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Á sajtófőnök
Ebben az országban alig van elfoglalta!)!) köz

életi tényező: mint Rákóczv Imre. a miniszterelnök
ségi sajtóosztály kiváló vezetője. S mégis. az. utóbbi 
hetekben kétszer talált módot és alkalmat arra. hogy 
az. ország fontosabb problémáiról részben a fővárosi, 
részben a vidéki sajtó képviselői előtt szóljon. Az el
hangzott nagyjelentőségű beszédek, az ö államférfim 
értékeiről győzték meg hallgatóságát, s a sajtón ke
resztül az egész ország közvéleményét. Minden aktuá
lis kérdésről azzal a nyíltsággal és őszinteséggel szó
lott, amely közéleti pályafutása alatt mindenkor jel
lemezte. s amely a magyar sajtó munkásai körében 
őszinte liszteletet és megbecsülést váltott ki.

Ez a nyílt őszinteség minden kétséget eloszlat 
az emberek lelkében aziránt, hogy a felelős tényezők 
komolyan törekednek a fennálló kérdéseknek a nem
zet érdekei szerint való megoldására. Aki a sajtéit a 
magyar közélet egyik legszámol le vőb tényezőjének te
kinti, örömmel és lelkesedéssel hallgatta Hákóczv Imre 
dr nagyhorderejű kijelentéseit. Ezekben a kijelenté
sekben igazán nem kívánt a szónok hőkölni egyetlen 
politikai irányzatnak sem, gondolatait és szavait azon
ban a teljes meggyőződés hatotta át.

A felelősségteljesebb pozícióban a nemzeti ügy ér
dekéién állónak tartotta ő is megemlíteni azokat a 
tüneteket, közöttük a nemzeti jövedelem aránytalan 
elosztását — amelyek orvoslása nélkül a nyugodt fej
lődés nem biztosítható és el nem képzelhető. Az olyan 
férfiaknak, mint amilyen a miniszterelnökségnek sze
rencsés kézzel megválasztott mostani sajtófőnöke, n. m 
kell a falut bujniok és nagyképűen, könyvekben, cikk
sorozatokban találni fel az igazi vagy vélt sérelmeket 
az ország nyilvánossága elé. ö  ezeket mind látja, s 
meggyőződését eg sz biztosan nem a falukutatók mun
kái! m>1 meríti, mert amidőn a falvak népének bajain 
kíván segíteni, a nemesen gondolkodó keresztény ma
gyar ur szere te te és bajtársias együttérzése szólal meg

két beszéde
lel ki ismeretélén. Az az együttérzés, az a ragaszkodás, 
amely a Rákóczvakat mindig jellemezte, ha a föld 
elhagyatott népéről volt szó. S ha a dicső fejedelem 
nem tudta tovább tűrni a nemes magyar nemzet 
seléit és szenvedéseit, s egy világhalalommal ütkö
zött meg, hogy ezeket orvosolja, é|H*n úgy Rákóczv 
Imre sem hallgatja el lcgöszintébb véleményét, ami
dőn azokról az ipari, vagy pénzügyi nagvhataJmas- 
ságokról van szó, akiknek kíméletlen és önző árpoliti
kája épp úgy felszaggatják minden rendű és rangú 
magyarok sebeit, mint tették azt 2Ö0 évvel ezelőtt a 
központi bécsi kormány cseh zsoldosai.

Hákóczv Imre beszédeit a keresztény clikum ha
totta át azoknak minden részleteiben. Meggyőződé
sünk. hogy a legel foglaltabb magyar közéleti tényező 
ezzel a kél lészéddel hasznos és értékes szolgálatokat 
tett a kormánynak, amelynek szándékait és a külön
féle kérdésekről vallott felfogását elvégre legjoblxan 
ő ismerheti. Amidőn hallgattuk okos és logikus fejte
getését. egy-egy pillanatra úgy véltük olykor, hogy 
magát Darányi Kálmánt halljuk programot adni a 
szegedi színházban, azzal a különbséggel, hogy a köz
szeretetben és közbecsüléshen álló sajtófőnök talán 
közvetlenebb volt, s mi, a vidéki sajtó munkásai 
éppen azért szenteltünk fokozott figyelmet minden 
gondolatának, mert jól tudjuk, hogy benne egyik kg- 
jobb barátunkat és segíteni mindenkor kész jóaka
rónkat lőcsölhetjük. Kivételes szellemi és lelki gyö
nyörűség volt öl hallgatni, mert a magvar élet. a 
magyar bajok és a problémák egyik legalaposabb 
ismerője, egész lelkét feltárta akkor, amidőn a sajtó 
munkásaihoz szólott.

Bízunk benne, hogy ez az őszinteség, s az ő 
előkelő és nemes gondolkozása termékeny hatással 
lesz mindazokra, akiket sorsuk, vagy szerencséjük 
arra a kivételesen megbecsülésre méltó helyre állí
tott, hogy tollal a kezükben a közvéleményt és a köz
hangulatot irányíthatják.
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Készüljünk fel a közelgő községi 
választásokra —  mondotta 
Marastoni László képviselő 
a Nemzeti Egység gyűlésén

A bíró, törvénybiró, pénztáros, közgyám, 12 elöljáró 
és 10 képviselőtestületi tag választása lesz megejtve

A Nemzeti Egység nagvtetényi szervezek* február 
22-én népes választmányi ülésl tartott. amelyen Fáy 
Ignác elnök a köze Inni 11 km elhunyt Dürnycy Lajos
ról emlékezet meg kegyeletes szavakkal, aki hűség, s 
tagja volt a pártnak.

Ezután Kulassy Gyulái üdvözölte az elnök refor
mátus vezető-lel készi beiktatása alkalmából. Légy 
továbbra is vigasztalója és gyámolitója a rászorulók
nak mondotta Eáy Ignác és karold fel ezután is 
ifjúságunkat, úgy nemes munkád és fáradtságod nem 
fog kárbaveszni. Adjon az Úristen erőt és kitartás! 
neke<l ebhez a nemzetépitö munkához!

Kulassy Gyula meghatót tan mondott köszönetét 
a meleg üdvözlésre. — l'gv érzem mondotta, 
mintha a szeretet pajzsára emellek volna fel. Jól 
tudom, hogy ennek ka|>csáu a jövőben fokozottabb 
kötelességek várnak rám. Célom mögött a magyar 
jövő kiépítése lebeg s ezt a célt mind.'nkor szolgálni 
kívánom. A Nemzeti Egység több mini politika, ez 
a nagy magyar összefogás küzdelme, amely Isten se
gítségével a nemzet feltámadásához vezet.

Marastoni László országgyűlési képviselő emel
kedett ezután szólásra, feszült érdeklődés kíséretében.

— Folyó év tavaszán lesznek a községi választá

sok — mondotta a képviselő. Ne nézzük tétlenül 
mi sem a készülődéseket, hanem legyük m -g az elő
készületeket. Legjobb lenne előkészítő bizottságot ki
küldeni. amely bizottság tervezettel jönne a legköze
lebbi gyűlésünk elé.

Mészáros Jenő községi főjegyző felkérésére azt a 
választ adta. hogy a községi választás alkalmával bí
rót. törvény bírót, pénztárost, közgyámot, 12 elöljárót 
és 10 képviselőtestületi tagot fognak megválasztani.

Mészárt s főjegyző egyben örömmel közöli ■ a vá
lasztmánnyal. hogy a villany világítási ügyijén a köz
ség megegyezett a társasággal és a 2«S lámpa üzcmlie 
helyezése csakhamar megoldást nyer. A főjegyző le
jelentését nagy örömmel fogadta a választmány.

Kelk*r Hél a választókerületi elnök a községi vá
lasztások előkészítésének elvégzésén* 0 tagú bizottság 
kiküldéséi javasolja. Indítványát a választmány egy
hangúlag magáévá tette.

Ezután Fáj- Ignác elnök záróbeszédében felhívta 
a tagok figyelmét a március ló én tartandó hazafias 
ünnepségre. A tagok a gyűlés végeztével élénk 
eszmecserét folytatva még sokáig egvült maradtak.

(T. K.)

ISOLYA
Elborulva ment. Gondok szántották: 
Mi lesz ma? Mert hát élni kell! 
Költőre sem hull égi manna,
Hiába dalol, énekel.
Mi lesz ma? —  sóhajtott fel újra 
S titkolt könqy fénylett szemében, 
Az éhség ördöjge is marta,,
Tíz fillér volt a zsebében.
Kenyeret vegyen e kis pénzen, 
Vagy dohányt, hogy a bódulat 
Elrirgassa s az álmok szárnyán 
Szunnyadjon el az öntudat. 
Kenyeret mégis! —  sóhajtott fel. 
Kenyeret! Az éhség nagy ur!
De nini, hull az első napfény 
Tavasz lesz s az ég kék-azur.

S a budai utcácska sarkáó 
A nap legszebben fénylik tán,
Kis kosárból ibolyát kínál 
Egy szőke hajú, sápadt lány.
»Te kedves-kedves kis ibolya
—  Ujjong a fiú —  »Kike!et!
Istent dicsérni jöttél e földre,
H^gy boldog legyen ki szeret !«
S a könny, mely szemében reszketett 
Most nagy kacagássá derült 
S a gond, a bu, éhség gyötrelme 
Varázsütésre mind elült.
S elökotorta tiz fillérjét.
—  » Kérem a csokrot!. —  halkan szólt.

Bolond mese, kedves Olvasóm:
Az éhes ember költő volt.

Tessely Károly
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A tétényiek legfontosabb problémájáról:

az őszibarack termesztésről 
és értékesítésről

A szövetkezet múltjának kulisszatitkai
Irla: XVintcr

A Nagytétényi l'jság f. évi január 1 i számában 
ilr vitéz Molcsánvi Ián Írét öl egy nagyon érdekes cikk 
jelent meg azon a címen: Önálló hütöházal és pro- 
I tagam lát a tétényi baracknak. I! lénia környékünkre 
nézve oly rendkívül fontos és éleit levágó, hogy nem 
szabad annak larlalmát csak úgy. egy cikkben kime- 
rilcdnek tekinteni, lián in azzal állandóan foglalkozni 
kell és kívánatos volna, ha minél többen szólnának 
hozzá. Hadd alakuljon ki egy egészséges közvélemény.

Az idézel! cikkíró is nemes inlencióval csak a 
köz érdekében szólall fel és fej lég elésében nagyon 
sok megszívlelni való van. Kétségtelen tény az. liogv 
a nagymérvű öszibarackfa-telepilések mialt a leg
rosszabb korlátozások elél a1 néznek a termelők. Az 
már le  bizonyosodod dolog, hogy azok a kisérlelek, 
melyek bizonyos oldalról megindullak arra nézve, 
hogy a mi környékünk őszibarack értékesítéséi helyes 
irányba vezesse a megfelelő eredményre nem ve
zettek és igy helyes az a köveik zteiés is. hogy uj ala
pokra kell fektetni a barackérlékesilés szervét, az 
u. n Szövetkezetei.

Nagyon is igaza van a cikkírónak abban is. hogy 
sokkal célszerűbb és gazdaságosabb volna a kisebb 
kockázattal járna a hazai, belső piac megszervezése, 
meri idén még nagyon sok volna a teendő. De vall
juk te* őszintén, ez az elgondolás csak most alakult 
ki. akkor, amikor már bizomossá I *11. hogy ama első 
feltevés, miszerint minden gondolatunk csak a külföldi 
export legyen, nem a légiielvesebhn k bizonyult és 
beigazolódod, hogy ez milyen óriási nehézségekbe 
és akadályokba ütközik.

fis id engedtessék meg. hogy egy kis történeti 
visszapillantást legyek a mindnyájunk által sokat 
remélt szövetkezet múltjáról.

Trianon által sújtott Csonka-Magyarországon a- 
őszibarackfa nagyobb mérvű telepítése körülbelül 10 
12 évvel ezelőtt indult meg és hatványozva oly nagy 
méretekéi öli. hogy azok a körök, kik ezzel a terme
lési ággal már évtizedekkel előbb foglalkoztak, kezd
tek felfigyelni és aggodalmaskodni: mi lesz az ö 
régi tenyészetükkel, ha ily gomba módra, minden 
terv és sokszor hozzáértés nélkül mindinkább foko
zottabb mértékben szaporodnak az uj telepítések?

Különösen Nagytétény és Budafok vezető egyé
niségei ismerték fel a közelgő veszélyt és kezdett a 
jövőről gondoskodni. Ily módon vetődöd fel egy ér
tékesítési szövetkezel gondolata és ennek lelkes híve
ként szegi kiöli mindjárt Budafok buzgó és nemesen 
gondolkodó polgármestere, ki aggódva városa és kör
nyékének lakosait majd érhető károk miatt, a szép 
ideáltól sarkalva, a mozgalom élére állolt.

Ijijos.

Csakhogy az ideál izmustól a realizmusig nagy 
| ul vezet. Egy szövetkezel és főleg értékesítő szövetkezet 
| megalakításához és az üzletek lebonyolításához főleg 
t pénz kell. A polgármester azt hihette, hogy azok a 

termelők, kiknek ügyét magáévá telte és kikért aztán 
I síkra szállott a saját jól felfogott érdekükben, 
i a megfelelő tökéi rendelkezésre is fogják bocsátani. 

De nem igy történt. Azonban a tervek — jobban 
ábrándok - csak tovább szövi kitek. Ha az egyes 
termelők elég kicsinyek ahhoz, hogy saját érdekükben 
áldozatokat hozzanak, azt gondolták, majd a város, 
mint ilyen, melynek lakosai nagy része mégis ter
melő is. majd előteremti a szükséges lökét . A más 
pénzéből, a város pénzéből (és más város pénzéből 
gondolták a nagytétényiek a terv már megvalósítható. 
Így alakult meg a nagy és nagyobb hütöház és egy 
az. ezt Dériéi -  szerény szövetkezet, melynek kiesi 
tőkéjét is túlnyomó reszten nem az érdekelt terme
lők. hanem a város és néhány, a hütöház építésében 
érdekelt vállalkozó adta.

Megalakult a szövetkezet... Nehéz dolog volt. mé
gis ez volt a könnyebb. Must jóit volna a belső meg
szervezés, az üzlet megszervezése, az értékesítés meg
szervezése. És itt mutatkozott a régi, százados baj, 

i amelyre a kormányzó ur szolnoki beszédéten oly 
klasszikusan és bölcsen rámutatott: hogy fajunk a 

* régi időben politizált, harcolt, vérzett — a jólétet 
fokozó kereskedelemmel és üzlettel elvből nem fog
lalkozott.

És nem akadt a szövetkezetben az az üzletember, 
aki az. üzletet és a kellő organizációt helyesen meg
szervezni hulla volna. Vagy máskép: mán volt a szö
vetkezel vezetőségének, vagy mondjuk. 30  tagú igaz
gatóságának amelyben Nagytétény is szép számmal 
képviselve volt az a képessége, hogy a szövetkezet 
élére egy vezetéshez értő embert tudod volna állítani. 
Ilyen viszonyok melled kénytelen volt a polgármester, 
aki egész éleién át mégis csak közszolgálati ember volt, 
a szövetkezet élére állni és mellékesen azl is vezetni, 
adminisztrálni és üzletet kötni. Egészségének, sza
badságéinak, összes szabad idejének feláldozásával a 
szövetkezetei vezetni és irányítani.

Hogy ez igy történt, csak a termelők az okai. A 
szövetkezet mindazonáltal — és id teljes elismerés 
Záborszkv polgármesternek megállja a helyét, ha 
hivatását csak reszten is te*töltötte. Továbbra is szük
ség lesz reá. Be kell vallani, a szövetkezet küzd mind
azon kérdő nehézségekkel, melyek minden kereske
delmi vállalatnál fennnilanak. Nem áll az a megái 4 J- 
pitás. hil-hiresztelés vagy téves információ, hogy:
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a szövetkezet megalakításával és a lnitóház felépí
tésével egyszersmin<k*nkorra meg fog szűnni az érté- 
kesilés problémája. Ilyet az igazgatóság nem mert 
hirdetni, mert maga s ni hihetett abban. Ilyet rsak 
azok mondhattak, akik a dolog könnyebb oldalát 
fogták és hinni akarták, hogy a szövetkezet m g 
alakulásával megszűnik minden baj. vagy akik a szö
vetkezetnek ártani akartak. Annyi bizonyos, hogy 
maguk a termelők és termesztők is nagyon kárté
konyán hatottak a szövetkezetre. De erről talán 
máskor.

Ma csak óva akarom inteni a nagytétényieket, 
nehogy egy újabb értékesítő szövetkezet vagy külö
nösen hütüház létesítés nek gondolatával foglalkozza
nak. Khhez pénz és hozzá rtés kell És ha egy uj szö
vetkezet céljaira a község pénzének igénybevétek* 
nélkül' össze tudnak hozni húsz-harmincezer pen
gőt. akkor azt a budafoki hútöház kibérlésére, vagy 
uj keretként fektessék pénzüket a már meglévő szö
vetkezet mostani keretéi*1 és ha éreznek magukban

elég erőt és kereskedelmi kéjiességet. ragadják a ve
zetést magukhoz. Ez mindenesetre olcsóbb és prakti
kusabb megoldás. Olt áll a község határában. — 
csak a határul másik oldalán — a legkedvezőbb 
helyen, a k*gmodernebbül berendezett hütüház: itt 
van már bizonyosképen begyakorolt és hozzáértő tiszt- 
viselöikar. Mindmegannyi nem megvetendő, sőt na
gyon megliecsülendő tényező!

Ne csináljunk ellentétet Budafok és Nagytétény 
között. Sok közös érdekük van. melyeket cgycsitcű 
erővel sokkal jobban tudnak elérni, mint külön-külön.

£s végül, ne álmodjunk az árak hivatalos meg
állapításáról ' Ez mindenképen természetellenes, eről
tetett dolog. Ha ideig-óráig megállja helyét, soká nem 
tartható lenn. Az árak mindig a kereslet és kínálat 
törvénye szerint igazodnak, melyet ha erőszakkal meg 
akarnak akasztani, akkor azt a közgazdaság másik 
ága sínyli meg. Az |>edig csak helyi érdekcsoport 
különös érdeke lehet, nem jtedig országos, hazafias 
cél.

A Uon^cesezusi icada üzeni...
Az Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából 

a magyar királyi posta 1938 . május havában ltK) 
százalékos felárral árusítandó <5. 10. 16. 20 . 32 , 10 
és 50  filléres értékjelzésü emlékbélyegeket magában 
foglaló, tehát hét daráidtól álló 150.000 darab Itélyeg- 
blokkot bocsát forgalomba. A 16 és 20  filléres bélyegek 
sorozaton kívül is kaphalétk. Az igy kiltocsátott ösz- 
szes bélyegek természetesen felár nélküli értékben 
postai bérmentesítésre felhasználhatók.

Az említett blokk eladási ára 3.18  jtcngö és 
ezeknek megvásárlására március 12-ig lehet elője
gyezte! ni. Budapesti lakosok a buda|>esti I. számú, 
a vidékiek a huda|>esti 72 . számú postahivatalnál ren- 
desen felbélyegzett levelezőlapon jegyeztethetnek elő. 
Vételárat előre fizetni nem kell és nem is lehet. Ak,ik 
vásárlási szándékukat a fenti méidon előre lejelen
tették. értesítést kapnak arról, hogy igénylésük kielé- 
githetö-e vagy sem. A 16 és 20  filléres bélycg-k 1938. 
májusában külön előzetes jelentkezés nélkül is meg
vásárolhatók lesznek a postahivataloknál.

— o —

A Budapesti közönség áldozatkészségéről a feb- 
ruár 15-én lezárt lakásmegajánlások valóban szép 
képet nyújtanak. A buda|>esti és budapestkörnvéki 
lakosság megértette, hogy milyen nagy ügyről van 
szó. Ezideig csak külföldiek számára fogadott el a 
kongresszus vendéggondozó hivatala egyéni szállás- 
igényléseket a kongresszus időtartamára. Most. mi
után elegendő lakás áll rendelkezésre, magyarországi 
vidékiek is igényelhetnek egyéni elszállásolást a ven
déggondozó hivatal utján, Budapest. IV., Vámház. 
körút 2.

— o—

Közeledik a kongresszus, közek-dnek a főünnep
ségek s igen sokan érdeklődnek a főünnepségeken 
való részvételről, az ülőhelyekről. stb. Az ünnepségek

szinlielyét körű bt* vő kordonon tagsági igazolvánnyal, 
utazási igazolvánnyal, vagy autótagsági jeggyel lehet 
átmenni. Tribün jegyet, ülőhely jegyet vagy autópark 
jegyet csak tagsági igazolvány vagy utazási igazolvány 
felmutatása mellett lehet majd váltani. A Hősök terén 
és a városligeti tó medrében a nyolc tribünön és 
egyébként összesen 137.016  ülőhely lesz. A Duna- 
parton 10.000  (ha jókörme net; és az Andrássy utón 
szintén 10.IKK) ülőhely lesz. Az élőhelyek árai: tribün
bérlet I tribün jegy a Hősök terére. 1 ülőhely a Duna- 
partra. 1 ülőhely az Andrássy útra 10 |>engö. Számo
zott ülőhelyek a Hősök terén 1.50  |>engü. számozott 
ülőhely a tóme<k*rben 1 pengő, ülőhely (számozatlan 
a főmederben 5 0  fillér. Olöliely az Andrássy utón 1 
I>engü. ülőhely a Dunaparton 1 jiengö.

Autótagsági jegy és az autóparkjegy ára még 
pontosan nincs megállapítva. A bérletek hat darab 
kiszakítható jegyet tartalmazó füzet jegyek k*sznck. A 
jegyek a következő ünnepségekre szólnak:

május 25-én délután a Ibisük terén megnyitó ün
nepség,

május 26-án délelőtt a Hősök terén ifjúsági szent
mise,

május 2 6 -án este a Dunaparton hajókörmenct.
május 29-én délelőtt a Hősök terén legátusi szent

mise,

május 29-én délután a Hősök terén záróünnep
ség,

május 30-án délelőtt az Andrássy utón Szent 
Jobb körmenet,

A jegyek március 16-tól lesznek kaphatók a köz
pontban és a meneljcgyirodákban.
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Dr vitéz Endre László alispán küldöttséget 
vezetett vitéz Gömbös Gyulánéhoz

Tizenhét díszpolgári oklevelet nyújtottak t t  az elhunyt minisztereluik özvegyinek

A gödöllői járás tizenhét községe nevélx-n péntek 
délután 5 órakor adták át Gömbös Gyula özvegyének 
a járás községei által készített díszpolgári okleveleket, 
amelyek vitéz Gömbös Gyulának még 1930-ban tör
tént díszpolgárrá választásáról szóltak s amelyeket a 
megboldogult Gömbös Gyula életében nem vehetett 
át. A népes küldöttséget dr vitéz Endre László, Pest 
vámtegye alispánja vezette.

özv. vitéz Gömbös Gyuláné Dóra leánya, Sztra- 
nyavszky Sándor, a képviselőház elnöke, és több tár
sadalmi előkelőség társaságában fogadta a küldött
séget. Vitéz Endre László hangsúlyozta szavai beveze- 
töjében* hogy a gödöllői járás községei akkor válasz
tották díszpolgárrá Gömbös Gyulát, amikor még nem 
volt a hatalomnak azon a fokiin, amelyre később a 
legfelsőbb elhatározás és a nemzet szeretete emelte. 
Gömbös Gyula eszméi már akkor benne éltek az em
berek lelkében, őt tekintették a nagyar nacionalista 
törekvések vezérének, a díszpolgári oklevél tehát nem

a hatalmon lévő embert akarta szolgálni, hanem a 
fajtáját forrón szerető magyart s a járás közönsége 
és az egész ország is meg van győződve arról, hogy 
az országot csak abban a szellemben lehet vezetni, 
amelyet Gömbös Gyula mindenkor képviselt.

- - A Gömbös Gyulához közelállók —  fejezte be 
beszédét vitéz dr Endre László —  örömmel látják, 
hogy Gömbös Gyula özvegye abban a szellemben 
neveli gyermekeit, amely szellemben édesapjuk ol
dalán nevelkedtek.

—  Arra kérem őket is, hogy amikor ezek az ok
levelek kezeik közé kerülnek és ha azok között lapoz
gatnak, emlékezzenek mindig arra, hogy édesapjuk
nak, Gömbös Gyulának emlékét ntélyen a szivébe zárta 
az egész ország.

özv. Gömbös Gyuláné meghatott szavakkal mon
dott köszönetét a küldöttség vezetőjének, dr vitéz 
Endre Lászlónak, majd sokáig elbeszélgetett a kül
döttség tagjaival.

Dr Schultz Gábor fiszoliabirónak 
valanint dr. Blaskovich Gábor vm. 
másodfijegyzönek is nagy esélye 

v a i arra, hogy Pest-várnogye 
főjegyzői állását elnyeri

Legutóbbi lapszámunkban megírtuk, hogy Ney 
Géza főjegyző nyugdíjazásával kapcsolatosan a má
jusi közgyűlés fo g  dönteni a főjegyzői állás betölté
séről.

Lapzártakor örömmel értesülünk, hogy a buda- 
vidéki járás polgársága által oly őszintén nagyrabe- 
csült főszolgabiránk dr Schultz Gábornak igen nagy 
esélyei vannak a Pest vármegye főjegyzői állás elnye
résére. A polgárság szeretctétől és nagyrabecsülésétől 
eltekintve, a szakkörök véleménye is az, hogy dr 
Schultz Gábort messze kimagasló közigazgatási tu
dása és széles látóköre mindenképpen predesztinál
ták e díszes és felelősségteljes állás betöltésére.

A vármegye főjegyzői állásra a múlt szamunkban 
említett dr Pohl Sándor főszolgabírón kívül dr Blas
kovich Lajos vm. másodfőjegyző is pályázik, szintén 
erős eséllyel.

Dr Blaskovich I^ajoshoz, mint a vármegyének im
már 17 éven át működő központi sajtóelőadójához 
régi kapcsolatok fűzik lapunkat s ismervén kivaló 
képességeit, örömmel hallottuk, hogy néki is erős esé
lye van arra nézve, hogy vm. főjegyzőnek megvá
lasztják.

ÉN ÍGY IMÁDKOZOM
Réthy Zoltán dr. versei —  Ányos kiadás

Érző szivii ember lehelletszerü Írása ez a könyv. 
Nem gőgös, nem modemkedó, nem virtuskodó, nem 
hetvenkedő irás ez, nem uj fonna keresés, hanem a 
szívtől, a szeretettől és a nagyon mély érzésektől su
gárzik minden sora.

Igaza van a költőnek: ö  »a Pilis alján, ringó böl
csők felett a dal«. A nemes, tiszta szivek dalnoka 
ő. telítve a családi és szociális eszmék melengető ér
zelmeivel. A magyar anyák költője ő, a gyermekáldás 
boldogságot hozó örömének hirdetője, a gyermeki 
lélek megértő apostola.

A »Magyar anyák a Golgotán« cimü ciklusának 
minden verse élmény. A »Szép asszony tükre« cimü 
ciklusának pedig Réthy Zoltán lírájának csodálatos 
melegsége tárni elénk.

A legtisztultabb világnézet költője ö, egyik ko
moly ígérete a ma élő poétáknak.

Réthy Zoltán dr-t a tétényi közönség is jól is
meri, aki az Ányos Irodalmi Társaság élén megjelent 
a lapunk által rendezett irodalmi estünkön. Remél
jük. viszontlátjuk őt.

»Én igy imádkozom« cimü uj könyve megrendel
hető szerkesztőségünkben.

A  N a g y té té n y i A p o lló  M o zg ó  kétheti műsorát la
punk másik helyén közöljük. Csupa ragyogó nagy 
film. A tétényi moziba járni élvezetes és olcsó szóra
kozás. Tekintse meg az uj műsort, amely a fővárossal 
egyidőben megy.
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H O L G y S A R O K
Irla (iamnuHtlgyi Marika.

Választójogi reform és a nő
Azl mondják. :i nők helyzete nagyon nőin'*/., hogy 

miért1 Frre is készek a földellek. Túlsúlyban va
gyunk. Hál baj ez? Azl felelik: igen. meri nem 
liidunk lerjhez menni mindnyájan. Nem találjuk n 
felségesnek panaszkodásunkal nagy számunk miall** 
A férfiaknál ez erői jeleni, miért kell nálunk gyen
geségei lálni benne' Olt van a hiba. hogy nem vvsz- 
s/uk észre, hogy az élet színpadán csak statiszták 
vagyunk, hololl remk-zök. vagy legalább egy-egv jobb 
jellemszinés ek lehetnénk. Mimién adottságunk meg
van hozzá. A nii sziilelell politikus Crondoljunk arra. 
mennyi találékonyságra, diplomáciára van szüksége 
a minek, hogy férjhez mehess n. állásba juss mi. kar
riert esinálhasson. A no az. akinek a szegénység, a 
nyomor, az igazságtalanság fáj. <> az. aki le Imi eresz 
kedni. aki nem fölfelé demokratikus, hanem lefelé. 
Már inaiig ezek a szociológia elengedhetetlen kellékei. 
Tehát a nő szüleiéit szociológus is. Krl a javak gyűj
téséhez. eloszlásához, gyümölcsöztcléséhez. takarékos
sághoz. tehát gazdaságpolilikai ismeretük van. A nő 
ösztönös megérzéseivel, szeretőiével sok olyan dolgot 
lát meg. amire a férfit ri<log tudása, száraz l<»gikája 
nem vezeti el A társadalom éltető eleme az erkölcs 
kik erkölcsösek*' Akik vallásosak. Hol találjuk leg
nagyobb számmal a \alias.is egyéneket .' A nők között, 
ennélfogva etikai érzékük is van Világosan láthat
juk, hogy a mik hivatott társadalmi vezetők.

A no nagy hatalmi kifejtésre ké|vs a család 
köreién Üdül is. meri okosságával, szereidével úgy 
irányíthatja a családot, ahogy akarja. A köz szolgá
latába állíthatja meggyőző érzékével a férjét s vallá
sos. helyes politikai irányilávsal nevelt gyermekeivel 
biztosíthatja a jövő generácié) gondolkodását is. Saj
nos. erre nagyon kevés nő gondol. Kicsim érdekei 
lekötik, elfelejtetik vele magasabb hivatását. Teljes 
közönyben élnek. A politika és köz ügyek nem érdek
lik okét Oly annyira, hogy a most kiadott választó- 
jogi tervezet hunul rója fel és büntetni óhajtja ezért 
az egész női társadalmat, mert ezzel indokolják, hogy 
a férliak jogával nem lehet egyenlővé tenni a nők t.

Ma történelmi időket élünk. Nagy feladatok vár
nak a női társadalomra, össze kell fognunk és nem 
szabad közönyösnek lenni. A női mozgalomnak uj 
erőre kell kapni, a tetterőnek fel kell lángolni erő
sebben. mint a múltban. Célkitűzéseink legyenek a 
következők megélhetési-, politikai jogaink védelme 
es kiterjesztési-, a társadalom összetartása, a közszel- 
lcm teljes, erkölcsi el\ kiöl irányított befolyásolása és 
a társadalom megvédése, a bomlasztó eszméktől való 
megtisztítása. Nem azért tettem előre az egyéni érde
ket. mintha az fontosabb volna, érte fel lehetne áldozni 
a közérdeket, hanem azért, mert addig nem tudunk 
súlyt, érvényt szerezni eszméinknek, mig saját érde
keinket nem védi ük meg.

K özei jövőt a -n a választójogi reform tárgyalásánál 
szőnyegre kerülnek az elhanyagolt női jogok is. Kérni 
fogják a nők választó jogának egyenlővé tételét a 
férfiakéval. Éber figyelemmel kell kisérni ezeket a

vitákat. Antii most fognak törvényije iktatni, azon
aztán s >!<;íig nem lehet majd változtatni. Nagy fele
lősség 'á r  most ránk. Nemcsak a mi jogaiukal védjük 
most. hanem utódainkét is. ha követeljük az egyen 
jogrságol. A nők szavazati jogának kiszélesítésével 
nemcsak a nő lesz. gazdagabb, nyer a társadalom, 
nyer a kereszténység is vele.

A férfiak büszkék igazságszcrrlctükrc. elfogulat
lanságukra. Csak egy pillantást kell vetnünk a most 
érvénylien levő választójogi törvényre, mindjárt lát
juk. mennyi igazságtalanságot követtek el a nőkkel 
szemben A no később szavazhat, mint a férfi, holott 
előbb érik. mint a férfi. Szavazati jogát rajta kívül 
állé. tényezőktől teszi függővé. Nevezetesen 10 évi m.-g- 
szakitásnélküli munka vállaláshoz vagy nagyszámú 
élő gyermek világrahozásához és életlx-ntartásához 
kötik a jogát. I'öiskolákljól részijén kizárják, rész- 
I n lebeszélik a beiratkozásról, s ugyanakkor előny
ben rés-, sitik a főiskolát végzetteket.

A parlamentben sok védője, de még több ellen
sége lesz a női érdekeknek Mégis remélnünk kell a 
siker kivívását.

IkTcjezésül még azl akarom kifejteni, hogy csak 
a titkos szavazás hívei lehetünk, mert ez észszerű és 
egyedül jogos szavazási mód.

Mih viseljünk lovásszal
A nagy |iesli szalonok elkészüllek a bemutatókra. 

Mindenkinek nagy örönu-t fog szerezni az idei tavaszi 
divat változatosságával. A korai hírek arról számol
nak be. hogy díszesek lesznek a ruháik. A jóslás bevált. 
Sok a szegő, azsur. hímzés, pliss/.é. De aki az egy 
szerű ruhákat kedveli, az is meglalálja a magának 
megfelelőt. A kabátok tulnyomé> része testhezálló. Ka
bátoknak. pclcrincknek egész skálája vonul fel. Csí
pőig érő. háromnegyedes és egész hosszúak. Hosszú 
alatt szoknya széléig érőt értünk, ugyanolyan ?
*' mint a tavalyiak. A holcrókal is kedvelni fogjuk, 
melegebb napokon ruha fölé ezeket viseljük.

Közlök néhány rajzot:
1. Rozsda vörös kis angol kosztüm, kihajtó széle 

krém, zöld a kozejie és ugyanilyen zöld a szoknya.
2. Francia kabát sárga szövetből.
<■ Szegözött buzakék marokén ruha.
I. \ irághimzéssel, plisszéwl diszilett, alhatroz 

színű könnyű szövet ruha. plisszirozott rövid kabát
kával.

Rézgállc -  H o rg a n y fe h é rs = ^ ^ g jg jg g g  
l.ithopon .  Minium 
Olom m ózag-ban csakis

O R I O N
6 d | a g y ű < kérjünk!

Gyárija: ■  METALLOCHEMIA Rt na,ylMínTi«yártálapa
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FEHÉR V IR Á G !
Dörmjn Lajos nnULCrr.

A mcnnvországi országidon 
Fáradt vándor jár magában.
Vándor Im>( van a kezeljen 
S fehér virág gomblyukában.

Ix*lko m<.st is líszta. fehér..
S bármily gvász maradt ulána 
I<*géi'közt'se őröln u n iícp.

I gy érzem, olt a mennyországban’

Angyali kezek rögös útját 
rVliér virággal szórták tele!
De itl a földön közlünk maradi 
I’-rzü, j< sági s. buldog szive.

liubiő Lajos.

Szekszácd

Visszaemlékezés a tetenyiek feledhe
tetlen szekszárdi kirándulására, amelyet 
a nyáron nagy örömmel megismételnek

' an hónapja, liogy voltunk Szekszárdim
Százhúsz tagú néppel, egy kiránduláson.
De azért még most is úgy gondolok r í j».
Mintha ott mulatnék most is a baktáha 
Szinte érzem is még a jó bor zamatját,
Élvezem mindnyájunk alany hangulatját.
Magam előtt látóin a nagy társaságot.
Kiket Pista bácsi ott vendégül látott.
Nejn hiszem, hogy akad c.iak egy is közöttünk 
Ki igy nyilatkozna: .Kár. hogy odamentünk!« 
Mert aki azt mondja, a teremburáját,
Az meg sem kóstolta Szék szárd tüzes borát!

Köriig Antal

HÍREK
A Nagytétényi Polgári Iskola február 2X-án kid 

' v' te jólsikerült műsoros estet rendezett az iskola nö
vendékeinek tehetség*.*? közreműködésével. Az est ki
tűnő megrendezéséért a kiváló tanári kart illeti a tel
jes elismerés.

A 803. sz. »Nagybo!dogass/ony« cserkészcsapat
február 19-én nagysikerű teaestet rendezett a zsúfo
lásig megtelt Szeíman-vendéglőben. A műsor is ki
tűnő volt, amelynek keretében Hétre Károly festőmü- 
\esz \ iharos sikert aratott. Komoly, művészi élményt 
nyújtott Vásárhelyi I.ászló zenetanár és dr Pencz 
tvne hegedüszáma. Sikere volt Major bajos zeneszá
mainak is. A kedves és sokat bu/gojkoiló cserkészek 
szép színdarabját és magánszámait melegen megtap
solta a nagyszámú közönség.

A Keresztény Ifjak Egyesülete budafoki szék- 
házában fegruár 26-án nagysikerű jclmczcstélyt ren
dezett, amelyen a helyi és környékbeli előkelőségek 
is megjelentek. A hangulatos mulatság reggel 6 óráig 
tartott.

A Budafoki Járás Vitézei február cS-án Budafo
kon, .1 Keresztény Polgári Kör helyiségében vitéz tisza- 
•x*ói Hellebronth Antal tüzértábomok. a vitézi kapi-
i.m\ helyettesének és Preszly Elemér főispán védnök
sége alatt nagy érdeklődéssel kisért vitézi estet ren
dezett.

Dérnyey Lajos nyomdatisztviselőt, i tétényjek ked- 
vés Dörnycy bácsiját, óri;í-i részvét kíséretében temet
tek el a helybeli temetőben. A simái l> ‘humy Ferenc 
és Ki*s Sándor mondtak megható beszédet. Dörnvcvr 
kívánság.!, •-/eiint frontliarcos hajtásai is kikisérték 
utolsó útjára, koporsóját pedig a frontharcos lepellel 
borították le. Mélyen lesújtott családja iránt igen nagy 
részvét nyilvánult meg.

A Nagytétényi Polgári Kör multheti ülésén Ober- 
huber Alfréd elnök az elhunyt Dömyey I âjost búcsúz
tatta megható és meleg szavakkal, majd Kutassy (iyu- 
lát üdvözölte lelkésszé történt megválasztása alkalmá
val. Ezután dr Horváth József állatorvost, ifjabb Fei- 
fner Istvánt, Bűz,is Lászlót és Csutoros Pált a vá
lasztmány a tagok sorába egyhangúlag felvette.

Dr Pencz Ferenc titkári jelentéséből megtudtuk, 
hogy a sakkverseny győztese Blcyer Andor lett. Az 
Iparoskör az Alvinczi huszárok, előadására készül. 
A szépzenéjü operettet a Polgári Kör házizenekara 
fogja kisérni. Április elején hangversenyt rendez a 
Kör. Az egyre értékesebb könyvtár részére 104 db 
uj könyvet szereztek b.\ Bravó, Polgári Kör!

Budatétényi Dalárda február hó 20-án a \\ i-/. 
Károlv -féle vendéglőben kitünően sikerült vidám far
sangi és dalosestet rendezett, örömmel látjuk, hogy 
a Fábry Ignác tanfelügyelő elnöklete alatt működő 
dalárda újra éled és kitűnő szerepléssel bizonyította 
be életrevalóságát.

A Nagytétényi Polgári Kör f. évi március 6-án 
(vasárnap) este 8 órakor az Illés-vendéglőben levő he
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lyiségében tartja XXVII. cvi rendes közgyűlését. 
Tárgysorozat: i Tisztikar beszámolója. 2. A zárszá
madások megállapítása. 3. Felmentvény megszavazá- 
zása. 4 lTj tisztikar, választmány és számvizsgáló bi
zottság választása. 5. A költségvetés megállapítása. 
6. Esetleges indítványok.

A N ag y tétén yi Iparo skor és Sportegylete  február 
”  .in Látványos és kitünően sikerült jelmezbált rende
zett. amelyen a zenét elsőrangú fővárosi jazz-zenekar 
szolgáltatta. Húshagyó kedden jólsikerült családias far
sangi estélyt tartottak.

Hangos f ilm b e m u ta tó  D iósd on. A M. Kir. Kül
kereskedelmi Hivatal Diósd község elöljárósága fel
kérésére Diósd községben, a Wéber-vcndéglőbcn feb
ruár 17-én hangos filmbemutatót rendezett, amelyen 
vetítésre kerültek a Hivatalnak úgy belföldön, mint 
külföldön nagy sikert aratott kulturfilmjei. A nagy
sikerű kultureldadás megrendezése körül vitéz Major 
Miklós főfelügyelő, a nagytétényi kirendeltség veze
tője hatliatósan tevékenykedett.

A londo ni posta a lag u tvasu tja  10 éves. Az egész 
világon n.agában álló ez a földalatti vasút, amely ki
zárólag postai zárlatok és csomagok szállítására szol
gál. Az alagút teljes hossza 10 km. átmérője 2.75 m. a 
vonalak kétvágányuak. a kocsik nyomtávja 0.61 méter. 
Egy-egy szerelvény 2— 3 kocsiból áll, egy kocsi 4.09 
méter hosszú. Valamennyi motorkocsiként épült. Az 
alagutvasuc évenkint 6.5 millió levélzsákot és 4.5 mil
lió csomagot szállít. Átlagosan 3— 4 perc alatt lehet 
egy vonatot indítani, tehát 20 óra alatt 3 - 400 vonatot, 
miáltal kevé> személyzettel a lehető legrövidebb idő 
alatt nyer lebonyolítást e nagy világváros postai for
galma. v

A > Mezőgazdaság februári száma rendkívül ér
dekes os tanulságos cikket közöl Westsik Vilmos kísér
leteiről 5 fajta borsó termelésével kapcsolatban, Kol- 
bay Károly: A termesztendő növényfajta helyes meg- 
válasz'ásarói ir. Mutatványszámot lapunkra való hi
vatkozással egyizben készséggel küld a »Mezőgazdaság« 
kiadóhivatala: Budapest, V ili. Baross u. 77.

M iv e l b iz to s íth a tju k  a  té lvé g i perm etezés s ikerét
a gyüm ölcsösben? Erről a kérdésről ir a Növényvéde
lem és Kertészet most megjelent száma. A dúsan 
illusztrál, szine3 gyümölcsképet is közlő két szak
lapból r. •\övényvédelem« kiadóhivatala (Budapest, 
V., Vécsey-u. 4. egy alkalommal díjtalanul küld mu
tatványszámot.

I  Nagytétényi M alié mozgó műsora:
Március 5— 6, szombaton 8, vasárnap fél 4, háromne

gyed 6 és 8 órakor: Elssler F an n y  A reichstadti 
herceg és a világhíres táncosnő romantikus tör
ténete. Tele dallal, tánccal. —  B a n d itá k  országa. 
Bravúros cowboy-film 7 felvonásban.

M o d e r n  c% tíld ro U a t  

é s  a s z t a li  id m p d lta t  

m in d e n n e m ű  v i l l a m o s  

tjd x ta rtd s l  k é g a l l M k e k e f  
b e m u t a t  é s  s x d U l i  a

Budafoki
Villamosságiul.
K irendeltség: Nagytétény, Duna n. 12.

Szent István

csokoládé
a Ugiobb

Ritka alkalm i vételek 1
1500 öles te rm ő  fa jb a ra c k o s  ö le n k é n t 4 .—  P -érf. 
2000 öles 4 éves, 1200 öles 5 éves =  5 .—  P -ért. 
T e lk e k  és házh e lyek  Baross G á b o r-te lcp en  3.—  

pengő tő l négy szö g ö len kén t! —  Üres fö ldek  
ö len k én t 1 .5 0 > - tő l .

M ie lő tt  h áza t, te lk e t, fö ld e t v ag y  őszibarackost 
a k a r venn i vagy e la d n i, fo rd u ljo n  b iza lom m al

M iille r  lázsef
engedélyes ingatlanforgalmi irodájához I 
N a g y té té n y , F ő  u . 43. A u t. te le fo n : 260-930. 
N ag y té té n y  9.

ÉpitéstI Átala' itástl
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:
Tessely K á ro ly

Telefon: Nagytétény 32.

Farosa ; nyoadip Kupééi. Ollót m 8$ lelcion J4V~•**
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