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Korányi Jenő.
Nem mágnás Ó. Nem dzsentri. De 

még csak nem is «doktor». Hanem 
csak iparos! A napvilágot nem czi- 
mereskastélyba, nemesi kuriaselyem- 
párnás hálószobájában látta meg elő
ször, hanem egy munkássni földszin
tes házikó szürke, homályos kis szo
bácskájábán.

Ha grófnak születik, nagy jövőt, 
hírnevet és dicsőséget jósoltak volna 
neki.Miután szegénynek született, nem 
jósoltak semmit. Az lesz, ami az apja. 
Ami a nagyapja is volt. Egy atom. 
Egy ember a millió között. Akinek lé
tezéséről a hozzátartozóin kívül csak 
az anyakönyv tud; Egy ember, aki 
azért született a világra, hogy végig
küzdjön, nyomorogjon egy emberöl
tőt s csendesen, észrevétlen, — mi
ként született — el tűnjék ismét az 

. árnyékvilágból s soha ne legyen része 
az örömekben, melyet az élet nyújt a 
szerencséseknek, a kiváltságosaknak.

Mikor a szülői házból elindult az 
élet bizonyalan útjára, a szülői áldá
son és szereteten kivid a jó tanács
volt mindaz, mit magával vihetett útra 
valóul. rLégy szorgalmas — mondták 
neki — és becsületes mert ssak igv 
fogsz boldogulni!)) És Korányi Jenő 
híven megfogadta szülői tanácsát.

Szorgalmával anyagilag boldogult, 
becsületességével megszerettette ma
gát embertársaival, akik felismerték 
benne at kiváló tehetségű iparost, a 
közéletért áldozni és cselehedni tudó 
és akaró, puritán jellemű embert. Es 
ebből fakadt aztán a bizalom árja, 
mely ővele szemben igen sokszor a : 
legszebb módon megnyilvánult.

Mint kitünü iparost, a helybeli ipar
testület elnöki tisztére emelték, ahol 
a legjobb tudását ér akaraterejét 
vetette latba, hogy ennek a dolgozó, ál
lamfenntartó középosztálynak anyagi 
helyzete javuljon, társadiímilag pedig 
elfoglalhassa azt a helyet, mely őt 
méltán és jogosan megilleti.

Mint a függetlenségi párt vezető- j

j embere, elveihez és megyóződéséhez 
mindenkor bű volt, soha sem csere- 

| berélte, mint — sajnos — azt igen so
kan megteszik.

Mint a róm. kath. egyháztanács 
tagja, becsületesen szolgálja egyháza 
érdekeit.

Mint városi képviselő a városháza 
közgyűlésein, mint vármegyei tör
vényhatósági tag a vármegyén oda
adással és önzetlenül képviseli a város 
és a polgárság ügyeit; a f. hó 23-án 
tartott városi képviselőtestületi köz
gyűlés egyhangúlag megválasztotta 
városi tanácsossá, ami ismét a szeretet 
megnyilvánulása és a polgári erény és 
becsület elismerése volt

És megvagyunk róla győződve, 
hogy Korányi Jenő eme uj tisztében 
is meg fogja állni a helyét. A polgár
ság érdekeit a tanácsban is olyan 
energiával fogja megvédeni, mint 
megvédte eddig egyebüt is és ebben 
a biztos meggyőződésben üdvözöljük 
őt, mint a városi tanács legújabb 
tagját. Keszeg Lajos.

2. Árvaszéki elnöki állásra dr. Reiner 
Miklóst.

3. Fogalmazó gyakornoki állásra GterÖ 
Istvánt, Kriszt Józsefet.

4. Gyakornoki állásra Weszeli Józsefet.
5. Iparügyi tanácsosi állásra Korányi 

Jenót.
6. Kultur tanácsosi állásra dr. Szabó 

Bélát.
7. Tanácsjegy zónek Várady Zsigmondot.
8. Aljegyzői állásraErschinger Ignácot.
9. Árvaszéki jegyzővé Kiss Ödönt.
Nagyobb vihart a kultur tanácsosi állás

okozott, a melyen egy pár szótöbbséggel 
j László Endrével szemben sikerült a függet
lenségiek egy részének támogatásával dr. 
Szabó Bélát megválasztani.

Az iparügyi tanácsosi állás betöltése 
egyhangúlag történt, ami igazán nagy 
megelégedésre szolgál minden oldalon, 
mert a képviselőtestületben helyt foglaló 

j  iparosok a saját kebelükből való embert 
láthatnak helyt foglalni a tanácsban.

Tisztújító közgyűlés.
1911. m á rc iu s  33-án.

Vasárnapi számunkban jeleztük a szom
bati közgyűlés előre látott eredményét, 
melylyel a képviselőtestület többsége meg
lehet elégedve. Óriási felvonulás volt. Biz
tosan megjelent a testület •/« része.

Fazekas Ágoston alispánt dr. Miklós 
Antal helyettesítette a közgyűlés vezetésé
ben. Röviden bejelentette újpesti Wolfner 
Lajos elhunytét és áttérve a tárgysorozatra, 
két jelelő-bizottsági tag kiküldetését kérte. 
Titkos szavazással megválasztattak a füg
getlenségi párti Pohl Károly és Viktora 
Ferenc. A  bizottságba a polgármester meg
hívta még Szeker Károly és dr. Héderváry 
Lehel testületi tagokat.

A  jelölő-bizottság visszavonulása alatt 
a közgyűlés fel lett függesztve és majd a 
kijelölő-bizottság alapján a képviselőtes
tület megválasztotta:

1. Közigazgatási tanácsosi állás vezeté
sére Berényi Antalt.

Az Ipartestület gyűlése.
Ismételtük egyik múlt számunkban az 

Ipartestületünk évi jelentését és bő kivo
natban közöltük annak munkálkodását. A  
közgyűlést most vasárnap tartották Korá
nyi Jenő elnökségével. Még a tárgysoro
zat megkezdése előtt dr. Wárady Pál ipar
hatósági biztos talpraesett szavakkal kö
szöntötte lel Korányi Jenöt azon alkalom
ból, hogy a város iparügyi tanácsosnak 
megválasztotta.

Ez az egyhangú megválasztás — ugy- 
mond — nemcsak Korányi Jenőnek meg
tiszteltetés, — de megtiszteltetése Újpest 
összes iparosságának.

Ezután letárgyalták a napirendre tű
zött pontokat. Megválasztották az uj elöl
járókat, elfogadták a zárszámadást és hoz
zászólás nélkül megszavazták a jövő évi 
költségelőirányzatot.

A  közgyűlés az elöljáróság javaslatira 
a kisebb javadalmazásu tisztviselők fizeté
sét 20—20 koronával felmelte és ízen költ
ségtöbblet fedezésére elhatározta, hogy a 
tanoncszerződési 2 koronás és szabadulási 
4 koronás dijat egy-egy koronával fel
emeli.

‘ W éber Henrik Újpest Arp id -u t 30. Szesz
gyárral szem ben .

H érté k  utáni m e g re n d e lé se k e t e lv á lla lo k  
árkán, állan dóan  ra k tá ro n  lc v ó  d i v a t o s

K ész té r ti- és gyerm ekrshékban nagy választék.

k g ja tá n y o fia b b
s z ö v e t e k b ő l .

Rmmákkrál ölesé árak.
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Tihanyi Géza indítványára ezen fize- 
tésjavitási határozatot Pohl Károiy titkár
ra is kiterjesztették.

A  lemondás folytán megüresedett ügyé
szi állást nem töltötte be a közgyűlés, ha
nem akként határozott, hogy jogi ügyek
ben kikéri az iparhatósági biztos, dr. Wá- 
rady Pál véleményét s az ügyészi állás do- I 
táeióját, 200 koronát, az ipnrhatósági biz
tosnak személyéhez kötötten tiszteletdij 
gyanánt ajánlja fel.

újpesti Wolfner Lajos

Elsők voltunk, kik a múlt héten a meg
rendítő gyászhirt tudattuk Újpest lakossá
gával. Hosszú cikk keretében ismertettük 
a kiváló férfiú pályafutását, érdemeit és 
sikereit. Most csak a gyászszertartás esemé
nyeivel foglalkozunk. Elsősorban közöl
nünk kell, hogy Újpest város e hó 25-én 
délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott dr. 
Miklós elnöklésével, hogy a város díszpol
gárának, volt községi és törvénybirájának j 
elhalálozása alkalmából a kellő tisztelet j 
adásról értekezzék.

Berényi Antal atanáos nevében a követ
kezőket terjesztette e lő :

Tekintetes Képviselőtestület!
Szomorú kötelességet teljesít a városi [ 

tanács akkor, amikor bejelenti, hogy újpesti 
Wolfner Lajos városunk díszpolgára, a rég
múlt időkben községi bírája, a jótékonysá
gáról általánosan ismert és közszeretetben 
álló f érfia t. hó 23-án 88 éves korában jobb
létre szenderült.

Mély gyász és fájdalom fogja el szivün
ket, amikor e nemes lelkű igaz férfiú elha
lálozását bejelentjük, mély gyász és szomo
rúság, melyet nem tud enyhíteni az sem, 
hogy Mindenható oly magas kort adott 
osztályrészül, aminőt keveseknek hagy 
megérni.

A  fentelőadottak alapján a városi tanács 
a következő javaslatot terjeszti elfogadásra ! 
a képviselőtestület elé:

1. A  város közönsége nevében adassák 
ki egy gyászjelentés a város díszpolgárá
nak újpesti Wolfner Lajosnak elhalálozá
sáról, amely gyászjelentés a képviselőtes
tület tagjainak és a helyi hatóságoknak 
kézbesittetik és annak szövegét a nagykö
zönség részére helyi lapok utján adja tudtuk

2. Az elhunyt temetése alkalmával ál
lítson a város a koporsó mellé diszőrséget.

3. Helyezzen a ravatalra koszorút.
4. Örökítse meg ismételten az elhunyt

nak elévülhetetlen érdemeit és fejezze ki a 
családnak részvétirat utján fájdalmát és 
részvétét.

5. Ezen részvétirathoz hozzácsatolva a 
most hozandó közgyűlési határozatot, azt 
küldöttség utján juttassa a gyászoló család 
kezeihez.

6. Határozza el a képviselőtestület, hogy 
az elhunyt érdemeinek megörökítéséül .új
pesti Wolfner Lajos alapítvány* címen 
5000 koronás alapítványt tesz, melynek

kamatait évenként önhibáján kivül elsze
gényedett iparosok felsegitésére fordítja; 
ennek fedezetéül évenként 200 koronát a 
város költségvetésébe állandóan felvenni 
rendel és az alapítólevél megszerkesztésé
vel és a jóváhagyás kinyerésével a városi 
tanácsot megbízza.

7. Testületileg részt vesz a temetésen.

Újpest város közönsége neaében végső 
búcsút vegyünk tőled.

Igaz fájdalommal nyújtjuk jobbjainkat 
lelankadt jobbod felé, melyet te mindig sze
retettel nyújtottad polgártársaidnak, mely
nek erejével visszatartottad vesztüktől, az 

i eltévelyedetteket, s melynek áldását annyi 
! ezer szükölködőre kiterjesztetted.

Korányi Jenő iparügyi tanácsos képvi
selőtestületi tag a határozati javaslatot 
mély megilletődéssel fogadja el és annak 
minden szavával együttérez, nem mulasztja 
el azonban kiemelni, hogy újpesti Wolfner 
Lajos különösen az iparosság érdekébén 
mily sokat tett. Őszinte mély részvétét és 
igaz fájdalmát fejezi ki ismételten a várost 
ős a Wolfner családot ért pótolhatatlan 
veszteség fölött.

Dr. Földes István képviselőtestületi tag 
úgy a maga, mint elvtársai nevében fogadja 
el a tanács javaslatát.

Tisztelettel és szeretettelfogunk vissza
emlékezni az elhunytra és mélyen együtt- 
érezünk a gondviselés által sújtott csa
láddal.

Dr. Kiss Sándor képviselőtestületi tag 
elfogadja a tanács javaslatát. Hangsúlyozni 
kívánja, hogy újpesti Wolfner Lajos halála 
felett pártkülömbség nélkül sírhatunk.

Ehrenwald Vilmos képviselőtestületi tag 
a javaslatot elfogadja és kiegészíteni kéri 
azzal, hogy a simái a város polgármes
tere a város közönsége nevében az elhuny
tat elbucsuztassa.

Minthogy több képviselőtestületi tag 
szólásra nem jelentkezett elnöklő helyet
tes polgármester helyéről felemelkedve ki
hirdeti a képviselőtestület határozatát, me
lyet a közgyűlés tagjai állva hallgattak 
végig.

Újpesti Wolfner Lajos a város díszpol
gárának, volt községi és törvénybirájának 
elhalálozása alkalmából a város képviselő- 
testületi közgyűlése elhatározza: ami Be
rényi előadott, megtoldva Ehrenwald indít
ványával.

A  temetés.
E hó 25-én délután 2 órakor külön vil

lamos kocsisorok szállították a nagy ember 
áradatot az Andrássy-uti gyászházhoz. Ú j
pestről bement a tanács, a képviselő testület, 
az ipartestület elöljárósága gyászlobogóval, 
a gyermekbarát egyesület, az izr. szent egy
let és még számos testület. A  temetésen 
részt vette a fővárosi kereskedelmi és pénz
ügyi előkelőségeken kivül Szterényí József 
és nagy Ferencz ny. államtitkárok, több fő
rend, képviselő és a magyar közgazdaság 
életnek legtöbb kiválósága.

A  gyászszertartást Kohn Sámuel fő
rabbi végezte, kinek gyönyörő búcsúztatója 
után a kerepesi temetőben helyezték örök 
nyugalomra az elhunyt előkelő halottat.

A  sírnál a gyári személyzet nevében 
Vágó Miksa beszélt és Újpest nevében dr. 
Miklós Antal a következő beszédet mon
dotta :

Mély megilletődéssel állunk sírod kapu
jánál díszpolgárunk, drága halottunk, hogy

Jobbod utolsó öntudatos mozdulata is 
még négy nappal ezelőtt szentesítette 
egy nagy jótettedet, bizonyította váro
sod iránti őszinte szeretetedet és akkor még 
férfiasán adta vissza kézszoritásunkat, mi
dőn nemes tettedért köszönetét mondani 
jártunk előtted.

Jobbod nem szorítja vissza többé jobb
jainkat t

Szivünk szorongva dobog felel tetemed 
láttára, érezve nagy veszteségünket s e 
dobogásra már nem dobban vissza többé
szived!

Szivjóságoddal mindig párosult bölcses
séged, melyei egykor polgártársaidat kor
mányoztad, nem fogja többé irányítani pol
gártársaid tetteit.

A  lelked, mely köztünk élt, most már a 
nagy végtelenség kifürkészhetetlen utján 
halad a Mindenható felé, szived pedig, a 
nagy nemes szív itt fog porladni távol pol
gártársaidtól.

Itt állunk sírodnál mélyen elszomorodva, 
elveszted fölött s e szomorúságunkat még 
jobban növeli, hogy nem a mi földünk, — 
nem az a föd adja nyugvó helyedet, melyért 
egész életed során serdült ifjúságodtól fogva 
71 éven heresztül szakadatlanul utolsó ön
tudatos pillanatodig dolgoztál és melyet 
munkád és bölcsességed tett áldásthozóvá.

Halóporaidban nem maradhattál köztünk 
drága halott s azért idejöttünk, elkisértünk 
utolsó utadra és meghoztuk neked és ime 
sírodra selyezzük igaz szeretetünk és mély 
hálánk babérkoszorúját, hogy betakarjuk 
vele porladó szivedet és meghoztuk neked 
fájdalmunk igaz könnyeit, hogy megöntöz
zük vele sírodat, hogy szeretetünk és hálánk 
babérja sohase hervadhasson el sírodon.

Isten veled

1912. márczius hó 28-án déli 12 órakor 
a városi tanács az összes tanácstagok rész
vételével b. polgármester vezetése mellett 
megjelentek a gyászoló családnál, ahol meg
ható részvétiratot adtak át.

V égre egy erélyes lépés.
Az a teher, az a sok zaklatás, a me

lyekben a munkaadó iparosságnak része 
van a munkásbiztositő és betegsegélyező 
törvény rendelkezéseiből kifolyólag, múlt 
vasárnap újabb mozgalmat provokált.

Az építő iparosok országos szövetsége 
e hó 31-én rendkívüli országos közgyűlést 
fog tartani Újpesten, melyen behatóan kí
ván foglalkozni a munkásbiztositás kérdé
sével és az erről szóló törvény revíziójával.

Mint a szövetség helyi lapja, kötelessé
günk a szövetség ezirányu akcióját részle
teiben is megismertetni.

WÁ6NER FERENCZ
virág-kereskedő, koszorú
én csokor-nagykőtészete

ÚJPEST, VfiROSHÜZ-ÉPÜtET. HtflPITTHTOTT: 1882.

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

Frissen vágott olasz virágok 
legolcsóbb beszerzési 

::  forrása. ::

Megfiiuásra azonnal IödöR. eyászftoszoruRíél óra alatt.



Az 1907. év óta egészen az 1911. év 
óta Gazéig az ösBzes épitö-iparosszövetségi 
gyűléseken kifejezett és kiránt gyökeres 
reformok a kővetkező pontokban csúcso
sodnak ki: ,

1. Az ügykezelés jelentékeny egysze
rűsítése.

2. Á  tisztviselői összelérhetlenség elve
inek kimondása és végrehajtása.

3. Á  munkaadó és munkás érdekeltség 
paritásának ténylegessé tétele.

4. A  betegsegitő pénztári járulékoknak 
a tényleges munkabér alapján való számí
tása.

5. A  tőkefedezeti rendszer eltörlését az 
építőiparra vonatkozólag.

6. A  baleset biztosításnál az egyéni be
jelentés kötelezettségének megszüntetése.

Ezen már országosan megvitatott pon- 
tozatok ma, vasárnap az újpesti szövet
ségben is beható vita alá kerülnek és re
méljük, hogy itt is magáévá teszi ezen re
formpontokat Újpest épitő iparossága.

Az Újpesti Gyermekkórház 
Egyesület,

Az Újpesti Gyermekkórház Egyesület 
f. évi március hó 25-én tartotta meg Yl-ik 
évi rendes közgyűlését.

Höbert Béla elnök meleg szavakkal üd
vözölte a nagy számban megjelent egye
sületi tagokat s a közgyűlést, a jegyző- 
könyvhitelesitők kijelölése után, megnyi
totta.

A  közgyűlés tudomásul vette a titkár 
évi jelentését, a főorvos jelentését, a pénz
tári kimutatást, a vagyonmérleget, elfo
gadta a költségvetési előirányzatot s a fel
mentvényt egyhangúlag megadta az el
nökségnek, a pénztárosnak és a számvizs
gálóknak.

A titleár évi jelentésétől legkimagaslóbb 
mozzanat az, hogy gróf Károlyi László két
20,000 koronás telket ajándékozott az egye
sületnek, s hogy az elnökség az Árpád-ut 
96. szám alatt lévő szomszéd teleknek a 
felét 15,000 koronáért a kórház oéljaira le
kötötte. így tehát megvan a lehetőség a 
kórház további fejlesztésére. A  közgyűlés 
felhatalmazta az elnökséget az adásvételi 
szerződés megkötésére s gr. Károlyi Lász
lót örökös taggá választotta meg.

A főorvos jelentése szerint a Gyermek
kórházban 1911-ben 587 benfekvő beteg 
volt s ezek 17480 ápolási napot vettek 
igénybe;— a bejáró betegek száma 5058 
volt. A  lefolyt 5 év alatt a Gyermekkór
házban összesen 2254 [benfekvő beteg 
67341 ápolási napon gyógykezeltetett. Az
1911-ik évi halálesetek száma 27, a mi 
45/io*/o-nak felel meg.

A pénztáros jelentése szerint az egyleti és 
kórházj b e v é t e 1 47314 K  38 fillért, a k i- 
adás  45985 K  67 fillért s igy a pénztári 
m ar ad v án y 1355 K  71 fillért tesz ki. 
A z egyesület v a g y o n a  104,988 K  4 f., 
terhe 39,944 K  74 f., s igy tiszta vagyona 
65,043 K  30 f. A  f. évi költségvetés 42,450 
K  egyleti s kórházi bevétellel s 42,074 K 
65 f. kiadással irányoztatott elő.

A tisztújítóé Tyrmann J. korelnöksége 
mellett közfelkiáltással ejtetett meg.

Megválasztattak: elnökké: Hébert Bé
la, társelnökké: Papp Szilágyi Lászlóné, 
alelnökké: dr. Miklós Antal, dr. Jarmatz- 
ky Sándor. Választmányi tagokká: And- 
rejka József, Barta Dezső, Bendász János, 
Gutkopf György, Ivánkovits Kálmán, Kőh- 
ler Ferenc, Ladányi Zsigmond, dr. Major 
Ferenc, Emmerlieng Rezső, Moróc Sán
dor, Nagy Ferenc, Perich Károly, Scherer 
Gyula, Ragályi Kálmán, Sarudy János, 
Tyrmann József, Vághő Ferenc, dr. Va
rázséji' Béla, Vurm Elemér, Zettl János, 
Berényi Antalné, őzv. Dolánszky János- 
né. özv. Endre Jánosné, Fonyó Janka, Föl
des János Károlyné, dr. Fuchs Ignácné, 
Henter Gáborné, özv. Kárpáti Jánosné, 
Liszer Emma, Mayor Gyuláné, Massjung 
Károlné, Mauritz Juliska, Nevelics An
talné, Pétery Teréz, Prém Istvánná, Rein 
Adolfnó, Sóbányi Gyuláné, Somlyai Kál
mánná, özv. Szerényi Kázmérné, Takács 
Emilné. Póttagokká : Nádaskay Richárd, 
Kada Arnold, Kalmár Károly, Hadinger 
Gyula, Ullmann Károly, Körösi Lajosné, 
Tichler Jánosné, Kuliner Henrikné, Sza
káll Kálmánná, Winkler Istvánná. Szám- 
vizsgálók : Bartha Péter, Benkovits Imre, 
dr. Venetiáner Lajos. Póttaggá: Fazekas 
Ágoston, Pestvármegye alispánja.

Választás után egy kegyeletes ünne
pély következett. Az egyesület ugyanis a 
kórház tanácsterme számára P  ö r g e Ger
gely festőművész által megfestette özvegy 
H e i l  Józsefné, szül. Bencsik Borbála arc
képét, a ki végrendeletileg egy Újpesten 
léíesitendő szegénygyermekkőrház céljai
ra hagyományozta ingatlanait, megfestet
te továbbá H|6 bé r t  Bélaelnökjarcképét, a 
ki fáradhatatlan buzgalommal megvalósí
totta a hagyományozó eszméjét. Mindket
tőnek az érdemeit szép, tartalmas és len
dületes beszédben méltatta Kovácsy Kál
mán országgyűlési képviselő.

Az arcképekről a lepel lelkes éljenzés 
között hullott le. Ez ünnepélyes jelenettel 
a közgyűlés véget ért. B. Gy.

Rajzkiállitás a főgimná
ziumban.

Jurkovics Viktor, főgimnáziumunk agi
lis rajztanára, szorgalmasabb és tehetsé
gesebb tanítványainak privátmunkáiból 
kiállítást rendezett az iskola rajztermében.

Ez a kiállítás nem volt a nagy nyilvá
nosságnak szánva, ép azért egész őszinte 
s intim volt, a mi a művészetben a leglé
nyegesebb.

Mert gyönyörűség meglesni a tanulók 
bensőségteljes, naiv egyéni megnyilatko

zását minden szellemi téren, de leginkább 
a képzőművészetekben.

Megfigyelni, látni szellemének, lelké
nek önmagából induló fejlődését.

Ilyenkor válik ki a müvészpedagogus, 
ki nem sablonszerű művészi dogmákat 
szuggerál tanítványaira, hanem beleélve 
magát ezeknek lelkületébe, érintetlenül 
meghagyja individuális felfogásukat.

Egész törekvése csak oda irányul, hogy 
az egészséges irányban megmaradjon, ma
gát a természetet, mint a legnagyobb mes
tert vegye mintául.

Mindezeket ezen a kiállításon a leg
őszintébb örömmel tapasztaltuk. Látva e 
szép sikert s érdeklődve a rajztanár mű
vészeti pedagógiai elvei iránt, felkérésünk
re szives volt a következőkben irányelveit 
kifejteni:

, Az a tapasztalatom, hogy a tanulók 
nagy része a rajzolás iránti hajlamtól vagy 
kedvtől ösztönözve, az iskolán kívül is fog
lalkozik rajzolással és pedig legtöbbször 
előmeneteleiknek hátrányára, arra készte
tett, hogy az iskolán kívüli foglalatosko
dásnak az irányítását kezembe vegyem és 
az ifjúság törekvését tudásának begyakor
lására és megszilárdítására irányítsam.

Ezen ténykedésem várakozásomat fe
lülmúlta. A  rajztanitás és festés gyakorlá
sának kiterjesztése a kevésbbé érdekes s 
szigorúan tanulmányi jellegű iskolai fog
lalatoskodáson túl hatalmasan emeli az 
ifjúságnak érdeklődését s rokonszenvét a 
tárgy iránt, a mennyiben saját Ízlése, fel
fogása és hajlamai is tért nyernek.

Hathatósan fokozzák az ambíciót és 
előmenetelt az évközben többször rende
zett kiállítások, a mikor alkalmuk van 
munkáikat tanulótársaik munkáihoz ké
pest értékelni, azokat megtárgyalni, a jó 
példán fölbuzdulni, s a tanulságokat le
vonni. (E  tekintetben magam is segítsé
gükre vagyok). «

A  f. hó 15., 16.17. és 18-án rendezett 
kiállítás, mint 3-ik a folyó tanévben, is azt 
a célt szolgálja s következőleg nem any- 
nyira a nyilvánosságnak, mint inkább az 
intézet ifjúságának volt szánva.

A  kiállítást az ifjúságon kivül élénk 
érdeklődéssel nézte végigaz intézet tanári 
testületé, több szakember, hozzáértő és ér
deklődő. A  főgimnáziumi tanár urak közül 
Babits Mihály éz Dokári Árpád tanár urak 
Hendel VII...oszt, Vanyek Józsefi V : és 
Vanyek János III. oszt. tanulók munkái
ból vásároltak is.

A kiállított munkák közül megemlí
tésre méltók a következőké:

II. a oszt. Reisz Róbert, Friedrich Mik
lós, Braun Zsigmond, Dobrovszky Gyula, 
Egyesi Sándor, Gábor István, Darkó Béla.

II. b. osztály Bárezy Endre, Jancsi Lász
ló, Fiela Ottó, Szepesi László, Drenka 
Béla, Fukesz Jenő, Feldmann Ferenc, — 
Kohn Andor, Kádár Jenő, Sranyi Ede,

IH. a osztály Hady László, Horváth 
Béla, Vanyek János, Winkler Miksa, Vo- 
dieska Jenő, Kis Olivér, Vogel Márton, 
Földes György, Csepreghy Sándor, Weisz 
Zoltán.

III. b. osztály Krebsz Mihály. Lipka 
István, Posl Miklós, Megyeri Ferenc.

VI. osztály Dolánszky Ferenc, Kerék
gyártó Árpád, Ruzicska Antal, Varga Er
nő, Somogyi Józef, Beck István, Kis Zsig
mond, Koltai Ernő, Friedmann Ernő, — 
Heffner Ferenc, Tóth Artúr, Tóth Ferenc.

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

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

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



V. osztály Fukesz Gyula, Adler Árpád, 
Lányi János, — Aradi Ferenc, — Laucsek 
Zoltán.

VI. osztály Bodnár Lajos, ITeiöhmann 
György, Kovaszik József.

VI. osztály Hendel Jenő pompás aqua- 
relljei.

A  most elért szép siker felhívja figyel
münket arra, hogy az év végén a haladást 
biztos örömmel várjuk.

Mert a hol buzgó és lelkes szaktársak 
kollégái oly melegen támogatják törekvé
seiben, hogy a kiválóbb munkákat meg is 
vásárolják, ott a tanulók buzgalma, lelke
sedése csak fokozhat és a siker elmarad
hatatlan.

Kívánatos volna, hogy az iskola legyen 
abban a helyzetben, miszerint a kiválóbb 
munkákat mintául s' emlékül megszerez
hesse. Fürge Gergely.

SZÍNHÁZ

— A Magyar Építőiparosok Orsz. Szö
vetsége a munkásbiztositó törvény revíziója 
tárgyában Budapesten 1912. évi március 
hó 31-én délelőtt 10 órakor a régi ország
házban (Sándor-utca) rendkívüli országos 
közgyűlést tart. Ezen közgyűlésen minden 
építőiparos részvétele feltétlenül szükséges, 
ha azt akarják, hogy ezen minden iparosra 
elviselhetetlen terhekkel nehezedő intéz
mény reorganizáltassék. E gyűlésen min
den munkást foglalkoztató iparosnak ott 
kell lenni. A  gyűlésre csoportosan utaznak 
be Budapestre az újpesti építőiparosok, 
gyülekezés az Ipartestületben. A  közgyűlés 
utánKauser Gyula elnök tiszteletére társas 
ebéd lesz.

— Az Újpesti Munkás Zenekar f. hó 24-
én tartotta Bor Dezső karnagy vezetése 
mellett I-ső hangversenyét a Munkás- 
Otthon nagytermé1 en. A  hangverseny nagy ______
Sí j 6íe f  j0' ' - val és dirigálásával nehéz feladatott oldott
oldalú karnagyuk Bor Dezső félévi fáradsá
gának természetes eredménye, mely a Vir- 
radás dalkar közreműködésével egyetem-

Elérkezett a várakozásteli nap, midőn 
színházunk a Király Színház mellett ver
senyképes előadás keretében mutatta be a 
Leányvásárt. Szép előadást vártunk, mint 
rendesen olyankor, amikor a szinház veze
tősége különös igyekezettel készül egy 
darabra. És nem is csalatkoztunk. Mint 
kaleidoszkóp csillogó és szemkápráztató 
alakjai vonultak fel előttünk a darab szerep
lői pazar öltözékben, ügyes megjátszással,- 
szép énekeikkel, — hirdetvén művészetük 
diadalát az emberi lelkeken. A  felvonulók 
színes hadában ott látjuk Kornay Margitot, 
a finom lelkű művészasszonyt Bessy szere
pében, pajzánkodni, egyéniségének, játé
kának melegével szemlélőit megbüvölni. 
Színházunk népszerű Blankája vonja ma
gára aztán mindenki figyelmét, kinek nép
szerűségét Lucy kreálásával csak fokozot- 
tab mértékben látjuk megvalósulni. A  kis 
táncos baba ambíciója nehéz énekszámait 
is széppé tette, nem szólva kedves játéká
ról, melylyel a közönséget elragadta. Fritz 
szerepében Balogh mimikája,pompás tánca, 
ruganyos mozdulatai szolgáltattak figye
lemre méltó figurát a színes csoportban. 
Lukács Rottengerg-je versenyzett előbbi 
ügyességével s ha humorról van szó, Lukács 
neve mindent elárul. Szöreghy, Ernyey, 
Nagy Vilma és Egyházy osztoznak a darab 
nagy sikerében. Az artisztikus rendezés uj 
fogalmat egy közismert nevet örökít meg 
színházunk annalesében: Bródy Istvánét, 
kit jelenleg már mint a szinház állandó 
vezető emberét üdvözölhetünk. A  szép dísz
letek, különösen a-II-ik felvonásbeli yacht- 
fedélzet a szinház áldozatkészségéről tesz 
tanúságot. Kun karnagy zenei betanításé-

Szerkesztői üzenetek.
Fogadás. Ön nyerte meg, mert feleb- 

bezés szóban egy 1-t használunk.
Színházbarát. Hogy az igazgatóság Fe

hér Olgától két heti tanulás után a szerepet 
visszavette azt helytelenítjük, de hogy Ne- 
ményinek e szerep jobban való, azt az ének 
tehetség külömbsége dacára is a közönség 
nagy részének véleményével egyetértve 
megerősítjük.

Celebritás. A papírkosár rejtelmes fe
nekén várja az arkangyalok hivó har
sonáját

ben a sok lelkes tapsot méltán kiérdemelte.
— Kurucok sorakozása. Az Újpesti II. 

Rákóczi Ferenc jótékonycélu társaskör f. 
hó 26-án újból tagfelavatási ünnepélyt ren
dezet, mely alkalommal Sieboh Idám  érde
mes polgártársunk, Nagy Aladár Istváa- 
utca 3. szám alatti kávéháztulajdonos, ifj. 
Schmid Lajos polgártárs és Brúder József 
kávés urak vétettek fel, akik a következő 
adományokkal járultak e nemes óéit szol- 
gállő intézményhez Sieboh Ádám és Nagy 
Aladár urak 20—20 kor., Schmid Lajos és 
Brúder József 10—10 koronával

— Nagy a tanonchiány. Az I . kerületi 
iparoskör panaszos beadványnyal fordult a 
fővároshoz, amelyben előadta, hogy az ipa
rosság nem kap elegendő tanoncot. Ennek 
az állapotnak az oka, hogy a tanulatlan 
gyermek-munkásokat a nagyvállalatok és 
az ujságelárusitás veszik igénybe. A  köz- 
gazdasági ügyosztály, amelyhez ezt a be
adványt utalták és amely ezzel a kérdéssel 
behatóan foglalkozott,ma felhívta az Orszá
gos Iparegyesületet, hogy ebben a kérdés
ben adjon véleményt, mielőtt az ügyosztály 
megfelelő javaslatot tenne.

— Halálos végű baleset az istvántelki 
főműhelyben. Ma este a máv. istvántelki 
főműhelyében egy „tolópad* elütötte Ber- 
tók János 44 éves fémmunkást, aki oly 
szerencsétlenül esett el, hogy nyomban 
meghalt.

meg, melyért ezúttal is elismeréssel adóz
hatunk. Az 6 érdeme a IIF ik  felvonásbeli, 
Lukács és Neményi által betétszámul elő
adott duett is, melynek gyönyörű melódiái
ban Kun karnagy gazdag zenei vénáját 
érezzük lüktetni.

A csütörtökön bemutatott Bakonyi-Gá- 
bor „Tatárjárásba sem előadás, sem ren
dezés tekintetében nem tarthat lépést előb
biével. Fehér Olga „Riza bárónö“-je ismét 
szép hangjával keltett nagy hatást. A mű
vésznő tisztelői nagy kosár virággal ked
veskedtek neki. „Lörentey* szerepében 
Szöreghy aratott sikert. Sellő „Mogyoróssy 
önkéntes*-e fess volt. Lukáos kacagtató 
„ Wullenstein“-je révén osztozik a sikerben. 
Kisebb szerepekben tetszettek: Farkas 
Manci, Egyházy, Somogyi, Boda, Vécsey. 
E darab előadása talán később kiforrhat, 
de sajnos addig már lekerül a műsorról.

Ifj. L IN 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.)
Ké s z í t  vízvezeték-berendezéseket 
továbbá gáz-, fürdő- és csatornázási 
munkákat legjobb kivitelben, leg
olcsóbb árak mellett. — Költségvetés.

Újpest város képviselőtestülete mély 
megilletődéssel emlékszik meg és adja 
tudtul, hogy

újpesti

W0LFNER LAJOS
városunk díszpolgára, éveken át volt 
községi bírája és jótékonyságáról álta
lánosan ismert régi polgára 1912. évi 
március hó 23-án 88 éves korában 
elhunyt.

A  boldogult, életének hosszú ideje 
alatt városunk iránt érzett szereteté- 
nek mindenkor tanujelét adja; a város 
közönsége nevében a képviselőtestület 
ezért ezúton is háláját és kegyeletét 
rójja le nagy halottunk iránt.
Emléke közöttünk örökké élni fog!

Béke poraira 1

Az „Újpesti Gyermekbarát Egye
sület* mély megilletődéssel és fájda
lommal tudatja nagyérdemű alapitó
tagjának

nagyságos újpesti

WOLFNIER LAJOS urnák
folyó évi március hó 23-án történt 
szomorú elhunytét.

A megboldogult mindenkor nemes- 
szivű áldozatkészséggel támogatta 
Egyesületünket s emlékét soha el nem 
múló kegyelettel fogjuk megőrizni. 

Kelt Újpesten, 1912. március 24-én.

Az Újpesti Gyermekbarát 
Egyesület elnöksége.

TELEFSN
37- 16.

az.

Újpesti Általános Munkásügyi 
t3™  Tudakozó Intézet.
Újpest, Ái'pád-ut 60
Tulajdonos: Schwartz Jenő 
Elvállalja mnnkásbetegpénstári és
balesetbiztosítási be és kijelentések, havi 
befizetések és az esetleges felszólalások 

elintézését felelősség mellett.
Ezenkívül vállal minden egyéb lak és cim- 
nyomozóst, információ szerzést és bár mii} 

iparügyi írási munkálatot.
Díjazás megegyezés szerint.

K itű n ő  kávéházi 
italok, hideg bilié.

P o l g á r i  á ra k .

B A L O G H
Á R M iX E L IT E kávéház és  

s z á llo d á ja

Újpest, Árpád-ut és Apponyi Albert-u. sarkán.

M in d en  nap első 
rendű cigányzene

Tele lőm  44—05.
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Lam pl Simon
lestébkereskedő Újpest, Árpád-ut 54. sz.

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

Telefon
13— 08.

különlegességek: vPillanata-padló- 
fénymáz, gyorsan szárad fényét ál
landóan tartja, szagtalan. Parkett- 
paszták és beeresztö. 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 lők elsőrangú 
sörléből, összés háztartási cikkek

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

Kellemes szórakozó-hely

SteineF Tláuid 
■Pannónia - kán éházában

Újpest, Árpád-ut 48. sz. a.

T e le fo n  19—95. T e le fo n

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

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

Külön termek. Büffé. 

F i g y e l m e s  kiszolgálás.

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

T e le f o n  7 0 -9 . ,  ÚJPEST, KEMÉNY GUSZTÁV-PTCA 1. SZÁM. T e le fo n  70—91.

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

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

w t*

POKORNY GY020
női-szabó Újpesten, A rp ád -a t 7. s zám  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 diualtemet
nyitottam. — Külföldi tanulmányaim 
alapján vagyok bátor a t. közönség 
b. figyelmébe és támogatásába aján- 
Jani magam. — Becses megrendelését 
kérve, maradok n  R —
kiváló tisztelettel: H O R O N iy  0 ^ .

Keszler Béla Hatóságilag enge- 
délvezetí BanB-  
B é p u i s e l e t e ,  

ingatlan, forgalmi, keresi?., Biztosítást és Bírd. irodája
Újpest, István-utca 10.:: Telefon 148-60.

tFeluilágositás
díjmentes.

£evelezések- 
nét válasz- 
bélyeget kérek-

T>  énzkölcsönök leggyorsabb köz- 
_  vetítése házakra, telkekre, épitke-
.... zésekre és földbirtokokra, valamint

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

Arany- és ezüst-tárgyuk, órák és ékszerek u legolcsóbbun u szolidsá
gá ró l
híres Eichel Testvérek órás és ék

szerészeknél
Újpesten, Árpád-ut 48. szám ulutt szerezhető be. (T e le lő n : 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.

Kérelem ! me® van e^§e<̂ ve> tudassa másokkal is, ba valami panasza van,
__________________I forduljon azonnal hozzánk, mert csak igy tudjuk panaszát orvosolni.

Javítások szakszerűen 3 évi jótállással elfogadtatnak.



D Ü R R J Á N O S
o k l e v e l e s  k ő m ű v e s -  é s  á c s - m e s t e r
Újpest, Ősz-utca 6 6 -ik szám alatt.

mindennemű ép ítk ezést,
külön kőműves- és külön ácsmunkát is. 
Kívánatra készít terveket is.

Vízvezeték --SSÍSE
KAAN HEiTBIK

la k a to s  és k u t -m es te r

Újpest, Gyáf-utea 59. szóm.

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

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

CSILLAG IZSÓ és fia
hírneves zenekara 
h a n g v e r s e n y e z .

y Kiváló tisztelettel

BLASZ JÓZSEF
kávés.

F A R A G Ó
fényképészeti műtermei:

Ú J P E S T ,
I » t  Váll-U t 7. 8Z.

T e lc f .  174-15.

B U D H P E 5 T ,
K irá ly  - u. 84. 

T e le fo n  87-29.

RJÍK05Pflh0Tfl,
E ö tv ö s  - u tc za  
85. szám  a latt.

Remek látványosság
... r .  -rr. S“.°' Pápai Náczi

8 vigadó nagyRávéüáz h a n g v e r s e n y e z .

összes éttermeivel. — K itűnő konyha, 
figyelmes kiszolgálás, elsőrendű italok,

SLf ■ Pápai Náczi “ £££

F E I.D M A N N  J Ö Z S E E

„Demokrata44-
kávéházában (Ú jp e s t ,  
Arpád-ut és Rózsa-utca  
sarkán) e s t é n k i n t  
KOLOMPÁR JANCSI 
j ó  h í r n e v ű  zenekara

fiangnersenyez.
R egge lig  nyitva. : Figyelmes 
kiszolgálás. : Telefon  43-39.

□ =

Abrahám Béla és Ferencz
légszesz, vízvezeték és központi fűtés,
------ épület- és díszraűbádogos =====
Újpest, Árpád-ut 8 . sz. alatt.

Elvállalnak minden e szakmába vágó mun
kákat, u. m. fürdőszoba, klozett, gáz, víz
vezeték, központi fűtések, csatornázás, me
leg víz fűtések, szellőztetések, szivattyú
telepek, szikviz-gyárak és g ő z m o s ó d ' á k  
berendezését. Épület- és díszmübádogos- 
munkálatokat, valamint ezek szakszerű és 
pontos javítását is a legolcsóbb árak mel
lett eszközöltetnek. H á z a k  év i jó k a r -  
b a n ta rtá sá t  jutányosán elvállalunk.

= □

i  j  knréház.
É R T E S ÍT É S !

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

„ IP A R '9-hoz
címzett

k á r é h o z  ki
november havában Ujpesl, Hrpád-Ut
80. SZ. 3. ünnepélyesen megnyitotta.

R É V É S Z  J Á N C I S
Telefon 174—50. csatorna-készítő  Telefon 174—50.

E l v á l l a l t  beton-munkákat,
csatornázásokat, kövezés1 és
löldmunkákat. Készít és elad

TJjpest, Ősz-u. 12. (Saját ház.) betoncsöveket, cementlapokat 

ti tt tt és kntköveket, ti tt tt

Daniid 3 enő műBulor- asztalos 
5zí.-6eIIéri-n. 30.

Van szerencsém a t. közönségnek b. 
tudomására hozni, hogy Ujpesíen, 

SzL-GelIért-U. 30. SZ. a. a mai 
kor igényeinek megfe

lelően berendezett

modern asztalos-üzleíet
nyitottam. Elválla

lok mindenféle bútor- 
szakmába vágó munkákat a 

legfinomabb kivitelben és olcsó 
árak mellett. Tisztelettel: Damkó J.

r -

I Kovnes József |
p o r t á l é p i t é s i  v á l l a l k o z ó
•■■■■• A S Z T A L O S -M E S T E R  \

| B U D A P E S T ,  V IL , S Z Ö V E T S É G - 
U T C A  a/c. SZ. »  A L A K U U T .

l
Nyomatott Fu«ha Antal éa T ina  kC- te könyvnyomdájában Újpest, Király-utca 1.


