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ISTEN MALMAI
Nevezik azt sokféleké|>en még. de mi, akik húsz 

éven át imádkoztunk a magyar feltámadásért, nem 
mondhatjuk sem történelem kerekének, sem végzetnek, 
hanem «*sak annak, ami valóban: Isién malmának 
Isten malma örülte meg Csehországot, a hazugságok 
országát és az egész európai civilizáció nyugtalanító
ját. a hazugság országának méltó vezérét: Ilenes I'al
va rdol Isten malmai lassan. <le biztosan őrölnek, 
de sokszor mondtuk, de hányszor ismételgettük, sok
szor talán úgy is. mint akik nem is igen híznak abban, 
hogy ennek az örökkévaló malomnak őrletésél meg is 
látják, és ime a szemünk láttára, csikorogva omlik 
össze, válik a történelem emlékévé az az ország, 
amelynek nevél még egyszer és utoljára a maga hazug
sága kin írjuk le elrettentő példának: Csehszlovákia. 
Mi tudtuk és tudjuk, hogy ilyen ország sohasem volt. 
de Kurópa csak szeplemlwr 29-e óla tudja, hogy le
hetséges és talán lesz még Csehország, de amit hozzá
hazudtak, az nincs, mert nem is volt soha a valóság
ban.

Isten malmai... Magyarok, most legyünk résen! 
Cgyis sültgalambraváróknak csúfollak bennünket, 
gúnyt űzve nemzeti imánkból, hogy mi csak hiszünk, 
hiszünk, de nem leszünk, nos. most az egységes nem
zet. mint egy ember álljon vigyázzba. amikor a döntő 
órák szinte félelmes és elemi erővel rohannak félénk. 
Ezek az órák minden |x*rcükkel közelebb hozzák a 
Felvidéket és még azon kívül egy súlyos kötelességet 
is: a fegyelmezett türelemnek a kötelességét.

Nem lesz népszerű ez a szó most, amikor lázas

és sürgető vággyal vágyjak a húsz év óta idegennek 
mondott ezeréves drága magyar hegyeket, folyókat, 
erdőket, Kassát. Pozsonyt Eperjest. Iglót — mind
azt. amit a szó: Felvidék jelent, újra látni, megölelni 
széles örömlien minden fenyőszálat, de meg kell lenni. 
Ki kell telni Üdülünk még annyi erőnelj, hogy kato
nás fegyelmezettséggel, de a végre világossá vált ma
gyar igazság teljes erejű világkiállásával a Inkés 
visszacsatolás idegőrlő várakozási idejét kibírjuk Csak 
lel a fejjel! Végre már megérhettük, hogy megszégye
nüllek legnagyobb ellenségeink, akik még nem olyan 
régen a pokolba akarlak minket küldeni. akiknek 
külügyminisztere csuk a legutóbbi napokban nem átal- 
lotta a mi követeléseinket átnyújtó magyar követel 
sértegetni. megérhettük azt. hogy ezeknek az úgy
nevezett államalkotó tényezőknek az őket megillető 
hallgatás szerepe jutott a nagyhatalmak értekezletén 
és nem kérdezik meg többé őket, hogy meg akarják-e 
tartani rablotl és összehazudott országukat, és végül 
bizonyosságot nyertünk afelől, hogy a cseh kérdést h 
Felvidék nélkül nem lehet elintézni többé és ezért a 
világ négy vezető nagyhatalma kezeskedik: minden 
okunk meg van arra. hogy büszkén és bizakodva fog
juk meg egymás kezét: csak kitartás magyar testve
rek! Emlékezzünk arra a szomorú, 20  év előtti kará
csonyra. amikor először vágtak csehek a magyar föld
ről karácsonyfát és gondoljunk izzó lélekkel erre a 
karácsonyra, amikor újra magvar lesz a Fejvidékről 
hozott fenyő az asztalunkon.
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Furcsa tünetek
Nem hagyhatjuk szó nélkül azl a közönyt azl a 

nemtörődöm séfjét, mely társadalmunk egy részét meg
szállta. Mondjuk egy községben van tiz különböző egy
let Az egyik a jótékonyságot tűzte ki céljául, a másik 
a gazdasági érdekeket, a harmadik a s|>ortot. dalt lö
vészetet. stb Kisebb községekben igaz a tehetősebb la
kosság. meg azok. akik .számítani akarnak majdnem 
minden egyletnek a tagjai. ck* csak úgy név lég. ha 
éjien a tagdijat fizetni kell. vagy valami különös ün
nepélyt rendez az egyik vagy másik egylet, akkor 
immel-ámmal elmennek az illető ünnepélyre Belát
juk azt. hogy mán mindenki rajonghat a társadalmi 
élet minden fajtája iránt és nem, mehet el az egyletek 
minden összejövetelére IV mégsem szabadna előfor
dulnia. ha egy egylet zászlöszentelöt. v jubileumot, 
egy jótékony estét rendez, hogy azon csak az egyik 
egy letnek a tagjai legyenek ott és a többiek, ép a le- 
tehetösebbek. akik számítani szoktak, azok é|ien

ünnepélyesen távol tartották magukat
Hisz nem csak az egyik rendez, a másik egylet 

is reiulez valamit, mily jól esik a rendezőknek, ha 
legalább a társegyletek képviselői, küldöttsége eze
ken a remk'zéseken részt vennének Hiszen mindegyik 
egylet, minden társadalmi intézmény egy- olyan célt 
tűz maga elé, ami a másiknak is javára esik Miért 
van aztán az a nagy nemtörődömség, az a nagy kö
zöny a másik rendezése iránt? Ami ma nek : j I esik, 
jé)I esik az holnap a másiknak és igv tovább. Bizo
nyos érzéknek, bizonyos érdeklődésnek kell lennie 
mindenegyes embernek, minden egyes intézménynek, 
a másik embertárs, a másik intézmény iránt.

Ne legyünk oly közönyösek, ne legyünk oly ellen
séges érzületnek embertársaink törekvései, igyekezete 
iránt. Oly nehéz időket élünk, egy- kis összetartás, sze
redet. elnézés egymás iránt, jó magy ar testvéreink, nem 
árthatna. W. L.

Egy kis közgazdaság
A miniszterelnök bejelentése szerint törvény ké

szül. melynek alapján a kötött birtok .MM) holdon fe
lüli területének egy harmadat a szabad forgalmi bir
tok 5 00  holdon felüli területének egy negyedét I In t 
majd ki haszonbérletek szántára igénybe venni Meg
ejtett számítások szerint, mintegy 700  0 0 0  hold kend
re ennek a törvénynek alapjait kishaszonhérlök kezelte

Kz a tőnénytervezet azl a gondolatot veti fel 
vájjon a kishaszonhérlök oly észszerűen, oly gazda
ságosait fogják-e tudni megművelni a rendelkezésükre 
bocsátolt területet, mint az eddig haszonélvezői? Lesz- 
nek-e a kisgazda haszonIVrlök közöli olv egyének, 
kik ép oly aht|H»ssággal. époly lanullsággal és hozzáér 
léssel fogják-e tudni a reájuk bízott földet megmü- 
'elni es a mi még fontosabb, a lermelvénveiket jól 
értékesíteni?

A szövetkezeti eszme nagyon szép. nagyon i«k*- 
ális. de ennek az ideális gondolatát át is kell érezni, a 
szövetkezeti gondolattól át is kell hatva lenni! Aki a 
szövetkezeti eszme-e tér át. annak az egyéni érvénye
sülés gondolatáról le kell mondania Minden érdek 
esak a szövetkezel" és nem az egyéné Vájjon a nti 
kisgazdatársadalmunk és azok. akik majd a kishaszon- 
bériök sorába lépni óhajtanak, meg lesz-e a kellő kép

zettségük. a kellő érzékük és rátermettségük a reájuk 
bízott földek célirányos és gazdaságos megművelésére?

Nagy kárt szenvedne az egész ország minden 
egyes rétege, ha a termelésben visszaesés állna In*!

Mindenek elöli és mindenesetre szükséges, hogy 
legalább megpróliáljunk olyan intézkedéseket tenni, 
amelyekkel az uj haszonbérlő gazdálkodást irányítsuk 
es eképen a termelésben a zökkenő nagy no legyen, 
f.s hogy ez a zökkenő minél rövidebb i<k*ig tartson, 
minél kevéslié érezhető legyen, mindenek elölt a me
zőgazdasági szakoktatásra k*-ll n.igv gondot fordítani 
A mezőgazdasági iskolák számait kellene szaporítani 
Nagytétényben kellene egy ilyen szakiskolát feláll! 

tani, amelyért a Nagytétényi l ’jság már többször sík
ra szállott. A Szerk.)

A mi szakoktatásunk nem oly mélyreható Az uj 
törvény alapján földhöz jutottak gazdálkodásának irá- 
nvilása, a szövetkezeti eszmének az ismerete és meg
szerettetése volna az iskolák feladata IV mindaddig 
<*da kell törekedni, hogy csak olyanok juthassanak 
kishaszoidtérlelckhc/, akik a föld mi vés iskolákat vé
gezlek, de elsősorban az arany és ezüstkalászos kis
gazdák.
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B a ro ss G áb o r-te lep  
uj e ln e v e zé se

E folyóirat legutóbbi számában bizonyára nagy | 
csodálkozással olvasta minden érdekelt olvasó azt a 
hirt, hogy a Baross Gábor-telepi Polgári Kör külön 
bizottságot küldött ki ablx'il a célból, hogy a telepnek 
uj elnevezést találjon. Nem hiszem, hogy akadna ma
gyar ember, akinek Baross Gálx>r neve ellen kifogása 
volna, még kevésbbé hiszem, hogy akadna magyar 
ember, aki a halhatatlan államférfin nevét olyan kap
csolatokba merné hozni, mint aminöket a közlemény 
megemlít Az ilyen szóképzést és nyelvújítást kika
cagna minden diák. aki a hazai középiskolákban ma
gyar nyelvet és irodalmat az én tankönyveimig ta
nult vagy tanul.

Ha a telep múltját tekintjük, meg kell állapí
tanunk, hogy azok. akik ezt a közületet ma is érvényes 
nevén nevezték el. nagyon hazafiasán és nagyon böl- 
csen cselekedtek. Kz a telep Magyarországon az egyet
len helység, amely minden idők és korok egyik legna
gyobb magyar államférfiénak nevét viseli. Ez a hely
ség (ledig nem más, mint amit tudományosan külte
rületi lakótelepnek neveznek.

A telep szó valódi tényeket fejez ki s abban 
lekicsinylés nincsen, mint ahogyan a pestkörnyéki vi
rágzó Welcerle-telep lakói nem tekintik magukat má
sodrendű polgároknak a Kispestiekkel szemlien

A helységnevek változtatása nem olyan egyszerű 
dolog. A m kir. Belügyminisztérium az idevágó kér- 
venyéket átteszi az Országos Törzskönyv-Bizottság-* 
hoz, ez (íedig minden adott esetben az Országos Le
véltár tudós urainak véleményét kéri ki. Nagyon el
csodálkoznék ez az előkelő testület ha akadna olyan 
helység, amely egy nagy államférfin keresztnevét el
sikkasztja és vezetéknevéből jelzőt képez. Hozzájá
rul ehhez, hogy Baross Gábor-telep nem önálló köz
ség, s igv a névváltoztatás mellett önállósitási törek
véseket is leliet sejteni. *

A kérdés lioncolgatásánál a hasonló esetek (ana
lóg esetek) és előző esetek precedensek is számításiul 
jönnek a hivatalos elbírálásnál Piliscsaba mellplt 
még az elhunyt József-királyi herceg erdőséget en
gedett át településre s ez hitvese után Klotild-telep 
nevel vett fel, ma (ledig Klotild-liget Nagykovácsi 
község inellett a vértanú miniszterelnök adott át erdő
séget telepítésre s ez Tisza István-kertváros nevet ka
pott. Minden idők legnagyobb magyar pénziigymi
nisztere a postások részén* engedte át településre az 
utánu nevezett \Yckerle-tele|>et Tökély csepelszigeti 
községhez tartozik Horváth-Iiget, stb stb.

A közleményben említett »uj elnevezések közül

a Barossfalvav nyelvi és esztétikai tekintetben helyes, 
mert pl. Kossuthtalvából és Krzsébetfalvából alakult 
Pestszenlerzsétx*t megyei város, a nagy magyar palóc 
írónak adta a nemzet Mikszáthfalvát, stb. Ámde itt 
pz a baj. hogy Baross Gábor-telep nem falu.

Az elmondottak alapján kitűnik, hogy virágzó te
leltünk. — bár valóságban csak ez — a telep meg
jelölés helyett költői képzelettel lehetne: Baross Gábor- 
liget. költői nagyítással: Baross Gábor kertváros s egy 
kis képzelettel: Baross Gábor-hegvközség.

Minthogy a fennálló szabályrendeletek szerint a 
helységnevek változtatása iránt lleadott kérvényeket az 
illető község bármely lakója megfellebbezheti, mint
hogy továbbá mint tűzharcos katonatiszt csak nyílt si
sakkal küzdők, ennélfogva a telep hazafiasán gondol
kodó lakói nevében minden tervbevett szörnyűség 
ellen eleve tiltakozom.

Dr Bakács Is Irán

I R O D A L O M
Elhamarkodott okoskodások

I.

A budapesti lapokat nemrégen egy. még a mai 
izgatott időkben is megrendítő napiliir járta be: egy 
Ili éves fiú öngyilkossága, aki azért vált meg fiatal 
életétől, mert nem szeretett tanulni és hiába kérlel
te szüleit, hogy ne gyötörjék tovább a már egyszer 
nem neki való tanulmányokkal, adják inkább gyakor
lati pályára. Az urhalnámság áldozata, sóhajtanak 
ezren, haraggal gondolva az amúgy is oly mélyen 
sújtott szülőkre. Egy fiunk, akiből a legderekabb ipa
ros. föld mi vés vagy akár szolga nevelkedhetett volna 
— meghalt, mert úri szülei csakis olyan pályán lát
ták volna magukhoz méltónak, amelyhez sem ügyes
nek, sem erősnek, sem találékonynak nem kell lenni, 
csak ép|H ii tanulni és megint csak tanulni kéjicsnek 

Ne siessünk ezzel a könyörtelen Ítélettel, ne vá
doljuk ama szülőket irgalmatlan gőggel, még az élet
ben járatlansággal sem! A mi nézetünk szerint nagyon 
jói tudták ők. mit tesznek, mikor intők, megrovások 
és bukások hínárján ál tovább és tovább tanulásra
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unszolták gyermeküket, vállalták mind fogyatkozó re
ménységgel az iskoláztatásával járó áldozatokat, költ
ségeket Hiszen ilyen eredményre ezek az erőfeszí
tések, hála Istennek, mégis csak ritkán vezetnek Nincs 
könnyebb, mint egy már egyszer értelmiségi légkör
it'n élő családnak azt tanácsolni: lia a fiú nem akar, 
vagy netn tud tanulni, adják csak iparosnak, fóldmi- 
vesnek. munkásnak, igy is hasznos tagja lehel a tár
sadalomnak. még iNildogabban is élhet . Igen. ha u 
középiskoláitól egyszerre a műhelyei (ágba cseppenve 
mindjárt olyan gyermekkort tapasztalhatna maga mö
gé. amilyenből az ipari vagy gazdasági ifjumunkásság 
túlnyomó többségi' lelnott Tehát azonnal meglenne az 
a testi ellenálló és teljesítőképessége, meg igénytelen
sége. könnyen alkuvó önérzete, amilyen azoknak van 
í s  mindezek mellett bizony manapság az ipari stb 
pályákon is tanulni, sokat tanulni kell Ha e nélkül 
lép át egy bukott diák ama pályák valamelyikére — 
néha elég súlyos szenvedések árán megszcrezlieli a 
benne idejekorán ki nem fejlődött tcstimunkás kéjtes- 
ségekel. De könnyeblten esik később, mikor már min
denfele tanulásnak és képcsilésszerzésnek ideje el
múlt. családja terhére, mint örökös reménytelen ál
láskereső. vagy kilátástalan vállalkozásokra kölcsönö
ket kérő. Akkor talán mégis célszerűbbnek biztosabb
nak látszhatik. ha a nehezen tanúiéi urigyerek min
denfék' enyhe és kevésbé enyhe ösztökélések alatt to
vább törtet a betüerdőben. míg végre valamilyen, 
talán csak éppen elnevezése szerint értelmiségi, de a 
betöltőt úgy, ahogy eltartó állásra lesz ké|>evsé Hiszen 
a legrosszabb, a legszomorubb mégis csak ritkán kö
vetkezik be.

II

Egy. kivált háborúval fenyegető idöklten. még 
sokkal általánosabban hangoztatott tévokoskodás az. 
ha már verekedni kell. menjenek legelői a kormány- 
férfiak. akik a háborút elhatározzák, de azután saját 
bőrüket gondosan biztonságba helyezik, ne az eke
szarva mellől, a műhelyekből elvonszolt dolgozó em
berek, akkor mindjárt nem lennének háborúk Pró
báljuk hát meg. gondoljuk el. mi lenne, ha ama jó- 
szándéku hadfclállilási inéul csakugyan általánosan 
életbe lépne.

Akkor, amint a nemzetek közti ék't alakulása, 
megint egyszer felidézné a fegyveres összeütközés ve
szélyét - egészen kevés kivétellel eltűnnének az ügy
vitelek éléről a gyakorlott államférfiak, a gazdasági, 
közműveltségi, egészségi és más szakemberek Helyeik 

ugyan nem maradnának üresek, rögvest elfoglalnák 
és talán továbbra is maguknak tartanák azokat el
szánt. sem félelmet, sem kíméletet nem ismerő da
liák, akiknek talán még katonai ismeretei sem valami 
nagyok, de nagvravágyásuk a rohamosztagok élére 
sodorja őket. Ha az első ilyen hősök elesnének, álta
lános felbomlás esetétől eltekintve, mely tapasztalás

szerint nem következik be túlságos könnyen, helyeiket 
azonnal más hasonlóan elszánlak, bár az egyszerű 
kard, — ki kard harcon kívül az élet hasznos miivé- 
szeleiben lehetőleg még járatlanabbak foglalnák el 
Végül az államok kormányzása egészen és államiéin 
azok kezébe esnék. akikélicn hiszen az emberiségi 
történelem nem egy szakában volt akik semmiféle 
kérdést mássaL. mint fegyveres erőszakkal megoldani, 
elintézni nem tudtak Hogy akkor ritkább Icnnc-c 
a háború, vagy nagvon sokkal gyakoribb, erre a kér
désre a történelem tényei adják meg a kétséget és fél
reértést meg nem engedő feleletet.

Farkas Geiza.

Aki még maggac!
Vki még magyar, tegye kezét szivére.
Ks velem együtt esküdje, hogy nem maradhat 
A magyar oly sokáig guzshakótve. tömlőébe rejtve.
Ha érzed magyar testiér. hogy magyar vér benned.
Ha érzed magyar testvér, hogy magyar szív  benned, 
Akkor szorítsd ökölbe két kezed, bosszúvágy forrjon ben-

fnejl,
fis ne könyörülj a gaz cseláknak, árulóebnek.
Oláhok, csehek túrják, bányásszák a magyar ércet.
< »k cséplik, őrlik az acélos magyar buzaszeniet.

Magyar testvéri Mondd, mit érnek e szavak, ha zárt

fszivet találnak,5
Magyar testvér! Mondd, mit érnek e szavak, ha süket 

• [fülre találnak?
Mondd! Meddig tűröd fejed felett idegen varjú károgá

[sát ?
Mondd! Meddig tűröd meggörnyedt derekadon az igát ?

Mindenütt, amerre járok, kelek hallom a láncok nti
ként zörögnek.

Elszakított testvérek üzennek, mert fájdalmaik nagyok 
.(és egyre nőnek.

Mindezek hallatán a szivek mégis kemények zárva.
Nem törődve azzal, hogy hogyan sínylődik testvére hazája 
Isten, a haza nem kell neki. fontos, hogy zsebe legyen teli. 
Sátán az, ki ilyet tud tenni, a lelkén rongyokban lóg

fnak bűnei.
Magiar testvér] Mondd, mikor aratunk, vetünk Bács

[ka Bánátban ?
— ------Soha??!

Aki azt hiszi, hogy soha, az pusztuljon akárhova,
De magyar földön ne légién nyugta: soha!
Nagytétény, 1937 . augusztus hó.

Reichenbmch József
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HÍREK
Az lesz a ragyogás, az lesz az ünnep. Magyarok, 

csak míg egy pár lépés és felérünk a tetőre, ahonnan 
látjuk a szép, az újra mienkkévált ezeréves Magyar- 
országot!

—  Alfa. —

Megalakult a nagytétényi légoltalmi liga, mely .a 
légoltalom feladatainak a polgári lakosság részéről 
megoldandó részét van hivatva elvégezni és a ható
ságnak a légoltalmiban segítségére lenni.

A budafoki államrendőrség érdemes vezetője, 
Jantsovits Jenő főtanácsos részben sok évi szolgálati 
éveire való tekintettel, részben megrendült egészsége 
miatt is nyugalomba szándékolt vonulni és már két 
hónapon át távol volt hivatalától. Távolléte alatt dr 
Yarhidy zárpád rendőrtanácsos helyettesi tette legna
gyobb elismeréssel és sok tapintattal, ami nem volt 
könnyű dolog egy olyan közszeretetben álló férfiú 
után, mint Jantsovits főtanácsos volt. A változott nem
zetközi politikai helyzetre való tekintettel a rendőrség 
most fokozottabbban van igénybevéve, miért is a 
belügyminisztérium Jantsovits Jenő főtanácsost visz- 
szarendeltc a budafoki rendőrkapitányság élére.

Milyen gyümölcsfákat ültessünk? Erről ir a \ö- 
vényvédelem« és Kertészed most megjelent legújabb 
száma. Cikkeket közöl még az almamoly elleni véde
kezés uj irányáról, a folyékony trágya alkalmazásáról, 
a téli gyümölcs szüreteléséről, a gyümölcsfák külön
böző ültetésmódjáról, az uj rózsafajtákról, a gyümölcs- 
telepítés különböző szempontjairól, a gyümölcs
fák törzsbetegségeiről, az egres és ribizke őszi 
gondozásáról, stb. A dúsan illusztrált, színes gyümölcs- 
kéj>et is közlő két szaklapból a Növényvédelem ki 
adóhivatala (Budapest, V., Vécsey u. 4.) egy alkalom
mal díjtalanul küld c lapra való hivatkozással mutat
ványszámot.

A frontharcosok helye ünnepeken és felvonulá
si »kon. A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a 
Frontharcos Szövetség tagjai - világháborús és haza
fias érdemeik elismeréseképen közvetlenül a hon
védség csapatai mögé sorozandók és a diszmenclek
ben elvonuló |X)lgári, levente és cserkész-alakulatok 
élén haladjanak.

M iille 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

MüLLER JÓZSEEF \

cng.

ingatlanközvetítő
irodájához

Ország-ut 16. * *
Telefon: 269—930. (9 mellék).

Házak, telkek, őszibarackosok olcsón I

Besűrített mustot csakis a földinivelésügyi mi
niszter engedélyével szabad előállítani. Termelők saját 
termésű mustjaikat saját termésű mustjuk vagy boruk 
feljavítására engedély nélkül is besűríthetik. Az enge
dély iránti kérelmet az illetékes szőlészeti és borászati 
kerületi felügyelőség utján kell előterjeszteni. A ren
delkezés megszegése kihágást képez.

A/ őszibarack minőségének ellenőrzéséről 1938. 
augusztus 28-iki kelettel egy lielügyminiszteri rende
let jelent meg. mely szerint az őszibarack eddigi
söpört jai és jelzéstm helyett a következő megjelölő:
épnek életbe:

AAA jelzéssel legalább 80 milliméter átmérő.
AA » 75-től 80 mm átmérőig
A » 70-tól 75 mm
B » 65-től 70 mm »
C » őo-tól 05 mm »
D » 55-töi 60 mm »

Az őszibarack nagyságát osztályozókeret segítségével 
kell megállapítani. Az árut abba az osztályba kell so
rolni. amely osztálynak megfelelő nyíláson az ószi- 
Larack a keretet köröskörüt érinti.

Uj üzlethelyiséget a régin vagy régieken kívül, a 
régi iparigazolvány alapján a 6430— 1938. M. E. sz. 
rendelet szerint további intézkedésig sem ijxaros, sem 
kereskedő nem nyithat. Kivétel az olyan eset, mikor 
a vonatkozó kérelem már elintézés alatt áll. A minisz
ter indokolt esetekben vagy egyes iparokra nézve is 
kivételt tehet. A tilalom megszegője elzárással és 8000 
jjcngóig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.



Harcra hívlak, küzdelemre.
Ne legyél hát gyáva, renyhe 
Testvér, aki élni akarsz 
Legyen jelszótl mindig a harc'

Harc az élet. szent kiállás 
S aki harcol, legyen hálás 
Ilonának, hogy szívvel adott 
Becsületet, áldozatot

...Ez a harc. mely hiv Bennünket 
Márciusa Nemzetünknek. 
Kárpátoktól le az Öltig 
Legyen úgy. mint egyszer volt itt

...Mert ez a harc lm*, elrendelt 
S hogy ragadunk eszme-fegyvert 
Gyáva lennél, aki végül 
Az ördöggel is megbékéli?

Harcolni kell testvér, bátran 
Akár ellen, vagy barát van 
Közöttünk... a magyar célhoz. 
Csak a harc visz, szent, acélos...

Csak a harc a hősi munka. 
Válhat a mi sors javunkra. 
Testvér,... aki élni akarsz,
Ijrgyen jelszód mindig a harc!

K m re ra  h io lu k .. .
(marosi) FEKETE LATOS verse

NA0VTET6NYI UJ8A0

V ig y ázzu n k  a gyerekekre , mert Budafokon tör
tént, hogy Fehér József 5 éves gyerek a utón álló 
utihengerrel játszva, ennek egyik alkatrésze a gyer
mek mellkasára esett. Súlyos sérüléssel a mentők az 
t ’j Szent János-kórházba vitték.

G yá ri szerencsétlenség. Budafokon a C.schwindt- 
gyárban Veres Ferenc gyárimunkás egy 3 méter magas 
állványról leesett s agyrázkódást szenvedett. A men
tők kórházba vitték.

A  Falu  Szociális A la p b ó l, mely a pénzintézetek 
és gyárvállalatok adományaiból mintegy három és 
félmilliónyi tőkét gyűjtött, ez összegből 200 község
ben egészségházat szándékozik a kormány építtetni. 
Ezek az egészségházak —  a község nagysága sze
rint — váróhelyiséggel, tanácsadóval, fürdővel, tüdő
betegvizsgálóval, zöldkeresztes védői lakással lesznek 
ellátva. Az alap nem viseli az egészségház felépíté
sének teljes költségeit, ahhoz a községnek csak na
gyobb segélyt nyújt. Megköveteli azonban mindenütt, 
hogy a telekkönyvben az épület egészségház jellege 
fel legyen tüntetve. Vájjon hány egészségház épül fel 
fel a mi kerületünkben?

M éh e te tö cu ko r igénylése. A rossz méhészeti idő
járásra való tekintettel a pénzügyminiszter kivételesen 
erre az esztendőre méhcsaládonként újabb méhetető 
cukrot engedélyezett azon méhészek részére, akik már

Résgálle -  H o rg in y lt h é r^ ^ ^ ^ ^  
Llthopon .  Mtnlum 
OlommAaag-ban csakis

0 B I 0 1
B ^ B S B v é d | « g y Q I  kérjünk!
Gyártja: *  M K T A LLO C H E M IA  Rt. nagytétényi tyá rte lepe

folyó évben a 7 kilót igénybevették ugyan, de közsé
gük elöljárósága vagy méhészeti egyesületük által iga
zolni tudják, hogy körzetükben a méhek a téli élelmet 
nem tudják begyűjteni. Ezen igénylést az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesületnél kell beadni. Azok, 
akik az első 7 kilót még nem vették igénybe, szintén 
jelentsék be igényüket.

A M a g y a r Á ltalános In g a tla n  B a n k ró l úgy tudjuk, 
hogy jól megalapozott vállalat, annál is inkább, mert 
a hatalmas olasz tőkének is dolgozó Magyar Általá
nos Takarékpénztár alapítványa volt és mindvégig 
ezen inlézel érdekkörébe tartozott. Most hogy’ a Ma
gyar Általános Takarék a Magyar Általános Hitel- 
lankka beolvadt, a Hitelbank revíziója alapján kitűnt, 
hogy az Ingatlanbanknak az 1937. évre kimutatott 
100.000 pengőnyi nyeresége helyett —  5.500.000 pengő 
vesztesége van. Hogy lehetséges az ilyen? Melyik 
mérleg a helyes?

A z O F B  által országszerte kiosztott házhelyek 
közül még mintegy 80 ezer házhely nincs beépítve. 
A kormány most elliatározta, hogy ezekből öt éven 
át folytatott akcióval 45.000 ház felépítését lehetővé 
teszi. Az a terv, hogy a kormány egész olcsó kama
tozású készpénzkölcsönt és anyagkolcsünt nyújt 
építkezni liajlandú házhelytulajdonosoknak.

Mozaiklap
m ű kő , betoncső, ku tgyürQ  szükség letét legolcsób

ban szerezheti be
L E S Z T  JE N Ő  cem en táru  üzem ében  

F rd  —  m e g á lló k  m e lle tt
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H U H  O í<
I'iller bemegy egy pcküzlelüc és azt mondja a 

|»cknck:
Van öreg zsemlyéje?
Van kérem.
I gy kell magának, szól l’iller, miért 

nem adja a frisseket olcsóbban.

— o —

Kulin bemegy a  papn kereskedésbe és egy doboz 
levélpapírt kér.

—  Finomat vagy durvát? kérdi a kereskedő.
Durvát. Felszólító levélnek kell.

Szójáték: Aki a hont Kohntalanitja, az a Kölnit 
hontalanitja.

A  gyászruha

Meghall a gazdag nagymama és az unoka, a 
legdivatosabb tétényi hölgyek egyike, olyan pazar 
gyászruhát csináltatott, hogy mindenki megbámulta.

—  Túlesem, — mondta neki egyik barátnője — 
úgy kiöltözködtél, niíntlta a nagymamád nem meg
halt, hanem megszületett volna.

— o—

A dúsgazdag magához hivatja a fia házitanitóját 
és igy szól hozzá:

—- Nézze kérem, a fiam szenvedélyesen kártyá
zik é\s mindig nekem kell kifizetni a kártyaadós
ságait. Magára hárul a feladat, hogy leszoktassa a kár
tyázásról.

G A Z D Á K  F I G Y E L M É B E !  
Bizományi

Superfoszfát(mitrágya)
r a k t á r

Feimer István
vegyeskereskedőnél

N A G YTÉTÉN Y, FŐ UTCA
■ l ; i  o m á n y  I  á r :  100 kg  10*60 

1 zs á k  75 kg  7 95

A házitanitó alázatosan meghajlik és igy szól: 
Kulin ur lelietetlcnt kíván. A kártyázás az 

eg\ szenvedély és egy szenvedélyről senkit sem lehet 
leszoktatni. De majd csinálok vele valami mást.

—  Mit?

Megtanítom kártyázni.

— o —

A külváros egyik sötét mellékutcájában Kubiőt fel
tartóztatja egy alázatos hangú ember és igy szól:

Nagyságos uram. könyörüljön meg cg)1 szegény 
ördögön, kinek az égvilágon semmije nincs ezen a 
rongyos töltött revolveren kívül...

— o —

*
Arisztid: Hova mész, kéhlek?
Agenor: Hazamegyek, keblek, leiílök a rádió mel

lé és megliallgatom a Hitler beszédét.
Arisztid: De hiszen az már egy hét előtt hang

zott cl, kéhlek.
Agenor: Igen, kéhlek, de úgy hallom, hogy még 

sokáig nagy visszliangja lesz. Szerbusz, kéhlek.

A  keresztelő b izon yítvány

Vidám jelenet játszódott le a na|x>kban egy párisi 
kerületi bíróság előtt. Egy ügyvéd, akinek egy lx>r- 
hamisitót kellett védenie, védőbeszédében igy szólt 
]>atétikus kifejezéssel:

—  Nem, tekintetes Törvényszék, védencem nem 
hamisított bort, az ő bora valódi. íme, ez a számla 
tanúskodik róla. hogy védencem bora tiszta szólóból 
származik. Ez a szölöszámla úgyszólván e bor szüle
tési bizonyítványa.

—  Miért nem hozta el a keresztelő-bizonyitványát 
is? - kérdezte az elnök a hallgatóság zajos dcrült- 
ségéfől kísérve.

á  nagytétényi 
Apolló mozgó műsora:
(>któber 8 9. szombat-vasárnap: Az Orgonavirágzás

testvérfilmje: T a ra n te lla . Jcanette Mac Donald és 
Allan Jones énekkel, tánccal teli izgalmas filmje.

október 15 16-án, szom hat-vasárnap: A legszebb fran
cia film: N éva parti nász. Tolstoj >'Az elő holttcst« 
cimü világhírű regénye nyomán. A főszereiket 
Galy Morlay és Victor Francén játszók.

Az előadások szombaton 8 órakor (mérsékelt), vasár
nap fél 4 (mérsékelt), háromnegyed 6 és 8 órakor 
kezdődnek.
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S P O R T
P höbu s— B u d a fo k  2:1 (1 :1 )

\B  mérkőzés. Berlini u. "oo néző. Vezette: M.ijorszkv. 
A tarta léko s b u d a fo k i véd e lem m el is csak a lig  b írt 

a Phöbus.

A derült szép idő a mérkőzéshez készülődő játé
kosok hangulatát is vicLimmá varázsolta. A budafoki 
öltözőben Bánkuti távolmaradása sem rontott a hangu
laton. vidáman készülődtek a nagy mérkőzésre.

Budafok: Yági — Sze be helyi, Bcretvás Király, 
Soós. Borhy —  Fodor, Fézler, Szegedi, Kovács I , 
Kovács III.

Élénk iramlxm kezdődik a játék. A Phöbus jobb- 
szárnya vezeti az első veszélyes támadást. Erre Buda
fok sarokrúgással válaszol. Azután a 8-ik percben 
Béky elfut, a labda jól ivelődik a kapu elé, Borhy 
hibáz s Turay II. pedig jó tempóban jön és estében 
bepofozza a balsarokba a Phöbus első gólját. i:o.

Változatos mezőnyjáték után a 40. jiercbcn Buda
fok szöglethez jut. a Phőbus-védók kifejelik a bőrt 
a tizenhatoson túl. Soós jól helyezkedik és ka|xísból 
mintegy 30 méterről hatalmas lövést ereszt meg. a 
labda bomhaként vágódik Csikós kapujának balsar
kába. 1:1, mire vége is az első félidőnek.

Szünet után Budafok diktálja az iramot, van 
is sok jó támadása, de a belsők elügyetlenkednek min
den helyzetet. A 22. percben Szebeni az ötös vonalon 
kézzel üti le a labdát. Tiszta tizenegyes, de a biró 
sipja néma marad. Budafoknak nem sikerül semmi, 
a szerencse is elhagyja. Most a Budafok által diktált 
iramot a Phöbus átveszi és egymásután gördülnek! 
a támadások a budafoki kapu felé, azonban a védelem 
jól áll a lábán és kikerül minden támadást visszaverni. 
A 37. percben Budafoknak meccslabdája van, Fodor 
beadását az ötös vonalról Kovács III. a kapu fölé 
11< >m házzá. Most már úgy látszik, hogy az eredmény 
nem fog változni. A Phőbusnak mégis sikerül a buda

9

■ U iU n K U i biliofcl lérHzÉsm

B u d a fo k -
S z ü r k e t a x i

Nemzeti bajnoki mérkőzés 

Budafokon, 1938. októbor hó 9-én  
vasárnap d . u. 3 órakor

foki betonvédelmet a 44. i*;rcl>on bevenni, szögletet 
harcol ki. melyből Turav II. megszerzi a Phőbusnak 
a győzelmet jelentő gólt. 2:1. Kezdés után a Budafok 
formás támadást vezet, erősen harcol a kicgycnlilé- 
sért. Soós iveit lalnlát küld előre. Kovács II. fejeli 
és már úgy látszik, hogy Budafok kiegyenlít, de a 
szerencse elpártol tőlük és a fejes a jobb felső sarok- 
lécről a labda a határvonalon túl kijut és a biró 
máris a mérkőzés végét jelzi.

Budafok ezúttal határtalan balszerencsével küz
dött F.zzel szemben a Phöbus annál nagyobb szeren
csével. mert az utolsó másodpercekben szerezte meg 
a győzelmet jelentő gólt. Az eldöntetlen felelt volna 
meg az igazságos eredménynek. Jó: Csikós, Megyeri, 
Béky és Tóth. illetve Szebehelyi, Soós, Fodor és 
Fézler.

B IK — B T C  7:0 (4 :0 )
II. osztályú bajnoki. Budafok. Vezette: Markos.

A BIK szép mérkőzést vívott és jó játékával még 
ebben az arányban is megérdemelt győzelmet aratott 
az ország egyik legrégebben fennálló futballcsapata 
felett. Góllövő: Hortobágyi (3), Palotás (3) és Szollár. 
Jó: Hortobágyi, Hábemiann,’Bákós és Thár.

B IK — K S C  2:2  (0 :2 )
II. oszt. bajnoki. Budapest. Vezette: Pécsi.
Erős, változatos küzdelemben alakult ki az igaz

ságos döntetlen eredmény. Góllövő: Palotás és Horto- 
bágvi. Jó: Hortobágyi, Vcrbcy és Hajdúk.

M o d e r n  c a i i l d r o t c a t  

é s  a a x 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  

Q d x i a r t d a i  k é s z ü l é k e k e t  

b e m u t a t  é s  s x d l l l t  a

Budafoki
Villamosságiul.
K ir e n d e l t s é g : Nagytétény, Dana a. 12.

Szerkesztésért és kiadásért felel:
Kutassy G yu la  

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

__________ Telefon: Nagytétény 32._________

Faragó-nyomda Kispest, üllői-ut 85. Tel.: 340— 268. 
Felelős üzemvezető: Faragó István.
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