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munka után rendkívül nehéz ol
vasmány. Leteszem a francia iro
dalomnak ezt a remekét. Az asz
talomon heverő újságok között a 
Palota-Újpest legutóbbi számát la
pozom. Megakad a szemem Hosszú 
Pintér Gyula vezércikkén: Ki a 
gyom m al! A  szimbolikus cim szim
patikus előttem. Szerény közéleti 
munkásságom egyik legnehezebb 
ösvényét látom magam előtt. Lá
tom a minden ügyben összefonódó 
érdekindákat: Gyűlöletet, személyi 
hiúságot, sok jóakaratot, jóindulatú 
kapaszkodást s mindazt, ami az 
emberi lélek mélyéből fakadva 
minden ügyben törvényszerűen je
lentkezik. De látom a félreértések 
furcsa káoszát is. Hosszú Pintér 
Gyula festőművész ur cikke is ilyen 
jóindulatú félreértés. Gyomot akart 
irtani, de akaratlanul is konkolyt 
hint, ahol tiszta-búzát akar aratni.

Az újpesti szinházkérdés körül 
az utolsó 10 évben sok meddő 
vita folyt és még több pénzt dob
tunk ki hiába. Sok felesleges ener
gia elpocsékolódott, a színházi di
rektor, lelkes színészek, a város 
vezetősége és képviselőtestülete ré
széről. Sokan voltunk ebben a vá
rosban, akik már akkor kijelentet
tük, hogy egy rendes kőszinház 
felépítése előtt nincs értelme annak, 
hogy színház céljaira teljesen al
kalmatlan téli és nyári helyiségek
ben erőltessék az újpesti színját
szás ügyét. Efölött ma már nincs 
vita. Afölött sem — az ellenkező
jét senkisem állította, — hogy mo
dern, uj színházban a főváros 
magánszínházai és az állami szín
házak működése mellett is kiala
kulhat az újpesti színház publikuma.

A képviselőtestület tagjai meg
maradnak a realitások talaján. 
Nemcsak azért mert a városi élet 
ezer megnyilvánulása, az ügyek 
összefüggése ezt parancsolólag elő
írja, de azért is, mert a mai rend
kívül súlyos gazdasági viszonyok 
között lelkiismereti kérdést okoz 
mindnyájunknál a létesítendő új
pesti intézmények, igy a kultúr
intézmények megalkotásának sor
rendje is. Igenis a sorrenden van 
a hangsúly. Képviselőtestületi fel
szólalásomban én is főleg ezt hang
súlyoztam ki. De mielőtt erre rá
térnék, foglalkozni, szeretnék a 
cikkíró urnák egy-két állításával, 
mert véleményem szerint azok tel

jesen tévesek és csak arra alkal
masak, hogy a konkrét ügyben 
akaratlanul is fokozzák a fogalmi
zavart és ferde helyzetbe állítsák 
be a város közönsége és minden 
kulturtényező előtt a város veze
tőit. Ennek kapcsán nem szolgál
hatok .'sem a magam, sem a 
többi képviselőtestületi tagtársaim 
fényképével. De annyit talán el
mondhatunk magunkról, hogy ta
nulmányaink, olvasottságunk, ha
zai és külföldi utazásaink, tapasz
talataink és az összes kulturkérdések 
iránti állandó érdeklődésünk leg
alább annyi jogot ad nekünk a 
kérdéshez való komoly hozzászó
láshoz, mint egy-két urnák a rea
litásokat teljesen nélkülöző elme
futtatása, vagy a cikkíró ur sze
mélyétől teljesen távolálló, de 
másoknál igenis létező magán ér
dekek és teljesen alantas szem
pontok. Ezeknek hű jellemzésére 
csak Berda József költőbarátom 
képes, de az ő megállapításait a 
nyomdafesték sem tűri...

A téma túlságosan sokoldalú. 
Csak távirati stílusban tudok vá
laszolni. Újból tagadom azt, hogy 
a fővárossal területileg összenőtt 
és a fővárossal együtt élő Újpes
ten egy kimondottan „ újpesti“ szín
játék kultúra kifejlődhessék. Száz
szor megmondottam, hogy Újpestet 
nem lehet e tekintetben összeha
sonlítani a fővárostól 100 vagy 200 
kilométernyi távolságra levő vidéki 
kulturgócpontokkal, megyei szék
helyekkel, amelyek mögött évezre
des, vagy évszázados gazdasági 
és kulturális fejlődés és hinterland 
terül el. 30 filléres villamosjeggyel 
Újpest népe ugyanúgy eljut az 
Operába, a Nemzeti Színházba, 
vagy a Vígszínházba, mint Kő
bánya, vagy az I-ső kerület lakosa. 
Ez determinálja az egész ügyet.

Hiába beszélnek itt állítólagos kul- 
turemberek „kultúráról'1. Eszembe 
jut erről Klebelsberg egyik szelle
mes mondása: „A z ember meg
hal a hazáért, de rnem nyaral 
rosszul a hazáért. “ Áll ez a szín
házra is. Újpest és Rákospalotának 
nyugateurópai és magyar nemzeti 
jellegű, magaskulturáju középosz
tályát nem lehet arra kényszeríteni, 
heíyt nem álló üres jelszavak han
goztatásával, hogy bemenjen egy 
olyan helyi „színházba", ahol már 
a hangulat, a miliő is fejbevágja, 
akkor, amikor valamivel több pénz
ért elmehet az Operába és a Nem
zeti Szinházba. Én jobb anyagi 
viszonyok között az újpesti terü
leti színházi kultúra megteremtését 
másként látom. Az a „kultúra",

arnit ideáig itt méricskéltek, sen
kinek sem kell. Az Újpest-palotai 
munkásosztály, a kisiparos és kis
polgári réteg kultúrája is fejlettebb. 
Ez a réteg is jobban tudja élvezni 
a szebbet és jobbat. Ha meglesz 
rá a pénz, Újpestnek és Palotának 
egy nagy befogadóképességű, mo
dern színházépületre és abban egy 
teljesen fővárosi nívójú kamara
színházra lesz szüksége, értve a 
kamaraszínház alatt azt, hogy a 
realitások keretein belül ez a szín
ház tényleg kulurát is adjon a 
nemes szórakoztatás mellett. Ez a 
színház a szórakoztatáson kívül 
tanítson és neveljen is. Erre, 
reméljük lesz egyszer pénzünk, 
de a megoldást nem eről
tetjük, semmiféle kalandos szín
házépítési magánvállalkozás ked
véért, egyetlenegy színházi direk
tor kedvéért sem. Feleslegesnek 
tartom, hogy vitába szálljak azzal 
a megállapítással, hogy éppen 
azért, mert „a fővárosnak kultú
rája nyomasztólag hat reánk, egy 
külön újpesti színházi kultúrát kell 
megteremteni! ?“ Ez egy lehetet
len, minden tárgyilagos alapot nél
külöző megállapítás. Trianoni meg- 
csonkitoftságunkban egyenesen bűn 
a nemzet ellen, ha a rendelkezé
sünkre álló nagyon kevés pénzből, 
vagy egyenesen hitelből felesleges 
intézményeket létesítünk. Már pe
dig állítom és bizonyítani tudom, 
hogy a fővárossal területileg össze
nőtt Újpesten 1937-ben vagy 1938- 
ban nem szabad arra gondolni, 
hogy hitelből színházat építsünk. 
Csak erről volt szó a képviselőtes
tületi ülésen és ezt nem lehet el- 
halandzsálni.

Azt mondja a cikkíró ur, hogy 
ne említsük a város terheit és ne 
említsük a szükségnek törvényeit!! 
Itt megint csak távirati felsorolásra 
kell szorítkoznom. A legnagyobb 
erőfeszítéssel tudjuk fenntartani a 
város költségvetési egyensúlyát. 
Most egy félmillió pengős útbur
kolást határoztunk el, hitelre. A ba
rakktelepekben és szükséglakások
ban 2000 léleknél több polgártár
sunk él, minden emberi méltósá
got megszégyenítő nyomorúságban. 
Ki kell kövezni a többi utcákat is. 
Csatornával, vízvezetékkel kell el
látni az uj városrészeket. 800.000 
pengőbe került a viz megjavítása, 
nincs népfürdőnk! Fenn kell tar
tani, segélyezni kell évről-évre 
közegészségügyi intézményeinket. 
Évekre, előre, százezrekkel terhel
tük meg költségvetésünket óvodák 
építése, kövezés, iskolaépítés és 
más kulturális célok megvalósítása

okából. Sorolhatnám egész regge
lig ! Ugyanakkor, amikor az egész 
polgárság és munkásság igen sú
lyos gazdasági viszonyok között 
él, nem volna-e erkölcsi szempont
ból is bűn, ha hitelből építenénk 
most színházat — újból ismétlem 
— a fővárossal összenőtt Újpesten ! 
Arról sem beszélek, hogy a felsőbb 
hatóságok ezt a pénzügyi gazdál
kodást amúgy sem engednék meg. 
Csak felemlítem, hogy a képviselő
testület akarata ellenére a minisz
térium szállította le azokat az 
egyébként is szégyenteljesen cse
kély költségvetési tételeket, ame
lyek kulturális célokat szolgálnak. 
Például 1936-ra müvészpártolás és 
irodalom céljára a minisztérium 
csak 450 P-t engedélyezett. A kép
viselőtestület ezt erre az évre 1500 
P-re kéri felemelni. Az egyesületi 
segélyeken kívül a különféle kul
turális segélyekre csak 800 P állt 
rendelkezésre!

A színház a kultúrának csak 
egyik kivirágzása. Adnánk mi szí
vesen írónak, tudósnak, zenészek
nek, képzőművészeknek, főiskolai 
hallgatóknak, iparművészeknek tan
segélyt, ösztöndijakat, jutalmakat. 
Szeretnénk mi is felállítani szobro
kat, vásárolni képeket, felállítani 
zenekarokat, fejleszteni könyvtá
rakat, építeni színházat is, ha volna 
miből, ha lenne pénzünk. Valljuk, 
hogy a dologikiadások mellett min
denkor kell pénzt előteremteni a 
kulturális kiadásokra is. 1 Ezt meg 
is tesszük, de a sorrendet igenis 
be kell tartani.

Az asztalomon fekszik az opera
ház igazgatójának egy pártoló le
vele, amelyben egy tehetséges új
pesti operanövendék részére 1000 
pengő ösztöndíjat kér. Akkor, ami
kor az egészévi kulturális segély
tételünk 1000 P és a művészetpár
tolás és irodalompártolás költség- 
vetési tétele 450 P 11 A villanylámpa 
fénye megrezdül, mintha szégyelné 
magát. A tekintetem újból a Proust- 
könyvre csúszik, érzem a mai bor
zalmas világ szörnyű tehetetlensé
gét...

Nem, kedves cikkíró ur, mi nem 
akarunk gyomot termelni. Vagyunk 
ebben a városban elegen, akik Ön
nel együtt szerelmesei vagyunk a 
tolnak, ecsetnek és a muzsikának. 
De a tolinak, vésőnek és ecsetnek 
sercegése közt is halljuk polgár
társaink ezreinek a mindennapi 
kenyérért való kétségbeesett harcát. 
A sajtótól segítséget kérünk ebben 
a munkábaa, nempedig elméleti 
téren mozgó támadásokat!

■■■■ Telekárakat lényegesen csökkentettük és a fizetési feltételeket könnyítettük

G r ó f  K á r o l y i  L á s

házhely parcellázásai
Minden irányú felvilágosítást Gróf Károlyi László uradalom telekeladási hivatala.

Ú j p e s t ,  J ó z s e f - u t  c a
Délelőtt 8  12-ig, délután 2—4-ig. Telefon : 2-985-99.

Ú jpesten  s Villatelkek a Horthy 
Miklós-ut környékén. Családi házak 
építésre alkalmas telkek a Megyeri- 
utón, az OFB-házhelyek mel l et t .  
R áko sp alo tán  : Szilaspatak mel
letti terület családi h á z a k n a k .
Telkek telekkönyvileg 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 .
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Újpest, Kölcsei-u. 9. sz.
alatt (Kossuth-u. sarkán) 
SCHÉGERIN MÁRIA

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

Kovács G.
készítményei

cukrászda
Á rp á d -u t 73,
naponta teavajjal készült 
sütemények, csokoládé
bonbonok, fagylalt-külön
legességek. Tel.: 29-52-59

HAJÓS-
redőny szavatolt

minőség!

Újpest, Ősz-utca 4.
T e íe /m :  2 -9 4 0 -7 2 . sz.

angol-lémet
a g a i  t a n í t á s t

úgy
k e z d ő t
mint
h a l a d ó t ,  
fordítást, 
kérvény-  

írást és mindenféle 
irodai munkát vállalok

LflHGER
BEN ICZKY-UTCQ 1. U T Ó  7 . S Z .

Újpest és Rákospalota moz
góiban hangosfilm- és dia
pozitív hirdetéseket felvesz és 
készít r e n d k í v ü l  o l c s ó n :

Cserge Nándor
az Apolíó-mozgó gépésze. Telefon.

E N G E L a íeglGőli

H o rv á th -k e rt  
vendéglő

H O R T H Y  M 5 K L Ő S - U T  9 9
Étterem (külön bejárattal) estélyekre, mulat

ságokra, bankettekre, társas 
összejövetelekre.

Kitűnő tájborok és sörök.
Csütörtökön:

disznótoros vacsora , pén
teken : halászlé, rántotthal turóscsuszával

TULAJDONOS: HOZLER GYULA.

Nagyszabású bitelilakulat megalakulását
határozták el az Újpesti Kereskedők 

Társalatáaak tagjai
Az „Újpesti Kereskedők Társu

lata" folyó hó 29-én Kovács József 
elnöklete alatt rendkívüli választ
mányi ülésén bejelentették, hogy 
az újpesti kereskedők egy nagy
szabású hiíelalakulatoí szándékoz
nak alakítani, hogy lehetetlené te
gyék az Újpesten elburjánzott bu
dapesti hitelalakulatok és budapesti 
nagykereskedők helyi működését.

Kovács József elnök bejelenté
sei után, Gergely Miksa ügyvezető 
elnök adta elő, hogy a meglévő le
gálisan működő hitelalakulaíok el
len csak úgy tudják a versenyt fel
venni, ha lehetővé teszik a hitelbe 
vásárolni akaró vevőközönségnek, 
hogy minden szükségletét itt hely
ben újpesti kereskedőknél, jobban 
és olcsóbban szerezhessék be, mint 
a nagy költséggel dolgozó buda
pesti hiíelalakulatoknál.

A választmányi ülésen több mint 
ötven kereskedő jelent meg, akik 
nagy érdeklődéssel hallgatták a fel
szólalók fejtegetéseit és egyhangú
lag elhatározták és kimondták, 
hogy a hitelalakulat megalakítását 
helyesnek és üdvösnek tartják. Eb
ből a célból egy előkészítő bizott
ságot küldöttek ki, amely bizottság 
a legrövidebb idő alatt előkészíti 
a szervezési szabályokat, az érde
kelteknek azt bemutatja és a hitel- 
alakulatban résztvevő kereskedők 
azonnal megkezdik a szervezést.

A választmányi gyűlésen megje
lent kereskedők egyhangúlag ki
mondották, hogy a megváltozott 
helyzetre való tekintettel a május 
hó 25-ére tervezett hiíelalakulatok 
elleni nagygyűlést nem tartják meg, 
mert ezzel érdemleges eredményt 
elérni úgysem lehet.

klm s Uwcdcdi afféqc
Néhány nappal ezelőtt éles szó

váltás verte fel a városházi folyo
sók csendjét: két fiatal tisztviselő, 
dr. Ugró Zuárd és dr. Cserba 
Ferenc szólalkoztak össze egy 
hivatalos eljárás során.

A rendkívül éles szóváltás kínos

feltűnést keltett a városi tisztviselők 
között, maga dr. Semsey Aladár 
polgármester nyomban jelentést 
kért az ügyről. Hir szerint a szó
harcból lovagias ügy lett: Cserba 
Ferenc megbízottjai utján provo- 
káltatia Ugró Zuárdoi.

OLASZ UTIEMLÉK.EK
A koratavaszi utazót kellemetlen 

idő fogadta az azúrkék egü Itá-V 
liában. Két hétig majdnem egy
folytában szakadt az eső, csak 
Róma és Nápolyra jutott egy-egy 
félnapos napsütés.

Egyébként az ut igen kellemes. 
Változatos tájak, mindenütt szívé
lyesség, sőt, ha elárulod, hogy 
magyar vagy, kedvességük foko
zódik s komoly vetéiytársa lehetne 
a világhíres magyar vendégszere
tetnek. Szóval majdnem otthon 
érzed magad, csak az ételküiön- 
legességek, melyekkel persze ilyen
kor kirukkolnak... Rómáig vaj, lej
jebb csak olajjal főznek. D - most 
nézzük csak, mik azok a benyo
mások, melyek megmaradtak s 
tán sohasem felejthetők el.

Velence. A pályaudvar előtt a 
négykilométeres uj hid. A pálya
udvaron nyüzsögnek a munkások, 
emelődaruk, gépek. Modernizálnak, 
átépítenek. A pályaudvar előtt uj 
hid, nem messze tőle Európa leg
nagyobb garázsa. Csak ötemeletes. 
Közelében park s benne két abesz- 
sziniai oroszlán. Állandó közön
ségsikerük van A Doge-palota előtt 
kétkilométeres uj sétány, melynek 
végén, a Szent liona-szigeten 
építik a balillák házát. Szédületes 
arányok. Mind e változások négy 
év óta történtek, hogy utoljára 
láttam a Dogck és a lagúnák vá
rosát. Es ami Velencére és a 
többi nagyvárosra igen jellemző, 
nevezhetjük ezek alapján Olasz
országot a feketekávé országának. 
Az átlagos olasz nyolc feketét 
iszik naponta. Lépíen-nyomon 
„Bar“-okba ütközöl, mely rend 
szerint dohánytőzsdével van egybe
kötve. Velencéből elég egy hét, 
mert ezután az embernek feltűnik 
a lehetetlen lassú közlekedés és 
ha öt napig esik az eső az amúgy 
is eléggé vizes városban, könnyen 
unalmassá válik.

Rómában szerencsénk volt. A 
fascizmus alapításának évforduló
jára Líbiából hazaérkezett Duce 
beszédét hallgathattuk végig a

Piazza Venezian. Három órán át 
gyülekezett a tömeg, azért, hogy 
vezérének 8—10 perces beszédét 
végighallgassa, helyesebben végig- 
helyeselje s itt-ott belekacagjon. 
Mert Mussolini a rövid beszéd alatt 
arra is ráér, hogy tréfálkozzon s 
a következő pillanatban füttykon
certet rendezíessen Anglia nevé
nek kiejtésével... Hihetetlen nagy 
az angolgyülölet még ma is. Áz 
elemi iskolákban, melyeket főleg 
Velencében látogattunk, Magyar- 
országról csak annyit tudnak, hogy 
a Duna mellett fekszik, Budapest 
a fővárosa, mely Buda és Pest 
egyesüléséből keletkezeti és első
sorban egyike volt a szankcióelle
nes államoknak ! Ha már az isko
lánál tartunk, felemlítek egynéhány 
praktikus dolgot, melyet nálunk is 
meg lehetne valósítani. Egyik elemi- 
iskolában az igazgatónak rádiója 
van mikrofonnal s az összes osz
tályban hangszórókon hallgatják 
a tanulók az ünnepélyt, az igaz
gató rendelkezéseit s a rádió köz
hasznú és időszerű előadásait.

A másik iskolában torokfertőt- 
leniíő gép, mely egyszerre 15—20 
gyermek ellenállóképességét növeli. 
Minden tanuló egyszer egy héten 
köteles túlesni torokfertőtlenitésen.

A tanulók az első elemiben 
hosszú fehér köpenyt kapnak, hogy 
a tisztaságot megszokják. Felsőbb 
osztályokban fekete köpenyt tar
toznak viselni, melyet a szegények 
ingyen kapnak.

Nápoly a várakozásnak megfele
lően valóban csodaszép. A Monté 
Santi-ra kell felkapaszkodni kes
keny de jellegzetes sikátorokon, 
miközben a nyomorról is remek 
tanulmányt lehetne folytatni, s on
nan rátekinteni a tintakék öbölre, 
szép szép, de nem a legszebb Í 
Láttam már egy várost, melyet ta
lán egy árnyalattal elébe helyezek. 
Merem ajánlani mindenkinek, fá
radjon el a Gellérthegy, vagy János- 
hegy tetejére s olcsóbban is szeb
bet iáthat. Ezt egy olasz barátom 
ajánlotta nekem. Én ezt továbbí
tom ! Dr. Bánó Vince.

Z e n e m ű v é s z e t
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H A N G V E R S E N Y

A Budapesti Ének- és Zenekar
egyesület tartotta meg hangverse
nyét Lichtenberg Emil karmester 
vezénylete mellett a Zeneakadémiá
ban. A húsvéti ünnepekre aktuális 
témájú muzsika igen hatásosan 
szólalt meg Lichtenberg karmester 
avatott vezénylete mellett.

Minden egyes Bach interpretáció
nál gondolkodóba ejt bennünket az 
az önzetlen munka, amelyet a Buda
pesti Ének- és Zenekar Egyesület 
kifejt éveken keresztül, hirdetve az 
igazi zene himnuszát. Az est szó
listái Báthy Anna (szoprán), Basi- 
lides Mária (alt), Rösler Endre 
(evangélista), Kálmán Oszkár (Pilá
tus), Tibor Zoltán (Jézus), dr. Győrt 
Pál (bariton), Zalánfy Aladár (con- 
iinuo I.), Káidi László (continuo II.) 
voltak.  ̂A gambaszólót Hütter Pál 
és a fuvolaszólót pedig Eördögh 
János játszották.

Az est szólistái közül meg kell 
említenünk Tibor Zoltán (Jézus) 
gyönyörű, tömör tónusu előadását, 
akiben sok reményt láttunk arra, 
hogy oratorium-zene alkalmazásá
nál igen értékes szolgálatokat fog 
tenni. Rösler Endre (evangélista) 
előadása mintha kissé elmosódott 
lett volna. Az alsó regiszterekben 
nem mindig intonált tisztán. Báthy 
Anna (szoprán) éneke tiszta kris
tályos volt. Kálmán Oszkár (Pilá
tus) értékes hangjával ismét bizo
nyította, milyen nélkülözhetetlen 
egy oratorium-zene interpretálásá
nál. Hütter Pál (Gamba) szólója 
kifogástalan muzikalitásu volt, mely 
kellően illeszkedett bele az est ün
nepi hangulatába, amelyet a kö
zönség nagy tetszéssel, de kegye- 
letes csendben hallgatott végig.

Ili
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Lamond Frederic
BEETHOVEN-ESDE

Nagy érdeklődés kisérte Lamond 
skót zongoraművész hangversenyét 
a Vigadóban. A műsor kezdetén 
nem tudtunk ugyan felmelegedni, 
de a műsor második fele már ko
moly értékről számolt be. Beethoven 
32. variációja vezette be a műsort. 
Amolyan bezongorázás-féle volt. Az 
Asz-dur (Op. 110.) szonáta meg
lehetősen unal másán hatott s messze 
volt a beethoveni transcedentalitás- 
tól. Végre megszólalt az ismert 
Mondscbein-szonáta, de csalódást 
keltve, mert aki ezt már sokszor 
hallotta a magyar Dohnányitól, an
nak sehogysem tetszhetett a skót 
művész előadása. A G-dur (Op. 51. 
No. 2.) Rondo tudott csak felrázni 
bennünket. Majd végül aWaldstein- 
szonáta ismert akkordjai megszó
laltatásával ismert művészünk ön
magára s jött bele a lendületbe. 
A közönség azonban mindvégig 
hálásan tapsolt művészünknek, aki 
sok ráadással köszönte meg a nagy 
érdeklődést. Dr. B. P.

LÓSPOTT
Az eseményekben bővelkedő májusi 

míting egyik legnagyobb szenzációja a 
kétévesek szombati és vasárnapi be
mutatkozása. Tizennyolc kétéves be
mutatkozását helyezi kilátásba a pro
gram, melyek részint szombaton, az El
adóversenyben, részint a vasárnapi 
Nyeretlen kétévesek versenyében álla
nak starthoz. A debütáló kétévesek közt 
valószínűleg nincs Szent László-dij 
krekk, egy-kettőt leszámítva, inkább 
hasznos hendikeplovakkal találkozunk 
a startnál.

laier-kenyér
Főüzlet:
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Lebontják 
a színházépületet

Megfelebbezték a szinjátszási engedélyt 
kiadó határozatot

A színházi fronton a legteljesebb 
bizonytalanság jellemzi a helyzetet. 
A koncesszió birtokosa, Sebestyén 
Mihály elé ezer akadály tornyo
sodig A nyári színház épülete 
most már végérvényesen és visz- 
szavonhatatlanul halálra van ítélve, 
holnap vitéz Vértesy Károly bíró
sági végrehajtó közbejöttével meg
kezdik az épület lebontását a te
lektulajdonosok megmásíthatatlan 
és a bíróság által is megerősített 
rendelkezése folytán. Sebestyén 
direktor erre az Úránia-mozgó en
gedélyeseivel kezdett tárgyalásokat.

A szinjátszási engedély kiadása 
miatt több felebbezés is érkezett 
a polgármesterhez, illetve egyene
sen az alispánhoz. Az egyik feleb
bezés többek között a következő
ket mondja:

„Anyagi szabálytalanságként pa
naszlom, hogy az ülésen elnöklő 
Polgármester Ur a concessió ki
adásának ügyét a legszorosabb 
kapcsolatba hozta a színházi épü
let felépítésével és a bizottsági jegy
zőkönyv tanúsága szerint ismétel
ten úgy állította be az eldöntésre 
váró kérdést, hogy a pályázók kö
zül az egyik, névszerint Sebestyén 
Mihály a concessió elnyerése ese
tén biztosítja Újpest városnak a 
színházi épület felépítését. Ez oly 
nagy mértékben befolyásolta a bi
zottság tagjait, illetve a tagok sza
bad akarat-elhatározási képességét, 
hogy érthetően a tagok többsége 
Sebestyén Mihály mellett foglalt 
állást, jóllehet az ülés előtt Sebes
tyén Mihálynak még egyetlen hive 
sem volt és a tagok túlnyomó több
sége Horváth Árpád, debreceni 
igazgató mellett foglalt állást, amint 
azt a tagok nagy többsége ki is 
jelentette az ülés kezdetén.

Minthogy a Polgármester Ur a 
kulturbizottság döntése alapján és 
a döntésre való hivatkozással adta 
ki«Sebestyén Mihálynak a conces- 
siót és minthogy a concessió ki
adása után derült ki, hogy Sebes
tyén Mihály szinházépitési ajánlata 
a mesék országába tartozik — hi
vatkozom a város képviselőtestü
letének 11917 kig- (133. kgy.) 1937. 
sz. határozatára — a szinjátszási

engedélyt kiadó határozat feltétle
nül megsemmisítendő és az újbóli 
határozathozatal elrendelendő, ami
kor is majd a kulturbizottság tag
jai a tények helyes ismeretei bir
tokában és minden befolyástól 
mentesen foglalhatnak újból állást.

A fentiektől eltekintve külön feleb- 
bezési indokként hozom fel az aláb
biakat :

Az 1848. évi XXXI. te. 1. §-a 
úgy intézkedik, hogy „színházak 
ezután az illető törvényhatóság en- 
gedelme nélkül nem nyittathatnak". 
Ez a törvény mais változatlanul élet
ben van és ennek a törvénynek 
alapján kétségbe vonom a polgár- 
mesternek a szinjátszási engedély 
kiadására vonatkozó jogkörét. A 
törvény nem tesz különbséget a 
törvényhatósági joggal felruházott 
és megyei városok között, s álta
lában csak törvényhatóságról be
szél. Ha pedig ez igy van, akkor 
a szinjátszási engedélyre nem a 
polgármester, hanem a vármegyei 
törvényhatóság a jogosult.

De per analógiám a megyei vá
rosoknál is nem lehet a polgár- 
mester jogosult a concessió kiadá
sára, hanem csakis a képviselő- 
testületi közgyűlés, miként a tör
vényhatósági jogú városoknál a 
törvényhatósági bizottság.

Szerintem a megyei városok egy 
része helytelen gyakorlatot követ 
ebben a kérdésben és a törvény 
intencióival szembehelyezkedve ad
ják ki a polgármesterek saját jog
körükben a szinjátszási engedélyt. 
Vagy a vármegye törvényhatósága, 
vagy a város képviselőtestülete le
het hivatott ezen jog gyakorlására, 
de semmiesetre sem a polgár- 
mester.

A fentiek alapján tehát a feleb- 
bezési kérelmem nem csak a hatá
rozat megsemmisítésére és uj el
járás megindítására irányul, hanem 
arra is, hogy uj eljárás elrendelése 
nélkül a vármegye törvényhatósága 
hozza meg a döntést."

Annyi bizonyos, hogy a kon
cesszió kérdése még nem jutott 
nyugvópontra és a jövő helyzet ké
pét ebben a pillanatban senki sem 
tudná megrajzolni.

MEGNYÍLT
az újonnan átalakított

BLAHA LUJZA
HANGOSFILM-SZÍNHÁZ

Játékot
Süss Hermina

játékboltjában vásároljunk
Legnagyobb választék! 
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Pofozkodó nyilas-alvezér 
a bíróság előtt

„A  sértett nyolcgyermekes családapa, aki 
a világháborúban a Kárpátokban súlyo

san megsebesüld
Zöldinges, rosszarcu, kurtabaju- 

szu férfi állott vádlottként Vörös
marty büntető járásbiró előtt testi
sértéssel és becsületsértéssel vá
dolva. Zelmanovics Ede pénzbe
szedő jelentette föl Rovanszky 
Rezső bádogossegédet, mert az 
utcán:

nesze neked, büdös zsidó!

kiáltással megtámadta és többször 
arculütötte.

Rovenszky tagadta a bűncselek
ményt és azzal védekezett, hogy 
Zelmanovics támadta meg őt. Dr. 
Schwarze Gyula, Zelmanovics vé
dője hivatkozott arra, hogy Roven
szky erőteljes fiatalember, mig 
Zelmanovics törődött, ősz férfi, 
nyolc gyermekes családapa, ami 
mind amellett bizonyít, hogy Roven
szky veit az utcai botrány rende
zője.

in

— Igaz, hogy Zelmanovics vere
kedett — folytatta emelt hangon
az ügyvéd —, de

ez a világháborúban történt, 
a magyar haza védelmében, 
amikor is a nyilasvezér által 
büdös zsidónak titulált Zel
manovics súlyos sebet is 

kapott a Kárpátokban.

A továbbiakban bizonyítást aján
lott fel az ügyvéd arra vonatkozó
lag, hogy Rovenszky azzal ment 
el hazulról, hogy az első zsidót, 
akivel az utcán találkozik — 
véresre veri... Zelmanovics volt 
az első, tehát a gyenge öreg em
bert támadta meg.

Vörösmarty biró elrendelte a 
rendőrségi iratok beszerzését és a 
kihallgátását.

Főispáni elismerés 
Antal Endrének

A napokban ért véget az újpesti 
városházán a szokásos évi hivatal
vizsgálat. A vizsgálat befejezése 
után dr. Preszly Elemér, Pestvár
megye főispánja teljes elismerését 
fejezte ki dr. Antal Endre városi 
főügyésznek hivatali kiváló műkö
dése felett.

A főispáni elismerés jelentőségét 
csak fokozza, hogy nyolc eszten
deje, amióta Antal Endrét Újpest 
főügyészévé megválasztották, az 
összes közigazgatási és árvaszéki, 
valamint a rendőri büntetőbirói 
ügyészi munkát is végzi.

A főispáni dicsérő elismeréshez 
szívesen csatlakozik Újpest köz
véleménye annál is inkább, mert 
hiszen mi ismerjük a főügyészi 
hivatal épületesnek egyáltalán nem 
nevezhető szolgálati beosztását: 
külön kezelője, de még csak egy 
gépirókisasszonya sincs az egyik 
legfontosabb városi ügyosztálynak... 
dr. Cserba Ferenc városi dijnok, aki 
ügyvédjelölt is, az egyetlen (igaz, 
hogy megbízható, kitűnő) munka
társa Újpest megyei város tiszti
főügyészének...

Elrendelték a  bizonyítást 
a Trencsiner Sándor- 

büntetőperben
Petró Gyula szabómester magán

laksértésért és jogtalan elsajátítá
sért feljelentést tett Trencsiner 
Sándor volt városatya, az ismert 
sportember ellen, mert az rendőri 
segédlet mellett elvitt tőle egy 
varrógépei.

Trencsiner Sándor azzal véde
kezett a bíróság előtt, hogy ő a 
sértett apjának, id. Petró Gyulának 
adta el a varrógépet, aki jogtala-

T B Z I A N
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Újpest, flrpád-u! 73. sz.

nul kölcsönadta a fiának — de 
egyikük sem fizette meg a vétel • 
árat. Különben is az idősebb 
Petró kérésére ment el a gépért 
az ifjú Petróhoz, aki aztán mér
gében rájuk zárta a lakás ajtaját.

Dr. Deák Zoltán indítványára 
Kiss Aladár dr. büntetőbiró bizo- 
nyitáskiegészitést rendelt el és a 
tárgyalást elnapolta.
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Gőz- és kádfürdők.
Rádiumos gyógyiszapkezelés.

Szénsavas fürdő.



Vadady helyett -  Léderer
A város képviselőtestülete 3 há 

rom lemondott kulturbizottsági tag 
helyébe, okik a függetlenségi part 
mandátumával kerültek be a bi
zottságba: vitéz Vadady Aiber,

dr. Deák Zoltán és Fehér Ármin 
helyébe dr. Deák Zoltánt, fehér 
Ármint és Lederer Ottót választotta 
meg.

A „METEOR" HIRSZOLGflLBTI JELEHT1:
B Vidéki Hetilapok Szindikátusa be

jelentette megalakulását. Az Újpest 
székhellyel megalakult Magyaror- 
szági Vidéki Hetilapok Szindikátusa 
vitéz Vadady Albert elnök, dr. Deák 
Zoltán ügyvezető elnök és 0 ergelyi 
Oszkár főtitkár vezetésével kűldött- 
ségileg jelent meg a miniszterelnök
ség sajtó-osztályán, ahol bejelen
tették a szindikátus megalakulását. 
A küldöttség ezután a Magyaror
szági Vidéki Lapok Országos Egye
sületét kereste fel, ahol a szindiká
tus megalakulását ugyancsak be
jelentették.

Dr. lempie Rezső nem pályázik a
váci polgármesterségre. Hire terjedt 
annak, a váci polgármester lemon
dása folytán, hogy dr. Temple 
Rezső megpályázza a váci polgár- 
mesterséget. Dr. Temple Rezső ki
jelentette, hogy nem pályázza meg 
az állást.

Hagy Andor előadása. Dr. Nagy
Andor pénzügyi tanácsos, a kir. 
adóhivatal vezetője május 22-én 
délután fél 4 órakor „Jogorvoslatok 
és igénylés a közadók végrehaj
tási eljárásában" címmel előadást 
tart a Pestvidéki Ügyvédi Kamara 
helyiségében az ügyvédjelöltek gya
korló összejövetelei keretében.

0 Közművelődési Kör közgyűlése.
Vasárnap délelőtt tartotta meg az 
Újpesti Közművelődési Kör ezévi 
közgyűlését Hajdú Zoltán elnök
lete mellett. A közgyűlésen rész
leges tisztujitást is tartottak.

fi városi aiiisztek önképzőkörének
jubileuma. Az Újpesti Városi Al
tisztek Önképzőköre május 9-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor a 
városháza közgyűlési termében 
Balogh Antalné zászlóanya véd
nöksége alatt a Kör 25 éves 
fennállásának emlékére zászló
szalagszenteléssel egybekötött jubi
láns díszközgyűlést tart.

Kabaréesl. Az Újpesti Torna Egy
let asztali tennisz-szakosztálya máj. 
8-án, este 8 órai kezdettel a Tungs- 
ram-kulturházban tánccal egybe
kötött kabaré-estélyt rendez, ame
lyen Földes Károly, Kunnerth 
Magda, Jakab István, Vojtela Erzsi, 
Janosits István, Bagyenszky János, 
Mesterházy Marika, Nagy Emmy, 
Steiner György és Balogh Eta sze
repelnek. Rendező: Jakab István, 
konferál: V/elker Fülöp.

□r. Ferenczy Géza bíró leit. Az
igazságügyminiszier dr. Ferenczy 
Gézát, az újpesti járásbíróság köz
szeretetben álló titkárát a monori já
rásbíróságra járásbiróvá nevezte ki.

Hajókirándulás. A Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége újpesti 
szervezete május 30-án egészna
pos hajókirándulást rendez Viseg- 
rádra. Jegyek már kaphatók 2 
pengős árban (oda-visszauíazásra 
érvényes) a városháza II. em. 51. 
sz. helyiségében Rákos Bélánál.

Textilipari szakelőadások a szabó
mesterek részére. Az ipartestület 
szabószakosztálya rendezésében az 
ipartestület előadótermében Szem- 
máry László oki. gépészmérnök, 
textilipariskolai igazgató magasszár- 
nyalásu, nagy érdeklődést keltő elő
adást tartott hétfőn este. Előadásá
ban a gyapjufajtákat, valamint mű- 
selyemanyagokat ismertette és fej
tegetéseit nagy érdeklődéssel hall
gatta végig a termet zsúfolásig meg
töltő közönség. A nagy sikert ara
tott előadás után az előadó több 
szakkérdésre válaszolt, majd a 
szabószakosztály elnöke Lichlmann 
Jenő mondott köszönetét a szép és 
tartalmas előadásért.

SlliyOS panaszokat hangoztatnak 
az asztalosok az enyvszolgáltatás 
körül. Előbb hallatlanul megdrágí
tották, végül csaknem teljesen el
tüntették a piacról az enyvet. Az 
asztalosok — hír szerint — ható
sági közbelépést fognak követelni.

Hagy felháborodással emlegetik
az uj háztulajdonosok, hogy az 
utcai, úgynevezett bekötőhálózat 
felszereléséért iulmagas árakat szá
mit az Isíer. Ugyanazért a mun
káért, amiért a főváros 55—60 pen
gőt számláz — az Isler 280—300 
pengőt követel. Az árkülömbség 
tényleg megdöbbentően nagy. Az 
egyik neves újpesti építész kiszá
mította, hogy az Isler ily módon 
tiz esztendő alatt kb. 1,000.000 
pengő külön hasznot szerez .. .

fi kisipari hitelakció felemelése.
Értesüléseink szerint komoly tár
gyalások indulnak meg a legköze
lebbi jövőben a kisipari hitelakció 
felemelése tárgyában. Kriszt Lajos 
városi főszámvevő a legutóbb tar
tott jog- és pénzügyi bizottsági ülé
sen már felvetette a kérdést.

Készül a liázadómentességi memo
randum. A főváros — mint isme
retes — rendkívüli ideiglenes ház- 
adómentességet kapott. Ezzel és 
dr. Székely György elfogadott kép
viselőtestületi indítványával kap
csolatban a polgármester utasította 
az adóügyi és a műszaki tanács
nokokat, hogy dolgozzák ki a kép
viselőtestületeié terjesztendő javas
latot, amelyet azután felterjeszte
nek a pénzügyminiszterhez.

Paüack Hermann Fiai r. f. tsnnisz- 
szakosztálya folyó hó 25-én rendezte 
meg házi versenyét. Az első cso
portban első leit Szemere Pál, má
sodik Lóránt Ferenc. A második 
csoportban első Simonyi Imre, má
sodik Lóránt Kornél. A győztesek 
Langer Ferenc által felajánlott ér
tékes tiszteleidijakat nyerték.

l égi  obi! szórakozóhely

KQRZO-
film színház

E ls ő r a n g ú  susüs&r /

Zala István
villany-, kerékpár-, 
műszaki szaküzlete

Ú jp e s t, E rz s é h e t-u . 20 .

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

TELEFON: 2-952-17.

tej élet, e rő , e g é s zs é g !
&  RecoreS Tej kereslted e l m i V á l la la t  
Újpest, Deák Ferenc-u. 139. Tel.! 2-942-26.

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

Ha o lc s ó n , jó l és pontosan
akarja beszerezni tüzelőanyag 
szükségletét, úgy siessen az

Újpesti Fiiszerkeres- 
keiok Áruforgalmi rl.
á rp á d  ui 8 9 . alatti telepére ! 
T E L E F O N :  2 -946-58 .

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

PNGHVÁBY JÓZSEF
fa i is k o lá ja  QEOLÉD 
Budapesti iroda: ¥ ., findrássy-u!56.

Árjegyzék ingyen !

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

COLOSSEUM
i f s S m s x B K h á x

a n n o n i a
k á w é ls á z  0  é t t e r e m  
Ú JP E S T, á R P á ö -U Y  S2,

SiobüíBStő-,
mázoló-,

cil
tapétázó- és

elsőrendű szolid  kivitelben 
legiutányosabb áron  végezi

Gyárfás Emil
Újpest, Gr. Károlyl-u. 36.

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

V E R M E S  J E N Ő
Ú JP E S T , M á ty á s - té r .

T E L E F O N :  2 - 955 - 21.

REMEK

MŰSOR az

Pápai Gyula
Bőrbizományi raktára

Budapest, Paulay Ede-u. 5
(Hz u ú v a r M

APOLLO
MOZGÓBAN

Szőnyeget menyasszonyi 
kelengyét, ágy- és fehér-

G nemüt l e go l c s ó bb an  a

onda. áruházban
vásárolhat

Kemény Gusztáv-utca 3.

Princes fűzők már

14 p,ő1
G ö t z l e r n é ^ ^ l ' , .

B Ú T O R T
legjobban
vásárolhat

Asztalosmesterek 
Értékesítő 

Butorcs arnoká- bán

Újpest, ír p ú d -it  21
Telefon: 2*959*09 

Nagy választék !

URÁNIA
műsora

elsőrangú
Kocsis Andorné

angol és francia 
d i va t sza l on  ja  

Rpalota, Batthyány-u. 47.

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

Szöllösy
gyermehruha diuatáruház
Rvpád-uí 56, szám,

Legolcsóbb kerékpárt, gramofont

Goldstein
műszerésznél vásárolhat 1

Ú jp e s t,  Á r p á d - u t  41.

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

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




