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Magyar igazságok
A közelmúlt eseményei, amelyek a világtörténe

lem en'iinek munkáját a bámuló Európa szeme előtt 
nyilvánvalóvá tették, minket magyarokat örömmel és 
reménységgel tölthetnek el csupán, örömünket és re
ménységeinket indokolttá azok az igazságok teszik, 
amelyek ezekből az eseményekből felénk áradnak, 
elénk tárulnak.

Az első az. hogy valamint nem lehet tartósan és 
Itosszulatlanul. igazságtalanul bánni egyéneknek egy
mással. úgy nem lehet tartós semmiféle nemzetközi 
jogtalanság és igazságtalanság sem a nemzetek egv- 
másközti viszonyában. Az igazságnak olyan erkölcsi 
ereje van. amely mozdulatlanná tudja tenni a fegy
vereket. el tudja némitani az uszítást és tönkreteszi 
az ellem* lázadókat. Az az igazság, amely a szebt/ag- 
gatott Ausztriát és Németországot egymásra utalta és 
egybefüzte a maga ragyogó tisztaságával teljesen el
némította a békeszerződések harsányszavu őreit

Húsz éve hiszünk a magyar feltámadásban, 
nehogy azt higyje valaki, hogy sokaljuk a hitet. De 
ha hinni tudtunk a magunk igazában minden biz
tató jel nélkül, sőt ellenségeink gúnyolódása és esze
veszett tombolása között is rendületlenül most min
den okunk megvan reá, hogy ennek a hitnek hegye
ket mozgató erejét meglássuk és kipróbáljuk magun
kon.

Erre segít — de csak ez segít —  a másik igaz
ság. a magjai* összefogás. Amit mi ezalatt értiml^

több mint politikai egység, több mint felekezeti bé
kesség. több mini gazdasági vagy kulturális megegye
zés magyar összefogás alatt az egyéni életnek, vagyo
nuknak munkának, politikának, kultúrának, felekezc- 
teknek és minden érdeknek a közösség, a magyar kö
zösség szolgálatába állítását értjük. Olyan összefo
gást. amely lisztálun van azzal, hogy a jövendő ki- 
épitésében egy szempont alá keli rendelnünk min
dent: a haza szempontja alá. Jaj nekünk, ha lidérc- 
lángok felé futkosunk, s egymást marva, gyűlölve, el
veszítve józanságunkat, keménységünket és hidegvé
rünket s a feltámadás pillanatát magunk játszuk 
el’ Mohács népét a tatárrakszijat megkóstolt né|H*t 
a saját bűne miatt Trianon átkáig lezuhant népet 
nem lehet eléggé óvni. nem lehet eléggé félteni, nem 
lehet eléggé szeretni ahhoz, hogy ez meg ne történ
jék mégegyszer vele!

Kitől pedig annak a harmadik igazságnak a meg
látása óvhat meg: a magyarság ezeréves történelmi 
szerepének és hivatásának meglátása. Ezer éve ál
lunk itt — mennyire nem frázis most ez a jelző 
bástyaként kelet és nyugat határán. Ezekben a na
pokban is kiderült, hogy ha elaludnánk is itt a vár
tán. a történelem nem enged s/.unnyadozni: fülünkbe 
dörgi kérlelhetetlenül: ki kell áflni a gátra ma min
den magyarnak, váll váll mellett, kéz a kézben, hogy 
újra naggyá, a régi nagy nemzetté legyen a magyar.

Jtv.)
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Irta: Huszár Károly v. miniszterelnök

lelkes n készül nemcsak Buria|>cst és Magyaror
szág hanem az egész katolikus világ a XXXIV. Nem
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra. mely május 
utolsó hetében lesz Budapesten. Oly közel jutottunk 
már a világraszóló nagy ünnepségekhez, hogy az első 
zarándokcsoport Ausztráliából hajón már napokkal 
ezelőtt elindult Buda|>cst felé és két hét múlva meg
indulnak a délamerikai államok nagy zarándokcso
portjai is.

Idehaza az országban a templomokban, az egy
házközségekben. az egyesületekben, a nép gyűlése ken 
fáradhatatlanul és serényen folyik a lelki előkészítés. 
Soha még ilyen belső megújhodás nem volt tapasz
talható. A katolikus közönség kúlömbóző rétegei egy
mással versenyeznek abban, hogy minél méltóbban 
fogadják a legnéltóságosabb ülláriszentség t Ezrével 
járulnak a szentségekhez olyanok, akik már 20 30 
éve elszakadtak és nem éltek a vallás kegyelmi esz
közeivel. A technikai előkészületek olyan előrehala
dott stádiumban vannak, hogy az már Budajtcst ké
pén is meglátszik.

A kormány a főváros, minden közhatóság, az 
egyházközségek versenyeznek buzgóságban ás áldo
zatkészségben, hogy- minél fényesebbé teg.ék a Krisz
tus Király diadalutját. A főváros ünnepi dis/t fog 
ölteni és Budat>cst valósággal egyetlen hatalmas tem-

I plommá alakul át. amelyben 35  nyelven fog felhang
zóm a könyörgő, az engesztelő és a hálaadó ima. XI. 
Pilis pápa egy ik legkedvesebb kardinálisa lesz a Le
gátus és rajta kivid még legalább 20 kardinális vesz 
részt az ünnepségeken. Az öl világrészből hozzánk ér
kező zarándokok tömegeit közel .‘100 püspök fogja ve
zetni. A főünnepségeken közel egymillió ember fog 
résztyenni.

Az Előkészítő Főbizottság minden tervet a leg- 
részleteseblien kidolgozott, úgy hogy semmiben s m 
lesz fennakadás Biztosi va van a vonatközlekedés, az 
élelmezés és a lakás. Minden nép képviselői saját 
nemzeti viseletűkben jelennek meg a főünnep séde
ken. amelyek közül a legnevezetesebbek: az ifjúság 
áldozása, a Kongresszus nyilvános ülései az Iparcsar
nokban. az esti hajókórmenet a Dunán, a Honvédség 
közös szentáldozása, a férfiak éjféli szentségimádása 
és közös szcntáldozása. a pápai Legátus ünnepélyes 
miséje és a Szent Jobb-körmenet.

Aki az ünnepségeken részt akar venni haladék
talanul jek'nlkezzék saját plébániáján, ahol minden 
szükséges felvilágosítást megadnak. Zárt zarándok 
csoportok 75  százalékos kedvezményt élveznek, az 
egyénenként utazók pedig 57  százalékos vasúti ked- 

■ vezményben részesülnek.

A Nemzeti Egység
Nagytétényi Szervezetének gyűlése

Fáy Ignác, Kutassy Gyula, vitéz Borotányi Ferenc érdekes felszólalásai
A Nemzeti Egység Nagytétényi Szervezek már

cius 25-én tartotta rendes havi választmányi ülését, 
az Illés vendéglőién, nagy érdeklődés kíséretében.

Fáy Ignác elnök nagyobb bestédben nug-niléke
zet t arról, hogy az alkotmányrondtoló. törvénytipre^ 
véreskezü diktatúra kitörésének 19-ik évfordulója volt 
március 21-én.

— Mi nem felejtünk — mondotta Fáy Ignác — 
mindent tudunk akkor is ha azok. akik hozsannával 
üdvözölték a Kun Béláékat. Szamuelli Tiborokat, ma 
talán az emberi jogok leghangosabh szószólói, a sza
badságnak látszólagos bajnokai. I)c vegyek tudomá
sul. hogy- mi figyelünk, résen vagyunk és nem felej
tünk. Ezután Fáy Ignác azt fejtegette, hogy a német- 
országi események csak javára válhatnak a magyar
ságnak. Félre kell Unni azonban minden kicsinyes 
széthúzást, rosszhiszemű gáncsoskodást, hazugságot, 
bűnös felekezeti torzsalkodást és kemény elszántság

gal kell haladnunk előre, hogy fajtáinkat egységű- 
foglalva, mi is eredményesen küzdhessünk a ben
nünket sújtó igazságtalanságok megszüntetéséért.

Ezután Darányi miniszterelnök nagy beszédéről 
és hatalmas nemzétépitö gazdasági programjáról be
szélt Fáy Ignác majd azt indítványozta, hogy a vezért 
ez alkalomból táviratilag üdvözölje a nagytétényi szer
vezet. A választmány az indítványhoz egyhangúlag 
hozzájárult.

Kutassy Gyula emelkedett ezután szólásra. A né
metországi események — mondotta — az első per
cekben megdöbbenést keltettek, mert ugv éreztük, 
hogy nagy meglepetések előtt állunk. Mi lesz ve
lünk? — ez a kérdés tornyosult előtérbe, pedig objek
tív változás nem történt. Ezer éve az a helyzetünk, 
hogy kelet, nyugat halárán bástya Magyarország, 
egyedül álló bástya. Magyar testvéreim, csak egy ült 
tudunk megmaradni, kézt-kézbe fogva. Ebben a haj
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szálon füföfő országban még jobban egybe kell [orr- 
nunk. mert nagy hivatása van ennek a magyar nép
nek itt a Duna és Tisza közén. Adja Isten, hogy a 
magyarság Ix* tudja tölteni ezt a történelmi szerepet.

Vitéz Rarotányi Ferenc hosszabb beszédben figyel
meztette a hallgatóságot, hogv rémképeket ne lásson 
senki, ezt kéri tőlünk a magyar külügyminiszter is. 
A németországi eseményekkel kapcsolatban kifejtette 
Rarotányi. hogy ami történt, nem velünk történt és 
nem is történhetik meg velünk.

Keller Béla választókerületi elnök mindenben 
osztja az előtte szóló elgondolásait és az elhangzottak
hoz hozzáfűzte még. hogy gazdasági vonatkozásban is 
bizonyára előnyösen fog alakulni számunkra az uj

helyzet. A közvetlen szomszédos, óriási fogyasztó piac 
döntő jelentőségű mezőgazdasági termékeink szem
pontodtól.

ráy Ignác elnök záróbeszédében elmondotta, hogy 
a Gömbös-emlékműre országos gyűjtés indult. Ezen 
nemes akció közelről érint bennünket, mert mindany- 
nvian érezzük, hogy nagy kötelezettségeink vannak 
Gömbös Gyula emlékével szemben. Örömmel közöl
te, hogy Nagytétény község nagyobb összeggel járult 
hozzá az emlékmű költségeihez s ezzel mentesíteni 
kívánta a község lakosait az egyéni adakozástól, igv 
tehát a választmány a maga részéről sem indít külön 
gyűjtést

„Az alyinci huszárok1' parádés előadása 
a Nagytétényi Iparoskörben

A szép zenéjü láncos operettel a Polgári 
Kör húsz lagu szimfonikus zenekara kiséri

A Nagytétényi Iparoskör közismerten kitűnő mű
kedvelő gárdája április 2-án szombaton és 3-án vasár
nap este a Szelmann féle vendéglőben előadja Szi
lágyi László és Fisemann Mihály nagy sláger o|x*- 
vettjét Az alvinci huszárokat.

Az est legnagyobb művészi érdekessége, hogy a 
szebbnél-szebb táncokat fcrezkövv László színművész, 
az Erzsébetvárosi Színház táncművésze tanította he. 
A nagyszabású operett főrendezője Kiss Béla aki éj
jelt nappallá téve fáradozik az előadás sikerén. Az 
operettben előforduló melodikus dalokat Horváth Ká
roly róni. katli. tanító tanította be, aki igen komoly 
felkészültséggel rendelkezik ezen a téren. Az uj és 
várható nagy szenzáció erejével hat az az örvendetes 
körülmény is hogy a Polgári Kör baráti kézfogással 
az Iparoskor segítségére siet és nagy sikerrel szereplő 
2(1 tagú zenekarával kiséri a szép zenéjü operettet, a 
zenekar élén Várhelyi Lászlóval, a szakavatott kar

naggyal.
A nagy sláger operettnek szereposztása is első

rangú. a szép hangú és tehetséges Hoffmann Jánosné 
lesz a darab primadonnája, a temperamentumos és 
bájos Domanils Klári a szubrelt, a szép hangú és 
kellemes megjelenésű Schenk János a Ixmvivan. A 
folytonos derültségről pedig az utolérhetetlen Kiss 
László. Dcntelbaum Géza. Wittman Pikusz és az ak- 
rohatikusan táncoló Frisch Jenci gondoskodnak. Bra
vúros szerephez jutott lapunk kitűnő munkatársa és 
humoristája: Ruhié> Lajos. De elsőrangú kabinet ala
kítást nyújtanak még Grábits Islvánné. Ecsedi János. 
Kövesdi Kőnig Miéi. Pcntz Lénárd. Grácár Mihály, 
Horváth Ferenc. Vezér Bózsi. Nagv Magda, Sniller 
Annus és a sok kedves görlice alakító, akik a színpa
don szerepelnek.

A nagy sikert látott sláger operett nagytétényi 
Itcmutatójál óriási érdeklődés előzi meg. (T. K.)

Grimm Ferencet óriási részvét kisereteben 
temették el Törökbálinton

Grimm Ferencet. Törökbálint kő ségnek 37  éven 
ál áldásos működést kifejtő körorvosát a Nemzeti 
Egység helyi elnökét, az Orvosi Kamara tagját, a Pest- 
vármegyei Orvosszövetség alel nőkét óriási és valóban 
megható részvét kíséretében temették el Törökbálin
ton.

Temetésén nemcsak a község egész lakossága, de 
környék is megjelent. A nagytétényi Nemzeti Egy

ség szervezete is szép számmal képviselteit1 magái cs 
hatalmas nemzetiszinü szalaggal ellátott koszorút he
lyezett a ravatalra. Nagytétényről megjelentek: Maras-

toni I.ásdó országgyűlési képviselő. Keller Béla vá
lasztókerületi elnök. Fáv Ignác helyi elnök, Zavegyék 
C.yrill körzeti titkár, valamint Kiss László és Bleyer 
Ernő válás tmányi tagok.

A sirhanti ál megható I)cszédek hangzottak el. A 
Nemzeti Egvség Szervezetének képviseletében Keller 
Béla választókerületi elnök mondott megható búcsú
beszédet. Fájdalmas szavakkal búcsúztatta cl a  jó
ságos orvost a Kecskeméti Orvosi Kamara a Pe tvár- 
megyei Orvosszövetség Törökbálint Község Él d áró
sága. a Törökbálinti Kaszinó és a Katholikus Olva-Ó- 

| kör képviselője.
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Megható, hogy az annyi beteget meggyógyító. ál
dásos életű, aranyos kedélyű Grimm Ferencet a róla 
elnevezett utcában és ugyanazon ház előtt érte* a  ha
lai, ahol működésének első operációját végezte. Szo-

, moru érdekességéi epizódja a tragikus esetnek, hogy 
midőn Grimm dr-t a végzetes rosszul UH utolérte, pul
zusát megtapintva, utolsó diagnózisaként igv szólt: 

Az én vonatom elindult...*

Ha roston i László
országgyűlési képviselő nyilatkozik

községünket érintő munkájáról
Lakásán kerestük fel Marastoni László képvi

selőt. aki készséggel nyilatkozott lapunknak Nagyté
tény községgel kapcsolatos eredményes munkájáról.

Mindjárt. l-eszélgetésünk elején elmondotta a kép
viselő. hogy az előző napon, azaz március 2t»-án kint 
járt a Mez tógazdasági Kiállításon s az (át látottak 
nagy élményt és örömet nyújtottak néki

I)r Sehultz Gábor, a mi kedvesés fáradhatat
lan főszolgabiránk mondotta Marastoni óssze- 
tohorozta c napra a budakörnyéki járás gazdatársa- 
dalmát. akik az ö vezetésével igen nagy számmal vol
tak képviselve a remek látványosságot és sok tanulsá
got nyújtó kiállításon. Nagyon Ixddog voltam — je
lentette ki a képviselő hogy hozzájuk csatlakozva., 
velük tölthettem el ezt a kellemes napot. Az érintke
zésnek ezt a formáját szeretem a legjobban, mert 
ilyenkor a választó polgárok színt teljes mértékben 
megnyílik az ö képviselőjük előtt.

A beszélgetés során kérdést intéztünk képvise
lőnkhöz. hogy nyilatkozzon mindazon munkaered- 
ményröl, amely a községünkkel ka|>esolatos.

A Baross Gábor telepi ovoda és napközi ott
hon építési ügye válaszolta Marastoni most már 
a legjobb utón halad, mert járásunk füszolgabirája 
is magáiévá tette annak szükségességét és felettes ha
tóságának is előterjesztene. Kzek szerint csak rövid 
idő kérdése, hogy az általános nagy állami beruházás 
révén, a telepi napközi otthon felépítése is megvaló
suljon.

Mint községünkkel kapcsolatos munkaeredmény
ről -  folytatta nyilatkozatát képviselőnk örömmel 
számolhatok I** arról az örvendetes tényről, hogv a 
helybeli Hungária Gummi Gyár forgalmi adója amely 
mindezideig a fővárosnak kedvezett, most közbelépé
sem és eljárásom alapján, egészen megfordítva. Nagy
tétény község javára állapíttatott meg amely jó pár 
ezer pengő évi bevételi többletet jelent községünknek.

Beszámolok még arról is folytatta nyilatkoza
tát Marastoni - hogy a három felekezeti tanító ál
lamsegélyét amely december 3 !-ével lejárt, sikerült 
továbbra is a rémi. kath. egyház részére támogatás
képpen megkapnom.

Amikor a buesu/ásnál köszönetét mondtunk kép
viselőnknek érdeklődésre számottartó értékes tájékoz
tatásáért. ö kijelentette, hogv iga/, örömmel nyilatko
zott. mert az elmondott közérdekű ténykedéseivel1 
anyagi előnyöket hizto.sib.tt községünknek.

Kimenőben. a kertben. Marastoni fiával beszél
gettünk még, aki egy. a képviselőnk legendás jószi

vével ka|K*.solalos. meghaló történetet mondott cl ne
künk.

Az elműt héten, kimerültén érkezett otthonába 
képviselőnk, egész éjszaka tartű, fárasztó utazás után. 
A kora délutáni órákban lefeküdt hát pihenni. Hó- 
viddcl ezután. egy fiatal munkáslány csengetett k* a 
házba. Képviselőnk felesége kinyitotta az ablakot és 
azon ál kérdezte meg a leányból, hogy mi a szándéka. 
A leány, aki jótakaró munkástársainak tanácsára 
gyalog jött Törökbálintról Nagytétényre s akinek fo
galma sem volt arról, hogy Marastoni László kicsoda 
vagy micsoda, ezzel a keresetlen szavú és megható kér
déssel válaszolt: Kérem széfien, ilt lakik az a jó 
ember, aki mindenkinek munkát szerez?*

Marastoninénak könnybe lábadt a szeme, pár 
jó szót szólt a leányhoz, azután felébresztette a holt 
fáradt képviselőt.

Haza felé menet mi is elgondolkoztunk, Fülünkbe 
csengtek, az egyszerű, kenyér után loholó munkás
leány szavai: Kérem, itl lakik az a jó ember?
Igen itt lakik Itl lakik közöttünk Nagytétényen. 
Mindnyájunkat ismer. Harminc évig volt a falu jegy
zője. Mélységesen összeforrt mindnyájunkkal és nincs 
az a gonoszság, amely az. ö szereidét megsemmisít
hetné. (T. K.)

M o d e r n  c a iU d r o U a t  

é a  o a a / o l i  i d m p ű U a t  

m in d e n n e m ű  v i l l a m o s  

b ó x ta rtd a i  I t é a a U f^ it e k c f  
b e m u t a t  é s  a x d l U t  a

Budafoki
Villamosságiiu
K irende ltség : Nagytétény, Dana a . 12.
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As&zMf támogat férfit...
Elnézem őket. Mennek az utcán.
A férti roncs. Szép, ifjú arcán 
A szenvedés hogy végig szántott 
S rányomta bélyegét, a ráncot.
Kínnal vonszolja beteg testét,
Diák korában lányok lesték,
Szerelem mézét kínálták néki 
S most fáj, fáj minden. Többé nem férfi.
Vagy tán fajtája vétkét hordja 
Szörnyű átokként és semmi dolga 
Többé e földön dal'al, jó kedvvel,
Lélegzik csupán, mert hát élni kell.
S asszonya, aki mellette lépked,
A tavasz mása, derű, ígéret,
Ö  támogatja dallal, szép szóval,
Vigasszal, hittel, illúzióval,
Ezt az asszonyt az angya'ok védik,
Ö  támogatja az »erős« férfit.
Elnézem őket minden reggel,
Szomorú séta. Balzsama mégis 
Szivemre hull. Lám, eszményi asszony 
Él itt közöttünk. S örül az ég is.
És elgondolom, keserű szívvel:
Ennek a szépnek, ennek a szentnek,
A  földi nagy hatalmasságok 
Nem adnak díszes érdemrendet.
Pedig égi tűz lángol a szemén,
Glória fénye ragyog a fején,
S az emberek lám, alig értik:
Egy asszony támogat egy férfit...

Tessely Károly

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-től.

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

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

Építést I 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.

E g y h á z i hitele
A Nagytétényi Róm. Katolikus Egyház az elmúlt

héten lélekemelő hangulat kíséretében missziós hetet 
tartott, az eucharisztikus szentév méltó előkészítésére. 
A templomot minden alkaloménál zsúfolásig megtöl
tötték a hívek, hogy lelkűkbe zárhassák az isteni igé
ket. Nagy örömmel állapítható meg, hogy a lelkigya
korlatot vezető missziós Páter szentbeszédci és buzdí
tó szavai jó talajra találtak a nagytétényi hívek lelké
ben, mert a missziós hét valóban nagyszerű ered
ménye az volt, hogy több mint 1200 hivő járult a 
szent áldozáshoz. ‘

A lelkigyakorlatokat vezető missziós Pátert köny- 
nyes szemmel búcsúztatta Markó Gyula püspöki ta
nácsos azzal a hő óhajjal, hogy visszavárják ót a nagy
tétényi hívek.

A missziós hét legszebb eredménye az volt, hogy 
a nagytétényi férfiak is tömegesen járultak az Ur asz
talához.

A református egyház hírei* A református egyház 
ápr. 4-tól hétfőtől ápr. 9-ig szombatig bezárólag e van - 
gelizáló estéket tart este 7 órai kezdettel a ref. ima
házban. A nagyheti áhítatokat ápr. 14. 15 és 16-án 
ugyancsak este 7 órakor tartja az egyház. Ápr. 13-án 
este 7 órakor Baross-telepen van nagyheti áhitat. Ápr. 
15-én Nagypénteken Baross-telepen reggel 9 órakor. 
Nagytétényben d. e. 11 órakor van ünnepi Istentisz
telet.

Felhívja az egyház vezetősége a hívek figyelmét 
arra is, hogy husvétkor az Úrvacsora szentségét mind
két napon ki fogja szolgáltatni a híveknek: Baross- 
telepen mindkét napon a d. e. 9 órakor, Nagytétény
ben mindkét napon a d. e. 11 órai Istentisztelet ke
retében.

Mozaiklap
műkő, betoncső, kút gyűrű szükségletét legolcsób

ban szerezheti be
L E S Z T  JE N Ő  cementáru üzemében 

Érd —  megállók mellett
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Nem hagyhatják szó nélkül
dr Darányi Kálmán miniszterelnök győri nagyha
tású Ite-szédét. A magyar sors problémáival foglalkozó 
értékes súlyú megnyilalkozás volt c beszéd, 
amelynek hatása még sokáig érezhető lesz.

A megcsonkilolt magyarság eg>' feldúlt Európa 
közepén árván áll. Darányi azt mondta: Állandóan 
résen kell lenni fis ezzel mindent meg is mondott. 
Mindenre készen kell államink és csak önmagunkba 
kell bíznunk.

A beszéd főrésze egy ezer milliós állami beruhá
zás bejelentése volt. mely a magyar honvédelem ki
építése és számos a magyar közgazdasági élet fel
lendítésére alkalmas közmunka megkezdésére szük
séges. Ezer millió oly nagy szám. mely nem igen for
dul elő a magyar állam háztartásában, fis csodálatos, 
a nagyszabású beszéd elhangzása óta azt is látjuk, 
hogy a miniszterelnök optimizmusa átragadt az or
szág minden polgárára. Megtörtént az a csoda, hogy 
a nemzeti közvélemény pártkülönbség nélkül magáévá 
tette a kormány elnökének elgondolását és kész az 
ebliől következő súlyos anyagi terheket vállalni A 
nemzet megérezte és megértette, hogv a győri szózat 
a történelmi szükségszerűség kifejezője és azért osz
tatlan bizalommal adózik a kormány iránt

Egy milliárd pengő nagyon sok pénz. de ne 
sajnáljuk, hisz tudjuk, hogy nagvrésze a honvéd
ségre megy. mely minden mugvamak büszk.sége kell, 
hogy legyen! A magyar hadseregre a pénzt sajnálni! 
nem kell mert ha azon takarítani akarnók. tehet,

hogy drágán fizetünk érte.
Meg vagyunk győződve, hogy a hadseregre fordí

tott pénz a legjobb befektetés. E licruházással srapo 
ritjuk a munkaalkalmat, felélénkítjük a/, ország gaz 
dasági életét. Az állam nem csak a gyáraknak és 
munkásoknak ad keresetet, de lehetőséget nyújt az 
értelmiségi osztályhoz tartozók eIhelyezkedésére is. 
vagyis az állam közvetve munkaalka'mat ad. Ez 
lielycs és szükséges Ls.

Ha a kormány a megindított közmunkákkal meg
adja az országnak a külső biztonságot, egyúttal meg 
oldja a belső biztonság feladatát is.

Nekünk, polgároknak csak az legyen a felada
tunk. hogv megértéssel, szeretettel fogadjuk a kor
mány programját

1 együnk egységesek, fegyelmezettek, kitartók. Ki
tartással. szilárd elhatározással és nkarut'.al azon dol
gozzunk. hogy országunk erkölcsileg, gazdaságilag és 
tekintélyben erősödjék és gyarapodjék.

Ha egységes, egybeforr! lakosság mellett egy, a 
nemzeti célért lelkesedő egészséges hadsereg áll. ak
kor nincs az a hatalom, amellyel sikerrel szemta
né szál ihatnánk.

Szeretettel, megértéssel, l>ékésen és egyesitett erő
vel forrjunk össze Nagymagyarország feltámadásának 
gondolatában. Azt mondja a közmondás: Segíts ma
gadon, az Isten is megsegít l!gy legyen!

Winler Lajos.

Közérdekű hírek
A gyümölcsfák tisztogatási, kaparást munkálatait

mindenki feltétlenül végezze el. Gyümölcsfa-csemetét 
szállítási igazolvány nélkül elszállítani szigorúan ti'os.

Tilos az utcákon, tereken ültetett fák rongálása. 
Mindenki ügyeljen a közvagyonra Mindezen tilalmak 
és rendelkezések áthágása vagy be nem tartása szi
gorú büntetést von maga után.

A szemetet, hulladékot csak a temető melletti 
gödörbe szabad kihordani. Szemetet, szennyvizet az 
utcára önteni szigorúan tilos, az ez ellen vétók szigorú 
büntetésben részesülnek.

A Károly-csapatkereszt igazolványok kiadása egye
lőre szünetel. A kiadandó rendeletét közhírré fogjuk 
tenni.

Szamárköhögésbén szenvedőket azonnal be kell
jelenteni a községházán.

Hadirokkantakat, és tűzharcosokat, adó kedvez
mény illet meg. Akik ezt igénybe óhajtják venni, a 
liadi gondozási igazolvány illetve Károly csapat ke- 
reszt igazolvánnyal jelentkezzenek a községházán.

Mindazok, akik szálas mezőgazdasági terményt 
kivannak a község belterületére, szérüskertjükbe be
hordani. illetve csépelni, kötelesek a községi elöljáró
ságtól április hó 10-ig behordási engedélyt kérni.

Azok a gazdaságok, melyek gazdasági cselédet al
kalmaznak, bérlevelciket belépéskor és kilépéskor, a 
községházán 10 napon belül bemutatni tartoznak.

Más községektől behozott állatokat, a községhá
zán haladék nélkül be kell jelenteni és marha levelüket 
bemutatni.

Szent István

p c n lin l ó tlpL ó im u l d U c
a legfőbb

Zongora láda eladó
Ország ut 84.
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HÍREK

A  h e ly b e li ró m . k a th . és ref. lelkészi h ivatalok
vezetői közös pásztoriéval lel fordultak a gyárak és 
vállalatok munkásságához, az egyházakhoz való hű
ségre buzdítva őket. örömmel vesszük ezt a hirt, 
mint amely a felekezetközi összefogásnak szép és kö
vetésre méltó példája is egyszersmind.

A m árc iu si fagyos éjszakák kártevése még nem 
állapítható meg. Valószínű, hogy lesznek, különösen 
a jártabb völgyekben kisebb károk, mégis remélhető, 
hogy ezek a fagyok nem okoztak a várható termés
ben súlyosabb kárt. Mezőgazdasági szempontból ki
adós esőkre volna szükség.

A z Á nyos P á l Iro d a lm i K ö r nagytétényi műsoros 
estje, amelyet lapunk rendez, husvét utánra halasz- 
tatott, mert ezen a héten az Iparoskör rendez két 
operett előadást, a jövő héten pedig a Polgári Kör 
rendezi hangversenyét.

Baleset a n ag y té tén y i G u m ig yárb an . Folyó hó 28- 
án liáromnegyed 20 órakor a nagytétényi Gumigyár 
vulkanizáló termében egy gőztároló ajtaja kinyílt, a 
túróiéiból a víz mint a gőz kifreccsent és a közeliim 
dolgozó munkásokat leforrázta. Szlck János vulka
nizáló munkás életveszélyesen, Scherhoff József vul
kanizáló munkás súlyosan, Kovács Bálint szerelő se
gítő és (keresztényi Kálmán szerelő könnyebben meg
sérült. A sebesülteket a budafoki mentők a budapesti 
Lj Szent János kórházba szállították.

A N a g y té té n y i P o lg á ri K ö r hangversenye. A Nagy
tétényi Polgári Kör f. hó 9-én nagyszabású házi hang
versenyt rendez Vásárhelyi László karnagy vezetésével. 
A hangversenyt az Illés féle vendéglőben tartják. Hely
igénylés dr Pencz Ferenc titkárnál.

Házasság. Házasságot kötöttek: Márc. 6-án Hor
váth Márton géplakatos Ambrus Ilonával és márc. 
26-án Mocsári Imre gazdasági kocsis Kulbert Julian
nával.

H alá lo zás . Nagytéténven elhunytak: Március 7-én 
üzv. Pál Mihályné szül. Vig Rozália 44 éves korában, 
március 10-én Biczák Józsefné szül. Dcutscli Róza 
75 éves korában, március 20-án Süki Mária 2 éves 
korában és március 21-én Tóth Mihály cipészmester 
63 éves korában, Kopasz Pálné 78 éves korában Buda
pesten.

P ontosan k e ll b e h a jta n i Pest várm egyében  az ad ó 
k a t. Endre László alispán körrendeletét intézett Pest
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vármegye városainak polgármestereihez és a megyei 
községek elöljáróságaihoz. Ebben közli, hogy a kecs
keméti pénzügyigazgatóság jelentése szerint az adó
behajtások érdekében kiadott legutóbbi rendeletek a 
kellő és elvárható eredményt nem hozták meg, ezért 
az alispán nyomatékosan felhívja a polgármestereket 
és a községek elöljáróságait, hogy a közadók behaj
tását a legelső és legfontosabb kötelezettségüknek tarfr 
s;ík, minden rendelkezésre álló munkaerő és idóigény- 
Ixcvételével fokozottabb mértékben törekedjenek leg
alább a múlt évi nivó elérésére.

A N ag y té té n y i A p o lló  M o zg ó  kétheti műsora leg
utóbbi lapszámunkból sajnálatosan kimaradt, mert az 
elkésve, tördelés után érkezett szerkesztőségünkbe. A 
legújabb kétheti műsort lapunk másik helyén közöl
jük s felhívjuk a valóban szenzációs filmekre ked
ves Olvasóink figyelmét.

M écs L ász lónak, a világhírű nagy papköltőnek, 
akit a nagytétényi közöség is jól ismer és lelkesen 
ünnejxílt a lapunk által rendezett nagytétényi Mécs- 
esten, hatalmas sikere volt az elmúlt héten Páriában. 
Mécs László drámai erővel interpretálta költeményeit, 
amelyek a magyar líra hatalmas dicsőségét hirdet
ték. Előadása után. a oelyet magyar nyelven tartott, 
a franciák két legnagyobb színművésze francia nyel
ven tolnjácsolta Mécs László költeményeit, tomboló 
tetszésnyilvánítás kíséretében.

B u d afo k  város és k ö rn y é k i v itéz i járás , április 
hó 2-án este 8 órakor a budafoki Kér. Polgári Kör 
különtermében értekezlet lesz, amelyen vitéz Szokolay 
Kálmán ny. ezredes előadást tart »A katona érteke 
az államban* címmel.

A  N ag y té té n y i H ite lszövetkezet március hó 27- 
én. a kath. egyházközség házában tartotta meg rendes 
évi közgyűlését széles körű érdeklődés kiséretében, 
Fáy Ignác elnöklete mellett. Ismertetve lett az üz
leti eredmény, amely az előző esztendőknél is ked
vezőbb volt. Az alaptőke erősen emelkedett, a  tiszta 
nyereség pedig 4222 P 45 f. volt. A központ által 
ideiglenesen kinevezett igazgatósági tag Fáy Ignác 
lett. Az elhunyt Szapfia Ferenc helyére Guth Józse
fet. az elhalt Pencz Ferenc helyébe Mészáros Jenő 
főjegyzőt választották, mig Schwanauer János lejárt 
igazgatósági mandátumát megújította a közgyűlés.

T ra g ik u s  halá leset, ('.rósz István nagytétényi fu
varosvállalkozó 14 éves polgári iskolai tanuló fia tra
gikus hirtelenséggel meghalt. A szervi szívbajban szen
vedő kisfiú szüleivel együtt megvacsorázott, utána azon
ban rosszullét fogta el, amely percek alatt halállal 
végződött. A porig sújtott szülők iránt osztatlan rész
vét nyilvánult m eg .
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H U M O R
Arcképcsarnok

Irta: Rubin Lajos

Ebbe a rovatba most már a: uj emberek 
is belekerülnek.

l)r Horváth Jfaka!

Olyan erős, mint egy bivaly 
Havas/, mint a róka'
Bocsánat: a rim kedvéért,
Ez a Horváth Jóska!

l ’j  legény jött a faluba! 
Reszkessetek állatok.
Mert általa megszűnt minden 
Hégi állat állapot!

Ezentúl ha migrénje lesz 
Valahol egy Riskának.
I.óhal álba üzennek majd 
I)r Horváth Jóskának!

Ily legény kellett már ide'
Ezt mondja a lány sereg.
Aki erős. mint a szálfa 
Kis vihartól nem remeg.

Erős fiú. doktor: tehát 
Nincs még jövedelme.
Ezek szerint az Isten öt 
Férjnek teremtette'

I  Nagytétényi Ipolló mozgó műsora:
Április 2 -3 . Szombat vasárnap: T o k a ji  rapszódia. A 

magyar összetartás, a magyar cigányzenés jókedv, 
a magyar hazaszeretet filmje. Lehotav Árpád, Ró
zsahegyi Kálmán. Vaszary Piri, Donáth Ági, Bo
ros Géza, Makláry fősz.

Április 9— 10. Szombat vasárnap. Két fogoly. Zil.ihy 
l-ajos regénye filmen. Édes-bus történet a háború 
által egymástól elszakított házaspárról. Jávor Pxil, 
Bajor Gizi, Ágai Irén, Rajnay Gábor, Csórtos 
Gyula, Kópeczi Boócz fősz.

Mindkét magyar film előadása szombaton 8 órakor, 
vasárnap fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor kez
dődik.

A budafoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 

1133— 1938. tk szám

Árverési hirdetmény-kivonat.

Budafoki Polgári Bank rt. k. f t és Brückiv • 
József Béla végrehajtatnak kiskorú Króh Lápót és 
Teréz, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 1108 ar. P Oá f tőkekövetelés járuléka le 
hajlása végett a budafoki kir. járásbíróság területén 
levő. Budafok m. városban fekvő s a budafoki .">301 
sz. tkvi. betétben A 1. sorsz. 1329  6. hrsz a. foglalt 
Steinhruck düllöbeli 176 n-öl szántóra és szőlőre, 
amely az adó- és érlékbizonyitványt szerint házadó 
alá esik 1211 P. azaz Egyezerkctlőszázncgyvennégv 
,H*ngó. nz u. ezen betétben A • 2 . sorsz. 1329-7. hrsz 
a foglalt Steinhruck d időbeli 161. n-öl szántóra és 
szőlőre 40  P 50  f., azaz Negyven pengő 50  fillér 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1938. évi május hó 11. napján dél
előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos he
lyiségében. Városháza, földszint 16 ajtó fogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a végre haj 
tatók kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, dr 
Zahorecz Károly csatlakozott kérelmére 320 0  P-nél 
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Az árvcrclni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10«#-át készpénzben, vagy az 1881. 
EX. le. 12. sj-ában meghatározott árfolyammal szá- 
mitott óvadékképcs crtékpapirosban a kikiddöttnel 

. letenni, vagy a bánatpénznek előle ges bírói letétIk‘ 
helyezéséről kiállított kiéli elismervényt a kiküldött 
nek átadni és az árverési feltételeket aláírni ( 1881. 
EX te 147., 150., 170 1908:EX te 21 §>.

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett. ha töbl>et ígérni senki sem akar. kötél s 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni 1!HI8 XEI. te. 25 . §).

Budafok, 1938 . évi február hó 7 . napján.

I)r Értékes sk. kir jb titkár Kiadmány hiteléül: 
Olimshatatlan aláírás.

Szerkesztésért és kiadásért felel;

Tessely K á ro ly

Kiadótulajdonos:

N a g y té tén y i Ú jsá g  L a p k ia d ó  V á lla la t

Telefon: Nagytétény 32.

I Faragó-nyomda Kispest, üllói-ut 85. Tel.; 349—
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