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Hazafias és humánus 
Újpest!

A legelső magyar ember, a legne
mesebb király szive vérébe mártott 
tollal 1914. julius 28-án levelet irt 
nekünk is: „Legfőbb vágyam volt, hogy 
az Isten kegyelméből még hátralevő 
éveimet a béke művének szentelhessem 
és népeimet a háború áldozataitól és 
terheitől megóvhassam!" . . .  A gond
viselés másként határozott. . .  . „Gyil
kos merényleteknek egész sorozata s 
egy tervszerűen szőtt és keresztülvitt 
összeesküvés . .  . borzasztó sikere szi
vén talált engemet és népemet." . . . 
„Bízom Ausztria-Magyarországnak ön
feláldozó lelkesültséggel telt vitéz had
seregében. És bizom a Mindenhatóban, 
hogy fegyveremnek adja a győzelmet."

Ezt mondta a király.
„Győzni fogunk!" . . . igy*szólt a 

miniszterelnök.
„Bevonulok!" kiáltá a katona.
„Imádkozom éretted!" mqndá a 

feleség.
„Apám, vigy el engem is!" rimán- 

kodik a kis fiú.
„Sebeitekre gyógy irt csepegtetek!" , 

mondá az orvos.
„Veletek maradok, akik itthon vagytok 

és nem fogtok éhezni ", szól nyugodt 
öntudattal a társadalom!

A király szavai az újpestiek szivében 
is fellobbantották a hazafias lelkese- 
dést és a humánus érzelmeket.

Hétezernél több katona ment el 
tőlünk a harcmezőre, hogy életét és 
vérét áldozza fel a hazáért és a királyért.

A kenyérkeresőt elvesztett családok 
segélyezésére a segitőbizottság rögtön 
megalakult.

A Vörös Kereszt újpesti fiókja a mű- j
ködését rögtön megkezdte.

A Lujza-Leány-Egyesület lelkes tag
jai pénzt, a kórházak számára ágy- I 
nemüt s a sebesültek számára fehér
neműt gyűjtenek.

És Újpest lakossága tömegesén áldo- 
ik Hadúrnak az oltárán.

Hogy a hazafias lelkesedés és hu- ; 
mánsu érzelem mit volt képes elérni 
egy-két hét alatt: megmutatják a kö- 
etkező adatok:

A Polgári Segit6 Bizottság gyűjtésének 
eddigi eredménye 13.882 korona. Figyel
meztetjük az áldozatkész közönséget, hogy 
cak olyan gyüjtöiveken jegyezzen s adomá

nyait csak olyan gyüjtőivek tulajdonosainak i

szolgáltassa át, amely gyüjtőivek, hatósági 
pecséttel és aláírással vannak ellátva, mert 
egyébként a szeretet fillérei nem szolgálják 
a jótékonyságot, hanem a rosszlelkü, pénz
éhes egyének zsebeit.

Városunk hatósága 3 népkonyhát állított fö l 
s ezekben a behívott katonák gyámol nélkül 
maradt 2200 családja kap naponkint jó, 
és elegendő ebédet.

A katonanapon, melyet Felséges királyunk 
84-ik születése napján dr. Jarmatzky Sán
dor városunk főjegyzője rendezett, 48ő6 
korona s 82 fillér gyűlt össze a perselyekben. 
Újpest hölgyei pedig reggel hat órától az 
est beköszöntéig hazafias buzgalommal 
gyűjtötték a filléreket, amelyeknek feláldozá
sára városunk egyik poétájának. Magyar 
Elemérnek „A katonákért" című szép verse 
is buzdította a közönséget. A szép vers jö
vedelmét szintén a katonanap céljaira aján
lotta föl a költő. Napközben munkásaink 
zeneszóval vonultak végig az utcákon s 
minden egyes urna előtt hazafias dalokat 
énekeltek. Este Őfelsége születésnapjának 
ünneplésére kivilágították a várost s nyolc 
órakor fáklyásmenet indult el a városháztól, 
ahol dr. Miklós Antal polgármesterünk lel
kes beszédet tartott s Újpest tántoríthatatlan 
királyhüségének és hazaszeretetének lángoló 
kifejezést adott, mire a lampiónok és fáklyák 
körül sereglett néptömeg a királyt és a ha
zát éttatte s azután ai  egyesült újpesti zene
karok az „Isten áld meg a magyart" húzták 
el zsolozsmaként.

A hazafias és a szamaritánus munkából 
bőven kivették már eddig is részüket Te- 
szárik Antalnéval az élén a Lujza-Leány- 
Egyesület, — Papp-Szilágyi Lászlóné és 
Dolánszky Jánosnéva! élén a Szent Erzsébet 
Nőegylet, — Friedmann Árminné és dr. 
Kálmán Ödönnével az élén az Izraelita Nő
egylet, továbbá Berecz Gyula kir. tanácsos 
és tanfelügyelő vezetése alatt az újpesti tan
testület.

E 'eiséges tények Újpestnek dicsőségére 
válnak.
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HÍREK r o u r t r
X. Pius P ip a  meghalt. A római 

katholikus keresztény egyházat nagy gyász 
érte. F. hó 19-én hajnaíi 2 órakor 79 éves 
korában megh; It Rómában X. Pius pápa, aki 
Guiseppe Sartó néven 1903-ig velencei pát
riárka volt. Tizenegy évig ült a pápák tró
nusán. A magyarokat szerette s utolsó tette 
az volt, hogy az Osztrák-Magyar monarkiá- 
nak Szerbia elleni fenyitő háborúját helye
selte. Rövid haláltusa után visszaadta lelkét 
a Teremtőnek, legyen örök üdv a mennyei 
jutalma.

Szeptem ber 1-én megnyitnak 
az elem i iskolék. Jankovich Béla val
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet 
bocsátott ki, mely szerint az állami és köz
ségi elemi iskolákban, az állami és községi 
kisegítő iskolákban és a gyógypedagógiai 
intézetekben a tanítás az eddigi rend szerint 
szabályszerűen megkezdődik. A háború ideje 
alatt csak az isméUöiskolákban szünetel a 
tanítás s ott, ahol a mezei gazdaság meg

kívánja, a tankötelesek utolsó három IV., V. 
VI. évfolyamát további intézkedésig, a gaz
dasági munkában való részvéte! céljából, az 
iskolábajárás kötelezettsége alól felmenti. 
Az óvodák szintén a rendes időben nyitan- 
dók meg. — Az egyetemeken, jogakadémiá
kon az 1914-15-iki tanév szintén szeptem
ber 1-én kezdődik.

Védekezés a fertőzőbetegsé
gek e llen. A belügyminiszter a fertőző
betegségek meggátlása ügyében körrendele
tét bocsátott ki, amelynek értelmében a 
szükséges óvintézkedések azonnal megteen
dők s különösen ügyelni kell azokra a fer
tőző betegségekre, amelyek hányás és has
menés kíséretében lépnek föl. A kórházi 
helyiségek készenlétben tartandók.

Levelezés a hadrakelt katonák
kal. A posta- és távírda igazgatósága arról 
értesíti a közönséget, hogy a hadrakelt se
reghez tartozó katonai és polgári egyének 
részére feladott levelek a rendes forgalom
ban használt bármely levélboritékban is 
portómentesen továbbittatnak, a borítékon 
bármiféle portómentességi záradék alkalma
zása teljesen felesleges és szükségtelen.

Tilos a priváta. A közoktatásügyi 
miniszter rendeletet adott ki, amely szerint 
a középiskolai tanároknak megtiltja, hogy a 
saját intézetük növendékeinek magánoktatá
sára vállalkozzanak, más iskolák tanulóinak 
pedig csak akkor adhatnak privátórákat, ha 
azt a tankerületi főigazgató megengedi.

Fizessük az adót. Sokan azt hiszik, 
hogy a háború ideje alatt nem kell adót 
fizetni. Ez egy nagy tévedés 1 Az adót most 
még inkább be kell fizetni, mint máskor, 
mert a pénzre most az államnak és a város
nak is nagyobb szüksége van, mint béká
ban s éppen azért a végrehajtások sokkal 
erélyesebben fognak foganatosíttatni, mint 
békés időben. Tartsa tehát mindenki erkölcsi 
és hazafias kötelességének az adó rögtöni 
befizetését.

A Hazafias Lujza- Leány-Egyesü
let f. hó 13-án Teszárik Antalné elnök
lése alatt választmányi ülést tartott, amely 
az elnöknö indítványára nagy lelkesedéssel 
elhatározta, hogy a bevonultak családtagjai
nak segélyezésére eddig gyűjtött összeget a 
Lujza Leány Egyesület pénztárából 100 ko
ronára kielégésziti. A gyűjtést a választmány 
tagjai 10 gyűjtő íven tovább folytatják. El
határozta továbbá, hogy a kórházba került 
sebesültek számára fehérneműt és ágyneműt 
fog a választmány gyűjteni s a fehérnemű 
javítását, foltozását egy e célra kijelölt he
lyiségben a választmány tagjai állandóan 
fogják eszközölni. A hazafias Lujza-Leány 
Egyesület a segitőbizottságnak és az ápoló 

, Vörös Kereszt újpesti fiókjának tevékenysé
géhez igy járul hozzá a legbuzgóbban.

Figyelmeztetés. A hidakon és a ka- 
: tonailag őrzött épületek közvetlen közelében 
I való megállás tilos és a közönség a katonai 
közegek első fölszólitásának vonakodás nél
kül engedelmeskedni tartozik, mert különben 
kiteszi magát annak, hogy az őrség fegyve
rét használja. A Duna-hidak közelében való 
úszás és csónakázás veszedelmes, mert ha 

! nem tesznek eleget az őrség fölszólitásának, 
j az őrök szintén lőnek.

Ijjul iQiltiill műiül Imát tűi uam, MHini, miül ü iiitua 
ü  mMiiilu! liftüil IM-iíI. litiMn. iDMüüal sala.
Zsebóratisztitás 1 korona. Üveg, mutató 20 fillér. Javítások elfogadtatnak.
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FIGYELEM 1
85000 pár cipő 
4 pár cipő 9 K.
Minthogy az alábbi cég; óriási mennyi
ségű cipókésaletet raktározott be, tet= 
jesen uj fazonban, abba a kellemes 
helyzetbe jutott, hogy 2 pár úri és 2 
pár nói fflzós cipót, sárga vagy fekete 
színben, erősen szegezett talpbórrel, 
feltűnően elegáns kivitelben mind a 
4 párt, nagyság, szám vagy cm. meg
jelölésével, utánvéttel 9  K-ért adhatja.

S. Stroch, Krakau (ősien.)
nagy cipökiviteli áruház 

KRAKOWSKA 29-68 U.
Meg nem letelő árut kicserélünk, vagy a pínzt 

visszaadjuk.
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TISZTIT

Ifj. Erker András utóda

Lampl Simon
festékkereskedö, Újpest, Arpád-ut 54.

MELOCCO- CEMENT 
FŐRAKTÁR

TELEFON 13-08. sz.

g ips z  n a g y b a n i  
ELADÁS

Ajánlom dúsan felszerelt raktáro
mon levő finom olajfestékeimet, 
hengeren őrölt finom festékek. 
Padlófeslékkülönlegességek: 
„Pillanat”  padlófénymáz, gyor
san szárad, fényét állandóan tartja, 
szagtalan. Parkettpaszták és be- 
eresztö. Parkettkefe, tiszta sörte. 
Kencék, lakkok és mázak, garan
tált tiszta áru. — Marx-féle zo« 
mánc (email-festék) fürdőkádak 
és kertibutorok részére. Ecsetek, 
korongkefék, meszelők elsőrangú 
sörtéből. Az összes háztartási 
cikkek nagy választékban. — 
Művészeti olajfestékek, kazetták 
és festővászon. =====

Csak tiz fillér
egy csinos kiállítású, erős 
kötésű, 8 éuig használható

lakbérkönyv
Nagyobbuételnél és ismét- 
elaőóknak engedmény 

+  Kapható és megrendelhető

B U R K E R T  E D E  könyunyomdájőban 
Ú j p e s t ,  Kemény Gusztáv-utca 1. szám

QEVESZ
■  %  beton-, vízvezeték-

JÁNOS!
■

és csatornázási-vállalkozó ■ 
5

Gyártelepei: mm

Újpest, Osz-u. 12 !
Rákospaiota-Ujfalu, Rákosi-ut 105 " 
Telefon 174-50 Telelőn 04-50 j

Hideg paffé.
ni. Ti 44-65

KitQnő kávéházi italok.

Dűrr J anos é p í t é s z és 
építőmester

*  . .z. _ _ / /  *1 '  J i i  Vállal - mmdennemű építkezést, külerr~fcöfnüves és, kiilpn
V^ 'SZ ‘“U lw c l  Ö Ö ~ 1 K  S Z a m  3 , 1 3 . 1x 1  ácsmunkát is. bt: * =• Kívánatra készít tervekét'is,

* ' . ijjj 1 W: T* ¥» 4* “ kv»« •**<••«' ♦*«y •: «  s  wú ■ ***** *”  8" ® 1 ■ 'r

Nyomatott Burksrt Ede könyvnyomdájában Újpest, KeményloJsMife j.


