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»s. o. s.«
A „Független Ujság“ legutóbbi 

számában megjelent egy cikk, 
amely bejelenti, hogy Újpesten a 
Hangya vagy esetleg a Tisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezete nagy áru
házát szándékszik nyitni. Nem 
tudjuk mennyiben felel meg ez a 
valóságnak, de tekintettel arra, 
hogy sem okunk, sem jogunk ké
telkedni a cikk valóságában nin
csen, már most fel kell hívnunk 
az illetékesek figyelmét arra, hogy 
semmilyen közérdek nem kívánja 
azt, hogy a tervbevett áruház itt 
megnyíljon.

Már többizben leszögeztük, hogy 
Újpest megyei város kereskedői 
olyan nívós kereskedelmet űznek, 
hogy itt a főváros szomszédságá
ban nincsen arra szükség, hogy a 
vásárló közönség drága villamos
pénzen Budapestre menjen vásá
rolni. mert mindent megkaphat a 
helybeli kereskedőknél. Tekintettel 
arra, hogy a helybeli kereskedők 
sokkal kevesebb házbért fizetnek, 
kevesebbe kerülnek a személyzeti 
és egyéb kiadásaik,természetes, hogy 
ezáltal árujukat is olcsóbban tud
ják a vásárló közönségnek rendel
kezésére bocsájtani.

Ez a körülmény feljogosít ben
nünket arra, hogy felhívjuk az ille
tékes hatóságok figyelmét arra, 
hogy a tervbevett áruház alakulá
sát minden rendelkezésre álló tör
vényes eszközzel akadályozza meg. 
Magának a hivatalos városnak sem 
lehet érdeke az, hogy a meglévő 
adófizető alanyait gyengítse, vagy 
esetleg tönkre tegye. A hosszú ta
pasztalat bizonyítja azt, hogy a 
mi szövetkezeteink nemhogy nem 
járulnak hozzá az állam háztartá
sához adóikkal, de nagyon jól tud
juk, hogy a kereskedők és iparo
sok keservesen kiizzadt adójából 
szanálta az állam a közelmúltban, 
mondd ésird 12.000.000 azaz Tizen- 
kettőmillió pengővel, a fent meg
nevezett szövetkezeteket. Csodál
kozásunknak kell kifejezést adnunk 
azért is ezen a bejelentésen, mert 
az ipar- és kereskedelmi miniszter 
ur nem is nagyon régen úgy nyi
latkozott, hogy az áruházak létesí
tésének nem hive és ezentúl újabb 
árunáz nyitását nem engedélyezi. 
Hinni merjük, hogy a jelen eset
ben is eleget fog tenni bejelenté
sének.

Az elsőfokú iparhatóság figyel
mét felhívjuk arra, hogy Nagy
kanizsa város polgármestere meg
tagadta egy újonnan alakulandó 
cipőüzlet iparengedélynek kiadását 
azzal, hogy a városban meglévő cipő
üzletek és cipészmesterek bősé
gesen ki tudják elégíteni a város 
cipőszükségletét. Ha meg lehetett 
tenni ezt egy szakma érdekében, 
sokszorosan meg kell ezt tenni az 
egész város adófizető kereskedői 
és iparosai érdekében. Hinni mer
jük, hogy városunk polgármestere, 
aki mindenkor ennek a városnak 
adófizető polgárainak érdekében 
járt el, most is tudni fogja, hogy 
mit kell cselekednie.

Az Újpesti Kereskedők Társu
lata és az Ipartestület ebben az 
ügyben nagygyűlést hivott össze.

Gergely Miksa.

Rendkívül érdekes tervezetet 
nyújtott be az újpesti városházára 
Chabada Frigyes budapesti mű
építész. A tervezet az újpesti kul
turház megépitésével kapcsolatos:

a városháza mellett épülne

fel az elgondolás szerint a teljesen 
modern objektum, amely magában 
foglalná a színház helyiségeit is. 
Chabada építész figyelemre méltó 
tervezetéről beszéltünk Szalay Sán
dor dr. közigazgatási tanácsnokkal, 
aki a következőket mondotta.

— Az említett terv-pályázatról

Újpest minden társadalmi réte
gében általános megelégedést kel
tett a Pestvidéki Ügyvédi Kamara 
elnökének, dr. Aradi Bélának kor
mányfőtanácsosi kinevezése.

Jól informált körök tudomása 
szerint a kabinetiroda előtt még 
két érdekes újpesti kormányfőtaná-

Ujpesti irók nemrégiben kegye- 
letes mozgalmat indítottak, hogy a 
néhány év előtt elhunyt nagy 
magyar költő, Tóth Árpád egyik 
híres verse, az Akvinkumi korcs
mában méltó emléket kapjon azon 
a helyen, ahol megszületett. Ezt a 
verset ugyanis Tóth Árpád az 
akvinkumi romok mellett épült 
Krempelmalom csárdában, a kör
nyék történelmi levegője ihlette a 
nagy költőt prófétikus erejű gyö
nyörű soraira.

hivatalosan nincs tudomásom. Egy 
kultúrpalota megépítését

feltétlenül szükségesnek tar
tom,

Újpest kulturális élete érdekében. 
Természetesen, csak egészen ko
moly, fővárosi nívójú dolog támo
gatásáról lehet szó. Az építendő 
kultúrpalotában hajlékot kell talál
nia a színházi helyiségeken kívül 
egy megfelelő zeneteremnek is, 
hogy végre méltó otthont találjon 
Újpest szépen fejlődő zenei élete 

I is. A kultúrpalota megépítése ma 
' már valóságos közszükséglet.

csosi kinevezés sorsa dől el a 
közel jövőben. így Pállya Celesztin 
festőművész 55 esztendős kulturá
lis és dr. Semsey Aladár 40 éves 
közszolgálati közhasznú munkás
ságát fogja a legfelsőbb elismerés 
a méltóságos cim adományozásá
val honorálni.

Ezt a vén, rozzant csárdát kü
lönben igen jól ismerik az újpesti 
kirándulók is, gyakran megtérnek 
egy pohár hűsítő italra pirosteritős 
asztalaihoz, miután bebarangolták 
a Hármashatárhegy zeg-zugos völ
gyeit. De nemcsak az újpestiek 
keresik fel a romantikus korcsmát, 
hanem igen gyakran vendégek az 
ódon falak között a főváros irói 
és művészei is. Különösen Tóth 
Árpád, Krúdy Gyula és Koszto 
lányi Dezső szerettek valamely

zamatos borocska mellett a csárda 
ablakából eltűnődni az idők múlá
sán, de nem számit ritka jöve
vénynek Szomory Dezső, Nagy 
Endre vagy éppen Rudnay Gyula 
sem.

Az újpesti irók közül Berda 
József a leghűségesebb vándora 
az ütött-kopott korcsmának s egy
ben szakértü korfyolgatója a fanyar 
óboroknak, melyek a hűvös pince, 
mélyén álmodnak a hegyoldalról 
s a napfényről hosszú esztendők 
óta- Havas, fagyos téli időben 
gyakran lehetett látni őt, amint 
kitartóan ballagott a jeges ösvé
nyen, egy-egy barátjával, a Krem- 
pel-malom felé egyenest. Egyik 
decemberi sétán Acsády Károly 
volt a társa, s ha két költő egy- 
irányba halad — minő ritka ter
mészeti tünemény 1 — abból ok
vetlenül születni kell valaminek. 
Szóba került a hosszú utón Tóth 
Árpád verse s rövid beszélgetés 
után kiderült, hogy egy emléktábla 
seholsem lehet stílusosabb, mint 
ennek a régi-régi csárdának a 
falán, talán éppen ott, ahol a 
költő megálmodta klasszikusan 
szép versét.

Az emléktáblát hamarosan re
mekbe festette Ferry Antal, gyö
nyörű iniciálékkal, mesterien. Rajta 
van az egész vers s néhány ke- 
gyeletes szó. A hozzáillő keretet 
egy-kHtőre megcsináltatta °gy helvi 
mecénás s a felavatási ünnepély 
rendezését a Vörösmarty Irodalmi 
Társaság vállalta. Valószínűleg 
májusban kerül erre sor.

Nemcsak azért májusban, mert 
ez az év legszebb hónapja, hanem, 
mert időközben ez az intimnek 
tervezett ünnepség kiszélesült, bele
kapcsolódott a magyar rádió s a 
székesfőváros is. A rádió ugyanis 
közvetíteni fogja az emléktábla 
leleplezését. A székesfőváros pedig 
Némethy Károly dr. kulturtanács- 
nok személyében képviseltetni fogja 
magát, sőt az emléktáblát hivata
losan gondjaiba veszi, tekintettel 
arra, hogy az Akvinkumi korcsma 
Budapest területén fekszik.

A szerény, de szívből fakadt terv 
ime óriásra nőtt. Az ünnepély hire 
országos visszhangot ver, az egy
szerű szavak helyett Babits Mihály 
fog szólni s a Nemzeti Szinház 
hivatott művésze fogja Tóth Árpád 
verseit valóban országnak-világnak 
elmondani.

A szomszéd hasábon közöljük 
Tóth Árpád versét, s szeretettel 
köszöntjük városunknak amaz igaz 
szivből szeretni tudó fiatal Írás
tudóit, akik lelkesen fáradozni 
tudnak manapság egy halott költő 
halhatatlan emlékért.

A  Standard  
nj gyárat épit 

Ú jpesten
A Standard, mivel az Egyesült 

Izzóval való erős kapcsolata meg- 
szűnt, üzleti érdekeinek hatható- 
sabb elősegítésére elköltözik az Izzó 
ipartelepéről és uj gyárat létesít. 
Értesülésünk szerint Újpesten, az 
UTE stadion és a Baross-utca közti 
kavicsbánya területét vásárolták 
meg és az építkezések már meg 
is kezdődtek.

Dr. Aradi Béla —
korm ányfőtanácsos

M ég ké t kinevezést várnak 
a köze ljövőben

Tóth Árpád
emlékünnepet rendeznek 

az újpesti irók
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R endszeresíteni kell 
a könyvelési

Újpest, Kölcsei-u. 9. sz.
alatt (Kossuth-u. sarkán)
SCHÉGERIN MÁRIA

női szabóműhelye
Az angol és francia női 
ruhák mindenféle fajtája 
a legegyszerűbbtől a leg- 
d i szesebb k i v i t e l i g .  
Irányáram: Női ruhavar 
rás 8 pengőtől kezdve.

Kovács G.
készítményei

cukrászda
Árpád -u i  73*
naponta teavajjal készült 
sütemények, csokoládé
bonbonok, fagylalt-külön
legességek. Tel. : 29-52-59

HAJÓS-
redőny szavatolt

minőség!

Újpest, Ősz-utca 4.
Telefon: 2-940-1 sz.

Angol-Német
t a n í t á s t  s k
úgy
k e z d ő t
mint
h a l a d ó t ,  
fordítást, 
kérvény-  

írást és mindenféle 
irodai munkát vállalok

LflHGEH
BENICZHV-UTCD 1. UTÓ 7. SZ.

Újpest és Rákospalota moz
góiban hangosfilm- és dia
pozitív hirdetéseket felvesz és 
készít r e n d k í v ü l  o l c s ó n :

Cserge Nándor
az Apolló-mozgó gépésze. Telefon.

E N G E L . a ,

Az a könyvelési és adóismereti 
tanfolyam, amely két hónapig heti 
három estén át tartott az Ipartes
tületen és most fejeződött be szó
beli vizsgával, teljes mértékben iga
zolta Bánó Vince tanácsnokot és 
Nagy Andor dr-t, a királyi adóhiva
tal vezetőjét. Az ő elgondolásuk 
volt ugyanis, hogy részben városi 
és kincstári, részben pedig polgári 
érdek az adómorálnak ilyenmódon 
való kiépítése. Kétségtelenné vált, 
hogy az adófizető nem feltétlenül 
kevesebb, hanem feltétlenül igaz
ságosabb adózást kíván s habár 
az adózás rendkívüli terheket is ró 
a polgárság vállaira, erkölcsileg és 
sok esetben anyagilag is elvisel
hetőbbé válik ez akkor, ha az adó
fizető a maga ismeretei folytán is 
azonnal meggyőződhet arról, hogy 
a rá kirótt adóterhek nem túlzot
tak s szigorúan valóságos jövedel
méhez mértek.

A tanfolyam hasznosságát és ér
tékét jellemezte, hogy a hallgatók 
mindvégig kitartó tak s valameny- 
nyien vizsgára is jelentkeztek, 
amelyen többen egészen kifogás
talan felkészültségről tettek tanú
ságot. Hess Pál dr. helyettes pol
gármester, aki a vizsgán elnökölt, 
elismerését fejezte ki a hallgatók 
szorgalma és előmenetele felett és 
rendkívül érdekesen fejtette ki, hogy 
milyen szükségessége és hordereje

D Népegészségügyi és Munkás- 
védelmi Szövetség klasszikus 

hangversenye
A Népességügyi Szövetség hang

versenyt rendezett a Zeneakadémia 
kamaratermében. Lukács György 
v. b. t. t. magasszárnyalásu meg
nyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy a zene az, ami a lelket ne
mesíti. Hándel Suite-jét Kolozs Pál 
avatott vezényletével stílusosan 
szólaltatta meg a Budapesti Mozart 
Egyesület zenekara.

Az est kiemelkedő száma Beetho
ven f-dur (lavaszi) szonátája volt 
Weisz Margit és Felvinczi Takács 
Alice művésznők előadásában.

A közismert hegedű-zongora szo
náta üdítően hatott. Felvinczi Ta
kács Alice kiegyensúlyozott techni
kával szólaltatta meg a művet, 
amit Weisz Margit igen alkalmaz- 
kodóan, de finom egyéni ízléssel 
kisérti Ragyngó billentési techni
kája tiszta fényként tört át a he
gedülték kissé elmosódott tónu
sán.

Hándel: Passacaille és Haydn : 
Ariettá-ját Seregély Irma szólaltatta 
meg hárfáján. Kár, hogy a mű
vésznő kissé indiszponáltanjátszott. 
A pedálkezeiéhez sok szó fértvolna, 
közönsége azonban hálásan ünne
pelte.

A műsort Mozart A-dur Sympho- 
niája zárta le a Budapesti Mozart 
Zenekar előadásábhn. Csak a Presto 
rész tudott felrázni bennünket. Le
het, hogy a zenekar tagjainak ke
vés száma okozta ezt. Minden
esetre Mozart szimfóniájához még 
néhány szál muzsikusra szükség 
lett volna. A kamaraterem zsúfo
lásig megtelt.

Dr. Braun Pál.

tanfolyam okat
van a mai öldöklő gazdasági ver
senyben az ismeretek gyarapításá
nak. Minden tudás, amely alkalmas 
arra, hogy időben, munkában és 
pénzben megtakarításokat eredmé
nyezzen, ma már nélkülözhetetlen 
s aki ismereteit nem kívánja ki
bővíteni, az tisztán csak a vélet
lenben bizhat

A tanfolyam sikerének legfőbb 
tanulsága az, hogy Újpest város 
kereskedő és iparostársadalma kellő 
érettséget mutat azoknak a tanul
mányoknak elsajá;itására, melyeket 
a rendes felsőkereskedelmi iskolai 
tantárgyakon túlmenően is a gaz
dasági élet megkövetel a modern 
vállalkozótól. Éppen ezért nem sza
bad itt megállani. Halljuk, hogy az 
Ipartestület agilis vezetősége az 
eddigi sikeren felbuzdulva, újabb 
ingyenes tanfolyamot rendez, ez 
azonban nem lehet teljesen kielé
gítő az érdeklődők számára. Keres
kedelmi szakiskolára van szüksége 
a városnak, mégpedig esti tanfolya
mok alakjában, hogy azt a nappali 
elfoglaltságu kereskedő, iparos és 
tisztviselő látogathassa. Az első lé
pések sikerrel járlak, igy remél
hető, hogy Újpest polgármestere 
ezt a kérdést is napirenden tartja 
s lapunk elgondolását, mely a pol
gárság rokonszenvével találkozik, a 
mielőbbi megvalósulás felé segíti.

Tycho Rudolfot válasz
totta elnökévé a 

Hirálydijas Újpesti Dalkör
Az elmúlt héten tartotta meg köz

gyűlését szép ünnepség keretében 
a királydíjas Újpesti Dalkör. El
nöknek egyhangúlag Tycho Rudol
fot választották meg, akit Kardos 
Gábor köszöntött meleg szavakkal. 
A választás után átnyújtották Tycho 
Rudolfnak, AIscher Ödönnek és 
Hrusovszky Istvánnak az egyesü
let díszjelvényét.

űz UTE tennisz-szakosztálya 
je len ti

Az Újpesti Torna Egyesület Te
niszszakosztálya vezetősége elhatá
rozta, hogy pártoló tagság intéz
ményének létesítésével siet az új
pesti sportkedvelő közönség segít
ségére.

Aki az Újpesti Torna Egyesület 
Teniszszakosztályába pártoló tag
nak belép, az évi 20 pengő tag
sági díjért, április 15-től szeptem
ber hó végéig hetenkint háromszor 
délelőtt hétköznapokon és minden 
második vasárnap délután játszhat 
az egyesület teniszpályáin. Az egye
sület a pártoló tagoknak ingyen 
labdát is bocsát rendelkezésre.

Az egyesület trénere Izsák Já
nos és ifjúsági oktatója Lévai Pál, 
az általában szokásos díjazásért 
áll a pártoló tagok rendelkezésére.

Az Újpesti Torna Egyesület ezen 
akciójában résztvenni szándéko
zók további felvilágosításokért for
duljanak Izsák Jánoshoz, Újpest, 
Váczi-ut 79. (Tungsram kulturház.)

A rá m . kath. 
e gyh á zta n á cs  
alakuló ülése

A legutóbb újraválasztott róm. 
kát. egyháztanács március22-én, hét
főn tartotta alakuló ülését, amelyen 
dr. Semsey Aladárt világi és dr. 
Csife Józsefet egyházi elnöknek vá
lasztották meg. A dr. Csik József 
elnöklete mellett lefolyt ülésen az 
egyháztanács h. elnökké legyhan- 
gulag Tamás Viktor gimnáziumi 
igazgatót, tb. egyháztanácsnokká 
Bánó Vince pénzügyi tanácsnokot, 
a pénzügyi bizottság elnökévé pe
dig vitéz Majoros Józsefet válasz
totta meg. Az ülésen Tamás Vik
tor javaslatára elhatározták, hogy 
a most épülő rom. kát. köri nagy
termet — Szent József teremnek 
nevezik el.

M u s s o lin i-u tc á - 
nak n e ve zté k  el 
a T a v a s z -u tc á t
Még a múlt évben indítvány ke

rült a városi hatóságok elé, hogy 
az egyik utcát nevezzék el az olasz 
miniszterelnökről. A polgármester 
az indítvány alapján elrendelte, 
hogy a Tavasz-utcát a jövőben 
Mussolini-utcának nevezzék el és 
egyben utasította a műszaki ügy
osztályt az utca és házszám jelző
táblák kicserélésére.

Boros Béla városi 
tisztviselő cikke a 
Pesti Hírlapban
A március 23-iki Pesti Hírlapban 

Írja Boros Béla : — A Pestkörnyék 
lakóinak állandó és minden oldal
ról hangoztatott kívánságáról. A 
pestkörnyékiek autóbuszra vágyód
nak Úgy gondolják, hogy a kis- 
szakasz-rendszer maradjon meg a 
villamos utazásra, úgy mint eddig, 
de távolabbi utazásra hosszabb 
megállóhelyek kreálásával állítson 
be az Autóbuszüzem járatokat. Buda
pest és környéke útvonalain közle
kedjenek ezek az autóbuszok, te
kintet nélkül arra, hogy azon az 
útvonalon jár-e viilamos. A meg
gyorsított közlekedés tökéletes össze
köttetést létesítene Újpest, Kispest, 
Pesterzsébet, Rákospalota és a fő
város között. Az autóbusz csak 
hosszabb utazásra gyüjtené össze 
az utasokat Például Újpest város
házától induló autóbusz a Váci- 
utón végig a Nyugati-pályaudvarig 
és ezen az utón is csak háromszor 
állna meg, még pedig e helyeken 
is csupán feltételesen, ha az autó
buszon leszálló vagy a megálló
helyeken felszállásra váró utas je
lentkeznék. Pestkörnyék lakosai már 
régen kérik ezeket a „hosszujáratu* 
autóbuszokat, bizonyos, hogy min
dig volna azokon elegendő utas és 
a vállalat a gyökeresen megjavított 
közlekedésnek visszanyerné a most 
kerékpáron a hivatalba és mun
kába járkáló embereket...

M ielőtt b ő rd is z m ű á ru t vá s á ro l, tekin tse  m eg

8 5  8 8  I W  8 8  8  képesített bőröndös-
V  ■  JM L  l m  H  n  m F  iSP m ester k i r a k a t a i t
Újpest, Á rp á d -u t 58. és Kemény G .-u . I. T e l . : 2 -955-65.

-  Valódi fóka és krokodil bőr d ís z m ű á ru k  -
Címre Ügyeljünk! Cimre ügyeljünk!
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Bűnjelként lefoglal
ták a Budavidéki 

Posztógyárkönyveit
Visszatanácsolják Galíciába Silberpfenig 

Judel vezérigazgatót
(A Mi Lapunk című fővárosi új

ság írja a következőket:)
„Zola regényírói naturalizmusának 

megdöbbentő eseményeivel rokon 
életsorozatok tárulnak elénk a napi
lapok által részben ismertetett, 
Budavidéki Posztógyár Rt újpesti 
gyártelepén keletkezett bérmozga
lomban. A  gyártelepen uralkodó 
iparegészségügyi hiányosságok, a 
munkaerőmaximumot kipréselő 
üzempolitika, a mai életviszonyok 
mellett csak nyomorgásra alkal
mas fizetések állanak a helyzet 
mérlegének egyik oldalán, a má
sik részen pedig a galíciai men
talitás foghagymás szimbóluma: 
Silberpfenig Judel vézérigazgató, 
aki csak a belügyminiszter ven
déglátó engedélyével, éves, ideig
lenes tartózkodási engedéllyel 
gyűjti a magyar verejték aranyait.

Silberpfenig Judel, aki megta
gadta a magyar munkásokkal bér
egyeztető tárgyaláson való megje
lenését, mert szerinte a gyártelep 
rentabilitása nem engedi meg a 
munkások béremelési kívánságá
nak teljesítését, nem mondott iga
zat, amikor a könyveinek adataira 
hivatkozott. Nem szólva arról, hogy 
a vámvédelmek és ipari kedvez
mények termelési és árkonjunktu- 
rát biztosítottak a magyar fogyasz
tók terhére a galíciai Silberpfening 
Judelnek is, nem mondott igazat

könyveire való hivatkozással azért 
sem, mert azokra nem hivatkoz- 
hatik. Ugyanis nemcsak a mun
kásainak nem fizette meg a meg- 
érdmelt béreiket, hanem a vendég
joggal úgy is visszaélt, hogy az 
államot az adófizetéssel is meg
károsította.

Ezért dr. Tóth Bálint pénz
ügyigazgató szokatlan, de 
indokolt megtorláshoz folya
modott : Silberpfenig Judel 
összes könyveit lefoglaltatta 
és stráfkocsin, detektívek őri
zete mellett bevitette a pest
vidéki pénzügyigazgatóság 

hivatalába.
Nem kétséges, hogy még Schiller 

Ottó, a textilgyárosok egyesületének 
főtitkára is elitéli Silberfénig Judel 
üzlet- és üzempolitikáját és min
denki, aki érzi, hogy ez az ország 
a hazája, aki érzi, hogy a magyar
sághoz tartozik csak tapsol Tóth 
Bálint pénzügyigazgató elhatáro
zásához, hogy Silberpfenig Judel 
adóügyét átteszi a belügyminisz
terhez és a 200 ezres rendelet 
alapján — aki káros közgazdasági 
tevékenységet fejt ki, — bevonják 
az ideiglenes tartózkodási engedé
lyét, visszatanácsolják Galiciába.“

i
MEGNYÍLT

az újonnan átalakított

BLAHA LUJZA
H ANG O SFILM -SZÍNHÁZ

Játékot
Süss Hermina

játékboltjában vásároljunk
Legnagyobb választék! 
L e g o l c s ó b b  árak !

Ú jpest, Jó k a i-u tca  2 . szá m  alatt, 
(ts tvá n -u t sa ro k )

Kerületi OTI-kórház és 
székház létesítésére indit 

mozgalmat az újpesti 
Ipartestület

Az Újpesti Ipartestület egy nagy
szabású akció megindítását hatá
rozta el és megbízta Gere Lajos 
ipartestületi titkárt, hogy memo
randumot készítsen, melyben az 
Ipartestület — Újpest iparának je 
lentőségét hangsúlyozva — önálló 
kerületi bérház építését kéri az 
OTI-tól s ezirányu nagygyűlés ösz- 
szehivását is tervezi.

A terv támogatására fel kívánja

■a
Of m ázsa  m a zso 
lás kalácsot kap
tak a z  Ínségesek

Újpest megyei város népjóléti 
ügyosztálya közel öt mázsa ünnepi 
kalácsot osztatott ki az Ínségesek 
között. A nagyszerű, kifogástalan 
izü, fehér, mazsolás kalácsot a Klein 
Bernát sütőüzem szállította — az 
Ínségesek legnagyobb örömére.

Vl&n tehet Uigyen

A Magyarországi Vidéki Lapok 
Egyesülete kimondotta, hogy propa
ganda-híreknek a lapokban való 
díjtalan közlését megtiltják, egyben 
utasította az összes vidéki lapo
kat, hogy a fenti határozatra való 
tekintettel minden díjmentes köz
lésre vonatkozó kérelmet utasítsa
nak el.

A mai időkben, amikor az ösz- 
szes vidéki lapok súlyos gondokkal 
küzdenek, lehetetlen, hogy bárki 
is ingyenes szolgálatot kérjen a 
laptól, amelynek minden közle
mény és hír leközlése emeli a 
kiadásait és fokozza a terheit. 
Mindezeket azok figyelmébe ajánl
juk, akik sok esetben díjtalan 
közlést kivánnak.

Németh Imre 
Újpesten

Németh Imre országgyűlési kép
viselő az utóbbi években az ifjú
sági problémákról tartott előadásai 
országszerte nagy visszhangot vál
tottak ki. Már azért is nagy érdek
lődésre tarthat számot a Szociál
politikai Intézet nagytermében, az 
Iskolánkivüli Népművelési Bizott
ság rendezésében a jövő csütörtö
kön, április 1.-én este 7 órai kez
dettel tartandó előadása.

A népszerű képviselő ez alka
lommal is a magyar ifjúság prob
lémáiról tart előadást.

Az előadás belépődija 10 fillér.

kérni az ipartestület a Pestvidék1 
Ügyvédi Kamarát, mivél a kerületi 
székházban működő OTI-biróság 
előreláthatólag alaposan megduz- 
zasztá a kmara területéhez tartozó 
járásbiróságok közül — az újpesti
nek és a szentendreinek munkáját, 
A nagyarányú akciót támogatja 
természetesen a város is és a terv 
támogatására felkérik a kerület or
szággyűlési képviselőit is.

Törvény tiltja 
a gyári részlet- 

árusitást ?
Dr. Spitzer Samu, az Újpesti Ke

reskedők Társulatának ügyésze 
nagyfontosságu átiratot szövegezett 
az újpesti gyárakhoz. Az átiratban 
hivatkozik arra a törvényre, amely 
egyenesen tiltja azt, hogy a gyár
ban alkalmazott munkások vásár
lásait levonják keresetéből.

Az 1884. ipartörvény XVII. §-nak 
118., 119., 120. bekezdése kimondja, 
hogy a munkaadó nem vonhatja 
alkalmazottainak keresetéből az al
kalmazottja által vásárolt áruk el
lenértékét, csupán a tűzifa és élel
miszer tartozása esetében eszkö
zölhet levonást a munkaadó.

A villam osság  
kényelm ünket 

szolgálja

villam os
w ■■ ■ •

PHOBUS
V IL L A M O S  M Ű V E I

!i m

Hirdessen a „Metor“-ban.

Telekárakat lényegesen csökkentettük és a fizetési feltételeket könnyítettük

G r ó f  K á r o l y i  Lás urada lom

házhelyparcellázás^
Minden irányú felvilágosítást Gróf Károlyi László uradalom telekeladási hivatala:

Ú j p e s t , J ó z s e f - u t c a  s z á m .
Délelőtt 8 —12-ig,délután 2 —4-ig. Telefon : 2-935-98.

Ú jpesten  : Villatelkek a Horthy 
Miklós-ut környékén. Családi házak 
építésre alkalmas telkek a Megyeri- 
utón, az OFB-házhelyek mel l et t .  
R áko sp a lo tán  : Szilaspatak mel
letti terület családi h á z a k n a k .
Telkek telekkönyvileg azonnal átírhatók.
E l ő n y ö s  r é s z l e t f i z e t é s e k .
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Kesztyűt,
harisnyát,

kötöttárut

99SP IR A áá

sza küzletben v á s á r o l j u n k .
Újpest, Árpádut 86

Lauer-kenyér
Főüzlet:

nnnoLYi-uTcn 21.
F ió kü z le te k  a v á ro s  

m inden ré szé b e n .

Horvá th - kert 
vendéglő

HORTHY MHCLÓS-UT 99
Étterem (külön bejárattal) estélyekre, mulat- 

ságokra, bankettekre, társas 
összejövetelekre.

Kitűnő tájborok és sörök.
Csütörtökön:

disznótoros vacsora , pén
teken: kalászié, rántotthal turóscsuszával

TULAJDONOS: HOZLER GYULA.

REICH JENŐ
hentes és mészáros

Ú JPEST, Ő S Z-U TC A  4 0 .

TIZIAN
f o t ó m ű v é s z  
f e l v é t e l e i

Újpest, űrpád-ut 73. sz.

DEL-KA
c ip ő k

Újpest,
Á rp á d -u t  64. sz.

Q l e g j o b b  szórakozóhely

KORZÓ-
filmszínház

Elsőrangú műsor F

R n u n m c f

i
úri és női divatnagyáruház

Ú jp e s t,
Á r p á d - u t  9 0 . s z .

Erzsébet-fürdő
Újpest, Beniczky-utca 4.

Telefon: 2-942-54.

Gőz- és kádfürdők.
Rádiumos gyógyiszapkezelés.

Szénsavas fürdő.

A tej e rő , e g é s zs é g !
A R eco rd  Tejkereskedelm i V á lla la t
Újpest, Deák Ferene-u. 139. Tel.: 2-942-26.

tejének fogyasztásával mindezek elérhetők. Készítményei kannatej, pasztorfozott 
palacktej, habtejszin, tejfel, yoghurt, vaj, túró és az összes tejtermékek. Szállítás 
minden mennyiségben. Telefoni rendelések azonnal a legpontosabban eszközöltetnek.

Szőnyeget menyasszonyi 
kelengyét, ágy- és fehér-

G nemüt l ego l c sóbban  a

onda-áruházban
vásárolhat

Kemény Gusztáv-utca 3.

Kaktuszok
rendkívül ritka faj
ták olcsón eladók

Újpest, József-u. 60.

Z a la  Is tv á n
villany-, kerékpár-, 
műszaki szaküzlete

Újpest, Erzsébet-u. 20.

Kerékpár külső gumi garanciával 3.90 P
Uj kerékpár jótállással.............  76.— P

TELEFON: 2-952-17.

REM EK
MŰSOR az

APOLLO
M OZGÓBAN

Festék, háztartási és piperecikkek 
le g o lc s ó b b  bevásárlási forrása

VERM ES JENŐ
Ú JPEST, M á ty á s - té r .

T E L E F O N :  2 - 955 -21.

Szobmesíó-,
mázoló-.

tapétáié- és 
diszitőmunKót

elsőrendű szolid  hinitelben 
legiutányosabb áron  végezi

Gyárfás Emil
Újpest, Gr. Károiyi-u. 36.

Sicsta
szanatórium

Budapest, RÁTHY GYÖRGY-u. 
5. szám. A kis Svábhegy aljá
ban. A modern orvostudomány 
és higiénia követelményeinek 
megfelelően átalakítva és gyö
keresen újjászervezve. Belgyó
gyászat, sebészet, nőgyógyászat, 
szülőszobák és nőgyógyászati 
műtőtermek, vizgyógyintézet,  
rövidhullámú kezelés, fekvőcsar
nokok. Klinikai k ó r t e r m e k ,  
különszobák és luxus appar- 
tementek. P o lg á r i á ra k , saját 

szabadalmit orvoshivó.

Ha olcsón, jól és pontosan
akarja beszerezni tüzelőanyag 
szükségletét, úgy siessen az

Újpesti Füszerkeres- 
kedők Áruforgalmi ri.
Árpád-ut 89. alatti telepére ! 
T E L E F O N :  2-946-58.

Legolcsóbb kerékpárt, gramofont

Goldstein
műszerésznél vásárolhat!

Ú jp es t, Á rp á d -u t  41.

Pápai Gyula
Bőrbizományi raktára

Budapest, Paulay Ede-u. 5
(Hz udvarban)

Princes fűzők már

14 P-től

G ötzlé rné  Árpádat' 6.

B Ú T O R T
legjobban
vásárolhat

Asztalosmesterek 
Értékesítő 

Butorcsarnoká -bán

Újpest, Árpád-ut 21
Telefon: 2-959-09

Nagy választék !

URÁNIA
műsora

elsőrangú

annom a
kávéház •  é tte re m
Ú JP E S T , Á R P Á D -U T  6 2 .

K o r d a  S á n d o r
szabómester 

Erzsébet-utca 20. sz.
V álla l m indennem ű ja v ítá s t .

Kaliforniai pajzstetütől mentes 
gyümölcsfát, magastürzsü és 
bokorrózsát, díszfát, díszcser
jét,évelő virágot, gyökeres szőlő
vesszőt stb. bármilyen mennyi
ségben i g e n  o l c s ó n  szállít

UNGHVÁRY JÓZSEF

fa is k o lá ja  CEGLÉD
Budapesti iroda: V., flndrássy ut56.

Árjegyzék ingyen !

Kocsis Ándorné
angol és francia 
d i va t sza l on  ja  

Rpalota, Batthyány-u. 47.

Nem lesz gyermeke
ruházatára gondja, ha 
elsőkézből, a készítő
nél szerzi be. Árban 
legolcsóbb ! Minőség
ben legjobb !

Szöllosy
gyermehruha diüatáruhdz
fírpád-ut 56. szám.

Rákospalota legjobb 
s z ó r a  k ó z ó  h e l y  e

C O L O S S E U M
film s zín h á z

Minden cikkért szerzője felel. Ki
adásért és szerk. felel Gergelyi 
Oszkárné. X jelzésű közlemények 
fizetett hirdetések. Hirdetések ára 
m/m soronkéut, 1 hasábosán 40 fillér.

Nyomatott Weber Gusztáv „Grafika" nyom
dájában, Újpest, Jókai-utea 18. Tel. 2-955-16.

Nyom tatványait r e n d e l j e

G WEBER GUSZTÁV

R Á F I  K f t
NYOMDAVÁLLALATÁNÁL

Újpest, Jó ka i-u tca  18. sz .




