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Egy el nem hangzott és mégis 
messzehangzó beszéd

A kcpvr-elöház elmúlt ülésszakában, a költség 
vetési vita folyamán várakozással tekintettünk mind
nyájan Marastoni László orsz gvül. képviselőnk fel
szólalása elé. mert tudtuk, hogy felszólalásában az 
egész kerületet érdeklő kérdéseket akar érinteni, azok 
igazságos megoldását sürgetni Azonban, hogy a várt 
felszólalás elmaradt, kérdést intéztünk eziránt képvi
selőnkhöz. aki a tök* megszokott előzékenységgel a kö
vetkező felvilágosítást adta:

Bár minden szándékom az volt. hogy felszólalok 
a kerületemet legjobban érintő kérdésekben a belügyi 
tárca tárgyalásánál, mégis a belügyminiszter ur ké
résére elálltam ettől Nemcsak engem. <k* még 8 kép- 
visclőtársainat kért meg erre a Miniszter ur. kijelent
ve az! is. hogy ebiad amiét kéréseinket úgy is teljesí
teni hígja, ha személyesen hozzáfordulunk

Kérdési intéztünk ezután a képviselő úrhoz, nem | 
volna-e szives lapunk részére lieszédét legalább 
Ifibb s/em|K)ntjaiban ismertetni, mire ó az alábbiak 
közlésére hatalmazott fel:

Beszédem főbb léniái a következők: I'estkörnyék 
lakosságának súlyos sérelmét és panaszál hozom elő, 
amidőn az 1881 évi XLI l c. az elavult Aisajátitási 
Iörvény sürgős megreformálását kérem, mert annak 
szelleme már nem valósUhaló meg: képtelen biztosí
tani 100 százalékos, tehát teljes kártalanítást s igy a 
kisajátítást szenvedő súlyos károsodását okozza

A főváros területét körű lövező községek az utób
bi években állandó rettegésben élnek, hogy egy-egy

szépen fejlődött, köz jövedelmet biztositó területükre} 
a megnövekedett életvágyu főváros mikor jelenti be 
közérdekekből igényét és kéri annak kisajátítását.

A szabad egyezkedés kizárásával valóságos rend
szerré váll a kisajátítás kérése és a községek egész so
ra szenvedeti ezáltal súlyos károsodást és méltán vált
ják ki ezek az ügyek a közhangulat elkeseredését va
lamint azt a fájó érzést, mintha csak másodrendű 
polgárai lennének a hazának.
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Milyen sérelmes pl annak az 12tH) kát. holdnyi te
rületnek ( M-pvl községtói a Szuhadkikőtö céljaira tör
tént elcsatolása. melyért többszöri sürgetés darára 

kártalanítást ina sem kapott Mudakes/i község 90 
kai hold erdejéért a megváltás még meg sincs álla 
l'itva legutóbb |*edig a budaörsi Közforgalmi Repü
lőtér kisajátítási ügye váltott ki jogos és elkeseredett 
panaszt és okozta súlyos károsodását mind a kisajá 
litást szenvedőknek, mind pedig a politikai község
nek Utóbbi nincs kártalanítva a közigazgatásilag el
csatolt 9 0  kát hold terület adóalapjáért és nem kö
vetelheti a vételár után a vagyonátruházási illetéket 
sem A kisajátítást szenvedettek pedig már két éve 
átadták ingatlanukat, de a vét -tárat ma sem tudják 
és nem is kapták meg A gazdasági szakértők egyön
tetű javaslatát a bíróság I fokú Ítéletével négyszög 
ölenként állag ’t |H-ngöre szállította le A főváros ez
zel szemben négyszögölönként átlag I 10 jiengot ajánl 
csupán. mert tudja jól. hogy az anyagi gondokkal
ku/do törfH-lúrtokos képleten a N 10 évig hu/éNló el
járás. illetve végiték-t kivárására

Nagyon érdekes azonban, hogy pl hagyaték leltáro
zása alkalmával a főváros leltározó községei ugyan
ezen területeket llcgy szövőim ként 12 10 p; llgöre Is-
esuli. bizonyára nem azért, hogy ezzel a leltározó di 
ja nagyobb legyen, hanem, mert ez az összeg fekd 
meg a helyi viszonyoknak és a forgalmi áraknak f s a 
jövedelem vagyonadó-vallomások kiállításakor is a 20 
pengős egységén' megállapítása bizonyára nem egy 
jogtalanul magas vagyonadó kivetése végeit történik

Ha ezek után körülnéz a gazda a pestkörnyéki 
gazda — a portáján és látja, hogy jól jövedelmezett 
tejgazdaságát íel kellett adnia, meri kaszálóját kisa
játították. hordóiban eladatlanul fekszik még a tavalyi 
bora és utolsó reménységét, az őszibarack gyümölcsét 
elvitte a szokatlanul nagy és késői fagy: úgy nem cso
dálkozhatunk azon. hogy kisajátított ingatlanának va
lóságos árát türelmetlenül követeli és nagy aggótlalom- 
mal tekint az eljövendő szomorú tél elé.

Ezek és ehhez még sok hasonló, a törvény kére* 
leiben ma meg elférő esetek ismételtjeik meg ve kin 
bcszé<lem elején hangoztatott kérésemet a kisajátí
tási törvény sürgős reformját

Majd a Miniszterelnök ur liendiázási programul - 
jához szólva, örömmel üdvözlöm azt főként azért, 
mert segítő karját nyújtja a sokat szenvedő és nélkü
löző falu népének, amellyel én hosszú közéleti pályá
mon leljesen egybeforrottnak érzem és tartom maga
mat. Meg vagyok azonban arról is győződve, hogy ez 
az áldásos programul csak úgy lesz tökéletesen ke
resztülvihető. ha a végrehajtásánál nélkülözhelellen. 
első vonalban álló őrseit a falunak, a falu jegyzőit 
túlterhelt munkáitól tehermentesíti Nem szabad és 
nem lehel a jegyzőt elidegeníteni a falu népéiül, kinek 
a kenyerét eszi és akiért minden tudásával és meleg 
szere telével dolgozni kíván Neki mindent kell tudnia.

ami falujukul történik, mert a szociális segítés csuk 
úgy juthat igazságos és szükséges helyre

E lap hasábjain is felelni kívánok néhány szóval 
Szörtsey képviselőtársamnak az igazságügy i tárca tár
gyalásánál elhangzott azon felszólalására, mely s/e 
rinl az ügyvédi nyomor részbeni levezetésén* a községi 
jegyzők magánmunkálatait kívánja elvenni.

Ha ennek az éremnek csak egy oldala volna < 
senki nem károsodna mellette. mert a jegyzőkul más 
utón kívánná kárpótolni - úgy nem is volna kifogá 
solható. de tiltakoznom kell az indokolás ellen és 
azt a leghatározottabban visszautasítom, mely sze
rint azért kell elvonni a jegyzői magánmunkálatokat, 
mert a jegyzők a |ieren kívüli magánmunkálatokat vé 
gezui nem tudják Ha statisztikát állítanánk össze a 
jegyzők és ügyvédek hasonló munkálatairól, merem 
állítani, hogy a helyi viszonyokkal rendszerint min 
ismerős ügyvéd hibája nagyobb százalékban jeleni 
kéz ne

Ih a/, éremnek másik oldala parancsotokig írja 
elő a jegyző számára, hogy a falu érdekéi én neki kell 
a magámmmkálatokat végeznie, meri minden falunak 
ügyvédje sincs, de meg magas inunkadijál elviselni 
sem tudja Azt is meg kell mondanom, hogy jegyző 
munkndij követelésért még senkinek csak egy maki 
eát sem árverezték el Mindaddig, mig oly megoldás 
nincs, hogy a falu népének szükséglete ugyanolyan 
dijért vége/lelik cl más állal s az a más a falu hi 
zalmál is bírja, a jegyző rugaszkodik c munkálatok 
elvégzéséin*/, mert népiért nem csak eszével, di* szi 
vével és leikével is dolgozik, mert szereti a faluját*, 
szereli annak minden egyes polgárál és ragaszkodik 
falujának magyar vérrel áztatott minden egyes rö
géhez

Ezekben volt szives ismertetni képviselőnk azt a 
beszédet, melynek minden szavát a k ism k rv k  kis 
de annál égetőbb és fájóbb ügyeinek szeretette és meg 
értésé halja át l\ ítészednek éppen ezért még el 
mondattanul is meg lett a hatása Képviselőnk felha 
talmazott annak közlésére is. hogy ép|K*n az ö általa 
kifejtett és megmutatott panaszok arra hírfák a szé
kesfővárost. hogy a kisajátítási eljárási maga a fövő 
ros is gyorsítani igyekszik és addig is. mig az ügy 
rcim-llictöleg köz megnyugvással találkozó elintézést 
nyer a főváros négyszögölenként 1 P előleget ad a 
kisajátítást szenvedetteknek ez az ügy folyamatban 
van. az őszig lelionvnlódik Amennyiben fejezte 
b-c képviselőnk szives kn/léscil bármilyen ok hát
ráltatná ezt. inler|H-|lálui fogok ehlien az ügyh.-n

Mi a magunk részéről csak annyit tehetünkczek- 
hez. hogy ismételten megmWidliink abban a régi meg 
gyo/étdcsünkbeii, hogy a törökhálinti kerület polgárai 
kivétel nélkül örülhetnek, mert Marasfoni László s/e 
mely el>en olyan férfi áll a kerület élén. aki minden 
gondolatával, cselekedetével a válasz lók.-ru let érdekeit, 
kis- és nagy ügyeit szolgálja Egész lényét át halja a 
gondolat: non regnare. séd servire. nem u ralk o dn i, 
hanem szolgálni a köznek
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Jövőt építő 
magyar ifjúság!

Az uj magyar jövő. .» munkát szolgáló magyar 
jövő cgvik Icgékdrevalóbb s/m vzkcdi^' imlull meg a 

Magyar Világnézeti Szövetség és Cserkészszövetség 
keztk-ményezésére. A kél szövetség miniszteri enge
déllyel, országos méretű ifjúsági szervezetet épil s 
gyakorlati gazdasági működést tűz ki célul az ifjúság 
számára.

Fz a nagyvonalú és napról-napra erőteljesebben 
kilx>nlakozó mozgalom és szervezel önmagában ismeg- 
ér<k‘iiK*l mimk'ii figyelmei Az a körülmény |H‘dig, hogy 
működésével a magyar társadalom gazdasági viszo
nyainak majdnem minden szintjéig elér. úgyszól
ván személy szerint érdekel minden magyar embert!

.lói értsük meg! Nem politikai mozgalom! Nőm 
hatalomra törő mozgalom! Hanem: Országot építő, 
hangyaszorgalmú munkával dolgozó és csak a meg
érdemelt munkának eredményét élvezni akaró moz
galom!

Amit eddig csak a lapok ké|>es mellékletein, vagy 
a ninzihiradétkban láttunk. a zárt sorokban masí
rozó olasz balillákat, vagy a német Hitler--Jugend- 
jeil személyes vérmérsékletünk szerint raktároz
tuk el emlékezetünkben Volt közöltünk aki sokallotla 
a rémiét eblien a látványosságban. voltak, akik iri
gyelték azt a nemzeti átütő erőt. melyet majd ez a 
nyolcas sorokból felnövő ifjúság jeleni a jövőben. <le 
legyünk őszinték, nem volt közöltünk egy se. aki a 
látottakat a magyar viszonyokban is el birla képzelni 
A német és az olasz világ más és mi is mások va
gyunk Hogy egv olyan fajta nyolcas sort magyarra 
fordítva elképzeljünk, ahhoz az egész közéletünknek 
ki kelleti előbb fordulni a sarkailxtl

És most mégis valami történni kezd és hosszú 
előkészítő munkák eredményeké|vn egyre töbliször 
és löhhfelé halljuk emlegetni az llju Magyarok szer
vezetét. mely legutóbb együltfiiüködésél az Országos 
Cserkészszövetséggel is kiépitelle

Teliát ez volna az. ami a ballilákal és Hitler Ju- 
gendekel liclyetlesilcné? IK* magyarra átfordítva! A mi 
ezeréves élniakarásunk és alkolmányhüségünk alap 
ján'

Mert ez a mozgalom nagyon különbözik mind a 
kettőtől!

Az Ifjú Magyarok nem masíroznak. A magyar 
ifjúság nem ér rá masírozni' Mi kevesen vagyunk és 
más a dolgunk!

Nekik is van jelszavuk, de ez a jelszé> minden 
eddigi nagyotigérö jelszótól különbözik és azl mond
ja. Minden magyar ifjúnak hús: éves korában /<*-

Ilyen bankMélje, amit a maya eszével keresel! meg!"
Hosszú a jelszó, <k* tudjuk azt, hogy a rövid, pat

togó és divatos jelszavak soha nem a munkára ser- 
kenlenek!

Az Ifjú Magyarok mozgalma — rövid működése 
óla kétezer szervezettel bir az ország terülJtén. Na
gyim üdvös lenne, ha ebben az igazi nemzetépitő meg
mozdulásban községünk annyira elfásull és — saj
nos palé) pálos fiatalsága is részt venne.

A jelentkezőket szerkesztősegünk örömmel utlxi 
igazítja!

Jelentkezni e sorok Írójánál is lehet
A felnőttek |>edig tegyenek számadást magukkal 

és gondolkodjanak.
A magyar üzletember azon, hogy ime egv szavára 

tízezer megbízottja leltei szerte az országban, akik áru
kat kutatnak fel. megbízásokat végeznél;, nem jutalék
ért. hunéin önkéntes adomány ellenében, amit a meg
bízó saját maga szab meg olyan mértékben, ahogy 
azl a vett szolgálat számára megéri Az adományt az 
üzlet lebonyolítása után fizeti le az. ifjúság helyk-li 
kereskedelmi kamarájánál

A magyar kisiparosnak az ifjúsági iparkamarák 
munkát szereznek, akár a legtávolabbi helyekről is. 

j Ezért is adomány jár. érdem szerint, utólag.
Az ifjúsági szervezel minden elvégezhető megbí

zást lelMinyolit minden magyar ember számára, — s 
szervezete úgy vehető igénybe, mint a posta és távíró.

t'tólagos díjazásért! önkéntesen! Érdem szerint’
Becsületesen dolgozni akaró mozgalom! Ország- 

építő mozgalom! Amit minden üzletembernek, min
den kisiparosnak, minden magyar embernek örömmel 
kell fogadni és !>oldogan keli támogatni, mert ezáltal, 
önmagát is támogatja!

Fiatalok! Mutassátok meg. hogy komoly magyar 
időkben komoly férfiak tudtok lenni’ Mutassátok meg.

E lő fize té s i fe lh iv á s !
Tisztelettel kérjük azokat a mélyen 

tisztelt vidéki előfizetőinket, akiknek 
előfizetése lejár, hogy az előfizetési 
dijat címünkre beküldeni szivesked- 
jenek, nehogy lapunk küldésében 
fennakadás történjen.

Teljes tisztelettel
a kiadóhivatal
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hogy a magyar jövőt igenis lehet reátok építeni! Fia
talok! Apátok országépitö munkájából már most kér
jetek és vegyetek részt, hogy az időtök eljöttével, az 
elméleti tudást a gyakorlat sokszorozza! Fiatal ma
gyarok' A jövütök értlekében dolgt íztoki

És akkor valóra válik az Ifjú Magyarok jelszava' 
Rubin Im/os

O lvasóinkhoz!
A Nagytétényi Ijság szívvel szerkesztett újság1 

volt és az is akar maradni. Nem elég ehliez azonban 
a szerkesztők szive: az gyakran elég az önfeláldo
zás tüzében: egy újságot mindig az olvasók szere
tne tart fenn. az inspirálja a lapot és annak Író
gárdáját.

Mi erre a szeretetre apellálunk. —  amely immár 
a VI.-ik évfolyam elindulását tette lehetővé. ami
kor arra kérjük olvasóinkat, hogy bizalommal, sze
retettel keressenek fel közleményeikkel, hirdetéseik
kel. előfizetésükkel. A lap fejlődése csak oly módon 
kuvetkezhetik be. ha előfizetőink tábora megnöve
kedik és ezáltal az anyagi lehetőségek megengedik 
a nagyobb terjedelmet, elevenebb hírszolgálatot, gya
koribb megjelenést.

Illő tisztelettel kérjük olvasóinkat, szíveskedjenek 
előfizetésüket megújítani és a lap bíborát befolyá
sukhoz képest, előfizetők toborzásával növelni. A 
Nagytétényi l'jság mindenkié akar lenni, amikor köz
érdekű hírszolgálatával, minden hivatalos és egyéb hí
reivel a közönség szolgálatára áll. Cikkei, tudósításai 
mindig az egyetemes magyar életnek egy-egy kis 
mozaikdarabját akarják megmutatni: azt a darab éle
tet. amely éjien itt, minálunk válik képpé és illesz
kedik be a nagy egészbe Egy darab magyar élet, — 
ez a Nagytétényi l'jság hétröí-hétre megjelenő szá
mainak kitűzött célja.

BAROSS GÁBOR TELEPRE
10 éven alóli fiamhoz heti 

háromszori félnapi elfoglaltsággal

német gyermekleányt keresek

RAigAllc -  H or||«nytoliér^= ^ S ^ S 5 5 5  
Lilhopon • Mlnlum 
Olom m*iag>ban csakis

O R I O N
b ö m m h m m v  é d | • g y ú t kérjünk!
Gyártja: a M E T A LLO C H E M IA  Rt. nagytétényi gyártelepe

|  Ferschich János |

Dusán arai közöttünk a halál Nincs nap. hogy 
i k * hozna hánalot. gvászhirt egy-egy kedves isin ros. 
vagy barát elvesztéséről, és nedöbl c  n te ne meg: mr 
mentő móri' Hál még milyen megdöbbentő annak 
halála nire. aki hosszú esztendőkön, egy negyedszáza
don ál volt lelki atyja és vezére egy nagy nyájnak. In 
vek seregének Fersehieli János, nagytétényi esper.** 
plébános július 1-én. a somogymegyei Zilüngthal köz 
ségben meghall Igazi inegillelödéssel nézünk frissen 
hántolt, távoli sírja felé mindnyájan tétényiek. feleke 
zeti külömltség nélkül Vezér volt a nehéz idöklien. d«* 
megértő barát is. aki a polgári és felekezeti össze 
fogasnak is mindenkor szószólója és tényezője volt 
A Polgári Körnek épen a legnehezebb idöklien 
hosszú éveken át elnöke volt s mini ilyen, a k’gna 
gvobb szeretettel tudta összetartani Nagytétény polgári 
társadalmát Szinte nem tudjuk elhinni, hogy már 
nincs az élők sorában Még mek'g a kezem a kezétől 
amikor legutóbb a májusi kongresszusra feljött és 
vendéglátó házigazdájánál. Keller Beláttál. -  hol 
szállást kért. találkozhattam \ek* Temetésén Nagy
tétény képviseltében dr Fazekas Alajos és vitéz Ba - 
rotányi Ferenc vettek részt és vitték el híveinek és 
tisztelőinek utolsó üdvözletét, melyhez lapunk is, most 
e sorokkal fűzi búcsúját. Kutussy iiynlii

M ü lle r  József
építési vállalkozó, oki. kőművesmester. Ország 
ut 16. Vállal: építést; átalakítást, tatarozást, ned

ves-fal szigetelést, jutányos áron.

Házat, telket, őszibarackost akar venni vagy el 
adni. Forduljon bizalommal

MILLER JÓZSEEF

eng.

ingatlanközvetítő
irodájához

Ország-ut 16.
Telefon: 2Ó9— 930. (9 mellék).

Há/ak, telkek, őszibarackosok olcsóul
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JCQtnyt és Cscqe!
í r ja :  R u b i n  I j i i j o s .

( ’.sorjo : a  hőségtől a lé llan  ül a  D una liüs vizé- 
Im m : A... Jegenye u r!  Hál m aga m ég él?

Jegenye: Ahogy én  élek ebben a hőséglien! O lva
dok C serje! Olvadok!

Cserje: H ál m iéri nem  ül lie ide a vízIk*?
Jegenye: Nem használ!
C serje : Hál m ii haszná l m aga a meleg ellen?
Jegenye: Keinek lanáesokal kajilam ! Fj;yik azt 

mond la fo rró  teái igvak. m ásik a / l  m o n d ta : fagylaltot 
kell e n n i egész nap

C serje Na és?
Jegenye: Én m ind  a kellöl m egfogadtam! Ittam  

forró leál és  e llem  fagyiatok
C serje : H ál az jó?
Jegenye: Fenéi jó! Most egész nap  a hideg ráz  

a kel léitől.
Cserje: Legalább  n incs m.-legel
Jegenye: D ehogy n incs! A h id  g csak m-légim 

ráz' O lyan rosszul vagyok!
C serje Hál m éri nem megy orvoshoz?
Jegenye: Voltam ! Azl m ondta tegyek forró  Im>- 

nigatűst a h a sam ra !
C serje : Az a g y á ra  kellene m ár  egyszer egy Im>- 

rogatás! H anem  m it szól a G ertier m otorjához?
Jegenye: M it lehel ahhoz szólni?
C serje : Hogy m ilyen  rem ekül megy vele.
Jegenye: A m o to rra l?
C serje Igen.
Jegenye: Sétál vele a 'F ő -u tc á n ?
Cserje: Az esze tokját! A D unán  megy vele'
Jegenye: A G erb er tu d  a D unán m enni?  Nem 

is nézné ki belőle az em ber!
C serje : N em  a G erber megy! A motor!
Jegenye: És addig  hol van a  G erber?
C serje : Hogy hol van? Benne ül!
Jegenye: M ibe?
C serje (o rd it)  A m otorba!
Jegenye: Az a  nagy d a ra b  em ber?  És hol ü l? A 

gyertya m elleit?
Cserje: Ne h ü ly ésk ed jen ' A pádon ül és fogja a 

korm ányt!
Jegenye: M iniszterelnök lett a G erber?
C serje : Méri lelt volna m iniszterelnök?
Jegenye: Most m ondta, ö  ta r t ja  a k o rm án y t'
C serje : H o lnap  bem egyek a  községházára.
Jegenye: M inek?
C serje : M egkérdezem, hogy m enny i adót fizel 

m aga a b u taság  u tán . M ondja, m aga egyá lta lán  nem 
jön Ijc a  vízbe?

Jegenye: Tegnap egész nap  a vízbe voltain.

Cserje: Ne m ondja! Ú szkált?
Jegenye: Fenéi! Kerestem !
C serje . Mit keresel! m aga a vízben?
Jegenye: Az úszónadrágom at! Ixvsett rólam .
Cserje: Hogy esh et le egy úszónadrág?
Jegenye: Yoll ra j ta  egy  nagy ly u k ... és  azon k ilép 

tem ! Képzelje, egész n ap  nyak ig  ültem  a vízbe! Csak 
este m ertem  kijönni!

Cserje: Na és e s té re  mcgszerczk*?
Jegenye: Igen.
C serje- A n adrágo t *
Jegenye: Azt nem , de egy k iadós n á th á t s z e r i /

le m !
C serje  A fene egye meg a p ih en t eszil! H át m a 

gával sem m iről sem lehet beszélni? Hanem  m ii szól 
a ko rm ányhoz? M egszüntette a szeszkurlcll!

Jegenye: Ne ljeszéljen! Ilyen  derék  gyerek  a 
Dezső?

Cserje: M ilyen Dezső?
Jegenye: A G e rle r!  Megfogta a korm ány t és
Cserje: Nem a rró l a k o rm ányró l beszélek ..
Jegenye: Értem ! A G erber m eg h a t a m ásnak a 

k o rm án y át és...
C serje : Fiég! Fiég! A G erber nem  fogta m eg a 

m ásé t'
Jegenye: És m aga ezt elh iszi?
C serje. De most az Im rédy korm ányáró l van szó '
Jegenye: Az is itt van a D unán?
Cserje belenyugszik Itt van! És h a  még egy 

ilyen hülyeséget kérdez, én belefojtom  a vízbe!
Jegenye. Csak még egy kérdést!
C serje : Nos?
Jegenye: K inek  van jobb  ko rm án y a?  Az Im ré d é 

nek vagy a G erbernek!

C serje : Maga paccer! A G erber nem  tu d  úgy k o r
m ányozni. m int az Im rédy!

Jegenye: F z t m ondom  én is m indig .! Hiszen öt 
is korm ányozzák!

C serje : Kicsoda?
Jegenye: A felesége!

K öszönetnyiliHinilás

M indazoknak, kik Tessely K ároly  szerkesz
tőnk e lh u n y ta  alkalm áltö l részvétnv ilván itásuk- 
kal a szerkesztőségei felkeresték, ezúton  m ond 
há lá s  köszönetét jóleső részv é tü k é rt a  N agytété
nyi Ú jság Szerkesztősége és K iadóhivatala.
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Az Áll. Eng. 
Zeneiskola 

vizsgahangversenye
Julius 2-án tartotta a Zeneiskola jólsikerült hang

versenyét a/ Illés vmilrfj!" nagylerniétmn A jól sike- 
rültségel úgy kell érteni, hogv a növendékek naivon 
s/.ép műsorral szerelmitek és igen hatásosan adlak elő 
darabjaikat, tehát részükről jól sikerült!

Érthetetlen azonban a közönség közönye, in *lv 
cg\ kezdő. <k* minden szép reményre jogosító kultúr
intézménnyel szemben megnyilvánul!

A növendékek játékára visszatérve, a legnagyobb 
dicsérettel emlékezhetünk meg szereplésükről Jól em
lékszünk még a tavalyi évzáró, majd az ez évi félévi 
hangversenyre és örömmel állapítottuk meg. hogv a 
növendékek játékkészsége, előadása rohamban fejlő
dött és nagyon szép reményekre jogosit.

Nehéz a növendékek közül csak egyel is kiemelni, 
mert mindegyik szépen és jól játszott, s ez a legna
gyobb dicséret a kitűnő Szita Oszkár igazgató és Vár 
belvi László a szakavatott pedagógusoknak. akikn«-k 
áldozatos és eredményes munkája telte emléken.*! *ssé 
ezt a szép vizsga hangversenyt

A vizsgahangversenyen a mull számunkban kö 
/.ölt növendékek szere|K*llck

M o d e r n  csil lárokat  

és a sxia ll ldmpdkof 

mindennemű v i l l a m o s  

Öóxlaridsi készülékeké/

Ib e m u t a t  és ssdlflf o

Budafoki
VillamosságÍR.T.
K i r e n d e l t s é g : N agytétény, Dana n . 12.

Szerkesztésért és kiadásért felel:
Kutassy Gyula

Kiadótulajdonos:
Nagytétényi Újság Lapkiadó Vállalat

Telefon: Nagytétény 32.

Faragó-nyomda Kispest, (jllői-ut 85. Tel.: 34$— 268.

>2 leventéit 
és lövésscelc nyári 

ünnepélye
Julius .'t án már korán reggel zenés ébresztővel 

kell a falu Leventéink remek zenekara ezzel adta Ind
iára mindenkinek, akii illet, hogy éhben a szomorú 
világion is szabad. söl. lehet szórakozni, ünnep-Ilii 
Az egész falu tudomásul vet le. hogy ma pedig gond 
{alatt Muiközn.«|H»l felejtő űnnc|»élyt toriunk. -»esak 
az adójárás nem.

A hűvös, szeles. iNirongős időjárás mintha fi- 
gyclme/tclni akarl volna Imnnünkcl. hogy a magvar 
ég most nem felliölk*n. nem pompázik zavartalan 
napsütéslmn ’

No. de azért nem volt baj Az ünnepély, hála a 
rviMk'ZÖknck. élén az agilis és minikéihez értő Mészá 
ros Lajosnak, remekül sikerült A közönség különö 
sen 1 Jelre Károly karriknturáin és mókáin mulatod, 
akinek ostelu lsége ugv látszik nem ismer határt ott. 
ahol a mai elfásult emlieivkct szórakoztatni kell IV 
nagyszerű konkurensre akadt Solvniossv János s/c 
mélyélmn. ki ekiszűr mulalta lm pompás rajzoló-telicit 
ségét

A közönség derűs liangulalban élvezte végig a 
többi szereplő mókáinak tömegét, annyira hogy enni 
is elfelejtetlek' Bizony, hiába igyekeztek a felszolgáló 
szép leányok, nagyon kevés embert tudtak rávenni 
arra. hogy a nevető izmai melVlt a gyomrára is gon
doljon IV estén* kelve virágos hangulatban hagyta 
el a közönség a Dunaparlol egv jól töltölt délulán 
emlékével. r /.

á  nagytétényi Apolló Morgó 
műsora:

Julius Ifi 17 S/onihal-vasárnap Szülök harca. A 
gyermek hatalma W'illy Frilsch és (iiisti llulmr 
drámája Az ulolsó pillanatban llarry l ’icl iz
galmas. fordulalos filmje

Julius 23 21 Szombat-vasárnap Ez lesz a legjobb 
műsorunk! Becsületszóra' A legkitűnőbb német 
film Ingeltorg Tlicck. L'ritz Kani|mrs. Holf Mo.* 
bilis főszereplésével. Mimi. a gazdag emlmr Iá 
nva Aliim l'ay. Dick Powcll és a 3  Itilz Bndhers 
pazar kiállítású zenés vigjátéka. Kkkor mutatjuk 
Im az «*ueliariszlikus kongresszus ünnepségeiről 
készüli filmet

Julius .30 31 Egy nagy nemzet születése és egy cső 
dálatos szereVmnek történet *: Honfoglalók Joel 
Mc ('.reá és Franccs lVe A becsület diadala 
Préri az én hazám Dick Foran nak. az éneklő 

cowboynak legújabb atlrakciéja

NAGYTÉTÉNY KÖZSÉG elöljárósága szükségül 
kás építésére versenytárgyalást hirdet Az ajánlatok 
Imadásának határideje 10*38 aug 0 délelőtt 10 óra 
A versenytárgyalási hirdetmény a községházán meg 
tekinthető
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Közérdekű hitek
Minden háztulajdonos köteles az udvarában, fia/ 

daságában, több nyíl (szájú edényben l!«Hl I vizet tar 
tani A rendelkezést a község elöljárósága a csendőr- 
seggel ellenőrizni fogja és akinél mulasztást talál, 
s/igoru büntetés végett feljelenti.

A község elöljárósága figyelmezteti a lakosságot, 
hogy mindenki a saját gazdasági udvarát és háza 
környékét tartsa rendben és tisztán, különös képi kmi 
azonban a kút környékét.

A tcnztcy elöljárósága figyelmezteti mindazokat, 
akik élelmiszert árusítanak, tebát mészárosokat ven
déglősökül. cukrászokat, tej kereskedőket és szatócso
kat. bog légyfogó papirosokat alkalmazzanak és az 
élelmiszereket tartsák gondosan letakarva ugv. liogv 
sem por. sem légy ne férhessen az élelmiszeri^/..

t járási főszolgabírói hivat d a II Corvin tér 
t» szám alól a Vármegyeházára, IV. Városház u. 
7 szám alá költözött.

(.savargétkiuk. átutazóknak éjjeli szállást adni 
tilos. Ilyenek a csendőrségre utasiltatandők.

Julius hó 17-én a vasárnapi munkaszünetel az 
aratásra való tekintettel a Miniszter ur felfüggesz
tette. Ezen a napon aratni szabad.

Községi pénzek felvételére csak OherhulKT 
Míréd pénztárnok és Knapp Béla szám liszt együttesen 
jogosullak. Más kezeihez lefizetett összegekért a köz
ség felelősséget nem vállal.

A község 1930. évi költséyvetése a községházán 
közszemlére van kitéve

.t közséy területén közfogyasztásra szánt sertést 
levágni és kimérni csakis az elöljáróság engedélyével 
szabad. Az ilyen husi kimérni kizárólag a hatósági 
husszékben szabad.

Aki I kgt meghaladó húst és egyéb hús nemül a 
község területére Ix-hoz. köteles a község elöljárósá
gánál hejek'nleni és a fogyasztási adót befizetni

Aki '2 litert meghaladó bort a község lorükdéno 
lelkiz köteles bejelenteni és ugyanakkor a fogyasztási 
adót befizetni Aki a bejelentést elmulasztja, szigo
rúan meg lesz büntetve.

Aki szombaton, július O-én a piacon fej és fog
fájás elleni gyógyszernek nevezett anyagot vásárolt, 
kikérdezés végett jelentkezzék a csendőrségen

Adóját mindenki fizesse ki. mert megkezdődött 
az árverések kitűzése.

HÍREK
A munka megbecsülés?. Megtiszteltetés érte köz

ségünket, amikor községünk egy régi, torzsokon csa
ládjából s/áimazú polgárát, l'cntz Jakabot, aki évek 
hosszú sori óta a Szikra-gyufagyárban dolgozik, az 
iparügyi miniszter elismerésével kitüntette. E kitün
tetésről a képviselőtesulet legutóbbi ülésén Ki ŝ Sándor 
községi biró lendületes és emelkedett szavakkal em
lékezeti meg. A hazafias társadalomnak mindig ünnep 
a munkás magyar élet megbecsülése.

Személyi hírek. Ur B u d a  h áz y Lászlót az igaz
ságügyi miniszter a most történt kinevezések során 
járásbirósági elnöki címmel ruházta fel. Ur Y á l y i  
Emil, a.K.i községünkben közszeretetben áll. súlyos 
Ixtegségen ment keresztül. Mint értesülünk, már a 
tartós javulás, illetve a teljes felgyógyulás utján van. 
Reméljük, liogv kedvenc foglalkozását, szép gyü
mölcsösének ápolását —  ujult erővel fogja közöt
tünk folytatni.

A szőlőperonoszpóra. A múlt heti esők után, 
miután az időjárás is meleg volt, a peroiioszpór.i igen 
erős mérvben lépett fel. A rákövetkező hűvös időjárás 
szerencsére a jieronoszpóra további fejlődését meg
állította. Miután a szőlő tele van |>cronoszpóia-spórák- 
kat. egy elkövetkező esős időjárás a peronoszpórát uj 
életre fogja serkenteni. Részben ez okból, részben a 
svájci export megindulása folytán, a borárak erősen 
emelkednek. Ez a körülmény a mi környékünkön 
főként a budaörsi bortermelő gazdákat érdekli, akik
nek hordóiban sajnos még sok eladatlan bor 
fekszik. Ami pedig a |>eronoszpóra fellépését illeti, 
legcélszerűbb a sürgős permetezés, még pedig ma
gasabb töménységű oldattal, i 1 i i 1 * százalékos per
medével.

Halálos fürdés. Sáránszk) Márton budafoki 69 
éves munkás fürödni ment juüus 3-án a Dunába. 
Valószínűleg az idős embert rosszullét foghatta el, 
igy történhetett, hogy belefulladt a folyóba. Holttes
tét Nagytétényen fogták ki s itt is temették -I július 
5-én, az ügyészség engedélye alapján.

A szőlők állása a bortermelő államokban. A Ró
mai Mezőgazdasági Intézet jelentése szerint a szőlők 
állása a következő: Franciaországban a fagykárok az 
átlagos termésnek kb. 25 75 százalékára tehetők. Ked
vező időjárás természetesen csökkentheti a károkat. 
Olaszországban normális termés várható. A szőlők ál
lása kielégítő. Jugoszláviában az utóbbi napok mel.*g 
időjárása behozta a szőlők elmaradt fejlődését. A 
terméskilátások igen jók. Svájcban a fagy különösen 
a nyugati országrészekben, a Vaud, Wallis, genfi k n- 
tonokban, továbbá Xeuchatcl vidékén okozott igen
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jelenteken) kiírókat. Luxemburgiján a fag) károk he
tven kint -o 80 százalékosak A fejlődés megfelelő rs 
kedvező id«»|.ir.«- 'éten csökkenhetnek a károk Algír
ban a szőlők fejlődésükben visszamaradtak, a fagy
károk itt is jelentékenyek. Marnkkőhan és Tuniszltan 
a \iiágzá> s/aliiiljus itl f »lyt le. az időjárások itt jelen
ték te lei . ek.

Dr Schult/ Gábor fohir.ink.it i iK-lüg) miniszter 
ur július i i hatállyal « beltigyniinisztériumlM niinis/- 
i ii o s / t á l \ tanácsosi kinevezte. Amikor szívből ki\á- 
nunk a megérdemelt, díszes előléptetéshez sok szeren- 
i ' i t  rőt. v^és/séget. ugyanakkor kifejezést kell ad
nunk annak a f.i tilalomnak is. mellyel járásunk «■ !«•- 
röl való távozása az egész járás minden tagj.in.ik 
szivét eltölti. Kérjük őt. hogy tartson meg bennünk -t 
jo emlékezetében: sohasem fogjuk elfelejteni a bud.i- 
ko.'ioéki járás első főszolgabiráj.it: dr Schultz (kílrort.

Halálozás. Magyar (Aulámé. szü. Scbncider Ko- 
/sika. Mag> .11 tAula ni. kir. gazdasági tanácsos, tanár 
fel sége jun. 28-án hosszas szenvedés után Budapesten 
e 1 iiun> t Temetése julius hó i-én volt  ̂Jíiósdon. ahol 
nagyszámú gyászoló közönség kisérte utolsó útjára 
t messzi környéken ismert és tisztelt úrnőt és őszinte 
részvéttel fordult a lesújtott férj és családji f.-lé.
« nvat óta borunk nevében mi is mély részvétünket tol
mácsoljuk ezúton is a gyászoló családnak

A levéltetvek elleni védekezés többféleképen, de 
csak bórtnéreggel lehetséges: 2 ; százalékos káliszap-
par.ofdattal. 2 -3 százalékos kvassziás. 2 3 százalékos 
Libex-, vag> 1 százalékos kálisztppanhu adott 50— 100 
g nikotinoldattal. Fontos, hogy j permetezés idejében 
történjen, a levelek összesodrása előtt. Leghelyesebb 
a megelőző védekezés. Ugyanezen védekezések termé
szetesen a kaliforniai pajzstetüt is ritkítják

Kevés remény van arra, hog) ez évben szintár- 
'uia: kerüljön hozzánk. A beosztott igazgató. Fataky 
Józ'< f. julius elején szeretett volna községünkbe jönni, 
d ■ terem hiányában ez lehetetlen \-»It Ig\. ha min
den jól megy. augusztus közepe felé talán tudnak 
jönni.

A költő elment, <1 ittmaradt, unit alkotott, amit 
szive vérével irt. amit mgrögzit tt tűnő hangul ttok
ból. nag) szomorú>;igi»kból. halk hátaitokból. mél) 
töprengésekből: a versei. Talán tekintsünk cl a sab
lontól és ezért bocsássanak meg nekünk, itt ma
radt munkatársainak, olvasóink, hogy nem a szokott 
rekám témusálian szólunk, csak csendesen jelentjük, 

og) I síelj Káról) \ traesköl t . .1 Rohanó ember 
szomorúsága, a/. ő költői hagyatéka, kajtliatő még né 
lián\ példányban lapunk kiadóhivatalában és ö zvegy
nél. Ára 1 I*. azért, hogy e verseken át mindenki 
megisnu rliesse Tessely Károlyt, a költőt, aki ez ‘kben 
a versekben megint elénk áll, s halk szomorúsággal 
kérdez. Ki látott engem?

Tisztelettel kérjük azokat a mélyen tisztelt vidéki 
előfizetőinket, akiknek előfizetése lejár, hogy az elő
fizetési dijat címünkre beküldeni szíveskedjenek, ne- 
hog)’ lapunk küldésében fonnak idás történjen. I I 
jós tisztelettel a Kiadóhivatal.

Régi hiányt pótol községünkben Müller Józsefné 
most megnyílt alkalmi áruháza. Mindennemű férfi . 
női ruha. fehérnemű, cipő stb. kaphitö ok>ó árui 
F.gxenesen meglejMi. hog) og\.*s cikkekén milyen k> 
vesét kell fizetni. Az árakat látva é" ismén*.- Midin 
József agilitását, nem tévedünk, ha i/t állítjuk. hô \ 
a most megnyílt áruliáz rövid időn belül a közép- . • 
munk.isoszt.il> bevásárlóliclye lesz Mert bízom, a 
mai szegénységi!nklien megnézünk miiukn fillért, hogy 
hová és mire fordítjuk. I.s megnézzük azt is. hog\ 1 
kiadott pengőkért. vagv fillénkcr meg is kapjuk .1/ 
ellenértéket írről ped'ig Mulh-r József né üzletében 
megg) őződtünk.

A \ ilagháboruhan /.amos sclx-süléscn kixul mind 
két szemére megvakult vitéz Takács Mihály 100 száz 1 
Itkos hadirokkant. több vitézségi érem tulajdonosa. s 
vakság.* következtében b dalos szerencsétlenség áld.» 
/.itt lett. Vitéz Takács Mihály özvegyét és 12 .inát 
hagvott hátra. Vitéz bajtársai azonban gondoskodni 
akarnak arról, hogy a vak bős családja szükség t 
11c szenvedjen, v. Takács Mihály falujában. Ambró/ 
falván emlékbizottság alakult és ennek kiadásáéin 
jelent meg v. Takács Mihály szomorú életének és 
hősi tetteinek története. A világháború egyik legtragi 
kusabb sorsú magyar hősének életéről szól ez a könyv 
amelyet vitéz felsócsemátoni Kusztós Sándor irt - 
dr Kászonyi Richárd. Csanád-Arad-Torontál várni 
gyék főispánja és vitéz Vén Jakab ezredes, vitézi 
szék-kapitám előszavával jelent meg. A könyv szó 
vegét és a két előszót a gyengéd szeretet meleg' 
járja át. Nemcsak vitéz Takács Mihály emlékezetét 
örökíti meg ez a szép mii. hanem nemes emléket 
állít a bajtársi szolidaritásnak is. A könyv, melynek 
teljes jövedelme az özvegy és 12 árva megélhetését 
szolgálja. 2 pengőbe kerül.

Szen t István

csőkéiádé
a  loffiobb

Mozaiklap
műkő, betoncső, kutgyürü szükségletét legolcsób

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

Érd —  megállók mellett
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