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Mérei Sándor hírlapíró
feljelentette a rendőrségen
ifjú Gere Lászlót
a nyomdából jogtalanul elvitt ujságlevonat m iatt

E g y  u f s é g v o l o n t ő r  k é í s é g b e e s e l í  m eniésl kísérlete
a z  Ó .  F .  B .  Ü g y b e n

Bíróság elé iog kerülni a két Gere László.
Lapunk egyik december havi szá

mában Mérei Sándor hírlapíró 
cikket irt, amelyben szóvá tette,

<i zugirászatért elitéli ,,arany- 
érm&r Gere László te j keres

kedő

különös szerepét az OFB. telekvá
sárlásoknál.

A városszerte óriási és kínos

feltűnést keltő OFB. ügyben, ter
mészetszerűleg oly rendkívül szé
leskörű nyomozást kellett lefoly 
tatni. hogy az titokban nem ma
radhatott és arról az érdekeltek, 
köztük, a főérdekelt Gere László 
is tudomást szerezhetett. Mint 
ahogy tudomást is szerzett. Ezl 
bizonyít,iáik; nemcsak a nyomozás 
közben jelentkező „jóakaratú“ f i
gyelmeztetők. akik

„nem ajánlották a Gere-ügyek 
szellőztetését

de az is, hogy Gere László megje
lent a Lapunkat előállító nyomdó 
bán ,,érdeklődni'^ hogy megjele
nik-e vele és dolgaival foglalkozó 
cikk lapunkban?

ra, hogy a lapunkkal kapcsolatban
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a nyomdának még egy hívatlan Iá- gyári tisztviselő, ujság-volonfői 
logatója volt, személyében.

ifj. Gere László

Aíe lffti volontőr íiloiba téved...
Ifj- Gere László úr, (akit a nyom

dában, mint az egyik újpesti heti
lap volontőrjét ismernek), azzal a 
furcsa és szokatlan óhajjal fordult

Várnái Isttván nyomdavezető
höz, hogy a már betördelt és 
korrektúra alatt levő Meteor 
riportujságból adjon neki egy 

— kefelevonatot- 
Váradi István, (aki maga is ré

gi íróember) tudatában annak, 
hogy készülő lapból a szerkesztőn 
Idvül senki levonatot nem kaphat, 

erélyesen elutasította az ifh'i 
Gere László különös és szokat

lan kérését,
sőt, még azt is kiielentette, hogy 
a szerkesztő en^edéVe nélkül, ide
gen ember a nyomdában e’fekvn 
kéziratokból, vagy /levonatokból

sem olvashat egy sort syim- 
Tévedés lenne azt hinni, hogy 

ezek után, a már (kioktatott ifjú 
Gere elhagyta volna a nyomda 
helyiségeit. Most már (miután 
Váradi István nyomdia'Vpzdtőnél 
hiába kísérletezett,) a tilalom el
lenére, a korrektúrát végző

Menyhért Jenő szedőhöz for
dult és tőle próbált kicsakUzni 

egy levonatot.
Menyhért Jenő kötelességéhez 

híven, természetesen, ezt ép olyan 
erélyesen megtagadta, mint Vá
radi István. A reményteljes Gere 
csemete azonban mégis

zsebrevágta a géprevizió célját 
szolgáló levonatot és azzal a 

nyomdából kiiszkolt-

Most azonban a hirtelen és rej
télyes módion meggazdagodott 

Gere Lászláéknak ebbe az ügy
be bele fog töm i a bicskájuk- 
Ezt az ügyet nem Tehet „elken- 

ni‘\  mint az aranyérmes históriát, 
amelyet az egyik helyi lap leple
zett le évekkel ezelőtt, itt nem 
lehet ,,jótékonysági" és más eny
hítő körüményekre hivatkozni- 

Itt majd a bíróság előtt kell 
felelni!

Ifjú Gere László ur meg fogja 
tanulni, hogy kef devon átokkal 
operálni nem lehet — és nem sza
bad!

tékony múlását;, amely szürke ho
mályává] mindent beborít — hi
szen a ködfátyol régi ügyek jóté
kony takarója, oly ritkán szokott, 
felszakadni. . •

Gere Lászlóéit most ismét bíró
ság elé fognak (kerülni. A levonat 
eltüntetéséről a bíróság előtt fog
nak számot adni.

Tisztességes újságírók bőrén
nem- lehet 160 pengős befize

téseket elszámolni!

A kelepce nem sikerült. A kefe- 
levonat jogtalan és erőszakos meg

szerzése és felhasználása miatt 
ügyvédünk útján megtettük a tör
vényes megtorló lépéseket Ahol 
majd nem lehet

300 ■, pengős ,1 jótékonysági"
enyhítő 1 köriU\nétnyel]et 

szerezni.
Ifj. Gere László ur, gyári tiszt

viselő, rosszul tanulgatja az ú j
ságírás mesterséget.

Azt bhcsiiletes (és szegény) új
ságírók — nem kefelevonatos ala
pon űzik!

Nyilatkozat.
1933- évi december hó 19-ik nap

ján ifj- Giere László nevű fiatal
ember a „METEOR" című riport 
újságot előállító nyomdából, a 
lap december 20-iki számának 
gépljevonatát a nyomda sízjrmélty- 
zet figyelmeztetése eUI'nére jogta
lanul és ismeretlen célból elvitte, 
ezért én nevezett ellen az újpesti 
rendőrségem lopásért a büntető 
feljelentést megtettem.

Újpest, 1934. január 10-én.
Mérei Sándor

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

cipőáruházat
Újpest, Árpád ul.

friajós |
redőny §

vezet

Újpest úri közönségének jó kony
hát nyújt P  a  p p J ó z s e f

Kör kávéháza
Déiben-este menürendszer. 
Kedvezményes jegyfüzet.

Milyen c^lrc kelleti levonat?
Az álhirlapiráfi hősikorának 

volt — mint köztudomású — fé
lelmetes fegyvere: a kefelevonat. 
Holmi kis szerelmi és hasonló 
ügyek kiszaglásából élő, zsaroló 
álhirlapirók szegezték gyanútlan 
áldozataik mellének a kefelevona
tot — aztán a baksis zsebrevágása 
után, a „szerkesztő" ur hajlandó 
volt lapjában má,s cikket Írni.

Ennek a szituációnak a beállitá- 
sára kellett egy géplevonat meg
szerzése. Az idősebb Gere László 
után, tehát az ifjabb Gere László 
is bebizonyította, hogy nem riad 
vissza az amerikai stílustól.

Blrós&<j elé!
vártáik méla csendben az időik jó-Csodálatosnak azért nem mond- i 

ható, hogy Gere László ifjú és j 
szép reményű csemetéje csenési . 
csinyje ul’ián is csak legbizalma- ] 
sabb barátai és egyes; napilapok \ 
szerkesztőségében a tőlünk átvett j 
cikkek áLala kért (és nem kapott) 
helyreigazítására merte csak fel- ] 
használni a jogtalanul eltulajdo- 
nVot.t levonatot. Újpesti viszony
latban

Gere Lászlóék rettegtek a két 
becsületes nyomdásztól akik 

ismertél• a levonat titkát!
Ezért nem ,,nyilat.koztak’,‘, nem 

fenyegetőztek sajtóperrel, hanem
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Zárt tárgyalás a Speyer-kölcsön ügyben
(Lapzárta után jelentik) 

Újpest képviselőtestülete ma ked
den délután rendkívüli közgyűlést 
tart. A tárgysorozaton többek között 
az újpesti Speyer kölcsön is szere

pel. A tárgy fontosságát mi sem jel
lemzi jobban, minthogy a meghívókat 
zárt borítékban küldték ki a város
atyáknak. Tehát a sajtó nyilvánoság

kizárása mellett fognak határozni. 
Újpest közvéleménye szokatlan ér
deklődéssel tekint a kedd délutáni 
közgyűlés elé.

32.000 pengő kormánysegélyt
kapott Újpest

(Lapzárta után jelentik)
Újpest megyei város népjóléti ' a 32.000 pengős 'kormányse- j részlete annak a nagyösszegű kor-

iigyosztályát a belügyin misztérium géhy kiutalása megtörtént. J mánysegélynek, amdlyet Újpest az 
hivatalosan értesítette, hogy Ez a 32-000 pengő az utolsó inségenyhitő alkició céljaira kapott.

Négy uj óvónőt 
választottak
csütörtökön

A miniszterelnök 
Újpesten

Nagy érdeklődés előzte meg' a városa 
ovodák felügyelőbizottságának f. hó l i 
án tartott gyűlését, amelyen négy he
lyettes óvónői állást segédovónői állás
ra szerveztek át.

Az uj állásokra kilenc helyettes óvó
nő pályázott, valamennyien ujtpestiek. 
Vidékről meg sem kísérelte egy óvónő 
sem a pályázást, mivel a felügyelőbi
zottság a polgármesteri hirdetményben 
jelezte, hogy a már alkalmazásban le
vő újpesti óvónőket előnyben részesítik.

A választó gyűlésen, amelyet Csór
tál Győző kir. tanfelügyelő vezetett, 26 
bizottsági tag volt jelen. A választás 
a rangsor szerinti első és második óvó
nőre, névszeri nt Kiss Erzsébetre és Szi
geti Vilmára , közfelkiáltással történt. 
A másik kettőt titkos szavazással vá
lasztották meg. Szabó Gizella Í5 , Nell 
Ilona pedig 12 szavazatot kapott, a 
többi szavazat pedig megoszlott négy 
óvónő közt. Szabó Gizellánál a kiváló 
és legjobb oklevelet, Nell Ilonánál' pe
dig' a szociális viszonyokat vette figye
lembe a bizottság, melynek bizony ne
héz volt a munkája, mert hiszen vala
mennyi pályázó érdemes munkása óvo
dáinknak.

Amint értesülünk, a felügyelőbizott- 
ság az ősz folyamán ismét négy he
lyettes állást segédovónői állásra szer
vez át és így a mostani választáson ki
maradt óvónők előléptetését- biztosítani

Illetékes helyről nyert értesülé
sünk Szfcr i|it /Gömbös GyuIaMmnisti- 
terelnck agitációs körútja során, ja
nuár második felében rész! fog 
venni a Nemzeti Egység Pártjá
nak Újpesten tartandó nagygyű
lésén. A nagygyűlés időpontját, 
értesülésünk szerint valószínűleg 
január 21-ében fogjálk megállapí
tani.

A miniszterelnök újpesti Látoga
tása, mely alkalommal az össze® 
időszerű belpolitikai kérdésekről 
nyilatkozni fog, lesz a kezdete a 
budapestkiörnyéki agitáció erőtel
jes megkezdésének. A miniszter
elnök kíséretében lesz a központi 
párt vezet őségen Ikávül a kereske
delemügyi miniszter is.

j
Újpestet megelőzi az állam segélyben  

két pestkörnyéki város
— mondja dr. Erdélyi alispán évnegyedes jelentése.

A január 9-én, kedden tartott vár
megyei, rendes közgyűlésen dr. Erdélyi 
Lóránt alispán tette meg az 1933. év 
III, negyedéről szóló jelentését. Ennek 
a jelentésnek újpesti vonatkozásait is 
vannak. így megállapítja a jelentés, 
hogy a megyében az inségakció zavar
talan lebonyolítása céljából 10 város 
élvez államsegélyt. Ezek között Pest- 
sfzen törzsébe ti 1(112.000) , K ŝprast ( (90; 
ezer), Újpest (72.000) és Rákospalota 
(69.000) pengő államsegélyt élvez. így  
tehát Újpest csak a harmadik, Rákos
palota a negyedik a segélyezett pest
környéki városok sorában. Megállapítja 
a jelentés azt is, hogy Újpest napi 700 
Rákospalota pedig napi 50 liter tejet 
veaz igénybe az ínséges iskolásgyermo-

kek, csecsemők és szoptatós anyák ré
szére. Leszögezi az alispáni jelentés 
azt is, hogy az ,,Egri Norma“ Újpes
ten levált, Rákospalotán pedig most 
van szervezés alatt. (Azóta már ott is 
bevált, A szerk.)

Az alispáni jelentés érdekes mondata 
az is, amelyben a következőket mondja: 
,,A pestkörnyéki községekben a tejreon 
delet következtében a gazdák teheneik 
létszámát fokozatosan apasztják a így 
félő , hogy az állatállomány létszáma 
csökkenni fog.

Az ipar átlagosan 20%-os évi fejlő
désével és munkaszaporulataival szem 
ben sajnos kevésbé kedvező az a meg 
állapítás, hogy „nagyon súlyos a pest 
környéki bútoripar hatysuta.*
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Újpest iparművészeiének rem ekei lesznek

SZflKflLOS
borosidos
k i v á l ó  minőségű, modern 
b ő r d i s z m ű á r  u i ,
=|| amelyek mér a ||=

tavaszi kiáilitására készülnek

Szakálos
b ő r ö n d  é s  f i n o m  b ő r »  
d í s z m ű á r u  ü z e m é b e n

Újpest, Arpád-uf 52.
C í m r e  ügyeljű n k ! 

F ió k ü zlet  n in c s !
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Sorsaimat mm újpesti
„népsxállólzban"

200 szerencsétlen ínségest zsúfoltak össze néhány szobába
W a r v a s  B e r t a l a n  n e m  i n d  s e g l l e r i  -  m e r i  n i n c s  p é n z .

Trianon átka: a 'keserves ma- • 
gyár nincstelenség egyik legször
nyűbb képét mutatják az újpesti 
népszállók. Három is van belőlük, 
gy a Váci ut 78. sz. alatti régi 

fertőtlenítő telepén, egy az Arany 
János uccában egy pedig a Dugó- 
nich uccai régi járványtkórház he
lyiségeiben- 

Mind között a
legborzalmasabb állapot a Váci 
ut 78. szám alatti havakban 

van.
Egy hozzánk érkezett, elkesere

dett hangú levélre lementünk a 
Váci úti ,,népszállóba'' és Geiger 
aljegyző kalauzolása mellett meg
tekintettük ezekét a gorkiji me
nedékhelyeket-

Egy deszkafallal kettévá 'osz
tott kodályban 31 férfi, nö és 
yyermek van heringmódjra ösz- 

szezsúfolva.
74 éves beteg öregasszonytól a 

4 hónapos szopós csecsemőig meg
található itt a nemnek és kornak 
minden változata

mocsokban, bűzben, a (férgek 
milliói között.

Messzire átható penetránis szag 
hirdeti, hogy illemhelyek is van
nak a ,,népszállóban". Illemhelyek, 
amelyek a legpompásabb meleg
ágyai lesznek minden tavaszi jár
ványnak.

Fapriccsek egymáshoz szoro
san közel állítva, rajtuk rot
hadt szalmával töltött zsákok

a hállóhelyek. Geiger aljegyző 
nyomban intézkedik, szellőztetést 
rendel el, szalmáért küldi az em
bereiket és a tisztaság fokozottabb 
ellenőrzésére ultiasitja a 

gondnokot, aki nappal a jár
ványkórházban teljesít szol

gálatot,
mialatt a felesége ügyel a ,,rend

re és tisztaságra*'' • •.
Egy lépésnyi szabad hely sincs 

a fapriccsek között, azon ülnek, 
vágy fekszenek az emberek asze
rint, hogy

melyiküknek van cipője, vagy 
nincs.

Eta h á t: többnyire nem nevezhető 
cipőnek, ami a lábukat takarja— 
Szédülve tantorgunk ki a minden 
képzeletet felülmúló szörnyűséges 
bűzből. Gyalog megyünk át az 
Arany uccai uj menedékhelyre-

Repedező falú, elhanyagolt ház,
amelyet most vett bérbe a vá

ros évi 2000 pengő bérért
Átadás előtt természetesen át- 

meszglték a züllött állapotú bér- 
háza! - mosi'i hát „ p o fá r a "  
legalább kívülről egyszínű sárga. 
Bent a szűk, apró szobákban csa
ládok összezsúfolva egy-egy kony
hában, szobában,

pince odúk, ahol 9 tagú csalá
dok

„élnek". Szemlénk itt már jóval 
rövidebb ideig tart, mint a Váci- 
uton. Geiger dr. városi aljegyző

formális rosszulléttel küzd,

j a látottak még az ő sok nyomor ú- 
j ságot tapasztalt idegeit is sul o- 

san megviselték.
A népjóléti ügyosztályban Dar

vas Bertalan jegyzőhöz fordul
tunk, hogy végre is, \egy általa el
készített és minden tekintetben 
megfelelő tervezetet ismerünk, a 
mely

egy, a város tulajdona,t képező 
pavillon átalakításával 

megoldaná a népszálló nehéz kér
dését, mért nem kerül tehát meg
valósításra a Darvas-tervezet?

— A tervezet valóban megvan —• 
mondotta a ,népjóléti ügyosztály 
vezetője — sajnos, fedezet |h lá
nyában annak, megvalósítása ra 
nem kerülhet sor. Kénytelenek vá
gyunk szükségmegoldásokat alkal
mazni, a pénzhiány tehetetlenné 
tesz minden nagyobbszabású szo
ciális alkotást. Ha csak némileg is 
javulni fog a népjóléti ügyosztály 
költségvetése, első dolgunk llesz a 
népház tervének megvalósítása.

Dalvas Bertalan, mint látjuk, 
segítene — ha tudna- Azonban, 

j pénz nélkül még ő sem tud alk >t- 
í ni. Segíteni pedig mindenkéj >en 
j kel] ezeken a szörnyű állapotolk on 
! segítsenek azok, akik tudnak.

Schwarz Aladár 10 éves xm m ka után 
nem vállalja tovább a Kisiparosok és 
Kiskereskedők Egyesülete elnökségét
Újpest legnagyobb gazdasági ér

dekképviseletének, a p:aci Kisipa
rosok és Kiskereskedők Egyesüle
tének elnöki székétől megválik az 
egyesületnek megalapítása óta ve
zére,

Schwarz Aladár, tiki 10 év 
megfeszített munkáját áldoz
ta a kiskereskedői és kisipari 

érdekek védelmére.

Különösen a vasárnapi mun'ra- 
áziinet kérdésében köszönhet 1 íj- 
pest ipara és kereskedelme rend
kívül sokat Schwarz Aladárnak.

cRónaLajo
fűszer és csemege üzlete 

Újpest, Erzsébet és Ősz u. s.
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Február havában 
hagyja el a sajtót a

METEOR
a

rigortujfág
1934-es évkönyve a

L a k ó k
Tájékoztatója
amelyet nagyszerű értekezései, kiváló 
szakcikkei nélkülözhetetlenné tesznek.

100 oldalas könyv
remek kiállításban!
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Semsey Maddrné 
Jótékony munKdsmdgdnalt 

részleges mérlege

Jól megy nekünk,
legalább is, ami tudósításainkat illeti, ; 
Azt már megszoktuk, hogy lapunk min- j 
den számából átvesz cgy-két ripomot, 
hirt a napisajtó, azonban legutóbbi lap
számunk rekordot érc el. Nem kevesebb, 
mint öl napilapban láttuk viszont hír
anyagunkat —  hibákkal együtt. Tudni
illik egyik tudósításunk, amely hirt 
adott, nyol/s újpest fötisztviselő 25 éves 
szolgálatáról, a mienkhez hasonló cím
mel jelent meg négy budapesti napilap
ban. Nálunk történt az a nyomdahiba, 
hogy Kríszt Lajos fiőSgámvevő neve 
kimaradt a. névsorbólt amely így nyolc 
helyett — csak hét tisztviselő nevét kö
zölte. Természetesen, mind a négy napi
lap hasonló hibával közölte az átvett 
tudósítást. Aztán Kriszt Lajos föszá/m- 
vevő ur gondolkozhatott azon, hogy 
■miéri haragszanak pont ö rá a napi
lapok . . . Kedves volt a Mai Naptól, 
is, hogy egy tőlünk átvett riportot — 
öngyilkossággal színezett ki. Minden
esetre elégtétellel könyveljük el, hogy 
kitűnő hírszolgálatunkkal, érdekes ri
portjainkkal a napisajtó szolgálatá
ra állhatunk — de kellemesen érintene 
bennünket. — a tiszteletén jak megkül
dése is

Kaland 
a harcmeeőn
I r t a :  Vadad! A l b e r t .

E gy pompás kis háborúd regénnyel 
lepte meg Újpest közönségét az elmúlt 
napokban Vadadi Albert a kitűnő ú j
ságíró. A „Kaland a harcmezöná cimü 
kis könyv messze kimagaslik a füzetes 
regények szürke tömegéből, minden so
rából érezhető hogy aki irta, maga is 
részese volt a frontharcos küzdelmei
nek, szenvedéseinek. És az is, hogy a 
regény szerzője nemcsak élesszemű új
ságíró, aki szeret és tud a dolgok mé
lyére nézni, hanem egy kiforrott tehet
ségű, kvalitásos író is. Egészséges szer
kezetil, élvezetes meséjű kis re- 
gény a „K a la n d  a h a r c m e z  őri', 
mely mindvégig lebilincseli az olvasó 
figyelmét. Érdeklődéssel várhat j a utá
na Újpest közönsége Vadadi Albert uj 
(és hosszabb lélekzetű)  munkáját.

Gergelyt Oszkár.

Az újpesti és rákospalotai
mozgókban hirdetést kizáró
lagos joggal készít és vállal
Csenge fVándoe
Uj|>est, Jókai ucca 21 szóm.

Semsey Aladárné nagyszerű és 
fáradságot nem ismerő jótékony 
munkásságának) egyik nagyon szép 
Eredménye az, amelyet 

a Katolikus Nószövetség se
gítségével ért el.

A mnllt év (karácsonyában 200 
család kapett (valléskülömbség 

nélkül) 5 pengő segélyt, a Gyer
mekkórház 100 pengőt.

Gyorssegély címén szétosztottak 
220 pengőt, az Ínséges gyermekek

Két régi rivális harca dőlt el 
vasárnap a nagyjégen, mikor az 
5000 méteres távon az Erdélyi— 
Orcán harcból Erdélyi László dr.

— Szénpróba a városnál. Megírtok
legutóbb, hogy nem vált be a váróéi 
hivatalokban és Óvodákban a gyenge 
minőségű magyar szénnel való tüzelés. 
Azóta már a város áttért a brikett tü
zelésre. Most arról értesültünk, hogy 
a város újabb tüzelópróbát folytat a 
„pálfaívai" szénnel, amely olcsóbb a 
brikettnél és tüzelésre kiválóan alkal
mas. Ha a próba kielégítő eredménnyel 
jár. ezzel a szénnel fognak fűteni a vá
rosi hivatalokban.

__  Tárgyalás a Beszkártfal. A közeli
napokban dr. Semsey Aladár polgár-
mester személyesen felkeresi Folkusházy 
Lajost, a Besakárt vezérigazgatóját, 
hogy a rendkívül leromlott és rengeteg 
panaszra okot adó újpesti villamosköz
lekedés sürgős megjavítását kérje tőle. 
Reméljük, hogy polgármesterünk eré
lyes akciójának rövidesen eredménye 
lesz.

tejaikciója 130 pengő adományt 
Wapolfii, az Emteric&nasok 200 pen
gőt kapták.

A Semsey Aladárné védnöksége 
alatt rendezett Gy. Márkus Lily 
hangversenye pedig a Gyermek
kórház javára 400 pengőt leredmé
nyezett.

A Kát. Nőszövetség az 1933-as 
évben jótékony munlfcája eredmé- 
nyeképen 2530 pengőt osztott szét 
a rászorultaik között.

került ki gyizlesen. Harmadik he
lyezett a főiskolai világbajnokság 
győztese: Mérő volt.

— A hadviselés forradalma címen
január 18-án, csütörtökön este 7 Ara
kor n Szociálpolitikai Intézet dimter. 
lilében (Erkel: u. 26) Julier Ferenc ny. 
ezredes tart rendkívül érdekes előállást. 
Belépődíj 10 fillér.

— AZ ÚJPESTI DR. WENETIA- 
NER LAJOS izr. közművelődési egye
sület január 16-án, kedden este 7 óra
kor a hitközség tanácstermében tartja 
meg kulturostéjét, moly alkalommal dr. 
Fuchs Jenő ügyvéd , .Gazdasági válság 
és antiszemitizmus" rímen tart előadást. 
Közreműködik Ney Dávid operaénekes.

— Vitézi estély. Az újpesti vitézek 
január 20-án este 8 órakor műsoros vi
tézi estélyt rendeznek a Kath. Legény
egylet dísztermében. Műsor után tánc.

— Közgyűlés. Az Újpesti Kereske
dő- és Iparos Ifjak önművelődési Köre 
január 21-én tartja évi rendes közgyű
lését a Béres féle vendéglőben.

Ön férfi?
Keresse fal Budapest legolcsóbb és legjobb férfiruha 
áruházát és kifogástalan elegánciével fog öltözködni 
,,Aac a n g o l  i z a b á i z h o  z" 

Budapest, V. Vilmos császár ut (Központi városháza épület)

Orcdn^Erdélyl &arc 
Erdélyi dr. gyökeimével
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Kaliforniai pajzstetütől mentes 
Gyümölcsfát 
Magastörzsü és bokor

ra rózsát
Díszfát 

$  Díszcserjét 
3? Évelő virágot 
<f Gyökeres szőlővesszőt, 

stb. stb.
bármilyen mennyiségben igen 

olcsón szállít

cUnghváry
József

faiskolája CEGIÍD  
Budapesti iroda:

VI., Andrássy ut 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

GERENDAV
fotóművész 

Ú jpest. Á r n n d  u*_57.
Corso mozgo mellett. 

Fiók üzlet nincs.

Üj és használt gépszijak
legolcsóbban kaphatók

Schwarcz böráruházában
Újpest Oszucca 57 sz.

Az Anglo Danubian I.loyd
újpesti főügynöksége 
Újpest, Árpád ut 77. 

a betegbiztosiiési ágazat részére 
magánfelek látogatására alkal
mas üzletszerzőket keres. Jelent
kezés délben 1 és 3 óra között.

T m  OR

vas ,  aszta
loskellék és

háztartási cikkek áruházában

*

TELEFON

S t

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

#

Sngel 
kalap 
a legjobb

___ _ Új pes t ,  István-tér.

Olvassa el a
Színházi ölet

Ára 60 fill. legújabb számát

Újpest
premier m ozgói:

A pollo

Blaha Lujza

C o r s o

Uránia

M m  M V  V  CaIkV ki k'i'k"J

FftTHIOn! A
fcáwehárc —o— étterenít
Egész éjjel 
n y i t v a . Újpest, Árpád ut 56.

W e i s z  Miksa
takarmány 

és burgonya 
nagykereskedő 

Újpest, Árpád ut 
88 .

Háztartásában használjon 
VILLAN YT

mert o l c s ó  és eg észség es!

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

Újpest, Árpád ut és István ut sarok

Szenzációs olcsó árak!
S'>rk. és kiad. faléi: S. PAllya Eriitli fc’fítka,Nyomatott: Ritter Janö könyvnyomdájában, Ujpee, litván ut M. T: 946—46.




