000 korona 
: kölcsön felvételét elhatározta, 173—908. 
kgy. számú határozatával kimondotta, — 
hogy ezen kölcsön évi 64.200 koronát kite
vő törlesztési részletei, mig azok á köve- 
zetvámszedési jog elnyerése folytán eredő 
jövedelemből törleszthetők lesznek, addig 
a közmunkaalap jövedelméből lesznek tör
lesztendők, igy a kölcsön jóváhagyása után 
a 64.200 korona amortizációs összeg már 
az 1910. év 1911. évi közmunkaköltségve
tésben lett volna előirányozandó, mely 
azonban teljesen elmulasztatoit.

Ezen mulasztás folytán a milliós köl
csön alapnak az 1910. és 1911. évi 1.200,000 
korona kövezési kölcsön törlesztési részle- 

j vei évi 64,200 koronával, tehát két évről 
! összesen 128,400 koronával tartozik.

Miután azonban ezek a kölcsöntörlesz- 
tésre kiadott összegek a közmunka-alap
ból a közmunkaváltság hátralékokból már 
nem fedezhetők, igy ha a milliós kölcsön
alapnak ez a 128,400 korona törlesztésekre 
elment összeg visszatérittetnek, az csakis 
a községi pótadóból történhetne meg, — 
egyszerre 18*/0-al emelné a községi pót
adót.

Az 1911. év november hó 30-iki állapot 
szerint tehát a milliós kölcsön-alapnak 
289.009 K  19 f. olyan követelése van, mely 
oda visszatérítendő volna.

(Folyt, köv.)

WH6NER FERENez
virágkereskedő, koszorú- 
és csokor-nagykötészete

U3PEST, VÁROSHfiZ-ÉPÜLET. HhHPITTHTOTT: 1882.

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

Frissen vágott olasz virágok 
legolcsóbb beszerzési 
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Nohát ez érdekes!
Ha Pohi Károly feláll a képviselőtestü

letben, valamelyes kérdésben a párt állás
pontját kifejtendő, — akkor kórusban zen
gik, hogy mi pártpolitikát csinálunk.

Ha Miklós Móric áll fel és a szociál
demokrata pártra hivatkozik, — akkor a 
kórus hallgat mint a sir. Akkor nincs párt- 
politika.

Pedig hát, Pohl jogosan hivatkozhatik 
pártjára, mely őt odaküldte, mely tömör 
sorokban áll mögötte. De melyik pártra van 
jussa hivatkozni Miklós Móricnak ?

A  munkapártra, amely kegyelemből 
mandátumot biztosított neki? Avagy a 
szociáldemokrata párt az ? . . .

No majd erről csevegünk még . . .  a 
jövő héten.

*

Ebben a kormányválságos időben min
denütt kabinetet alakítanak. A  kávéházak
ban, a vendéglőkben, a zsurokon, sőt még 
— a városházán is.

Innen ered az alábbi lista is, melyet 
szerkesztőségünknek is megküldték. Ez a 
kabinet újpesti kabinet lenne '— természe
tesen, ha a király éppen Újpest városi tiszt
viselőkből kívánná hii szolgáik összeválo
gatni. A  lista a következő: Elnök: drSzabó, 
Keresk.: Hoffer, Igazság: dr. Boros Mór, 
Vallás és közokt.: Kaszás, Pénzügy. : dr. 
Reiner, Földmiv.: Ladányi, Belűgy: Vrányi, 
Honvéd : Komoroczy, Ala-tere Weigele.

w
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HÍREK
— Képviselöválasztók száma. Az ország

gyűlési képviselőválasztók 1913. évi ideig
lenes névjegyzékét a központi választmány 
már megállapította, mely szerint a válasz
tók száma az egyes kerületekben a követ
kező lesz a jövő évben: Szentendrei kerület 
3810, szaporodás 123. Ráckevei kerület 
5386, szaporodás 355. Váci kerület 3654, 
apadás 18. Gödöllői kerület 11923, szaporodás 
770. Monori kerület 6304, szaporodás 815. 
Abanyi kerület 4492, szaporodás 77. Alsó- 1 
dabasi kerület 5693, szaporodás 477. Duna- 
vecsei kerület 3302, szaporodás 57. Duna- 
pataji kerület 5414, szaporodás 18. Keceli 
kerület 4545, szaporodás 178. Fiilöpszállási 
kerület 7164, szaporodás 148. A választók '■ 
összes száma 61687, szaporodás 3öOO. Ezen I 
kimutatásban nem foglaltatnak benn az ! 
önálló képviselőküldési joggal biró rende- j 
zett tanácsú városok.

— Személyazonossági könyvecskék a 
postán. A  posta céljaira újonnan rendsze
resített „ Személyazonossági könyvecskék “- 
ben a postaigazgatás a közönségnek olyan 
okmányt bocsátott rendelkezésére, melyhez 
bárki számottevő költség, fáradság és idő- 
veszteség nélkül hozzájuthat. Ezen okmány 
nemcsak megkönyiti a postahivatalok előtt 
ismeretlen egyének részére szóló küldemé
nyek lekézbesitését, de minden szándékolt 
visszaéléssel szemben védelmet nyújt, mert 
az arcképen kívül tartalmazza a legfonto
sabb személyi adatokat és a névaláírást is.

Ezen számmal ellátott arcképes személy
azonossági könyvecskék naponta 8-tól 12- 
ig, délután 3-tól 6 óráig az Újpest 1. számú 
(Templom-utca 1.) postahivatalnál váitha- 

t tók. A  könyvecskét váltó tulajdonos mint
egy 6 9. cm. nagyságú, iátogatójegy alakú 

; legújabb fényképét tartozik magával hozni 
és kezelési dij fejében 50 fillért a postabi 

i vauiban lefizetni. A magyar szent korona 
; területén lévő postahivatalok által kiállított 
azonossági könyvecskéket a személyazo
nosság igazolására elfogadják nemcsak a 
belföldi postahivatalok és postaügynoksé- 
gek, hanem Ausztria, Németország. (Bajor
országgal és Wiirtcnberggel) Belgium, 
Dánia, Luxemburg, Mentenegro,Norvégia, 
Olaszország,Portugália, Románia, Spanyol- 
ország, Svájc, Svédország és Szerbia összes 
postahivatalai is.'

— Festéküzlet átvétel. KayerE. és Társa 
festék, kence, lakk gyára Bpesti cég meg
vette az Ujpestep, Árpád ut 44. szám alatti

i Reiehard és Sas, azelőtt Bauer Hermann- 
féle festék üzletet és azt saját cége alatt 
tovább vezeti. Újpesti telefon 158—34.

— Fertőző betegségek Újpesten. F. é. 
április4-től 11-ig, Újpesten a roncsoló torok- 
lob 5, a vörheny 6 és a kanyaró 27 esetben 
fordult elő.

— Felülfizetések. Az Újpesti Ipartestü
let által február hó 27-én tartott iparosbál 
alkalmával a következő felülfizetések esz
közöltettek: Újpest város tanácsa, Sehrei- 
ber Gyula, Wolfner Gyula és Társa 20—20 
koronát. Arányi Adolf, Ehrenwald László, 
Győrffv Kornél, Hoffer Mihály, Hoberth 
Béla,-Iparos Ifjak Köre, dr. Héderváry 
Soma, Klíma Lajos, Korányi Jenő, Körösi 
Lajos, Magy. Paumtipar r. t., dr. Miklós 
Antal, iíj. Peiieh Károly, Phőbusz vili. 
vállalat, Schwarlzkopf József 10— 10 koro
nát. dr. Ládái Győző 8, Szász Ödön 7 koro
nát. Berényi Antal, Emmerting Rezső, dr. 
Fadgyas Gyula,Szuszetzky Frigyes,Újpesti 
Alit. Önsegélyző Egylet mint Szövetkéz t 
6—6 koronát. Bret: ps Hecht, Bernauer 
Lajos, Egyesült 'Villamossági r. t., Feld- 
mann Károly.. Hüá6z Ferencz, Jung Péter, 
dr. Kálmán Ödön, Keresk. és Iparos Ifjak 
Köre, Lőwi Sándor, Schneíder J., Tiefen- 
brunner Dávid, dr. Vadász Pál, Varga Sán
dor, Verkucz Artúr, Vikár István, Ziegler 
József, 5—5 koronát. Buday József, Far- 
müthy Tstváu, Gutkopf György, Wenger 
Ferenc 4—4 koronát, dr. Altvehr József, 
Joszipovics Béta, Kiszela Vilmos, Mihalik 
Mihály, TiefenbachsJP, 3—3 koronát Brusch 
József, Dósa Mikik/ Egyetértés Társas 
Otthon, Farkas Lőrinc, Farkas Vince, Goj- 
ka Károly, Guítmann János, Herczog J , 
Hetesi István, Messínger Artúr, Nagy Sán
dor, Petöcz Endre, Plnisits Voin, Schell 
József. 2—2 koronát, Dicskő István, Nagy 
Máté, Pendl György, Pohl Károly ifj , Rabéi 
József, Sehnekendorf Mór,Teiehmann Ven
del, Tresz Sándor 1— 1 koronát Az elöljá
róság ezúton nyugtatja és fejezi ki hálás 
köszönetét a nemes feliilfizetésekért.

— Lapkövet ivott szerdán este Gerván 
Ilona 17 éves gyárimunkásnő Szent Gel- 
lért-u. 22. szám alatti lakásán tévedésből.
A mentők súlyos állapotban szállították a 
gróf Károlyi-féle kórházba.

— Proletár sors. Pénteken d. e. Puskás 
Gusztáv 49 éves nős napszámos, a váci úti 
Keleti és Murányi-féle vegyészeti gyárban, 
létrán állva, egy gépszijnt akart a kerékre 
feltenni, miközben a létra megcsúszott, ő 
leesett, oldalbordája három helyen eltörölt.
A mentők szállittották a gróf Károlyi kór
házba.

Turf-eset.
Valódi tavaszi idő. Szélfuvás napsütés

sel, kék ég úszó felhőkkel. A  zálogból ki
váltott sziudus fetöltők gazdái elmennek 
tavasz-élvezni a turfra. A  káposztásmegyeri 

i esendes szántóföldek ugyancsak csodálkoz- 
j  hatnak ennyi kiabáló, fel és alá szaladgáló 

ember láttára. Hja, nem ismerik Széchenyi 
nagy eszméjének uralmát, mely termeli a 
sok pompás lovat, a sikkes jockeyt, a bükit, 
totit, üres zsebeket, letört savanyu ábrá- 
zatokat.

Annál jobban ismeri a miNimolé Zigo- 
már barátunk és reszkető orcimpákkal, fon
toskodó arccal lapozza „Turf‘ -ját s bár lu
kas cipőjéből renitens lába eget kér, — 
szakértelemmel tippel. Szájában rágott ce
ruzájának háromnegyedrészét elfogyaszt
ván, immár negyedszer állapodik meg. Az 
előző három futamban megtett „Rugjki,* 
„Gebe* és „Bordás* lovai lemaradtak, bár 
a tippek „biztosak* voltak, de hát vannak 
az életben csalódások is és kell is hogy le
gyenek, mert máskülönben nem örülhet
nénk igazán a szerencsének. Nimolé bará
tunk pedig sokkal jobb életphilosoph, sem
hogy ilyen axiómákat meg ne értsen.

„Hopp! megvan. Monocli főhadnagy 
lova azt a keresztnevet viseli, amit én,‘ — 
zakatolja magában az újpesti doyen, — 
„megteszem Zigomárt* I És már igyekszik 
is a pénztárhoz felbőszült nyerési vágygyal 
ami Nimolé Zigomár barátunk.

De az átkozott sokaság méhraj mód
jára tolong a reményt és ticketet adó cas- 
sánál. Pedig az idő már kevés, — de Ni
molé ur elhatározás sok és gyors. Közvet
lenül a pénztár ablak előtt a tömegben jó 
képű ur áll, kinek átnyújtja 6 koronáját, 
hogy váltsa meg Zigomárra ticketjét. Amaz 
pedig szolgál tat készen tesz eleget gyön- 
györő homloku barátunknak és átnyújtja 
a megváltott kemény lapocskát. Egy futó 
pillantás a ticketre, melyről gúny osan mo
solyog rá a 7-es szám s ökelme már ott áll 
a start előtt.

És a harang-jelre hajrái — megindul
nak a lovak színes öltözekü jockey-ikkel 
s minél tovább iramodnak, s minél több 
port hagynak maguk után a hepehupás 
talajon, annál jobban nő szabálytalan 
ercscendóban a tómeg hangulat, hogy a 
döntő perczekben a különböző ló nevek 
biztató szavakkal fűszerezve hatalmas or
kánná nőjenek.

Zigomár pompásan vezet és startnál 
így egész lalencszáziilenmcnkilenc ezred 
lóhosszal bejön. Nosza van öröm. Nimolé 
barátunk, ki időközben a drucktól neki
vörösödve eget kérő lábát folytonossági 
hiányokban szenvedő ezipőiből kirugdalta, 
aczélesengésü tenorhangjának erejét kia
bálásával a legszelídebben hápogó és szi
szegő erejére redukálta, nyakába szedte 
friss szellőt élvező szabad csülkeit, a pénz
tárnál termett és boldogan benyujtá tic- 
ketjét.

Erre olyasmi következett, amire Ni
molé ura leggonoszabb álmaiban sem mert

B L A U  L I P O T
>■■■■■ TEC H NIK A I BERENDEZŐ ■■■■■■ 

E J P E S T , Á R P Á D -IJ T  79. SZ. A L A T T .

Elvállal vízvezeték, kutak, csatornázások, szagtalan 
angol árnyékszékek, fürdőszobák és öntöző hydránsok 
berendezéséi. Továbbá légszesz- és villanyvilágitási, 
csillárok, légszeszfőzők és erőátviteli berendezések 
a legolcsóbb árban és jótállás melleit vállaltainak el.



volna gondolni. Á  pénztárnál ülő ur a ticket 
megpillantásakor kinyujtá erős kezét, 
megragadta, a csodálkozó lósportimádó 
pénzre viszkető tenyerét, —  de jól erősen 
és harsány hangon rendőrért kiabált. A  ha
ragos ur azután a közrend nagybajuszu 
őrével konstatálta, hogy nimolé ur csalni 
akart, mert a benyújtott ticket még az előző 
futamra szól!

Nimolé ur gondolkozási képessége 
rendes körülmények között igen lassú, de 
most hirtelen megérté a helyzetet. Az a 
szolgálatkész ur, aki ticketjétmegváltotta, 
volt olyan gonosz, hogy Bosco ügyességgel 
a friss tickettet magának tartsa s az előző 
lejátszott futam egy földre hajított érték
telen ticketjét nyújtsa Nimolénak, ki a 
hetes számot látván, mit sem sejtve a start
hoz nyargalt.

— „Ne neked Nimolé, most még rá
adásul a dutyiba kerülsz" 1 — Hanem a

továbbá az ajkukat fitymálóan csucsoritó 
fővárosi színházakhoz és kabarékhoz szo
kott (1) kulturemberek kielégítésére.

És te jámbor színházlátogató olvasó 
szintén azt hitted, hogy olt lesznek ők, a 
dicsők, és tapsolnak Kürynek, Kornay 
Bertának, Medgyaszay Vilmának s még a 
jövőben vendégkép fellépő Blaha Lujzá
nak, Király Ernőnek, Komlóssy Emmá
nak !? A  színház élvezeteihez e saisonban 
hozzászokott ős mondhatni immár rendsze
resen járó közönség, — ki nem vonva ebből 
az’ t az elemet, melyet a haut-volée csak 
„plebs* megjelöléssel distingvál — ott is 
volt hűségesen, le is rótta a művészetnek 
járó adóját. Hanem azok, a kik színház- 
pártoló, és a művészetért lelkesülő mivol
tukat, a kezükben tartott öles táblákon hir
detik, — azok hiányoztak.

Talán a színház érdekében, vagy ha 
úgy tetszik a művészet érdekében valósok

E L S Ő  Ú J P E S T I

A U T Ó I É
Ulrieh József

Ú J P E S T , Gyár-utca 3. szám.

ur személyében, kiket az a szolgálat kész 
ur ily módon szintén becsapott.

Ily  körülmények között Nimolé urat 
elbocsájtották, ki letörve vonult egyenyhet 
adó, néptelen sarokba, siratva utolsó öt 
koronáját, melyen végre egyszer nyert — 
volna. Könybe lábadt szemei kinyitott tár
ozójában nem találtak újabb öt koronát, 
de lefelé ott a tárcza irányában öt — láb
ujjat, melyek vígan sütkéreztek az áprilisi 
napsugárban . . .

Hozsánna neked tavaszi lóverseny!. ..
április.

2ETELEFON *37"°4
4 4 -6 5

12-ik órában megjött a mentő segítség hat kiabálástól berekedtek és az előadás alatt
otthon priznitzborogatások lázt lelohasztó 
műveletében találtak művészeti kielégítést 
és megújhodást.

De nem baj. Talán az idők formáló ke
zei uj gondolkozást és a szépnek, jónak 
igazibb megbecsülését hozzák meg. Addig I 
is az a közönség tartja fenn városunk mii
intézetét, mely őszintén tapsolt e héten j 
,Édes öregem*, „Vera Violetta* és „Csó- J
kon szerzett vőlegény* előadásán Kornay j
Bertának és a vele működő Szőreghy, Lu- j 
kács, Fehér Olga, Balogh-nak. Az a kö- j 
zönség, mely Medgyaszay Vilma művészi j

& SZÍNHÁZ
Újpest városának múltjában a legutóbbi 

tíz év mutathat fel nagymérvű haladást. 
Persze, a kultúra szél, — mely a főváros 
nyüzsgő, produktív társadalmából felénk 
fuj, amig konzervatív közönségünk „pánt
likás kalapjának* szinehagyott szalagját 
is meglebegteti. Ez a jelenség amerikai, — 
még kezdő városoknál önmagában leli csi
ráját, indító okát, s ott nem kell idegen 
beható erő, mely a kulturfejlődést megin
dítsa és előmozdítsa.

Nálunk azonbad a szomszéd helyről 
jövő kulturszélre ijedten kap a haladáshoz 
„inklináló*, közjót szemelőtt tartó elem 
lebegő pántlikás kalapjához, nehogy arról 
a maradiság rátapadt sötét' pora lepattog
jon, dacára annak, hogy előzőleg „zárt he- 
lyen“, — hol ezt a szelet nem érzi, — re- 
kedté kiabálta torkát a szép és jó megho
nosításának érdekében.

Fővárosi illustris vendégművészek ne
vei váltják fel színházunk közismert ne
veit, egy kis budapesti levegői, újpesti 
színházi „gourmandok* (1) által annyit 
áhítozott ízt hozva magukkal. A  színház 
ezzel a több rendbeli nagy finánciális áldo
zatával valóban a legmesszebbmenő igye
kezetei árulja el a már eddig szinházjá- 
rásrn nevelt közönségnek további művelé
sére és értékesebb műélvezetek nyújtására,

kabarészámaira zúdította elismerő tapsvi- j 
harait, mely „Ármány és Szerelem* elő- |

; adásán lelkesen honorálta Szőreghy, Laj- I 
í thay, Rajna, Fraknói, Peterdy, Lukács, j 

Egyházy ambiciózus működését. E.

H E T I  M Ű S O R :

Vasárnap d. u.: A  lengyel menyecske.
(P. Kornni Margit felléptével.)

„ este: A gésák.
Hétfőn: Az ártatlan Zsuzsi. (Fél helyárak.) 
Kedden: A gésák.
Szerdán: A  takácsok.
Csütörtökön: Leányvásár.

(Király Ernő vendégjátéka.) 
Pénteken : A kis gróf.

(Király Ernő vendégjátéka.) 
Szombaton: Lili. (Komlóssy Emma fellépt.)

H A L L Ó ! H A L L Ó !
Decem ber i-én  megnyílt az

ÁRPÁD-ÚTI MOZGÓ
Á R P Á D -U T  20, SZÁM .
Mo d e r n ü l  berendezve. A 
leghíresebb Pathé-képek 
lesznek bemutatva. Szives 
pártfogásért és látogatásért 
:: esedezik Fried  Gyula. ::

HEGEDŰTANITÁST
e lv á l la l  s z ak ism e re t te l k ir ó  fia ta l
e m b e r . C im  a k ia d ó b a n

Ifj  L I N K  V I L M O S
b á d o g o s -  és sz e re lő -m e ste r

Újpest, Nyár-utca 19. (Saját ház.)
K é s z í t  vízvezeték-berendezéseket 
továbbá gáz-, fürdő- és csatornázási 
munkákat legjobb kivitelben, leg
olcsóbb árak mellett. — Költségvetés 

díjtalan.

Tannlóhegedük, tnvóhangsze- 
rek, cimbalom, gramofon, stb.

olcsón be- Var/u Béla
szerezhető /
hangszerésznél Újpest, Árpád-utölla. 
lOcsó hangszer-kellékek. :: Javítás 
jutányos áron. :: Árjegyzék díjtalan.

& Szerkesztői üzenetek, y  Újpesti Általános Munkásügyi
R. Józsii. Beküldött verseit még abban 

az esetben sem közöljük, ha ráfanyalod
nánk verseket közölni.

Postás. Egyszer már szóvá tetlük és 
tudomásunk szerint kívánságuk teljesül.

Hű előfizető. 1. Kissebb összegekre 
3 /,*/,-ot. 2. Ilyenkor csakis fentartással. 
3. Legjobb, ha ketten írják alá. 4. Szívesen, 
bármikor.

Diagnózis. Úgy van. Azonban a termé
szetbeni ugrások mindig megbosszulják 
magukat.

TELEFON
37-16. Tudakozó Intézet. TELEFON

37-16.

Ú jp e s t ,  Á rp á d -u t  6 0 . az.
Tulajdonos: üsíoíiwartz J en ő ,
Elvállalja m n n h ásbetegpén ztári és
balesetbiztosítási be és kijelentések, havi 
befizetések és az esetleges felszólalások 

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

iparügyi Írási munkálatot.
Díjazás megegyezés szerint.

W eber Henrik 'L'IL Újpest ÁrpAd-ut 30. Szesz
gyárral szem ben .

M C rték  u tán i m e g re n d e lé s e k e t  e lv á l la lo k  a  le g ju tá n v o sa b b  
á rb an , á lla n d ó an  ra k tá ro n  le v ő  d i v a t o s  s z ö v e t e k b ő l . 1 = 1

K ész térti- és gyermekruhábban nagy választék. Rendkívül olcsó árak.
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Lam pl Simon
/estékkereskedő Újpest, Árpád-ut 54. sz.

Melocco- Ajánlom dúsan felszerelt raktáromon
cement lévő finom olaj festékeimet: hengeren
főraktár. örölue finom festékek. Padlófesték-

Telefon
13— 08.

különlegességek: y>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 bútorok részére. —  Ecsetek, 
korongkefék, mesze l ők  elsőrangú 
sörlé bői, összes háztartási cikkek

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

Kellemes szórakozó-hely

•SteineF Dániel 
íannonia -káu éházában

Újpest, Árpád-ut 48. sz. a.

T e le fo n  19—95. T e le fo n

M inden 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 T  N Á N D O R  ES T A K S A
njpesti I -ső  temetésrendező és hnllaszáll itási intézete 
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Elvállal egyszerű és disztemetések rendezését helyben és vidéken, fővárosi kórházakból jutányos áron 

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

DOKORNY GYŐZŐ
női-szabó Újpesten, Appád-ut 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 diuaííe
nyitottam. —  Külföldi tanulmányaim 
alapján vagyok bátor a t. közönség 
b. figyelmébe és támogatásába aján
lani magam. — Becses megrendelését 
kérve, maradok n e  /- 
kiváló tisztelettel: B O R O PIiy t

Fmet

Keszler Béla Hatóságilag enge
délyezett Banft- 
f t é p D i s e l e t e ,  

ingatlan, forgalmi, ReresR., Biztosítási és fürd. irodája
Újpest, István-utca xo. >: Telefon  148-60.

ffelvllágositás
díjmentes.

£  cselezések
nél válasz- 
bélgeget kérek-

D  énzkölcsönök leggyorsabb köz- 
vetítése házakra, telkekre, épitke- 
zésekre és földbirtokokra, valamint 

személyhitelre. 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 óhajtana, forduljon teljes biza
lommal közvetítő irodámhoz, ahol minden 
megbízása lelkiismeretesen lesz elintézve.

Arany- és ezüst-tárgyak, órák és ékszerek  a legolcsóbban a szolidsá 
gá ró l
híres Eichel Testvérek órás és ék

szerészeknél
Újpesten, Árpád-ut 4S. szám alatt szerezhető be. f  Tele lőn ; 13S—97.)

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

Kérelem * me8 van el®gedve, tudassa másokkal is, ha valami panasza van, 
- forduljon azonnal hozzánk, mert csak igy tudjuk panaszát orvosolni.

Javítások szakszertten 3 évi jótállással elfogadtatnak.
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