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Ronkay alezredes:
„Geiger aljegyző jó magyar, jó hazafi."

Semsey polgármester:
„Geiger aljegyző a legkitűnőbb köz- 
tisztviselők egyike, erkölcsi felfogása

mintaszerű."
A bíróság 200 pengő pénzbilníe- 

iésre ítélte az Igaz Szó szerkesztő
jét Geiger aljegyzőről irt cikkei

mic*tt.
Zárt tárgyalással kezdődött az a 

sajtóper, amelyet Geiger Béla dr. al
jegyző indított Horváth Nandcv az 
Iga- Szó szerkesztője ellen, aki egy 
jogi vitából kitelj ól 8 g

hazafiatlan magatartással 
vádolta meg cikkeiben Geiger aljegy
zőt. Városszerte nagy érdeklődés kísérte 
a tóper kimenetelét, amelynek a zárt 
tárgyalás után első tanúja Semsey pol
gármester volt. A polgármester vallo
másában elmondotta, hogy Geiger je
lentése után lefolytatta a vizsgálatot, 
amelybek során kihallgatta,

Hajós György és Bajezer András 
városi tisztviselőket, akik Geiger kije
lentését jegyzőkönyvbe foglalták. Majd 
Szekér tanácselnök kérdésére kijelen
tette a polgármester, hogy

Geiger aljegyző egyike a, legjobb 
tisztviselőknek, munkaszeretete er- 

....kölcsj felfogása, hazafiassága min-....
taszerü............ . .......

Hajós aljegyző elmondotta, hogy
közte és Geiger között volt a vita, azon
ban Geiger a vitát azzal zárba le, hogy' 
...‘.etikailag ő is Hajós elvei alap- 

ján áll.
Bajczetr András vallomása eltért

Hajósétól, úgy hogy Szekér tanácselnök 
figyelmezteti, hogy a valóságnak meg
felelően kell vallania.

Deák Zoltán dr., Geiger képviselője, 
liajczert rosszindulatúnak mondja, mert 
köztudomású, hogy

Geiger aljegyző uzsorával ívádolka 
meg egy ízben Bajczert

Baj ezer elismeri ezt és az elnök kér
désére kijelenti, hogy Geigerrel szem
ben nem indított eljárást.

Hess Pál dr. h. polgármester az éli 
nők kérdésére elmondja, hogy Geiger 
Bélát

abszolút hazafias gondolkozása,
kitűnő tisztviselőnek ismeri, továbbá, 
hogy

Bajczert. nem tartja olyan értelmi 
képességűnek, hogy egy jogi vitát, 

megértsen.
Zolna.y András dr. aljegyző 

hazafias meggyőződésű 
tisztviselőnek ismeri Geiger Bélát 

Vitéz Ronkay Géza alezredes az elnök 
kérdésére emelt hangon jelenti ki, hogy 
....Geiger aljegyző jó magyar, jó ha

zafi, illői. Trianon ellen tartott ál 
landóan. oktató előadásokat. 

Dalibor Ede tanár hasonló értelmű 
vallomása után Nádas János dr. és ifj. 
Habár Mihály szerkesztők tettek vallo
mást, akik után Simon Géza, Erdélyi 
László dr., Zóik Ferenc dr., Gracza 
Pál, Szántó Pál vallották, hogy 

Geiger aljegyzőt százszázalékos jó 
hazafinak ismerik.

Komjáthy László, Bölcskey Géza és 
Kazár Tibor kihallgatása után Deák 
Zoltán dr. ügyvéd megtartotta vádbe
szédét, hangsúlyozva, hogy 

.nem, szarnak jcellpnek a hazafias
sághoz, hanem tettek, nem fráziso-. 
kát kell dobni a haza oltárára, ha
nem ha kell, a legnagyobbat —,

■■■■az életünket.. A zárt tárgyalás bL

Ö n f é r f i  ?
Keresse fel Budapest legolcsóbb és legjobb férfiruha 
áruházát és kifogástalan elegánciával fog öltözködni
„A* a n g o l  s z a b á s z h o  z"

Buda pest, V. Vilmos császár ut (Központi városháza épület)

sonyitékai szerint Geiger Béla ezt. 
megtette.

Teljes elégtételt kér a bíróságéi Gei
ger aljegyző számára a vádlott hírlap
író súlyos megbüntetésével1.

Seress László dr. a vádlott hírlapíró 
védője tartotta meg ezután védöbeszé- 
dét, amelyben Horváth Nándor felmen
tését kérte.. Az utolsó sró jogán pedig 
a vádlott szerkesztő utasította vissza 
erélyes hangon Deák dr. védőbesródé- 
nek egyes kitételeit.

Az izgalom fojtott csendjében hirde
tett rövid tanácskozás után Szekér-el
nök i tét etet, amelyben a bíróság Hor
váth Nándort

200 pengő pénzbüntetésre 
behajthatatlanság esetén jO napi fog
házra és a felmerült költségek megfize
tésére Ítélte.

Az ítélet nem jogerős.

3 0  pár esküdött egy
másnak örök hűséget
a karácsonyi ünne

peken
Csizmádig. Zsigniond dr. az anya

könyvi hivatal vezetője akarácsonyi két 
ünnepnapon

,10 újpesti házaspárt adott össze.
Érdekes, hagy a házasságkötő fér

fiak kétharmadának foglalkozása 
asztalos és vasmunkás volt.

Tisztviselő csak kettő volt, a  többi 
vegyes. Feltűnő jelenség, hagy a kihir
detésre kerülő férfiak nagy része az 
úgynevezett
........ 1913-as korosztályúak
közül kerül ki. A mennyasszonyojk kö
zött nem ritka az olyan, aki öt-hat 
évvel idősebb a vőlegényénél. Amiből 
arra lehet következtetni, hogy a boldog
ságnál nem az évek a fontosak....

Hajós |
redőny

vezet

Újpest úri közönségének jó kony
hát nyújt P m fi p Jós  se #

Kör kávéháza
Délben-este menürendszer. 
Kedvezményes jegyfüzet.
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Zimmermann Katalin, a Szegényházban ápolt 
anyagyilkos nő szeretné mégegyszer

átélni a múltját
Rákosi SzidI azért nem tanitletta ki színésznőnek, 

meri „hercegnői allűrjei” voltak.
„Nem bántam meg semmit, ha mégegyszer úgy adódna,

-  most is úgy tennék."
Kopásira nyírt fejjel fekszik a sze

re tetházi betegágyon Zimmermann KaJ 
bálin, férjezett Müllei- Lipófcné, az egy-' 
kor híres újpesti szépasszony — aki j 
megölte az anyját.

Gondosan manikűröaöttók a körmei, 
balkeze kisujján kéteentis a köröm, fo
gatlan szája torz vigyorgásra fordul, 
mikor lábáról felrántja a takarót és 
megmutatja sebes, elfagyott lábát—
59 éves

Pontosan most 1egy esztendeje sza
badult ki a Mária-NosJstra-i fegyház
ból. •

Az évforduló végre nyugalmat ho-* 
zott számára, Tihanyi Kálmán ajánlá
sára bejutott az újpesti szeretetház 
ápoltjai közé.

Tökéletesen meg van elégedve, Ezt 
számtól ansfcor kihangsúlyozna a be
szélgetés alatt. Mint egy állandóan 
visszatérő refrén, olyan ez a: nagyon 
meg vagyok elégedve. . .

Mikor hallja, hogy újságíróval van 
szemközt, arca „kellemes" mosolyt ölt, 
kezével megigazítaná -j haját. — hsf 
nem lenne nullás géppel kopaszra 
nyírva . . ,

A saj5 kérdés nélkül is csak úgy dől 
belőle. Naigyon meg van elégedve sze
rető tházi életévéi. Csak —

csak a cigaretta és a bor hiányzik.
Kacsint, mikor mondja, hogy a há

lom puttonyos tokaji a kedvence. El
mondja, hogy december 23-án volt egy 
esztendeje, hogy letöltötte

Mária-Nosztrán a 18 havi fegyház
büntetését.

Az anyját nem sajnálja, aki miatt 
oda került, hiszen 79 éves volt és mar 
nem sok ideje volt hátra..-. Hirtelen in- 
duiajtjba jön, jftánte kiáltva moindja):

—  Ha hasonló eset előfordulna, most 
is úgy oselekednékl

Hirtelen zsebkendőt -kap elő és szá
raz, könnyezni sehogy sem akaró sze
meit kezdi vele dörzsölni.

— Mondtam a mamának, hogy ne

nyivákoljon annyit. De mindig az volt j 
a baja, hogy egyedül hagyom.

— Lehet, hogy abba halt meg a 
mama, hogy „felindulásból" a falhoz 
csaptam, amikor a karja is eltörött, de 
ezt nem tudták bizonyítani az orvos- 
szakértők.... Ezért csak felmenő ági 
rokonon elkövetett súlyod tesj-i sér
tésért ítéltek 18 hónapi fegyházra, 
amibe meg is nyugodtam.

.— Hiába mondtam neki mindig, hogy 
ne nyivákoljon a marná, mert kihají
tom az ablakon egyszer.... csak nem 
hallgatott.

A múltjáról kérdezem.
Mélyen lélegzik. Szép volt. Nem fi

atalabb szeretne lenni — hanem a 
múltját mégegyszer átélni.... az jó len
ne. Fölényesen néz rám:

— Engem nem csak férfiak szeret
tek, sok nő is szerelmes volt belém.... 
De én a nqket nem tűrtem sokáig. Egy
két nap és már mehettek is.

Rákosi Szidi színi iskolájában tanult 
egy darabig, de aztán végeszakadt en
nek is, mert Rákosi Szidi

nem tűrte az ő ,,hercegnői 
allűrjeit.'*

Álmodná nem szokott, a múltjából 
csak arra emlékezik, ami jó volt. Na
gyon meg van elégedve sorsa mostan'- 
alakulásával — csak vizet ne kéne in
ni — azt nem birja. Ha valami fel
izgatja, egy! cigaretta mindig vissza
adja régi hercegnői nyugalmát. Nagy
szerű étvágya van, a követ is meg 

| tudná enni. !
| — Mivel foglalkozik gondolatban?j I A  lélekvándorlás problémái izgat- 
| ják.

! Teljes tudatában van annak, hogy az 
ő személyében milyen érdekes lakót ka- 

i pott az újpesti szeretetház. Nem mond
ja szóval, de érezteti, mikor búcsúzóul 
fogatlan szája ismét mosolyra nyílik 
és kopasz fejét öntudatosan biccenti 
meg. Még utánam szól;, hogy 

J ne Írjam meg, hogy -ja haját le- 
) vágták.
j mert meg fogja növeszteni, 
j Azt nem kérte; ne írjam meg, hogy 
I megölte az anyját. . .  (G.)

A képviselőtestület jegyzőkönyvben  
fogja megörökíteni Andréjka József

érdemeit.
Andrejka  József a  kontinentális nevű 

újpesti szobrászművész most érkezett 
el művészi munkásságának

50-ik évfordulójához.
Már úgy látszott, hogy Újpest város 

hivatalosan nem kíván tudomást venni 
a kiváló művész jubileumáról, mikor is 
köztudomásúvá lett, hogy

Aggházy THbor városi képviselő 
Írásbeli ijidttványt terjesztett n 

képviselőtestület elé, 
amelyben méltatta Andréjka József ér

demeit és javaslatot tett, hogy a város 
is vegye ki a maga részét a művész 
iránti elismerésből. Értesülésünk sze
rint Semsey polgármester támogatjaj 
Aggházy Tibor indítványát s így min
den valószínűség szerint n képvjseié- 
testület

jegyzőkönyvileg fogja  megörökíteni 
Andréjka Józsefnek a magyar kultúra 
szolgálatában eltöltött eredményes öt 
évtizedét. m
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SZflKflLOS
börör.dös üzem

Újpest legnagyobb bőröndháza

állandó olcsó vásár
minden igényeket kielégítő bombaárai:

Tehénbőr patkóalaku pénztárca
Gyermekridikül
Női erszény (valódi bőt bőiJ
Ovodatáska vászonból
Iskolatáska erős Novida vászonból
Gyermek biztonsági kocsiszij
Férfi belsőtárca valódi bőrből
Legújabb fazonú valódi bőr ridiküi
40 centiméteres marhabőr aktatáska
Zergebőr kombinált pénztárca 
18 centiméteres iparművész ridiküi gyönyörű 

kivitelben
Valódi bőrből készült zsebben hordható ama- 

teur fényképtartó
Amateur fényképalbum

Valódi tehénbőrből készült berendezett úti nesseserek, bőröndök, kutyafelszerelések, erszények 
de k ü l ö n ö s e n  a  l e g ú j a b b  divatu és fazonú retikülökben ó r i á s i  választék

MODERN ÜZEM ÉS ÜZLET:

Újpest, Ár pád ut 52.
, ,S. V u

M *  Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. KÉREM A CÍMRE ÜGYELNI! -^ p i
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40 csinos kislány sikeres attakja
a városháza ellen

Az elmúlt év decemberében vég
re, hosszas vajúdás után, megkez
dődték) a szellemi szükségmunkák- 
527 jelentkező kérvénye futott be 
a felvételeket intéző bizottság ele, 
ezek közül

31 egyetemi végzettségre, 12 
tamtói \oklevélre, 124- pedig 

érettségire
hivatkozott. Két csoportban két- 
két hónapra vették fel a szükség- 
munlkásokait, még pedig az első 
csoportban, (Géjger dr. aljegyző 
szerint)

21 egyetemi végzettségű, 6 
tanítói oklevéllel rendelkezőt,. 
36 olyant, akinek kereskedel

mi érettségije van- 
Geiger aljegyző urat valószínű

leg tévesen informálták, ugyanis, 
ezek az adatok nem egészen stim
melnek. Főleg, azok az igazán: csi
nos, lakkiesizmás, bundás; kozáto- 
sipkás, selyemharisnyás kislányok 
körül, akikből vagy negyven inte

nem segíteni. Afkíik háztartással 
járó munkájuk, gondjuk mellett 
még kenyeret is keresnek. De 

annak az ifjú hölgynek, laki 
öt szobás lakásban ^nyomo
rog'1 kitünően kereső apja sa
já t villájában — miért kell 
havi 60 pengőt kapni azzal o 
hadiárva ,foskolai 'hafígatóvab 
szemben, aki csak ölvén pengőt 

kap.
Még akikbe is szomorú kér

dés, ha biztosan tudjuk, hogy a 
hadiárva főiskolai hallgatónak a

Az úgynevezett inségkenyér körül j 
furcsa meglepetés érte az újpesti pé
kek egy részét. Az inségakció számára 

-mázéuszátm/m sütői) ek fe l lisztet 
abban a jámbor hitben, hogy az insé-

pénz tandíjra kell és nem mint a 
csinos, négy polgárit végzett és 
otthon az elegáns, fehér leányszo
bában gondtalanul ábrándozó ifjú 
hölgynek — zsebpénzre

Erős meggyőződésünk, hogy 
Semsey polgármester a csinos fi
atal kisasszonyok attakjával szem
ben a hadiárvák, frontharcosok és 
valóban családfenntartók (ha eset
leg azok asszonyok is) mellé áll 
ebben az ügyben és megfelelőleg 
fog intézkedni — még a protekciók 
ellenére is. (G.)

tatása miatt. Ezek a pékek akkor az 
ipartestületi szakosztályukhoz fordul-- 
Lak, ahol1 megnyugtatást kaptak, hogy 
kártalanítást fognak kapni.

A karácsonyi ünnepekre már az in-

Az inségkenyér kalandjai...

zetit diadalmas sikerű attakot az 
újpesti városháza ellen. I

Van közöttük nem is egy, aki 
alighogy a polgári iskola négy 
osztályát végezte el, igaz, hogy 
nem is családfenntartóik, nem ré
gebbi alkalmazottak, ezzel szemben 
50 helyett

60 pengős fizetést kapnak.
Isten látja a telkemet, hogy nem 

haragszom a városházán alkalma
zott kislányokra- Főleg, ba c*sinoj 
sak. Már pedig mind csinosaik ezek 
az ifjú hölgyek, akik igazán üdí- 
tőleg hatnak a már öregedő ta
nácsnok urakkal szemben. Mégis, 
valahogy úgy érzem, 

elsősorban a diplomás, érettsé
givel rendelkező, és ami a leg- 
fomjostibb: csaíájdf\?múartókat 
illett volna ahhoz a kisdamb 

száraz kenyérhez juttatni. 
Félreértés ne essék: minden 

igaz, őszinte tiszteletem azoiké a 
dolgozó nőké, akik a mai súlyos 
világválság idején rosszul, vagy 
semmit nem kereső férjük oldalán, 
mint hős amazonok harcolnak kis . 
családi otthonuk fenntartásáért, j 
azzal, hogy maguk is dolgoznak- |  
Retyárság volna őket nem tisztelni,

gesek között, megfelelő mennyiségű ke
nyér jegy került kiosztásra.

Már a karácsonyi ünnepek előtt is 
előfordult, hogy egyes pékek felszáll, 
tásra, a saját lisztjükből: sütöttek in- 
ségkenyeret, ami

a nyakukon maradt 
a kenyérjegyek késedelmes ki szolgál-

séglisztből sütöttek á  pékek, azonban 
ismét előállott az a furcsa helyzet, hogy 

az inségkenyér megmaradt. 
Utólag derült ki, hogy a város a 

kenyérutalványokra — lisztet osztott 
ki. Furcsa kalandjai vannak az inség- 
kenyérnek.

Csik József: „Fél kellene akasztani a 
panamistákat és melléjük a névtelen  

rágalmazókat."
A Nemzeti Egység Partja pestszemt- 

erzsébeti nagygyűlésén Csik József dr. 
Újpesti apátplébános, felsőházi tag, 
mint a Nemzeti Egység pártjának pest
környéki elnöke, nagy feltűnést keltő 
beszédében foglalt állást 

.a panamisták jés a névtelen rá-gaU 
mazók dlen.

Elrettentő például — mondotta Csik 
József — a nemzetet nyomorító panai 
misták közül néhányat a királyi Vilr-i 
bán lévő

koronázó dombra kellene 'fel- 
— akasztani,

do melléjük kellene akasztani néhányat 
azokból a felelőtlen, gyáva rágalmazók

ból is, akik az ismeretlenség sötétjé
ben meghúzódva, mint névtelen rágal
mazók

feldúlják a békésen dolgozó városok 
nyugalmát.

Csik József dr.-t beszéde után viha
ros lelkesedéssel ünnepelte Pestszent- 
erzsébet közönsége.

Róna Lajos
fűszer é s  csemege ü z le te  

Újpest, Erzsébet é s  ősz u. s.
— " i
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350 újpesti Ínségest ruházott fel 
a Nemzeti Egység pártja

Szinte példa nélküli eset, hogy egy 
politikai párt nem csak szavakkal és 
ígéretekkel, hanem

anyagiakkal siessen
az Ínségesek segítségére. A Nemzeti 
Egység újpesti pártjáé az érdem, hogy 
átérezve a miai súlyos időket,

350 újpesti hűséges közötft 
osztott ki ruhát, cipőt és élelmiszert. 
A párttagok önkéntes adományaiból

kiállításra a Közművelődési Kör kis
termében Kovács újpesti képkereskedő.

Pállya. Celesztin kél képe1' adott a 
^kiállításra", egy ökrös istálló-részletet 
és egy nagyon, finoman megfestett *

FELHÍVÁS!
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Fő

ispánja utján történt felhivása alap
ján felkérem mindazokat, akik a 
Kormányzón® 0  Főméltósága akciója 
javára adományozni óhajtanak, hogy 
adományaikat — az adminisztrációs, 
költségek megkimélése szempontjából, 
minthogy azok csak újpesti Ínségesek 
között kerülnek kiosztássá — kö*z,vet-( 
lenül Újpest megyei város népjóléti 
ügyosztályába (Újpest, Jókai ueca 3.;

kerültek ki ezek a valóban szeretet- 
ajándékok, amelyek 350 újpesti családot 
juttattak boldog karácsonyhoz.

Gergely István hírlapíró kollégánké 
ae crdem1

aki mint a Nemzeti Egység pártjának 
egyik titkára megsizervezte a jótékony 
akciót és néhány szép, meleg sor kisé-

csendéletet.
Dános Dezső szép kikötő és uccarész- 

letekkel, Gállá Endre pompás tájakkal, 
Tnrmayer Sándor színes budai uccáival 
Korpács Lajos tehetséges állatképeivel 
szerpel. (G.)

de. 8—-2-ig, du. 4—7-ig) küldjék be.
Egyben felkérem az adományozókat,; 
hogy a város súlyos anyagi helyzetére,- 
valamint az ínségesek nagy számára 
való tekintettel minél nagyobb szám
ban bármilyen természetbeni (használt 
ruha, cipő stb.) illetőleg: pénzbeli se
géllyel támogassák a fenti akciót. Az 
adományozók névsorát a vonatkozó gyűj
tőiven fogom u Kormányzóné Ö Fő
méltóságának bejelenteni.

POLGÁRMESTER.

Zsidó szeretet nemzsidók iránt
„Zsidó szeretet nem-zsidók iránt" 

címmel tartott magas 'színvonalú elő
adást az újpesti hitközség rabbija, 
LiclumOnn Mór dr. a  Venetianer Lajos 
Izr. Közművelődési Egyesület tegnapi 
kulturestjén. A termet zsúfolásig meg
töltő közönség hallás tapsokkal köszönte 
meg a közszeretetben és tiszteletben 
álló lelkipáztor szép előadását. A kul- 
turestén sikerrel működött közre az 
Engelbergné—Somló hegedű—zongora

. kettős. \

ÖN JÓL JÁR
ha f e l k e r e s i
Goldberger Nándor

cipőáruházat
Újpest, 'Árpád ut.

Aa újpesti és rákospalotai 
mozgókban hirdetést kizáró
lagos joggal készít és vállal

Cseoge JÁándoe
Újpest, Jókai ucca 21 szám.

rétében juttatta el az adományokat az 
ínségeseknek. <.

Képkiállitás a Közm űvelődési Körben.
ö t újpesti festőművész képeit vitte

Periák Sári
magyar hangos filmje

Iza  n é n i
6 - t ó l
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1934: Újpest város 100 esztendős
A jubileumi esztendőben meg kell valósítani Aggházy Tibor

muzeum-tervezetét.
Száz esztendővel ezelőtt, 18$4-ben 

Újpest' Csonkamagyaror sz ág lejgna-
gyobb ipari és kereskedelmi m. városi?, 
helyén még csalt

három, kis JiAz áttolt.
A három apró kis viskó a  Károlyi. 

uradalomtól bérelt káposztáimégyeri- 
puflzta telkein épült fel, de ezek közül 
már csiak egy van, amely még' a régi 
időkre, Újpest hőskorára emlékeztet: 

a Megyeri-csárda.
A másik ikét vityiló régen eltűnt a 

föld színéről', hogy helyet adjon Újpest 
fejlődésének megfelelően, modem, eme
letes bérpalotáknak.

Károlyi Imre gróf
tekinthető Újpest alapítójának, akii 
1833—34-ben lehetővé tette egy nagyobb 
adományával!, hogy Újpesten felépüljön 

az első templom.
18404ben a  települések Smegkönnyité 

sére Károlyi Imre alapító-levelet adott 
és rövidesen erre megalakult az új, 
önálló község — egyelőre Ujmegyer 
név alatt. ■<

1844-ben, tehát 90 évvel ezelőtt, a 
miár közel 200 lelket számoló Ujmegynr 
felvette az

Újpest
nevet, 25 évvel később pedig a roha
mosan fejlődő kisközség hivatalosan is 
átalakult — nagyközséggé.

1889-ben Újpest m ár erőteljesen mu- 
tatt példát a nemzeti Imltusz ébren
tartását^' mikor elsőnek választotta 
díszpolgárává \ Magyarország egykori 
kormányzóját:

Kossuth Lajost.
Még húsz esztendő sem telt el és 

Újpestnek ismét „szűfc volt a gallér 
Rendezett tanácsú várossá akart át
alakulni. Ugró Gyula dr., a nagyköz
ség Újpest utolsó bírája kérte az át
alakulás megengedését, amit 

Andrássy Gyula gróf 
belügyminiszter engedélyezett is. Újpest 
városa akkor választotta meg első pol
gármesterét

Ugró Gyula dr.-t.
Az Ugró-rezsim alatt már amerikai 

méretekben linduUt fejlődéinek Ujpctst 
és ezért kapta aztán az országosan el
terjedt ,,csúfnevet“, a 

, Kisamerikát.
A világháború alatt, is  jelentős eze-

Írepet játszott Újpest, fejlett nagyipa
rának jelentős része volt a hadsreeg el
látásában, mikor is a

W olfner.gyár
csak egymaga tízezernyi munkáslét
számmal dolgozott. Újpest rendezett 
tanácsú város polgármester ekkor 

Miklós A n tal dr.
volt, aki szintén derekias munkát vég
zett városáért. ö t  követte a polgár- 
mesteri székben (előbb, mint kormány* 
biztos, később, mint megválasztott pol
gármester)

Semsey Aladár dr.
Semsey Aladár polgármestersége alatt 

,,kellene" Újpest megyei városnak
megünnepelnie

100 éves fennállását.
Sajnos, a város felsőbb hatóságai 

az erre a célra a képviselőtestület által

Az újpesti városi főtisztviselők közül 
most egyszerre nyolcán érkeztek el köz- 
szolgálatuk 25. évfordulójához. A nyolc 
köztisztviselő névszerint:

.Hess Pál polgárát., h. j főjegyzőt, 
Kiss Ödön árvaszéld elnököt, Győré 
Géqa nyilvánlaÁ.ót Lőwy Sámdor 
tanácsnokot' Bánó Vince tanácsno. 

kot' Hajós György aljegyzőt>

Ritka szép, bensőséges karácsonyt j 
ünnepelhették Újpest szegényházi ápolt- | 
jiai. Elismerés illeti Semsey polgármes
tert, hogy nem elégedett meg azzal, 
hogy karácsonyi ajándékokat juttatott 
a szeretetházi öregeknek, de törzskara 
élén

maga. is résztvett az ünnepségen,....
A ragyogóan tiszta szeretetháaban 

hatalmas, szépen díszített karácsonyfa 
alatt sok ajándék várta az ápoltakat, 
a férfiak, — többek között —

dohányt' szivart, cipőpasztát 
kaptak, a  nőke pedig

harisnyát, szappant
és még sok szükséges apróságot. A ka-i 
rácsonyi ünnepségen résztvett a népjó-

megszavazott
16.000 pengőit

a költségvetésből törölték. Újpest (a 
magyar városok életében példa nélküli) 
hatalmas fejlődésének azonban nem 
szabad megállnia. Nem mehetünk el 
szótlanul a 100 éves évforduló mellett, 
Csonkamagyarországnak fel kell figyel
nie Újpestre. Ezt el lehet érni súlyo
sabb pénzek kiadása nélkül is, csak-, 
nem fillérekért, Csak meg kell való
sítani i

Aggházy Tibor
itaigpszerű elgomíolátsát: iaiz ’iuppe»ti> 
múzeum  ügyéit. Ez lenne a  legszebb, 
legnemesebb, a magyar 'kultúra, Új
pest jövendő szellemi fejlődése, a ha
gyományok tisztelete iránti megbecsü
lés legerőteljesebb kifejezése.

( Ö . )

Vígh Alajos számvevőt 
nemcsak tisztviselő társaik fogják me
leg ünneplésben részesíteni, de gondos
kodás fog történni, hogy illetékes he
lyen is tudomást (szerezzenek érdemeik
ről. Érdekes megemlíteni, hogy 25 év 
alatt egyikük sem kapott nem csak fe
gyelmit, de még csak dorgálást sem fe
letteseitől.

létí ügyosztály vezetősége, Darvas Ber
talan, Geiger Béla dr., Schwarcz Jenő 
is. Az ünnepség rendezése körül Hrazdil 
szeretethádi felügyelő érdemes, szép 
munkát végzett.

Szabó László 
fub’leuima

Szabó íjászló városi tisztviselő most 
ünnepelte Ujj pest városi szolgálatéiban 
eltöltött 10 éves jubileumát. Az élvfor
duló alkalmával Löwy Sándor tanács
nok meleghangú beszédben méltatta 
Szabó László érdemeit, míg a kollégák 

§ nevében Geiger aljegyző egy szép ezüst 
szelencét adott át Szabó Lászlónak.

Nyolc újpesti főtisztviselő negyed- 
százados jubileuma.

A Szeretetház karácsonya
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Kaliforniai pajzsletütől mentes 
Gyümölcsfát 
Magastörzsü és bokor

rózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelővirágot 

•ft Gyökeres szőlővesszőt, 
stb. stb.

bármilyen mennyiségben igen 
olcsón szállít

cUnghváry
József

faiskolája CEGLÉD 
Budapesti iroda :

VI., Andróssy ut 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

(jj és használt gépszijak
legolcsóbban kaphatók

Sehwarcz böráruházában
Újpest, Őszucca 57 sz.

Az Anglo Danubian Lloyd
újpesti főügynöksége 
Újpest, Árpád ut 77. 

a betegbizteiteitá8Í ágazat részére 
magánfelek látogatására alkal
m as üzletszerzőket keres. Jelent
kezés délben 1 és 3 óra közölt.

GEBEIiPAY
fotóművész 

Újpest, Árpád ut 57.
Corso mozgó mellett. 

Fiók üzlet nincs.

TIBOR
vas ,  aszta
loskellék és

háztartási cikkek áruházában

TELEFON

Újpest,
Szent István tér 
és Mády Lajos 
ucca s a r o k .
x

Cngct
kalap 
a legfőbb
Ú j p e s t ,  Is tván-tér

PAnnonsA
k á v é h á z  —o— é t t e r e m  

nyi t va .  Újpest, Árpád ut 56.

We i s z  Miksa
takarmány 

és burgonya 
nagykereskedő 

Újpest, Árpád ut 
S S .

Olvassa el a
Színházi (Siet

Ára 60 fii). legújabb számát

Újpest
p r e m ier m o z g ó i:

Apollo

Blaha Lujza

C o r s o

Uránia
I!

Háztartásában használjon 
VILLANYT

mert o lcsó és egészséges !

B ra m m e rK á lm á n
úri és női divatáruháza

sarok

Szenzációs olcsó árak!
S-wrk. ős kiad. felél: S. Pdllya Edüh EtelkaNyuamtoAi: Ritter Jené könyvnyomdájában. Ujpw, István ut ». T: __4f),




