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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
ÚJPEST, NAP UCCA 5 SZÁM- 
Hivatalos órák: hétköznap 5—7-ig. 

Megjelenik 'havonlta kétszer.

RílPORT ÚJSÁG
SZERKESZTI;

| , GERGELYI OSZKÁR

Hirdetések dija: % soronként 40 fillér 
X jelzésű közlemények fizetett hirdetések 

Előfizetési díj: egy hóra 50 fillér 
Egyes szám ára: 30 fillér.

Bünváidi eljárás a z  Inségburgonya körül

ifj.Gere László bocsánatot kért 
ítélet a „heresós asszony" ügyében

TomoláéR nem tuőtnaK bizonyítani
---— —« ><»... . i« mmjIIJUUAMy

„A Pollák volt az oka mindennek11

Elrendelték az „Afrika-utazó” Dencsa Kálmán 
elővezetését, aki zálogba csapta sógora

aranyláncát.
Dencsa Kálmán újpesti fiatal aszta

los segéd tavaly elhatározta, hogy 
A frikába vitázik és belép az ide 

(penlégió kötelékébe. 
Denesának azonban nem volt pénze 

az Afrika-utazáahoz, ezért radikális 
utón szerzett magának útiköltségét, 

zálogba tette sógora aranyláncát

és óráját.
A sógor, (akiben úgy látszik, nincs 

sok humor iránti érzék) nem volt haj
landó Dencsa egyéni akciójába belenyu
godni és az; Afrika-utalás költségeinek 
egy részét viselni, mert 

.lopás m iatt feljelentette a kalan
dos hajlamú asztalost.

hogy 60 pengő értékű óráját és láncát 
jogtalanul 17 pengőért elzálogosította 
— igaz, hogy a zálogcédulát viszont 
neki elkiildötte. A bírósági tárgyaláson 
a vádlott Lencsó nem jelent meg, tízért, 
Keller ail'elmök

elrendelte az elővezetését, 
a legközelebbi tárgyalási napra. J

ÉR TESÍTÉS! Igen tisztelt hirdetőink kívánságára úgy határoztunk, 
hogy lapunk 1934-es évkönyve nagyságra az ere
detinek tervezet kétszerese lesz és ennek megfele
lően fog módosulni az oldalszám is.

twwaswsa
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ifj. Gere László bocsánatot kért.

Gergelyi Oszkár és Mérei Sándor
szerkesztő uraknak

Alulírott elismerem, hogy a „Meteor" című riportujsóg 1933 évi 
december hó 20-iki számából készült géplevonatot a lapot előállító 
nyomdából a lap megjelenése előtt egy nappal a nyomdaszemélyzet 
figyelmeztetése ellenére elvittem. Ezt a géplevonatot édesapámnak olvasás 
véget adtam át — tekintve, hogy vele kapcsolatban egy cikk jelent meg 
— de semmiesetre sem azért, hogy bárki ellen, legkevésbbé Önök ellen 
felhasználhassa. Ennek alapján kijelentem, hogy mindezt meggondolat
lanul tettem. Távol állott tőlem, hogy Önöket, vagy bárki mást újságírói 
működésében, avagy becsületében diskreditáljam. A levonat elviteléért 
ezúton bocsánatot kérek.

Újpesten, 1914. január hó 24-én

ifj- Gere £ásstló s, 1c.

Fenti nyilatkozat alapján ezennel kijelentem, hogy a fiam által 
átadott géplevonatot Önök ellen sehol nem használtam fel.

Újpesten, 1934. január hó 24

id. Gere Ctísxló s. k.

*) Fenti nyilatkozatok 'hírlapi 
közzétételére (keire László saját 
költségén kötelezte magát még pe

dig az előírt hirdetési-díjszabás sze
rint. A nyilatkozatokat elfogad- 
tűik ési ügyvédünket a büntető el

járások megszüntetésére utasítot
tuk- (Szerk)
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Bűnvádi eljárás az 
insógburgonya pályázat kerül

történtek miatt
Az alispán helybenhagyta városi hatóság d*3nlé~ 
sét, öe  békés elintézésre szólította fel a  polgármestert.
Weiszhaus Valéria bűnvádi feljelentést tett magánokirat hamisítás miatt ismeretlen tettes ellen

A METEOR volt atz az egyetlen helyi 
lap, amely szóvá tette aszókat a külö
nös eseményeket, amelyek

az insógburgonya pályázata körük 
történtek.

Megírtuk, hogy kiét érdekcsoport adott 
be árajánlatot az insógburgonya szál
lítására. Az egyik csoport tagjai voltak: 
Weisz Miksán® és Társa burgonyakei 
reskedő, Landler Dávid fűszerkereske
dő, Márkus Róbert pók és dr. Schwartz 
Sándor burgonya feldolgozó.

Ezek a pályázók szabályszerű aján  
latban 6 pengő 30 fillért kértek a bur
gonya métenmázsájáérit.

A másik érdekcsoport közösen bea
dott, __, de 15 perccel elkésett —1 aj áh
tatában 6 pengőt kórt.

A városi hatóságok az első pályáza
tot

rényen meghúzódó t,Egy“ szócska 
válaszolt a meghitelezés kérdésére.

A burgonyakereskedők azonban tilta
koznak az ellen, hogy ők írták volna 
a’z ajánlatba az ,,Egy“ szót, ami egy 
hónapi hitelt jelent.

Azt állítják, aogy üresen hagyták a 
rovatot, amivel azt kívánták jelezni, 
hogy

korlátlan időre hajlandók a város 
nak hiteL adni.

Akár, ha az szükséges, két esztendő
re is.

Az elmúlt napokban megjelent az uj.
aas

A Pollák volt

pesti rendőrségen Weinhaus Valéria 
(az egyik burgonyakereskedő) és Mik 
lós rendőrkapitánynál

bűnvádi feljelentést tett ismeretlen.... 
tettes ellen magándki/rathamisi 

tűsért],

azt állítván, hogy az ajánlatba idegen 
kéz htamisítcitta bele a meghitelezés 
idejét jelentő „Egy“ szót.

Nemcsak az érdekeltek, de Újpest 
egész közönsége feszült érdeklőléssel 
várja most a rendőri nyomozás ered
ményét.

az oka mindennek..
Giza bácsi“ támadója bocsánatot kért.

megsemmisítették.
Nem vehették természetesen figye

lembe a  burgonyakereskedők pótajánla
tát ;sem, amelyben 5.5 fillért kértek 
már cslak a  burgonya kilójáért.

A múlt év november 9-én történt 
végleges döntésen ismét a fenti két 
csoport ajánlata ütközött meg, mikor 
is a hat havi hitelt kínáló Weiszék kap
ták meg az insógburgonya szállítását, 
szemben a burgonyakereskelőkkel, akik
nek az ajánlatán

egy fiaitalmas tm tafolt alatt sze

Fandl Gézát, az újpesti sportközön. ► 
oég népszerű Giza bácsiját ®gy szolgá
lati ügyből kifolyólatg

megtámadta az ucáám 
elhocsájtott kocsisa.

Fandl Géza természetesen följelentet
te támadóját, akit az újpesti járásbiró- 
ságjon Keller alelnök vont felelősségre.
A csendháborítással vádolt kocsis 

ünnepélyesen bocsánatot kért 
Fandl Gézától a bíróság előtt, mikor 
is enyhítő körülménynek azt hozta fel, 
hogy mindennek jal

Pollák volt az oka, aki má/r előre.... 
elbúcsúztatta a kocsijától 

Miután Fandl Géza a bocsánatikéróst 
elfogadta, a túlvérmes kocsissal szem
ben a bíróság az eljárást megszüntette, 
n— — — — i—i—.— ■  w e»

Nagy m űsoros estet 
rendez a Kereske

dők Társulata
Február 13-án este 9 órai kezdettel 

fővárosi művészek közreműködéséVol 
nagy műsoros táncestélyt rendez az 
újpesti Kereskedők Társulata. Az esté
lyen fedliép Újpest kedvence, MAtray 
György is. Meghívók ignyelhetők a vi
galmi bizottság elnökénél, Komlós Sán
dornál.

A Metró-Goldwyn Mayer 
újpesti bemutató színháza

T Ü N D É R
hangos filmszínház 
Újpest, Vöfösmarthy ucca 
és Váci ut sarok.

B ra m m e r  K álm án
úri és női divatáruháza

A
Szenzációs olcsó árak!
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Emelkedett a Speyer-kötvények  
árfolyama

A legutóbb tartott zárt városi 
közgyűlésről tudósítást nem közöl 
hét, tiin'.k. A nyilvánosság csaik any- 
nyit tudolct a zárt képviselőtestü
leti tárgyalásról, hogy a Speyer- 
kölcsön igen alacsony árfolyamon 
álló kötvényeinek visszavásárlásá-

A zárt közgyűlés hatása azon
ban az elmúlt héten igen érdekes 
eredményben mutatkozott. Az tör
tént ugyanis, hogy a decemberben 
még 27-en álló kötvény árfolyama> 
a zárt közgyűlés óla 33-ra emel
kedett. Ha a városnak sikerülő 27-

r ól volt szó-

Drágább lett a péksütem ény
Az -újpesti ipartestület sütőipari 

szakosztálya
meglepetésszerűen

röpcédulákon hbzta a közönség’ tudomá
sára, hogy a péksütemény árát 

1 fillérrel felemeli.
A drágítás után a péksütemények ára

nejgybani vásárlásnál darabonként i  
| fillér, kiesinybeni árusításban 5 fillér.

Az újpesti pékek valótlan a legalkal
masabb időben (nagyszerű gazdasági 
fellendülés stb.) drágították meg a 
zbemlye és k ifli árát..

Artézi-vizet keresnek a Magyar 
Pamutipar gyártelepén

A Magyar Pamutipar Erkel uccai 
gyártelepén, néhány nappal ezelőtt, a 
legnagyobb csendben artézi kút fúrást 
kezdtek el. Értesüléseink szerint a 
gyár ;igazgatóság'a legalább tóéttazálz 
méter mélységű fu-ráat végeztetett és 
pedig -a legnagyobb körültekintéssel.

A pamiutgyári mélyfúrás célja, olyan 
feltörő vízre találni, amely úgy minő
ség, mint (mennyiség szempontjából

Róna Lajos
fűszer és csemege üzlete 

Újpest, Erzsébet és ősz  u. s.

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

cipőáruházat
Újpest, Árpád ut.

megfelelne, illetve biztosítaná a gyár 
vízellátását. A közérdek szempontjából 
azért van nagy jelentősége a pamut- 
gyári artézi kút fúrásnak, mert annak 
eredménye a város által tervezet,t fú
rás várható eredményére enged majd 
következtetni. Az ai terület ugyanis, 
amely a városi fúrás számára vaai ki
jelölve, geológiáikig egyezik a pamut- 
gyári fúrás területével.

I
Az újpesti és rákospalotai 
mozgókban hirdetést kizáró
lagos joggal készít és vállal

Cscogc rVándoc
Újpest, Jókai ucca 21 szám.

Újpest úri közönségének jó kony- 
j hát nyújt Pespp J ó x i t e f

í Kör kávéháza
Délben-este menürendszer. 
Kedvezményes jegyfüzet.

ÜERENDAY
fotóművész 

Újpest. Árpád uf 57.
Corso mozgó mellett. 

Fiók üzlet nincs.

A ű y
15 esztendeje, hogy aes egykori ni 

déki újságíró, akiből a magyarság 
egyik ihletett prófétája lett, lehunyta 
fáraa\ szemeit. „Góg ás Magóg fia  hi 
ába döngetett kaput, falat, nem szabad 
sírni a Kárpátok a la tt . .  .“ „Kúnfajtcif 
nagyszemű legény volt „ . .  Kínz\oi tja
sok sok méla vágynak . . A dy Endre. 
Meghalt, hogy örökké téljen minden ma 
gyár lelkében. Uj idők, u j eszmék, aj 
magyarok Hirdetője, halálod utam Ü5 
esztendőre megtér hozzád a sok „Disz 
nófejü Nnjgyúr" . . .  Éé m ár ők is 
hiszik; „Uj szelek nyögetilt az ős ma 
gyár fákat. Várjuk már, várjuk az uj 
magyar csodákat. . Már hisznek 
Benned, márt• kegyeskednek Rád hivat 
kozni már görnyednek izzó , magyar 
Ságért szenvedő Lelked lángostora előtt, 
már kezdenek ráébredni: „Tőled hallja 
'a zsoltárokat, E  koldus, zűrös, bús vi 
lúg . . .“ Ady -ndre. Már mem tagad
ják meg azt, aki: Bíbor palástban jött 
keletről a rímek ősi ha jna lán . .  Ady  
Endre, Uccát még nem neveztek el 
Rólad minek? Nem  lennél avval na 
gyohb, mem vagy nélküle kisebb. Min. 
den magyarok hite, nyílt vagy titkos 
hite: „Szívemben már öt megtaláltam, 
Megtaláfyam 1 és megöleltem . .  .“ Ady, 

Endre. Rövid életed hamar elégett lel 
ked sorvasztó lángjában: „Az Ur II 
lésként elviszi mind, kiket, nagyon sújt 
és s z e r e t. ."  Ady Endre emléked szent, 
. . . szent sir s m int koporsó kemény, 
de virágzás, de É let és örök."

CP. e j

V

T I B O R

vas ,  aszta
loskellék és

háztartási cikkek áruháza

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

TELEFON
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Három fiónapra ítélték Hentsz Jánosáét, 
aki&eres&i itatott 6 éves kisfiával,

de a büntetés végrehajtását a bíróság felfüggesztette.

Sikeres védelem, amelyért az ügyvéd fizet költséget.
Szándékos emberölés kísérletének 

bűntettével vádoltan állóitt a pestvidéki 
tór. Törvényszék Szekér tanácsa előtt 
izraelita vallásié 36 éve® munkáislasz- 
szony. i

A vád szerint, a múlt év májusában 
Hentz Jánosmé, született Löwy Aranka 
Béla nevű

gyermeke teájába heresót kevert 
és (ízt megitatta vele.

A kis Bélának azonban nem Ízlett a 
furcsa ízű ital, összes|zorította fogait, 
úgy hbgy

a keresőoldalt nagy része csupán a. 
ruhájára ömlött.

A gyerek kiszabadítva magát anyja 
karjai közül az udvarra rohant, ahol 
eszméletlenül esett össze.

Szekér tanácselnök kérdéséro Hentz 
Jánosné kijelenti, hogy

bünösruek érzi magát.
A férje elhagyta, más nővel állott 

össze, gyermekeivel együtt a  legnagyobb 
nyomorba került,

i lakáját felmondták. 
ezért határozta el, hogy 30 fü lé iért 
heresót vásárol és ajflzal előbb

megtmérgezi a  kisfiát, aztán önkyil- 
kjos lesz.

A kihallgatott tanúk, Hordóssy De
zsőbe, Emberger Istvánná, Rondák Bélád 
né egybehangzóan vallották, hogy Hentz 
Jánosné

szerette a gyermekeit. ..... .... 
gondosan ügyelt rájuk, hogy mindig 
tisztán, rendesen járjimák, csak re
ménytelen helyzete vitte a végzetes 
cselekményre. ------

A koronatanú, a 6 éves kis Hentz 
Béla, az elnök kérdéséire elmondotta, 
hogy

nagyon szereti az anyját, mert az 
.... mindig nagyon jó volt hozzá.

Az ügyész vádbeszédében kérte az 
enyhítő körülmények figyelembevételét* 
majd a  közvédőnek kirendelt Székely 
György dr ügyvéd tartotta meg vé

dőbeszédét,
A bíróság rövid tanácskozása után 

Szekér elnök kihirdette az ítéletet, 
Hentz Jánosnót

Ítélték. de a3 hónapi fogházra 
büntetés végrehajtását 3 évi pró 

baidöre felfüggesztették.

Szekér elnök, ezután kiutalta a tanuk

vilamosköltségét, Székely Györgyöt 
pedig tréfásan felMólítohta, hogy a 
vádlott villamosköltségét a honorárium 
ból ő fizesse meg. (Hivatalból kiren
delt védőnek tudniillik neon jár költség) 
Székely György azonban a  tréfát ko
molyra fordította és — fizetett. És 
mint látható volt, szívesen. Nem várta 
meg — az ügyvédi felszólítást. .  .

A testnevelési főfelügyelőség elism erése  
vitéz Ronkay Gézának

tűnőén megválasztott oktatói kiarát 
megérdemelten érte a magas hely-

röl jövő kitüntető elismerés.

Ay. újpesti leventeegyesületek szerve
zése és a, levente egyesületek keretébe 
tömörült ifjúság nevelésének irányítása 
már hosszú évek óta

vitéz Ronkay Géza alezredes 
testnevelési vezető kezében van. Ezt a 
rendkívül nehéz feladatot vitéz Ronkay 
alezredes nagyszerűen oldotta meg.’ 
Ronkay alezredes a legnagyobb cseni- 
ben, szinte rendkívüli szerénységgel 
dolgozva,

Újpest leventeintéziményeit a leg
magasabb nívóra emelte.

Egy rendkívül érdekes átiratot lát
tunk a vármegyén, amelyben a levente- 
feilügyelőség megállapítja, hogy Újpest 
leveniteintézményei országos viszonylat
ban is példaadóak, hogy úgy 

.Ronkay alezredes, m int a vezetése 
alá rendelt oktatói kar. feladatuk 

magaslatán állanak.
Ronkay alezredes kiváló irányítása alatt 
a levente,internények a leghazafiasabb 
és leginkább erközlcsnemesítő tevékeny
séget fejtik ki és a helyes nevelés 
egyenes' követk/etziménye, hogy

Újpesten a leventék megjelenési 
készsége oly magas1 foko t érit el. 

amely úgyszólván egy nagy városban 
sem tapasztalható.

Vitéz Ronkay Géza alezredest és ki-

Háztartásában használjon 
VILLANYT

mert o l csó  és egészséges!

10 év óta megfeszített, emberfeletti 
munkát végeznek úgy Ronkay alezre
des, mint a  vezetése alá rendelt test- 
nevelési oktatók.

— KITÜNTETÉS. A belügy
miniszter dr. Semsey Aladárné 
polgármesternőnek elismerését fe
jezte ki azért az áldásos tevé
kenységért, amelyet az Ínségesek 
segélyezése terén évek óta kifej
tett.

— TORNABEMUTATÓ. Újpest vá
ros VI. sz. levente egyesülete február 
4-én délelőtt fél 11 órai kezdettel nagy
szabású tornabemiutatót rendez, ajne-! 
lyen részt vesznek: dr. Mező Ferenc 
a szellemi olympiász győztese, Hegedűs 
József olympikon, a MOTESZ váloga
tott tornász kiküldöttei, a  Budapesti 
Postás Sportegyesület hölgytomász csa
pata, az UTE tornász csapata, a Köny
ves Kálmán reálgimnázium, az I. sz.: 
polgári leány-, az I. sz. polgári fiú-, a 
uccai elemi leány- és a Toldy uccai 
elemi fiúiskola válogatott csapalta, A 
jobbnál jobb számokat a kitűnő levente 
zenekar kiséri. A jegytk ára: 20 és 30 
fillér, ^fenntartott helyre 1 P.

— MŰSOROS TÁNCESTÉLY. A 
VI. számú levente egyesület távozó 
öreg leventéi február 3-án, szombaton* 
este 8 ómkor műsoros tánceslbély kere
tében búcsúznak el levente bajtársaik
tól, az I. számú polgári fiúiskola nagy
termében. A gondosan megválogitotti 
műsor után éjjel 1 óráig tart a tánc. 
A táncestélyre a belépődíj gO fillér.
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1744 újpesti lakos halt meg 1933-ban
Újpesten, a fővánosd és vidéki kór- , Ebből Újpesten 958-at temettek el a 

házakban 1933-ban I többieket a fővárosban és a vidéken.
17H  újpesti lakás halt meg. I

3 0 0 0 CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Megalakultak az 
újpesti TESZ szak

osztályok
A Társadalmi Egyesületek Szövatsé- 

gének újpesti szervezete a héten ala
kította: m(eg az ipari és a kereskedelmi 
szakosztályokat. Mindkét alkalommal 
dr. iSemsjey Aladár idinök ism ertte l a 
Tesz célját ésl a szakosztályok feladatát.A 
szakosztályok adminisztrációjára vonat
kozó útmutatások után aiz elnöklésit 
Rein Károly, illetőleg Türk István 
szakosztályi elnökök vették át, akiknek 
indítványára elhatározták ia szakosztá
lyok, hogy a  f. óv második negyedében 
Nemzeti Munkahetet rendeznek. A 
kereskedelmi szakosztály felső kereske
delmi iskola felállítása ügyében is 
hozott határozatot.

— A lakások statisztikája. A
rákospalotai tüdőgondozó intézet 
az ápoltak kezelésével kapcsolat
ban lakásvizsgálatokat rendszere
sített. Ezzel kapcsolatban meg
állapították, hogy a megvizsgált 
lakások közül: 1 szobás 20'/*,
egyszoba-konyhás 66'8°/o, kétszo
bás 12‘2°|o volt nedves és ezáltal 
az egészségre káros.

Hajós f
re d ő n y  ^

t r e a t e f

p a n n o n ! a
k á v é h á z  —o— é t t e r e m

— A törvényhatósági választói név
jegyzék összeállításának előmunkálatai 
a napokban kezdte meg a városházán 
a főjegyzői ügyosztály. Kimutatásba 
foglalják megváltozott életkörülménye
ik miatt a névjegyzékbőd kihagyandó- 
kat és elkészítik a vármegyei virilis
ták közé valószínűleg bekerülők névso
rát. Ez a munka február elején véget 
ér. Azután kerül sor a  községi válasz
tói névjegyzék összeállítására.

— A vitézek és frontharcosok
testületileg évadnyitó istentiszte
leten vesznek részt január 28-án, 
az óvárosi róm. kath., ref. és ág. 
ev. templomokban- Az izr. front
harcosok január 27-én vesznek 
részt istentiszteleten.

— A mentőegyesület felhívása. 
A mentőegyesület éi tesitette a vá
rosi tisztifőorvosi hivatalt, hogy 
sokan jelentkeznek az őrségen 
.veszett kutya* és .tetanus gya
nús harapásokkal és sérülésekkel. 
Ezzel kapcsolatban a tisetifőorvos 
felhívta a népművelési bizottságot 
és az iskolákat, hogy oktassák ki 
a közönséget a felhívások 88etén 
való azonnali védekezésre és az 
előírások betartására.

— Február 21-én lesz az első  
rákospalotai rendes közgyűlés. 
Az elmúlt évet bezáró közgyű
lési sorozat után február 21-én 
fog rendes közgyűlésre összeülni 
a városi képviselőtestület. A tárgy- 
sorozat összeállítása most folyik. 
Előre láthatólag több érdekes 
interpelláció is el fog hangzani, a 
napirend után, amelyen szerepel 
az 1933-as évi egészségügyi je
lentés is. A közgyűlést megelőző
leg, február 14 én az intézőbizott
ság tart ülést.
Olvassa el a

S z í n h á z i  ö l e t
n y i t v a .  Újpest, Árpád ut 56. 1 Ára 6Q fill. legújabb számát

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

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

w w i a w w w i a i a f f i i a i a B a a

Újpest
premier m ozgói:

Apollo

í Blaha Lujza

C o r s o

Uránia
_____ 1_____

Üj és használt gép szíjak
legolcsóbban kaphatók

Schwarcz böráruházában
Újpest, ő sz  ucca 57 sz.

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

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

Cngel 
kalap 
a legjobb
Új p e s t ,  István-tér.
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Nem tud bizonyítani Kovács Andor, 
a Tomola-engedményes

A Mátyás téri várasd házak B cso
portjának építését annak idején, mint 
köztudomású, Tomola Frigyes építész 
és építési vállalkozó kapta meg..

Az - építkezések aüaitst !a Vállalkozók 
állítólag eljártak a városi hatóságok-' 
nál és az anyag, valamint a munkabé
rek emelkedésére valló tekintettel, (to
vábbá bizonyos pótmunkákra költség 
megtérítést kéritek. ÁM'ítóllag (már tud
niillik, Tomoláék állítása szerint),

a polgármester azt meg is ígérte.... 
volna.

Tfm olg  |a munkm)álláMst, illetve,
követeléseinek behajtásdt részben Cyk 
lop építési vállalatra} részint pedig 
Kovács Andorra engedményezte. A vá
rost, mint Tomola engedményese, Ko
vács Andort

16.000 pengő megfizetésére perelte,...
A  bíróság előtt a várost képviselő 

A nta l főügyész tagiadta a követelés jo
gosságát, de tagadta azt is, mintha 
ilyen

Ígéret alján jszóltam,' alkar pedig
Írásiján töfitévt.t volna.

Kovács Andor jogi képviselője a fő
ügyésszel szemben azt vitatta, hogy a 
követelés jogos volta ügyféléinek a vá
rossal köitöttt szerződéséből világosan 
kitűnik.

Amikor azonban a bíróság felszólí
totta

Kovács Andort a szerződés bem u*
tatására , kiderült) hagy dem a

Kaliforniai pajzstetütől mentes

t
 Gyümölcsfát

Magastörzsü és bokor- 
rózsát 

Díszfát 
Díszcserjét 
Évelővirágot

H Gyökeres szőlővesszőt, 
' stb. stb.

bármilyen mennyiségben igen 
olcsón szállít

‘ICnffhváru 
József

faiskolája CEGLÉD 
Budapesti iroda :

V I, Andrássy ut 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

szerződés, sem az ügyre vonatkozó 
iratok nincsenek 

birtokában a felperesnek.
Kovács Andorék végül is azt kérték, 

hogy a bíróság a vá/rosrt kötelezze az 
iratok és a szerződések bemutatására. 
Legnagyobb meglepetésre ekkor felál
lott a várost képviselő Antal Endre 
főügyész és -alzt a szenzációs bejelen
tést tette, hogy

Újpest városa sem tudja  te szer 
„..zödést és iratokat bemutatni, mert 

azok nincsenek meg.
A város úgy ia szerződést, mint az

össfces ile vonlatkozó iratokat köteles- 
ségszerűen felterjesztette az lakkori 
népjóléti és munkaügyi minisztérium il
letékes ügyosztályaihoz, de annak elle
nére, hogy ez a minisztérium régi ősz. 
szetételek-ben már évek óta megszűnt 
— az iratokat mind a mai napig sem 
kapta vissza a város.

Tehát a városnak sincs a bvrtolcá- 
ban szerződés.

Antal főügyész bejelentése érthető
en konsternálta a várost perlő Ková
csokat, hiszen a per sorsa bizonyíték
hiányában — nem kétséges.

Elrendelték a bizonyítást a romlott-
fa us perben

Mérei Sándor hírlapíró még a múlt 
évben hosszabb cikkben megemlékezett 
arról', hogy iaz újpesti piacon egyes 

\ lelkiismeretien árusak romlott, egész
ségtelen árut hoztak forgalomba. A 
hírlapíró mlagírta azt is, hogy Fried- 
mann Sándorné baromfikereskedőnól a 
tisztifőorvos az emberi szervezetre tel
jesen alkalmatlan, romlott árut foglalt 
le. Az újpesti kihágás! bíróság emiatt 
Friedmannét 10 napi elzárásra átvál
toztatható 30 pengőre ítélte. Az Ítélet 
ellen egyébként dr. Antal Endre fő
ügyész és dr. Fadgyas Gyula tisztifő-

orvtos sűl^Joisbltásérfc jf éji eb belessel é|l- 
Friedmlann Sándorné a cikkben fog

laltak miatt sajtópert indított Mérei 
Sándor ellen. Ezt a sajtópert szlomba 
tón délelőtt tárgyalta a budapesti tör
vényszék ISchadl tajniácSa. [Brüiifiuer 
Dénes dr. ügyvéd Mérei képviseletéiben 
kérte,, hogy ia cikkben foglaltakra a 
törvényszék rendelje el a bizonyítást. 
A törvényszék a védelem által beje
lentett tanúkat elfogadta s a tárgya
lást február 6-ra elnapolta, amikor is 
több mint 20 tanú kihallgatására fog 
sbr kerülni.

Elutasították a Lágler-örökösök 
költségigényét

Németh Istvánná és ifj. Lá\gler Fe- 
rencné egy örökösödési ügyből kifolyó
lag közel

, 1000 pengő költség
megfizetését követelték Újpesttől bírói 
ütem. A költség-pert most tárgyalta a 
biróság, amely a Lágler-örökösök 
m mm iiiiihiiwkwihi miinni n

keresetét elutasította.
A  biróság elfogadta A ntal Endre ár. 

főügyéste álláslplonítljált, mely a) városi 
‘szabályrendelet vonatkozó szaakaszaira 
hivatkozva kimutatta, hogy tat felpere 
sek nem a megfelelő jogi személyt pc- 

i relték. Az ítélet nem jogerős.

Darvas Bertalan előadása  
Budafokon.

Budafok város vezetősége elhatározta, 
hogy a város- területén február ldől a 
koldulást nneg^zünt/eti1. Vasáimap -dél
után) ebben, -az ügyben értekezlet volt a 
budajfioki városházán, amelyen Páter 
Oszl&i Osvald az egri norma megterem
tője -i-s rósztvett. Újpest város képvise

letében. Darvas Bertalan a népjóléti 
ügyosztály vezetője hosszabb beszéd!*?-*) 
ismertette az újpesti viszonyokat. Rá
mutatott arra, hogy Ujpesen társadal
mi -akció révén sikerült -a koldus kér
dést megoldani.

v  i ■) :
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Újpest iparművészeiének rem ekei lesznek

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

Memzetkfizi Vásár
tavaszi kiállítására készülnek

Szakálos
bőrönd és finom bőr- 
díszműáru ü z e m é b e n

Újpest,lírpád-ut52.
Cí mr e  figyeljünk! 
Fióküzlet nincsS

SsnwIc. fe hted. f«M: S. Pittya Edith : Bittwr .Twrit fciíiiyTnywitdfcj&bwi, Ujp**, Mrá* ut 3. T; 94é—4Í,




