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M a g y a r  f e l t á m a d á s

Husvétkor kézenfekvőnek látszik a magyar fel
támadásról beszélni és írni. Annyira magától kínálkozik 
csakugyan az összehasonlítás és a szimbolikus magya
rázat: a feltámadt Megváltóban a legyőzhetetlen igaz
ság diadalát látni azok is megtanulták, akiknek egyéb
ként a kereszténység e központi igazságra hitbelilcg 
semmit sem. vagy csak valami halván) álmodozást 
jelent. Mi most, amikor mégis a magyar feltámadásról 
beszélünk, semmikép sem akarjuk Krisztus feltáma
dását allegóriának felhasználni: az egész keresztény 
világ a központi igazságát vezércikkszólammá soha
sem szabad csekélyesiteni. A magyar feltámadásnak 
minden esetm az a közössége van a nagy hitbeli 
ténnyel, hogy amint a hivő ember életének, hitének 
legnagyobb igazsága, fundamentális eleme a Krisz
tus feltámadása, úgy a mi mai megvár életünk fun
damentális gondolata sem lehet más, mint nemzetünk 
feltámadása. /

Eme kell felépülnie az egész belpolitikai és gaz
dasági életünknek. Minden igazság annyit ér. amennyi 
gyakorlatúi válik az ember számára. A ma
gyar feltámadás igazság, de gyakorlattá kell tudni 
tenni. Gyakorlatúi úgy lesz, hogy alárendeli magát' 
egy nép egyénileg és társadalmilag, egyedeiben es 
össztségében ennek a gondolatnak. C-ak akkor váhk 
cselekedetté, tettekké, ha uralkodóvá tesszük felet
tünk azt a tudatot, hogy nekünk azért a feltámadásért 
dolgozni, áldozni, veritékezni. sőt ha szükséges 

vérezni is kell.
Hatalmas szociális kérdések várnak megoldásra. 

Az ezekre hozandó áldozatot a magyar feltámadásért 
kell meghozni mindenkinek kivétel nélkül. Gon
doljunk a hatalmas Németország munkájára, amely 
a német feltámadásért valami csodálatos összefogást 
és áldozni tudást mutatott meg az ámuló világnak. 
De ha beszélhet cgv nép arról, hogy a megalázottsag 
sírjából feltámadott, akkor hatalmas szomszédunk és 
régi fegyvertársunk beszélhet erről.

Húsz évet adott a Gondviselés nekünk magyarok
nak a feltámadás e belső előkészítéséhez. Nehéz ut 
volt eddig, de épen most nem szabad csüggedni. 
Idők jele. hogy ma a belső politikában a nagy össze
fogásra való készség erősebb, mint valaha. Meg kell 
látnunk, hogy csak ezzel az összefogással, közös é4 
minden széthúzást kizáró munkával tudjuk biztosí
tani azt. ami magyar életünknek hite. álma. vágya cs 
reménye: feltámadást! Nincs helye ma sem a fcl- 
forgatásnak. sem a kishitüsködésnek: mindkettő bűn 
a nemzet ellen és segítség azoknak, akik nem akarják 
a mi feltámadásunkat. Rajtunk áll: az ut nyitva, csak 
ez a járható, a magyar összefogás vezet a feltámadás
hoz! (y.)

Darányi Kálmán minisz
terelnök köszöneté az 
Országos Frontharcos 
Szövetség elnökének

Darányi Kálmán miniszterelnök gróf Takách-Tol- 
vay József az Országos Frontharcos Szövetség elnöké
hez a következő levelet intézte:

Az Országos Front Harcos Szövetség vezetőségi 
értekezletének egyhangú liatározata alapján szives volt 
Nagy méltóságod a Szövetség százezres tömegét nagvr.i- 
becsült személyével együtt az egyetemes magyarság 
érdekeinek szolgálatára felajánlani. Az Országos Front
harcos Szövetség mögött fegyelmezett, zárt sorokban 
éppen azok sorakoznak fel, akik a világháború alatt,
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a magvarság élet-halál harcában cselekedeteikkel bi- 
/•'nyitották be hazafiasságukat és véráldozatokkal. va
lamint kötelességüknek maradéktalanul teljesítő szel 
leinükke! és példaadásukkal az ország jövendő nem
zedéket számára kijelölték az utat. amelyen az utódok 
nak i.- hal.idniok kell. ha elődeik hazafias gondolkodá
sához hűek akanak maradni. A Frontharcos Szövetség 
a magyar érdekképviseleti életben különös normális

érdeket képvisel, mert érett férfiakból .illó tagjai több 
erkölcsi jogcímet szereztek az országos kérdésekké 
kapcsolatos állásfoglalásra, mint más egyesületek 
pen ezért örömmel és hálás köszönettel fogadom \ i 
méltóságod elnöklete alatt álló Szövetségnek j 
a magyar érdekek szolgálatára történt szives felaján
lását é- kérem Kxellenciádat. hogy méltóztas>ék ,/i 
a Szövetség tagjai előtt is tolmácsolni.

Baracktermelőink érdekében 
érdekes intézkedések történtek

Nyilatkozatra kértük fel Mészáros Jenő községi tó
iig) rőt Nagytétény község közérdekű munkálataival 
kapcsolatban. Megemlítettük. hog\ a helybeli gyü
mölcstermelő gazdák szorongó érzésekkel tekintenek a 
nyár elé. mert nem tudják, módjukban lesz-e kielégítő 
sikerrel értékesíteni a szép tétéini őszibarackot?

Mészáros Jenő főjegyző a következőkben nyilatko
zott c megoldásra váró problémákról:

Dr Schultz (iábor főszolgabíró ur is mélyen a 
szivén viseli a gyümölcstermelő gazdák érdekeit.

Éppen ezért, hogy a környéki termelés ügyét 
előbbre vigye, a budakomyéki járásban megszervezte a 
gyümölcstermelést intézői állást Y.ili l’ál lett az uj in
téző. aki most kacsolódik be a termelési munkába és 
szaktanácsokkal látja el a termelőket.

Szeméhesen is beszéltem az uj gyümölcster- 
melési intézővel és meggyőződtem arról, hogy fő fela
datának tartja az értékesítési probléma megoldását. Il
letékes helyen is interveniál, hogy idejében intézkedés 
történjen az éitékesités érdekében. Az uj intéző azon
ban tisztában van azzal is. hogy az értékesítés megöl- 
tLása igen nehéz probléma, amelynek sikere vagy ku
darca tisztán a termelők összefogásán vagy széthúzá
sán múlik Az értékesítésnél természetesen nagy' szere
pet játszik a gyümölcs faitája és minősége.

A gyümölcstermelés! intéző minden hónap el
ső és harmadik szerdáján hivatalos órát tart a község
házán. E hó :o án szerdán este ~ órakor pedig az ("szi- 
barack egyesület vezetőivel gyümölcsproblémákkal kap
csolatos megbeszélést tartunk a községháza tanácster
mében.

-  1 gyancsak főszolgabiránk intézkedésére junius 
18 és 19-én a járás községeinek képviselői végignézik a 
kecskeméti éjszakai gyümölcspiacot és minta-kerteket. 
Ha idő engedi, a társaság kivonul Bugacra is. Kire a 
kirándulásra jelentkezni lehet a község elöljáróságánál.

Megkértük a fójeg>zót. hogy nyilatkozzon még a 
község folyamatban levő munkálatairól.

Mészáros Jenő az aktuális munkaeredményeket a 
kővetkezőkben volt szives összefoglalni:

-  Az inségmunkák befejeződtek s közel másfél 
kilométeres utat építettünk, az uj temetőrész töltését 
elvégeztük úgy. hogy a temetési menet a jövőben a 
lMósdi utcán megy végig, amelynek portalanításáról 
esetenként kívánunk .gondoskodni.

A piactéren most épül egy hatósági husszék s 
ezentúl kényszervágásokból és magánvágásokból eredő 
hús csak ebben a székben árusítható.

Bizonyára megelégedést fog kelteni -  mon
dotta Mészáros főjegyző, hogy a közvilágítási áram
ár csökkentése és a belterületen már felszerelt 2S lám
pa üzemije helyezése a legrövidebb időn belül megtör
ténik. azután pedig komoh tárgyalás alá vesszük újabb 
100 utcán égő felszerelését és a piactér kivilágítását 

\ főjegyző érdekes és kimerítő közérdekű mil.it- 
kozatát örömmel adjuk közre abban a reményben, 
hogy a nyilatkozat hozzájárul a nagytétényiek húsvéti 
öröméhez. (T. K.)

Ritka alkalm i vé te le k !
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-tő!.

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

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

Épitéstl • Átalakítást!
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.

Rózgálic -  Horqanyfehér^ ^ 1 — =
l.lthopon -  Mlnium 
Olom m ázag-ban csakis

O R I O N
— ^ = v é d j e g y ü t  kérjünk!
Gyétlja: a METALLOCHEMIA Rt na,yl«é*rl (yárttlepa



A* O. K. H. központja Fáy Ignácot
nevezte ki az igazgatóságba 

az elhunyt Szappa Ferenc helyére
Szap pa Oszkár ügyvezető nyilatkozata

_____________________nagytétényi újság s

\/ flnuilt lapszámunkban röviden beszámoltunk 
i nagx letérni Hitelszövetkezet évi közgyűléséről és* 

.1/ ezzel kapcsolatos személyi változásokról. A lapzárt t- 
k -i k;i|>att értesülésünk hiányos volt és most többek 
kívánságára Szappa Oszkár ügyvezetőhöz fordultunk, 
mint legilletékesebbhez, hogy lapunknak nyilatkozzon 
részletesen a közgyűlés lefolyásáról.

Szap|>a < >szkár a következő tárgyilagos nyilatko
zatot tette:

n>vS. március 27-én tartott közgyűlésen Fáy Ignác 
elnökölt. A tárgysorozat előtt meleg hangon emlékezett 
meg az elhunyt Szappa Ferenc üg\ vezető igazgató 

l’tncz Ferenc igazgatósági tagról. Kiemelte, hogy 
S/appa Ferenc liasznos és körültekintő munkájának 
köszönhető, hogx a szövetkezet ismét jó eredménnyel 
jöhet a közgyűlés elé.

Ezután Szappa Oszkár ügyvezető ismertette az 
•V37- évi üzleteredményt, mely ismét sok fejlődést 
mutat az előző évi üzleteredménnyel szemben.

Az elnök bejelentette, hogy a központ Fáy Ignác 
elnököt nevezte ki az elhunyt Szappa Ferenc helyére, 
vele töltx’e lv  az OKH kinevezése alá tartozó igaz
gatósági tagságot.

Az örvendetes bejelentés után a közgyűlés az 
igazgatóságba néhai Pencz F erenc helyébe Mészáros 
Jenő községi jegyzőt, Guth József és Schwanauer. 
János volt ig. tagokat pedig egyhangúlag újból be
választotta az igazgatóságba.

A felügyelő bizottságba pedig egyhangúlag Grósz 
Ferenc lett megválasztva nagy megelégedésre. Erdélyi 
Gábor szövetkezeti tag több kérdésére Szappa Oszkár 
ügyvezető adott szakszerű, kimerítő felvilágositást.«

Ifláuiusi wnlék -  Uuwéti vz&zat!
Március elején Ausztria mámoros lelkesedésben 

um.cpelte a nagx fordulatot: a nagy német birodalom
ba való beolvadásit. Egész Ausztria egy harsogó hang
orkán volt. Aki ezekben a napokban Ausztriára nyi
totta rádióját, egyebet sem hattott. mint órákig tartó 
éljenzést.

Nagy dolog az. amikor egy nép igy át tud forró
sodni. Az ilyen lobogó lelkesedés tüzében sok minden 
ro>sz kiég a nemzet leikéből, hogy eggyéforrva száza
dokig éljen annak a lelkesedésnek felgyülemlett ér
zelmi tartalékából.

Ilyesmi történt nálunk is ifUN-ban. Forró lelke
sedés tüzében eggyé lett az egész magyar nemzet: 
Félszázadig éltünk ebből a tüzből. S most megint nagy 
szükségünk volna eg> ilyen lelkes nemzeti átforró- 
sodásra. Egx újabb 1X48. évi márciusra.

Ma nem tudunk igazán lelkesedni. Csak parancsra 
tűzünk ki itt-ott egx-egy zászlónak sem nevezhető 
fakult rongyot és egykedvűen hallgatjuk, ahogy iskolás 
gyermekeink szavalják a hazafias verseket.

Közönyben, hideg szívvel és fagyos lélekkel csak

Mozaiklap
műkő, betoncső, kutgyürü szükségletét legolcsób

ban szerezheti be
L E 8 Z T  JE N Ő  cementáru üzemében 

Érd —  megállók mellett

meghalni lehet.
Adja Isten, hogx minél előbb elborítson ben

nünket egx újabb tűz. amelyben elég a közönyünk, 
önzésünk, széthúzásunk s melyből eggyéforrva tudjuk 
szolgálni hazánkat Nagymagyarország feltámadására!

Winter Lajos.

M o d e r n  c s i l l á r o k a t  

é s  a s z t a l i  l á m p á k a t  

m i n d e n n e m ű  v i l l a m o s  

h á z t a r t á s i  k é s a ü l é k e k e /
I>0 m u t a t  é s  s z á l l í t  a

Budafoki
Villamosságit.
K iren d e ltség : N agytétény, Duna u. 12.
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E g y h á z i h írek
A Római Katolikus Egyház aktuális ügveixel kap- 

csolath.ui Markó Gyula püspöki tanácsos. pléhános .1 
kö\étkezőket mondotta munkatársunknak:

Most ősi templomunk renoválása van soron, 
ezek a munkálatok azonban nagy szakszerűséget igé
nyellek A templom fal 50 év előtti mázolását lc- 
mosattuk s igy az ert-ck-ti s nagy értékű freskók nap 
tény,1 kerültek. Ezek a freskók, amelyeket az idő 
tönkre tett. át lesznek javítva, hogy visszanyerjék 
eredeti szépségüket.

Kiszállt Nagytétényre az Egy liázmüvészeti Hiva
tal uj igazgatója dr Molnár Ernő képzőművészeti tanár 
titkárával egyetemben és itt megadták a szakszerű 
utasításokat a további munkálatokkal kapcsolatban.

Valóban szép és értékes templomunk egész 
környékünk érdekes látványossága lesz. amelyre büsz
kék lehetnek a nagytétényiek! fejezte be nyilat
kozatát Markó Gyula püspöki tanácsos.

A Református Egyház hírei: Április 3-án volt a 
ref. egyház u. n református (missziói napja. Úgy a 
délelőtti, mint a délutáni előadásokon zsúfolásig meg
töltötte az imaházat a hívek é- érdeklődők sokasig.!, 
kik Hatolka\ Kázmér budapesti. Bogdán Gyula kis- 
|>esti. Demjér. István budafoki lelkészek, dr Holló 
József budapesti iró előadásait nagy figyelemmel hall
gatták végig. Dr Holló József iró személyes tapaszta
latai nyomán tartott nagyon érdekes előadást Szov- 
jetoroszország és Szovjetspanyolország állaniáról Igen 
érdekes könyvekben irta le tapasztalatait, melyek da
rabonként 70 filléréri még kaphatók a ref. lelkés/i 
hivatalban. Gömbös Gy. u. 13.

Húsvéti és nagy heti istentisztek*tek sorrendje a 
ref egyházban Nagyszombaton este 7 órakor Nagy
tétényben. Husvét első napján d. c. 9 órakor Baross- 
telepen uvacsoraosztással . d. e. 11 órakor Nagy
tétényben urvacsoraosztássa 1 . cl. u. 3 órakor N így - 
tétényben. Husvét másnapján d. e. 9 órakor Baross- 
telepen, cl. e 11 órakor Nagytétényben, ugyancsak 
mindkét helyen urvacsoraosztással lesznek az ünnepi 
istentiszteletek.

április ló én nagy sikerrel adta elő a ref. KIÉ 
szenior műkedvelő gárdája Zilahy I.aios nagyszerű 
darabját. .1 Süt a nap ot. Amint liaíljuk, 1 nagy
sikerű előadást megismétlik az előadók, aminek pontos 
időpontját tudatni fogjuk e helyen is.

Ne küldlik leányainkat küllőidre!
A külföldi iskoláknál többet nyujta a bud apesti

Baár-Madas
reform átus leányr.evelő  intézet-

Alapos nyelvi kiképzés — Nyolc osztályú gim
názium Intemátus. Továbbképző. (Gyors-, 
gépiró-, főző- és varró-tanfolyam. Buda legszebb 

és legegészségesebb helyén.

LORANTEY ZSUZSANNA UT 3.
Teljesen modern berendezés. Mérsékelt árak 
Kivánátra tájékoztatásul szolgál az

IGAZGATÓSÁG.

h ír e k
Teltáhtadás!

Gyümölcsfák hófehér virága 
üclckacag a hozsánnába.
A Ixtkrok friss, zöldbe- fakadnak 
s mint érintetlen, ifjú lányok 
( sókot dohnak a szép tavasznak.

Valami vágyón, forrón feltor 
A csüggedt, fáradt, bús szivekből, 
i> a húsvéti szent körmenetben 
AUeluját zeng minden j ó  sz ív  
N mégis könny fénylik a szemekben.

Virágok közt. baldabin alatt.
Krisztii- az utcán végig halad, 
s mi térdre hullva, forrón kérjük.
Hogy a nagy magyar feltámadást 
A gyermekeinkkel megérjük!

T e s te ly  Károly

A N a g y té té n y i P o lg á ri K ö r április 9-iki házi hang 
versenye szép érdeklődés mellett, megérdemelt nagy 
-ikerrel zárult. k.ir, hogy Mohalyi Margit magyar 
nólázása. valamint Várhelyi László előadása a magyar 
dalról kórus kísérettel elmaradt Az elmaradt szá
mokért azonban bőven kár]Hatolták a hallgatóságot 
Szila Oszkár zongoraművész, zeneigazgató komoly mü 
vészi átérztssel és csodálatos technikaival előadott nagy 
szerű zongoraszámai. Szita Oszkárt hosszan és lelkesen 
ünnepelte a közönség. Szép sikere volt Várhelyi László 
és cir l'encz Ferenc hegedű duójának is. A Kör nagy
szerűen megszervezett zenekara most is brillírozott 
változatos műsorával. Nagyon megérdemelnék a széles- 
sebbkörü és intenzivebb támogatást.

P ály áza to k  alisp án i, árvaszéki e ln ö k i, fő jeg y ző i és 
főszo lgabíró i á llás o kra . Az időközben történt előlép
telesek, kinevezések és nyugdíjazások nyomán az egyes 
vármegyékben több magas állás üresedett meg. Ezek 
betöltésére most meghirdették a pályázatot. Így töb
bek között vitéz gróf Teleki Béla Zala megye fő
ispánja május 6 i határidővel kiirta a pályázatot Zab 
vármegye alispáni állására. Egyidejűleg pályázatot írtak 
ki Zala vármegye főjegyzői és főszolgabírói, valamint 
az utóbbi betöltésével esetleg megüresedő egyéb állá
sokra ugyancsak május ó-i határidővel. Ring Béla. 
Csanád. Arad é- Torontál vármegyék alis|>ánja pá
lyázató*. iri ki a vármegyei árvaszéki elnöki és ennek 
betöltésévé: kapcsolatban esetleg megüresedő állásokra 
is április 20-i határidővel.

S zem élyi h íre k : I .  Markó Gyula püspöki tanácsos 
és Kutassy Gyula ref. vezető lelkész f hó 12-én 
ünnepelték névnapjukat, mely alkalommal igen nagy
számmal keresték fel a két lelkipásztort a hívek és 
jóuarátok, hogy jókívánságaikat tolmácsolják. Ugyan
csak ezer. a napon ülte névünnepét dr Fleischner Gyula 
nagytétényi orvos, akit tisztelői szintén elhalmoztak 
jókívánságukkal 2. örömmel értesültünk, hogy Erdödv
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Káioly súlyos betegségéből felgyógyult és átvette üzlete 
vezetéséi 3. Csontos Zsigmond malomellenőr, a tété- 
n\ ( k kedves Zsiga bácsi -ja egészségének helyre- 
állítása céljából a budakeszi szanatóriumba vonult s 
. aton küldi szívélyes üdvözletét tétényi ismerős in k 
4. Községünk fia. dr l’oór István fogáv/ati rendelését 
\l Horthy Miklós ut 22 sz. alatt megkezdte. Ren- 
(11 hélközr apokon d 11 6 8-ig. Délelőtt a Közien- 
dé /̂eti Fogászaton van elfoglalva

Az iskolaév vége közeledik és kezdődik a gondos 
'/ülő nagy gondja, hogy melyik tanintézetbe, melyik 
inun átusba adja gyermekét, milyen életpályát vá
lasszon fiának, leányának? Most jelent meg az .Inter- 
n.in-sok Tanintézetek részletes tájékoztató cint táras az 
1 / tanévre, mely részletesen ismerteti a hazai 
i.kutóii.tizeteket és nevelő-otthonok it K/t a mind a 
szülőnek nélkülözhetetlen és rendkívül ügyesen, át- 
tekii thetően összeállított tájékoztatót, amely öt esz- 
rsztendő óta évenként megjelenik 20 fillér portóbélyeg 
beküldése ellenében ingyen küldi meg az Erdős hir- 
d«;öiroda, Budapest. VI.. Teréz körút 35.

Húsvéti zártkörű táncestély. A Nagytétényi l ’olg.iri 
Kör április hé) 17-én. husvét visánupján az Illés- 
\c: (légidben zártkörű tánc-estéi >t rendez. Cigányzene. 
BeléjHxIi j : 1 |x*ngő.

Szik János temetése. A Hungária Gumigyár ha 
lottj.it. Szik János vulkanizáló munkást nagy részvét 
mellett temették el f. hó S-án, (téliteken. Szik Jánost 
.1 gyár saját halottjának tekintette és temetésén a gyár 
igazgatósága, tisztviselőkara és munkássága is meg- 
jele it.

Egyházközségi Munkás Szakosztály. Április hó 10- 
■ n. Baross Gábor telepen megalakult az Akció Katolika 
I g\h.izkozségi Munkás Szakosztálya. Az alakuló gyű
lésen szép számmal vettek részt a katolikus munkások. 
Az egyesülés célja: a katolikus munkásság összefo
gása. a pápai körlevélben lefektetet elvek alapján.

Gyilkosság Budakeszin. Folyó hó 7-én '« órakor 
Budakesz: községben Fiankltauser János budakeszid la
kos a vele egy házl>an lakó sógorát, Torok Albertét 
csákánnyal, régebbi haragból kifolyé>an agyonütötte. 
A csemlőrség Franklvausert elfogta, a pcstvidéki kir. 
ügyészségnek jelentést tett az esetről és az ügy hát
terének tisztázására nyomozást indított.

Az Apolló Mozgó ünnepi műsora ismét rend
kívüli élményt jelent mindenki számán, olvassa el 

részletes műsort lapunk másik helyén! Ilyen jól 
cs olcsón sohasem szórakozhat!

Eucharisztikus hajókörmenet 1 Dunán. A Magy u 
Kurir jelenti: Az Eucliarisztikus Kongresszus egyik 
Ifgtvcgragadóbb eseménye lesz az eucharisztikus kör- 
incr-ei, amely május 26-án este 8 (árakor vonul végig 
1 húr áu. A körmeneten a katonai diszkiséretet a dunai 

flottibi adja. Utána a kivilágított és óriási villanygyer
tyákkal körülvett körmeneti keresztet viszi az egyik 
hajé). A következő hajón 100 harsonás és a külföldi 
apácák foglalnak helyet. Ezt követi a papság hajója, 
majd az oltáriszentséget vivő diszhujó a pápai legátus
od. a bíborosokkal, érsekekkel és püspökökkel. Az 
ünnepségrendező bizottság a MERT Szent István nevű 
hatalmas gőzösét jelölte ki az Oltáriszentséget vivő 
hajónak, amelyet erre a célra megfelelően átalakí
tanak és különleges villamosberendezéssel látnak el. 
A hajón mintegy 500 térdepelőt állítanak fel az egyházi 
kiséret részére. Az Oltáriszentséget vivő hajót a hazai 
és külföldi előkelőségek hajója fogja követni s végül 
a dunai floltita második csoportja zárja he .1 körme-

nelet. A hivők tízezrei a Duna két partján helyezked
jek el és felállva énekelnek é> imádkoznak Mindkét 
part mentén hangszórók hosszú sorát állítják fel és 
e hangszórók alatt énekkarok fognak elhelyezkedni, 
amelyek rögtön átveszik és továbbítják a tömegek 
szamára az énekek vezető szólamait és imádságokat, 
úgy. hogy egyszerre fog énekelni és imádkozni a par
tokon egybegvült milliós tömeg.

Házasság. Nagytétényen házasságot kötöttek: 
Április 10-én Rudolf Ottó Beszkiírt alkalmazott Hoff- 
mann Erzsébettel, április 2-án Yidó Mihály gyári mun
kás Ábrahán. Erzsébettel, április 11-én Lcttncr József 
vendéglős Budapestről Guggenbühl Ilonkával é-s április 
14-én Tóth István napszámos Balázs Annával.

Húsvéti mulatság a Nagytétényi Iparos Körbea. 
Husvét vasárnap az Iparoskor nagyszabású táncmulat
ságot rendez a Szellmann-féle vendéglőben. Zenét .1 
közkedvelt helybeli 12 tagú szimfonikus zenekar szol
gáltatja.

Csaba Elemér főjegyző gyásza. <ízv. Csaba üisz- 
lóné szül Maticska Mária, községi főjegyző özvegye. 
Csaba Elemér budatétényi főjegyző édesanyja f. hó 
'■ -án elhunyt. Nagy részvét kíséretében temették el 
a budatétényi temetőben.

Papp Rezső fényképész kirakatát okvetlenül te
kintse meg Nagytétényen, az Apolló Mozgó épületébcif 
és meg fog győződni Papp mester szakavatottságáról 
és művészi Ízléséről. Húsvéti családi kép a legszebb 
ajándék.

Kedves és jóleső levelet kaptunk Amerikából
Kochcr Cyörgyné sz. Pentz Irmától, aki immár 6-ik 
esztendeje hűséges előfizetője lapunknak s aki ezúton 
kíván boldog és kellemes húsvéti ünnepeket ismerő
seinek és jóharátainak.

Kiadóhivatalt változás, (.apunk kiadóhivatalának 
vezetését Yarsádi Gyula vette át. Cj kiadóhivatalunk 
Nagytétény. Petőfi utca 54 szánt alatt működik. Hiva
talos óra: minden szombaton cl. u. 1 3-ig.

J u t á n y o s  á r o n
eladó egy 6.5xg-es Voigtlender Avus gyártmányú

4.5 lencsével és teljes felszereléssel.
Cim: a szerkesztőségben.

Szent István

csokoládé
a  l e g j o b b

Szerkesztésért cs kiadásért felel: 
Tessely Károly
Kiadótulajdonos:

Nagytétényi Újság Lapkiadó Vállalat
Telefon: Nagytétény 32.
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H U M O R
H Ú S V É T I L O C S O G Á S !  

(R u b io  Lajos )
Náci bácsi patikája 
adta teremtette!
Olyan szép lett. mint egy csinos 
húsz éves menyecske!
A hasonlat nem is sántit. 
mégcsak nem is téved!
Hiszen minden szép menyecske 
félarányban méreg!
Az üvegek ragyognak és 
csillog-villog minden.
Csak a gyógyszert nem adják ott 
sajnos soha ingyen!
A szép politúros polcról, 
láthatja ezt bárki 
Barátságosan mosolyog 
le a riankáli!
Direkt kínáltat|u magát 
onnan minden méreg!
Pedig annyi van ott. hogy sok 
lenne egy tevének!
Aztán meg az irodája, 
uj szék is van benne!
Csak mintha a sezlon kicsit 
nagyon kicsi lenne!
Hogyha ezt az uj patikát 
egy beteg megnézi!
«Tömében az aspirint 
dupla áron kéri!
Minden uj lett és fiatal! 
csak még azt nem értem; 
sajátmagát miért is nem 
renoválta régen?

I  Nagytétényi M ailé  aozgé mű sara:
T ■■ ■■ ' 1 1 1 ---- =

Hús vét kor mutatjuk be két igazán legjobb külföldi fil
münket.

április i" vasárnap: L a H ab a n era . A  to rre á d o r sze
re lm e. Egy svéd anya története Spanyolországban, 
f  őszereplő az uj csillag: Zarah Leander.

Április iH. hétfő: Shirley Temple. a kis kedvenc izgal
mas újszerű óriási sikerű filmje: In d ia  lá n g o k b a n .

Április 2-3- 24. szombat-vasárnap: Romantika és izga
lom Ez jellemzi a Rabszolgahajó cimü filmet, 
amelyben két nagy színész: WaUace Beery és 
Warner Baxter játsza a vezető szerepeket

április 30- május 1 szombat-vasárnap. A szezon nagy 
meglepetése Zilahy Lajos uj magyar filmje. Köz
vetlenül a budapesti premier után: Egy leány elin
dul- Szörényi Éva. Páger Antal. Mczey Mária. Bér- 
ky Lili, Rózsahegyi Kálmán, Csortos Gyula. Gózon 
Gyula nagyszerű alakítása felejthetetlenné fogják 
tenni ezt a filmet

Előadások szombaton 8. vasár és ünnepnap fél 4, há
romnegyed 6, S órakor kezdődnek. Nagyszomba
ton nem tartunk előadást.

I)r Pathó Kalmár budafoki királyi közjegyzőtől 
2 193.'- B.m. sz.

Árverési h ird e tm én y .
Alolirott királyi közjegyző a budafoki kir járás

bíróság Pk 5134 1037 - számú végzése folytán köz
hírré teszi, hogy a Menyhárt Jakab volt budafoki 
hitoktató hagyatékát képező s a budafoki hagyatéki 
leltárban részletesen felsorolt ingóságok a folyó évi 
április hó 23-án délután 4 órakor a helyszínen a 
Budafok kflenvolgyi lelkészi hivatalban 1 Székely utca) 
nyilvános árverésen készpénzfizetés mellett el fognak 
adatni.

Budafok. 1938. évi március hó 31.
D r B ath ó  K á lm á n

budafoki kir közjegyző, mint birói megbízott.

A budafoki kir. járásbíróság, mint tekekönyvi hatóság. 
13162 1937. tk sz

A r\é ré s i h ird e tm én y  és árverési fe lté te lek .
Budapesti Kisipari Hitelintézet r.t végrehajtató 

nak ív  inger János vendéglős nagytétényi lakos végre - 
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében 
a tk\i hatóság a végrehajtató kérelme következtében 
az 1 KB 1 :LX. t.c. 144. 146. 147. 5}-a értelmében elren
deli a végrehajtási újabb árverést 13240 ar. P. töke 
követelés és ennek 1933. november 5. napjától járó 
hiröilag érvényesíthető legmagasabb kamata. 730 P 
étidig megállapított per és végrelvajtási és árverési 
kérési valamint ezúttal megállapított 12c P. költség, 
valamint a csatlakozottaknak kimondott Magyar Bor- 
értékesítő r.t. gyöngyösi bej. cég javára 149 P. 50 fill, 
ifj. Seidner Miksa javára 750 P 44 fill, Albert Imre 
és társi cég javára 342 P. 44 fill . The Gramipfon Co. 
Limited magyarországi képviselete bej. cég javára 33- 
P <tc fill tőkekövetelés és jár. behajtása végett a bu
dafoki kii járásbíróság területén lévő Nagytétény koz 
ségben fekvő s a nagytétényi 1993. sz. betétben A 1 
2 sorsz 4041. 4042. hrsz. a. foglalt összesen 600 négy 
szógol területű ház és szántó, végrehajtást szenvedett 
nevén álló ingatlanokra 2960 pengő kikiáltási árban

A tkvi. hatóság az árverésnek Nagytétény község 
házánál megtartásra 1938. évi május hó 2. napjának 
délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 :LX. t.c. 150. g-a alapján .» következőkben álla 
pitji meg:

5Ó10 1931. M E. sz rend. 21 23 ji-ai értel
mében az árverés aki kerülő ingatkmok végrehajtató 
kérelmére megtartandó árverésnél a kikiáltási ár felén 
alól. a csatlakozónak kérelmére megtartandó árveré
sen c-cor. pengőn alul cl nem adhatók

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék 
képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni.

Az, ak: az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett ha többet senki sem igér, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészítem Ha ennek a kötelezettségnek eléget nem 
tesz. ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, 
amelye* haladéktalanul folytatni kell. részt nem veh**t.

A bánatpénz letétele alól felmenett árverclő a 
bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem kö
teles letenni.

Faragó-nyomda Kispest, Üllóiut 85. Tel.: 349—268
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