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Újévi gondolatok a 
Kormányzó Ur szózatáról
és a nagytétényi Kertészeti Tanintézet felállításáról

Irta: Wlnter Lajos.

Büszkeséggel, önérzettel, hódolattal kell fogadni 
azon magasztos szavakat, melyeket a Kormányzó Ur 
december 20-iki szolnoki beszédében mondott. A szózat 
oly mély államférfiul bölcsoségról tesz tanúságot, hogy 
jó lesz minden igaz magyarnak azokat jól emlékeze
tébe vésni, a szózatot eltenni, ismételve elolvasni és 
'/ükség esetén arra mindig visszatérni.

A főméltóságu ur beszédét a napilapok már mél
tatták. Mi mai cikkünkben egyes markánsabb mon
datait akarjuk csak kiemelni, mert érezzük, hogy azo
kat a mi tisztelt olvasó közönségünk különös figyel
mébe kell ajánlanunk.

»Szükséges úgymond a szózat a nem
zet felfogásában és gondolkozásában előtérbe 
helyezni azt a kötelességet, hogy mindenki hazánk 
meggazdagodásának szolgálatába lépjen.« »A régi 
időkben fajunk politizált, harcolt és vérzett, — 
vagyontgyarapitó, a jólétet fokozó kereskedelem
mel és üzlettel azonban elvből nem foglalkozott.** 
»Erre neveljük, erre irányítsuk a fiatalságot.* »Ne 
akarjuk azokat a fiukat, akik nem arravalók, 
mindenáron az egyetemeken át olyan pályákra 
rákényszeríteni, amelyeken hivatottság és ráter
mettség hiján, egyénileg egész életükön át csak 
tengődni fognak.«
Üzen egy legjobb magyar érzéstől áthatott, hazá

idért igazán dolgozó nagy ur nemes szavai ébresztik 
bennünk azon gondolatokat: mit kellene nekünk, nagy
tétényieknek és a környékben lakóknak tennünk, hogy 
ama bölcs szavak szerint éljünk?

Első gondolatunk: fi ónkat ne adjuk mindenesetre 
gimnáziumba. Ne akarjuk az állástalan diplomások 
számát szaporítani.

Nagytétény és környéke földje. Isten kegyelméből 
megáldatott azon előnnyel, hogy itt a legjobb, a 
legzamatosabb gyümölcs terem, amilyennek a föld 
egész kerekségén párja nincsen. Ezen természeti adott
ságunkat használjuk ki a végletekig, nemcsak azáltal, 
hogy mindenütt, ahol csak lehet, gyümölcsös kerteket 
létesítsünk, hanem azáltal is, hogy fiaink elsőrangúan 
képzett, a termelésre és ami még fontosabb, az érté
kesítéshez is értő gyümölcsészeti szakférfiak legye
nek. A nagytétényi kertészek legyenek az egész ország 
tanítómesterei I Hogy |»cdig ezt elérhessük, az elöl
járóságtól kezdve a község mindenegyes jégárának 
azon kell törekednie, hogy Nagytétény mielőbb kerté
szeti szakiskolát kapjon!

E sorok írójának biztos tudomása van arról. hog\ 
a magyar kormánynak egeidében az volt a szándéka, 
hogy a »Budapesti Kertészeti Tanintézet * nevezetű fő
iskolát Nagytétényre helyezze át. Folytak is az alkudo
zások egy bizonyos helybeli, alkalmasnak talált birtok 
vagy birtokrész megszerzésére. Sajnos, csak árbeli 
differenciák akadályozták meg a kormánynak eme, 
Nagytétényre nézve korszakalkotó tervét. Szabadna 
ennek előfordulnia? Hazafias érzésem azt sugallja: 
ha az én birtoktestem egy ilyen kiváló nemzeti célt 
szolgáló intézmény részére alkalmas, még áldozatok 
árán is oda kell adnom. Alig hihető, hogy a kormány
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eg\ polgárától ilyen esetben ákkiMt-it kívánna es ik 
méltányosságot

De még nem késő! A k titiu v ictt szakiskola meg 
egyelőre a régi szűk helyén működik és lu  i mi 
érdemes elöljáróságunk és i község minden szám »t- 
tevő tényezője a felvetett gi mm kilátót magáévá téve. 
teljes eréllyel. minden követ megmozgatva, tettre ha- 
tározza magát, kellő kitartással és minden eszközt 
igénybevéve, még eredményt lehet elérni

A szakiskola volna a kezdet. II i megvan a szak
tudás. jöhetnek a sokféle, i gyünuilccsel kajxsolatos 
iparágak: a konzerválás. lekvár dzsem befőzés, szesz- 
főzés, mazsolakészités. fügeaszalás, dió és mandula- 
törés. kereskedelem és miegymás. Mind olyan ipar
ágak és kereskedések, melyek mind sokkal több hasz
not hoznak, mint sován> fixfi/etésü álUísok. fsak kis 
bátorság. kis vállalkozói szellem kell hozzá és ön
bizalom. meg hit és remén'

És még valami: soha se kicsinyeljük !<• az iparral 
és kereskedelemmel foglalkozok nemes gárdáját Kü
lönösen a nőknek szól ez Sokkal fontosabb közgazdi- 
sági tevékenységet fejt ki a gyümölccsel kofáskndó. 
a kosárfonó házaié) vagy üv ‘ges. mint a 100 meg 100 
nemlegest zálogolási jegyzőkön'v. vagy bűnügyi be- 

idézést iré>. Amabbéil kívánatos, hogy minél több le
gyen és mind kof.-ilk-k!j >n. emebből kívánatos, hogy 
minél kevesebb legyen és minél kevesebben élhesse
nek meg ebből .a foglalkozásból.

Ezek a gondolatok tódult ik agy unba a kormám 
zói szózat olvasásakor Adja a jó Isten. hogy a k.irá 
csony hetében mondott unt magasztos beszéd és \/ 
ahhoz kapcsolt gondolatok már az uj évben termő 
talajra találjanak

K reményben kívánok a nagytétény ieknek és kör 
nyékbelieknek boldog uj évet.

A  h a ^ y t é t é n y i  P o t y á d  H&c

f  e u t u á c  5 - Í h

nayy. tnűsacto estélyt uhcU*
A Nagytétényi Polgári Kör január 5-én. szerdán 

este X őrikor éirakor az Illés-vendéglőben lévő helyi 
ségében műsoros estélyt rendez a Kéir tagjai és azok 
hozzátartozéii részére. Az érdekesnek Ígérkező estélyen 
közreműködik a Kor zenek ira. továbbá Szita Oszkár 
zongoraművész, a helybeli zeneiskola igazgatója és 
Várhelyi I .ászló hegedűművész, a zeneiskola tanára, 
végül Kovács József tánctanár gyermek-tánctanfolya
mának növendékei.

A Kör elnöksége az egyesület tagjait és hozzá
tartozóit az estélyre ezúton i' szeretettel meghívja.

Ónálló hülöházal ás propagandát a
tétenyi őszibaracknak!

Irta Dr vitéz Molcsányi Endre.

A nagymérvű ószib trackfat elépítések és főleg az 
azzal lépést nem tárté) érték.-ütés szervezetlensége miatt 
a legrosszabb kilátásoknak néznek eléh.• a termelők. 
Az ezévi értékesítés a g ngébb minőség miatt is 
szinte katasztrófáiÜsan rossz volt és nem lehet csodál 
kozni a sokszor hallott kifulladásokon, hogy inkább 
kivágatják barackfáiikát. mint--ni ■  X fillérért legye
nek kénytelenek termésüket elkótyavetyélni. Mindez 
bekövetkezett annak ellenére, hogy 1 liudakornyéki 
osziharacktermelők Szövetkezetének vezetői a szövet - 
kezet megalapitilsakor é> különösen i budafoki hűtő- 
ház felavatásánál kijelentették. I ugy 1/ őszibarack 
értékesítésének problémája i szovetk •/ 1 megalakítá
sával és a hűtőhöz felépítésével egyszer és mindenkorra 
megszűnt Ennek azonban ebben az. évben éppen az 
ellenkezője történt, 1/ áirik zuhanásakor 1 legnagyobb 
kapkodást Látta a termelő. A szövetkezet az árakat n m

tudta, v így nem h akarta tartani, amikor pedig egé
szen tarthatatlan volt 1 helyzet, a szezon derekán 1 
község vezetősége is elérk ‘zettnek látta az időt a 
la.a\atkozáisra A kecskeméti kirándulás után az érté 
kesités az utolsó pillanatlxin jelentkező külföldi vásáir 
lások ko\ etkeztélx-n, tényleg javult is és az árak emel 
kedni kezdtek. A véletlen ek játéka a telj-. s szervezet
lenség miatt évről-évre megismétlődhetik, inélkül, hogy 
úgy a haracktcrnielésben. mint 1/ értékesítési m. amely 
Nagytétény község lakosságának, akár van, akár nincs 
barackosa, a legsajátosabb nemzeti ügye, valami 
komoly lépés történne úgy 1 termelés. mint az értéke 
-ités stabilitásának biztosításán

Sokáig ez volt a helyzet Búd tor>ön is. inig végr 
ki tudtak kapcsolódni a budafoki hutőhfiz irányítási 
alól. amelyet sohasem ismertek 1 ténylegesen és meg 
építették a budaörsi vasúti állomáson a saját hűtő- 
házukat. Az eredmény nem is maradt el. A bud i 
őrsről exportált b 11 ick súlya az i<>.V». évi J45 i|-réil 
254X «|-r» szökött fel. 1 Budafokról'külföldre eladott 
mennyiség viszont az 1 >.p*. évi 027X cj-ról 2175 i|-t 1 
esett 'issza. A budaörsiek az egyedül helyes utat vá
lasztották. ezt az utal kell követnie 1 nagytétényi 
termelőknek is A budifoki hütőház. hí továbbra 
is meg akarja tartani azt a termelő vidéket, amelynek 
tulajdonképpen létjogosultságát köszönheti, építsen 
Nagytétény-Diósdon és Érden fiókhütőházakat. ame-
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lüknek helyes árpolitikájával, amelyet a budafoki 
hütőház részéről eddig sajnos, nélkülözni kellett, a 
nagytétényi és érdi termelők barackértékesitését irá-
nyithatja.

Az exportban, amelyben az áru származása a leg
fontosabb szerepet játsza. Nagytétény és vidéke mint 
származási hely és feladó állomás, egyáltalában nem 
szerepel a kiviteli kimutatásokban, mivel a termés kivi
telre kerülő része, mint budafoki származású barack 
kerül forgalomba. Az 1937. évi ex|x»rtkimutatásban 
csak Szeged (181), Budafok (2175), Budaörs (2548), 
Budu|K*st (20681. Kecskemét 5̂99), Kiskunhalas (58). 
Nagymaros 131. van feltüntetve. Nagytétény, az őszi 
barack őshazája, a feladóállomások közül hiányzik. 
Ezt a hátrányt feltétlenül ki kell küszöbölni, mert 
lehetetlen, hogy az exportra kerülő 8170 métermázsa 
barackból egy darabot sem exportáltak volna és az 
egé*z nagytétényi baracktermés a belföldi piacokon 
értékesült volna. Az értékesítésnél. amennyiben a kül
földi piacokon jobb árakat lehet elérni, az ámivó rög
zítése érdekében uj piacok meghódításával minden 
erővel fokozni kell. de helytelen lenne a termelés 
egész jövőjét az exportra építeni. Sokkal célszerűbb 
és gazdaságosabb volna a kisebb kockázattal járó 
hazai belső piac megszervezése. Magyarország északi 
é> tiszántúli városaiban egyáltalán nem vagy csak 
silány minőségű barack kapható, az üdülő- és fürdő
helyeken. elsősorban a Balaton fürdőhelyein őszibarac
kot. amely a gyümölcsök között a legvitamindusabb. 
csak méregdrágán és csak a legritkább esetben lehet 
vásárolni. |>edig az üdülő és fürdözó közönség egész 
nap szívesen fogyasztaná. Az értékesítés megszerzezésé- 
nek elengedhetetlen előfeltétele a céltudatos és be
hízelgő hangon szerkesztett propaganda, amely elő
készíti a talajt. De ezt a propagandát nuguknak a 
termelőknek együttesen kell anyagilag alátámasztva 
megteremteni. Ennek a propagandának, amelyet kül
földön a Külkereskedelmi Hivatalnak kell irányítania, 
lx‘ kell kapcsolódnia az üdülő és fürdőhelyek propa
gandáját, be kell vonnia a vcndégforgalmi szövet
séget, a szálloda és vendéglósipart, a turista szövet
séget. a fürdők és városok orvosait, a városi és falusi 
piaci árusokat. Ezt a propagandát azonban helyi vo
natkozásban is ki kell építeni. A budapesti közönség 
'/ívesen venne részt a Nagytétényen és Budaörsön cgy- 
tdőben megtartott baracknapokon vagy ünnepélyen, 
'/ívesen nyaralna a Ixarackosokb.ui épült vikenclházak- 
l»an. ha azok könnyen megközelíthetők és alkalmasak 
arra. Az eucharisztikus kongresszus szintén nagyszerű 
alkalmat nyújt erőteljes propagandára, ha a kongresz- 
s/ii' korai terminusa miatt csak a legkorábbi termés 
kerülhet is piacra, nem szabad a fáradságot sajnálni a 
tapintatosan irányított széleskörű népszerűsítő mun
kától.

<*sszefoglalva a teendőket: uj alapokra kell fek
tetni a barackértékesitő szövetkezetét. Az árakat hiva-

Mindennemü hentesáruk és frissvágásu húsok 
minden időben, nagv választékban kaphatók

HUH Ferenc
mészáros és hentesüzletében 

Nagytétény, Fő ucca 76.

Igen tisztelt vevőimnek boldog újévet kívánok!

talosar, kell megállapitani. Az értékesítésbe a keres 
kedőket is be kel! vonni.

A Külkereskedelmi Hivatalnak erélyesebben kell 
kézbevennie a termés külföldi értékesítését. A bel
földi piacot meg kell hódítani, fürdők és üdülők, vá
rosok, orvosok, vendéglátóipar beszervezésével. Biztosí
tani kell az olcsó trágyát és védőszereket.

A tétényi baracktermelés legyen mindenkinek, 
érdekeltnek és érdektelennek, szívügye, amelynek érd 
kében fogjon össze mindenki. Egyéni és kicsinye' 
hiúság és igazgatósági tagságok ne legyenek akad t 
lyai annak a nagyszerű munkának, amely a búd 1 
vidéki baracktermelést a párizsvidéki haracktermelés- 
sel egyenrangúvá akarja és kívánja felemelni.

H O L O y S A R O K

A nők helyzete az idők folyamán
Irta: Garamvölgyi Marika.

örökérvényű megállapítás, hogy íz irodalom, mű
vészet hü tükre a kor ízlésének, felfogásának, társi 
dalmi rendjének. Ebből következik, hogy ha ismerjük 
az egyes korok művészetének eszményképét, kiolvad
hatjuk belőle a nők helyzetét is.

Az ókor művészetének ideálja a szépség, közép
koré a jóság, az újkoré az igazság. Tényleg, ha vissza
tekintünk az ókor történetére, látjuk, hogy a nő min
dent szépségének köszönhet. Megbecsülést, társadal
mi pozíciót egyaránt. Testi kellemének kamatjaként 
élvezi az életet, ezen keresztül gyakorol hatást korá
nak társadalmára. Munkaköre családon kivid nem ér. 
Tevékenysége a gyermeknevelés s háziiparban merül 
ki. Szellemi képességeinek utat nem engednek, talán 
maga sem gondolt rá. Tudománynak, művészetnek 
legfeljebb élvezője, de művelője nem lehet.

Közép a jóság s lovagi eszmék kora. a nőt ugyan 
magasra helyezi, ideáljaként tiszteli, de élete ekkor 
sem rózsásabb. Kötelességeinek száma jóval több, mint 
jogainak. Trubadúrok, minnesángerek róluk szóló s 
hozzájuk szálló dalaikkal nem teszik kellemesebbé éle
tüket az előző kor asszonyaiénál. Továbbra is ki van
nak szolgáltatva atyai és férji önkénynek. A várkisasz- 
szonyok élete sem irigylésre méltó. A várkastélyok 
füstös szobáilxan, kicsiny ablak mögött életét leélő nő 
leginkább a kalitkáid zárt madárhoz hasonlítható 
Szárnyaival hasztalan verdesi a rácsot. Küzdelme, szen
vedése hiábavaló. Még messze van az a kor. amelyik 
fel tudja fogni, meg tudja érteni. hog> a nő is ember. 
Neki is vannak gondolatai, vágyai, ó is részt kivan 
venni a kultúra előbbrevitelében. Néma s örök lemon
dás bánatos derűjével végzi kötelességeit és enged I- 
meskedik.

Csak az újkorban, az igazságkeresés korában talál

JÖharátaimnak. ismerőseimnek és üzletfeleimnek 
ezúton kívánok boldog uj évet

* MUller József
oki. kőművesmester, építési vállalkozó.
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Igen ti>/telt vendégeinknek és ismerőseinknek 
boldog újévet kívánunk

PREGITZER ás SINGER
úri fodrászok Nagytétény, Fő ut.

i nő szellemi törekvéseinek, jógiinak érvényesülést. 
ut.it Az újkor hozza meg a/ évezredes elnyomatás ha
talmas reakciójaként a nóemancipáriót. az egyen jogú
éi got. a nő felszabadulását

A nők előretörése, óriási térhódítása. jogaiknak 
kixivása. nem ment egyszerre végbe. Fokozatosan ha
ladt előre századokon keresztül, mig a múlt század 
végén gyorsabb ütemet vett. F.zt íz időt szokták a nő
mozgalmak korának tekinteni, noha jóval előbb kez
dődött és még m i sem mondható befejezettnek. Sok 
tekinteni való vin még hátra gazdasági és jogi téren 
egyaránt.

Feminista mozgalmak eredményének szokták hely
telenül mondani a női munkások elszaporodását. Noha 
a nők munkavállalása egyedül szükségokozta vaskény
szer Ma is legtöbb nő lemondana és le is mond az 
ónálló, független nő rangjáról, h í módjában áll.

A nőmozgalom jogokért küzdött és küzd ma is. 
amit megtagadtak tőlük Külföldön sokat kivívtak ma
gúknak ezen i téren a nők. Nálunk nagy fejlődéstől 
nem szólh ltunk, inkább bizonyos fokú visszaesést ve
ttetünk észre, hí Verbőczy fIánnaskönyvében a nőkre 
vonatkozó ré'/. két tanulmányozzuk. A renki alkot 
mám idején i magyar nemes nő jogi helyzete elég 
kedvező volt. \ mi törvényeink, jogszokásaink egyen
rangú féln k tekintették a nőt a férfivel Knnek m g 
felelően jog ti is megvoltak A magyar jogalkotás kú 
loi.oskép|?en kedvezett t/ özvegyen maradt nőnek, 
vagyon, illetve örököst kiesi, valamint politikai jogaft 
illetően Politikai jogai értékesebbek voltak a maiénál. 
Ma szavazliat i nő. képviselői széket is elérhet, de 
ennél magasabb politikai, állami méltóságról még ál
modni is merészség volna. A rendi alkotmány idejében 
a/ oz\ egy asszony nádorispán is lehetett. Három nő 
\i- Ite a iiádorispáni méltóságot történelmünk folya
mán I zenkivul követ utján részt vehetett az ország- 
gyűlései: i> A leányok helyzete sent volt tűrhetetlen. 
Kellő jogvédelemben részesüllek ók is.

Boldog újévet kíván igen tisztelt 
vevőinek és jó ismerőseinek

özv. Haszán M ártim é
_________________ szjkvizgyáros

Vevőimnek, üzletfeleimnek és jóbarátainmak 
szerencsés és boldog ujesztendőt kívánok

PttMlz Ihván
mészáros és hentes.

Kovács Jenő káplán elmegy Nagytétényről. ,\
róni. katholikus hi\ k igen nagy szomorúsággal fogad
ták azt a hirt. hogy a valóban Jézus szellemében 
fáradhatatlanul huzgólkodó káplánjukat, a minden
kinek oly rokonszenves Kovács Jenőt, .» püspökitya 
l’ilisvörósvárra helyezte át hitoktatónak. ahol ked 
vés |>apját egy Sípolna gondozásával is megbízta A 
tétényiek őszinte, meleg szeretettel búcsúznak szere
tett káplánjuktól.

Az Eucharisztikus Kongresszus a világka tolni/ 
mus ünnepe, amelyet Magyarország rendez. Valóban: 
Magyarország rendezi Budapest székhellyel. Magy ír 
ország lakosságául X millió lakik vidéki váriis.iiukb in 
falvainkon. tanyáinkon, ez az i  magyar nép. tkár .1 
xidéki intelligenciára, akár az iparostársadalomra vagy 
a földművelő tömegekre gondolunk, akiknek a kon
gresszus megrendezésének kitüntetése osztály részül ju
tott. Egész Magyarország és nem kizárólag Budapest 
rendezi a lélekemelő kongresszust, éppen ezért 1/ 
egész ország katholikus társadalma megjelenik azon

Kitüntető elismerés. Kralovich Gyula uy. áll -/á- 
zadost és Argay Nándor áll. cl. iskolai igazgatót 1 
Nemzeti Munkavédelem felügyelője dicsérő elismerés
ben részesítette, az intézmény fejlesztése körében vég 
zett eredményes munkásságukért.

A Nagytétényi Polgári Kör bálján két zenekar 
játszik. A Nagytétényi Polgári Kör hagyományos km 
bálját ezidén február ;-én. szombaton rendezi meg \ 
rendezőség ezúttal eleget kivált tenni az ifjúság rég u 
hangoztatott kívánságának és :t hagyományos cigány 
zene mellett jazz-zenérő! is gondoskodik

Kedves Előfizetőinknek és Olvasóinknak nagy mi
boldog ujesztendőt kíván szerkesztőségi gárdánk I i 
évi jókívánságunkat mai lapszámunk vezércikkeiéin 
bővebben kifejtettük.

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör december 31-én 
nagy Szilveszter-estét rendez elsőrendű jár/ zenekar 
közreműködésével Család jegy * pengő

A budafoki premontrei kanonokrendi Szent István 
gimnázium december i«>-én az Anna utcai áll. el. isk«» 
Iában nagysikerű tornabemutatót és karácsonyfa 
ünnepélyt rendezett. A nagyhatású ünnepi beszédet 
a? intézet igazgatója mondotta. Szép sikere volt .1 
meglepő és érdekes tomagyakorlatoknak. az ifjú. de 
tehetséges énekkarnak, valamint Demeter András szí 
va tatának.

Nagy újévi vásár

Schw arcz M iksa
divatáru üzletében, Nagytétény, Fő ucca.

Igen tisztelt vevőimnek és jóbarátainmak 
boldog újévet kívánok!
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A Nagytétényi Iparos Kör műkedvelő gárdája k i 
ráoony mindkét ünnepén szép sikerrel és tolt házak 
mellett játszott i i Csárdáskirálynő« eimü operett -t. 
\I;i. december 31-én. lipunk megjelenése napján nagy 
Szilveszteri bált rendez az Iparoskor a Szcllmann 
\ cndéglőbcn, amelyen a zenét a közkedvelt fúvós
zenekar szó Igáltatja.

A Nagytétényi Polgári Kör december 31-én. mg> 
szilveszteri mulatságot rendez malacsorsolással és éjféli 
kabaréval egybekötve.

Kedves Előfizetőinket ezúton kérjük, hog\ 1/ 
előfizetést lapunk kihordójánál megújítani méltóztns- 
smak. Budapesti és vidéki előfizetőink részére posta
utalványt mellékelünk és kérjük az előfizetési dij pos
tai befizetését.

A nagytétényi Apollo mozgó műsorát olvassa I 
lapunk másik helyén. Csupa ragyogó, uj film. csak
nem egyidőben a pesti premiermozgókkal. Ha élveze
tesen és mégis öleséin akar szórakozni, nézze meg a 
nagytétényi Apollo mozgó szebbnél-szebb műsorait.

Papp Rezső fényképész gyönyörű felvételeket ké 
szil. Ha igaz örömet akar családjának, ismerőseinek 
szerezni. úgy csináltasson művészi fényképet róluk, 
mert ez a legszebb és legmaradandóbb újévi ajándék. 
Papp Rezső műterme. Nagytétény. Fő ut. az Apollo 
mozgó épületében van.

A Hungária Gumigyár 
karácsonyfa-ünnepe

Ünnepélyes külsőségek mellett tartotta meg a 
Cumigyár vezetősége és alkalmazottai az immár ha
gyományos karácsonyi felruházó ünnepélyét, mely al
kalommal ismét számos gycitneket ruházott fel és 
ajándékozott meg szeretetcsomagokkal.

Hatalmas és gyönyörűen feldíszített karácsonyfa 
fogadta a gyár melletti kulturházfcan a vendégeket, 
akiket dr Sólyom Barna Zoltán, a gyár igazgatója üd
vözölt meleg szívélyességgel.

Az ünnepséget a gyár dalárdája vezette b?, ami
kor is az újonnan alakult zenekar kíséretével Beetho
ven: Dicsőit Téged« karácsonyi dalát énekelte mély 
átérzéssel. Majd dr Sólyom B. Zoltán igazgató mondott 
ünnepi beszédet. A mélyértelmü és általános tetszést 
arató szavak után a dalárda a »Cscndes éj« elénck- 
lésével növelte az ünnepi hangulatot. A megajándé
kozott gyermekek nevében a kedves kis Deáki Piroska 
mondott megható köszönetét.

Ez az ünnepély sok szegény és nyomorgó gyer
mek karácsonyát töltötte be örömmel és boldogsággal.

(S. Gy.)

S

I  Nagytétényi Apolló mozgó műsira:
Vidáman kezdi az újévet, ha megnézi műsorainkat!

Január i-én. újévkor, fél 4. háromnegyed 0 és X óra- 
k«»r. A legvidámabb magyar film: Édes a bosszú. 
Erdélyi Mici, Páger Antal. Yaszary Piroska és Rá
day Imre főszereplésével.

Január 2-án. vasárnap, fél 4. háromnegyed 6. X órakor. 
Kacagás a végkimerülésig. Stan és Pan zenés 
táncos operettje: Cigánybecsület, l'gyanckkor- 
Postarablók. Izgalmas vadnyugati történet.

Január n-án. V ízkeresztkor, fél 4. háromnegyed (> és 
8 órakor. Romantikus történet: Koldus és királyfi. 
Mark Twain világhírű regénye. Főszereplők: a 
Mauch ikrek és Erről Elynn.

Január 8 9-én. szombaton 8, vasárnap fél 4. háromne
gyed 6 és 8 órakor: Balaklava. A krimmi gárda.
A hazafiasság, a hősies önfeláldozás fenséges him
nusza. Ilyen kimagasló filmalkotást még mi sem 
mutattunk be. Főszereplő: Erről Elynn.

Ritka alkalm i vételek I
1500 öles termő fajbarackos ölenként 4.—  P-ért. 
2000 öles 4 éves, 1200 öles 5 éves 5 .—  P-ért. 
Telkek és házhelyek Baross Gábor-telepen 3.— 

pengőtől négyszögölenként! —  Üres földek 
ölenként 1.50 P-lő!.

Mielőtt házat, telket, földet vagy őszibarackost 
akar venni vagy eladni, forduljon bizalommal

M iille r  József
engedélyes ingatlanforgalmi irodájához! 
Nagytétény, Fő u. 43. Aut. telefon: 269-930. 
Nagytétény 9.

Épitéstl Átalakitástl
Mindennemű építési, nedves fal szigetelést, 
burkolást, tető átfedést, uj padlózást stb. 
50 százalék megtakarítás mellett vállalja:
m ü l l e r  J ó z s e f
építési vállalkozó, oki. kőművesmester.

Szent István

csokoládé
a  l o g i o k b
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Boldog újévet kíván vevőinek és ismerőseinek
Kludák József ;in-»/ár.  ̂ lienio_____________

Boldog uj évet kivan igen tisztelt vevőinek a 
Lampel d o h á n y tó / s d e .________________ _ _

Igen tisztelt vendégeimnek boldog újévet kiv.i
nők. Illés Ferenc né, wndéglős.________________

Igen tisztelt vevőinek boldog uj évet kíván Gerö
László mu>/eré>/. __________

Nagyrabecsült vevőimnek boldog ujesztendót ki
\ i. k Egressy dohánytőzsde._________________

igen tisztelt vendégeimnek és ismeróseimn.-k hol
. ■ , ____ • • !■ >: k:\ -ii -k Wáhl Nándor, k ■■■ -nm ■-

Boldog újévet kivin igen tisztelt vevőinek özv\, 
Babonits Ferencnél tőzsdetulajdonos

Igen tisztelt és kedve.-* vendégeimnek boldog uj-
‘ kv ■ : !: Posch ( ukr.i'/___________________

Boldog újévet kivin vevőinek és ismerőseinek 
Mehrl Sebestyén divitárus, Fő ut ho.

Boldog újévet kivin tisztelt vendégeinek Páll 
Ernőné vendéglő.**. Baross Gábor-tek-p, IX. utca.

Boldog újévet kivin igen tisztelt vevőinek Gerley
Jcnöné, csemeg,-üzlet-tulajdonos. Kő utca 57.____

Boldog újévet kivin üzletfeleinek és jóbaritainak 
Grósz Jakab asztalosmester es darálómalom-tulajdon<>v 

Igen tisztelt vevőinek boldog újévet ki\.ín Wáhl
Vilmos, més/iros és hentes___________________

Igen tisztelt vevőimnek és jó ismerőseimnek l>* *1 -
dog újévet kivinok. Kiss László férfiszabó._______

Bo.dog újévet kivin vevőinek és Itaritainak
Spillcr György bádogos és vizvczetékszcrelő.

Igen tisztelt vevőinek és barátainak boldog uj 
évet kivin László Géza kereskedő.

Igen tisztelt vevőinek és ismerőseinek ezúton kivin
boldog uj évet Básthy tőzsde._________________

Igen tisztelt vendégeimnek, ismerőseimnek és jó- 
akaróimnak ezúton kívánok boldog ujesztendőt. Ecscdi 
János hölgy és urifodrász.

Rézgállc -  Horganyfeh 
Llthopon -  Mlnlum 
Olommáaag-ban csakis

O R I O N
^ S v é d J a g y O l  kér|Onh!

Gyárija: ■  METALLOCHEMIA Rt. nagytétényi gyártelepe

Kérem a nb. hölgyeket,

banda- v a u  sziraevásárlás elült
nagyon érdekes kirakatainkat és raktárain
kat megtekinteni szíveskedjenek. Szűcsmun- 
káink elsőranguakl Ezidőszerinti olcsó aján
latunk:
b u n d á k ,  r ó k á k ,  p e r e d n e k

▼  C | | | f  n ő é i  « •  s z 6 r m i á r u h á z  
■ •  “  ■ »  Budapest, Király utca 35|37. az. 

GYÁRTELEP: Csepel, Védgát u. 43.
A cég alapítási éve: 1883.

HUMOR
Uj esztendei kívánságok

Irtó Rubin Lajos

Búcsúzunk egy esztendőtől 
Bizony szalad az idő’
Megint egy évvel ifijahh 
Ijelt minálunk minden nő.
Mert az idő múlásával 
t'.sak a férfi lesz üteg 
legalább is igy mondja ezt 
Az itt élő hölgysereg

Hogy mi most a harmincnyolcra 
Mit kívánunk falunknak? 
Megpróbálom szakmák szernil 
Elmondani maguknak'

A pék szerint kiló kenyér 
Pengő húsz lehetne 
A hentes egy kiló húsért 
<>t |iengöt szeretne.
A tejes az olcsó vizel 
A vendéglős hogy berúgjunk 
Kíván az uj évtől.
A szőlő le vétől.
A patikus szerelne sok 
Bicinusl eladni.
A suszter egy pár cipőért 
éXven pengőt kapni 
Az orvosok influenzáit 
Kívánnak az Égtől!
Mi pedig, hegy szabadulnánk 
Meg ettől a HEY-től!
B lever Ernő szeretne sok 
Ullimőt elfogni 
A főjegyzőnk pedig a nagy 
I’ót adót lenyomni!
A Schwarz Misa szerényen csak 
Azt várja az évtől 
Hogy behajt tiz százalékot 
Kintlevőségéből!

Jólétet
boldogságot és jóegészséget kíván j

I tisztelt üzletfeleinek és jóbarátainak 
az uj esztendőben

I E r dő s  József
hirdető iroda tulajdonos 

Budapest. Teréz kőrút 35. —  Telefon: 112-558.

Felelős szerkesztő és kiadó: 
Tesseiy Károly

Telefon: Nagytétény 32.

Faragó nyomda Kispest, Üllői-ut 85 . Tel.: 349-268.


	01

