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A>z 'óvzibac
Beszélgetés Záborszky Nándor polgármesterrel q  budavidéki őszibarackról

Nekünk, tétényieknek, —  de általában az egész 
bi.dakörnyéknek, —  ilyenkor minden évben vissza
térő problémánk az őszibarack. Bár erre is áll az a 
regi közmondás, ami a szép asszonyról szól, t. i. 
hogy akkor jó, ha nem beszélnek róla és baj van, 
ha nagyon sokat magyarázgatnak róla; mégis minden 
évben újra meg újra előkerül az őszibarack minden 
vele összefüggő kérdésével. A  budavidéki őszibarack
termelőket szövetkezetbe tömörítő, ezt a kérdést a 
jelen helyzetben tökéletesen ismerő szakemberhez, 
Záborszky Nándor budafoki polgármesterhez fordul
tunk felvilágositásért: Milyenek az idei baracktermés 
k látásai, az élrtékesités terén mik a lehetőségek. 
A polgármester ur előzékeny készséggel az alábbiak
ban volt szives olvasóközönségünket tájékoztatni erről 
a mindenkit érintő kérdésről:

—  Mindenekelőtt megállapítható már most is, hogy 
az idei tavaszi fagykár, mely főként az őszibarackot 
megelőző gyümölcsöket tette tönkre, —  meggyet, 
cseresznyét, korai almát, körtét, stb. —  az őszibarack 
áralakulását nem egészséges irányban befolyásolta. Az 
őszibarack kezdeti árai igen magasak voltak, amit 
a vevőközönséa természetesen nem sokáig, bírt meg
fizetni. Most már a tömegesen beérő gyümölcs ára 
kénytelen a kisebb pénzű vevőkhöz alkalmazkodni, 
ami bizony a termelőnek, aki a kezdeti magas árak 
reményével hozza a gyümölcsét a piacra, csalódást 
okoz

—  Itt volna most már a külföldi értékesítés. Saj
nos, külföldön még gyengébbek az árak és az olasz 
őszibarack igen erős konkurenciájával csak nehezen 
tudunk megbirkózni. Még mindig nem ismerik a 
magyar őszibarackot úgy, ahogy érdemelné. Tavaly 
például az olaszok 3(X)0 vagont exportáltak csak 
Németországba, ezzel szemben mi csupán 50 va

j gont ugyanoda, —  ami semmiesetre sem a mi gyü
mölcsünk alsóbbrendű minőségének, hanem annak 
tudható be, hogy a világpiacokon még mindig isme- 

I retlenek vagyunk.

—  De az árak alakulásának van egy másik ténye- 
‘ zője is, amire a legtöbb termelő nem is gondol,

t. i. maga a termeíőközönség. A  termelők szerve
zettsége vagy szervezetlensége —  ma már ezt nem 
kell hosszasan bizonyítgatni —  elsőrendű faktor min- 

I den értékesítési eljárásnál. A  mi szövetkezetünk ezen 
! a téren teljes odaadással, tisztán altruista alapon dol- 
' gozik a tagok érdekében, de a végső cél- a piac 
j irányítása a termelő érdekében —  még messze van.
| Több bizalmat kérünk a termelőktől és annak meglá

tását, hogy 1— 2 filléres látszat haszonkülönbség még 
nem jelenti azt, hogy a piacot biztositotta is minden
korra magának A  szövetkezeti értékesítés az állandó 
piacot és az állandó árszintet mindenesetre jobban 
biztosítja, mint az egyéni piackeresés. Ismétlem, ezen 
a téren a termelők bizalma tudja a szövetkezet mun
káját teljessé tenni.

—  Egyébként az idei értékesítés átlana —  már 
amennyire azt ma megítélni lehet, —  jobbnak Ígér
kezik a tavalyinál. Tavaly az évi átlagár alul maradt 
a 30 filléren, mig az idén előreláthatólag 45— 50 
fillért fogunk elérni.

Ezekben volt szives a polgármester ur ismertetni 
a most folyó nagy munkát: az őszibarack értékesi- 
tését. Ennek szolgálatában ott áll a nagyszerűen fel
szerelt hütőház, amelyet —  hisszük és reméljük —  
nemsokára minden budavidéki baracktermelő a ma
gáénak fog tekinteni és azt a munkát, amely ott 
folyik, bizalmával és csatlakozásával fogja honorálni.

ÍV)
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Iparos és kereskedő
jj==sm<?K

Fényképezi: Rubió Lajos

Fenti cim alatl uj és állandó rovatot nyitnak, az 
iparos és kereskedő társadalom összességének érek' 
kében

Tudjuk jól. hogy a szabad pályán működöknek 
milyen keserves és majdnem reménytelen harcid. kell 
vivniok a megélhetésért Ezt a harcot igyekszünk 
lehetőség szerint könnyebbé tenni minden becsü
letes iparosnak és kereskedőnek azzal, hogy esfctlcge* 
panaszukat, sérelmüket vagy kívánságukat a nagy 
nyilvánossíig elé visszük.

Viszont, a magunk tapasztalatait, a nagyközön
ség kívánságait és jogos észrevételeit is mindenkor 
őszintén és kertelés nélkül elmondjuk! Meri erős a 
hitünk, hogy a társadalom mai átalakuIá sál un csakis 
becsületesen dolgozni akaró és dolgozni tudó iparosnak 
és kereskedőnek van helye!

Ezt |K*dig csak úgy érjük el. ha nem takargat
juk az esetleges hikíkat. ha nem kerüljük el-gyáván a 
mindennapi élei által felvetett problémákat Mert Ili
im és probléma, legyünk őszinték, elég sok van'

Például, ami csak úgy hirtelen. ötletszerűen 
eszünkU- jut: Az iparosok és kereskedők aránytalanul 
nagv adója A pékek által reklamált Központi ke
nyér . a kereskedők áldatlan vitája, hogy kinek meny
nyi Köz|>onti kenyeret vigyenek, az építő iparban 
határtalanul ellmrjánzotl kontárkodás, az egészség 
télén és árrom b» lő tii le kedés a munkáért fis ezeken 
kivid még rengeteg megoldásra váró és megoldható ! 
probléma.

De ezeket hallgatással és beletörődéssel nem le- i 
Inét megoldani

Hogy az ilyen, a kereskedőket és iparosokat érin
tő mindennapi problémák megoldását megkönnyítsük, 
nyitjuk ezt a rovatot, ahol mintk'n életrevaló és itle- 
vonatkozó ötletet szívesen közlünk, vagy annak meg
oldását szorgalmazzuk

Hisszük, hogy kezdeményezésünk a kereskedők 
és iparosok nagy láboráltan visszhangra talál és sa
ját. jőlfelfogntt crtlckükct szem előtt tartva igyekezni k 
segíteni nekünk, illetve, saját maguknak!

Kővetkező számunkban rávilágítunk a legéget öld) 
probémára a kontárkodás káros hatásúra és számok
kal bizonyítjuk majd. hogy mennyivel többet fizel az. 
aki kontár munkál végeztet*

Tcriem c lapunkat
Ismerősei körűben!

A r c k é p c s a r n o k
Fénykpezi é Rubió I.njot 

A Béla

Éjj»*l őr és nappal hakter 
Sirásó és klsbárő! 
ó szerinte a lx»r éjjel.
Nappal, délben, mindig jő!

Annyi Imr a világon sincs 
Amennyit ő  megivott 
Az a gyanú, ez az oka 
Hogy ennyire meghízott.

IX- azért a hivatalát 
Szorgalmasan ellássa' 
fis majdan a síromat is 
Kész őrömmel megássa

Hej vasárnap kiöltözve 
Sisakkal jár diszlien ö'
Akkor 0  a büszkeségünk 
Az egyes csövezel ö

IX* én láttam, hogy a csövei 
Undorral messze tartja 
Az nem tetszik néki. hogy viz 
fis nem bor jön ki rajta!

Még csak egyel nem értek, ez 
őrök rejtély marad 
Ennyi hivatalos munka melleit 
Lakásáéin annyi gyerek 
Vájjon honnan szalad?'

M o d e rn  c sil láro ka t  

és asxfall  lúmpúlcaí  

m indennem ű v 111 a m o s  
GáxfartásI KésxUléKeUeí  

b e m  u f á t  és s x d l lU  a

Budafoki
Villamosságiul.
K i r e n d e l t s é g : N agyté tény, Dana a. 12.



JEGENYE ÉS CSERJE
írja: Rubió Lajos.

_______________ NAGYTÉTÉNYI ÚJSÁG

Cserje: (ül az Illés-féle vendéglőben).
Jegenye, (bejön, arcáról messziről le leivel ol

vasni, hogy megint nincs pénze, de azért szeretne 
valamit inni.)

Cserje: Nini Jegenye ur! Hogy kerül maga ide? 
Maga is ide tartozik?

Jegenye- Nem! Én tartozom ide! hangos Franci! 
Franci!

Cserje: De nagy hangja van!
Jegenye: Muszáj! Akkor azt hiszik, hogy van 

pénz u zsebemben!
Franci- (mert véletlenül nincsen semmi gyűlése, 

megjelenik . Csak nem akar rendelni valamit. Je
genye ur? f

Jegenye: Mii szól? Itciuk-lni akarok!
Franci- És mi legyen az?
Jegenye: Valami hüsilö ital
Franci: (egy üres poharai hoz Parancsoljon!
Jegenye Mi ez?
Franci (nyugodtan Pohár!
Jegenye: Nincs benne semmi!
Franci: Tessék a kútra menni és huzni l>elc 

hüsitö italt! Az nem kerül semmibe! (elmegy .
(Cserje: (nevet) Jól ismerik magái itl!
Jegenye- .Magiinak még kedve van ezen nevetni.
Cserje. Igazit van! Semmi okom nincsen nevelni! 

Tudja mennyi bajom van mostanában?
Jegenye: Na, mi baja van?
Cserje: Képzelje, belek óta csinálom azl u ló

rumot és nem tudok egy ltunkéit kapni Én már meg
elégednék egy szerény uhu búnkéival is.

Jegenye: (nem érti) Aha!
Cserje: Nem aha! Uhu!
Jegenye: Annak semmi érlelnie nincsl
Cserje: Mondja, tudja maga egyáltalán, hogy mi 

az az uhu bunkó?
Jegenye: Majdnem.
Cserje: Nahát, és képzelje, eddig ahány bunkóm 

volt, mind kinyomták!
Jegenye: Már tudom mi a bunkó! Pattanás!
Cserje: Nem azt nyomják ki!
Jegenye: IX* igen! Jön a Fleischner és kinyomja!
Cserje- Maga barom! Nem akar megérteni!

A Fleischernek is kinyomták!
Jegenye: Ne beszéljen! Saját magal
Cserje: Az esze tokját! Neki a Józsi bácsi nyom

ta ki!
Jegenye: Hiszen a Józsi bácsinak nincsen or

vosi diplomája!
Cserje: Ehlvez nem kell orvosi diploma!
Jegenye. Na-na! Az kuruzslás!

Cserje: (tajtékzik a méregtől Nem kuruzslás!
Jegenye. Pardon! Fizetett a F'leischner akkor, 

vagy- nem?

Cserje: Persze, hogy fizetett!
Jegenye: Akkor kuruzslás!
Cserje: (belenyugszik Az, te piszok utolsói Hát 

magával már semmiről sem lehel licszélni?
Jegenye: Dehogynem! Tudja mii csinálok mos

tanában? Nyilazó versenyeken indulok.
Cserje: Ne beszéljen! Ez egy uj sport?
Jegenye: Igen! És olcsó! Az ember vesz egy ijjat, 

kiáll a rétre és igyekszik Ivlelakilni a kéirliel
Cserje: Szép lehel! És kik űzik ezt?
Jegenye: Akinek sok i<k*je van!
Cserje: És tartós az. a nyü?
Jegenye: Nem nagyon! Csak addig, amíg a máz. le 

nem jön róla! Akkor réiglön rozsdásodni kezdi
Cserje Hál most mondta, hogy- olcsó s|>ort!

Jegenye: Persze, hogy- olcsó! Amig fa van. midig 
annyi galvl vághatok le. amennyit akarok!

Cserje: Na és hogy- csinálja a versenyzési?
Jegenye: Egyszerű! Az. ember meghúzza a hurl 

húzza... húzza...
Cserje: Jó-jó, de meddig húzza?
Jegenye: Amig el nem szakad!

Á munkás és a munkaadó
harcába lieleszói iijabban az élettan, lehál főleg a/, 
orvosi tudomány is. Az. ulé>hhi képviselői s az u. n. 
psicholechnika művelői érdekes s eredményekben je
lentői megfigyelésekéi folytatnak a testi munka vég
zésére nézve Ezeket az eredményeket Láng Sándor 
»A munka tudománya; (Budapest, Szent István T. 
kiad. 255 lap) c. könyve, egy pompás, alapos és korszerű 
niuiji/arni/clvii ntunkaélellanban tárja elénk. Az egész
séges testi munkavégzésnek (épugy, mint a szellemi
nek megvannak a természetes, a teremlés rendjébe 
tartozó feltételei. Figyelmen kívül hagyásuk elsösor 
han a munkásnak, másodszor a munkaadónak és vé
gül a nemzet egészségének mérhetetlen károkat okoz
hat. Pl. nem dnlgozhatik a munkás éhbéren, vagy 
ugy, hogy nincs tisztában a helyes táplálkozás tör
vény (ivei. észszerű pihenők, sport, szórakozás köz- 
beiktatása nélkül, avagy- olyan racionalizált mun
kálnod szerint, mely számításaiból kifelejti a mun
kás munkabírásának megőrzését Az alföldi napszá
mos szörnyű helyzete Láng könyvében uj, élettani 
megvilágításában tárul fel. A munka és a magy ar mun
kás érdeke becsületes szociális reformokat követi’.

Keresztény Igazság c. lap.
Vető Lajos.



Kttrintefcli Hírek
Az országgyűlési választásra jogosultakat az clől- 

jár«'*".ig kiküldöttei f. évi julius hó első napjaiban ház
ról-házra járva összeírták A legnagyobb vigyázattal 
i> megtörténhetett azonban. hogy egyesek az össze- 
irásból kimaradtak. I elkéri az elöljáróság azon húsa 
'éven felüli egyéneket, akik kiküldöttei által összeinti 
nem lettek, hogy legkésőbb augusztus hó 5-ig a  köz
ségházán jelentkezzenek.

A földmivelésügvi miniszter ur kedvezményes gyű-
n i öles faa kei ója keretén belül 30 filléres áron az Ősz 
folyamán kiosztásra kerülnek cseresznye, megy, kaj- 
szinbarack és mantlulafarscmeték. Az igényléseket leg
később augusztus hó 5-ig kell a községháza 5-ös számú 
szobájában leadni. Ugyanott szemzőilajtások is igényel
hetők.

Száj- és körömfájás lépett fel a községben. En
nek következtében hasított körmü állatokat csak fő
szolgabírói engedéllyel szabad a községből kivinni, a 
behozottakat. valamint a behozott takarmányféléket 

; pedig kivinni nem szabad. A fertőzött tehenek tejét 
csak forralva szabad forgalomba hozni.
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Tóvóry Pál^ társulata jön 
ismét hozzánk

! apzárta után vettük a hirt. hogy nem Szalay Ká
roly. hanem régi ismerősünk Tóváry Pál színigazgató 

1 jón ismét ho//ánk társulatával. A társulatát teljesen 
( 11 jj;íszerve/t- . de Kay Pál megvan. Nélküle a Tóvá- 

ry-társulat lx sV- merné tenni a lábát Nagytétényije.

NAGYTÉTÉNY KÖZSÉG elöljárósága szükségla
kás építésére versenytárgyalási hirdet Az ajánlatok 
leadásának határideje 1ÍK1K aug. !• délelőtt 10 óra. 
A versenytárgyalási hirdetmény a községházán meg
tekinthető.

1

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s
Ismerőseink és jóbarátaink, akik mér

hetetlen fájdalmunkat részvétükkel enyhítet
ték, ezúton is fogadják hálás köszönet Un két.

Ö Z V . B E R G E R  J A K A B N É  
ÉS F IA .

fiem fontos,
de leni kell orréi, tioor.
az őszibarack termesztők, nagyon kevés kivé
tellel. mennvire nem tartják fontosnak, hogy 

Nagytétény óz'bnra-'kfávi! meg nem vert lakói 
is hozzájussanak néha-néha egy kis gyümölcshöz. 
Ha nerr lenne ‘ /ontom, bizony nevetni is le
hetne azon a/ erőlködésen, amit cgv-egv téténvl 
oofgár. vagv polgárnő elkövet, hogy egy kevés 
őszibarackhoz jusson •» roa^a, vagy gyermeke! 
részére. Végig talpalhatja estenként az ősziba
rack termesztők száz és s/íz láda barackkal meg
rakni udvarát, ö azt csak nézheti, mert a "pesti« 
az utolsó érimmig megvette azt és még a fel
kínál pesti árz-rt sem 1 aohat egv szemet sem! 
Legvönk őszinték, furcsa állapot ez. Vagy talán 
a téténvi barackot -é'külözök pénze nem annyi 
értékű, min* azé a bizonyos »pesti« kereskedőé? 
Akinek ez c-ak űzi *. De nekünk, tétényieknek, 
valahogyan szívügyünknek is kellene, hogy le
gyen.

El?«me-em: mindenki akkor és annak adja 
el a tulaidrrát kér?zö őszibarackot, amikor és 
és akinek akarja. Fbbe senkinek semmi beleszó
lása ninc«en é* nem »s lehet. Én csak a szolidari
tásra ar*e!lá!»-k. amikor furcsának tartom azt, 
hogy helybeli, a forrásnál ne tudjon vásárolni 
egv kiló gvümöl csőt. Egy kis jóakarattal nem 
lehetne e/en segíteni?

. . .  a Fö*utrai fakók miért tűrik saját jól 
felfogott érdekük el’enére, a reggeli söpréskor 
a/l a portén**?'*? Ha már a község tud annyit 
áldozni és tbd«n taHia az utat, akkor azt a 
tisztaságod ebö kézből élvező Fő-utcai lakos nem 
áldo/batna annvit. már a saiát és gyermekei 
egészsége érdekéién, bogv minden reggel fel- 
öntözi a há»a előtti kis részt? Elvégre: a köz
ségtől sem 1 hét mindent kívánni, é s  az a két- 
három kanna viz nagyon sok orvos- és gyógy
szerszámlát megelőzhet.

. . .  az igen tisztelt kutyatulajdonos urak és 
hölgvek miért nevezik házőrzőnek és miért je
lentik be adózás ideién házőrzőnek kutyájukat, 
amikor azok a kutvák mindent őriznek, csak a 
tulajdonos házatáiát nem. Esténként már alig 
lehet rendese'’ közlekedni az utcán, mert a gya
nútlan járók-lő minden pillanatban egy kutyá
ba botlik bele. é s  ha még csak ugat az a kut><a, 
az nem baí mert az olyan, a közmondás sze
rint, nem harap. Ezt igy tudjuk mi, emberek. 
De kérdem, az a kutya is tudja ezt?

rubió.
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HÍREK
Kinevezés. A pénzügyminiszter <lr Szepessy Sán

dor adóügyi jegyzőt a székesfőváros pénzügy igazgató - 
ságához fogalmazó-gyakornokká nevezte ki. Amikor 
őszinte szívvel gratulálunk a megérdemelt előlépte
téshez annak a reményünknek is kifejezést adunk, 
hogy a téténvi társadalomban oly közkedvelt Sze
pessy dr-t és feleségét, ha hivatásuk máshova szó
lítja is őket, nem fogjuk elveszíteni és megmaradnak 
tétényieknek.

H alá lozás. Bergcr Jakab kereskedő julius 21-én 
Budapesten váratlanul meghalt. Nagy részvéttel te
mették el a mindenki által ismert és becsült Bergcr 
bácsit«.

Nagyszabású lesz az idei Szent István-hét. Az 
idei jubileumi Szent István-év keretében az eddigiek
nél is fényesebb lesz a Szent István-hét. A Szent 
Körömit augusztus 16- és 17-én a királyi palotában 
közszemlére teszik ki. A 20-iki körmenet pazar lát
ványt Ígér, a gyöngyös bokréta 11 napon át tart elő
adásokat, stb. A MÁV és a HÉV féláru kedvez
ményt ad a fővárosba utazóknak.

A N a g y té té n y i P o lg á ri K ö r julius 31-én jól sike
rült kirándulást rendezett Balatonaligára. A kirándu- 
láson több mint harmincán vettek részt, és a leg
jobb hangulatban élvezték a Balaton hüs hullámait. 
A kirándulás sikere a fáradhatatlan titkár, dr Pentz 
Ferenc érdeme.

A  F ro n th arco so k  cé llö vö  versenye. Julius 24-én 
rendezte a Frontharcosok helyi szervezete céllövő
versenyét. A versenyre huszonötén neveztek bé és dél
után 2 órától 5-ig tartott. Az elért eredmények azt 
mutatják, hogy nem felejtették még el a régi tudo
mányt, hogy miként kell az igazi standbclh-nek 
kezelni a puskát. A verseny fekvő helyzetben leadott 
5 lövés —  10 körös céltáblára — találatából .állt. 
Első lett: v. Barotányi Ferenc. 44 találati egységgel: 
2-ik Stöckler György 34 t. e.: 3-ik Müller József 
30 t. e.; 4-ik Erdélyi Gábor 3° L e..: 5-ik Ambrus 
Károly 27 t. e. Az első három helyezett szép dijat 
kapott. A lövészet fellendülését örömmel üdvözöljük.

Mozaiklap
m űkő , betoncső, k u tg y ü ru  szükségletét legolcsób

ban szerezheti be
L E S Z T  JE N Ó  cem entáru  üzem ében  

Érd —  m e g á lló k  m elle tt

S P O R T

Rovatvezető: S ch m id t G y ö rg y .

L A B D A R Ú G Á S :

Kölasz II. osztályú bajnoki döntő.

NISE--Dunakeszi A. C. 7:1 (3:0).

Egy kis szerencsével két számjegyű eredmény 
is lehetett volna.

A IRSA— NISE 4:4 (1:1).

A NISE felforgatott csapata nehezen tudta el
érni a döntetlent, ami az utolsó percekben tizenegyes 
révén sikerült csak. A gólokon Tóth (2, mindkettőt 
11 -bői), Steiner II. és Szabados osztozkodtak.

Mindkét mérkőzésen meglepetést keltett a fiatal 
Steiner II. balszélső játéka. Nagyszerű beadásaival 
és erős kapura rúgásaival vonta magára a közönség 
figyelmét. A csapat legjobbjainak egyike.

A S Z T A L I T E N IS Z .

Megalakult a NISE »Asztali Tenisze szakosztálya. 
Reméljük, hogy ennek a szép és tetszetős sportnak 
is számos követője akad és ezen a téren is sikerül 
a NISE-nek újabb dicsőséget szerezni.

Bővebben legközelebbi számunkban fogok majd 
beszámolni.

Győztünk! Csapatunk megnyerte a II. osztályú 
Ixajnokságot és ezzel bejutott a Kölasz I. osztályába 
Nehéz volt a küzdelem, de sikerült. Sikerült j»edig 
azért, mert volt még egy pár lelkes ember, akik 
folytatták tovább a megkezdett harcot.

Az uj küzdelem még nehezebb lesz. De tisztában 
vagyunk azza, hogy összetartással és áldozatkészség
gel sikerül majd újra kiliarcolni a győzelmet. Én te 
hát azzal a kéréssel fordulok a közönség sportszerető 
társadalmához, hogy lépjenek be valamennyien a 
Nagytétényi Iparoskör Sport Egyesületébe és támo
gassák a tisztikart abban a küzdelemben, amely a 
sportért folyik.

Ha a község társadalma egy lélekkel, egy aka
rattal csoportosul egyesületünk köré, akkor az ered
mény sem fog elmaradni. És akkor a siker nem egy 
tag érdeme, hanem az összesség érdeme lesz, amely 
a maga szervezett anyagi és erkölcsi erejével le tud 
győzni minden nehézséget. Ha pedig csak közönyösen 
nézik egyesületünk erőfeszítéseit és nem támogatnak 
bennünket, akkor a kudarc nem az egyesület szé-
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ilye no. hanem az összességé, a községé.

Kórom tehát a sportkedvelőket, lépjenek he co
llegesen a Sportegyesületbe. Aki helyesli az estemét, 
az jöjjön hozzánk azért, mert lélekben máris velünk 
van. Aki nem helyesli, az jöjjön hozzánk azért, hogy 
ellenőrizze az egész vezetőséget, minden lépé-üket 
és buktassák meg. ha méltatlanok lennének az egye
sület vezetésére. Ne kivulről elégedetlenkedjenek és 
biráljanak bennünket, hanem dolgozzanak az egye
sületben velünk és ha kell ellenünk. Az egye
sület legyen nagy. hatalmas, erős, ez az első föltétele 
a sikernek.

Tehát: be az egyesületbe! Ez legyen az első dol
gunk. A többi csak azután következhetik.

Schmidt György.

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

vcs-fal szigetelést, jutányos áron.

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

MILLER J6ZSEEF

eng.

ingatlanközvetítő
irodájához

Ors/ág-ut 16.

Telefon: 209 93°- (9  mellék).

H.i/ak, telkek, őszibarackosok olcsón!

TÖRLEY
RÉSERVÉ AMÉRICAIN

Szerkesztésért és kiadásért felel: 
Kutassy Gyula

Kiadótulajdonos:
Nagytétényi l'isűg Lapkiadó Vállalat

Telefon: Nagytétény 32.

Farago-nyomda Kispest, Cllői-ut 85. Tel.: 349—
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