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A  becsületes gazdálkodás 
1910-ben.

I lí«ÍH vV-'*
V " !Midőn a ztisztessegeseri és becsü

letesen gazdálkodó« dr. Ugró Gyula 
1909-ik évi gazdálkodásának a szo
morú eredményeit közhírré tettük, 
amidőn a pénzügyi bizottság végha
tározata alapján kimutattuk, hogy dr: 
Ugró és öt tisztviselője egyetemlege
sen 23,423 koronát és 73 fillért tar
toznak visszatéríteni és ezen össze
gen kívül 6262 korona előlegről tar
toznak elszámolni: azon feljajdulás- 
sal végeztük sorainkat; »EIképzelhe- 
tik most már, milyen lehetett 1910- i 
ben és 1911-ben a tisztességes és be-1 
csületes gazdálkodás, mikor az é t - 1 
vágy még nagyobb lett.«

Ma már ismerjük az 1910-ik évi 
gazdálkodást is, ma már előttünk fek
szik a pénzügyi bizottságnak az 1910- 
dik évi közpénztári számadásokra vo
natkozó jeh  ítése és határozata s 
mindakeltő megdöbbentő módon iga
zolja azt, hogy az étvágy csakugyan 
nagyobbra, mondhatnánk óriási mér
tékben nagyobbra nőtt, mert az el
követett szabálytalanságokból kifo
lyólag a pénzügyi bizottság véghatá
rozata szerint most már a következő

összegeket tartoznak az illetők az 
1910-ből visszatéríteni. Nevezetesen:

Dr. Ugró Gyula 1343 korona 93 
fillért feltétlenül tartozik visszafizet
ni, 6695 korona 44 fillért feltételesen 
és 2777 korona 60 fillér erejéig elszá
molásra köteleztetik.

Dr. Járm alzky Sándor főjegyző 
1266 korona 70 fillért feltétlenül s 
39 korona 44 fillért feltételesen kö
teles megtéríteni.

Hoffer Mihály tanácsnok 130 ko
ronát feltétlenül, — Kiszela Vilmos 
főszámvevő 592 korona 22 fillért fel
tétlenül s 1559 korona 42 fillért fel
tételesen tartozik megfizetni és 681 
korona 55 fillért el kell számolnia.

Radics Dávid pénztárnok és Bánó 
Vincze ellenőr 340 korona 81 fillért 
kötelesek egyetemlegesen viszsza- 
fizetni:

A tanács érdekelt tagjai 514 ko
rona 80 fillér megtérítésére feltétle
nül s 2982 korona 40 fillér megtérí
tésére feltételesen köteleztettek.

Ladányi Zsigmond közvágóhidi 
igazgató 48 korona, dr. Reiner Miklós 
volt tanácsjegyző 40 korona, Kaszás 
Béla aljegyző 218 korona, Hess Pál 
fogalmazó 30 korona, Lövy Vilmos 
iktató 20 korona, Gyarmatky Ödön 
kiadó 20 korona, Vnuk Lajos város

gazda 45 korona megfizetésére ma
rasztaltatok

A feltétlenül visszatérítendő ösz- 
szeg tehát 15,955 korona 65 fillér.

A feltételesen visszatérítendő ösz- 
szeg: 12,276 korona 54 fillér.

Az elszámolandó összeg pedig 
3860 korona 75 fillér, ami összesen 
kitesz 32,492 korona 94 fillért.

A pénzügyi bizoltság kiderítette 
még azt is. hogy az 1909-ben il
letéktelenül felvett fizetés és lakpénz 

j túlfizetésből 1910 végéig egy fillér 
se fizettetett vissza, ellenkezőleg a 
tiszti fizetések és lakbérek számta
lan esetben esedékesség előtt utalvá- 
nyoztattak ki a közpénztárból.

D r Ugró Gyula, a tanács elkerü
lésével önhatafinulag utalványozott 
ki Hegedűs árvaszéki ülnöknek 1259 
kor. 38 fillért, holott Hegedűs ügye 
még ma sincs jogérvényesen befejez
ve, mert az utolsó fellebbezés csak 
1912. évi április hó 14-én terjesztetett 
fel. Ugyancsak Ugró 1910-ben, szám
nélküli utalványra, személyes pótlék 
címén 3000 koronát vett fel a pénz
tárból, holott a belügyminisztérium a 
személyes pótlékra vonatkozó hatá
rozatot feloldotta.

A jegyzői nyugdijak sohasem fizet- 
I teltek be rendes időben s ez évben

1: T Á R C A .  :i
S ó h a j.

Hófehér ruhában,
Kibontott hajjal;
Biborszép ajkadon 
Játszi mosolylyal 
Lebegsz el előttem 
Oh édes, oh drága . . .
Viruló mezőnek 
Csodaszép virága

Megtépett ruhában,
Szétbomlott hajjal;
Sápadó ajkamon 
Fájó sóhajjal 
Bolyongok utánad 

h édes, oh drága . . . 
n a temetőknek 

Hervadó virága.
Hargitai Tihamér.

Lovagiasság nélkül.
Irta : Zöldi Márton.

Csabaki Dömötör vagyonát több mint 
félmillióra becsülték. De lehetett kétszer- 
annyi is, mert az öreg, noha már a het
venedik évét taposta, mindenüttangazsálva 
volt, ahol pénzt lehetett szerezni. Hizlalt

sertéseket, kereskedett marhákkal, juhok
kal és mihelyt egy olcsó bérlet valahol fel
szabadult, azonnal ráiette a kezét.

A szerzés tüze lobogott ereiben. Ezt 
apjától örökölte, ki közönséges száimtdó- 
juhászi sorból földbirtokosnak és tőkepén
zesnek küzdötte fel magát. Csabaki Dömö- { 
tör megtízszerezte azt a vagyont, amit apjá
tól örökölt. Azt is mondották felőle, hogy 
az uzsoráskodástől sem húzódott, ha biztos 
helyre tudta elhelyezni a pénzét. A  saját 
személyére pedig alig költött többet, mint 
u béresgazdája. A  félig úri, félig paraszt
dolmányt addig viselte, mig szét nem mál
lóit rajta, a nagy hájas csizmákat a végte
lenségig fe jeltette; ebédre pedig, ha utón , 
volt, szalonnánál és buzakenyérnél nem 
evett egyebet.

Meg kell jegyeznem, hogy életének java
részét utón töltötte, minden ideje abban telt 
el, hogy egyik tanyáról a másikra hajtatott.

Különben erőszakos, ravasz és óriási 
erejű, hatalmas testalkatú ember volt, ki az 
aggkor küszöbén is jobban bírta a strapát, 
mint a legtöbb fiatal ember élte delén. A 
gondolkozása félelmesen józan és gyakor
lati volt. Úri társaságban nem egyszer 
mondották róla, hogy több esze van, mint 
az egész vármegyének.

Annál hitványabb, korlátoltabb és gyá- j 
moltalanabh volt egyetlen fia, János. Az 
apja maga is csak mamlasznak nevezte. De 
azért az öreg Csabaki nem esett kétségbe. 
Megfogadta magában, hogy embert csinál 
belőle.

— Gyönge fajta, urnák való.
Csinált is belőle urat, tekintetes urat,

megyei számvevőt. A  dolog nemment simán 
Már a gimnáziumban az öregnek kellett 
kijárni, hogy egyik osztályból a másikba 
áthurczolkodjék. A  gimnázium igazgató
jának a legszebb fejőstehenét állította az 
istállójába, a többieket is úgy kenyerezte 
le, ahogy tudta. Sok helyütt visszautasítot
ták a megvesztegetést, ki akarták dobni. 
Ilyen helyeken az öreg rimánkodásra fogta 
a dolgot. Még kérni is tudott, ha muszáj 
volt.

Ugyanezt megismételte a jogi akadé
mián, ahol János tanult. Azaztanultvolna, 
ha az esze be tudta volna venni a jurisz 
prudenciát. De az öreg itt is kijárta neki a 
diplomát. Egyszer ki is fakadt az ő nyers, 
brutális modorában. így nyilatkozott fiáról:

— De sok ökrömbe került az a szamár 1
A hivatal szerzés már vigabban ment. A

gazdag Csabaki fiára minden megyebizott
sági tag szívesen adta a votumát. Egyhan
gúlag választották meg s Csabakinak meg
lett az öröme, hogy mamlasz fia az 6 kegyel
méből ott ül a megyeházán.

Azután feleséget nézett neki. Az elhunyt 
másodalispán leányát szemelte ki a fiának. 
Előkelő, úri famíliába akarta bejuttatni. Ezt 
is kijárta Egy gyönyörű hatszázholdas 
tanyát móringolt a fiatal asszonynak, hozzá 
teljes fundusz inslruktuszt s tetejébe egy 
négyestogatot.

Az ilyesmit bajosvissznutasilsni. kivált, 
ha mindezeken felül egy óriási juss is néz

fiz „Eiienzéftl Hírlap" mai száma minden tőzsdében ftapfialó. —  Egpes példán? ára 10 fillér.



K i t ű n ő  kávéházi B A L O G H  ~ f p  T  ~T f T l  T 7 f  kávéház és M inden nap e lső -
italok, hideg bűié. Á R M IN  l ’ J /  J  JL JL szá llodá ja rendű cigányzene.

P o l g á r i  á r a k . I jp es t, Árpád-nt és Apponyl A lbert-n tca  sarkán. T e l e l ő n :  44—05.

263 kor. késedelmi kamatot kellett 
fizetni.

Az utazási költségek és napidijakra 
a tanács megkerülésével 2564 K 42 
fillérrel utalványoztak ki többet, mint 
amennyi költségvetésileg elő volt irá
nyozva. Ebből az összegből dr. Ugró 
Gyula egymaga 1106 K 70 fillért utal- 
vánvozott ki saját magának, mert 
hat 107 esetben Budapestre utazott 
őkegyelmessége, aki a magánlaká
sába vezetett távbeszélő használati 
diját is 462 K 96 f.-t a várossal fizet
tette meg.

A törvényhatósági bizottsági tagok 
választásánál magánhasználatra ké
szített községi választók névjegyzé-J 
kének a költségeit 250 K a várossal 
fizettették meg.

A kölcsönök törlesztési részletei 
rendesen elkésve egyenlittetlek ki s 
3695 K 60 f. késedelmi kamatot kel
lett fizetni.

A főgimnázium céljaira megvett 
Kőrösi-féle ingatlan hátralékos vétel
árát nem fizették ki a 2 millió 400 
ezer koronás kölcsönből még rendel
kezésre álló összegből, hanem inkább 
326 K 29 fill. kamatot fizettek az Or
szágos Központi Takarékpénztárnak 
s ezzel is megkárosították a várost.

A Kossuth-szoborra megszavazott 
1000 koronát ez évben se fizették ki 
s igy 4000 koronával s ennek kama
taival (180 K) tartoznak.

A szegényügyi kiadásoknál 9531 
koronával lépték túl az előirányzott 
összeget s ezt az összeget előleges 
tanácsi határozat s utólagos bejelen
tés nélkül önhatalmúlag utalványoz
ták ki.

A gyermekkórház segélyezésére 
előirányzott 2000 koronából csak

1000 koronát fizettek ki, de a köz
egészségügyi kiadásokat 1698 kor. 
17 fillérrel, a gazdasági kiadásokat a 
folytonos átalakítások következté
ben 161013 korona 79 fillérrel tépték 
túl.

A hivatali kelgiségek felszerelésé
nél érdekes, hogy dr. Ugró Gyula a 
Hellcr böröndöstől személyes szük
ségletére vásárolt utazási bőröndjé
nek az árát is (74 K) a közpénztárral 
fizettette meg s e címen általában 
6271 korona 73 fillérrel lépte túl a 
hitelt.

A fűtésre 2451 K 96 fillérrel, a vi
lágításra 1423 K 84 fillérrel, a községi 
javak biztosítására 557 K 19 fillérrel, 
a javadahni hivatal kiadásaira 12,400 
K és 5 fillérrel, vagyis a költségvetés 
IX. és X. címénél összesen 30,357 K 
68 fillérrel költöttek el többet, mint 
amennyit szabad lett volna.

A személyi járandóságoknál elő
irányzott összegeknél 6322 K 32 f. 
a tulkiadás, amely onnan származott, 
hogy egyes tisztviselők és alkalma
zottak — különösen Csermák java- 
dalmi főnök — a meghatározott fize
tésüknél nagyobb járandóságot él
veztek s olyan egyének és alkalma
zottak is kaptak fizetést, kiknek egy
általában nem volt előirányzott fize
tésük.

Dr. Ugró Gyula nyomozási költsé
gek címén, iktatás nélküli utalvá
nyokkal s a tanács előzetes és utó
lagos elkerülésével saját magának 
1910. az évben 4000 koronát utal- 
ványoztatott ki s vett föl 3 nyug
tára a pénztárból. Ezen összegből 
azonban havonként a főszámvevő s 
a javadalmi hivatal tisztviselőinuk 
tanúsága szerint havonként 96 koro

nát, összesen 1152 koronát fizetett ki 
s csak 70 K 40 fillért térített vissza, 
s igy még 2777 kor. 60 fillérről tartozik 
elszámolni. Ezenkívül a javadalmi 
hivatal dologi kiadásainál az előirány
zattal szemben 6077 K 72 f. tulkiadás 
állapíttatott meg s a húsfogyasztás! 
adóyisszatérilése cimén a tanács elke
rülésével olyanok is visszautaltak 
400—600 koronát meghaladó össze
geket, akik arra nem voltak feljo
gosítva.

Továbbá két fogyasztási ellen
üknek havi 10—10 koronát, össze
sen 240 koronát utalványoztak ki 
villamosköltség cimén, holott ez csak 
1909-ik évre volt a tanács által meg
állapítva azzal, hogy jövőben évi 
bérletjegy szerzendő be s igy 1910. 
évre nem lett volna szabad” ezt az 
összeget kiutalványozni.

A tűzrendészetre 6844 K 56 fillér
rel adtak ki többet az előirányzott 
összegnél, amely összegből a személyi 
járandóságokra 3829 K 55 fillér tul
kiadás esik s ez a többlet onnan szár
mazik, mert a polgármester a meg
állapított létszámon felül 1 segédcső- 
vezetút, 1 tűzoltót és 1 kocsist alkal
mazott, holott ez, hitel hiányában csak 
képviselőtestületi engedély alapján 
lelt volna eszközölhető.

Mint mindenben, úgy itt is önhatal
múlag jártak el s az adózó polgárok 
filléreit Csáky szalmájának tekin
tették.

Az eddig előadottak a könnyelmű, 
! szabály- és törvényellenes gazdálko

dásnak csak egyik részét tüntetik 
föl. A másik részével lapunk jövő 
számában foglalkozunk.

Brankovics György.

a fiatal párra. Szóval hamarosan megülték > 
a lakodalmat, s Dömötör főleg azon örven- 
dezett, hogy most már fia miatt nem kell 
az időt pocsékolnia. Van felesége, hivatala, 
tehát — ember. Ő nézhet a maga dolga ! 
után . ..

Úgy is tett. A fiatal házasoknak keveset 
alkalmatlankodott, csak éppen ha arra vitte 
az útja, nézett be egy-két szóra. Hiába ma
rasztalták, mindig ezer volt a dolga.

Vagy három esztendő telt el minden 
nevezetesebb esemény nélkül. De a harma
dig év fordulóján nagyon is nevezetes dolog 
történt. Egy este az öreg ott pipázgatott a 
nagy fehér ház oszlopos tornásza alatt, 
mikor János fia dúlt ábrázattal lépett eléje. 
Nagy nyöszörögve csak ennyit tudott mon
dani :

— Jaj, édes apám, vége van mindennek, 
hazajöttem.

Az öreg letette a pipát és erősen szem
ügyre vette a fiát. Igazán szánalmas alakot 
látott maga előtt. Valami rosszat sejtett. 
De hát ugyan mi rosszat tehetett ez a 
mamlasz ?

—  Hát mi lelt, János ? kérdezte.
— Az, hogy akár főbelőbetem maga

mat, — hangzott a kétségbeesett válasz.
— Hát az nem nagy munka fiam, deel 

lehet az ember anélkül is. Mi történt veled?
— Meg osalt a feleségem.
— Megcsalt? Az hiba fiam, de a te hibád, 

az asszonyra vigyázni kell. Engem az egész 
világ megcsalna, ha hagynám magamat.

— Nem érti azt, édesapám, — siránko

zott a gyámoltalan ember — úri asszonyt 
nem lehet megverni . . .

— Nem-e? Próbáltad már?
— Nem.
— Nohál akkor, hogy tudod? Különben 

mond el, miben áll a dolog.
János igyekezett mindent elmondani, 

de azért persze sok homályos részlet maradt. 
Zorkay, a fiatal bérlő, aki az igándi ura
dalmat vette át, félév óta jár a házukhoz. 
Ő is szívesen látta, mert derék, müveit 
ember, ki nagyon jól eltudta őket mulat
tatni, kivált az asszonyt. Nem is gondolt 

! volna soha semmi rosszra, de aztán besúg
ták neki, hogy a kis tanyán, mikor ő a hi
vatalában volt, Zorkay mega felesége több
ször találkoztak, együtt sétáltak a kis 
mogyorófaerdőben. Még azt is látták,hogy 
Zorkay megcsókolta a fiatal asszonyt.

'— De nagy tuss, — mondotta az öreg 
Csabaki, vállait vonogatva, — abba még 
egy asszony se halt bele.

— Az nem úgy van, édesapám. Mindenki 
azt mondja a megyeházánál, hogy nekem 
el kell válnom a feleségemtől és meg kell 
verekednem Zorkayval Már meg is bíztam 
két segédet, ott tanácskoznak a nagyven
déglőben. Láthatja, édes apám, hogy min
dennek vége van.

— Vége? — kérdezte az öreg csodál
kozva. — Nagy mamlasz vagy te, János. 
Már hogy lenne vege, hisz ez csak az eleje. 
Nohát csak heverodj le odrbent, majd el
igazítom én a többit.

Azzal hirtelen befogott, s egyenesen

Zorkayhozhajtatott. Óit találta az udvaron a 
csinos, elegáns urat. Röviden tért a dologra.

— Nem jó dologban járok én itt, kedves 
jó uram, a muszáj kergetett ide.

-— Mi tetszik?
— Nem tetszik bizony nekem sehogyse 

a dolog, azért is vagyok itt. Hogy ne essék 
zokon a szó, de kimondom egyenesen: ne 
járjon az ur az én menyem után. Mert ha 
meghallom, pedig meghallom, hogy szóba 
állt vele, hát se szó, se beszéd: leülöm a 
derekát I

— Ejnye,adta parasztja, hogy mer velem 
igy beszélni? —- pattogott a fiatal bérlő.

— Úgy van, jó uram, ahogy mondtam. 
Nem kívánom én sekinek a kárát, de ha a 
menyemnek.békét nem hagy, ott ütöm le, 
ahol érem. Ültem én már ilyesmiért másfél 
esztendőt legény koromban, most is kiállom. 
Minden jót kívánok.

El akart menni, de Zorkay, ki egy kissé 
megszeppent, marasztalta s mentegetődzni 

j  kezdett, hogy igy nem igaz, úgy nem igaz.
: Ő különben is itt akarja hagyni ezt a vidé

ket, ahol a bérlettel is becsapták.
Az öreg Csabaki hirtelen gondolt egyet.
— Tudja mit, jó uram, átveszem én a 

bérletet eakkumpukk, akár most rögtön, 
ha megígéri, hogy holnap reggelre nem 
lesz se hire, se hamva.

— Itt a kezem.
Egy óra alatt megcsinálták a jegyzőnél 

a bérletátadási szerződést s Zorkay, ki a 
| kihívásról mitsem tudott, még azon az éj
szaka felutazott a fővárosba.



Tövisek.
Lapunk múlt számának vezércikkében 

Ephialtesz egy mondását idéztük.
Ezen idézet következtében nagyon so

kan szóval és írásban azt kérdezték tőlem, 
hogy:

„Ki az az újpesti Ephialtesz?*
Hát, kérem szeretettel, erre a kérdésre 

csak az ezer meg ezer koronákat osztogató vál
lalatok tudnák válaszolni.

Tessék azokat megkérdezni!

* .
Valaki azt jósolta a múlt héten, hogy a 

Jászi Oszkár felolvasásakor, csütörtökön, 
„vér fog folyni a városházán !“

Mindössze csak annyi történt, hogy az 
orravére folyt annak a valakinek, akinek a 
jóslata csütörtököt mondott!

*

No tessék I Lássék!
Testvérünk az Úrban, az „Újpest és 

Vidéké*, a „football“-ról azt Írja, hogy az 
ina már „fékevesztett szenvedély*, egyene
sen „őrültség* s mégis azt ajánlja a városi 
hatóságnak, hogy inkább a football-sporttal 
foglalkozzék, mint a „kulturegyesületek* 
előadásaival I

Az előbbi — szerinte — okosabb dolog!
Persze, persze 1
Milyen okos és rendkívül élvezetes lát

ványosság volna, ha például a helyettes
polgármester és a tanácsnokok a polgár- 
mester- és a tanáesnok-jeZStafcieí rúgnák a 
lapdát s igy döntenék el a — választást.

Ez esetben bizonyára többen mennének 
n Szunyogszigetre, mint a kultureiőadásokra 
s a Népszínházba 1

*
*  *

Ha Podák városi képviselőtársunk nem 
szólalna fel a közgyűléseken, nem is ne
vetnénk.

A szerdai közgyűlésen is azt indítvá
nyozta, hogy a fűszer-és vegyeskereskedők 
egyesületének a jégeladásból fennálló tar-

Csabaki uram pedig hajtatott egyenesen 
a menyéhez.

— No, édes fiam, — kezdte nagy gar- 
ral — úgy összeszidtam az uradat, hogy 
holtig megemlegeti. Micsoda alattomos 
kölyök 1 Milyeneket beszélt. Hanem meg
adtam neki, ami dukált. Még azzal a Zor- 
kayval mert előhozakodni. Hiszen az nem 
is arra való ember. Most hallom éppen, hogy 
el is utazott, magyarán: megugrott.

— Zorkay? — kérdezte a fiatalasszony 
csodálkozva.

— Az hát, csak menjen; a varjú se ká
rog utána. Te pedig ülj fel a kocsira s gyere 
hozzám, ott az urad, szidd meg istenesen. 
Ne félj, segítek . . .

Az asszony felült a kocsira, s mikor a 
nagyvendéglő előtt elhaladtak, az öreg 
Csabaki megállittatta a kocsit. . .

— Maradj csak, leányom, egy szempil
lantásra ; egy kis sorom van odabent.

Azzal fürgén leugrott a kocsiról a fel
kereste fiának segédeit.

— Kedves, jó urak, — kezdte nagy há- 
lálkudással, — köszönöm a hozzánk való 
jóindulatukat, de hát nincs már semmi baj, 
mehetned nyugodalmasan haza.

— Mi történt í
— Az történt, hogy semmisem történt. 

Nagy békességben vagyunk mindnyájan, 
ón is, fiam is, menyem is. Tessék elhinni, 
nem is ér ám semmit a heroze-hurcza. Ku
tyáknak való a marakodás. Adjon Isten 
éjugodahnas jó éjszakát.

tozását felerészben engedjék el, a másik
felit pedig csatolják ahoz a 3000 koronához, 

! amelyet a Löwy-cégnek elengedtek a spiri- 
\ túszért!

Hát nincs ebben denaturált spiritusz ?

Még egy adag pezsgőbor!
A  tanács azon javaslatát, hogy a köz

ős gyámpénztári tőkék öt újpesti intézetben 
helyeztessenek e l: Podák csak az esetben 
volt hajlandó elfogadni, ha a „Wolfnerék i 
és Leinerék* aláírják a jótállási okmányt. !

Hát nem szellemes röppentyű ez ?

Városi  ügyek.
Képviselőtestületi közgyűlés.

Újpest város képviselőtestülete f. évi 
december 11-én dr. Miklós Antal h. polgár- 
mester elnöklése mellett közgyűlést tartott.

Napirend előtt öt önálló indítvány tár
gyaltatott.

A  városi tanács indítványozta, hogy a 
képviselőtestület jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazzon gróf Károlyi Lászlónak, aki a 
Károlyi-féle kórházat egy emeletespavillon- 
épülettel és egy kápolnával gyarapította 
s azonkívül 70— 100 elaggott elhelyezéséről 
és ellátásáról gondoskodik. Az indítványt 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Pohl Károly és Spitzer Ármin azt indít
ványozta, hogy a fegyelmi ügyekben az 
Ítélet hivatalból sürgettessék ki a vár-

zatilag kimondotta, hogy az árvaszéki ül
nöki állást csak az általános tisztujitáskor 
fogja betölteni s addig a helyettesítéssel 
továbbra is Hess Pált bízza meg.

A  vármegye jóváhagyta a képviselő- 
testületnek özv. Kanyurszky Ágostonná 
kegydija tárgyában hozott határozatát, a 
bécsi Magyar Egyesületbe való belépését; 
a virilis névjegyzék azon módosítása tár
gyában hozott határozata, mely szerint 
Weisz Mór a rendes tagok, ellenben Garam 
József a póttagok közé soroztatott: tudo
másul vétetett azzal a határozattal együtt, 
hogy a tisztújító székek és igazoló választ
mányok elnökeit a megyei főjegyző, tiszt, 
főjegyző s a város polgármestere helyet
tesíti.

Dr. Cserba Dez3Ő az 1912. évi virilis jo
gáról lemondván, helyette Réger János 
hivatik be.

Az újpesti fűszer- és vegyeskereskedők 
egyesülete arra kötelezte magát, hogy a 
jéggyárból naponként 25 métermázsa jeget 
vesz át, de csak 1968 métermázsát szállított 
el az egész évben s most arra kérte a vá
rost, hogy az át nem vett 1611 métermázsa 
jég ára (1611 kor.) engedtessék el nekik.

A  tanács a szerződés rendelkezései alap
ján a kérelmet elutasítani javasolta. A  kér
déshez dr. Földes István, dr. Kis Sándor, 
László Endre, Miklós Mór szólották hozzá 
s végül a közgyűlés elfogadta Gyárfás 
Emilnek azon indítványát, hogy az összeg 
fele engedtessék el s a másik felének a 
megfizetésére köteleztessenek.

A vasárnapi munkaszünet tervbevett 
kiterjesztésének a megakadályoztatása célmegyénél. A  közgyűlés a tanács javaslatára 

az indítványt nem fogadta el, mert a fe- i jábólelhatároztaaképviselőtestület, hogy az 
gyelmianyag csak az év végéig lesz az j Ipartestülettel és a Kereskedők Egyesületé
1911. évi zárszámadásokkal együtt teljesen 
feldolgozva.

Dr. Szabó Béla azon indítványa, hogy a 
behívott tartalékosok családjának segélye
zésére 2000 korona utalványoztassék s a 
tanács e segélyezés céljából társadalmi moz
galmat indítson : egyhangúlag elfogadtatott 
s az esetleges felebbezés birtokon kívül he
lyeztetett.

A  tanács indítványozza, hogy az azonnal 
behívott városi tisztviselők és alkalmazot
tak részére a tanács a következő hónap 
illetményeit kiutalványozhassa. Az indít
vány egyhangúlag elfogadtatott s a feleb
bezés birtokon kívül helyeztetett.

Negyedi Szabó Béla a szénuzsora tárgyá
ban szólalt fel s azt indítványozta, hogy a 
tanács házilag rendezzen be szénkereske
dést s a fővárostól eszközöljön ki kokszot.

Ez indítvány fölött, miután a polgár- 
mester bejelentette, hogy mihelyt a kivéte
les törvények életbelépnek, a város külön 
intézkedési joggal ruháztatik fel s akkor 
kellő módon intézkedni fog a tanács — a 
közgyűlés napirendre tért.

Végül Tihanyi Géza interpelláció alak
jában feihivta a polgármester figyelmét 
arra, hogy a vágóhídon a Danubius-kocsik 
leszakadnak s a mészároslegények emiatt 
dolgozni nem akarnak, mert sebesülések 
már is történtek.

Hoffer gazd. tanácsos bejelentette, hogy 
csak a csiga esett le, még pedig a hibás 
kezelés következtében, de már is kijavitt - 
tott. A polgármester bejelenti, hogy vizs
gálat tárgyává fogja tenni a dolgot s a 
jövő közgyűlésen válaszol az interpellációra.

Napirend. A  közgyűlés tudomásul vette 
a vármegye véghatáiozatát dr. Reiner 
Miklós végkielégítése tárgyában s határo-

vel együttesen fog küldőttségileg meg
jelenni a kereskedelemügyi miniszternél, 
mert a vasárnapi munkaszünet kiterjesztése 
nemcsak az iparosokra és kereskedőkre, ha
nem a városra is káros és veszedelmes. A 
képviselőket a továbbiakról a polgármester 
fogja értesíteni.

Az Önkéntes Mentő-Egyesület részére 
a közgyűlés helyiséget, berendezést, fű
tést és világítást engedélyezett.

A  tanfelügyelői kirendeltség részére 
elhatározta a közgyűlés, hogy négy szobát 
és bútort bocsát a rendelkezésére.

A rendkívüli temetkezési segélyek jóvá
hagyattak.

A  köz- és gyámpénztári tőkék az Új
pesti Takarékpénztárban, az Ujpestvidéki 
Takarékpénztárban, a Kereskedelmi és 
Iparbankban, a Polgári Takarékpénztárban 
és az Ipartestületi Hitelszövetkezetben fog
nak gyümölcsözőleg elhelyeztetni.

A  pénztárvizsgálathoz Vuskits József 
és László Endre küldettek ki.

A pénzügyi bizottság jelentése az 1910. 
évi közpénztári számadásokról tudomásul 
vétetett s a véghatározat egyhangúlag el
fogadtatott.

Az egyházak telek adományozási kérvé
nyét illetőleg a polgármester felhatalmaz- 
tatott, hogy a négy felekezet vezetőségével 
megejtse a tárgyalásokat.

Az iparostanonciskolák áthelyezési költ
ségeinek fedezésére 1200 korona engedé
lyeztetett.

Az anyakönyvvezetők részére megálla
pított tiszteletdij ügyében hozott képviselő- 
testületi határozat helyesbittetett s az ille
tőségi ügyek elintézése után a közgyűlés 
véget ért.



— A Függetlenségi párt uj tagjai. A  j 
Függetlenségi kör legutóbb tagjai sorába 
avatta: dr. Szalay Sándor ügyvédet és Tol
lár györgy kocsigyárost.

— Az uj adótörvényeknek 1913. január 
1-én való életbeléptetése és végrehajtása 
kétségessé vált. Azon mozgalom következ
tében ugyanis, melyet a főváros indított e 
kegyetlen törvények végrehajtása ellen s 
amely mozgalomban a vidéki városok is 
bevonattak, Lukács miniszterelnök haj
landó halasztást engedni, Teleszky pénz
ügyminiszter azonban még ragaszkodik 
január l  éhez. Akár most, akár később 
léptetik életbe az uj adótörvényeket, annyi 
tény, hogy tönkreteszik velük az ország 
lakosságának legnagyobb részét, mert az 
á'k.rni adóteher 100—120százalékkal emel
kedik. Hát még a községi, betegápolási stb. 
Maholnap már az ember keresetéből semmi 
sem marad I

— Nemzeti erőnk fejlődése. Vargha 
Gyula, a statisztikai hivatal igazgatója, 
.Adatok nemzeti erőnk megméréséhez” 
cim alatt az 1910. évi népszámlálás eddig 
még közzé nem tett adatai alapján nagy- 
érdekű felolvasásban ismertette hétfőn az. 
Akadémia ülésén azt a fejlődést, melyet a 
magyarság 1880 óta tett, midőn a nép- 
számlálás először tudakolta a nyelvi viszo
nyokat. Kritikailag tárgyalta a nemzetiségi 
viszonyok megállapítása céljából alkalma
zott különböző statisztikai módszereket s a 
nemzetiségi adatok megbízhatóságát. Fel
olvasásából a következő rendkívül fontos 
adatokat emeljük ki: Az 1910. december 
31-iki állapot szerint végrehajtott nép- 
számlálás az egész magyar birodalomban
10.050.000 magyar anyanyelvűt talált, mig 
1880-ban a magyar anyanyelvűek száma
6.445.000 volt. Harminc év alatt 3,600.000- 
rel szaporodott a magyarság száma, ami 
55 9°/.-nak felel meg, mig a nem magyar- 
ajkuak szaporodása ugyanazon idő alatt 
csak 17'8%-ot tett. 1870-ben a magyar bi
rodalom összes népességének még csak 
41 '2%-a volt magyar, 1910-ben pedig már 
48 1%-a. Magában a magyar anyaország
ban a magyaiság számaránya 46-6-ról 
55'5“/,-ra emelkedett. Érdekes, hogy a 
magyar birodalomban mennyivel erőtelje
sebben fejlődött a magyarság, mint Ausz
triában a német elem, ma már 100.000-rel 
meghaladjuk az osztrák-németek abszolút 
számát, mig 30 évvel ezelőtt több mint 
17, millióval kisebb volt a magyarság 
száma. Ausztriában a németek aránya 
visszaesett 36 8 ról 36'6°/,-ra; a magyar 
birodalom ellenben a magyarság diadalmas 
előnyomulásával szemben a nem magyar
ajkunk aránya többé-kevésbé hanyatlott, a 
németeké 12'5-ről 9'8°/o-ra, a tótajkuaké 
11‘9-ről 10‘37,-ra. az oláhoké 15‘4-ről 
141*/, -ra, a horvát-szerbeké 150-ról ugyan
csak 14T*/»-ra.

— Kápolna- és kórházszentelés. Gróf 
Károlyi László, a gróf Károlyi Sándor által 
alapított kórházat egyemeletes szárnyépü
lettel és kápolnával kibővítette, továbbá a 
gazdasági épületekhez egy uj központi 
fűtőházat emeltetett és rendeztetett be, 
ami 300.000 koronába került. A teljesen 
modern berendezésű s az összes orvosi 
műszerekkel, röntgent chemia, bakterolo- 
giai laboratóriummal berendezett kórház 
most már 150— 170 beteget képes befo
gadni. Az uj pavillon és kápolna a grófi 
család és a városi hatóság jelenlétében 
f. hó 8-án szenteltetett föl ünnepélyesen

— A vizvezetékszerelés előnyös módja. 
Körülbelül 130 háztulajdonos értekezletre 
jött össze a napokban oly célból, hogy a 
házi vízvezetéki munkálataikat verseny- 
tárgyalás utján olyan vállalkozónak adjak 
ki, aki a munkálatok kifogástalan elvégzé
séért garanciát vállalni képes, másrészt a 
tömeges megrendelés által ezen munkálatok 
előnyösebb árak mellett való elvégzését biz
tosítsák. Azóta már beérkeztek az ajánlatok.

Majdnem valamennyi helybeli vállalkozó ■ 
adott be költségvetést, köztük egy fővárosi 
is, kinek ajánlatát a bizottság elutasította, 
mivel ezen munkálatok kizárólag helybeli , 
iparosoknak fognak kiadatni. A beérkezett 
költségvetések most vannak átszámítás ! 
alatt.

— Gyermekfelruházé ünnepély. A  Da
nubius Daloskör f. hó 22-én délután 4 óra- ; 
kor az újpesti Vigadó nagytermében tartja i 
gyermekfelruházó ünnepélyét. A gyerme
kek megvendógelését kabaré-előadás kö
veti, melyet Vágó Rezső gyári tisztviselő 
rendez. Vendégek szívesen láttatnak. — 
Belépő-dij nincs.

— Dj stlkvizgyár. Köztudomású, hogy 
az Újpesti Szállodások, \endéglösök és 
Korcsmárosok Ipartársulata 50.C00 korona 
alaptőkével szikvizgyárat alapítanak. Erre 
a célra megvették az Attila utca 47. szám 
alatti 1200 Dőlés területet, melyen a gyá
rat és szükséges mellékhelyiségeket el
helyezik.

— Házasság. Lévay Jenő rendőrtiszt
viselő ma, december hó 15-én délelőtt 10 
órakor házasságot köt az újpesti anya
könyvi hivatalban Gráner Adolf polgár
társunk leányával.

—  Esküvő után bevonulás Vargha Mihály 
palotai gazdapolgár szép és kedves leányá
val Terushdval most kedden tartotta eskü
vőjét a falu egyik katonaviselt, derék légé- j 
nye. Az újdonsült férj mindjárt másnap 
JtehivóV kapott és be kellett rukkolnia 
kalonáékhoz, persze nagyon is bizonytalan 
időre. Képzelhető az a bánat és szomorúság, j 
mit e behívás ama két fiatal, szerető s z í v -  , 
ben okozott, kiket a sors oly kegyetlen ■ 
hamar elszakított egymástól s ki tudhatja, 
hogy nem végleg-e?!

— A niegyeriek nemcsak e város rész ) 
rendezése érdekében fejtenek ki nagy buz- 
góságot, hanem az emberszereiet oltárán is 
tehetségük szerint, kész örömmel áldoznak. 
Megyeren ugyanis nagyon sok özvegyasz- 
szony lakik, aki egész nap gy árban dolgozik 
s a gyermeke az utcán fázik és éhezik. A

! jószivü megyeriek elhatározták, hogy az 
I iskolával kapcsolatosan egy Napközi Ott
hont létesítenek, amely célra a gyűjtéseket 

: már meg is kezdték. Ezen kívül a karácsonyi 
ünnepek alkalmából 20 szegény gyermeket 
látnak el téli ruhával.

— Mauks János — meghalt. A függet
lenségi eszméknek egy régi, tántorilhatlan

I hive, Mauks János, volt mészárosmester, 
hunyta be örökre szemeit, csendben, észre
vétlenül, a sorssujtotlak utolsó menedék
helyén, a szegényházban, 80 éves korában. 
Temetése pénteken délután volt a temető 
hullaházából. Nyugodjon békében.

— Életunt. Donifer Etel, huszonhárom 
i éves cseléd, a Váczi-ut 23 sz. lakáson lug-
kőoldatot ivott. A gróf Károlyi kórházba 
szállították, hol e hő 13-án, pénteken reg- 

| gél meghalt.
— Megszűnt sajtóper. Még az 1906. évi 

| közéleti harcokból kifolyólag az „Ellenzéki 
j Hírlapiban egy közlemény jelent meg,
] melynek tartalmát dr. Cserba Elemér ma- ; 
1 gára nézve sértőnek találta s sajtópert in- j 
ditott. — A közleményért a felelősséget 
VágnerJenő, lapunk akkori szerkesztője 
vállalta. F. hő 9-ére tűzte ki e tárgyban a i 
főtárgyalást a pestvidéki törvényszék. Mi
után főmagánvádló dr. Cserba Eleméra 
tárgyaláson nem jelent meg, n bíróság ez 
ügyben az eljárást b. szüntette.

* Az Ujpesti KatholikusTanonc-Otthon
e héten szétkiildötte évi munkálkodásának 
tartalmas jelentését. A jelentést jövő szá
munkban fogjuk ismertetni.

A kulturszoeialis iskola januárban uj 
tanfolyamot nyit a helybeli iparosok szá
múra. A tanfolyam az Ipartestület helyisé
geiben lesz. Beiratkozni lehet naponta a 
hivatalos órák alatt.

Testületen EgyleíeR |

* Az ujpesti Napközi Otthon-Egyesület
1911— 12. évi jelentése fényes adatokat 
tartalmaz arra nézve, hogy a jó szivek 
csendesen, dobszó nélkül is áldásteljes 
munkát képesek végezni. — A  Napközi 
Otthon, melynek összesen 148 tagja van, 
1911. november 15-től 1912. március 30-ig 
a Ferenc* József-tér, Toldi- és Viola-utcai 
Otthonokban 16.713 adag ételt osztott ki a 
szűkölködő iskolásgyermekek között, kik a 
téli hónapokban száz napon át reggeli 8 
órától délután 4 óráig állandó felügyelet 
alatt állottak s amig a fiukkal Hiller Mar
git, Deutsch Irma, Jakopovicsné Erzsébet, 
addig a leányokkal Massáth Gizella, Han- 
zély Ella és Wiemann Irén okleveles tanító
nők ismételtették az iskolában elvégzett 
dolgokat, feldolgoztatták a kézimunka
anyagot, bővitették földrajzi ismereteiket 
s erkölesnemesitő történetek elbeszélésével 
gyarapították a növendékek erkölcsét és 
ismereteit.

Hál nem szép, nemes, a társadalomra 
s az egész nemzetre nézve hasznos egye
sületi működés ez ?

Az ujpesti Napközi Otthon négy évi 
fennállása óta 74.543 adag ételt osztott ki 
s a kitűzött cél elérésére mindent megtett, 
amit megtehetett, csak az ujpesti társada
lom tagjai — tisztelet a kivételeknek — 
nem támogatták kellően, amire pedig az 
idén az egyesületnek még nagyobb szük
sége van, mert a szegénység a múlt évinél 
nagyobb s az iskolásgyermekek száma meg
növekedett, az egyesületnek 1912—13-iki 
költségvetésében pedig a kiadás 3360 ko
ronával van több előirányozva, holott a 
tagsági dijakból 800 koronánál alig jön b6 
több.

Városunk lakossága, különösen a jobb- 
módú része, a pénzbeli adományok és 
az élelmicikkek osztogatásakor gondoljon 
a Napközi Otthonra és ne feledje el, hogy 
a „jószivü embert szereti az Isten" — de 
hétszeresen szereti azt, aki a szegény gyer
mekeket szereti és támogatja.

* A Szabad Lyeeum Újpesten az István- 
téri áll. polgári leányiskola tornatermében 
f. évi december 15-én Beethovenről tart 
zenei bemutatásokkal előadást. Előadó 
Cséka Aladár zenetanár. Ugyanaznap 749- 
töl '/« 10-ig fizikai kísérletek mutattatnak 
be a fénytan (optikai köréből a m. kir. 
tanárképző intézeti gyakorló főgimnázium 
előadótermében Budapest, VIII., Trefort- 
utea 8. sz., I. em. Bemutatja Szíjártó Miklós, 
az intézet vezetője.

* Az Újpesti Zenemüveid Egyesület
(Conservatorium) december 7-ikéie össze
hívott közgyűlését határozatképtelenségé
nél fogva nem tarthatta meg és igy az el
nökség a közgyűlés újabb határnapjául f. 
évi december.hó 21 -ikét tűzte ki, amely na
pún este 6 órakor a Lőwy-utcn 5. sz. alali 
levő helyiségben a közgyűlés, a megjelen
tek számára való tekintet nélkül, meg fog 
tartatni.

* Karácsonyi ünnepély. A  budapesti
VI. kcr. Gömb-utcai elemi leányiskola tan 
teslülete f, hó 22-én délután 4 órakor torna
termében karácsonyi ünnepélyt rendez. Ez 
alkalommal 530 gyermeket ajándékoznak 
meg s az érdekes hangversenyen Újpestről 
Major Gyuláné, Hivessy Ducika és Eta, 
Armbiuszter Ella, Hyros Viktor működnek 
közre.

* Az Újpesti Közművelődési Kör soro
zatos kultur-estéinek múlt csütörtökön volt 
a tol j  tatása. Ez alkalommal a városháza 
dísztermét zsúfolásig megtöltötte a közön
ség, amely nagy figyelemmel hallgatta vé-

i g i g  J á s z i  Oszkár előadását, aki sok min
denről beszélt, a kulturállamokról és a há
borúról} az iparról és a kereskedelemről s 
az emberi haladásnak egyéb irányairól, de 
a felekezetiségot egy szóval se említette s 
igy a tisztelendő káplán urakkal felvonult 
keresztényszocialistáknak nem volt tilta
kozásra alkalmuk s azok, akik botrányt 
vártak, csalódva távoztak ; azok azonban, 
akik tanulni akartak, teljesen megvalának 

i elégedve s elhatározták, hogy jövőbon is 
j  meghallgatják ezeket az érdekes clőadá- 
I sokat.



* .4 József királyi herceg Szanatórium 
Egyesület újpesti Bókjának ünnepélyes meg
alakulásáról is meg kell emlékeznünk la
punkban.

Az alakuló közgyűlést díszes és előkelő 
közönség jelenlétében Dr. Miklós Antal h. 
polgármester vezette s a központ kiküldöttei 
Szövök Pál főszámtanácsos, dr. Wenhardt 
Ferenc és dr. Torma Károly egyetemi taná
rok, nemkülönben dr. Tenetiáner Lajos igen 
szép beszédekkel figyelmeztették köteles
ségeire a társadalmat. Az alapszabályok 
elfogadása után az. uj egyesület tisztikara 
és választmánya a következőképen alakult 
meg:

Elnökség: Papp-Szilágyi Lászlóné, Fri- 
edmann Árminná, Wolfner Tivadamé ésdr. 
Miklós Antal. Társelnökig: Dr Varázsóji 
Béla, dr. Venetianer Lajos, Mády Lajos, 
Geduly Lajos és dr. Héderváry Lehel. Al- 
einökök: Höbert Béla, László Endre, Mesz- 
llnyi Zoltán, dr. Kálmán Ödönné, Licht- 
neekert Mihályué, Perényi Antalné és Ko- 
lossváry Istvánná. Titkár: Papp-Szilágyi 
László. Jegyzők: Antal Júlia, ifj. Hőberth 
Béla. Felügyelő főorvos: Dr. Héderváry 
Soma. Orvosok: Dr. Sándor István, dr. Tor- 
day Árpád, dr. Fadgyas Gyula, dr. Lieht- 
mann Henrik, dr. Ladányi Ármin, dr. Tró
ján Alajos és Dr. Gárdi Jenő. Pénztárnok: 
Bánó Vince. Ellenőrök: Dolánszky Járiosné, 
Kompróczy Ödön. Gazd. gondnok : Roloss- 
váry István. Ü gyész: Dr. Ládav Győző. 
Hőlgyválasztmány: Berényi Antalné, dr. 
Cserba Dazsöné, dr. Elek Pálné, Endre 
Jánosné, dr Fadgyas Gyuláné, dr. Fiihrer 
Simonná, dr, Héderváry Ernöné, dr. Kis 
Sándorné, Körösi Lajosáé, Major Gyuláné, 
Scherer Gyuláné, Sobányi Gyuláné, Taszu
nk Antalné, Mamit/. Juliska, Antal Irma, 
Henter Gáborné, Ráday Antalné, Mahrber- 
ger Gyuláné. Szakai! Kátmánné. Ziegier 
Józsefné. Takács Emilné, dr. Décsi Istvánné, 
Tihanyi Gézáné, Scbneider Józsefné. Zák 
Alajosné. dr. Kováes N. Lajosné,dr. Lőrinc 
Béláné, Toperczer Lajosné, Somlyav Kál- 
mánné, Greisinger Istvánné. Férfiválaszt
mány: Dr. Cserba Dezső, dr Elek Pál, dr. 
Fübrer Simon, dr. Kis Sándor, dr. Antal 
Endre, dr. Lissauer Lajos. Scherer Gyula, 
Ivánkovics Kálmán, dr. Györbiró Szilárd, 
dr. Kálmán Ödön, Jakab Géza, Ladányi 
Zsigmond, Szekér Károly, dr. Sebestyén 
Károly, Jólész Béla. dr. Meister Samu, 
Miskolezy Gusztáv, Pintér Károly, dr. Föl
des István, Brankovies György, Miklós 
Móricz. Ni Szabó Béla. Pohl Károly, dr. 
Szabó Béla, Wertz József, Szedlacsik István 
Deutseh Jenő, Goll Jenő, Munszter Sándor, 
Winternitz Gyula.

Végül a nemes agilitásért a kezdemé
nyező Papp-Szilágyi Lászlóné elnöknőt a 
jelenlevők kiérdemelt meleg ovációkban 
részesítették s az egyesület legfőbb védnö
keit József kir. herceget és Auguszta kir. 
hercegasszonyt a közgyűlés táviratilag üd
vözölték.

— Az Ujpest-líákospaiotai Önkéntes 
Mentő-Egyesület Saly Károly rendőrtuná■ 
esős elnöklóse mellett a következőleg ala
kult meg: Elnök: dr. Miklós Antal polgár- 
mester, ügyvezető alelnökök: Saly Károly 
rendőrtanácsos, alelnökök : Vághó Ferenc 
Rákospalota főjegyzője, Jakab Géza kir. 
közjegyző. Választmányi tagok: Ascbner 
Lipot, Arányi Adolf. dr. Darvas Béla, dr. 
Altwehr József, Csepreghy Pál, Deutseh 
Jeuö, Ehrenwald Vilmos, Ehrenwald Pál, 
Ehrenwald László, Ehrlich Nándor, Feld- 
mann Károly, Balázsy Andor, dr. Földes 
István, Führer Simon, Geduly Lajos, dr. 
Györbiró Szilárd, Hadinger Kálmán, Her- 
eog József, dr. Héderváry Lehel, Kazda 
József, Kis Sándor, Kovácsy Kálmán, Ko
rányi Jenő, Kuliner Henrik, Ludvig H. 
Endre, Mády Lajos, Martingánó József, 
Sóbányi Gyula, Szabó Géza, Szemem 
Ernő, Hemer Bertalan, Siebold Ádám, Ti
hanyi Kálmán, dr. Varázséji Béla, T. Var
ga Antal, Vágó Miksa, Weisz Sándor, — 
Weisz Zoltán, dr. Venetiáner Lajos, dr. 
Wolfner Lajos. Választmányi tagok: Brú
der Henrik, Bauer Gyula, Dür János, Fé- 
niska György, Gojke Károly, Horváth Jó-

- ■ - '■ • ■ '

zsef, Okler Antal, Spreicer József, Szűcs j 
József, Varga Jenő Weisz Salamon, Zá- 
horszky József. Felügyelő bizottsági ta
gok : Benkovits Imre, Díamant Ignác, dr. j 
Tzabó Béla, Gyárfás Emil, Negyedi Szabó 
Béla, Schreiber Gyula, Vass Jenő. Jegy
zők: Dobozi István, Gerő István, Kreesány 
István, Molnár László. Igazgató főorvos: 
dr. Oszmann Mór. Ügyész: dr. Meister 
Samu. Titkár: Vas József. Ellenőr: Weisz 
Miklós. Pénztáros: Sonkovits János. Gond
nok: Ynuk Lajos. Könyvvezető: Heller 
Ferenc.

* A „Lujza Leány-Egyesület41 f. évi de
cember hó lő éu délután 5 órakor a város
háza dísztermében tartja VIII. rendes köz
gyűlését, melynek következő a tárgysoro
zata: 1. Elnöki megnyitó. Tartja Teszárik 
Antalné, szül. Gallauner Anna úrasszony. 
2. Jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 
8. Titkárt jelentés. 4. Pénztári jelentés. 
5. Könyvtári jelentés. 6. Választás. 7. Indít
ványok. A közgyűlést hangverseny követi 
s az elnökség az egyesület tagjait s az ér
deklődő közönségei szívesen meghívja.

— Társasvacsora az Iparoskörben Ab
ból az alkalomból, hogy «z Újpesti Iparos
kor elnöki tisztét újra Feidmann Károly 

; foglalta élj sikerült társasvacsorát rendez
tek a tagok f. hó 12-én — Az est fényét 
nagyban emelte az a körülmény, hogy 
résztvett azon városunk polgármestere is,

| kit a jelenvoltak meleg ovációban részese 
: tettek. A pohárköszöntők sorát dr Miklós 

Antal nyitotta meg. Örömének adott kife
jezést, hogy ismét alkalma nyílik megje- 

j  lenhetnie ebben a körben, a hol tisztán ba- 
! ráti körben oly kellemes órákat töltött már 
| eh Utána Feidmann Károly szólalt fel. — 
j Üdvözölte a polgármestert, a ki minden- 
I kor a legélénkebb érdeklődéssel viseltetik 
I az iparosság ügyei iránt, s ennek tulajdo- 
I nitható az a meleg szeretet, mely a polgár- 
| mester személye iránt az iparosság részé
ről megnyilvánul. Ragályi Kálmán az ösz- 
szetartásra hivta fel a tagokat, mig Csep- 
reghy Pál vázolta az Iparoskor célját és 
törekvéseit.

Élelm iszer-uzsora.

„Rettenetes ! Tűrhetetlen már ez a bor- 
1 zasztó nagy drágaság. Az ember alig képes 
már megélni ezen a tejjei-mézzel folyó 

\ Kánaánon!”
Ezt és ehhez hasonló panaszokat és ki- 

fakadásokat nap-nap után hallhatunk. Min
den drága. Méreg drága. Drága a lakás, a 
tüzelőanyag, a hús, a kenyér, a tej, a vaj, 
a tojás s mindaz, ami a megélhetés legele
mibb föltételét képezi. És a horribilis árak 
dacára is, minden élemi cikk élvezhetetlen, 
rossz, ártalmas az egészségre; mert minden 

| megvan hamisítva.
A mészáros és hentes kapzsisága büdös, 

i romlott és egészségtelen húst szolgál vevő- 
\ jének ; a tejkereskedő lefölözött, vízzel és 

keményítővel vegyített tejet boesájt áruba, 
melynek élvezete különösen apróbb gyer
mekeknél — kész veszedelem, mert a rossz 
tej élvezete idézi elő az oly gyakori gyomor 
és bélhurutot; a grajzleros téglaporral ke
veri a paprikát; a kofa margarinból pancsolt 
vajat árul a piacon, melynek a répa-iz ad 
szép sárga, étvágygerjesztő szint.

Hány ember esett ágynak s hány apró 
gyermek vándorolt el a másvilágra a rom
lott és hamisított élelmi cikkek élvezete i 
következtében?

Tessék csak elképzelni, hogy egy anya, 
ki nem képes anyatejjel táplálni gyermekét, 
kényszerülve vau újpesti lejjel pótolni azt, 
amit a természet 'tőle megvont. Tessék el- |

képzelni, hogy mi lesz azokból a gyermekek
ből, kiknek az újpesti tejkereskedők által 
forgalomba hozott vizezett tej képezi egyet
len láplálékát, mert elvégre nincs minden
kinek módjában szoptatós dajkát alkal
mazni.

A  halálozási statisztika szomorú bizo
nyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a leg
több csecsemő a pancsolt tej élvezete követ
keztében bélhurutban elpusztul.

De vajon meddig fog ez az állapot így 
tartani? Vajon mikor látja a hatóság is 
elérkezettnek az időt, hogy a lelketlen élel- 
miszerhamisitók ellen erélyesen föllépjen?

A drágaságot megszüntetni a hatóság
nak nines módjában. De üldözni, szigorúan 
büntetni, lecsukatni azokat, kik a közön
ség egészségét és életét veszélyeztető élelmi
szereket forgalomba hoznak — kötelessége.

Mit ér az, ha néha napján végig sétálják 
a piacot s 5—10 koronára lebüntetik azokat, 
kiket rajtacsipnek. Ezzel a bajt kiirtani 
sohasem fogják.

Itt erélyes, .szigorú és állandó felügyeletre 
van szükség. Tessék egy hatósági orvost — ha 
nincs beállítani — kiküldeni, akinek az az 
egyetlen egy kötelessége legyen, minden nap 
szigorúan ellenőrizni a piacot, valamint az 
összes élelmi cikkekkel kereskedők üzletét. Es 
akit pancsoláson érnek, azt büntessék kímélet
lenül a törvény teljes szigorával.

Hócsy.

s
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Színház. §

j c

Csodálatos a mi városunk lakossága. 
Mennél melegebb az időjárás, annál hide
gebb az ő kebele, s mennél zuzmarósabbak 
a fák, jégvirágosabbak az ablakok s fagyo
sabb a föld, annál melegebb az érzelme, 
annál hevesebben dobog a szive.

A tavaszi, nyári és őszi hónapokban 
például közönyösen sétált el az újpesti 
színház előtt, s megvetőleg nézett a szin- 
lapra: ina pedig még a súgó is érdekli őt, 
haragszik, hogy minden újpesti lap máB és 
más műsort hoz, és — kezdi tömegesen lá
togatni az előadásokat.

Úgy is illek. A társulat tagjainak iga
zán művészi játéka megérdemelné, hogy 
minden este zsúfolt lenne az Újpesti Nép
színház.

A múlt hétnek legkimagaslóbb színházi 
estélye a ,Csitri“ előadása volt, Vidor Ilon
kával a címszerepben. Hát ennél jobb Co- 
eette, elbájoióbb Csitri egyetlenegy színpa
don sem mutatkozott be. Meg is hódította 
finom művészi játékával azonnal a közön
séget, mely sokat és jól mulatott a darab 
elmés fordulatain s a felvonás végeken 
többször a lámpák elé hivta Fehér Gyulát, 
Rebeot, Harsánvit, Vákárt és a többi sze
replőket,.

Kitűnő előadás volt a „Szegény Jona- 
thán” Fehér Olgával és Hegyi Lilivel, a 
„Svihákok* és a „Lotti pzredesei” P. Kor- 
nay Margittal s a „Szép Heléna” ív. Hegyi 
Lilivel a főszerepekben.

A  jövő hét műsora a következő:

Vasárnap délután Koldus gróf. 
este Szép Heléna.

Hétfőn Izrael. (Fél helyárakkal.)
Kedden Berkovits és Társa.
Szerdán Szép Heléna.
Csütörtökön Berkovits és Társa. 
Pénteken Limonádé-ezredes. (Vidor

Ilonka, a Népopera tagjá
nak felléptével.)

Szombaton Kedves Augusztin.

Fő munkatárs: DRAHÓCZY ELEMÉR.



Arany- és ezüsttárgyak, órák  
és ékszerek a legolcsóbban

a szolidságáról híres

Eichel Testvérek
órás- és ékszerészeknél Újpesten, Árpád-ut 
48. sz. alatt szerezhető be. (Telef. 138-97.)

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.

K É R E L E M ! Ha meg van elégedve, tu
dassa másokkal is, ha valami panasza van, 
forduljon azonnal hozzánk, mert csak igy 

tudjuk panaszát orvosolni.
J a v í t á s o k  s z a k s z e r ű e n  3  é v i  j ó t 

á l l á s s a l  e l f o g a d t a t n a k .
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H a t o s y  N á n d o r  é s T s a  u t ó d a

SÁRADYSÁNDOR
újpesti temetégrendezö és hulla- 

szállítási vállalata 
IT jp e s t , K e m é n y  G .-u . 1. sz .

Elvállal egyszerű és disztemeté- 
sek rendezését helyben és vidé
ken, fővárosi kórházakból jutá
nyos áron. Pontos és előzékeny 
kiszolgálás. Temetési és hulla- 
szállitási ügyekben ingyen ad 
felvilágosítást. — Telefon 70-91.

TINÓMMÁ TESZIK AllOT

KAPHATÓK MINDENÜTT

....... ///. E R K E R  AN D R Á S  U T Ó D A .. . . . .

Lampl Simon
testékkereskedö Újpest, Árpád-ut 54. sz.

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

különlegességek: * Pillanat f-padló- 
fénymáz, gyorsan szárad, fényét ál
landóan tartja, szagtalan. Parkett-

Telefon: paszták és beeresztö. Parkett-kefe,
13—08. tiszta sörte. Kencék, lakkok és mázak 

garantált tiszta áru. —  Marx-féle 
zománc {Email-festék) fürdőkádak 
és kerti bútorok részére. — Ecsetek, 
korongkefék, meszelök elsőrangú

Gipsz sortéból, összes háztailási cikkek
nagybani nagy választékban. Művészeti olaj-
eladás. festékek, kazetták és festővászon.

R E V E S Z  J Á N O S
Telef. 174-15. c s a t o r n a -k é s z í t ő  Telef. 174-15. 

XJjpest, Ősz-utca 13. sas. (^aját ház.)

Elvállal: boton-munkákat, csatornázásokat, kövezési 
és földmunkákat. Készit és elad betoncsöveket, cement- 
:: lapokat és kutköveket. :

T e l e f o n  i
14 1-58.

A l a p i t t a t o t t  t  
1 8 7 5 - b e n .

beszerezhető

Varjú Béla

Ol csó  hangszer - kellékek. 
Javitás j u t án y o s  áron. 

Árjegyzék díjtalan.

Martinovics József
f é m á r u - g y á r  a

Újpest, Lőrincz utcza 13— 15.

Öntvények, keményforrasztások, 
esztergályozás, fémcsiszolás és 
mindennemű csapok javítása a 
legjutányosabb árban készíttet
nek. Öntvények készülnek nickel, 
pakfom, réz, a lu m ín iu m , stb. 
fémekből, elsőrendű kivitelben.

DttRR HÍRŐS o k i .  k ö m f lv e s -  

é s  á c s -m e s t e r

Vállal :: ::
mindennemű

Ú J P E S T , Ösz-ntcza 66. szám alatt.

építkezést,
külön kőműves- és külön ácsmunkát is.

Kívánatra készeit terveket is.

Nyomatott Fuchs Antid és Társa könyvnyomdájában Újpest, Király-utcza 1. szám.


