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Értesítés.
Midőn f. é. junius hó 9-én az újpesti
.Ellenzéki Hirlap“ a rákospalotai „Szabad
Hon‘ -naI egyesült, az „Ellenzéki Hírlap*
kiadó tulajdonosát és szerkesztőségét azon
remény táplálta, hogy egyesült erővel nem
csak Újpest és Rákospalota érdekeit egyesithetjükjdővel, hanem a két testvér köz
ség kultúráját, anyagi jólétét is hatható
sabban előmozdíthatjuk egyrészt, más
részt pedig egyesült erővel egy terjedelmes,
s a mai igényeknek, a mai szépérzéknek
megfelelő lapot nyújthatunk a tisztelt kö
zönségnek.
^•Sajnos, reményeink egyike sem teljesült
he $ csalódásunkat fokozta még az a körül
mény is, hogy anyagi zavarok folytán
nyomda változás állott be és hogy az
Újpestet érdeklő híreket és közleményeket
a rákospalotai szerkesztőség hétről-hétre
tömegesen és következetesen kihagyta, a
nyomda pedig a deczember hó 1-én meg
jelent 25-ik számot éppen oly sok hibával
s éppen oly rossznyomással állította ki,
mint a junius 9 én megjelent első számot,
pedig e néháriy hónap alatt nagy pénzbeli
áldozatokat hoztunk a lap kiállítása érde
kében, — hiába.
Mindezek következtében megváltunk
„Palota Újpest*-töl s a mai számmal újra
életre keltettük s megindítottuk, még pedig a
régi programmal az „Ellenzéki Hirlapu-ot.
A függetlenségi elvek és eszmék harczosai
leszünk a jövőben is >
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Hirdetések mérsékelt díjszabás szerint.

Tárgyilagos igazság érzettel s müveit iro- j nap és ezekkel a sorokkal még egyet
dalmi nyelvben fogunk tárgyalni minden kér len polgármester jelölt melleti sem
dést,
foglalunk állást, csak azért szólalnak
A személyeskedés és az önérdek lapunkból föl, mert tudjuk, hogy „Ügy ragad a
ki lesz zárva s csak a közérdek, a közjóiét lesz hitszegés mint a fekete halál,*1 s az
az irányadónk.
évtizedek tapasztalata arról győzött
S így hisszük hogy az „Ellenzéki Hir- meg, hogy személyeskedéssel, az ön
lap“-nak nemcsak régi előfizetői lógnak érdek isfápolásával nem lehet a köz
ismét hozzánk csatlakozni, hanem polgár érdeket szolgálni, nem lehet „erős,
társaink nagy része támogatni fogja önzet egészséges városipolitikát teremteni11
len működésünket, amire ezennel tiszte s még kevésbbé lehet egy várost fej
leszteni, felvirágoztatni, s e város fa
lettel kérjük.

Az újpesti városi képviselőválasz
tásoktól, a tiszlujitástól még hóna
pok, — talán egy egész év választa
nak el, s a polgármester jelöltek már
is gomba mód szaporodnak, s a je
löltek érdekében nemcsak uj pártok
akarnak alakulni hanem a régi pár
tok keretén belül is pártok szervez
kednek s akadnak emberek és akad
hírlap is, amely m ár is kigyót-békát
kiállt a helyettes polgármesterre.
Hát tisztelt polgártársak, tisztelt
képviselő testület, ezennel ünnepé
lyesen kijelentjük, hogy mi a mai

lai közé megelégedést és jólétet bű
völni.
A személyeskedésnek s az ennek
hátterében rendesen ott settenkedő
leskelődő önérdeknek már megadtuk
egyszer az árát, 4 millió 746 ezer
15Ö korona adósság terheli az adézó
polgárok vállait.
Okuljunk tehát a múltból, s le
gyünk mindenkor és mindenkivel
legyünk a helyettes polgármesterrel
szemben is igazságosak és tárgyila
gosok és ne hallgassunk olyan embe
rek Ítéletére, akik a múltban eljátszott
befolyásukat — állásukat siratják, s
akik szeretnék mind visszaszerezni,
ne hallgassunk azokra, akik önérdek
ből személyeskednek, hanem köves
sük egyedül a közérdek, a közjó sza
vát és igazság érzetünket, ne enged
jük senki által befolyásolni a saját
meggyőződésünket és ne engedje a

De az ajtóban valaki könnyedén karon
érintette. Két kezét a muffba rejtve, büsz
kén felvetett fővel, haragosan szikrázó
■
T Á R C A
szemekkel nézett vissza. A főpinozér állt
mögötte,
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— Asszonyom, tévedni méltóztatott. Ez
a kármány tn azé a hölgyé ott benn.
IVem kérdezem.
Inez gőgösen megvető mosolyai tekin
K i tanított meg a szerelemre téged ?
tett reá, s mozdulatlanul állt helyén.'
— Asszonyom ragaszkodik e muffhoz ?
K i adta az első édes csókot néked?
Akkor kegyeskedjék az irodába fáradni, s
K i mutatta meg azt az uj világot.
azt a hölgyet felvilágosítani. . .
Melyben felleléd üdvöd, boldogságod?
— Nem megyek, az a hölgy jöjjön ide.
Kellemetlen jelenetnek néztek elébe,
Nem kérdezem Minek is kérdezzem?
amitől minden hotelier irtózik.
Első osókod tüzet még most is érzem.
Csakhamar szemtől szembe állt a két
Bál- fáj a szivem, számon mégse kérem, hölgy, s Inez. gőgösen, hidegen kérdé:
— Kíván valamit, asszonyom?
Hogy hűtlenséged lett érte a bérem.
— Igen a muffomat, — felelte türelmet
Vágner Jenő.
lenül a másik,
•w
Inez felvonta szemöldeit.
— Nem értem. Itt csak egy muffot látok,
A külön vonat.
az enyémet. Látja, a köpenyegem prémjé
Irta; A . W . M e c t ü t t y .
hez illik.
— A z az én muffom.
Az étterem sarokasztalánál ülő férfi szi
A hotelier zavartan lépett közbij, látta,
varozva tekintett körül a teremben. Úgy
látszott, mintha gondolati messze kalandoz hogy a terem figyelme a két hölgy felé for
nának, de azért mindent megfigyelt
dul.
— De hölgyeim, fáradjanak kérem az
Inez sűrű szempillái alól lopva, néhány
szor az idegenre pillantott, aki merőn nézett irodába . . .
— Nem Itt fogjuk elintézni , . . —
reá. Eh mindegy, meg kell lenni. . .
Fizetett, s uszályos esti köpönyegébe hangzott Inez hangja gőgösen, de egyszer
bújva, hanyagul a nmff után nyúlt s a ki re elhalt a szó ajkain, És elsáppadt.
A sarokasztalnál ülő ur felállt, s ajkán
járat felé indult.

gúnyos mosolyai egyenest a kis csoport felé
közeledett
— Úgy látom itt vitatkoznak valami
fdlett — szólt. — Talán én eldönthetem a
vitát, ott ültem közvetlen közelben.
Körültekintett, s pillantása szinte belefuródott In 2z zavart, ijedt tekintetébe.
Végre pillanatnyi ,de végtelennek tet
sző szünet után folytatta:
— Én e hülgyet belépése óta figyelem.
El nem mozdult helyéről, s midőn távozott,
egyenest a pinczér kezéből vette át holmiját,
K i ez a férfi, ki ily játékot üzvele?
Az idegen ekkor egy névjegyet nyújtott
ál a hoteliernek:
— Ez azt hiszen, elég garaneziát nyújt
szavaim hihetőségére,
Majd egy névjegyet vett elő, s nehány
szót firkantott rá.
— íme aczimem asszonyom, ha e dolog
ban még esetleg szüksége volna reám,
A hotelier ámulva olvssta:
— Mr. Thormon! Délamerika egyik
leggazdagabb embere . . . A bányanábob f
No ennek a szavában csakugyan hinni lehet.
Inez csak kinn az utczán pillantott a
kártyára Halk, ijedt sikoly rebbent el ajkai
ról. Nem a név, hanem az odafirkantott
szavak ijesztet ték meg. O most már értette
a gúnyos mosolyt.
Gépiesen ült egy kocsiba, s a kocsisnak
zavartan' feleié kérdésére:
— A . . . nem . . . mégsem . . . várjon
. . . nem tudom . . .
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Újpesten, 1912. deczember 8-án.

Brankovies György,

Gyenesi Emil,

Az „Ellenzéki Hírlap" szerkesztői.

Legyünk igazságosak és
tágyilagosak!

Hz „EHenzéRl Hírlap" mai száma minden íGzsdőBen Sapfiató. — Eg?es példán? ára 10 fillér.
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függetlenségi párt, hogy a moder i
Ephiálteszek kiragadják vagy megtépiék azt a zászlót, amelynek szeplőtlenségét megőrizte eddig.
Akik uj pártot akarnak szervezni,
újabb befolyásra és állásokra akar
nak szert tenni: ám szervezzék az uj
pártot, de a függetlenségi párton kí
vül és nem belül s ne igyekezzenek
a függetlenségi pártot egyes szemé
lyes érdekek kedvéért aláaknázni,
mert ez ellen hangosan tiltakozik az
újpesti függetlenségi pártnak az
egész múltja, amely mindig tiszta
volt, s az erőit soha széjjel nem for
gácsolta, tiltakozik a jelene is amely
azt követeli, hogy ismét egyesült erő
vel küzdje meg a jövő harcát.
Aki mellé sorakozni fog a függet
lenségi párt többsége, amellé sora
kozzék a kisebbség is, s ha ez meggyő
ződése ellen van: akkor legyen őszinte
és férfiés vonja le a kövekezményeket.
Az újpesti függetlenségi pártiak
ne feledjék el, hogy Epiháltesz.aki azt
kiáltotta: „Én gyűlölöm a hazámat!"
nem gyűlölte Hellaszt, hanem csak
eladta.

Aki tehát azt kiáltja, én gyűlölöm
ezt v.agy azt, nekem nem kell ez vagy
az, nem mond igazat, az csak jó vá
sárt akar csinálni.
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k á véh á z én

zéssel, jóváhagyott szervezési szabálvrendeletünk még nincs, ugv tehát annak a helyettes polgármesternek még mindig kötve vannak a keze i S igv nem törhetünk pálcát működése fölött.
Uraim, legyünk igazságosak es
tárgyilagosak.
Brankovics György.
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Az előző kérdések után eszembe jut az a
Az újpesti függetlenségi párt nem
fogja drágán szerzett, r. t. városát közmondás: „Korán érett gyümölcs, korán
senki fiának áruba bocsátani, mert lehull 1*;
A z a gyermek, amely pólyáskorában
a város nem egyeseké, hanem édes
már a testvéreit és a város polgármesterét
mindnyájunké.
is összerugdalja, nem lehet hosszú korú!

Ne feledjük, hogy Ugró fegyelmi
ügye még nincs befejezve, az Ugró
uralkodás éveinek a zárszámadásai
még nincsenek lezárva, a 9-es bizott
ság vizsgálatának végercdmci ét
még nem ismerjük, a 15-ös bizottság
még nem készült el a status rende

! közgyűléseiket, akkor a szocziáldemokraták

I és a demokraták haragudtak meg apolgármesterre és a tanácsra,
Mikor a demokratikus érzelmű, szabadón gondoikoaók a Közművelődési kör rendeznek ott felolvasásokat, akkor a keresztényszoczialisták kigyót-békát kiabálnak a
polgármesterre és a tanácsra.
Éppen olyan dolog ez, mint a balkán
népek és a törökök háborúja, amelynek
Ausztria-Magyarország isza meg a fekete
levesét.

$

A z „Ellenzéki Ú jság" Újpest legújabb
sajtó terméke, már születése napján mo
dern szerelemre gyulladt, még pedig nem
egy. hanem hét kollegája iránt.
Azt Írja ugyanis az újpesti hírlapokról,
hogy: , Őszintén egyik sem szolgálja azt az
irányt, mely a város szine-java polgárságá
nak közfelfogása, általános közérzéke."
Én már most csak azt szeretném tudni,
melyik és minő felfogás és közérzék az,
amely az újpesti szine-java polgárságot
irányítja ?
Azt is szeretném tudni, melyik az a
szine-java polgárság, amelynek a ma szüle
tett „Ellenzéki Újság* már is a felfogását
közérzését képviseli ?
*

Mikor a városház dísztermében a ke-

i resztény szoczialisták tartották ünnepélyes

*
Hogy milyen nehéz állása van Újpesten
a polgármesternek és a városi tanácsnak,
mennyire őrlik minden oldalról az érde
kek malom kövei, bizonyítják a következő
dolgok.

|
Ujpenten is, mihely két ember vagy két
párt megharagszik egymásra, mindjárt a
polgármestert és a tanácsot ütik.
*
!

*

*

A z njpesti tantestület ■— azt mondják
— örül annak, hogy Újpest külön tanfel
ügyelőt kapott.
Én nem tudok ennek örülni.
Én inkább sajnálom a tantestület és az
uj tanfelügyelőt.
Hogy miért ?
Hát kérem, a vásott, a rakoBCzátlan, el
kényeztetett, rosszulnevelt gyermekek szü
lei eddig, nem lévén idejük a fővárosba
utazni, kocsi számra küldték a panaszlevaleket Dr. Petri Mór kir. tanfelügyelőhöz.
És ezután ?
Ezután a harag első pillanataiban fel
rohannak a városházára, Berecz Gyula tanfelügyelőhöz s előadásokat fognak neki,tarI tani, drága csemetéik sérelmeiről.
Én már előre is bejelentem részvétemet
az uj tanfelügyelőnek.
Miért?
Azért, mert egy igaz embernek az igaz
ságtalanság elkövetése éppen úgy fáj, mint
az elviselése.

Beugrott és arannyal telt kis erszényét
Nem mert ellentállni. A jelzelt helyeu kezében tartotta s nyugodtan, sőt türelmet- ^
Thorton már várta s gúnyos mosolyai se len várakozással nézett a kitűzött tárgyalás odadobta a soffőrnek.
— Siessen, — ahogy csak tud __ a
elébe.
gítette ki a kocsiból.
— S íme a tárgyalás előtt pár nappal a pályaudvarra.
— Jöjön, ilyesmit az utczán nem beszél
De midőn a perronra rohant, a vonat
bizonyítékok, a levelcsomó eltűntek, Vége 1
hetünk meg.
A fényes teremben Inez remegvé fordult . . . ellopták Őket, — s a férfi elveszett. Ó j éppen éles füttyentéssel tovarobogott.
S a szép asszony egyetlen szó nélkül a.
és a hitvese is kétségbeesetten kutattak a \
társához:
— Mit akar? Szabja meg az árá szíve tolvaj után. — Hiába 1 Ám egy napon a szivéhez kapott és ájulton esett össze.
Midőn
magához tért a váróteremben volt
hitvest—íéppen végtárgyalása előtti nap,— I
sen fizetek.
megpillantotta azt a másik asszonyt, midőn | s az állomásfőnök udvariasan hajolt felé:
— Ej, milyen csuny szó.
— Ön az a hölgy, akinek a számára
— Jussunk hát a végére. Rajta. Elég egy levélcsomót óvatosan nmuffjábarejtett
A gyanú átvillant az agyán s bizonyságot különvonatot rendeltek, hogy követhesse a
ebből a gonosz játékból.
10 óra 20 perczest ?
— Asszonyom ön veszélyes játékot öltött . . .
— I —igen ...
hebegte kábaltan Inez.
Követte az asszonyt, aki kísérőjével egy
űzött egy csekélységért . . .
— Tessék beszállni, a vonat készen áll.
előkelő étterembe ment és ott távozása ;
— Igaz.
— Selfelejtette, kogy az ilyen szeszélyek perezében magához ragadta a muftot. Nem Talán nem is olyan súlyos a beteg állapo
ért kemény büntetés jár ám. Itt nálunk volt ideje az Írásokat kivenni, s a karman ta, akihez siet.
Inez csak a tovarobogó különvonat pár
tyút visszadobni, mert megtámadták . . .
börtönnel büntetik a — tolvajt 1
S most öt is vádolja és késlelteti, midőn nái között tért eszméletre. Hogy jutott ő
— Ah 1 ön kegyetlen , . ,
minden pillanat drága, — a vonatról lekés- id e . . . mit jelent mindez . . . Kezei most is
A férfi közelebb húzta szókét.
görcsösen szorongatták a végzetes Írásokat.
— Csak őszinte vagyok és igazságos. hetem, s a tárgyalást megtartják . . .
Később a kimerültségtől elszunnyadt —
— Ez a történet nagyon is valószínűt
Ön lopott . . . és . . •
>
len, asszonyom, — felelt szokott cziniltus s ekkor a szemszédfülkéből egy addig el
Inez felugrott.
— A 10 óra 20 nerozes vonatról nem ; mosolyával az ombergyűlölőnek, hitetlen rejtőzött férfialak lépett be hozzá.
A ozinikus, emhergyülölő Thornton.
szabad lekésnem. Érti nem szabad. Hát nek ismert Thornton.
Gyöngéden hajolt az alvó fölé:
— Hát nem tudja elhinni, hogy egy nő
gasson ide. Nagyon sietve elmondok önnek
— Lopni kénes azért, akit szeret. . .
lopni is képes azért, akit szeret?
egy történetet, amely felderíti a talányt.
mormogó, mintha sajnálná, hogy nem ő az,
Thornton nevetett.
— Volt egyszer egy férfi és egy nő. A
akiért ez a nő lopni volt képes
— Nemi
nő gyűlölte a férjét, s csakhogy kárára vál
S a következő állomáson kalkan, észre
De mielőtt meglepetéséből magához tér
hasson, nőül ment a férfi legádázabb ellen
ségéhez. Hazugságok és gonosz ármány hetett volna, Inez az órára tekintett, halkan vétlenül leszállt a vonatról, — a ozinikus
kodások alapján sikerült a férfit gonosz felsikoltott s mint egy árnyék, kisurrant a Thornton.
vádba keverniük a törvény előtt. De a férfi szobából.
A kapu előtt állt Thornton autója.
ártatlanságának Írásbeli bizonyítékait a

Flanel
Hány családot tett már e nyavalya földön
futóvá, hány apát sikkasztóvá, hány szüzszépségü leányt utca rózsájává ? És még sem okul
nak az emberek... Az ezerforintos kis hiva
talnok felesége 20 forintos kalapban jár, s egyegy kosztümjének, egy-egy toalettjének ára
egy egész havi fizetését emészti föl. A nyomorult, éhező nép röstelli a szegénységét és
gazdaságot akar hazudni a világnak: /láncol.
Mindent a külsőségre áldoz, pedig a minden
napi megélhetés is nagyon nehéz.
A reménydus fiatalember, hogy megtéveszsze a lányos mamákat, adja a bankot, az elő
kelőt, elegánsan öltözik, felhajtott nadrágot
hord, szemén evikkert, utánzott panamakalap
ban jár, lóversenyekre, kártyaklubbokba. De
hogy hány szabó, hány suszter, főpincér, mo
sónő siratja az ő kifogástalan elegenciáját, az
az ő saját ügye ahhoz senkinek semmi köze.
És a lányos mamák ? Hát ők is flancolnak.
És flancoltatják a leányaikat. A legdrágább ka
lapot veszik nekik, a legdrágább ruhákat, tánc
kurzusokra járatják, zenedébe, akár van hozzá
kedve, tehetsége akár nincs. És ha fiatalem
berek kerülnek a házhoz, megtraktálják min
den jóval, ami szemnek szájnak tetszik. Ilyen
kor nagy a mód, semmi sem drága, mindenre
jut a „nagy vagyonból" pedig mindezeket a
sarki boltos szállítja — hitelbe.
No de ez is privát ügy. Éhez senkinek
semmi köze.
Flancol ma mindenki, kis és nagy embe
rek, ifjak és öregek gazdagok és szegények.
^Flancol a szülő, mikor a gyermekét szereti,
flancol az anya mikor leányát dicséri, flancol
az ifjú, mikor szerelmet vall, flancol a lány,
ha szemérmesen elpirul, flancolnak a szemek,
mikor könnyeket simák, flancolnak az ajkak
mikor mosolyognak, flancol a szív, az érzés,
minden, minden a — világon.

É Városi ügyek.
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Közgyűlés.
Újpest város képvisolőtesteülete f. évi
deezember hó 11-én d. u. 4 órakor u város
háza közgyűlési termében képviselőtestü
leti rendes közgyűlést tart, melynek követ
kező a tárgysorozata:
1. A vármegye törvényhatóságának vég
határozata dr. Reiner Miklós árvaszéki ül
nök végkielégítése tárgyában.
2. A vármegye törvénysatóságának véghatározala özv. Kanyovszky Agostonné kegy
dija tárgyában.
3. Ugyanannak határozata a tisztújító
székek és igazoló választmányok elnökei
nek helyettesítése tárgyában.
4. Ugyanannak határozata a városnak
a Bécsi Magyar Egyesületbe leendő belé
pése tárgyában.
5. A vármegye alispánjának határozata
az 1913. évi virilis névjegyzék módosítása
tárgyában.
6. dr. Csorba Dezső ügyvédnek bejelen
tése az 1812. évi virilis jogról való lemon
dás tárgyában.
7. Határozathozatal az ujp. fűszer és ve
gyeskereskedők egyesületének ajégeladásból fennálló tartozás csökkentése irtánt be
nyújtott kérvénye tárgyában.

8. Határozathozatal a vasárnapi munka
szünet tervezett kiterjesztésének megaka
dályozása czéljából teendő intézkedések
tárgyában.
9. Határozathozatal az Ujpest-Rpalotai
önkéntes mentő egyesületnek helyiség
átengedés iránti kérvénye tárgyában.
10. Határozathozatal az Újpesten felál
lítandó tanfelügyelőségi kirendeltség hejSlyisége és felszerelése tárgyában.
11. Határozathozatal az 1912. évben meg
j szavazott rennkivüli temetkezési segélyek
jóváhagyása tárgyában.
12. Határozathozatal a köz és gyám
pénztári tőkének pénzintézeteknél leendő
gyümölcsöző elhelyezése tárgyában.
13. A rendes féléves pénztárvizsgálat
hoz két képviselőtestületi tag kiküldése.
14. A pénzügyi bizottság jelentésének
ejőterjesztése s határozathozatal az 1910. évi
kozpónztári és a különböző alapok száma
dásainak elsőfokú megvizsgálása tárgyában
lö. Határozathozatal az újpesti r. kath.
egyház és az újpesti református egyház
telekadományozás iránti kérvényei tárgyá
ban.
16. Határozathozatal az iparostanonczisk.
helyiségek áthelyezési költségeinek hitelát
ruházás utján leendő fedezése tárgyában.
17. Határozathozatal az anyakönyvvezetők
részére megállapított tiszteletdij ügyében
hozott képviselőtestületi határozat helyes
bítése tárgyában.
18. Illetőségi ügyek.

Pestvármegye és Újpest
háztartása.
A tőevényhatósági bizottság közgyűlésének
2283. szí határozata szerint Pestvármegye
1913-ik évi költségvetése a következőleg álla
píttatott meg:
Szükséglet:
Fedezet:
Hiány

1,035.848 K.
1,035.848 K.
—

nincs

Ezzel szemben Újpest 1913-ik évi költség
vetése a következő:
Szükséglet:
Fedezet:

1,439.779 K.
1,023.391 K.

Hiány
416,378 K.
vagyis a vármegye közigazgatása 403,921
koronával kevesebbe kerül, mint Újpesté.

Újpesti választó kerületek
beosztása.
A városi képviselők fele a jövő évben
választás alá kerül. E czélra a város a kö
vetkező tiz kerületre osztatott be:
I. kerület: Árpád-út, (A z Attila-utezáig
a páratlan számok, az Attiia-utczától a
Kemény Gusztáv-utczáig páros és páratlan
számok,) József-u. (Altila-utczátől a Ke
mény Gusztáv-utczáig páratlan számok)
Attila-u. (kezdetétől a József-utczáig a
páratlan számok) Ö-u. Uj-u. Gyár-u. Palóczi-u. Bocskay u. Szent Gellért-u. és
Dugonich-u. kezdetüktől az Apponyi-u.-ig
(Kemény Gusztáv-u ) Árpád-úttól a Józsefutczáig a páros számok (Perc u. Csányi-u.
Part-u. Váczi-út) kezdetétől az Árpád útig
(Beniczky-u. Árpád úttól a József-utczáig)
a választók száma: 402.
II. kerület-. Árpád-út (kezdetétől az
Attila-utezáig a páros oldal) Attila-u.(kez
detétől a Szép-ulczáig a páros oldal, a
József-utczától a Deák-u.-ig páratlan oldal

(Beniezky-u.) páros oldala a József-utczától a Sándor-u.-ig (Váczi-út) az Árpád-út
tól a Pázmány-utczáig mindkét oldala
(Sándor-u.) páratlan oldal kezdetétől a
Beniezky-u.-ig (József-u,) mindkét oldala
az Attila-u.-ig, a páros oldal a Sándor-u.-ig
Kont-u. Baross-u. (Szép- és Vörösmarty utczákig) Arany-u. Károly i-u. (kezdetétől
az Attila-utezáig) Toldy-u. Andrássy-u.
Zrinyi-u. Szép-u. a választók száma: 388.

I I I . kerület: József-u. (páratlan számok
Kemény Gusztáv-utezától Mária-utczáig)
Árpád-út (mindkét oldal a Kemény Gusz
táv-utezától a Mária-utczáig) Gyár-uteza
(Appony-utezától a Mária-utczáig) Tavaszutcza Nyár-u. Ősz-u. Tél-u. Anonymus-u.
(kezdetüktől a Mária-utczáig) Isíván-u.
és Diőfa-u. (kezdetüktől a József-utcáig)
Anonymus-u. (kezdetétől a Mária-u.-ig)
Mária-u. (páros számú oldal a József-utezáig) Apponyi Albert-u. Ferenoz Jőzseftér, a választók száma: 412.
IV . kerület: József-u. (páros számú oldal
a Beniezky-utczától az István-útig) Istvánút (páros'számú oldal a József-utczától a
Deák-utczáig, páratlan számú oldal a
József-utczától a Király-utczáig, Dőrinczutcza) mindkét oldal kezdetétől az Istvánútig (Károlyi-u.) Attila utczától végig
(Sándor-u. páros oldala kezdettől, páratlan
oldala a Beniczky-u.-tol végig) István-tér,
Kemény Gusztáv-u. (József-utczától végig)
Beresényi-u. (kezdetétől az István-útig)
Beniczky-u. (páros számú oldal a Sándorutczától, páratlan számú oldal a Józsefutczától végig) Lőwy-u. Templom-u. Deákutcza (páratlan oldala kezdetétől a Istvánútig) a választók száma : 410.
V. kerület: Mária-u. (páratlan számú
oldal kezdetétől az Árpád-útig) Virág-u.
(mindkét oldal kezdetétől az Árpád-útig)
Gyár-n. és Tavasz-u. (Mária-utcátói a
Virág-utezáig) Nyár-u. Ősz-u. Tél-u. Ano
nymus u. Pálőy-u. és Bem-u. (Mária utczátóla Virág-utezáig) Erzsébet-u.) kez
detétől az Árpád-útig (Nap-u. Katona
József-u. és Bem-u.) a választók száma:
411.
VI. kerület: István-utcza (páratlan számú
oldal a Király-utezától végig) Lőrincz-u.
Király-u. Jókai- u. és Petőfi-u. (István-úttól
a Virág-utezáig) József-u. (páros számú
oldal az István-úttól a Virág-utezáig párat
lan számú oldal a Mária-ulczától a Virágutezáig) Árpád-u. (mindkét oldal a Máriautczától a Virág-utezáig) Diófa-u. (Józsefntczától végig) Erzsébet-u. (az Árpádúttól végig) Beresényi-u. (a Lőrincz-utczától végig) Virág-u. (páros oldal Árpád-úttól
végig) Mária-u. párosoldal József-ntczától,
páratlan számú oldal az Árpád-úttól végig.
A választók száma: 391.
VII. kerület: Gyár-u. és Tavasz-u. (Virágutczától végig) Nyár-u. Ősz-u. Tél-u. Tó-u.
és Pálffy-u. (Virág-utczától végig) Hajnalutcza, Viola-u. és Rózsa-u. (kezdető! az
Áryád-útig) Kórház Aulich-u. Csillag-u.
Virág-u. (kezdetüktől az Árpád-útig a párat
lan számú oldal) Gorove-u. Kisgyár-utcza
Besenyei-u. Berlini-u. (Pálffy-utczától a
Tó-utezáig) a választók száma: 430.
V il i. kerület: A Kossuth-u. (páratlan
száma oldal kezdetétől a Verbőczy-utczáig)
Szilágyi-u. (kezdetétől a Kossuth-utezáig)
Árpád-u. mindkét oldal a Virág-utczától
végig (Kölcsey-u.) kezdetétől a Kossuthutezáig (Viola-u. Hajnal-u. és Rózsa-u.) az
Árpád-úttól végéig (Deák-u. L6rinez-u.
Király-u. Jókai-u. és Petőfi-u.) Virág-utczá-

A z értekezletet Pohl Károly nyitotta I lők munkakedvét s megakadályozza szépí
tói ágéig (Széchényi-u. Damjanieh-u. és |
Verbőczy-u.) kezdetüktől a Kossuth-utezáig meg, utána dr. Héderváry Lehel kerületünk ! tés, az alkotás vágyát. A szervezési szabályDoba-u. (páratlan számú oldal végig) páros képviselője ismertette előbb az országos, rendelet elkészült, tárgyalása is kitiizetett,
de éppen a függetlenségi párt az, mely napi
számú oldal a Verbóczy-utczáig) a válasz majd a helyi város politikai helyzetét.
Szomorú közéletet élünk — úgymond rendről levétette. Szerinte a képviselőnek
tók száma: 372.
/X kerület: Deák-u. (páratlan számú — magyarországon. A mindenre kész több- i és a polgármesternek együttes működése
oldal kezdetétől az István-útig) mindkét ség kizárta az ellenőrzésre hivatott ellenzéki képezi az alapját a város tovább fejlődé
oldala az István-úttól a Virág-utczáig képviselőket s napról-napra újabb ésujabb sének.
D r Boros Mór elismeri, hogy a polgár(Klauzál-u. Illek Vincze-u. Csokonay-u. olyan törvényeket hoznak, melyek ellen- ,
Thököly-u. Csengery-u. Corvin-u. továbbá keznek az alkotmányai, melyek mindegyike mester rövid 10 hónap alatt nem sokat tehe
a Kazinczy-u. Széchényi-u. Kölesey-u. egv-egy darabot tör le a népjogokból. Most tett még, bármilyen igyekezet van is benne.
Damjanich-u.
Szilágyi-u. Verbőczy-u.) is három uj törvényjavaslatyt terjesztettbe A baj legnagyobb része a z ; hogy az Ugró
Kossuth-utczától végig (Vasút-u. Kossuth- a kormány, melyek a mozgósítás esetére féle fegyelmik nem intéztettek még el.
utcza) páros száma oldal végéig, páratlan vonatkoznak. Az egyik arról szól, hogy a Következő indítványt terjeszti elő:
Mondja ki a mai napon összehívott párt
számú oldal a Verbőczy-utczától végéig) hatalomnak joga van háború esetén 50 éves
Mező-u. páratlan oldal végéig, páros oldal korig minden polgárt katonai szolgálatra gyülés, hogy a legközelebb tartandó városi
a Bajza-utczától a Nádor-u. Vasváripál-u. behívni, akár volt katona, akár nem. Békés képviselőtestületi ülésen olyan indítvány
Attila-u. (páratlan számú oldal a Deák- természetű családapákat, akiknek igazán tétessék, melyben felkéri a város képviselő
utczától a Mező-utczáig (Dobó-u.) páros mindegy, vájjon Albánia független állam testülete a vármegye alispánját, hogy ezen
számú oldal a Verbőczy-utczától végig lesz-e vagy nem? Albánia függetlenségéért fegyelmi ügyeket a legrövidebb idő alatt
(Az újonnan felosztott rákospalotai erdő hagyjuk itt szeretetteinket; apát, anyát, intézze el.
Feldmann Károly. Örömét fejezi ki, hogy
melletti terület Vasut-utcza felé eső részé hitestársat gyermeket. Mikor a mi hazánk
nek utczái, a Bajza-u. és Nagy Sándor-u. sem független 1 Ha a hadvezetőség csak dr. Héderváry Lehel kerületi képviselőnk
páratlan számú oldalával bezárólag. A vá egyetlen hadtestnek mozgósítását rendeli ma tett nyilatkozatában ígéretet tett gya
is el, beállnak azok a kivételes állapotok, koribb közreműködésre. Hibának tartja,
lasztók száma: 384.
X kerület: Vörösmarty-u. Attila-u. (pá mikor a független bíróság, az esküdtszék a hogy a képviselő igen keveset foglalkozott
ros oldala a Szép-utezától végig) Váczi út a közigazgatás teljesen a rendőrség hatás az újpesti ügyekkel a múltban.
Korányi Jenő szintén azon az álláspon
(mindkét oldala a Pázmány-utczától végig) körébe kerülnek s a polgárok ügyes-bajos j
Béla-u. Kálmán-u. Fóthy-u. Baross utcza dolgait nem az alkotmányos esküt tett tiszt ton van, hogy a jelenlegi áldatlan állapoto
(mindkét oldala a Vörömarty- és Szép-ut- viselők fogják intézni, hanem a statárialis I kon csak akkor lehet változtatni, ha a fe
czától végig) Megyeri-út, Dunasor,Tompa- jogokkal felruházott rendőrség. És hogy gyelmi ügyek valahára elintéztettek. Ilyen
utcza, Garay-u. Czuczor-u. Tinódy-utcza, a viszonyok ennyire fajulhattak, ez azért körülmények között és rövid tiz hónapos mű
Báthery-u. Batthyányi-u. Tomori-u. Kis- van, mert mindig akadnak emberek, akik a ködés alatt a polgármesternek lehetetlenség
faludy-u. Rákóczi-u. Wekerle-u. Milden- hatalomtól várnak valamit és akik képesek volt nagyokat alkotni. Reményű, hogy ha
berger Mérton-u. Thaly Kálmán-u. Vas a nemzetet a legnagyobb veszedelembe a fegyelmi ügyek befejezést nyeruek az ál
vári Pál-u. Tisza Kálmán u. Irányi Dániel- dönteni, ha ezzel anyagi boldogulásuk be- lapotok megfognak javulni. A múltra vonat
kozólag kijelenti, hogy Ugró személye és
utcza, Horánszky-u. végig. A z újonnan biztosittatik.
Szomorúan konstatálja azonban azt, politikája iránt teljes bizalommal volt a
felosztott rákospalotai erdő melletti terület
Attila-u. felé eső részének utczái, Bajza- hogy a magyar nép a közdolgokknl szem függetlenségi párt. Hogy rettenetesen csa
utcza és Nagy Sándor-u. páros számú olda ben közönyöséggel viseltetik, lethergiába lódott benne, erről senki sem tehet. Mi jómerült. Fel kell rázni a nemzetet álmából s hiszemüek voltunk. Mikor azonban feltárult
lával bezárólag. A választók száma: 376.
igyekezni kell, hogy azok, akik ma a hatal a valóság, kitűntek Ugró bűnei, nem vár
mon vannak — a hatalom mellől eltá volí tunk más pártra, hanem mi magunk Ítél
Legközelebb a kimaradó városi képvi
tásának.
tünk fölötte s leemeltük őt arról a magas
selők névsorát fogjuk a polgártársaink
Majd áttért a helyi politikára. Kijelenti, pozícióról, amelyre őt a jóhiszeműségünk
ismertetésére közölni.
hogy soha semmiféle aspirációi nem voltak emelte.
és nincsenek, ő nem kér a várostól sémit,
Dr. Héderváry Lehel kijelenti, hogy ő
ő csak azt óhajtjn, hogy ez a város fejlőd mindenkor kivette a részét a munkában a
& jön. Soha sem vonta ki magát a munkából, város politikából is. Ott volt mindenütt és
$
hu a városnak reá szüksége volt s nem mindenkor, a mikor reá szükség volt és
$
fogja kivonni magát a jövőben sem. Ha szük Feldmann vádját visszautasítja.
Perich Károly rövid felszólalása után
Függetlenségi pártgyülés. ség van rá, egy hivó szóra itt terem, ugyan
ekkor fentartja magának a kritika jogát is. dr. Boros indítványa elfogadtatott s dr.
Népes értekezletet tartott f. hó 4-én, Nem csinál belőle titkot, hogy ami szivén Seligmann Jenő indítványára egyhangúlag
szerdán este az újpesti függetlenségi párt. fekszik azt ki is mondja. Kritikáját, elége bizalmat szavazott a gyűlés dr. Héderváry
A z értekezlet iránt, melyen dr. Héderváry detlenségét pedig kifejezi nyíltan és nem Lehel képviselőnek s őt a párttagok osztat
Lehel orsz. képviselő is résztvett s hosszabb lepel alatt, nem alattomosan küzd városa lan szeretetéről biztosította.
beszédben ismertette a politikai helyzetet érdekeiért. És azért tudnia is kell mindig,
Ripi.
általános érdeklődés nyilvánult meg nem hogy miről van szó, mit akarunk és hogyan.
csak a függetlenségi párt tagjai részéről, A parlamenti, vármegyei összeköttetését és
Választmányi ülés Az újpesti Független
hanem minden oldalról is. De nem is csoda. befolyását e város javára mindenkor érté ségi Kör f. hó 12-én este 7 órakor rendes havi
Hetek óta kolportálták szerte, a városban a kesíteni kívánja és fogja is, hogy végre egy választmányi ülést tart, melyre a választmány
hirt, hogy a függetlenségi pártban meg- egészséges és tartós közigazgatási és köz tagjai ez utón is meghivatnak és pontos meg
hasonlás állott be. Hogy pártok alakultak életi rendszer állandósitassék. Végül a vá jelenésre kéretnek.
a pártban. Hogy az elégedetlenek ma ke ros tisztviselőinek, valamint a közigazgatási
Uj tagokul jelentkeztek : Dr. Boros Pál
nyértörésre viszik a dolgot.
rend érdekében követeli a szervezési sza kávéház-tulajdonos, Antal József hentes. Ajánl
ják : Tihanyi Kálmán és Schütz Miksa, Dr.
Nos, akik igy gondolkodtak, akik ezt bályrendelet mielőbbi megalkotását.
remélték, azok igen csalódtak. Mert a füg
Dr. Héderváry Lehelt beszéde után per Szalay László ügyvéd. Ajánlják: Jakab Géza
és Korányi Jenő.
getlenségi pértértekezleten az tűnt ki éppen, cekig lelkesen ünnepelték a jelenvoltak.
hogy a párt, egységes, tömör és erőteljes
Létet/ Sándor elismerését nyilványitja
s ha vannak is tagjai sorában egyesek, kik <(r. Héderváry Lehel képviselőnek a poli
bizonyostkérdésben külön véleményen van tikai helyzetről tett értékes nyilatkozataiért,
nak azonban a többség akaratával szem majd kifejti, hogy a városi politikában a
Felhivatnak a körtagok, hogy
ben deferalnak és pártot bontani, vagy a jelenlegi helyzeten miért nem volt képes a
párt alapelvein változtatni senki sem akar, párt produktív munkát végezni.
lakás változtatásukat a kör j’e g y z ó bár hogy is óhajtják azok, akik azon mes
Az egyik okot abban látja, hogy a múlt
j'ével a hivatalos órák alatt (minden
terkednek, hogy a függetlenségi párt egy rezsim romjai még mostan sincsenek elta
ségét megbontsák s az ebből eredő helyze- karítva, a fegyelmi még ma is a tisztviselők hétfőn este 7— 9. óra között) bejelen
e t a magukelőnyomulásukrahasznositsák. fejei fölött lóg s ez megbénítja a tisztvise teni szíveskedjenek.

Pártügyek.

Figyelem!

— Az ünnepnapok és a bíróság. X. Pius
pápa a Motu proprio de diebus festis cziimnel
kiadott iratában tudvalévőén fölmentette a
híveket a mise hallgatás kötelessége és a
szolgai munka tilalma alól Űrnapján, Karóesony, Husvét és Pünkösd másodnapján,
Gyertyaszentelő, Boldogasszony napján,
(február 2-án) Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján (márczius 25-én) és kisasszony-nap
ján (szeptember 8-án). Mivel azonban e
napok ünnepi jellegét nem szüntette meg,
az igazságügy miniszter elrendelte, hogy
a megjelölt napokat az igazságügyi hatóságok
ügyvitele szempontjából továbbra is ünnepna
poknak kell tekinteni s a királyi bíróságok
s a királyi ügyészségek részére kiadott nap
tárban vörös belükkel kell feltüntetni.
— Az 50 éves k orig. . . Nagyon sokan
félreértik az esetleges mozgósítás vagy há
ború esetére a múlt héten elfogadott tör
vényjavaslatnak azt a pontját, mely jogot
ad a hadvezetőségnek arra, hogy minden
állampolgárnak, tekintet nélkül arra, hogy
volt-e katona vagy nem, egész ötven éves
korukig igénybe vehesse szolgálatát. Ezt
sokan úgy éitelmezik, hogy ez a katonakötelezettségnek a törvényben megállapí
tott negyvenkét éves koron túl való kiter
jesztését és azt jelentené, hogy ezen tör
vény erejeuél fogva katonai szolgálatra
behívható mindenki egész 50 éves koráig,
sőt ugyanez életkorig behivhatók azok is,
a kiket a katonakötelezettség alól fölmen
tettek és a kik nem is teljesítettek katonai
szolgálatot. A beterjesztett törvénynek az
ötven éves életkorig szóld rendelkezése
nem jelenti a katonakötelezettségnek a
negyvenkét éven túli időre, egész ötven
éves korig való kiterjesztését, hanem csak
azt jelenti, hogy háború esetén igénybe
vehető ötven éves korig minden állampol
gárnak közreműködése azoknál a rendkívüli
és szükségesnek mutatkozó munkálatoknál,
a melyek mint különös munkák, vagy köz
munkák háború esetén annál is inkább fölme
rülhetnek, mert a munkabíró polgárság
nagyrésze mozgósítható lévén, nem telje
sítheti és nem töltheti be azokat a hivatá
sokat, a melyekre bent az országban, de
esetleg a háború alkalmából is fokozott
mértékben van szükség. Ez tehát nem
jelent katonakötelezettséget: inkább a ka
tonakötelezettek behívása folytán megüre
sedett funkcziók és munkák helyettesítését
és pótlását jelenti.
— Követésre méltó példa. Dr. Varázéji
Béla 100 korona adománnyal az .Újpesti
Zenekör* alapitó tagjai közé lépett. — A
rendkívül nagy sikerrel működő Újpesti
Z niekör megérdemli, hogy Dr Varázséji
példáját Újpest minden vagyonos embere
kövesse.
— Néprajzi mozgalom. Újpesten f. évi
november hó 14-től, deézember hó 5-ig
született 109 gyermek, meghalt 54 egyén,
házasságot kötött 44 pár és november 20tól deczemker 5-ig kihirdettetett 7 jegyes
pár.
— Mozgalom az ipar terén. Újpest vá
ros tanácsa f. é. november hó 14-től, de
czember hó 6 ig 32 uj iparengedélyt adott
ki, ellenben tudomásul vette. hog34 iparos
az iparát beszüntette.
Az újpesti városi szolgák és tűzoltók
önképzó köre István-ut 4. szám alatt nyittóttá
n t t . i meg
m o r f könyvtárát,
I r n r » v r v í •« r -.1 f mely
n n ít' a
n Kör
i r r » r rendes
rn n n na n
a
és
pártoló tagjainak rendelkezésére állanak. A
könyvtár vasárnap és csütörtök délután
3— 5 óráig nyitva van, s a bevett könyvek
15 napig tarthatók kint. Az Onképző Kör
elnöksége továbbá értesíti a t. közönséget,
hogyha van birtokában egy-két kötet kiol
vasott könyv, szíveskedjék arról a városi
szolgák és tűzoltók önképző körének a
a könyvtárát gyarapítani.
— Kinevezés. Mayer Jóssá újpesti ok
leveles tanítónő, a megyeri uj iskolában
helyettes-tanítónőnek nevezték ki.

— Esküvő. Egry József f. évi december
hó 8-án az újpesti róm. kath. templomban
vezette oltárhoz Koch Mariskát, Kooh
György leányát.
— Jutalmazás. Pestvármegye törvényhatósági bizottsága novemberi közgyűlésén
8 tanítót illetőleg tanítóról jutalmazott meg
társadalmi téren kifejtett működésükért
j 100— 100 korona tiszteletdijjal. A megjutalmazottak közt van Péteri Teréz újpesti
áll. el. iskolai tanítónő is, aki a NapköziOtthonban kifejtett buzgóságáért tüntettetett ki.
— Halálozás. Schwarez Sámuel Újpest
egy régi polgára f. é. deczember hó 1-én
életének 78-ifc évében elhunyt. Földi marad
ványait deczember 3-án nagy részvéttel ki
sérték ki az örök nyugalom helyére. Elhuny
tét a Sehön és Schwarez családok gyá
szolják.
— Igazgatói kinevezés. A Phöbus villa
mos vállalatok r. t. igazgatósága műszaki
igazgatójává Dubszky Alfréd kereskedelem
ügyi minisztériumi műszaki főtanácsost
nevezte ki. A kereskedelmi teendőket to
vábbra is Hadinger Gyula látja el.

41TestületekEgyletekül
— Elóljarósági ülés. Az Újpesti Ipar
testület elöljárósága csütörtökön, e hó 12 én
délután 4 órakor tartja rendes elöljáróság!
ülését, melyen a tárgysorozaton kívül fel
szabadítja az idejűket letöltött iparostauonezokat.
— Iparos gyűlés. Vasárnap, e hó 1-én
impozáns gyűlés volt az Ipartestület diszterinébsn. A gyűlés czélja: tiltakozás a
kormány vasárnapi munkaszünet behoza
talát s így az ipari piacz megszüntetését
ezélzó rendelete volt. Egy volta Demokrata
Körben. Egyet tartott a Kereskedők Ipar
társulata és most az Ipartestület. A gyűlé
sen a kereskedők is képviselve voltak
Ludwig H. Endre elnök és dr. Antal Endre
ügvész által. A gyűlést Korányi Jenőelnök
nyitotta meg. Beszéltek: Tihanyi Kálmán,
dr. Antal Endre s végül Pohl Károly ipar
testiileti titkár, kinek benyújtott szakszerű
határoziti javaslatát egyhangúlag elfogadtik. A gyűlés fontosságát és súlyát bizonyitj* az, hogy* a város e h í 11-én tartandó
közgyűlésen tárgysorozatra tűzték az ipa
rosságot, a kereskedelmet, de a várost is
egyaránt sújtó kérdést.

— Tanítók közgyűlése. A Pest-Pilís-SoltKiskunvármegyei Általános Tanitó Egye
sület tegnap, deczember hó 7-én tartotta
meg a fővárosban a régi országház üléster
mibe í rendes évi Közgyűlését, amelyen
K in Bila újpesti igazgató-tanító a „Nyug
díj revízióról” Benczs Oszkár újpesti igazgató-tanitó „ A tanítóság patronázs tevé
kenységéről” tartott érdekes előadást.
— tz Újpesti Közművelődési Kör f. hó
12 én, csütörtökön folytatja sorozatos kulturestéit. Ez alkalommal Jászi Oszkár tart
előadást „ Az emberi haladás iránya“ címen.
A felolvasó est Újpesten a városháza dísz
termében lesz és fél 9 órakor kezdődik.
Azon minden érdeklődő részt vehet.
— Az újpesti Hossnth-szobor bizottság
f. é. deczember hé 2-án dr. Héderváry Lehel
országgyűlési képviselő elnöklése mellett
a Kossuth nőegylet helyiségében ülést tar
tott s Viktora Ferenez ügyvezető alelnök
jelentésének meghallgatása után eihatáJ
,
.
.
.
.
.
.
rozta, hogy a szoborbizottságot 200 tagra
egészíti ki. A gyűjtő iveket azonnal kibo
csátja, melyekhez csekkeket mellékel, hogy
az adományok és összegyűjtött összegek
az Újpesti Polgári Takarékpénztárba kül
dessenek, amely a Kossuth-szoborra össze
gyűlt összegeket kezeli. A szobor Andrejka
szobrász művészi terve szerint a talapzattal
együtt 7 méter magas lesz és egy honleány
meg egy honvéd meliékalakkaí fog birni
és 40.000 koronába fog kerülni, amely
összegnek fedezésére eddig csak 12.000
korona gyűlt össze, úgy még ^.000 korona

szükséges. Reméljük Újpest hazafias közön
sége, egyletei, körei és társulatai ezt az
összeget csakhamar összeadják.
— Karácsonyi vásár. A Vakokat Gyámolitó Egyesület újpesti fiókegyesülete
deczember hó 8-án és holnap 9-én a Köz
művelődési Kör helyiségében (Árpád-ut
56. sz.) karácsonyi vásárt rendez, amely
szerencsekerékkel egybekötve a vakok ké
szítményeiből és karácsonyi ajándékul igen
alkalmas női kézimunkákból áll. A vakok
a karácsonyi vásárját a jószivü közönség
figyelmébe ajánljuk.
— Táneestély. Az újpesti izraelita nőegylet f. é. december hó 14-én, a közmű
velődési kör helyiségeiben a szegények ja 
vára táncestélyt rendez. Az újpesti izraelita
nőegylet városunk legrégibb jótékonysági
egylete s működése áldásos lévén méltó,
hogy az idén is kellő támogatásban része
süljön.
— Vasárnapi előadás. A „Szabad L yceum‘ Újpesten ma, deczember hó 8-án az
István-téri áll. polgári leányiskola torna
termében vetített képekkel előadást ren
dez. Az előaeás tárgya: , A z angol forrada
lom.* Előadja dr. Varjas Endre budapesti
felső keresk. iskola tanára. Az előadás kez
dete este 6 órakor. — Deczember 12-én,
csütörtökön pedig este 7 órakor dr. Maros
Imre kir. geológus „Az őslények világát'
mutatja be szintén vetített képekkel. A z
érdekes előadásokra ezennel felhívjuk ol
vasóink figyelmét.

Színház.
Az Újpesti Népszínház műsora a múlt
héten is rendkívül változatos vala. Mind
ezek előtt ki kell emelnünk Zierer elragadó
zenéjü és mulatságos „Svihákok' eimü ope
rettjét, melynek főszerepeit Szőreghy (mint
Blitz és Futz) és P. Komái Margit (mint
Blitz felesége Berta) remekül játszották el
s olyan alakítást matattak be, amely ritkítja
párját. Kitűnő volt Balogh (mint Vaudraesek hivatalszolga), Komáromy (mint Kampel vendéglős), Gergely (mint Gétha hercég), Fehér Olgának (mint Mimi táncosnőnek) is szívesen adózunk az elismeréssel
és a babérral, amikor énekel, mert a hangja
szép csak az kár, hogy szerepének beszélő
szelt az érthetetlenségig elhadarja s a
harisnyáit akkor is térdig mutogatja, ami
kor arra szükség egyáltalában nincsen.
Fényesen sikerült előadás volt a „Heidelbergi diákélet” és a .Gül Baba” előadása
is. Az elsőben Gáthy Gitta, mint Katica az
egyéniségének megfelelő szerepben mutatta
be magát s viharos tapsokat aratott; a
tapsokból azonban bőven kijutott Gergely
nek Károly herceg, Baloghnak Hank mi
niszter, Peterdynek Juttner dr., Vákárnak,
Szőreghynek,Nagy Vilmának ésaz Újpesti
Dalkörnek, amely a „Goudéamus igitor'
diákdalt énekelte el.
Á „Giil Baba” zenés színjátékban, aki
nem látta P. Komái Margitot, mint Gábor
diákot, Fehér Gyulát mint Gül Babát, Fehér
Olgát mint Ueiiát, Balogh Bélát mintMujkót és Nagy Vilmát mint Zulejkát, az örökké
sajnálhatja, hogy nem az Újpesti Népszín
házban, hanem máshol töltötte el az es
téjét.
A jövő hét műsora a következő:
Vasárnap délután Svihákok.
este Szegény Jonathán.
Hétfőn

Heidelbergi diákélet. (F él
helyárakkal.)

Kedden

Szegény Jonathán.

Szerdán

Szép Heléna. (A z Újpesti
Torna Egylet javára.)

Csütörtökön Csitri. (Vidor Ilonka a Nép
opera tagja felléptével.)
Pénteken

Lotty ezredesei.

Szombaton

Izrael.
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A r a n y - é s ezü sttá rgya k , ó r á k
é s é k s z e re k a le g o lc s ó b b a n
a szolidságáról híres

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

TINÓMMÁ TESZIK fi HOT

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 szak szerű en 3 évi jó t
á llá s s a l e lfo g a d t a t n a k .

H a to s y N á n d o r é s T s a u tó d a

s á r a d y

KAPHATOK M IM IIT !

Sá n d o r

újpesti temetésrendező és hullaszállítási vállalata
Ú j p e s t , K e t n é n v G .- n . 1. s z .

Elvállal egyszerű és disztemetések rendezését helyben és vidé
ken, fővárosi kórházakból jutá
nyos áron. Pontos és előzékeny
kiszolgálás. Temetési és hullaszállitási ügyekben ingyen ad
felvilágosítást. — Telefon 70-91. 1]

.. .. .. ilj. E R K E R X.A liit Á S U T Ó D A .. .. ..

R E V E S Z JÁ N O S

La m p l Simon

Telef. 174-15.

csato rn a-k észítő

Ú j p e s t , Ó s z - n t c a 12. s z .

Telef. 174-15.
S a j á t h á z .)

te sték k e re sk e d ö Ú jp est, Á rp á d -u t 54. sz.

Meloccocement
főraktár.

Telefon:
13—08.

Gipsz
nagybani
eladás.

Ajánlom dúsan felszerelt raktáromon
lévő finom olajfestékeimet, hengeren
őrölve finom festékek. Padlőfestékkiilönlegességek: »Pillanatt-padlófénymáz, gyorsan szárad, fényét ál
landóan tartja, szagtalan. Parkettpaszták és beeresztő. Parkett-kefe,
tiszta sörte. Kencék, lakkok és mázak
garantált tiszta áru. — Marx-féle
zománc (Email-festék) fürdőkádak
és kerti bútorok részére. — Ecsetek,
korongkefék, me s z e l ö k elsőrangú
sörtéböl, összes háztartási cikkek
nagy választékban. Művészeti olajfestékek, kazetták és festövászon.

DQRR IflNOS

Elvállal: boton-munkákat, csatornázásokat, kövezési
és földmunkákat. Készít és elad betoncsöveket, cement:
lapokat és kutköveket.
::
T a u a lóh eged ük , fn r ó h angszerek , gram ofon,
cim balom , stb. o l c s ó n

beszerezhető

T e le fo n i
1 4 1 -5 8 .

A la p itta to tt s
18 7 5 -b e n .

Martinovics József
fé m á ru -g y á ra

Varjú Béla

Újpest, Lőrincz utcza 13— 15.

hangszerésznél Ú j p e s t e n ,
Árpád-ut 61/a. szám alatt.

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

O l c s ó hangszer-kellékek.
Javitás j u t á n y o s áron.
Árjegyzék díjtalan.

4

oki. kőműves*

4

és á c s-m e ste r

Ú J P E S T , Ó s z -u tc z a 6 6 . s z á m a la tt.

i

Vállal :: ::
mindennemű

é p ít k e z é s t ,

külön kőműves- és külön ácsmunkát is.
K ív á n a t r a k é s z ít

t e r v e k e t is.

Nyomatott Euchs Antal és Társa könyvnyomdájában Újpest, Király-utcza 1. szám.

