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Marastoni László kópviseló
a világításról, a helybeli iskolaügy megoldá
sáról, az árvízveszély elhárításáról, valamint 
a Baross-telepi napközi otthon felállításáról 
beszélt a nagytétényi N E P - g y n l é s e n

A Nemzeti Egység Nagytétényi Szervezete január 
19-én este választmányi ülést tartott az Illés-vendéglő
ben, Fáy Ignác elnöklése mellett.

Mészáros Jenő községi főjegyző a választmányi 
tagok érdeklődésére elmondotta, hogy a Nagytétény 
községben felszerelt újabb 28 villanyégő üzembe he
lyezése folyamatban van. Jelenleg a inegyénéi van 
az ügy felebbezés alatt s minden valószínűség sze
rint megtörténik a jóváhagyás. Megemlítette még a 
főjegyző, hogy dr Schultz (iábor járási főszolgabíró 
a helybeli közvilágítási árammal kapcsolatban igen 
jelentős kedvezményt eszközölt ki.

Marastoni László országgyűlési képviselő arról a 
huza vonáról beszélt, amely a világítási egységár 
körül mutatkozik. A kormány megsokalta már ezt 
a különböző egységárat és rendet fog csinálni a vilá
gítás ügyében. A helybeli közvilágítás teljes megoldását 
illetőleg, az alisjKÍnváltozás is nagy garanciát nyújt 
nekünk. —  Egészen biztosan tudom — mondotta Ma
rastoni, - hogy az alispán ur ebben az ügyben rövid 
utón intézkedni fog.

—  A nagytétényi róni. katli. iskola segélye le
járt, —  folytatta beszédét a képviselő. Ez ügyben 
is eljártam a kultuszminiszternél s a segélyt egy to
vábbi évre kieszközöltem.

Mi nem riadtunk vissza semmi áldozattól, — 
folytatta beszédét Marastoni, — amikor iskolánk ügyé
ről volt szó. Két gyönyörű iskolát építettünk fel, 
egyet az anyaközségben, egyet pedig a Baross-telepen. 
Áldatlan állapot azonban, hogy felekezeti iskolával 
kínlódunk, mert az állam 3 tanító személyi kiadását 
azért nem vállalja, mert felekezeti iskolát tartunk 
fenn. Éppen ezért, határozati javaslatot nyújtok be a 
képviselőtestületnek, hogy községi iskolát létesítsünk. 
Ennek megtörténtével azt azonnal felajánljuk az állam
nak s az állam minden bizonny.il átveszi a 3 tanerő 
személyi terheit.

Ezután az árvízveszély elhárításáról beszélt Ma
rastoni. Nagytétényen, a viz levezetésével kapcsolat
ban az illetékes minisztériumtól azt a választ kapta, 
hogy a szükséges munkálatok hamarosan megindul
nak s igy meg leszünk mentve a további árvízve
szélytől.

Végül pedig a Baross-telepi napközi otthon fel
építéséről adott tájékoztatást a képviselő. Ez2el az ak
cióval kapcsolatban a belügyminisztériumban járt, ahol 
megfelelő tervrajzokat kért. Az illetékes ügyosztály azt 
a választ adta, hogy az elöljáróság kérésére a kívánt 
tervrajzokat azonnal meg fogják küldeni.

Marastoni László országgyűlési képviselő nagy fet-
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szést kiváltó beszéde után K'ller Béla választókerületi 
elnök mondott meleg köszönetét a képviselő sokirá
nyú és eredményes munkálkodásáért.

Zavagyák Cyrill hely i főtitkár, Szórád Ferenc, 
Feimer Istv.ín hozzászólásai után Deáki Ferenc az uj 
választójoggal kapcsolatban felvilágosító munkát sür
getett, amely különösképpen a munkásság körében 
volna kívánatos.

Marastoni képviselő megnyugtatta a jelenlévőket, 
mert a kormány utján is meg fog történni a gondos
kodás, hogy mindenki tisztába lehessen az uj választó
jog részleteivel, ö  maga is tájékoztatni fogja a vá- 
lasztmánvt ebben az irányban.

Fáy Ignác elnök további hazafias munkára buz
dító szavaival fejeződött be a lelkes hangulatú köz
gyűlés.

ShvoyLajosmegyéspiispök 
és dr. Preszly Elemér 

főispán Budatétényben
Nagy és örömteljes ünnepe volt január 23-án, va

sárnap Budatétény nagyközségnek: Shvoy Lajos, szé
kesfehérvári püspök és dr Preszly Elemér, titkos taná
csos, Pest vármegye főispánja, felesége kíséretében 
látogatásukkal kitüntették a községet.

Budatétény ugyanis mintegy másfél évvel ezelőtt 
uj plébánost kapott dr Proity Márton személyében. 
Az uj plébános, alig hogy elfoglalta helyét, áttekintette 
a helyzetet: hogy a községben az első és legfontosabb 
teendő egy ovoda és napközi otthon létesítése. Ifjú 
tetterővel és hozzáértéssel azonnal hozzáfogott a szo
ciális érzésre valló, nemes cél megvalósításához, amely- 
munkájában lelkes segítő Pirsakat talált nemes Nemes 
Antal egyházközségi elnök és C'salxa Elemér községi 
főjegyző személyében.

Az uj iskola ünnepélyes felszentelésére jött el a 
püspök és főispán nagy kísérettel, kiket dr Schultz 
■ ábor. budakomyéki járási főszolgabíró, nemes Nemes 

Antal egyházközségi elnök és Csaba Elemér főjegyző 
üdvözöltek Megjelent Gállos Endre községi biró ve
zetésével az egész elöljáróság, több előkelőség, kiknek 
sorában lantsovits Jenő rendörfótanácsost. dr Wen- 
czel Árpád pápai kamarást hittük.

.Az ünnepség a plébániatemplomban tartott szent
misével kezdődött, melyet Shvoy megyéspüspök mon
dott, utána következett az uj ovtxla felszentelése. A 
felszentelés után nemes Nemes Antal szép beszédben 
•megköszönte úgy a püspöknek, mint a főispánnak, 
s a kegyelmes asszonynak, hogy látogatásukkal a köz
séget és ennek legújabb intézményét megtisztelték. 
Köszöni a püspöknek a nagyarányú erkölcsi támoga
tást, Preszly főispánnak, főképpen Pestvármegyének 
nagymérvű anyagi támogatását, mely a főispán hat
hatós támogatásának tudható be. Kiemelte azon egyé
nek neveit, kik az ovoda létesítése körül különös érde
meket szereztek. Elsősorban megemlítette dr Schulz

Gábor főszolgabírót, annak sokirányú támogatását és 
tevékenységét, kiemelte dr Proity Márton plébánost. 
Csaba Elemér főjegyzőt, dr Rostás Kálmánt, Puliász 
Tibor és Károlyt, a lelkes gy űjtő hölgykoszorut, mely
nek élén a fáradhatatlan és mindig ügy buzgó Pethcő 
Attiláné állott. Az építkezést Lemer Károly jónevü épí
tész tervezte és vezette.

A püspök a szép szavakat megliatva köszönte 
meg. Mindig szeretettel gondol és jön el Budatétényre. 
mert itt egy ritkán előforduló, szeretetteljes, egymást 
megértő, családias társadalmat talál.

Megay Viktor levente főoktató előtt a püspök 
megdicsérte a leventék jn-ldás magatartását.

Délben a Szent Imre-Otthonban 120 személyes 
ünnepi ebéd volt. Délután 5 órakor pedig ünnepség 
keretében Shvoy Lajos püspök előadást tartott ame
rikai missziós körútjáról.

Pedá JUUtliíUnaU 6 is fél UÓMftea 
Wuttiekc született az á-Ue^en

A  g y e rm e k  4  h e te  é l  és  g y a r a p o d ik

Pató László borbély, jelenleg i»apirgyári munkás 
24 éves feleségének január 5-én, koraszülés folytán, 

amely elesés miatt következett be —  kisfia szü
letett. A 6 és fél hónapra világot látott gy ermek szüle
tésekor 1 kiló és 25 deka volt. A gyermek vattába 
van bepólyázva és bölcsője alatt állandóan forralt viz 
sistereg.

Minden remény megvan arra, hogy a már 4. hete 
világra jött gyermek életben marad, mert édesanyja 
táplálja öt s a gyermek súlyban gyarajMxlik és 6 cen
timétert nőtt születése óta.

Az orvosi körök is felfigyelnek a nagytétényi 
érdekes esetre.
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JÁcsadaltni és ynméssd esetné*uy, itotl 
a Hayytétéhyi ipacos és Ueeexkedtí-bál
V l a w s & u ü . < z t H i , b M ü * a t r ^ ( K v z M a k < > > z i a t t a a H a t y t * ^ ^ U ö z f a s - í t y d

A Nagytétény-Budatétényi Ipartestület, a Nagy
tétényi Iparoskor és annak Kereskedői Szakosztálya 
az építendő székház-alap javára január 29-én, a Szel- 
mann-vendéglő termeiben, nagy érdeklődéssel kisért. 
díszes bált rendezett.

A valóban kitűnő tánczenét Zsolnay János buda
pesti cigányprímás cigány- és jazz egyesitett zene
kara szolgáltatta.

A művészi műsorban nem kisebb művészek szere
peltek, mint Pethes Sándor, a Nemzeti Színház mű
vésze és Dénes György, a Vígszínház művésze. Tréfá
kat, humoros paródiákat, hang- és zeneimitációkat 
adtak elő. a közönség fel-feltöró derültsége kíséreté
ben. Dénes György eleganciájával, Pethes Sándor pe

dig a mindig jóízű humorával hódított.
Nagy és őszinte sikere volt Detre Károly festő

művésznek, (nem értjük, a meghívó mért hirdeti ót 
konferansznak ?), a már közismert, kitűnő karikatúrái 
val. Szelmann Ignácot, Feimer Istvánt, Kubió Lajost 
és Kiss Sándor bírót rajzolta le pillanatok alatt, ha
talmas hahota kíséretében.

A szép bálon a hölgyek dicséretére mondva 
sok ragyogó estélyi toalettben gyönyörködhettünk.

A rendezógárda élén Mészáros Lajos titkár
ral, gondos és körültekintő munkát végzett, mert 
a megjelentek egy feledhetetlenül szép farsangi éjszu 
ka emlékeivel távozhattak a liajnali órákban.

Markő Gyula püspöki tanácsosi 
lesz a Nagytétényi 

Polgári Kör uj elnöke
A  köskeJoelt lelkipisstort kúldöttségileg keresték fel 

* pH kifliin

A Nagytétényi Polgári Kör tisztújító közgyűlését 
előkészítő jelölő bizottság egyhangúlag Markó Gyula 
püspöki tanácsost, plébániát jelölte a Kör elnökéül.

Az elmúlt napokban küldöttségileg kerestek fel 
a püspöki tanácsost, hogy felkérjék a tisztség elválla
lására. A küldöttségben dr Peuncz Ferenc, Kutassy 
Gyula és Szegő József is részt vettek.

Markó Gvula püspöki tanácsos a kozóhajnak 
engedve, - szívesen vállalta elnökké történt jelölését.

Alkalmunk volt beszélni a püspöki tanácsossal, aki 
kijelentette, hogy elnökségét bizonyos feltételek
hez köti.

óliaját — megválasztása esetén a választmány 
előtt teljes részletességgel publikálni fogja.

Meztelenre vetkőz- 
tettek Budapesten egy 

nagytétényi polgárt
Az elmúlt hét egyik virradó éjszakáján a Teleki

téri bénlék között, a szolgálatot teljesítő rendőr, cg\ 
mélyen alvó, teljesen meztelen férfit talált. Hiába pró
bálta a férfit felébreszteni, minden kísérlet, haszta 
lantiak bizonyult, úgy hogy végül is mentőkkel szál 
littatta be a főkapitányságra. Itt a meztelen férfi 
mégiscsak magához tért, de azt kérte, hogy hagyják 
aludni, majd azután elmesél mindent.

Csak másnap délben tért magához, ekkor elmon
dotta. hogy Prókai István a neve, Nagytétényből jött 
a fővárosija ruhavásárlás végett. Vásárolt is egy ruliíit 
és az uj öltönyt azonnal felvette magára, a régit beeső 
magoltatta, majd pedig beült az egyik Teleki-téri ven
déglőbe. Itt rövidesen két férfi telepedett mellév. 
Amikor megtudták, hogy Nagytétényből való. a két 
férfi lelkendezni kezdett:

Hiszen akkor földiek vagyunk, ennek örömér • 
áldomást iszunk!

Addig ittak áldomást, hogy Prókai végül már a 
lábára is alig tudott állni, amikor a két földi támo
gatása mellett elhagyták a vendéglőt, l'j bará* »i azon
ban nem támogatták sokáig Prókáit, mind- «*ze • 

1 bódékig vidék és ott L*v •tkőz.-.-uék. A ren , . 
nyomozást megindította.



A vén szamár K u la m  Gyula 
vezető le lk in  beiktat éta
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Átokhoz a felnőttekhez, akik nwg sze
retnék érteni a gyermeki lélek rejtelmes 
ecomoniságelt.

Emberek sorsa szivemig sajog 

S figyelem őket nagy. mély sóhajjal, 

így jutottam el egy kis kocsmába,

Füstös luk, tele elfojtott jajjal.

A vén kocsmáros asztalomhoz ült,

Jött kamasz fia, aztán a lánya,

A gyermek érzi, ki szereti őt.

Mert ölembe bujt kis unokája.

Kék szemű, göndör, mosolygós lányka. 

Mocsárban virág, füstben verőfény 

S jött a kucséber s két cukor szivet 

Tettem a kicsi leány elé én.

Két cukorszivet, csábosán fénylőt.

Az édességet sztaniol fedte,

A kamasz fiú az asztalunknál 

Utána kapott, csaknem elvette.

A vén kocsmáros, zord rezes hangon 

Kicsapott rögtön szegény gyerekre:

»Te vén szamár, te, ostoba fickó!®

S jól hátbavágta, szörnyűt nevetve.

S a kamasz fiú csak nézett, nézett.

Titkon figyeltem vonagló arait. 

Megtorpanását, álomhullását,

Átéltem én is lelkének harcát.

Mennyit sóvárgott boldogság volt az,

Ami után nyúlt remegő ujja,

Mesevilágból csöppnyi valóság 

Sztaniolpapir fényébe bújva.

Parányi öröm, bús életében

Sivár gyermekkor szép, derűs fénye,

Csokoládé s z ív , fájó szimbólum:

Szerette volna, de el nem érte.

S nezett bánattal, megkövült arccal.

Lám, a fájdalom szivére hullt már.

T i/  fillér egy s z ív  s  nem érhette I. 

folytak könnyei. Sirt a »vén szamár:.

Az ünnepélyes beiktatást Mocsy Mihály 
a pesti ref egyházmegye esperese végzi
A nagytétényi ref. egyház presbitériuma örömmel 

közli velünk, hogy első lelkipásztorának, nagy tiszteletű 
Kutassy Gyulának ünnepélyes beiktatását február 13-án 
délelőtt 10 órakor tartja ünnepélyes istentisztelet kísé
retében. A beiktatást Mocsy Mihály, a pesti ref. egy
házmegye esperese végzi.

Délután 1 órakor közebéd lesz Ambrus Károly 
vendéglőjében.

A nagytétényi államilag 
engedélyezett zeneiskola

félévi hangversenye
Az államilag engedélyezett zeneiskolánk 1938. feb

ruár 2-án, szerdán este 8 órakor fogja tartani félévi 
hangversenyét az Illés-féle teremben. A  hangverse
nyen a zeneiskola különböző osztályait végző növen
dékei mutatják be tanulmányaik eredményét. Sorrend
ben: Bakos Mihály, Lrdniczky Sándor, Mcrai József, 
Bakos Zsuzsi, Mészáros Márta, Mészáros Eszter, Pencz 
Marianne és ősz Mária, Várhelyi László tanár növen
dékei, továbbá Torok Ágnes, Végváry Júlia, Pentz 
Mária, Illés Márta, Ambrus Ilonka és Wlád Margit. 
Szita Oszkár igazgató növendékei szerepelnek gazdag 
műsorral, amely méltán nyújt majd nekünk jogot 
arra, hogy mind a növendékek képességeiről, mind pe
dig Zeneiskolánk nívójáról véleményt alkossunk.

Eltekintve az érdeklődéstől, mellyel zenét sze
rető társadalmunk várja a koncertet, valamelyest köte
lességünkké kell, hogy tegyük, hogy azon minél na
gyobb számban jelenjünk meg. Belépődíj nincs, a 
műsornak a helyszínen való megváltása személyenként 
20 fillér.

1 esseiy ivároly.
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N M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal előadóinak 
őszibarack-termesztési előadása Nagytétényen

A Budavidéki őszibaracktermesztők Szövetkeze
tének felkérésére a M Kir. Külkereskedelmi Hivatal 
szakelőadók bevonásával rend kívül érdekes előadást 
tartott az őszibarack célirányos terjesztéséről és érté
kesítéséről. A hatalmas nagytétényi filmszínház zsúfo
lásig megtelt érdeklődőkkel.

Mészáros Jenő községi főjegyző megnyitójában 
rámutatott a közhasznú ismeretterjesztő előadások nagy 
horderejére, majd a megjelent dr Schultz Gábor já
rási főszolgabírót, Marastoni Uászló országgyűlési kép
viselőt, dr Szabó- Jilek Jenő külkereskedelmi főelő
adót, Kadnóthy István külkeresk főelőadót, vitéz Ma
jor Miklós főfelügyelőt. W'itz Gyula főfelügyelőt, vala

mint dr Urbányi Jenő kir. adjunktust melegen üd
vözölte.

A község által körültekintéssel előkészített közér
dekű előadásnak hatalmas erkölcsi sikere volt. Az elő
adássorozatok megszervezéséért őszinte elismerés illeti 
v. Major Miklós főfelügyelőt, aki mint a nagytétényi 
kirendeltség vezetője, a kirendeltség irodáját nagy ta
pintattal. a termelési területen létesítette, hogy a köz
ségek közti esetleges surWklásokat ezáltal is elkerülje.

A nagy felkészültségre valló előadás-sorozatot a 
tétényi termesztők örömmel fogadták és mindenben 
egyet értettek az előadókkal, abban, hogy a világpiac 
versenyében csak céltudatos, szakszerű és egységes 
munkával érhetnek el sikert.

A nagytétényi rom. katolikus egyháztanács pere 
dr. vitéz Molcsányi ellen -• békés befejezést nyert

Dt. uit&z DlotMÓHifi índu. saiHÓlUozásának adóit Uifeiczéot

Emlékezetes még lapunk olvasói előtt, hogy dr 
vitéz Molcsányi Endre a Nagytétényi Újság 1936. évi 
október i-iki számában »Egy őszinte szó az egyház- 
községi adó felemelcséhez« címmel kritikai cikket írt 
a nagytétényi róm. katolikus egyháztanács adóemelési 
eljárásról s cikkében szabálytalan adókivetéssel vá
dolta meg a tanácsot.

Az egyháztanács felhatalmazására Markó Gyula 
püsjjoki tanácsos, plébános, sajtó utján elkövetett rá
galmazásért emelt vádat dr vitéz Molcsányi ellen s 

ezt a sajtópert január 21 -én tárgyalta a királyi tör
vényszék.

A tárgyalás előtt, a büntetőtörvényszék folyosó
ján a várakozó Markó Gyula püspöki tanácsos és dr 
vitéz Molcsány i Endre hosszabb eszmecserét folytatott 
és mindketten egyetértve keresték a per békés meg
oldásának lehetőségeit.

Az eszmecseréhez csatlakozott később Tessely Ká
roly, lapunk felelős szerkesztője, dr Farkas Alajos 
nagytétényi ügyvéd, valamint Molcsányi dr védője, 
dr Pfeiffier Zoltán, a Független Kisgazdapárt ügyésze.

Dr Horváth törvényszéki tanácselnök a tárgya
lás elején megtette a szokásos békitési kísérletet, ami
kor is dr vitéz Molcsányi Endre kijelentett.*,: sajnálja, 
hogy megírta a cikket, mert ebből kifolyólag cgy- 
házával pillanatny ilag ellentétbe került.

E kijelentést a királyi törvényszék tudomásul véve 
jegyzőkönyvbe foglalta, valamint Markó Gyula püs- 
ix»ki tanácsos, főmagánvádló azt elégtételül elfogadta.

A sajtóper igv teljesen békés megoldást nyert, a

tárgyalás befejeztével Markó Gyula püspöki tanácsos 
és dr vitéz Molcsányi Endre szívélyes kézfogással bú
csúztak el egymástól. Tessely Károly, lapunk felelős 
szerkesztője, Markó Gyula püspöki tanácsos előtt örö
mének adott kifejezést, hogy a sajnálatos ügy az 
eucharisztikus év szellemében, a keresztényi békesség 
jegyében intéződött el.

M o d e r n  c sllld r o tc a t  

é s  a s x t a ll  id m p d K a t  

m in d e n n e m ű  v i l l a m o s  

G d x la r td s l Hé saiül* K e k é t  

b e m u t a t  é s  s x d l l i t  a

Budafoki
Villamosságim.
K iren d e ltség : N agytétény, D a n a  a. 12.
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HOLOySAROK
Az eszményi nő

Irta: Garamvölgyi Marika.

Magasságok, örvények, melyek között a nőnek 
életre-halálra választania kell. a  férfiak előtt többé- 
kevésbé homályosak, sőt érthetetlenek. A női lélek 
megértője, ismerője csak nő leltet. Férfi tanulmányoz
hatja évekig, élete fogytáig a nőt. akkor is be kell 
vallania, hogy az elért eredmény csak talilgatás. nem 
pozitívum. Csak a nőnek, a gondolkozó nőnek sikerül 
magából kiindulva, önismerete és emberismerete segít
ségével megérteni ezt az érdekes problémát.

Férfi és nő között nagy különbségek vannak. Ezek 
közül való az is, hogy a férfi életében az értelmi, mig 
a nőében inkább érzelmi dolgok uralkodnak. Ebből 
következik, hogy a férfi nem tudja felfogni a női 
tettek rugóit és nem érdekli, mi megy végbe a nő lel
kében. Kivételt képeznek az irók. akiknek főfoglal
kozásukkal jár a lélekelemzés, emberismeret, de még 
náluk sem találjuk meg a tökéletes női lélekrajzot. 
Mindig egy-egy típus foglalkoztatja őket, ritkán emel
kednek az általánosságba. Az eszményi nő típusát 
azonban mindnyájan szívesen festették meg.

A női eszménykép szükségszerűen változásoknak 
van alávetve. Azért nem beszélhetünk állandó női 
ideálról. Leszögezhetjük azonban, hogy a nőies nő 
vitte el mindig a pálmát. Nőiesség alatt természetesen 
nem külső szépséget, karcsú vagy gömböl\ ded idomo
kat értek, hanem lelki tulajdonságokat. Azokat a nőket 
dicsőítették, akik nagy vállalkozásokra ösztönözték az 
embereket, akik sok örömet okoztak és sok könnyet 
töröltek le. Erkölcsi, esztétikai és jótékonysági érté
küket domborították ki.

A nő inkább arra született, hogy valakinek vala
kije, mint önmagában véve valaki legyen. De két
ségbevonom, hogy a nő elveszti nőiességét, ha az 
alkotás mezejére lép. A nőiességet, ha akarná, akkor 
sem tudná levetkőzni. Tetteinek inditóokaként vagy 
eszközeként, mindig nőies tulajdonságok játszák a ve
zetőszerepet. A magyar történelemből az -Egri nők* 
alakjával támaszthatom alá ezt az érvemet. Az egri 
nők, akik hősiesen védelmezték az egyesült török ha
dak ellen Eger várát, megszűntek volna tettükkel nők 
lenni ? Kevésbé szeretetre méltókká váltak volna sem
mittevő társnőiknél ? A diadal kivívására legfőbb, leg
szebb női tulajdonság a szeretet és önfeláldozás vezette 
őket. A csata után visszavonultak otthonaikba, sze
retett családjuk körébe s folytatták megszakított éle
tüket. Tudományos téren nagyot alkottak és hírnevet 
szereztek maguknak Knralevszka Zsófia és Curiné és 
mégis, senki sem tudta róluk elmondani, liug> rossz

j feleségek, vagy családanyák lettek volna.
Miután kifejtettem, hogy a női lélek ismerője 

| csak nő lehet, hogy az irók sem adlutnak tökéletes 
lélekrajzot, múlhatatlanul szükségét érzem, hogy fel
vázoljam a magam alknttott ideális nő alakját.

Röviden két szóval foglalhatom össze lényegét. 
Intelligens és okos. Intelligens és okos nő mindenütt 
megállja a helyét. A családon kívül és belül egyaránt. 
Ismert közmondás, hogy az asszony az otthont meny
országgá, de pokollá is tudja változtatni. Ha ez igaz, 
akkor kétségtelenül az okos asszony az, aki mennyor
szágot varázsol otthonából. Úgy készül az életre, hogy 
akárhová kerül, mindig a lehető legtökéletesebbet ad- 
Itassa. Ha családanya lesz, a legjobb anya és legjobb 
feleség, ha ónálló, egyedülálló, akkor a legtökéle
tesebb munkaerő. Az okos. intelligens nő nem házsár- 
tos, nem veszekedős, nem türelmetlen. Akaratát nem 
erőszakkal kívánja érvényre juttatni, 1 tanéin finom 
tapintattal. Meg tudja érteni mások törekvéseit, gon
dolkozását. jó és rossz tulajdonságait, ezzel elkerüli a 
társadalmi és rokoni súrlódásokat. Okos nő a férj- 
választásnál is körültekintő, nem a minél előbbi meg
jelenést tartja szem előtt, hanem megvárja, mig a 
hozzáillő jelentkezik, akit egészséges, okos gyermekek
kel ajándékoz meg. Ha nem jön el a várt férj, akkor 
sem esi kkétségbe. Nem lesz hisztériás, zsémbes ki
figurázható vénkisasszony. Pályát választ, ahol meg
találja életörömét, élethivatását és tökéletes dolgozó 
nő lesz.

Nagy sikere volt 
ax Iparos Kör 

teaestjének
Osztatlan tetszést aratott 

a Rubió Lajos által rendesett kabaráműsor

A január l;-iki. hagyományos Iparos Kör-i Tea- 
estély zajos és megérdemelt sikert hozott az Iparos Kör 
tehetséges műkedvelő gárdájának és dalárdájának. A 
műsor —  Rubió Lajos rendezésében —  gyors tempó
ban és változatosan pergett. Kovács Andor a tőle 
megszokott sikerrel konferált. Timkó Erzsébet szava
lata nagy egyes. Domonits Klári és Frisch Jenő tánc- 
duettje remek volt. Nemkülönben nagy sikere volt 
az Iparos Kör tánckarának. Brávó Frisch Jenő! A 
vegyeskarra büszke lehet az egész község. Nagy Sá- 
dor karnagy szép munkát végzett. A vHárom légio- 
nista« cimü bohózatról csak annyit, hogy a vezető 
szereinket Kiss László, Deutelbaum Géza és Rubió 
I-ajos alakította. Kevés műkedvelő gárda dicsekedhet 
ilyen remek trióval. Domonits Anci kedves jelenség 
a színpadon. Remek volt a Gerléi-Major mandolin 
szám. Ls végűi: Hacsck és Sajó! A Wittmann-Rubió
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közismert kettőst alig akarta a közönség leengedni a ' 
színpadról. Az egész jelenetet viharos kacagás kisért.-.

Végeredmény: Az Ij>aros Kor megint megmutatta, 
hogy igenis, igy kell egy előadást megrendezni és 
igy kell a közönséget kiszolgálni.

H U M O R
Elköveti: Rubió Lajos. 

i ARCKÉPCSARNOK

Ebben a rovatban lassan mindenki terítékre kerül. 

Sanyika

Jókedvében hozta közénk 
Biztosan a Teremtő.
Ki lehet ez ? Kitalálják ?
A Szepessv aljegyző!

fi az adóprésnek egyik 
Fontos alkatrésze.
De nem tetszik mindenkinek 
Az ő préselése.

Az alakja olyan sudár, 
mint egy karcsú pálma,
—  Ruha tanácsadója van —
Rebegi a fáma.

Ezentúl majd fűzőt visel 
S cipőt krokodilból.
Teheti, mert beszedi ezt 
Fő és pótadóból...

Halcsont nem lesz a fűzőben,
Nem birja a dereka.
Háztartási alkalmazott 
Nála csak a Rebeka.

A Budaofki Keresztény Polgári Kör február i-én, 
kedden este saját székhazában (Kossuth I-ajos u. 73.) 
táncestélyt rendez. Zenél Horváth Lajos zenekara.

Fényes sikere volt a >pöttyös bálnak«, erről a 
jól sikerűit mulatságról beszélnek kömvékszerte. A 
pöttyös-bál Mátyás Király Polgári Lövész^ Egyesület 
szokásos bálja volt, amelyen Mészáros Jenóné kedves 
ötlete folytán az asszonyok és lányok egyszerű, pöty- 
tvös, karton ruhácskában jelentek meg. A bűbájos 
magyaros ruhák derűs látványa mellett, a kitűnő mu
zsika és a valóban magyaros jókedv csak fokozta a 
hangulatot, amely a reggeli órákig tartotta egyben a 
lövészbarátok társaságát.

A Nagytétényi Vasmunkás Dalkör és az Otthon 
Építkező Szövetkezet február 5-én, szombaton nagy 
műsoros teaestet rendez a Szel inán n vendéglőben. Ze
nét a vasmunkások zenekara szolgáltatja. Teajegy ára 
60 fillér.

HÍREK
Uj káplán Nagytétényen. Shvoy l a  jós székesfehér

vári megyéspüspök Kovács Jenő helyére Molnár Ist
ván csepeli káplánt helyezte Nagytétényre. A szívélyes 
és megnyerő lelkészt nagy rokonszcnwel fogadták a 
tétényiek.

Vitéz Endre László baráti köre február 6-án a 
(Jeliért-szállóban vacsorát rendez az alispán tisztele
tére, melyen az ünnepi szónok dr Sztranyavszky Sán
dor lesz.

A közelgő Eucharisztikus Kongresszus alkalmá
val igen nagy örömünkre szolgál a magyar vidék 
tömeges részvétele, fik fogadják majd legméltóbban 
a többi nemzetek sok tízezerny i képviselőit. Az Eucha
risztikus Kongresszus főbizottsága éjt napj>allá téve 
buzgólkodik a világraszóló esemény hatliatós sike
réért.

—  A Hadirokkantak Nemzeti Szövetsége nagy
tétényi csoportja február 12-én este a Szclmann ven
déglőben nagy műsoros tea-estélyt rendez. Fővárosi 
jazz-zene. Detre Károly konferál. Minden jóérzésü ma
gyar ember szívvel-lélekkel támogassa a Hazánkért 
oly sokat szenvedett hadirokkantjainkat.

Cikkírónk megállapításai. Wmter Iajos munka
társunknak újévi lapszámunk vezető helyén megjelent 
érdekes cikkével kapcsolatosan tájékozódni kíván
tunk nála. községünket érintő megállapításait illető
leg. Cikkírónk felvilágosítása alapján megtudtuk, hogy 
erre vonatkozó közléseiben nem konkrét tényállásokat 
kívánt megállapítani, mert ilyenekről tudomással nem 
is birt. A mi értesüléseink is mindenben igazolják 
cikkírónk ezen megállapításait.

A Körbál. A Nagytétényi Polgári Kör február 
5-én este 9 órai kezdettel rendezi nagyszabásúnak Ígér
kező, hagyományos zártkörű Körbálját. Cigány es 
jazz-zene. Meghívók dr Pencz Ferenc alelnöknél igé
nyelhetők (Fő utca 71. Telefon: 141-350.)

Oborhuber Alfréd főfelügyelő gyásza. A Nagyr- 
téténvi Polgári Kör szeretett elnökét két súlyos gyász
eset érte. Nővére, üzv. Saucnvein Gézáné, szül. Ober- 
huber I.enke 64 éves korában, s ezt követőleg tcst- 
vérbátyja, Oborhuber Géza 72 éves korában elhunyt. 
Általános a részvét a közmegbecsülésben álló Ober- 
huber család iránt.

Papp Rezső fényképész kirakatára felhívjuk Ol
vasóink nagybecsű figyelmét. Csupa tökéletesen kidol
gozott, művészi fénykép. Olcsó árak. Műterem a nagy
tétényi Apolló Mozgó épületében.

Tétényi lövész szép teljesítménye. A fővárosi pénz
intézetek sport-ligája álltai rendezett bankközi céllövő 
versenyen, amelyben a 70 legjobb céllövő vett részt, 
a helybeli Mátyás Király Polgári Lövészegylet tagja 
és főlövésze, Keller Tamás az első dijat nyerte el, 
s ennek látható jeléül a jubiláris tiszteletdijat és pla
kettot kapta. A magunk részéről is örömmel köny
veljük el a szép győzelmet.

A Nagytétényi Apolló Mozgó gyönyörű műsorai
ról beszél Nagytétény és környéke! A szakszerű gond
dal összeállított, művészi műsor minden igényt és 
várakozást kielégít. Olvassa el a teljes kétheti mű
sort lapunk másik helyén.
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\ budafoki leír. jbódaág. mist telekkönyvi hatóság
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Árverési hirdetmény-kivonat.

Egyesült Magyar Malomipar Rt végrehajtatónak 
Gumiért Mátyá- nős Gigler Franciskával 1 végrehajtás 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyéh n a Mck 
könyvi hatóság végreliajtási árverést 330 1* f. tok.- j 
követelés és járulékai behajtása végett a budafoki 
kir. árásbiróság területén levő. Törökbálint községben 
fekvő, s a törökbálinti 2129. s/. tkvi betétben A. - 1 1 
sorsz. 174. hisz. alatt foglalt s jelenleg (lundert Mátyás ; 

nős Rák Máriával dologi adós nevén álló 127 n. öl j 
belteli háznak és udvarnak ama felerészére, amely j 
annak idején .1 Gigler Franciskával nős Günd.-rt Má- j 
tyás nevén állott. 1575 1’ kikiáltási árban elrendelte. I

Az árverést 1938. évi február hó 21. napján dél 
előtt 10 órakor Törökbálint községházánál fogják meg ■ 
tartani.

Az árverés aki kerülő ingatlan illetőségre a ki- I 
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül i 
a kikiáltási ár io*o-át készpénzben, vagy az 1881:1.X. 1 
ic 42 Jí ában meghatározott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek elöleges bírói letétbe helyezéséről 
kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni (i8 8 i:LX. te. 147 . 15° - 
170. 1908:1.x. te. 21. 5).

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb j 
ígéretet tett. ha többet ígérni senki s •in akar. köteles j 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni (ipoí'iXI.. te. 25

Budafok. 1937. évi szept hó 16. napján.

Dr Waldinger - k kir ibiró. A kiadmány hiteléül: 
Máté, s. h. t.
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Árverési hirdetmény-kivonat.

Vágó Jenő végrehajtatnak ifj. láng István és 
társai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi lialóság utáajánlatra az 
újabb árverést 1000 I* tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a Budafok városban fekvő, s a Innia 
foki 2291;. sz. tkvi betétben A 1. sorsz. 1047. Iirsz. 
983 n.öl területű szántóra 1651 j>engö kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1938. február hó 11. napján délelőtt 
• 1 órakor a telekkönyvi liatóság hivatalos helyiségében 
(Városháza, fszt. 16 ajtó; fogják megtartani.

Az árverés aki eső ingatlant a kikiáltási árnál ala
csonyabb árban eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a ma
gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni.

■ nagytétényi Mailt iaz|t mlnn;
A nagytétényi Apolló Mozgó műsorában 
csak igazán nagysikerű filmek szerepelnek:

Február \ szerda (ünnep): Nicsevo. Hősök a tenger
alatt. Küzdelem az asszonyért és az életért. Fő
szereplők: Hány Baur és Iván Muejoukine.

Február 5— 6, szombat, vasárnap. Magyar zenés vig- 
játék. Nagyszerű mulatság lesz. 120-as tempó. 
Habos Gyula, Muráti Lili. Dénes György, Mezey 
Mária, Vizváry Mariska közreműködésével. Bus- 
ter Keaton, a mintatengerész. 4 felvonás tele 
kacagással.

Február 12 13. Már megint megelőzzük a budapesti
mozikat, mert közvetlenül a bemutató filmszín
ház után hozzuk a nagy magyar színmüvet, mely
nek cinu Pusztai szél. Hunyadi Sándor és Indig 
Ottó szerzeménye. I-ázár Mária, Jávor Pál. Kiss 
I-erenc. Rózsahegyi Kálmán, Szeleczky Zita tu
dásuk '/ine-javát adják ebben az igazán remek 
íili I v-n. Áldozatkész műsorunk másik filmje: A 
m.ig ín'le.ektiv. Vígjáték 6 felvonásban.

Klőa<lások kezdete ünnepnap: • ..4, 1". 1 19 órakor:
szombaton 8 órakor; vasárnap »-4, i t 0 és 8 órakor.

Ritka alkalm i vételek 1
1500 öles termő fajbarackos ölenként 4.—  P-ért. 
2000 öles 4 éves, 1200 öles 5 éves =  5.—  P-ért. 
Telkek és házhelyek Baross Gábor-telepcn 3.— 

pengőtől négyszögölenként! —  Üres földek 
ölenként 1.5 0 P-től.

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.

É p i t é s t !  Átalakítást I
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.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Budafok, 1937. évi december hó 24. napján.

Dr Értékes s. k. titkár. A kiadmány hiteléül: 
Máté, s. h. t.

Tessely K á ro ly
Telefon: Nagytétény 32.

j Faragó-nyomda Képest, Cllöi-ut 85  Tel.: 349-338
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