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

Megjellenik 'havonlta kétszer.

R I P O R T  Ú J S Á G Hirdetések dija: % soronként 40 fillér 
X jelzésű közlemények fizetett hirdetések

SZERKESZTI;
GERGELYI OSZKÁR

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

Ekker Gyula, a zalaegerszegi 
hős vasbottal mór leütött egy 

szerkesztőt — hátulról
Áss átlceresxtelKedett xsiáó 

Miller Vilmos gyógysxerésx xsidöxó fiánál* 
és segédjénél*. véres merénylete 
Gergelyt Osxlcár sxerkesxtö ellen

A véres tám adás tettese i:
Müller István dr és Ekker Gyula 
gyégyszerészsegéd ek  a  bünteti 
után m e g a k a r t a k  szökn i a  
a  rendőrök elő l
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Példátlanul brutális merényletet 
követett el Gergelyi Oszkár szer
kesztő ellen két rákospalotai fia
talember,

Müller Vilmos kormány
tanácsos István nevű 
fia és segédje, Ekker 

Gyula.
A támadás oka :

Müller István gyógysze
részsegéd uj8égiróvérre 

szomjazott.
Nem lehet mással magyarázni azt 
a példátlan brutalitást, amely egy 
véres merényletben robbant ki a 
Kereskedők Társulatának nagy
gyűlésén, mikor Gergelyi Oszkár 
szerkesztőt, aki megrendelt kávé
ját várta a pincértől és addig

egy ésti lap olvasásába

mélyedt, egy Müller Ist
ván nevű rákospalotai 
gyógyszerészsegéd meg

támadott.
A minden tisztességes embert 
felháborító merénylet a követke
zőképen történt.

Este 9 óra tájban megjelent az 
újpesti Pannónia kávébázban két 
fiatalember, (mint a későbbi ren
dőri igazoltatás során kiderült, dr 
Müller István és Ecker Gyula 
gyógyszerészsegédek, Müller Vil
mos rákospalotai gyógyszerész 
alkalmazottai) és Zellner Sándor 
pincértől

Léderer Ottó szerkesztő  
iránt érdeklődtek.

A pincér bement a kereskedők 
gyűlésére ésazzal jött vissza, hogy

Léderer már elment, de

a velük szemben levő  
asztalnál ül egy másik 

újságíró
és azzal odamutatott, ahol Ger
gelyi Oszkár újságot olvasott. 
Müller és Ekker levetették felső
kabátjukat, néhány percig halkan 
tanakodtak, majd megindultak a 
szerkesztő asztala felé.

— Ön kérem újságíró ? — for
dult Müller István halk, udvarias 
hangon a szerkesztőhöz- 

Gergelyi Oszkár felnézett, hogy 
ki az érdeklődő, de ebben a pil
lanatban már

nagyot csattant a szer
kesztő arcén a merény 16 
Müller István hirtelen 
előrántott drótkorbácsa, 

j Teljes erővel csapott a merénylő 
I drótból font korbácsa még négy- 
’ öt hatalmas ütéssel
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a gyanútlan, előbb még 
békésen olvasó áldozat 

fejére,
most már hangosan szitkozódva :

— Piszok zsidó firkászok !
— Ezt Müller Vilmos küldi nek- 

tek I
— így merjetek Müller Vilmos

ról cikkezni I
Mindaddig, mig Gergelyi Oszkár

helyéről felállva elkapta a me
rénylő korbácsát. Amint Gergelyi 
Oszkár felállt az asztaltól, elé- 
ugrott a másik gyógyszerészsegéd,

Ekker Gyula és gáncsot 
vetett a vérző embernek, 
akit hátulról pedig lefo

gott — a főpincér!

Ekker és Müller újabb támadása a 
vérző ember ellen

Gergelyi Oszkár kiszabadítva 
magát a főpincér karjaiból, (a fő
pincér furcsa szereplésével még 
lesz alkalmunk foglalkozni!)

Müller István, a drót- 
korbácsos merénylő után 
rohant, aki kabátját fel
kapva szökni akart.

A kávéház összesereglett közön
sége természetesen szintén oda 
rohant, Müller István szabadulni 
akarván, újból nekitámadt a lap- 
szerkesztőnek,

Ekkér Gyula, a másik 
merénylő pedig hasba- 
rugta Gergelyi Oszkárt,

aki az újabb támadásra el is en
gedte a drótkorbácsos gyógysze
részsegédet.

A pillanatok alatt lejátszódott 
újabb támadás láttára a felhábo
rodott közönség türelmének is 
végeszakadf,

Ekker Gyula és dr Mül
ler István egymásután 

kapták a pofonokat
az előbb még békésen olvasó’ 
vagy beszélgető idősebb embe" 
rekből, akiknek felháborodott ki- 
fakadásaitól,

— Bicskások! Csirkefo
gók I Orvtámadók! —

egyszerre hangos lett a kávéház. 
Gergelyi Oszkár közben (a főpin
cér tiltakozása ellenére) rendőrért 
küldött, hogy merény'őit igazol
tassa.

A rendőrök elfogják a m erénylőket
A pincér, akivel Léderert ke

restették a gyógyszerészsegédek, 
izgatottan fordult ismét dr Mülleir 
Istvánhoz, hogy hiszen mondotta,

Léderer Ottó, akit ke
restek, már eltávozott.

Müller István cinikusan vállat 
vont és ősök ennyit felelt:

— Pechje volt a szerkesztő 
urnák . . .

Csak a közben megérkezett 
rendőröknek köszönhették a me
rénylők, hogy erre a válaszra a 
felháborodott tömeg nem lincse- 
léssel felelt. A rendőri igazoltatás 
során kiderült aztán, hogy az 
addig magát megnevezni nem 
hajlandó zsidózó, drótkorbácsos

merénylő, dr Müller Ist
ván, az átkeresztelkedett 
Müller Vilmos kormány- 
tanácsos fia, bűntársa 
pedig Ecker Gyula gyógy
szerészsegéd, Müller 

Vilmos segédje.

A drótkorbácsot a 3817 számú 
rendőr magához vetti és a véres 
merénylet tetteseit a kapitányságra 
előállította.

Gergelyi Oszkár pedig egy ba
rátja társaságában Földes Ernő 
városi tisztiorvos lakására ment, 
ahol sérüléseiről látleleted véte
tett fel és sebeit bekötöztette. 
Dr Brünauer Dénes ügyvéd Ger
gelyi Oszkár szerkesztő képvise
letében a bűnvádi eljárásokat 
megindította.

Kellner Lajos.
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Üj és használt gépszijak
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 látogatáséra alkal
mas üzletszerzőket keres. Jelent
kezés délben 1 és 3 óra között.

Qngel
kalap 
a legjobb
Új p e s t .  István-tér.
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Ekker Gyula,
Müller István cinkosa 

Zalaegerszegen is merényletet 
követett el aoy szerkesztő ellen

Hátulról, harmadmagával, vasbottal 
ütötte le Szekeres Márton 
kormánypárti szerkesztőt

Müller Vilmos kormánytanácsos, 
rákospalotai gyógyszerész fiánál, 
dr. Müller István és cinkosa, Ekker 
Gyuláról most lerántjuk a leplet. 
Újpest, és Rákospalota közönségé
nek megmutatjuk a véres merény
let bűntetteseinek igazi arcát.

Lapunk főszerkesztője el
len elkövetett merénylet, 
nem egy tagikus véletlen, 
de igenis állítjuk, hegy elő
re megfontolt, szervezett 

támadás volt.
Felhívjuk a nyomozóhatóságok 

figyelmét az egyik bűntárs, Ekker 
Gyula hírhedt múltjára azzal, hogy 
feltétlenül szükségesnek látjuk 
Müller Vilmos rákospalotai gyógy 
szerész segédjétől és fiától

dr. Müller István és Ekker 
Gyula gyógyszerészsegé
dektől minden fegyvert és 
támadásra alkalmas esz
közt azonnal kobozzanak el.

Hogy a független magyar bíró
ság felment egy hírlapírót Müller 
Vilmos által indított sajtóperben, 
nem lehet ok, más gyanútlan

szerkesztők elleni véres me
rényletre.

Állítjuk és bizonyítjuk
Müller István és bűntársa a 
merénylet után is fenyege

tőznek.
Hogy mennyire nem rémképekezek . 
amivel egyesek talán újságírókra |

hatni akarnának, álljon itt az egyik 
terrorizáló merénylő, Müller Vil
mos segédjének portréja, amelyet 
egy megjelenése idején országos 
feltűnést keltett könyvből idézünk, 
amelynek cim e:

„Egy újságíró kálváriája*, 
szerzője Szekeres Márton 

szerkesztő.
*

„Közöttük volt egy Rákospalo
táról oda vetődött

ébredő gyógyszerészsegéd, 
egy sváb pincér ivadéka, 
aki zalaegerszegi tartózko
dása alatt már több uccai 
támadást intézett ellenem.

„Egyik Ilyen táma
dása után a közön
ség lincselte meg."

„Ekker Gyula gyógyszerészse 
géd . . ,  sajtópert indított ellenem

egyik kávéházi 
b o t r á n y á r ó l

irt cikkem miatt. A zalaegerszegi 
törvényszék beszüntette — elle
nem — az eljárást. Erről is meg
emlékeztem az újságban és köz
leményem bizony nem kedvező 
színben festette meg

ennek a dárdákkal, foko
sokkal nyargalászó sötét, 

alattomos sváblegénynek

a portréját. Akit egyszer már a

kávéházból is kiutasítottak botrá
nyai miatt.

Az ilyen
elszánt, mindenre kapható 

ember a legalkalmasabb 
támadó

annyi sikertelen kísérlet után-Fo
kosát az arzenáljába telte és vas
tag, méteres vasbottal szerelkedett
föl.

És aznap este
két barátjával — meglesett 

az uccán.
Kilenc óra lehetett. Hazafelé tartot
tam. A városháza tájékán vala
honnan előtermett és
vasbolfdval hátul
ról, észrevétlenlll — 

félbevágott.
Elöntött a vér. Magtántorodlam 
Visszafordulva előttem láttam a 
káromkodó orvtámadót, Ekker 
Gyulát.“

íme, dr. Müller István bűntár
sának portréja. Nem mi,

egy másik áldozatuk festet
te, egy kormánypárti napilap 
lebunkózott szerkesztője.

Akit a bíróság egy sajtóperben 
felmentett. A merénylet túlságosan 
egy receptre készült Zalaegersze
gen és Újpesten. Csak más gyógy
szertárban. Jelen esetben Müller 
kormánytanácsos úr patikájában 
— Rákospalotán.
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Újpest, Árpád-ut 52.
Cí mre  figyeljünk!
Fióküzlet nincs!
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Nyílt levél egy „lovagiad merénylőhöz,
d r  Mutter Istvánfiozzl

fiatalember!
Hallom, társaságban, az ön  áltat 

büszkén „jó társaságnak“ vallott 
körökben, hallom, ön  nyegle meg
jegyzéseket enged meg magának, 
hogy én az ön  és cimborája véres 
merénylete miatt a magyar függet
len bírósághoz és nem Önhöz, ked
ves jótcb'saságbeli Fiatalemberhez 
és barátjához fordultam elégtétel
ért. r,

Miután ön, kedves társaságbeli 
Fiatalember ennyire a lovagias ko- 
deksz szellemében jól neveltnek, 
ennyire korrekt gentlemannek hir
deti magát kötelességem, hogy 
ö n t eljárásom inditóokairól kellő
képen kioktassam- Annál is 
wkább, kedves jótársaságbeli fia
talember, mert amikor én már 
rerekedtem, önnek alkalmasint még 
hátul gombolták a nadrágját. De, 
akkor minden esetben szemtől— 
szemben állottam ellenfelemmel és 
— annak is fegyver volt a kezében, 
nem csak nekem. Minden alkalom<• 
mai Úgy én nem szoktam lovagi

askodni, hogy gyanútlan, újságot 
olvasó, nekem soha nem ártott 
embereket, pmzVán a hivatásuk 
miatt, drótkorbácsoljak meg. Igaz. 
Én nem is voltam egyetemi és nem 
vagyok kávéházi és kocsmai hős, 
gyanútlan emberek rettegett réme 
Az egyetlen fegyver, amit én áVan 
dóan magamnál hordok, csak egy 
egyszerű töltőtoll és nem bikacsök 
és nem b'okszer■ De mondom, én 
nem vagyok kávéházi alkalmi hős
tettek elkövetője-

A véres merénylet következté
ben tönkrement ruhám, töltőtoll- 
lam, karórám ,

A véres támadás alatt azonban, 
melyben az ön és barátja úri pasz- 
sziójából részem volt — pénzt is 
loptak el a zsebemből- Ismeretlen 
tettesek- Nem túl nagy összeget, 
de én szegény, dolgozó újságíró va
gyok és nem kormánytanácsos pa
tikus botrányhős fia

Én tehát fenti okoknál fogva 
önnek sem nem adok, sem öntől 
nem kérek lovagias elégtételt-Ha 
ebbe nem tudna megnyugodni,— 
módja van becsületbiróságot kér. 
ni. Ehhez szívesen hozzájárulok-

De ígérem- — -  —  —■
Ha kormánytanácsos leszek és 
üzletemben segédek is lesznek al
kalmazva — azokat sem fogom Ma
gához elküldeni, elégtételt szerezni-

Mert én nem vagyok olyan lovagi
as gentleman, mint Maguk, kedves, 
jótársaságbeli Fiatalember.

Különben, megnyugtatom. A sajtó 
megfélemlítése nem sikerült. Sőt. Vala
mennyi becsületes, tisztességes lap. 
szerkesztő kollégámnak, velem együtt: 
továbbra is az a változatlan hite, hogy, 
a legrövidebb töltőtoll is fölénye
sen állja és győzi a versenyt — a 
leghosszabb drótkorbáccsal.

Ebbe maradunk, — dr. Müller 
István!

G erg e ly t O s z k á r

Hlég egy feljelentés a kor- 
bácsos merénylő ellen.

Fegyverviselési engedélyt kérnek az újságírók.
A városszerte óriási felháboro

dással tárgyal! véres támadás 
ügyében, Gergelyi szerkesztő bűn* 
vádi feljelentéseivel egyidőben

Léderer Ötté, az egyik helyi 
lap szerkesztője is feljelen

tette Dr. Müller Istvánt.
A rákospalotai gyógyszerészse

gédei életveszélyes fenyegetés cí
mén jelentette fel Léderer.

A példátlan botrány kapcsán 
az egész

egyöntetűen foglal állást 
Müllerék ellen

és sajtó körökben, beszélgetések 
során az a terv merült fel, hogy 
az újságírók

fegyverviselési engedélyt 
fognak kiváltani, nehogy a 
Müller István és Ekker 
Gyula itt is zalaegerszegi 
receptet honosítsák meg és 
nyílt uccán vasdoronggal 
üssék le a gyanútlan újság
írókat.

Olvassa el a
Színházi élet

Ára 60 fill. legújabb számát

helyi, de a fővárosi sajtó is

Háztartásában használjon 
VILLANYT

mert o l csó  és egészséges!
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A Stefániába hagyta csecsem őjét egy  
ism eretlen leányanya

bejelentő-lap felmutatása

Egy hónappal ezelőtt a Stefánia 
Szövetség újpesti fiókjánál, alig 
pár hetes csecsemőjével egy ma
gát Barabás Anna újpesti lakos
nak mondott leányanya jelentke
zett és

súlyosan beteg csecse
mőjének kórházi felvételét 

kérte.
r Az orvosi v izsgála t is sz ü k sé g e s 
nek  lá tta  a beteg  c secsem ő  a z o n 
nali felvételét és attó l kezdve g o n 
dos áp o lásb an  részesíte tték , úgy, 
hogy az

elhanyagolt, piszkos és 
súlyosan beteg csecsemőt 
sikerült megmenteni az 

életnek.
Múltak a napok, de ez elhagyott 

kis csecsemő után senki sem ér
deklődött, még Barabás Anna, az 
állítólagos anya sem. Mikor aztán 
hetek múlva a kis beteg teremtés 
falépült, Lengyel Vilmos a Stefá
nia Szövetség újpesti gondnoka, 
arról akarta értesíteni Barabás 
Annát, hogy a felgyógyult csecse
mőt vigye ki a Stefánia-kórházból, 
de a

szükséges

lelketlen anya a bemon
dott cim alatt ismeretlen 

volt.
A gondnok szorgos nyomozás 

után sem tudta kideríteni a valótlan 
lakcímet és minden bizonnyal ha
mis nevet bemondott leányanya 
tartózkodási helyét, aki szívtelenül 
hagyta sorsára a súlyosan beteg 
kis csecsemőt, akit a Stefánia most 
az

országos gyermekmen- 
helybe küldött át.

Ezzel az esettel kapcsolatban 
illetékes körökben az a vélemény 
alakult ki, hogy a kórházi felvé
teleknél

a bejelentőlap felmutatá
sát kell követelni.

Értesülésünk szerint, a közeljö
vőben már igy racionalizálják a 
kórházi felvételeket, amit a város 
közigazgatási szempontjából is 
csak helyeselni lehet, mert mióta 
az újpesti rendőrségi bejelentő 
hivatal beszüntette működését, 
azóta sokkal nehézkesebb és kö
rülményesebb lett a kórházi nyo
mozások lebonyolítása.

Növényvédő csodaszer, 
amitől megüszkösödik a gabona.

Érdekei kártéritéii per

Furcsa kártérítési per keresete 
fekszik a Tábla Alcsuthy tanácsa 
előtt. Az érdekes beadvány alap
ján egy vidéki földbirtokos

10.000 pengő kártérítést kö
vetel a Chinoin gyártól, mert 
a gyártól vásárolt és két éven 
keresztül használt növény
védő szertől megüszkösödött 

búzatermést aratott.
Keresetében elpanaszolja a 

földbirtokos, hogy az üszkös ter
mésről nyomban jelentést tett a 
Chinoinnak és méltatlankodva 
követelte vissza a drága pénzért 
vásárolt növényvédő szer árát,

de a rossztermésből származó 
kárigényét is megjelölte.

A Chinoin gyár igazgatójával, 
dr Friedl Gusztávval ilyen előz-

a Chinoin g y Á r  ellen.

mények után békésen megálla
podtak és nem sokkal később a 
földbirtokos fölvette a kölcsönös- 
sen megállapított kárösszeg első 
részletét, 250 pengőt.

Az újabb részleteket azonban 
a Chinoin gyár nem folyó

sította,
mire a földbirtokos ügyvédje utján 
peresítette keresetét. A közeljö
vőben táblai tárgyalásra kerülő 
peranyag, szakértő vegyészmér
nökök kihallgatásának elrendelé
sét is szükségessé teszik, mert 
azt kell megállapítani, hogy a

Chinoin növényvédőszere üsz- 
kösitheti-e a gabonát.

Agrárius körökben országos ér
deklődéssel várják az érdekes 
perben elhangzó Ítéletet.

Furfangos 
szélhámosok  

g garázdálkodnak 
Újpesten

Lassan általános panasszá válik 
hogy Újpestet az apró szélhámo
sok egész raja lepi el, akik annyi 
fondorlattal bonyolítják le kétes 
üzelmeiket, hogy még a károsul
tak is csak hetek múlva jönnek 
rá az újabb svindlire.

Nagy állagban talán a fényké
pek után elvállalt nagyításokkal 
és színezett képeknek a megren- 
deltetésével követik el a legtöbb 
szélhámosságot, úgy, hogy egy
két részletfizetés után az eredeti 
fényképpel együtt-tünik el a 
„vállalkozó" is-

Ilyen ügyben tettek most felje 
jelentést Miklós kapitánynál F. 
Nándor ellen. Miután a rendőrség 
nem nyújthat előzetes védelmet 
a szélhámosságok ellen, példás 
büntetést kellene statuálni egy 
ilyen kézrekerült szélhámos meg
büntetésénél.

— Szerkesztőségi hir. Lapunk 
főszerkesztője, Gergelyi Oszkár be- 
tegsége alatt a szerkesztői teendő
ket Kellner Lajos kiváló hirlapiró 
kollégánk intézi.

— Álom és valóság. Közismert 
dolog, hogy az édes éjszakai ólom 
milyen üdvös hatással yan kedélyál
lapotunkra és nappali teljesítőképes
ségünkre. Az ágynemű nemes anyaga, 
Ízléses mintája elsősorban van hivat
va, hogy jó érzést kellsen bennünk. 
Közönségének igy valósággal munka- 
és életkedvét fokozza a kitűnő kézi- 
munkaujsóg, a „Tündérujjak", amikor 
mindenkinek, aki a lapra P 14.40-nel 
egész évre előfizet, négy gyönyörű 
ógypórnahuzatot ad ajándékba. Két 
nagy- és két kis párnát, a pompás 
Arany Egypt anyagra ízléses mintá
val előrajzolva. Az ajándékot egy 
doboz selyemfényű Mez himzőíonál 
egészíti ki, hogy a kidolgozás se ad
jon gondott. Vidéki előfizetésnél 40 
fillér portót kell küldeni. A kiadóhi
vatal (Budapest, IV., Szervita-tér 3.) 
címére.

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

Csenge fVándoü
Újpest, Jókai ucca 21 szám.
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Rejtélyes éjszakai botrá n y 
a Horthy Miklés utón

Péntek éjjel hangos botrány 
színhelye volt a Horthy Miklós ut 
Bercsényi uccai szakasza. Rákos
palota felől három fiatalember lát
ható erőlködéssel cipelt egy

sikoltozó nőt, aki lábain 
sem tudott megállni.

A Bercsényi ucca előtt az egész 
társaság az úttestre támolygott, 
ahol a nő zokogva vetette le ma
gát. A fiatalemberek semmilyen 
kérésére és fenyegetésére sem 
vo'lt hajlandó engedni, hogy leg
alább a járdára cipeljék.

— A nővéremhez . . . Budára 
akarok menni — dadogta holtré
szegen.

— Manci! Az anyád... hát, kelj 
már fel — üvöltötte az egyik tü
relmetlen legény, majd mikor az 
összeverődő tömeg miatt a villa
mos is megállt és az utazó kö
zönséggel együtt a vezető és a 
kalauzok is a földön fekvő nő 
köré sereglettek,

két hatalmas pofonnal 
igyekezett jobb belátásra 
bírni a félig eszméletlen 

nőt.
A másik két fiatalember pedig 

teljes erővel, félig a földön húz
kodva noszogatta a legközelebbi 
pedig az éktelenül sikoltozó le
ányt.

A tumultuózus jelenet zajára 
nyomban előkerült a legközelebbi

rendőrőrszem ;
— Mibaj, anyus ? — kérdezte 

kedélyesen a rend derék őre, de, 
persze a részeg lány egy kukkot 
sem tudott szólni, csak ordított, 
mint a sakál.

— Ki pofozta meg? — tette fel 
most már hivatalos zordsággal a 
körülállókhoz a kérdést.

— Én! — válaszoltaharsányan 
a nő társaságából egyetlen ott
maradt legény. A többiek a ren
dőr közeledésére nyomtalanul 
eltűntek.

— Kije magának ez a leány?
— Én ! — pattogta most még 

harsányabban a fiatalember és 
ettől kezdve minden kérdésre 
csak ezt a két szót válaszolta.

Ezalatt még egy rendőr érkezett 
a helyszínre és a kínos vallatás 
során az derült ki, hogy a fiatal
ember Stefkó Sándor, a leány 
pedig Sárkány Margit, régi isme
retségben állnak és Budán laknak. 
Vendégségben voltak Újpesten, 
majd az

eltűnt, ismeretlen fiatal
emberekkel találkoztak 
össze, akik leitatták őket 
és valahova elakarták ci

pelni a leányt.
Mindkettőjüket a kerületi fő- 

kapitányság őrszobájába kisérték 
és a rejtélyes éjszakai botrány 
ügyében megindították a nyomo
zást.

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

Újpest, Árpád ut és István ut sarok

Szenzációs olcsó árak

A város megértéssel fogadja 
az újpesti állásnélküli szellemi 
munkások mozgalmát, amely

konkrét eredményeket igér
A jelenlegi rendkívüli időkben 

szükségszerűen szervezkedő moz
galom mindenféle szempontból 
megérdemli a város és a magán
vállalatok bonyolítását. Egyelőre 
a Polgármester személye jelenti 
a mozgalom konkrétizálható ered
ményének biztosítékát és nem 
lehetetlen, hogy ez az erőteljes 
és nagyarányú mozgalmi fejlődés 
a soproni mintára kardinálisén 
fogja megoldani az újpesti állás- 
nélküli szellemi munkások súlyos 
problémáját.

Csak helyeselni lehet ennek e 
közérdekű mozgalomnak szervez
kedését és megnyugtató a Polgár- 
mester és a városi tanáos állás
foglalása a mozgalom mellett. 
Megfontolt és céltudatos irányí
tással lehet, mert kell segíteni az 
állásnélkülieken és elsősorban a 
betöltött, de kifogásolható állások 
felcserélésével kell munkaalkal
mat adni azoknak, akiknek min
denféle lokális jogcímük megvan 
Újpesten szerezni a szerény jö
vedelmet.

Az csak természetes, hogy ez 
a szelekció legelőször a női mun
kaerők felcserélését követeli, kü
lönösen az olyan tisztviselőnőkét, 
akiknek férjei állásban vannak.

Eddig még nem kaptunk értesí
tést, arról, hogy a mozgalom meg
nyerte e magaszámára az újpesti 
magánvállalatokat is, de a városi 
iparügyek vezetője bizonyára gon
dol erre a jelentős körülményre 
éa a 26-án tartandó ankénton már 
a nagyvállalatok képviselete is 
meg fog jelenni.

Róna Lajos

(
fűszer és csemege üzlete 
Újpest, Erzsébet és ősz  u. s.

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.

ÉRTESÍTÉS
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A szavazó kereskedők hat százaléka 
szavazott csak a vasárnapi munkaszü-

net mellett.
Hosszú harcok, polémiák és ál

lásfoglalások után ejtették meg, 
vasárnap a város kereskedelmi 
életének jelentős gazdasági kérdé
sében a nyílt szavazást 1620 új
pesti kereskedő adta le szavaza
tát abszolút többséggel a jelenlegi 
állapot fenntartása mellett.

Véglegesen eldőlt tehát a vasár
napi munkaszünet sokat vitatott 
kérdése és a szavazás hivatalos 
eredménye bizonyítja a legjobban, 
hogy

a szavazás az újpesti ke
reskedők exisztenciális ér

dekű harca volt.
Bizonyos körökben a szavazás 

eredménye elégedettlenséget kel
tett, de az igazság az, hogy

Dr. Szalay Sándor tanácsos, 
a szavazatszedő bizottság 
elnöke, a legnagyobb gond
dal és körültekintéssel, sza
bályszerűen vezette le a 

szavazást.

A közérdekű eredmény egyesek 
elégedetlensége ellenére is köz
megnyugvást keltett és a délután 
4 órakor lezárt szavazás után még 
a késő éjszakai órákban is harso
gó örömmel tárgyalták

a jelenlegi állapot fenntar- 
tartásáért vívott sikeres sza

vazás körülményeit.
Egyébként itt közöljük a szava

zás hivatalos statisztikáját: 
Szavazásra jogosult 2890 
Ebből: 1.) kereskedő =  2129 

2.) piaci árus — 761 
Leszavazott: 1620
Ebből : 1.) kereskedő =■ H83 

2.) piaci árus =■= 437 
A teljes vasárnapi munkaszünet 

mellett szavazott:
1. ) kereskedő =  83 
2 ) piaci árus — 28

A jelenlegi állapot mellett sza
vazott :

'.) kereskedő”  1100
2. ) piaci árus— 409

Bizonytalan időre tolódott a 
kisipari kölcsön folyósítása

Még a bürokratizmus útvesztőjé
ben is szokatlan az az érthetetlen 
eljárás, hogy a város a kormány 
felszólítására már hónapokkal ez
előtt nem csak befejezte a kisipa
ri kölcsön városi adminisztrációját, 
hanem

a városra eső 3-450 pen
gőt az Újpesti Takarék- 
pénztárnak át is utalta.

Most február közepe van és az 
államkincstár még mindég nem 
folyósította az elhíresztelt kölcsön 
ráeső részét.

A kisiparosok körében nagy 
elégedetlenséget keltett a húzódó 
kölcsön ügye, mert igen soknak 
közülük a biztató reményekkel 
szemben exisztenciális érdekű 
megoldást jelentene az egykét 
száz pengős kölcsön sürgős kiosz
tása.

Hajós |
redőny •

vezet

On férfi?
Keresse fel Budapest legolcsóbb és legjobb férfiruha 
áruházát és kifogástalan eleganciával fog öltözködni 
„ A z  a n g o l  s z a b á s z h o z "

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

Kaliforniai pajzstetütől mentes 
Gyümölcsfát 
Magastörzsü és bokor

rózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelővirágot 
Gyökeres szőlővesszőt, 

ír stb. stb. 
bármilyen mennyiségben igen 

olcsón szállít

‘Unghváry
József

faiskolája CEGLÉD  
Budapesti iroda:

VI, Andrássy ut 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

GERENDA
fotóművész

Újpest, Árpád ut 57.
Corso mozgó mellett. 

Fiók üzlet nincs.

A Metró - Goldwyn-Mayer 
újpesti bemutató színháza

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

PATínOTÍ J A
kávéház
Egész éjjel 
ny  i t v a .

- o — óttervm

Újpest, Árpád ut 56.

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

cipőáruházat
Újpest, Árpád ut.

Szsrk. és kiad.felel: S, Pállva Edith Etelka.Nyomatott: Ritter Jenő könyvnyomdájában, Ujpee, István ut 3, T: 946_49,




