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Gömbös Gyula Rákospalotán

December 13: Phöbus-szerződés

Erkölcsi kártérítésre ítélt kereskedő
Varjú Béla gondnokság a

Chinoinék 50 pengője..
■ni

Újpest autonómiája veszélyben
A képviselőtestület legutóbbi 

közgyűlésén foglalkozott W e r t z  
József dr. közgyám ismert ügyével, 
c/í főispán határozott utasítására
ugyanis

Wertz Józsefet az előadói 
teendők további gyakor
lása alól fel kellett volna 

menteni.

A képviselőtestület azonban újabb 
egyhavi időtartamra ezt a kérdést 
ismét levette a közgyűlés napi
rendjéről holott három hónappal 
ezelőtt már kitért a döntés elől.

A főispánt határozattal való szem~ 
behelyezkedés azonban igen komoly 
veszedelmeket rejthet magában.

Errevonatkozólag beszéltünk dr. 
Hess Pál dr. helyettes polgármes

terrel, aki kijelentette, hogy telje
sen érthetetlennek tartja a többség 
álláspontját. Amikor egyébként is 
egy egész sereg ügyben folyik a 
fegyelmi eljárás és a fegyelmit 
megelőző vizsgálat, nem szeren- 
esés dolog játszani a tűzzel. Igen 
könnyen megtörténhetik, hogv a 
főispán javaslatot tesz a belügy
miniszternek határozataival való 
szembehelyezkedése miatt va
lamint a  folyamatban leve 
levő többi ügyek végett fügessze 
fel Újpest város autonómiáját.

Donáth István
városi képviselő . ma véleményé
nek adott kifejezést, hogy bár a 
baloldal hozzájárult a kérdésnek 
napirendre való levételéhez, mégis 
a maga részéről helylelennek tartja.

hogy ezt az ügyet ismét elodázták.
Egyébként attól tart, hogy ez 

a szembehelyezkedés a város 
amúgy is feltett autonómiáját ve
szélyezteti.

G yárfás Emil
városi képviselő kijelentette, hogy 
megdöbbenéssel értesült arról, 
hogv a képviselőtestület hogyan 
hozhatott ilyen határozatot- Azok, 
akik állandóan a város autonómi
ájának megvédéséről szónokolnak, 
majd törhetik a fejüket azon, hogy 
tulajdonképen miért is függesztet
ték fel a város autonómiáját- Az 
ilyen határozatok élénken bizo
nyítják miért van szükség arra, 
hogy a Nemzeti Egység gondolata 
az egész vonalon kifejezést nyer
jen.
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Gömbös Gyula miniszter' 
elnök Rókospalotán

Még augusztusban történt, hogy 
Gömbös Gyula unnisztorolnököt a 
Nemzeti Egység vezérét Rákospalota 
város képviselőtestülete egyhangú ! 
lelkesedéssel a város díszpolgárává j 
választotta,

A valóban művészi kivitelű értékes 
oklevél átadása azonban a miniszter
elnök sorozatos külföldi utjai miatt

halasztást szenvedett,

Gömbös Gyula miniszter
elnök daeember első telében, 
de legkésőbb karácsony előtt 
kíséretével megjelenik Rá- 

kospalotáD,
ahol ünnepélyi keretek között meg
történik a díszpolgári oklevél átadása.
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1200 személyes modern színházat 
épít Mikíóssy színigazgató

Hosszú idők óta kísért az ujpesti 
modern színház megépítésének terve, 
mely a közelmúlt napokban teljesen 
nj stádiumbau jutott. Semsey Aladár 
dr. polgármester nemreg felszólította 
Mikióssy Imrét, az ujpesti színtársu
lat igazgatóját, hogy a legrövidebb 
időn belül készíttessen terveket egy 
megépítendő uj színházra és azokat 
terjessze he hozzá, tekintettel a ra, 
hogy a jelenlegi épület már régen 
nem felel meg egy modern pestkör
nyéki város követelményének, mely 

áru t köziudomásn egyébként 
is tűzveszélyes,

A polgáraiét'tor egyidejűleg közölte, 
hogy a varos megfelelő helyen ingyen- 
telket ajanl fel a színház céljaira. 
M > ’ é s  b y Imre a múlt héten mu
tatja  be a létesítendő színház terveit

és közölte a polgármesterrel, hogy 
az uj színház megépítése 200 000 
pengébe kerülne. A költségeket úgy 
gondolta Mlklósy előteremteni, hogy

a város az eddigi évi 6000 
pengő szubvenciót tizéven 
keresztül feleiinelné évi 12 

ezer pengőre,

mig az Országos Színész Egyesület a 
terv megvalósítása esetén 30 ezer 
pengő hosBzabhlejáratu kölcsönt adna 
A hiányzó 50 ezer pengőt részben 
bankkölcsönnel, részben pedig a knl- 
uiszkormánjr hozzájárulásáról fedez
nék. A színház befogadó képességét 
1000— 1200 személyre tervezik, még 
15 év múlva a város tulajdonába 
menne át.

Képkiátlitás a Közmű
velődési Körben

Kél tehetséges, fiatal ujpesti 
képzőművész, Timon Andor és 
Kocsis Andor rendez három na
pos kiállítást tt Közművelődési 
Kör nagytermében, hogy bemutas
sa Újpest közönségének legújabb 
munkáit. A  kiállításon Timon An
dor mintegy ötven szép képével 
és Kocsis Andor legújabb szobrai
val fog felvonulni. A kiállítás ideje 
december 3 -  6 ig tarí. megtekint
hető lesz naponta délelőtt 10 órá
tól délután 5 óráig.

Bárány Dezső plébános 
szentelte fel az uj 
Gerhauser patikát

Újpest társadalmának egyik leg- 
rokonszenvesebb tagja, lovag Ger
hauser Sándor gyógyszerész az 
elmúlt napokban nyiiotta meg uj 
patikáját a Rózsa és Gsz uccák 
sarkán. Az ünnepélyes paíikaszen- 
ieiést Bárány Dezső plébános vé
gezte és resztvettek azon a Ger
hauser-családon kivül mindazok# 
akik Gerhauser Sándor gyógysze- 
részt ism erik;.— és szeretik.

Természetes teliét, hogy a pati- 
kanyitás napján a Gerhauser- 
gyógyszertár késő estig zsúfolja 
volt látogatókkal, ismerősökkel és 
jóbarátokkal. Kevés miniszteri ren
delkezés szerzett rrég oszthaila- 
nabb örömet Újpesten, mint az, 
hogy Gerhauser Sándor patikajogot 
kapott. Még a konkurensei sem 
haragszanak rá — ami elég nagy 
szó a mai időkben.

Engel kalap
a legjobb
Újpest, István-tér,

AZ A N G L 0 DANUBIAN
I I n V n  ■Jpésti főügynöksége 
L L U T U  ÚJPEST, ARPAD-UT 77. II
a betegbiztosítási ágazni részére ma- 
•ényfelek látogatására alknlmas üslet- 
szsrzőket keres. Jelentkezés délben 

1 és 3 óra között.

December 13<ánftárgyal|ák 
ók uj Phöbus szerződést

Újpest város képviselőtestületének 
egyik augusztusi közgyűlésén többen 
szóvátették, hogy a

Phöbus által szolgáltatott 
áram egységára az idő
közben beállott súlyos 
gazdasági viszonyokra va
ló tekintettel újabb revízió 

alá szorul-
Az előterjesztett javaslatok alap

ján a közgyűlés utasította Semsey 
Aladár dr. polgármestert, hogy lép
jen érintkezésbe a vállalattal s tár
gyalásai alapján legkésőbb novem
ber 30-ig tegyen jelentést a képvi
selőtestületnek.

Ez a terminus már lejárt de a 
képviselőtestület érdemben — da-

cára a töbszöri sürgetésnek — nem 
foglalkozhatott ezzel a valóban nagy 
horderejű kérdéssel,

Antal Endre dr. főügyész erre vo
natkozó tervezete már teljesen elké
szült s ezt csütörtökön tárgyalta a 
váro9 jog-, pénzügyi-, gzadasági- és 
közüzemi bizottsága. Kiszivárgott 
hírek szerint

a főügyész egynéhány mó
dosításra tett javaslatot a 

bizottságnak.
Miután a pártok is bővebben 

kívánnak foglalkozni a főügyészi 
alaborátummal, igy előreláthatólag 
csak a décember 13-iki közgyűlés 
fogja letárgyalni az uj Phöbus szer. 
ződést,
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Újabb mozgalom Újpest és Rákospalota
egyesítésére

A két város közel egym illió pengővel járul hozzá a várm egyei terhekhez
A budapestkörnyéki városok köré

ben néhány évvel ezelőtt igen komoly 
formában felvetődött az a kérdés, hogy 
a pestkörnyéki városok és a hozzá, 
tartozó községek csatlakozásával Nagy- 
Budapestet megteremtsék.

A főváros vezetői azonban kijelen
tették, hogy az idők nem alkalmasak 
arra, de viszont nem is titkolták azt 
sem/ hogy egy ilyen csatlakozás csak 
a főváros lakossága számára jelent 
újabb terhet. Későbbi idő'1" folyamán

tekintélyes közéleti tényezők a 
környékbeli városok egyesilését 
vetették fel. mégpedig olyan for
mában, hogy Újpest, Rákospalota, 
Kispest, Pestújhely éB Pesterzsé
bet mintegy 250 .000  főnyi lakos
ságával törvényhatósági joga 

várossá alakuljon át.

Ez a tqrv egyik városban sem tet
szet, úgyhogy az már kezdő stádiu
mában megbukott. Ebben az időben 
történt, hogy Újpest képviselőtestületi 
közgyűlésén számos interpelláció hang
zott el Újpest törvényhatósági jogú 
várossá való átalakulása érdekében. 
Újpest képviselőtestülete és a város 
tanácsa a közvélemény nyomásának 
hatása alatt ki is mondotta az át
alakulás szükségességét és az erre vo
natkozó kérelmet eljuttatták az arra 
illetékes miniszterhez.

Felsőbbhatósági döntés még nem 
történt, mert időközben újabb és újabb

problémák vetődtek fel. Ilyen prob
léma volt Rákospalota mozgalma, A 
képviselőtestületben helyet foglaló 
tekintélyesebb pártok vezetői közgyű
lés elé vittek olyan javaslatot, mely 
Rákospalotának Újpesthez való csat
lakozását kívánta. Ezt a határozatot 
meg is küldték Újpestre, itt azonban 
meglehetősen vegyes érzelmeket kel
tett, Újpest többek között arra hivat
kozott, hogy nem teheti magáévá 
Rákospalota kívánságát, mert Újpest 
további fejlődését bénítaná meg egy 
ilyen egyesülés.

Két évig a legnagyobb csend honolt 
ebben a kérdésben, amig az elmúlt 
napokban ismétt felvetődött a két 
testvérváros egyesítésének problémája, 
Rákospalota —  egyelőre még nem 
hivatalos tényezők —  statisztikai 
adatok birtokában meggyőzni igyek
szik a terv ellenzőit arról, hogy mi
lyen helytelen utakon járnak, ha 
mindenáron kerékkötői akarnak lenni 
egy szerintük ideális terv végrehaj
tásának. Rákospalotán ugyanis kiszá
mították. hogy

Újpest és Rákospalota évenként
közel egymillió pengővel járul 

hozzá a vármegyei terhekhez.

Már pedig, ha minden évben egy ilyen 
tekintélyes összeg az egyesítendő tör
vényhatósági jogú város birtokában 
maradna, minden különösebb megtér, 
helés nélkül megvalósíthatnák a hi

ányzó közüzemeket, uj utakat építhet
nének és ezzel

nagymértékben csökkentenék a 
munkanélküliek számát,

valamint friss vérkeringést vinnének 
a nyomasztó gondokkal kiizködö 
Ujpest-rákospalotai ipar és kereske
delem életén.

Chinoinék 
50 pengője
Amikor a napilapok haeábaji'n 

napvilágot látott az a hir, hogy az 
újpesti Chinoin gyógyszer és ve
gyészeti termékek gyára, mint rész
vénytársaság 50 pengővel já ru lt 
hozzá a kormányzóné uyomoreny- 
hitő akciójához, azon gongolkodtunk, 
hogy ez a híradás valóban téve s in
formációk alapján került napvilágra.

| De amikor utánjárásunkra hivatalos 
helyen megerősítették a hirt, nyom
ban megállapítottuk, hogy a dolgok 
természeténél fogva ez a „nagylelkű 
adomány* magától értetődő nemes 
és emberbaráti gesztus. Egy olyan 
előkelő vállalat mint a Chinoin gyár 
nagyon „megerőltette* magát amikor 
ilyen „jelentős" összeggel járult hozzá 
a Kormányzóné akciójához. Szégyen* 
pir lepi el arcunkat, amikor azt 
látjuk, hogy egy tőkeerős vállalat 
csak ilyen nevetséges csekély összeg
gel siet az ország első Nagyasszonya 
akciójának támogatására. Egy válla
lat, mely a kormány jóindulatú tá
mogatása folytán a mezőgazdasági 
és állati szérumok gyártásával ha
talmas összegeket takarít meg, a 
nyomorenyhitésre csak 50 pengő 
fedezetet talál.

WEISZ MIKSA
takarmány és burgonya 
nagykereskedő — | —

Ú JPEST, ÁRPÁD-UT 88.

P A N N O N I A
k á v é h á s  
é t t é  r é m

Újpest, Árpád ut 56
E g ész é jje l nyitva.

T U

A világítási költségek t ú l n y o mó  részét  az 
áramszámla teszi, ehhez képest az izzólámpa 
ára elenyésző. A silány minőségű lámpa csak 
a beszerzésnél olcsóbb; az áramfogyasztásban 
azonban annál drágább! Vegye tehát csak a 
b e v á l t ,  g a z d a s á g o s

C S
Á M T !
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minden igényeket kielégítő b o m k a  á r a i

Tehén bőr patkóalaku pénztárca 
Gyermekriüiköl 
Női erszény (valódi bőrből) 
Ovodatáska vászonból 
Iskolatáska erős Novida vászonból 
Gyermek biztonsági kocsiszij 
Férfi belsőtárca valódi bőiből 
Legújabb fazonú valódi bőr ridikíil 
40 cm,-es marhabőr aktatáska 
Zergebőr kombinált pénztárca 
18 cm.-es iparművész redikül 2RSS2S  
Valódi bőrből készült zsebben hordható 

amateur fényképtartó 
Amateur fényképalbum

P - 4 5  
P - 7 0  
P - 4 5  
P —S 7  
P 1 - 2 5  
P 1 * 2 5  
P 1 - 5 5  
P 2 Ő O  
P 3= S O  
P 3 * 2 0  
P 2 ' 4 5

P - 9 6  
p r 7 0

Valódi tehénbőrből készüli berendezett úti naisseserek, bőröndök 
kutyafelszerelések, erszények, de k ü l ö n ö s e n  a l é g -  
u j a l > b  divatu és fazonú retikülökben ó r i á s i  választék

Modern üzem és üzlet ÜJPEST, ÍRPÜD-ÜT 52- Fióküzlet nincs!

Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. Kérem a  cim re ügyelni!
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2000 pengő erkölcsi kártérítésre Ítélt a bíróság
egy újpesti kereskedőt

Egy jómódú újpesti kereskedő, ' 
—-f — r. alkalmazásában állott 3 
éven keresztül, mint üzletkezelőnő 
a fiatal, tizenhat éves K. Emma,

1929 ben, az üzletbe való belé
pése után mintegy hat hétre fő
nöke, aki özvegy ember különféle 
ajánlatokat tett a fiatal lánynak.

A lány eleinte tiltakozott az idős 
ember udvarlása ellen, erélyesen 
visszautasította főnöke egyre ismét
lődő ajánlatait, később azonban, 
mikor a hereskedő határozott Ígé
retet tett, hogy

lányainak férjhezadása 
után feleségül veszi,

meghitt barátságba került az idős 
ösvegyemberrel.

Közel három éven keresztül tar
tott a fiatal lány és öregedő férfi 
barátsága, mikor K- Emma arra a 
megdöbbentő felfedezésre jutott, 
bogy főnökének

uj szerelme van, D. Rózsi, 
egy karcsú fekete lány.

K. Emma izgatott hangú szem- 
Tehányésokat tett főnökének, egyre 
■gyakoribbá lett közöttük a civó- 
•dás/ mire az idős kereskedő, hogy 
•az esetleges súlyosabb következ
ményektől szabaduljon.

K. Emmával szakított, sőt 
egy hangosabb jeleneti 
után, állásából azonnal 
hatállyal el is bocsájtotta

és üzletkezelőül ujideálját D. Ró
zsit alkalmazta.

Megindul a kártérítési per
K. Emma otthon mindent be

vallott apjának, aki rögtön ügy* 
védnek adta át az ügyet. A kere
set megindult, Dr. Krausz Géza
ügyvéd

4000 pengős erkölcsi kár
térítési pert indított

a bővérű kereskedő ellen, hivat
kozva a bíróság elölt arra- hogy

f —r alkalmazottja függő hely
zetét kihasználva követte el csá
bítását, annak férjhezmenési lehe- 
őségéit csökkentve, súlyos erkölcsi 
és anyagi kárt okozott

A törvényszék 2000 pengő és 
a költségek megfizetésére kötelezte

a kereskedőt, aki rendkívül érde
kes indokolással fellebbezte meg 
az ítéletet. Elismerte, hogy intim 
barátságot tartott fenn alkalmazott
jával, de arra hivattkozott, hogy a

lány 58 héten át 700 pengő 
körüli ellenértéket kapott.

tehát szerelme nem volt önzetlen, 
amit az is bizonyít, hogy heti 18 
pengő helyett 30 pengő fizetést 
élvezett, továbbá

513 pengőt kapott előleg 
cimén,

ami szintén „honoráriumnak" te
kinthető- A kereskedő mindezt a  
lány sajátkezű aláírásával is bizo
nyította a törvényszék előtt. Mind
ezek alapján a kereset elutasitát 
kérte.

Erkölcsi kártérítés
Az ítélőtábla elé került az ügy* 

amely ítéletében jogosnak találta a 
a kártérítés megítélését, mivel ma
gánjogi értelemben

csábitásl követ el az a 
férfi.

és kártérítésre köteles, aki a gaz-

Nagy karácsonyi éi újévi 
vásár

Arányi Tibor
vas, asztaloskellék és háztartási

cikkek áruházában

&

ÚJPEST
Szent ístván-tér és 

Mády Lajos ucca sarok.

dai hatalma alatt álló és egy füg
gő helyzetben lévő tisztességes és 
tapasztalatlan nőt benső szerelmi 
viszonyra jogellenes cselekményé
vel rávesz és ez esetben a

sértett nő beleegyezése a  
kártérítés alól nem men

tesig

A megállapított tényállás szerint 
a lány ennélfogva erkölcsi kára 
megtérítését a kereskedő házassági 
Ígérete nélkül is jogosan köve
telheti. A bíróság az alperes va
gyoni helyzethez mérten

2000 pengőben határozta 
meg azt az összeget,

amelyet a kiskorú lányt ért erköl
csi hátrányból eredő kára meg
térítéseként, a  kereskedőtől jogo
san követelhet- Az ítélet nem jog
erős.

387 sziikségmunkást vett fel a 
város

(Lapzárta után.)
A december 15-én meginduló 

szellemi szükségmunkára az in- 
ségbizottsóg 387 felvételt javasol

o V í í P ----------- -

Az ajpesti m. kir. postahivatal 
az alábbi hirdetmény közlését 

kérte
Kereskedelemügyi m. kir, Miniszte 

ür 1933. évi X I  hó 17-éu kel 
104,715-5 sz. rendelete szerint a 
uj nagyteljesítményű (120  Kw 
rádió hírszóró állomás megnyitás 
és a forgalomnak való átadása al 
kalmával december hé 2 — 10-ig rá 
dióhetet és ennek keretében Buda 
pesten, Kossuth Lajos utca 9 s:< 
alatt rádiókiállitast rendez.

Egyben megengedte, hogy azok 
akik a rádióhét tartama a latt  (de 
cember hó 2 — 10-ig^ lépnek be 
rádió előfizetők sorába, az elófico 
tési dijat csak 1934 évi február h 
1-től fizessék, Az ilyen előfizető 
díjfizetési kötelezettsége ugyanom 
1934 évi febraár hó 1-én kezdődik.
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Vasárnap avatják fel
a rákospalotai országzászlót

A rákospalotai országzászló telje
sen elkészült, A hivatalos város 
valamint a társadalmi egyesületek íb 
elkészültek a munkálatokkal. Az
országzászló vasárnapi felavatási ünne

pélyén József főherceg is m egjelenik, 
azonkivül a kormány is képviselteti 
magát, de részt vesznek az ünnepélyen 
a kerület országgyűlési képviselői és 
számos közéleti előkelőség.

Ö N  F É R F I  ?
Keresse fel Budapest legolcsóbb és legjobb férfirnha áru
házát és kifogástalan eleganciával fog öltözködni

„Az angol szab ászh oz“
Budapest, V. Vilmos-császár ut (Központi városháza épületében)

Rákospalotán kötelező a nemzeti zászló
használata

Fröhlich Ferenc a rákospalotai j 
Nemzeti Egység főtitkára a közel- | 
múltban javaslatot terjeszteti a kép
viselőtestület elé s abban kérte, kogy 
a nemzetizászlónak, nemzeti ünnepe
ken való használatokra, alkoson a 
város szabályrendeletet.

A képviselőtestület csütörtöki ülésén 
a polgármester Fröhlich Ferenc elgon
dolása szerint beterjesztette az erre- 
vonatkozó szabályrendeletet, melynek 
ényege az, hogy a jövőben minden

nemzeti ünnepen, a kormányzó szü
letés ?b népnapján, mizden háztulaj
donos köteles a uemzeti zászlót k i
függeszteni.

A szociáldemokraták egyik-másik 
szónoka parázs pitát rendezett a ja 
vaslat benyújtáskor, de a polgári 
pártok egyhangú lelkesedéssel magu
kévá tették Csorba Elemér polgár- 
mester által előterjesztett szabály
rendeletet.

I Újpest úri közönségének 
jó konyhát nynjt

P A P P  JÓ ZSEF

K Ö R
Délben-este menürendszer 
Kedvezményes jegyfüzet.

O l v e s s a  e l
a SZÍNHÁZI ÉLET

legújabb számát —  ara © O  fillér

------- í

Brammer Kálmán |
úri és női divatáruháza j

Újpest, Árpád-ut és István-ut sarak

Szenzációs olcsó árak!

Uj és használt gépszijak
legolcsóbban kaphatók

S c h w a r c z  bőráruház
Újpest, ősz ucca 57.

Takarításért —
lakást adok!
Cim a kiadóhivatalban.

Kaliforniai pajzstetüMl m é n  t e  s

Gyümölcsfát
MagastttrzsU és bokarrdzsát
D í s z f á t
Díszcserjét
Évelővirágot
Gyökeres szőlővesszőt *tb.

bármilyen mennyiség 
ben igen olcsón szálii

Unghváry József
faiskolája C B f l L É  D

Budapesti iroda : 
VI. Andrássy-ut 56

Oktató nagy árjegyzék ingyen

Az újpesti és rákopalotai mozgók
ban hirdetést kizárólagos joggal 

készít és vállal

C s e r g e  N á n d o r
Újpest Jókai utca 21 szám.

Ön jól jár
ha karácsonyi 
és újévi a ján
dék vásárlása 
előtt felkeresi

Goldberger Nándor
Verseny-

ÚJPEST, ÁRPÁD-UT

8zerk. és kiad. felel :
S. Pállya Edith Etelka

Minden cikkért a szerzője felel. Ké
ziratokat nem őrzünk meg. Cikkeink 
közlése a forrás megnevezése nélkül, 

még kivonatosan is tilos 1

Nyomatott Bognár Jenő könyvnyom
dájában, Ú jpest, Lőrinc-u 65.
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Éles iámadás a kőszívű, sötétlelkiismeretű, 
rabszolgatartő Olvashatatlan Bertalan ellen
D a r v a s  B e r t a la n  m efp finclito tta  a  s a j tó p e r t

január ötödikén
szavaz Újpest a 
vasárnapi mun- 
kasztiuetről

A  „Társadalmunkat" Kiár Zol
tán bátorezavu, harcos riportlapjét 
alaposan felülíették a múlt héten. 
Oldalas cikk jelent meg Darvas 
Bertalanról, a népjóléti ügyosztály 
vezetőjéről a pesti hetilapban, a 
mely alaposan leszedte a kereszt
vizet a legnépszerűbb újpesti vá
rosi tisztviselőről.

Egy notórius segélytkéiő

miatt támadták meg Darvast* el
mondva

kőszívűnek, sötét lelkiis
meretűnek, rabszolgetartó- 

nak stb. slb-

Hát bizony* a Társadalmunkat 
csúnyán felültették. Mi minden

szociális posztra pontosan olyan 
embert kívánunk- mint

Darvas Bertalan I

Sem jobbat* sem rosszabbat. 
Csak olyant, aki Darvas Bertalan
hoz hasonló szociális érzékkel, 
meleg szívvel, megértéssel, segí
teni tudással és akarattal rendel
kezik., »

Es ha a Társadalmunk M. Em 
mán* a sérves* epeömléses. reumás, 
idegbajos „ínségesen" (aki gyere
keiért havi 90 pengőt fizetett, hogy 
intézeti bentlakók lehessenek) még 
két ínségest megkérdezett volna 
Darvas Bertalanról, biztos, hogy 
cikkének nem adott volna nyilvé-
noságot.

A város gondnokság alá akarja helyeztetni
Varjú Bélát

Érdekes indokolásu gondnokság 
alá helyezési pert indított Újpest 
vá^os árvaszékének megbízásából 
Antal Endre dr- városi főügyész 
Varjú Béla hangszerkereskedő el
len.

A főügyész bírósághoz intézett 
keresetében arra való hivatkozás
sal, hogy Varjú Béta

öregkori elmegyengeség- 
ben szenved, téveszmék 

gyötrik, ügyének

elintézésére képtelen* ki van téve 
annak, hogy állapotát mások ki
használják és vagyonából teljesen 
kiforgatják és miután ebben az 
esetben eltartása a városra hárulna 
a gondnokság elrendelését kérte.

De gondnokság elrendelését kér
te Varjú Béla egyik unokahuga, 
Bárdos Gizella is, aki keresetében 
arra hivatkozik, hogy nagybátyja

az üzletébe jövő

vevőket kidobálja, áruit el- 
tékozoljai a számláit két

szer is kifizeti.

A törvényszék hétfőn tárgyalta 
a kereseteket, mikor is Landler 
Imre dr ügyvéd indítványára a 
kereseteket elutasította és elren
delte, hogy Németh Ödön dr tör
vényszéki orvosszakértő vizsgálja 
meg Varjú Béla elmeállapotát és 
azután fog a bíróság határozni, 
hogy Varjú Béla vagyonára elren
deli-e a zárlatot.

RÓNA LAJOS
fűszer- ós csemege-üzlete

ÚJPEST,
ERZSÉBET és ŐSZ UCCA s a r o k

Háztartásában hasz
náljon villanyt, mert olcsó és

egészséges!!!

Köztudomású, hogy a kereskedelmi 
miniszter az UipeRtet érintő vasár
napi munkamünet kérdésében úgy 
intézkedett, hogy

az érdekelt iparosok és ke
reskedők maguk döntsenek 

sorsukról,
általános szavazás keretében foglal
janak állást a munkaszünet ellen, 
vagy mellett,

Megkérdeztük Schwsrz Aladárt, a 
Kisiparosok és Kiskereskedők Egye
sületének elnökét ebben a kérdésben- 
aki a következőket volt szives mon, 
dani;

Csak helyesléssel fogadhattuk 
a kereskedelmi hormány 

bölcs döntését,
amely a vasárnapi mnnkaszünetrö 
elsősorban az érdekeltek kivánsága 
szerint akar határozni.

—  Januárban fog szavazni erről 
Újpest kereskedő és iparostársadalma 
és tekintve, hot*j/ itt mindannyiunk 
lótérdetóről van szó, ón biztosra ve. 
szem. hogy a

szükséges kétharmad

többségünk m^g lesz.
Uoldberger Nándor, a kisiparosok 

és kiskoros* ed ők ú. v, elnöke érdekes 
nyilatkozata a következő;

—  — ''£ 7  -  koreekedelnai miniszter 
ur ménnyire bölcs belátással, jóindu
lattal kezeli a kisemberek ügyét, 
arra jellemzőül csak egy most meg. 
jelent miniezteri rendeletre hivatko
zom, amely

Hajdúnánás képviselőtes
tületének azt a határo
zatát* hopy a házalást 

eltiltja — megsemmisítette.
—  Amikor a kereskedelmi minisz

ter ur ilyen megértést mutat, ilyen 
erőteljes védelmet nyújt a kisembe
rek számára, mi a vele szembeni 
bizalmunkban meg kell, hogy erő
södjünk, mikor hisszük, hogy ha a 
csonkaország második legnagyobb 
ipari éB kereskedelmi centrumának 
sorsáról fog dönteni a vasárnapi 
munkaszünet kérdésében, a sokezer 
kisember védelme és kivánsága sze
rint fogja nj rendeletét is megalkotni,

(Értesülésünk szerint 8zalay ta
nácsnok január 5-áre tűzte ki a 
szavazás napját.)
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Beszélgetés a PMbus m egterentéiéiel
T y c h o  Rudolf: A  sport, a fegyelem és a rend 

édestestvérei*

Az ajtón egyszerű tábla: Tycho.
A vastagon párnázott irodaajtók 

mögött markáns arcú, keménykötésü 
férfi fogad, az első pillanatra észre 
kell venni, civilöltözéke katonatisz
tet, vagy sportembert takar. Mint 
kiderül : Tycho Rudolf mind a 
kettő. Tartalékos tüzéríiszt és aktiv 
sportember. Nem akar nyilatkozni, 
ő „csak" társelnöke a Phöbusnak. 
Úgy kell pontonként ráolvasni, hogy 
mért nem az elnök urra. hanem őrá 
kiváncsi az újpesti közönség.

Hideg, acélszürke szeme azonban 
csillog, mikor a sportról kezd 
beszétni.

— A „fiuké" minden érdem, őket 
illeti a közönség szeretete, elisme
rése a Phöbus előkelő helyezéséért, 
amelyet a fiatal csapat már első 
éves szereplésével az I. profiligában 
kivívott,

— Szivem egyik fele csak a 
sporté, a másik fele a hivatalomé. 
(Tycho Rudolf két szerelmét érde
kes módon elégíti ki. Ezt nem mon
dotta el, de mindenki tudja róla ; 
reggel nyolctól délután kettőig, mint 
vállalatának igazgatója, délután öttől 
pedig, mint a Phöbus sportegylet 
társelnöke dolgozik, tárgyal a külön
böző sportszövetségekben — vég
kimerülésig,)

— A sportemberből elválasztha
tatlan édestestvér a rend és a fegye
lem. A sportember munkahelyén, 
polgári foglalkozásában is fegyelme
zett, rendszerető, szorgalmas. Éppen 
olyan fegyelmezetten, vasakarattal, 
kemény öntudatos szorgalommal 
állja meg a helyét — mint a sport
pályán.

— Igazi sportembernél ez mindig 
így van. És a legnagyobb büszke
sége az, hogy vállalatánál a legjobb 
munkát, a legnagyobb fegyelmet, 
rendet kitartást éppen a sportembe- 
tektől követelheti meg — a legered
ményesebben,

— A mai fiatalság mintaképe: 
a sportember. És az jól van igy. 
Mert a sportemberek egyik legszebb 
erénye az összetartás, és ma a cson
kaországnak erre van a legnagyobb

szüksége. Ebben a tekintetben is 
fontos hivatást tölt be, tehát a nem
zet életében a magyar sport.

— A Phöbus csapatának, vezetősé
gének minden egyes tagját áthatja a 
vágy, hogy az újpesti színeknek és 
azon keresztül az egyetemes magyar 
sportnak minél eredményesebben 
szolgálhassanak. Ez vezette a Phö- 
bust a múltban, ez fogja irányítani 
a jövőben is. (Es mint a vitrinek
ben összezsúfolt rengeteg serleg, 
bronz- és ezüstszobrok és plakettek, 
a falakon szorosan egymás mellett 
sorakozó selyemzászlók és más győ
zelmi trófeák rnuiatják; sikerrel.)

*
Tycho Rudolf hirtelen megszakítja 

a beszélgetést:
— Kérem, mióta a Phöbus csa

patának a vezetését átvettem, buda
pesti lapokban többször közöltek 
velem folytatott beszélgetéseket, in
terjúkat. Ezzel szemben tény az, 
hogy amióta a Phöbus az 1. ligában 
játszik, újság számára most nyilat
kozom először. Nem kívántam addig 
nyilatkozni, amig a bajnoki szezon 
végett nem ér.

— Hogy kivételesen mégis meg
tettem, mondja mosolyogva — cse
rében azt kérem, hogy legalább az 
legyen az interjúban — amit mon
dottam.

Az is benne van. ( G.)

Legszebb karácsonyi 
és újévi ajándék egy 
felvétel

GERENDAY
fotómű vésztél

k

Újpest, írpád-ut 57. sz.
(Corso mozi m ellett.) 

Fióküzlet nincs !

Újpest—Kispest 4 :1  (3 :0 )  Új
pest csapata a kispesti oroszlán
barlangban nagyszerű csatárjátéka 
biztosan győzött Kispest csapatai 
ellen, Újpest Avar és P. Szabó 
(2) góljaival már (3 : 0) vezetett a 
félidőben, mig a második félidő
ben a feljavuló Kispestnek sikerült 
az eredményen szépíteni. Végered
ményben tehát Újpest őszi fordu
lóban a második helyet bebiztosí
totta magának,

. Ferencváros—Phöbus 4  ; 3  (2 :1 )  
Érdekes, változatos és izgalmas 
küzdelmet hozott a két csapat v a
sárnapi összecsapása. A mérkő
zés befejezése előtt 9 perccel még 
a Phöbus vezetett. A Phöbus 
helytelen taktikája és súlyos védel
mi hibája miatt kénytelen volt a 
nagyobb állóképességgel rendel
kező Ferencvárosnak a győzelmet 
átengedni. Ha a három belső csa
tárt is kellő időben védelembe vo
nultatják úgy a jogos és megér
demelt újpesti győzelem nem m ar 
radt volna el, A Phöbus góljait 
Sztrigán (2) és Titkos II- lőtték,

C o rs o




