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Lakbéri — és lakást kap 
a Stefánia főorvosa
Furcsa gazdá lkodás az adoságokka l küzködő, 
közpénzen fe n n ta rto tt szociális intézm énynél

Vizsgálatot a felelősség tisztázására l

adtunk legutóbb nyilvánosságot. 
A  vers nem volt szépirodalmi re
mekmű, hogy mégis jogot formál
hatott a nyilvánosságra, annak 
egyszerű oka volt: a rendőrség 
figyelmébe ajánlottuk a vers bör
tönviselt elkövetőjét. Néhány nap
pal később, fenyegető hangú le
velezőlapot kézbesített szerkesztő
ségünknek a posta. A z ocsmány, 
mosdatlan szájú, helyesírási hibák
tól hemzsegő, magyartalan för- 
medvény többek között enyvbe- 
főzést helyezett kilátásba szá
munkra. A  szellemtelen, bárgyú 
fenyegetés aláírása: egy halál
szerző legionárus, hüvösvölgyböl. 
(Kis h-val és rövid ö-vel...)

A  <jjtyCM O>,

a névtelenség jótékony homályá
ban megbújó levélíró baromi in
telligenciájával nem szállhatunk vi
tába, lehet, hogy tényleg az ami
nek aláírta magát: egy hűvösvöl
gyi orgyilkos, vagy egyre huszad- 
magával támadó, a kültelki sötét 
uccák pimasz bicskása. Lehet, hogy 
márkázott csirkefogó, aki napibér 
mellett lelkesedik zavaros, kom- 
munista-izü vágyálmaiért. Ki tudja?

U c v z M w d á t

határán jár azonban a vakmerő
ség, amely egy idegen állam hi
vatalos jelvényét propagálja. A  le
velezőlap egyik oldalán vértócsá
ban guruló otromba, fekete horog
kereszt látszik, amint rémült em
bereket tapos maga alá. A  horog- 
kereszt mellett egy vigyorgó képű, 
oroszinges kommunista (vagy nyi
las?) látható. A  rajz is, a szöveg 
is méltó a levélíró íorzkeresztes 
brigantikhoz. Művészetük ikertest
vére költészetüknek. Egyaránt íz
léstelen és ostoba. A  szerzővel egy 
szellemi színvonalon állókra azon
ban hatásos lehet, mert — gyaláz
kodik és uszít.

a terjesztésben a m. kir. posta, 
(amikor egy 10 filléres bélyeg lei- 
ragasztása ellenében) ennek a szel
lemi kloákának a kiöntéséhez se
gítséget ad. Amint (igen helyesen) 
a vörös pestis jelvényeit sem lehet 
postai forgalom utján terjeszteni, 
úgy a barna kolera hullafoszto
gatásokról lázáimodó, gyilkos
ságra uszító és gyilkossággal fe
nyegetőző, jelvényes nyomtatvá
nyait is az illetékes rendőri ható
ság kezére kellene juttatnia ter
jesztés helyett.

GERGELYI OSZKÁR.

Az újpesti Stefánia anya- és cse
csemővédő intézet közelmúltban 
megtartott közgyűlésén elszomo
rító jelentések hangzottak el ennek 
az elsőrangú szociális fontosságú 
intézménynek a sivár anyagi vi
szonyairól. így a beszámoló jelen
tésekből megtudtuk, hogy a hatal
mas költségvetéssel dolgozó intéz
ménynél az alkalmazottak fizeté
sének csökkentése válik szüksé
gessé, sőt egyes alkalmazottakat 
a jelentős munkatöbblet ellenére 
el is kell bocsájtani. Meg kell je
gyezni, hogy a főorvoson kívül, a 
többi alkalmazott munkateljesít
ményével szemben aránytalanul 
kis jövedelemmel rendelkezik. Ép
pen ezért, városszerte kínos feltű
nést keltett, amikor néhány hetiel 
ezelőtt a kifogástalan munkaerő
nek elismert egyik tisztviselőnőt, dr. 
Ossman Mórnéí hirtelen elbocsáj- 
tották. Dr. Ossman Mórné az új
pesti mentők néhai igazgató-főor
vosának az özvegye, akinek az 
egyetlen jövedelme a sovány kis 
fizetése volt. Az elbocsájtást akkor 
az intézet leromlott anyagi helyze
tével indokolták.

A kinos feltűnés azonban ért
hető felháborodássá változott az 
utóbbi napokban, amikor város
szerte beszélni kezdtek a Stefánia 
egyes furcsa ügyeiről. így többek 
között arról, hogy dr. Erdélyi Ede, 
az intézmény főorvosa, akinek a 
Stefániánál betöltött tisztsége nem 
az egyetlen fixjövedelmü állása, 
milyen sokféle címen húz jövedel
met ennél a nehéz anyagi viszo
nyok között vergődő intézménynél.
így

a „Stefánia** napközi és 
anyaotthontól havi 120 pen
gőt, a Stefánia csecsemőkór
háztól havi 236 pengőt, csa
ládi pótlék címén havi 25.80 
pengőt, lakbér címén havi 
76.75 pengőt, összesen 458 
pengő 80 fillért vesz fel ha
vonta a Stefánia pénztárából 

Erdélyi Ede.

Ami eddig nem is kifogásolható, 
dr. Erdélyi nyilván olyan kitűnő, 
nagytudásu orvos, aki ennél való
színűleg még sokkal többet érde

melne. Az viszont csak véletlen 
lehet, hogy a más városokban mű
ködő Stefánia-intézeteknél sehol 
sincs ilyen szépen dotált vezető
orvos. Erdélyi Edének azonban a 
Stefániánál a 458.80 pengő havi
fizetésen túl más kellemességek
ben is van része. így az intézet 
Petőfi-utcai székházában van a 
lakása is.

2 szoba, előszoba, összkom
fortos lakás, amelyért Erdélyi 
Ede havi 25 (huszonöt) pengő 

bért fizet.

Dr. Erdélyi egyedülélő ember, 
méltányos tehát, hogy az úgyne
vezett kisanyák, akiknek gyerme
ked a Stefániában kezelik, díjmen
tesen takarítják a magányos orvos 
Stefánia-beli lakását. Az viszont a 
Stefánia vezetőségétől volt szép és 
nemes gesztus, hogy Erdélyi Ede 
számára egy kétszoba-konyhás la
kást drága költséggel teljesen mo
dernizált, minden kényelemmel fel
szerelt. Ezért a teljesen modern 
lukszuslakásért fizet Erdélyi Ede 
25 pengőt. A  25 pengős bérösszeg
ben nincs semmi feltűnő, köztudo-

Emlékezetes még a hangos csin
nadratta, amellyel az újpesti nyilasok 
bejelentették mintegy másfél évvel 
ezelőtt, hogy az újpesti Népszigeten 
tánccal és műsoros esttel egybe
kötött nagy népünnepélyt rendez
nek.

A rendezésben nem is volt hiány:

a Festeíich Sándor grófnő 
vezérlete alatt hangoskodó

újpesti nyilasok kaptak segítséget 
Debrecenből is, meg a Festetich-bir- 
tokról is. A szép számmal megjelent 
rendezőkön kívül megjelent a „nép-

másu, hogy Újpest a lakásbérlők 
Eldorádója. Boldog az a háztulaj
donos, aki a legkényesebb ízlés
nek is megfelelő legmodernebb két
szobás, összkomfortos lakásaithavi 
25 pengő bér ellenében kiadhatja...

Erdélyi doktor ur kap a Ste
fániától havi 76.75 pengő lak
bért, havi 25 pengőért egy 
2 szobás lukszuslakást. Azon 
a nagylelkűségen tehát, hogy 
a Stefániában lukszuslakni 
kegyeskedik, keres havonta 
tisztán 50 pengő 75 fillért. ^

Igénytelen és szerény vélemé
nyünk szerint, nem az ilyen kaci
fántos lakásügyek létesítése, hanem 
az anya- és csecsemővédelem sze
repel a Stefánia célkitűzéseiben. 
Ezért kap súlyos összegű támoga
tásokat különböző közpénzekből. 
Vizsgálatot kell indítani, ki a fele
lős ezért a különös lakásügyért.

Értesülésünk szerint, Nádas Já
nos dr. nemzeti egységpárti városi 
képviselő ebben az ügyben a leg
közelebbi közgyűlésen interpellálni 
fog.

ünnepélyen“ a nép is mintegy 60 
(hatvan) főnyi létszámban. Meg
jelentek még a hadastyánok is, 
részben, hogy az ünnepélynek fényt 
adjanak, részben, hogy andalitó 
meg vértpezsditő zenével szolgál
janak a torzkeresztes hölgyeknek 
és uraknak.

Derekasan felkészült a szigeti 
Biczó-vendéglő is, hogy a nyilas 
gyomrok ételekben és italokban, 
de főleg italokban, teljes kielégü
lést nyerjenek. Készültek 3000 (há
romezer) nyilasra, eladtak 60 (hat
van) adagot. A nép (úgyis mint 
tömeg) nem jelent meg. A nyilas-

Elmarad a nyilas népünnepély -
részb en  a nép hiánya, ré s z 
ben a hadastyánok hetven  

pengője m ia tt

Budapesten a«  mm r  ____  ____ __  _

C O R V I N  B U  F F  E B E N
találkozunk!

o v J E L L B N E K  DÁNIE
Budapest, Andrássy-ut 43. szám. 
(A P á r i s i  Á r u h á z  m e l l e t t . )

Elsőrangú hideg és meleg ételek.
Kitűnő fajborok, kőbányai sörök.
Nyitva  é j je l  2  ó rá ig !
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Újpest, Kölcsei-u. 9. sz.
alatt (Kossuth-u. sarkán)
SCHÉGERIN MÁRIA

női szabóműhelye
Az angol és írancia női 
ruhák mindenféle fajtája 
a legegyszerűbbtől a leg- 
diszesebb k i v i t e l i g .  
Irányáram: Női ruhavar
rás 8 pengőtől kezdve.

HAJÓS-
redőny szavatolt

minőség!

Újpest, Ősz-utca 4 .
Telefon: 2-940-72. sz.

Angol-Német
bsbb tan í tás i

úgy
kezdőt
mint
haladót,
fordítást,
kérvény-

írást és mindenféle 
irodai inkát vállalok

IBUGER
HBBHBHBBBHa

BfülCZKY-UTCS 1. UTÓ 7. SZ.

I! l e g j o b b  szórakozóhely

K O R Z Ó -
film színház

Elsőrangú műsor í

Z ala  István
villany-, kerékpár-, 
műszaki szaküzlete

Újpest, Erzsétoeí-u. 20.

Kerékpár külső gumi garanciával 3.90 P
Uj kerékpár jótállással............. 76.— P

TELEFON: 2-952-17.

ENGEL.m!*

majális érdeklődés hiányában sa
ját dugájába dőlt. Megbukott.

Hiába kürtölték világgá a 
a nagy attrakciót: Festetich 
Sándor gróf ur őnagyméltó- 
ságának személyes megjele

nését.
A cinikus újpestiekre a nullával 

egyenlő hatással volt az őszirózsás 
hadügyminiszter-nyilasgróf szeksze- 
pilje...

Nyilván az volt a baj, hogy csak 
a hadastyánok zeneművészetét ígér
ték be és — lévén Újpest európai 
viszonylatban is elismert sportvá
ros — nem pedig futballmérkőzést. 
(Például : Sándor gróf őnagymél- 
tósága ifjúsági futballcsapatának

kellett volna a műsoron szerepelni
__ talán némi vonzóerővel inkább
birt volna... egyesekre.)

Ezen a nyáron már egyáltalán 
nem lesz nyilas népünnepély Új
pesten. Egyrészt a torzkeresztes 
urak irodalmi téren működnek : 
versben és Írásban derítik a kö
zönséget, másrészt a hadastyánok 
zenéje is elmarad. Csúnya, anya
gias okból, a torzkeresztesek a ki
alkudott 80 pengő helyett csak 10 
pengőt fizettek a főtábornoki dísz
ben kivonult köcsögkalapos öreg
urak zenekarának. A hadastyánok- 
nak tehát elég volt egy nyilas nép
ünnepély. Ellentétben az újpesti 
közönséggel. Annak — egy sem 
kellett-.-

„Difottán&Mál 
et& daeaM*

—  mondja Sebestyén uifizsU
A sok izgalmat fölvert szinház- 

ügy Horváth Árpád visszalépésével 
nyugvópontra jutott: a város kul
turális tényezői egyhangúlag a mű
vészi ranglista következő helye
zettje, Sebestyén Mihály mögé so
rakoztak fel.

Alkalmunk volt beszélni Sebes
tyén Mihály igazgatóval, aki 
bizonyos elterjedt hírekkel kapcso
latban a leghatározottabban kije
lentette, hogy

„dilettánsoktól nem adok elő 
színdarabot. Ha utólag mégis

kiderülne, hogy dilettáns da
rabját adtam elő — elisme
rem, hogy én is dilettáns 

vagyok!“
Sebestyén Mihály ezután nagy 

vonalakban ismertette újpesti kul- 
turprogramját. Kijelentette, hogy 
minden erejével azon lesz, hogy 
az újpesti szinkulturát első vo
nalba emelje és Újpest kiemelkedő 
tényezője legyen a nemzeti kultú
rának.

Módosítások 
a helyi

hajóforgalomban
A MFTR igazgatósága közli, hogy 

az utazóközönség körében meg
nyilvánult kivánalmaknak megfe
lelően a helyi hajójáratok menet
rendjében a következő módosítá
sokat eszközli :

Pünkösdfürdőről5.40-kor Újpestre, 
Újpestről 21,25-kor Pünkösdfürdőre 
esedékes járat megszűnik és az 
ezen vonalra beállított többi jára
tok csak hétköznap tartatnak fenn 
az eddigi menetrend szerint.

Vasár- és ünnepnapokon Újpest 
és Pünkösdfürdő között a csavar
gőzösök az állomásokon kifüggesz
tett uj menetrend szerint — a hét
köznapi forgalomtól eitérőieg — 
Újpestről 6. 7.30, 9, 10.30, 12, 
14.30, 16, 17 30, 19, 20.30 és 22 
órakor, Pünkösdfürdőrőrl pedig 45 
perccel később indulnak

A Szent Gellért-tér és Ujpess kö
zötti helyiforgalomban a társaság 
egyelőre kisérletképen két uj jára
tot iktat be és pedig Újpestről 7 
és 9 15, Szent Gellert-térről 8 és 
21.30 órakor.

R E I C H  J E N Ő
hentes és mészáros

ÚJPEST, Ő SZ-UTCA  40.

A r á c c s  
5 .2 0 6  wm 

követel
a pékektől

Az inségliszt elszámolásokból ke
letkezett harc a pékek és a város 
között befejezéshez közeledik. Az 
augusztusban sorrakerülő bírói tár
gyalás sok érdekességet igér. A 
lisztárakban bekövetkezett drágulás 
a per értékére is befolyást gyako
rolt : a város 5.200 pengőre emelte 
fel követelését a pékekkel szemben.

magara! magara! 
Talált em ut az

u in c u m i
strandfürdőben!

100 m-es íorrásvizü uszoda. Ár
nyas park. Fővénystrand. — Úri 
konyha. Polgári árak. Vigadó-tér
ről és az újpesti hídtól hajójárat. 
Újpesti hidon ingavonat járat

1937

Tycho Rudolf 
tb. szerkesztő

Az újpesti újságírók szindikátusa 
hangulatos, szép ünnepség kereté
ben iktatta tiszteletbeli tagjai so
rába Tycho Rudolf vállalati igaz
gatót. Tycho Rudolf korábban aktív 
újságíró volt, de ma is egyik kitűnő 
és szorgalmas forgatója a tolinak. 
A tiszteletére rendezett ünnepsé
gen (a kánikulás nyár ellenére) 
megjelent Újpest előkelő társadal
mának csaknem valamennyi ki
válósága, hogy szeretetének és 
megbecsülésének kifejezést adjon 
Tycho Rudolf iránt.

i m i i i i m i m i i i i i i m i i i i s í i i i i i i i i i i i H i m i i i i í i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i

Szerenódest a 
beiügyminisferium

kertjében
Ferencsik János vezénylete alatt 

hallottuk a Filharmonikusokat a 
Belügyminisztérium kertjében igen 
sikerült koncert keretében. A mű
sor Volkmann Szerenád(F-dur) javai 
kezdődőit, igen stílusos előadás
ban. Kiemelkedő száma volt azon
ban a műsornak Mendelssohn a 
„Szentivánéji álom" kísérőzenéjé
ből előadott műve. Ez a közismert 
zenemű rég nem hallott, finom ár
nyalatokban gazdag vonalvezetés
ben nyilatkozott meg Ferencsik 
avatott vezénylete alatt. Schubert 
„Moments musicais" cimü zene
műve Dohnányi átiratában igen 
hatásosan szólalt meg. Ferencsik 
János ez a fiatal kiváló karmester 
igaz átéléssel igyekezett a mű min
den szépségét művészi elgondolás
ban diadalra juttatni. Az egyes 
részletek frazeálása és dinamikai 
hatásai igen jól érvényesültek pál
cája alatt. Az a csodálatos pianisz- 
szimo ami az egész játékot hosszú 
vonalon keresztül jellemezte csak 
az igazi művészi elgondolásra és 
jól képzett zenész esztétikai isme
reteire engedett áttekinthető képet 
alkotni a hallgatóságnak. A zene
kar különösen az „uni sono* já
tékokban briliirozotr. Az est befe
jező száma Johann Strauss két 
keringóje volt. Méltó keret ehhez 
a hangulatos esthez, ahol a valódi 
csillagos éj adott megfelelő pom
pás milieut. A „Tavaszi hangok" 
valzerét Gyurkovics Mária, egy fia
tal, nem naoy koloraturáju, de jól 
képzett énekesnő trillázta végig 
kellemesen. Végül a „Császárke
ringő" zárta le a műsort frenetikus 
tapsokat váltva ki az előkelő kö
zönségből, kiknek soraiban igen 
sok ismert arisztokrata és társa
dalmi kiválóság volt jelen. Úgy 
véljük, hogy ezeket a zenei kerti 
ünnepélyeket érdemes volna több
ször is meghonosítani. Dr. B. P.

DEL-KA
c ip ő k

Újpest,
Á rp á d -u t  64. sz.

■“ “ “ = Telekárakat lényegesen csökkentettük és a fizetési feltételeket könnyítettük 
G ráf K á r o l y i  L á s z l ó  uruip®slen = vniaieikek a Horthy
— — — — Miklós-ut környékén. Családi házak

építésre alkalmas telkek a Megyeri- 
utón, az OFB-házhelyek mel l et t .  
Rákospalotán s Szilaspatak mel
letti terület családi h á z a k n a k .
Telkek telekkönyvííeg azonnal átírhatók.
E l ő n y ö s  r é s z l e t f i z e t é s e k .

házhely parcellázásai
Minden irányú felviláositást Gróf Károlyi László uradalom telekeladási hivatala •

U J p  & & f, d Ó Z & G f - U Í G S i  3 7 B & SE á  ffWtm
D é le lő tt 3 — 12-ig, délután 2 — 4 -ig . T e le ie n  :  2 -9 5 5 -9 3 ,
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E L J E N  A  P R O T E K C IÓ
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Szent István-napi 
sétahajózás Új

pestről a tűzijáték 
hoz Budapestre
Augusztus hó 20-án este 8—8V2 

óra között a MFTR az újpesti öböl
ből külön sétahajókat indít a ki
világított Budapestre. A sétahajók 
a Lánchíd és az Erzsébethid kö
zött fognak tartózkodni úgy, hogy 
a közönség kényelmesen szemlél
heti meg a tűzijátékot. A tűzijáték 
után 11 óra felé a sétahajók vissza
térnek az újpesti öbölbe.

Részvételi dij oda-vissza szemé
lyenként 1 pengő,

Jegyeket korlátolt számban aug. 
2-tól kezdve a József-utea elejénél 
levő MFTR hajóállomáson lehet 
kapni.

Ajánlatos jegyekről előre gon
doskodni, mert tavaly is négyszer- 
annyian jelentkeztek, mint ameny- 
nyi hely volt.

Jegyárusítás indulás előtt nincsen.

Legjobb nyári szóra
kozóhely az

A L P E S I  F A L U  ■ ■■■
■ ■■r

Kitűnő ételek és italok!

Princes fűzők már

14 p-tői
G ötz le rné  Árpidé!' &.

Lauer-kenyér
Főüzlet:

nnm iYiíiJLH 21.
F ié k íiz ie ie k  s& v á ro s  

m in d en  ré s zé b e n .

Megkezdődött a szellemi szük
ségmunkások turnusokban történő 
elbocsájtása. Nincs fedezet, mond
ják egyrészt az illetékes városi 
urak, meg kell szakítani a szol
gálati időt — védekeznek más
részt — nehogy felmondási időt 
követelhessenek a hat hónapnál 
hosszabb szolgálati időt eltöltött 
ideiglenes városi alkalmazottak. 

Gyönyörű és főleg

szociális szempontból igen 
erkölcsös felfogás.

Négy-hat éve szolgálatot telje
sítő, gyakran főkönyvben dolgozó, 
sőt fogadalmat tett magasképzett- 
ségü férfiakkal és nőkkel szemben. 
Morális szempontból is végtelenül 
megnyugtató:

négy-hat éve szolgálatot tel
jesítő alkalmazottakat máról- 
holnapra, mint a rossz, tol
vaj cselédet kirúgni állásá
ból — egy fillérnyi felmon

dási kielégítés nélkül.

A város nemes gesztusa után 
most majd megindulnak a munka
ügyi perek. Ennek eldöntése nem 
ránk, hanem a bíróságra tartozik. 
Az is, hogy 4—6 éve egyhuzam
ban szolgálatot teljesítő alkalma
zottakat a város nem jelentett be 
semmiféle betegbiztosítóba és igy 
például a nők, a szülési és egyéb 
betegsegélyektől eleslek.

Azonban a nyilvánosság elé tar
tozik, hogy akkor, amikor több- 
gyermekes családanyákat elbocsáj- 
tottak, akiknek senki más kenyér
keresőjük nincs, ugyanakkor

nem is újpesti illetőségű, 
háztulajdonos, (igaz, hogy 
ifjú és csinos) hölgyek ma 
is megmaradtak az inség- 
munka keretében. Ezekre

azonnal elrendeli a vizsgá
latot, hogy valóban a rászo
rultakat tartották-e vissza a 

szellemi szükségmunkán.

Hiszen vannak az elbocsájtot- 
tak között, akiknek az életet je
lentheti, hogy néhány héttel tovább 
kereshessék meg azt a néhány

Mintegy két évtizeddel ezelőtt 
általános lelkesedést keltett Újpest 
társadalmának minden rétegében, 
amikor a képviselőtestület elhatá
rozta, hogy

Kossuth Lajosnak szobrot 
emel.

Azóta polgármesterek jöttek-men- 
tek, a képviselőtestület teljesítette 
hazafias kötelességét és egyhangú 
határozattal 30.000 pengőt szava
zott meg Kossuth Lajos szobrára.

A szép terv aztán furcsa módon 
került le napirendről.

A  megszavazott 30.000 pen
gőt a képviselőtestület „köl-

pengőt, amelyet más szellemi szük
ségmunkán alkalmazott hölgyek 
esetleg feletteseik társaságában ká
véházban átmulatott éjszakák költ
ségeire fordítanak.

A kenyér, a gyermek kenyere, 
talán nem olyan fontos, mint a 
csinos és ifjú hölgyek szórakozása?

M B.

csönvette" és más célra hasz
nálta fel.

A furcsaságában egyedülálló szo
bor-üggyel Újpest nem túlságosan 
dicsekedhet. Itt volna az ideje, 
hogy a Kossuth-szobor pályázatot 
meghirdessék. Végre is, a képvi
selőtestület, a város vezetőségével 
együtt, az alkotások idejét éli. Leg
alább is, (az unalomig) ezt olvas
suk a városháza urainak hivata
los sajtójában.

A Kossuth-szoborpályázat meg
hirdetését különben egy interpel
láció keretében fogja megsürgetni 
ifj. Maitz János függetlenségi városi 
képviselő a legközelebbi közgyű
lésen.

Miért nem hirdetik meg 
a Kossuth-szobor- 

pályázatot?

A  szoborra megszavazott 30.000 
pengői .kölcsönvették"

Legolcsóbb kerékpárt, gramofont

Goldstein
műszerésznél vásárolhat!

r

Ú jpest* A rp á d -u f  4 Í.

H o rv á th -k e rt
a Rpalota—Újpest vasútállomásnál

Az újpesti és fővárosi közönség 
kedvelt szórakozó helye. Zene :

O lá h  D u d u s
és ciányzenekara

Kitűnő konyha, elsőrendű italok. 
T E L E F O N S Z Á M  : 2-954-27.

Váltson bérletfüzetet az

A N G O L  P A B K - b a  
9

Egész nyáron át remekül fog 
szórakozni!

van fedezet! Ezeknél az ifjú 
és csinos hölgyeknél nem 
kell félni a felmondási idő 

veszélyétől!

Félni csak a többgyermekes csa
ládanyáktól kell — a jelek szerint. 
Az ő elbocsájtásuk volt a legsür
gősebb. Természetesen, nem eme
lünk és nem is emelhetünk kifo
gást azoknak az elbocsájtása ellen, 
akiknek van kenyérkereső a csa
ládjában. Ha kell a helyük rászo- 
rultabbaknak, küldjék el őket.

De tiltakozni kell a protek
ció mai durva és nyílt rend

szere
ellen, amely családokat foszt meg 
a száraz kenyér megszerzésének 
lehetőségétől. És pusztulásra ítél 
gyermekeket, mert a nagyhangú 
ígéretek ellenére, segélyt sem kap
hatnak azok, akik elbocsájtásuk 
után a nélkülözésektől megbete
gedtek — mert segélyt a népjóléti 
ügyosztály mai vezetője csak akkor 
utal ki, ha a segélykérő azt munka
lap ellenében ledolgozza.

Hisszük és reméljük, hogy mind
ezekről a szégyenteljes állapotok
ról Semsey polgármester ur nem 
tudott és
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A  Népsziget nagydunai hídfőjétől állandó s= 
olcsó és gyors motoros hajójáratok köz- s= 
lekednek Róm aifürdőre. Használja a m
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motorosait.

Háztulajdonosok 
a minimális vizdij

ellen
K é t  é v  alatt semmit sem csinált 

az Ister-bizottság ?
A háztulajdonosok újonnan meg

választott tisztikara legutóbbi elnök
ségi ülésén elhatározta, hogy a 
legélesebb harcot indiíja meg az 
Ister által szedett miniimális vizdij 
kötelező fizetése ellen. Beszéltünk 
Révész Sándor me gyebizottsági 
taggal, a háztulajdonosok egyesü
lete igazgatójával és felhívtuk a 
figyelmét arra, hogy

egyes háztulajdonosok a viz
dij emelése óta külön viz- 
dijat vetnek ki a lakókra.

Révész Sándor kijelentette, hogy 
a háztulajdonosok egyesülete egyik 
legközelebbi ülésén foglalkozni fog 
ezzel a kérdéssel ann ál is inkább, 
mert már érkezett hasonló panasz 
az egyesülethez.

A közönség által sérelmezett, 
vitás Ister-ügyek (szűrőkészülék, 
bekapcsolás, óra stb .) kapcsán

azonban a magunk részéről fel 
kell vetnünk a kérdést, hogy mit 
csinált megválasztása óta az Ister- 
bizottság ? Közel két esztendő alatt 
összesen csak annyit hallottunk a 
t. bizottságról, hogy tagjai érdek
lődésének hiányában nem tudott 
egy határozattal végződő ülést tar
tani. Egyáltalán, minek alakult meg 
bizottság ?

Sóhivatalnak ?

Hlülsssen

a  J V t E t C C J E - b a n
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JnftJtmófUis iroda az
adóhivatalban ?

Az elmúlt napokban a következő 
levél érkezett szerkesztőségünk el
mére, amelyet közérdekű voltára 
tekintettel, szószerint közlünk:

Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Több kereskedőtársam nevében ké

rem tisztelettel, hogy alábbi soraim
nak nagybecsű lapjában, — amely 
már többször síkra szállt az újpesti 
kereskedők érdekei mellett — helyet 
adni szíveskedjen.

Egy budapesti cégnél nemrégen 
megrendelést tettem és a cég szokás 
szerint információt kért rólam. Leg
nagyobb meglepetésemre a cég a hi
telt megtagadta tőlem azon a címen, 
hogy nagyösszegü adótartozásom van, 
amiből csak annyi igaz, hogy meg
vagyok terhelve az adóhivatalban, de 
ügyem felebbezés alatt áll és ügyvé
dem által beadott bizonyítékaim alap
ján adóhátralékomból a javarészt tö
rölni fogják úgy, hogy az egész tar

tozásom 300 pengőnél nem fog többet 
kitenni. Engem ez a hitelmegtagadás 
nagyon súlyosan érintett és utánajár
tam, hogy miképen lehetséges ilyen 
információt szerezni rólam. Megtud
tam, hogy az alkalmazottak adóügy- 
osztályában egy tisztviselőnek infor
mációs irodája van és innen meg 
lehet tudni azokat az adatokat, 
amelyek az adóivekben vannak 
és hivatalos titkot képeznek. Ez 
véleményem szerint nem helyes, 
mert a kereskedők legbizalmasabb 
ügyei nyilvánosságra kerülnek és tud
tommal nem is szabad beletekinteni 
ezekbe. Nem megnyugtató tudat, hogy 
olyanok kezelik az adóiveket, akik 
információval foglalkoznak.

Soraim közléséért köszönését mon
dok kereskedőtársaim nevében is, 
mert reméljük, hogy valami intézke
dés fog történni.

Maradok Főszerkesztő Urnák kiváló 
tisztelettel

(Aláírás, teljes cim.)

Hivatalvesztésre 
ítélték Kozma Bélát

A képviselőtestület szerdai köz
gyűlésén Szalay Sándor dr. köz- 
igazgatási tanácsnok ismertette a 
vármegye alispánjának elsőfokú 
döntését a volt adótiszt adócsa
lása ügyében.

Az alispán hivatalvesztésre 
ítélte Kozma Bélát

és az elkövetett fegyelmi vétségek 
halmazatára és súlyosságára tekin
tettel a hozzátartozók illetményeit 
is elvonta.

Kocsis Andor szobrász- 
művész ú jabb  sikere

Megérdemelt, szép sikere volt 
Kocsis Andor szobrászművésznek 
a Tycho-relief leleplezési ünnepé
lyén. A nagyszerűen sikerült bronz 
emlékmű hiven szemlélteti alkotó
jának kitűnő kvalitásait. Kocsis 
Andor nagy művészi sikere azok

előtt, akik figyelemmel kisérik a 
fiatal művész pályafutását, termé
szetes. Ma már a fővárosi sajtó 
is a legelső szobrászok között 
említi, érthető, hogy nekünk, új
pestieknek, minden sikere kettős 
örömet jelent.

m
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sban
Csúnya botrány volt az elmúlt 

napokban az egyik árpáduti kávé
házban, ahol hangos jelenetet ren
dezett egy elkeseredett asszony. 
Hétfőn este egy 4 tagú társaság

tiltott hazárdjátékot,

(ramslit) játszott, amikor az egyik 
izzadó, remegő játékos háta mö
gött feltűnt egy izgatott, siró asz- 
szony. Az asszony zokogva pana
szolta, hogy férje minden pénzét 
a kártyások közé hordja, otthon 
már a legszükségesebbre sem ad 
pénzt.
SE

Az óvoda- 
feliigyelőbizott- 
ság visszautasí

totta a tanfel
ügyelő vádjait

A város óvodafelügyelőbizottsága 
kedden délután rendkívüli ülést 
tartott, amelyen ismertették a tan- 
felügyelő rendkívül súlyos meg
állapításokat tartalmazó leiratát, 
amelyet lapunk multheti száma 
közölt. Az óvodafelügyelőbizottság 
egyhangú határozattal visszautasí
totta a leiratban foglalt vádakat és 
dr. Székely György, dr. Pesta 
László, Lóránt Gyula és Urbán 
Fülöp felszólalásai után válaszira-

A játék rövid időre abba maradt, 
a botrány szenvedő hőse (egy ma
gántisztviselő) felesége kíséretében 
eltávozott — tiz perc múlva uj já
tékossal ment a szerencsejáték.

A kávéház ellen nem ez az első 
jogosult panasz

a rendőrség közbelépésére

lenne szükség, hogy a kávéház 
tulajdonosa tudomást szerezzen 
arról, hogy a fennálló törvények 
tiltják a családi életeket megölő, 
tiltott szerencsejátékok nyilvános 
üzését.

tót szövegezeít meg, amely tételről- 
tételre vitába száll a tanfelügyelő 
megállapításaival.

A bizottság ülése adminisztrációs 
ügyek letárgyalásával ért véget.

flz Újpesti Hadigondozó Bizottság 
tagjainak kinevezése, a  hadirok
kantak ellátásáról szóló 1933. évi 
VIII. t.-c. 20. §-a, valamint ennek 
végrehajtása tárgyában kiadott uta
sítás 157. pontja alapján a polgár- 
mester az újpesti hadigondozó Bi
zottság tagjaivá 1937 junius 16-ától 
kezdődő hatállyal három évi idő
tartamra ismét Kaposi Ernő és 
Gyak József hadirokkantakat ne
vezte ki.

Anna-bál. A Nemzeti Ifjak Klubja 
julius 31-én, szombaton este a 
Horváth-vendéglő kerthelyiségé
ben tartja hagyományos Anna- 
bálját..

A tej élet, e rő , e g é s z s é g i
A R eco rd  T e jk e re s fe e d e im i V á lla la t  
Újpest, Deák Ferenc-u. 139. Tel.: 2 942-26.

tejének fogyasztásával mindezek elérhetők. Készítményei kannatej, pasztőrfőzött 
palacktej, habtejszin, tejfel, yoghurt, vaj, túró és az összes tejtermékek. Szállítás 
minden mennyiségben. Telefoni rendelések azonnal a legpontosabban eszközöltetnek.

Ha olcsón, jól és pontosam
akarja beszerezni tüzelőanyag 
szükségletét, úgy siessen az

Újpesti Fiiszerkeres-
kedesk Ámlorgulmi it.
Á'rpád-ut 89. alatti telepére ! 
T E L E F O N :  2-946 -58.

Kaliforniai pajzsíetütői mentes 
gyümölcsfát, magastürzsü és 
bokorrózsát, díszfát, díszcser
jét,évelő virágot, gyökeres szőlő
vesszőt stb. bármilyen mennyi
ségben i g e n  o l c s ó n  szállít

DNGHVÁBY JÓZSEF
faiskolája 0EOLÉD
Budapesti iroda: V ., M r á s s y  ut 58.

Árjegyzék ingyen !

«*  Rákospalota legjobb 
s z ó r a k o z ó h e l y e

COLOSSEUM!
fSS m szS n h áz

SzübaíesíD-,
mázoló-,

es
diszifőmunKáí

elsőrendű szolid  hiüiteWen 
legíutányosabb áron  né gézi

Gyárfás Emil
Újpest, 6r. Károlyi*. 35.

Festék, háztartási és piperecikkek 
l e g o l c s ó b b  bevásárlási forrása

V E R M E S  JE N Ő
ÚJPEST, M átyás-fér. 

©
T E L E F O N :  2 - 955 - 21.

REM EK
MŰSOR az

APOLLO
M O Z G Ó B A N

Szőnyeget menyasszonyi

G kelengyét, ágy- és fehér
neműt le g o lcsó b b a n  a

onda-áruházban
vásárolhat

Kemény Gnsztáv-utca 3.

T IZ IA B M
f o t ó  m ű v é s z

f e l v é t e l e i

Újpest, Irpád-at 73. sz.

Erzsilet-fürdő
Újpest, Beiiczky-atca 4.

T elefon : 2-942-54.

Gőz- és kádfürdők. 
Rádiumos gyógyiszapkezelés. 

Szénsavas fürdő.

B Ú T O R T
legjobban
vásárolhat

Asztalos mesterek 
Értékesítő 

Bútoros arnoká -bán

Újpest, Árpúd-ut 21
Telefon; 2-959-09 

Nagy választék !

Kocsis Ándorné
angol és francia 
d i v a t s z a l o n j a  

Rpaicía, Batfhyány-u. 47.

Nem lesz gyermeke
ruházatára gondja, ha 
elsőkézből, a készítő
nél szerzi be. Árban 
legolcsóbb ! Minőség
ben legjobb !

ozollosy
gyermehruim divatárunál 
ürpád-uí SS. szám.

Rranunet
úri és női divatnagyáruház j

lilpest,
Áspást-ist 90. sz.

Minden cikkért szerzője felel. Ki
adásért és szerk. felel Gergelyi 
Oszkárné. X jelzésű közlemények 
fizetett hirdetések. Hirdetések ára 
%, soronkéut, 1 hasábosán 40 fillér.

Nyomatott Weber Gusztáv „Grafika" nyom
dájában, Újpest, Jókai-utca 18. Tel. 2-955-16.




