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A város magas kulturbizottsága 
úgy döntött, hogy a Kormányzó 
Ur portréját egy budapesti mű
vésszel kívánja megfestetni. Anél
kül, hogy az illető festőművész 
művészi képességeit kétségbevon
nánk (nem is lehet) s anélkül, hogy 
ünneprontónak akarnánk felcsapni, 
illő tisztelettel csupán azt bátor
kodunk megjegyezni, hogy a kul- 
turbizottság ez egyszer (csak most 
az egyszer ?) nem egészen áll fe
ladata magaslatán. A  város kul- 
turbizottságának ugyebár azt a 
szerepet kell betöltenie, hogy el
sősorban a helyi kultúra őre le
gyen. Amikor a Kormányzó Ur 
portréjának megfestését határozata 
el a város képviselőtestülete, ez 
nemcsak hódolatot jelent az ál
lamfő iránt, de egy kis büszke
séget is a kultúránkra. Újpestnek 
híres a képzőművészeti hegem ó
niája. Tisztelt kulturbizottság: 
nincs valami tévedés a döntésben? 
Nincs nekünk épen elegendő ki
tűnő festőnk ? Félő, hogy a kul
turbizottság ezzel a portré-üggyel 
most önmagáról festett portrét...

K ed d :

Ipari és 
Kereskedelmi 

Közlöny

m

Felelős szerkesztő:

Sagclyi Uszkár.
K iadó;

Utebet Susztóv.

Iparosok, gazdák, keres
kedők nagygyűlése 
a vasárn ap i te lje s  
munkaszünet ellen

Lengyel Sán dor a m aga é s  parija  nevében hálájái 
é s  k öszön etét fe jezte  ki S em sey  polgárm estern ek  
a k isem berek  védelm éért

Izgalm as jelenetek a KÉKOSz gyűlésén
Szerdán este két helyen is nagy

gyűlést tartott Újpest iparos- és 
kereskedőtársadalma a vasárnapi 
munkaszünet ellen. Az Ipartestület 
nagytermét zsúfolásig megtöltötték 
az érdekeltek, de bőven jutott 
hallgató a hatalmas előcsarnokba 
is. Viharosnak ígérkezett a gyűlés, 
többen rendzavarástól is tartottak, 
Gyárfás Emil ipartestületi elnök 
erélye azonban már csirájában 
elfojtotta a rendbontási kísérleteket

Gyárfás Emil nyitotta meg a 
gyűlést és bevezető szavaiban a 
fővárosi és helyi sajtó támogatását 
kérte, mert jelentős mértékben a 
sajtó segítségétől várhatják — 
mondotta — az ügy megfelelő 
rendezését.

A gyűlés első szónoka Lengyel 
Sándor dr. volt, aki a piaci árusok 
határozati javaslatát nyújtotta be 
és indokolta meg hosszabb beszéd 
keretében. Lengyel Sándor a maga 
és pártja nevében mély háláját 
és őszinte köszönetét fejezte ki 
Semsey Aladár polgármesternek, 
aki ismeri a kisemberek panaszait, 
mindig hangot ad azoknak és kéri, 
hogy a jövőben is támogassa a 
felsőbb hatóságok előtt a 2500 egzisz
tenciát jelentő újpesti iparos- és 
kereskedőtársadalmat.

A gyűlésen felszólaltak még a 
gazdatársadalom nevében Szőri 
János fóti biró, Szeniczey Káro y 
rákospalotai ipartestületi elnök, 
aki a tízórai árusítási idő vissza
állítását követelte, Alscher Ödön, 
aki a sajtó segítségét kérte a helyi 
közvélem én y felvilágosítására, 
Weisz Lajos, aki külföldi példáKia 
hivatkozva kérte az iparügyi mi
nisztertől a régi rend fenntartásat, 
Szabó István a kispesti kereskedők 
nevében szólalt fel, majd Go.aoer- 
ger N. után Strogl Ferenc a
pestszenterzsébeti kereskedő* es 
iparosok nevében csatlakozó*tt a 
határozati javaslathoz. Dr. Her.sk> 
Péter iparkamarai titkár a Kamara 
támogatását helyezte kilátásba.

Semsey Aladár dr. polgármester 
ígéretet tett, hogy minden igyeke
zetével oda fog hatni, hogy az 
újpesti kereskedők és iparosok 
küzdelme eredménnyel járjon. Bí
zik abban — mondotta —, hogy 
úgy mint a múltban az ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter meg 
fogja hallgatni Pestkörnyék kérését.

*
A KÉKOSz-ban tömörült piacon 

árusító iparosok és kereskedők 
ugyancsak szerdán este tartották 
nagygyűlésüket a vasárnapi munka
szünet ellen a Piccolo-kávéházban, 
dr. Usetty Béla orsz. gyűl. képviselő 
elnöklése mellett. Usetty Béla fel
szólalásában hivatkozott arra, hogy 
államérdek a polgárok megélheté
sének biztosítása. Meg kell adni a 
módot a vasárnapi árusításra. Hive 
a legteljesebb gazdasági szabad
ságnak, mert gazdasági szabadság 
nélkül nem élhet sem az ipar, 
sem a kereskedelem, de elpusztul 
a gazda is. Minél több szabadsá
got és minél kevesebb korlátozást 
kérnek — mondotta Usetty —, 
majd ígéretet tett, hogy személyesen 
is el fog járni a tervezett rendelet 
kibocsátása ellen.
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Elfogadhat) a-e a város 
ajándékként 

a ^Fáj dalom* c. szobrot
Már a Ferenc József-teret díszíti 

Kocsis Andornak, a kitűnő szob
rászművésznek lepellel letakart 
„Fájdalom" cimü szobra. A szobor- 
íeleplezési ünnepély október 6-án 
lesz és azon résztvesz Újpest egész 
társadalma. . ,

Mint ismeretes, Kocsis Andor 
ezt a gyönyörű alkotását önzetlenül 
és minden ellenszolgáltatás reménye

A gyűlésen felszólaltak még 
Mészáros,Sándor elnök, Sükk Ist
ván, a KÉKOSz igazgatója és még 
mások.

A piaci árusok részéről meg
jelent a gyűlés végén Goldberger 
NA is, akinek felszólalását a 
többszáz piaci árus zajos ellent
mondásokkal kisérte. A gyűlés 
befejezése után egyes piaci árusok 
részéről fenyegető hangok hang
zottak el Goldberger N. ellen, 
mire a gyűlésen megjelent Gergelyi 
Oszkár szerkesztő figyelmeztette 
Mészáros elnököt, hogy Goldber- 
gert néhány ember az utcán inzul- 
tálni akarja.

Mészáros elnök nyomban oda 
ment Goldbergerhez és felajánlotta, 
hogy több barátjával együtt haza- 
kiséri őt. Goldberger szólt az 
ügyeletes detektivnek s aztán 
Mészáros és Brassányi elnökök, 
az ügyeletes detektív és egy rendőr 
kíséretében tért haza lakására.

Az utcán néhány hangos meg
jegyzéstől eltekintve semmiféle rend
zavarás nem történt.

Gáspár Menyhért Boldizsár.

nélkül ajánlotta fel a városnak. A 
város az ajándékot elfogadta.

Meg kell említeni, hogy a kitűnő 
művész nem a legrózsásabb anyagi 
körülmények közt él. Reméljük, 
hogy a város vezetősége az ün
nepélyes leleplezés után módot 
fog találni arra, hogy anyagi kár
pótlásban részesítse a fiatal és 
és tehetséges szobrászművészt.

C O R V IN  B Ü  F F  ÉB EN
találkozunk! 

Budapest, Andrássy-ut 43. szám. 
(A P á r i s i  Á r u h á z  m e l l e t t . )

Elsőrangú hideg és meleg ételek. 
Kitűnő fajborok, kőbányai sörök. 
N yitva  é jje l  2  ó rá ig !
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SCHÉGERIN M ÁRIA

női szabóműhelye 
Újpest, üölosey-u. 9. sz.

alatt (Kossulh-u. sarkán)
Az angol és francia női 
ruhák mindenféle fajtája 
a legegyszerűbbtől a leg
d íszesebb  k iv it e l ig .  
Irányáram: Női ruhavar' 
rás 8 pengőtől kezdve.

H A JÓ S -
r e d ő n y  s z o v n l o l s

m i n i s é i S

Újpest, ösz-iitei 4.
Telefon: 2-940-la. sz.

Angol-Német
Bűm tanítást -bt

úgy
kezdőt
mint
haladét, 
fordítás!, 
kérvény- 

irásf és mindenféle 
irodai nőnkét vállalok

L f i H G E H
BEN1CZHY-UTCÜ í. OITÚ 7. SZ.

II l e g j o b b  szórakozóhely

Koezé-
filmszínház

Elsőrangú műsori

Z a la  Is tv á n
villany-, kerékpár-, 
műszaki szaküzlete

Újpest, Erzséteet-u. 20.
0

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

TELEFON: 2-952-17.

ENGEL.SS.
R E I C H  J E N Ő

hentes és mészáros 
ÚJPEST, ŐSZ.UTS& 40.

F) f iÉ T K Ö Z D H P O K  
m R R Q ó l H R H

Egy angol képeslapban megakad 
a szemem egy kínai háborús lény- 
képen. Katonák tuszkolják ki egy 
szétbombázott városból a polgári 
lakosságot. Mint volt írontkatona 
átéltem ilyesmit, de a világháború 
után, 20 év után is szivembe döf 
a kép egy jelenete. Egy kétségbe
eséstől eltorzult fiatal nő arca néz 
reám és néz millió és millió isme
retlen emberre szerte e világon. 
Döbbenetes fájdalom sikolt a nő 
gyámoltalan mozdulatából. Talán 
a gyermeke van a romok aiatt ? 
vagy férjét keresi? Tehetetlenül 
vádol és egy tönkretett élet szép
ségeit követeli vissza ez az isme
retlen asszony; a fájdalom élő, 
vádoló szobra. Mert hatalmas nagy 
urak, ez az, amiért felelnetek kel
lene 1 Azokért az apró emberi tra
gédiákért, amelyekre egyszerűen 
ráfogjátok, hogy szükséges áldozat 
volt. A Népszövetség elméleti jel
legű tiltakozása nem segít az is
meretlen asszonyon, de mégis nagy 
jelentőségű. Annyi csalódás, annyi 
erőszak után bátorság kell az erő
szak elítéléséhez is. És jólesik a 
bűn elitélése is.

Ha sikerül, megalkotják a mező- 
gazdasági munkások öregségi biz
tosítását. Nagy lépés ez előre, de 
nagyon is tökéletlen valami. Mert 
kívül rekednek e biztosítás sáncai
ból az 1 holdas, 2 holdas törpe
birtokosok. Ilyen kis földterület nem 
tart el egy családot és a törpe- 
birtokos egyben munkás is — ha 
kap munkát. Bethlen István és 
Szekfü lapjában mutat rá egy köz
gazdászunk erre a kirívó hiányos
ságra és arra, amit mint az agrár- 
viszonyokkal ismerős ember 2 év
tizede vallók magam is, hogy egy 
uj földreform nélkül nem lehet meg
védeni a mezőgazdasági proletariá
tus öregségét.

Hogy ezt nagyon nehéz pénz
ügyi akadályok folytán megalkotni
— szentigaz. Az is fájdalmas, hogy 
más termelőrétegek öregsége is 
olyan fenyegető rém, aminek nyo
masztó gondja elől nem tud me
nekülni sok iparos, kereskedő, la- 
tainer. Mindez onnan is eszembe
jut, hogy láttam a kézműipari ki
állításon Újpest egykor gazdag és 
kiváló asztalosmesterének — aki 
most az iparos szeretetházban él
— egy remekművét. Hol van az 
idilli békebeli kép, amikor a dol
gos ember megöregedve, kényel
mes siafrokban, nagy pipával ült 
unokái körében, aranyos, békés 
pihenésben ? Ma Újpest tisztes 
öreg asztatosmestere, csak arra 
vágyik, hogy egy tölgyfakoporsó 
árát megkereshesse.

*
Mindez nagyon lehangoló, de 

nem kell kétségbeesni. Akármerre 
járunk az országban, az egészsé
ges fejlődés gyakorlati eredményeit 
is látjuk. Csak a lelkek megbéké
lése jönne már el. És itt Rassay 
Károlynak adunk igazat, aki azt 
követeli, hogy a felforgató törek
vésekkel szemben a kormány önt
sön tiszta bort a pohárba. Nem

szavakat; elhatározó cselekedete
ket követelünk.

*
A világpolitika telítve van rob

banó feszültséggel. Háború keleten, 
háború nyugaton. Az európai nagy
hatalmak cívakodása, féltékeny
sége. Világszemléletek harca és uj 
világszemléletnek kinevezett gyű
lölködő, túlzó nacionalista és mili
tarista rendszerek idegen államok 
határait is sértő propagandája ne
hezíti meg a különben is gondok 
közt élő polgár életét. Százezreket 
és milliókat vonultatnak fel min
denütt és az extázisbán vonagló 
tömeg maga ordítja : én nem aka
rok szabadságot, én nem akarok 
saját fejemmel gondolkodni; én 
csak azt akarom, hogy nekem pa
rancsoljanak ; engedelmeskedem 
és ez már boldoggá is tesz. - 
Hihető mindez ? demokrácia min
dez, az „igazi, uj demokrácia'1 ? 
Egy biztos, hogy Le Bon a töme
gek lélektanáról Írott régi munká
jával elbújhat a modern tömegje
lenségek elképesztő képei előtt. 
Szerte a világon mindenütt marad
tak azért még emberek, akik azt 
vallják, hogy az agyat azért adta 
a Mindenható, hogy használjuk is. 
Az úgynevezett átkos liberalizmus 
korszakában is volt erkölcs, akkor 
is voltak rendes emberek, akkor 
is virultak népek, amikor egy-egy 
országban nemcsak egy ember 
akarata volt a nem is vitatható 
dogmaszerü igazság és élet. — 
Végül egy csekélységet: a keresz
tény erkölcstan is az egyéni fele
lősség elvein alapszik. Hogy felel
het az egyén, ha nincs akaratnyil- 
vánitási szabadsága? A vigasz 
csak egy : panta rei: minden el- 
‘mulik.

A csonkahatárokon innen és túl 
feszült figyelemmel fogadjuk Ma
gyarország és a kis antant közti 
tárgyalásokról szóló rövid híradá
sokat. Szeretnék remélni, hogy 2 
évtized sok szenvedése, helyre 
nem hozható kártevése után érik 
valami. Valami egészséges, elfo
gadható egyezség. A határokon 
túl egy betegesen elfogadott szélső 
nacionalizmus akadálya a meg
egyezésnek. Nálunk — nehéz és 
kényes erről beszélni — roppant 
nehéz 1000 év beidegződése és a 
revíziós mozgalom tulidealiszíikus 
célkitűzései után „egyezségről" be
szélni. Mert az egyezség mindkét 
oldalról engedményt jelent. Egy 
külföldi barátunk jellemezte igen 
a helyzetet, miután azt mondotta : 
Mindég csak 2 térképet mutatnak, 
az ezeréves ország integer hatá
rait és a csonkahatárokat. Nem 
képzelhető el egy 3-ik térkép is ?

Dr. Székely György.

K ED D ;

Ipari és 
Kereskedelmi!

K ö z l ö n y

Lion és Corsó cipők 
újpesti egyedárusitója

Egyesült Cipőház
Újpest, Árpád-ut 62.

Szombat-vasárnap
remek szórakozást nyújt a

B L A H A  L U JZA  S ZÍN H Á Z.

Órát és ékszert 
Nasser Testvéreknél

vásároljon, István-ut 13. sz. alatt.

KÖSSÖN ESŐBIZTOS1TÁST! 
Angol Elemi Biztositó Rt.

Újpest, Árpád-ut 32.

NEUMAN MARTON 
óra- és ékszerüzlete 
Újpest, Is!ván-ut 15.

Uránia Mozgó
Elsőrangú műsor

Ferenc József-tér

BRAUSZ ISTVÁN
kőművesmester, építési vállalkozó 
Újpest, Anonvmus-utca 52. szám.

WEÍSZ MIKSÁNÉ
takarmány és termény nagykereskedése 
Újpest, Józseí-u. 77. sz. Tel. 29-40-07

DEL-KA
c ip ő k

Újpest,
Á rp á d -u t  64. sz.

PH rsces fűzők már

1 4  p.tői
G ötzlérn é  Árpáiul'«.

Lauer-kenyér
Főüzlet:

nnm in-U Tcn 21. 
Fióküzletek a v á ros  

minden részéb en .

Legolcsóbb kerékpárt, gramofont

Goldsfein
műszerésznél vásárolhat 1

Ú jp e s t,  Árpád-ut 41.

H o r v á t h - k e r t
a Rpalota-Ujpest vasútállomásnál
Az újpesti és fővárosi közönség 
kedvelt szórakozó helye. Zene :

O l á h  D u d u s
és ciányzenekara

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

Telekárakat lényegesen csökkentettük és a fizetési feltételeket könnyítettük
G r ó f  Károlyi László ur^dBlom üipesten = vniateikek a Horthy

házhely parcellázásai
Minden irányú felviláogsitást 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 : 2-955-99.

Miklós-ut környékén. Családi házak 
építésre alkalmas telkek a Megyeri- 
utón, az OFB-házhelyek mel l ett .  
Rákospalotán : Szilaspatak mel. 
letti terület családi h á z a k n a k -
Telkek te lekkönyvileg azonnal á tírhatók.
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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a z U rá n iá b a n
A horogkeresztes eszméket hirdető 
film forgatását be kellett szüntetni

Az Uránia mozgóképszínház az 
elmúlt héten kisérő műsorként né
met propaganda filmet vetített. A 
film a horogkeresztes eszmék ter
jesztésére készült.

Amikor a közönség látta, hogy 
a kisérő film milyen célokat szol
gál, hangos lábdobogással és fü
tyüléssel adott kifejezést ellenszen
vének.

A mozi vezetősége a további 
botrányok elkerülése végett a film 
további forgatásától elállóit.

Ezekután valószínű, hogy a jö
vőben nem kísérleteznek hasonló 
tárgyú filmek bemutatásával.

M v á r o s # s z á m *  
w ew éségek áiBa- 

mosStása
A városi számvevőségek államo

sítása befejezett dolognak tekint
hető és amint értesülünk, az uj 
rendszerre való áttérés már a jövő 
év január elsején meg is történik. 
Az államosítás a belső adminisz
trációt, a statusviszonyokat, az ügy
kezelés rendszerét lényegesen meg
változtatja és éppen ezért mindkét 
részről, úgy a városok, mint az 
állam részéről meglehetős bonyo
lult helyzetet teremt, amelynek meg
oldása már a legközelebbi időben 
esedékessé válik.

Október
A város közönsége az idén is 

kegyelettel fog megemlékezni az 
október 6-i vértanukról. A tervek 
szerint a városházán kegyeletes 
ünnepséget rendez a város, ame- 
lyen nemcsak az októberi mártírok, 
de az ellenforradalmi hősök em
lékének is áldozni fognak.

ryanezen a napon leplezi le a 
város a Ferenc József-téri parkban 
felállított Nemzeti Fájdalom szob
rát. Mindkét ünnepség részletes 
programja ezután fog megjelenni.

1 ermészetesen az iskolák külön- 
küíön megrendezik a hagyományos 
ünnepségeket.

Az Iparoskor is külön ünnepsé
get rendez az ipariestüiet díszter
mében.

Ifiü l lIlillMÍ

F O G A I T  csináltassa

„ K R E D O «
fémből, mely a platina színével 
és az arany tulajdonságával bír! 

Kisziti minden fogorvos.
K R E Ö O -M Ü V E K

Újpest, Tavasz-utca 18. szám.

mm

REIGHARD SÁNDOR
festék-, lakk-, kence- és vennszeráru
kereskedés — Tel. 294-633.
ÚJPEST, ÁRPÁD-U T 48. SZÁM.

Standard-rádiót
K L E I N  M I H Á L Y
rádió-, csillár- és villamossági 
szak ü zletében  vá sá ro lju n k !
Újpest, Árpád-ut 62. sz.

| Gyilkoló acél fénye villant meg az éj- =§
són Pár nnr,nr, UM-i u a ■ i. ■ szakában, hogy életet olt- I

= . ^ !lapon h.elu\ két ízben is veszélyben forgott közbiztonsá- =
i  f “ ± ídf efeí ? reií?.e\ e'/eíe-)S20moru’ fájdalmas szenzációk. A k ö t e -  I  
| lesse9teljesites közben eletet vesztő, villanyárammal sújtott segéd- 1 
| munkas sirdombjan a koszorúk virágai még el sem hervadtak I  
= ? m!/?or 7iaír ° z orvostudomány izgalmas küzdelmet folytat a halálai 1 
= kogy a kötelesség tel] esites mártírjait megmentse az életnek. A z or- I  
I  vosok Önfeláldozó munkásságának köszönhető, hogy a frissen dóm- I
Í  M rUl°t - S! rhu 0tmL meUett nem domborul újabb... Mindez miért 7 1 
I  "  f e n h e t ,  hogy a város főutcáiban a közbiztonság elveszíti a % 
= u-3jt a } aé a a ló l. Hogy' lehet várni a polgár életének és vagyon- = 
= biztonsagának biztosítását?... A  karhatalom tagjaira is kést mer- = 
i  , ™arx e, J } . L Még ok sincsenek biztonságban?!... Példát kell = 
| szolgáltatni! Elrettentő kegyetlen példát, hogy a jövőben ilyen 1  
i  u  #n— f°roalhasson. A  gengsterizmust csirájában kell elfojtani! i§ 
= Mert jön a hplnap s hozza magával az amerikai alvilági élet vak- H 
= aieiőségét. Es akkor már késő lesz. Itt az ősz, kezdetét vette a = 
= nagytakarítás. Kezdődjék meg a ciángázos nagytakarítás az alvilág = 
| sötét berkeiben is! De még ma... _  m _  i
'<111111111111111111111! lllllllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllimilllllllllllllUjlil, illlllltllllllllllli!

A szociáldem okrata
p árt nem te sz  fe lje

lentést a z  eltűnt 
pénzek m iatt

G. Molnár elnök szerint túlzottak az 
összeg nagyságáról elterjedt hirek

ról elterjedt hirek, mindössze né
hány száz pengőről van szó. Házi
vizsgálat még nem történt az ügy
ben, a párt valószínűleg

rendőri feljelentést fog tenni 
az ügyben.

Ennél többet G. Molnár elnök 
nem volt hajlandó mondani a vá
rosszerte élénken pertraktált ügyről.

Városszerte nagy sajnálkozással 
beszélnek Pillér Gyuláról, akinek 
a kárt meg kell majd térítenie, mi
után a pénz az ő asztalából tűnt 
el. Sorozatos pech üldözi, a csü
törtöki választáson az adótiszti ál
lások legnagyobb favoritja volt — 
és kibukott, most pedig jelentős 
kár érte.

Nagy feltűnést keltettek azok a 
városszerte elterjedt hirek, amelyek 
szerint az újpesti Munkásotthon 
kézipénztárából több ezer pengő 
tűnt volna el. A kézipénztár Pillér 
Gyula asztalának fiókjában volt és 
onnan tűnt el egy eddig még 
pontosan meg nem állapított jelen
tős összeg.

Hir szerint mintegy
3000 pengő tűnt el teljesen
érthetetlen módon a lezárt 

fiókból.
Alkalmunk volt beszélni a kü

lönös ügyről G. Molnár Ferenccel, 
a szociáldemokrata párt elnökével, 
aki elmondotta, hogy túlzottak az 
eltűnt pénz összegének nagyságé-

Sebestyén-premier:

Színházi előadások 
beíiliása

A tehetséges és népszerű Mát- 
ray György alkalmi társulattal — 
állástalan színészekkel — hétről- 
hétre szombaton és vasárnap szini- 
előadásokat tartott nagy sikerrel a 
Blaha Lujza-mozgó színpadán.

A kis társulatot a közönség sze- 
retetébe fogadta és az előadások 
alkalmával mindig telt ház előtt 
mutatták be a régi operettek so
rozatát.

Az elmúlt héten — bár az elő
adásokat úgy a belügyminisztérium, 
mint a Színész Szövetség engedé
lyezte — Sebestyén Mihály, az 
uj koncesszió-tulajdonos letiltotta. 
Ugyanakkor ő a társulatával Mis
kolcon játszik s a szini-szezont 
előreláthatólag csak a jövő év kö
zepén akarja Újpesten megkez- 
eeni.

A város közönsége Sebestyén 
Mihály miatt ez évben nélkkülözni 
volt kénytelen az előadásokat. Ha 
a letiltást fel nem oldja, úgy a 
város közönségét másfél évig el
zárja a szinházjárás lehetőségétől.

Teljesen érthetetlen az uj szín
igazgató eljárása, mert hiszen sem 
anyagi, sem erkölcsi kára nem 
származhat abból, hogy azok az 
állástalan színészek, akiknek a 
kenyérkereseti lehetőségére ilymó- 
don nyílt alkalom, heti két elő
adással igyekeznek kárpótolni az 
elmaradt sziniszezonért a szinház- 
éhes közönséget.

A kis társulat vezetője, Mátray 
György minden kötelezettségének 
eleget tett, a színészek gázsiját 
rendesen megfizette s igy biztosí
totta megélhetésüket.

A városi szubvenciót nem él
v e ^  társulat érdekében közel 100 
aláirással (szinügyi bizottság tagjai, 
városi képviselők és újságírók vol
tak a kérelem aláírói) fordultak a 
letiltás feloldása iránt közvetlenül 
Sebestyén Mihályhoz. De ez is 
ugylátszik hiábavalónak bizonyult, 
mert a város társadalmát képvise
lők kérését sem veszi figyelembe 
a koncesszió tulajdonsa.

Történnek még 
csodák...

Különös közjáték három 
fejezetben

Az alábbi történetet nem az élet 
szolgáltatta. Ilyen és ehhez ha
sonló csak író fantáziájának lehet 
szüleménye. Tehát a csodák nem 
történtek meg, — pár kartelvezéri 
becsületszavat adunk rá...

Eljött a nagy nap a kilátástalan- 
ság sötét egén. A felbukkanó déli
báb a megélhetés lehetőségét raj 
zolta a szegény szellemi munkás 
napi, heti, havi éhbéres, éhségtől 
kopogó szemei elé. A délibábot 
szétkergette már a politika szele. 
Megmaradt az alábbi történet, ron
gyossá taposott cipősarkok és az 
elvásott kilincsek tömege...

1.
Az aranyszőke hajú ifjúság, gar

bói hajkoszoruval, vörösre lakko
zott körmeivel, jólápolt, gondtalan 
modorával vonult be a dohos le
vegőjű számjegyek birodalmába. 
Jövetele robbanó bomba volt. Sztár 
lett máról holnapra. A helyi lapok, 
a pesti lapok foglalkoztak megér
kezésével. Olyan sajtótámogatást 
kapott, amilyet bármely primadonna 
megirigyelne. Országos hírnévre tett 
szert. Pedig ő ezt nem akarta. Ő 
csak egy kis zsebpénzt akart. Egy 
kis cigarettára, rúzsra, ehez hasonló 
csekélységekre. S még dolgozni is 
hajlandó érte. No ne tessék meg
ijedni. Nem sokat 1 Csak éppen 
hogy.,.. Amikor beszélgettem vele, 
nem volt hajlandó nyilatkozni. Pe
dig de kivácsi voltam. Milyen kár, 
hogy nem tudtam meg : hány ud
varlója van ? üzi-e a szerelem sport
ját? fiatal csecsemő éveit mivel 
töltötte el... Ő haragszik a sajtóra, 
de tárgyilagosan. Elismeri, hogy 
amit Írtak róla az igaz...

2 .
A fényesen kivilágított közgyű

lési terem egy névtől volt hangos. 
A rettenthetetlen pártvezér fárad- 
hatlan volt. Rekedtre zúgta ma
gát. Ha megafon lett_volna az is 
ezt a nevet hirdeti. 0  volt a vá
lasztás pillérje. S Iám mégsem volt 
elég jó a zugás... Megszólalt a 
szív, az emberi igazságosság. A 
pillér összedőlt, hogy helyet adjon 
egy hat éve, heti 26-ért dolgozó 
családapának. S az ismeretlenség 
homályából előbukkant egy név, 
aki csak a mtinkának élt. Isme
retlen volt. S a komoly családapa a 
boldogságtól megrészegedve köny- 
nyes szemekkel állt a kis család 
elé : megválasztottak! Az apró gyer
mek mosolyogva fogadta : „Én tud
tam, hogy az én apukámat meg
választják 1“ sugározta mosolygó 
két szeme. És az anya, a feleség?... 
Boldogabb család nem volt náluk 
a föld kerekségén... A boldog apa 
köszönetét válveregető nyájasság
gal fogadták az ellene szavazó 
képviselő urak is.

3.
A havi hatvannal családfenn

tartó hadiárva becsületszóval, Ígé
retek maximumával, városi képvi
selők támogató kézszoritásokkal, 
hittel és bizalommal töltött tarisz
nyával indult. Remegve leste, hogy 
lesz-e télen fütött szoba, meleg 
étel. El tudja-e a kis öccsét kül
deni az iskolába-•• Tud-e venni 
elnyűtt cipője helyett egy meleg 
cipőt télre. Hadiözvegy édesanyja 
tud-e magára ölteni egy meleg ru
hát... És az ígéretek hullottak bő
ven. Az első futamnál már kiesett. 
No de majd lesz kárpótlás. Ha 
nem is a választott álláshoz ha
sonló, de olyan, hogy majd csak 
valahogy meg lehet élni belőle. Ez 
sem lett. Fohásza száll az egek 
Urához. A havi hatvan viszont 
megmaradt- De megmaradt az em
berek iránti hite, reménye és sze- 
retete is---
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Nagyszabású ünnepség 
keretében avatják 

a Katolikus Kulturházat
A Római Katolikus Egyházköz

ség az összes helybeli katolikus 
egyesületek közreműködésével 
szombaton és vasárnap rendezi 
meg az uj Katolikus Kulturház fel
avató ünnepségét.

A nagyszabású ünnepség sor
rendje a következő: Szombaton 
délután 5 órakor: a Foederatio 
Emericana újpesti XXV. „Racusa“ 
corporatiójának avató diszkápta- 
lanja Bittér Illés clairvauxi apát 
elnökletével a Kulturház Szt. Jó
zsef-kultúrtermében. Délután 6 óra 
30 perckor: ünnepélyes hálaadó 
istentisztelet a plébánia-templom
ban. Utána fáklyás, lampionos és 
zenés felvonulás a Hősök ligeté
ben lévő Országzászlóhoz, ahol dr. 
Semsey Aladár polgármester, az 
egyháztanács elnöke elhelyezi az 
egyháztanács koszorúját.

Vasárnap délelőtt 10 órakor: ün
nepélyes istentisztelet. A szentmi
sét dr. Varázséji Béla prelátus-

kanonok celebrálja. Délelőtt 11 óra 
30 perckor: Az újonnan épített és 
átalakított Kulturház helyiségeinek 
felszentelése. Délelőtt 11 óra 45 
perckor: Az összes helybeli kato
likus egyesületek és hívek részvé
telével Katolikus Nagygyűlés a 
Kulturházban. Az elnöki megnyitót 
dr. Csik József apátplébános, az 
ünnepi beszédet P. Bangha Béla 
jézustársasági atya mondja. Dél
után 1 óra 30 perckor: Diszebéd 
a Szent József-kulturteremben. Este 
8 órakor : műsoros estély az Emeri
cana és a Katolikus Legényegylet 
közreműködésével a Szent József- 
kulturteremben. Az estély szerep
lői : W o/f Antal zenekara, Achimás 
Nóra, Hyross Ferenc, ifj. Töttössy 
Ernő, Miklós Dezső, Hargitai Jó
zsef, Márkus Péter, Hinterreiter 
Vali, Gerber Alajos, Koch Domon
kos, Rieb Árpád, Köteles Sándor 
és Kulcsár Sándor.

Hajdú Henrik
a Vörösmarty Társaságban

Mint ismeretes, a kiváló skan
dináv műforditót és irót Hajdú 
Henriket irodalmi munkásságának 
elismeréséül Haakon norvég király 
a Szent Olaw-rend nagykeresztjé
vel tüntette ki.

Norvégiának ez a legmagasabb 
kitüntetése, amivel külföldi állam
polgárt jutalmazhatnak, érthető örö

met okozott nemcsak a helyi, de or
szágos irodalmi éleiben is.

Ez alkalomból számosán keres
ték fel jókívánságaikkal a kitünte
tett irót. A Vörösmarti Irodalmi Tár
saság pedig bensőséges keretek 
közt fogja ünnepelni népszerű al- 
elnökét a legfelsőbb helyről jött 
kitüntetését.

420OOO pengő
az inségköit- 

ségvetés
A város inségköltségvetése a 

múlt héten elkészült. Az inségbi- 
zottság alternative két költségvetést 
állított össze. Az egyik a rászoru
lók naponkénti, a másik kétnapon- 
kénti dolgoztatása alapján van 
összeállítva. Az első is nagyobb a 
tavalyi költségvetésnél és 420.000 
pengő körül mozog. A másik költ
ségvetés összege 500.000 pengőt 
tesz ki. A város 50.000 pengő kor
mánysegélyt remél.

Vármegyei ülések. A vármegye 
közigazgatási bizottságának gazda
sági albizottsága október 8-án ülést 
tart. Október 14-én a közigazgatási 
bizottság tart ülést. A kisgyülés 
megtartásának időpontja még bi
zonytalan, előreláthatólag október 
5-ére tűzi ki a főispán.

fl Re!. Naegyie! szeretetvendég- 
Sége. Az Újpesti Ref. Nőegylet 
október 10-én délután 6 órai kez
dettel szeretetvendégséget rendez 
a ref. kulturházban. A teajegy ára 
60 fillér.

Olasz nyelvtanfolyam. Az olasz 
kir. követség nyelvtanfolyamait is
mét megrendezi Újpesten. Beírás 
és felvilágosítás október 11. és 
14-én 6—7-ig a Könyves Kálmán 
fiugimnáziumban. Első tanítási nap 
október 18-án. A tanfolyamokat 
mindenki ingyenesen látogathatja, 
csupán 2 pengő beirási dijat kell 
kell fizetni. Vezető Takács Lajos 
tanár.

Végétért a tisztiorvos szabadsága.
Dr. Pesta László m. kir. tisztiorvos 
szabadsága október 1-ig tart és 
igy dr. Pesta a holnapi napon újra 
átveszi hivatala vezetését.

Eszperantisták műsoros estje. A
Magyar Országos Eszperantó Egye
sület újpesti csoportja szombaton 
este a Deák-utcai székházban jól
sikerült műsoros estet rendezett. 
Az eszperantó himnusz eléneklése 
után Frank Albert elnök üdvözölte 
a megjelent közönséget, majd az 
eszperantó nyelv hatalmas térhódí
tásáról emlékezett meg. Az ügye
sen öszseállitott nívós műsorban 
Sárossy Aranka ötletes prológja, 
Bleier Ibolya énekszáma,. Páncél 
Pál novellája és Kapossy Éva sza
valata aratott sikert.

Q Vörösmarty Irodalmi Társaság 
zarándokúba Fáira. Mint minden 
évben, az idén is elzarándokol a 
Vörösmarty Irodalmi Társaság ok
tóber 5-én Fótra ahhoz a még ma 
is épségben álló présházhoz, ahol 
Vörösmarty Mihály 1842-ben ezen 
a napon először mutatta be a híres 
Fóti dalt. A Társaság tagjai az 
ebéd utáni vonattal indulnak a 
rákospalotai állomásról és este 
térnek vissza. A kirándulásra ven
dégeket is szívesen látnak. Á 
Vörösmarty Irodalmi Társaság 
egyébként holnap este fél 9 órakor 
a Kör-kávéház különtermében tartja 
október havi ülését.

Újpestiek az Egerben tartandó új
ságíró-közgyűlésen. A Vidéki Lapok 
Országos Egyesülete ezévi közgyű
lését Egerváros ezirányu meghívása 
folytán az egri városháza díszter
mében tartja meg. A közgyűlés 
résztvevőinek egy csoportja október 
6-án indul Budapestről és Parád- 
fürdő meghívása folytán előbb 
Parádot, majd Gyöngyöst és a 
Máira-vidéket tekinti meg. Újpestről 
a következők vesznek részt a köz
gyűlésen és az azzal kapcsolatos 
tanulmányúton: dr. Deák Zoltán, 

Székely György és Gáspár 
Menyhért Boldizsár (Budapestvidéki 
Újság), W eber Gusztáv és Mérei 
Sándor (Palota-Újpest), Lederer Ottó 
(Újpesti Napló), Gergelyi Oszkár 
(Meteor), Kovásznay Antal (Fórum).

fl te j éle*, e rő , e g é s z s é g !
A Record Tejkereskedelmi Vállalat
Újpest, Deák Ferenc-u. 139. Tel.: 2-942-26.

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

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

Újpesti Fiiszerkeres- 
kedok Áruforgalmi rí.
Árpád-ut 89. alatti telepére! 
T E L E F O N :  2 -946 -58 .

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

UNGHVÁRY JÓZSEF

faiskolája CEGLÉD
Budapesti iroda: V., flndrássy-ut 56.

Árjegyzék ingyen !

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

COLOSSEUM
film szín h á z

SznbaÍBSlö-. 
mázoló-, 

cimíesíD-, 
tapétázó- és 

diszitőmunkót
elsőrendű szolid  hiviíelben 
legiutányosabb áron  végez!

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

Festék, háztartási és piperecikkek 
le g o lc s ó b b  bevásárlási forrása

VERMES JENŐ
Ú JP E S T, M á ty á s  - t é r .

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

REM EK
BBBI&HBBIItB
MŰSOR az

APOLLO
M OZGÓBAN

Szőnyeget menyasszonyi 
kelengyét, ágy- és fehér
neműt le g o lcs ó b b a n  a

onda-áruházban
vásárolhat

Kemény Gusztáv-utca 3 ,

Erzsébef-fiirdő
Újpest, Beniczky-utca 4.

Telefon: 2-942-54.

Gőz- és kádfürdők. 
Rádiumos gyógyiszapkezelés. 

Szénsavas fürdő.

BÚTORT
legjobban
vásárolhat

Asztalosmesterek 
Értékesítő 

Bútorcsarnok -bán

Újpest, flrpód-ut 21
Telefon: 2-959-09

Nagy választék !

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

Rpalota, Batihyány-u. 47.

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

Szöllősy
gyermehruha divatáruhoz
R rjsád-uí 5G, szám .

B n u n m c r
úri és női divatnagyáruház

U t p e s t ,
Árpód'iit 90. sz.

Minden cikkért szerzője felel. Ki
adásért és szerk. felel Gergelyi 
Oszkárné. X jelzésű közlemények 
fizetett hirdetések. Hirdetések ára 
mlm soronkéut, 1 hasábosán 40 fillér. 
Előfizetési ár: 1 hóra 1 pengő.

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




