
Ezuttal a kozegeszsegugyben. k6z-
igaz~atasban. penzszakmaban es a
kezmuiparban dolgozOkatmutatjuk be.

A falu orvosa a szazadfordul6 ulan
dr. Schaffer Mihaly volt. Maganorvos-
kent tevekenykedett dr. Spillenberg
Gyorgy. valamint dr. Spillenbergnedr.
Massireuics Anna. A fogorvost dr.
Saghy Gyulanak hiutak. A falu beteg
allatait dr. Pentz Karoly korallatorvos
gy6gyitotta. A gy6gyszertar tulajdono-
sa Lackner Gyula volt.

Az u~es-bajos jogi kerdesekre dr.
Koncz Arpad adott tanacsot.

Sorban kovetkeznek a penzinteze-
tek es szovetkezetek. Elsokent em lit-
suk meg a Budaorsi Takarekpenzta-
rat. Ekkoriban az elnoke Szailer Mi-
haly. ugyvezeto igazgat6ja LueffLajos.
A [aluban mukodott Hitelszovetkezet
is. mely 1927 -hen alakult. Ozletreszto-
keje 100 000 pengo. tagjainak szama
834 volt. Az elnoki tisztet ProchJ6zsej
toltotte be. aki munkaja mellett sajat
szolobirtokan gazdalkodott. Tarsadal-
mi [unkci6i kozul tudjuk. hogy a Te-
metkezesi Egyletnek ekkor mar tizen-
her esztendeje penztarosa. Kozsegi
penztaros tiz esztendeig volt. Iskola-
szeki tag. a Villarnos Szovetkezet igaz-
gat6sagi tagja. valamint az Onkentes
Tuzolt6egyesulet valasztmanyi tagja.

Mozg6sitaskor a vartuzerekhez vo-
null be. mint tizedes szerelt Ie egy
bronz vitezsegi erem tulajdonosakent.

E korben tevekenykedett meg a Ke-
reszteny Fogyasztasi Szovetkezet Ku-
ba J6zsej elnok vezetesevel.

Ezek utan tekintsOnk vegig -a tel-
jesseg igenye nelkOI -az iparosokon.
Asztaloskent dolgozott Drixler Lip6t.
aki szakmajatAlbertfalvan tanulta. es
1898-ban lett onal16 mester. Sajat
sz61Obirtokan is gazdalkodott. Kozsegi
kepvisel6 valamint iskolaszeki bizott-
sagi tag is volt. 1915-ben bevonult a
vasutezredhez. es 24 h6napon at Al-
baniaban. roman es olasz fronton tel-
jesitett szolgalatot. Ugyancsak aszta-
los volt Budaorson Bitterer Antal.
Eberhardt Janos. L..a1osinszky Andras.
Latosinszky Istvan. Michelberger Ri-
chiJ.rd. valamint Merk Mihaly is.

A szemelyszallitasban vett reszt a
Kurir Aut6vallalat. A ceg sajatgarazzsaJ
rendelkezett. valamint egy hathenge-
res Mavag-Mercedes-Benz aut6busz-
szal. A vaIlalat vezet6je WolJVilmos. aki
a realiskolat es a kereskedelmi akade-
miat Budapesten vegezte. majd Becs-
hen a fels6gazdasagi tanintezet hall-
gat6ja volt. A Klari-Aldringen hercegi
uradalomban segedtisztkent szolgalt.
majd edesapja gazdasaganak vezete-
set vette at Budatetenyben. Mozg6si-
taskor bevonult az otodik tabori tOzer-
ezredhez. orosz frontokon harcolt. 50

Iszazalekos rokkant leU. es mint tarta-
lekos f6hadnagy szerelt Ie.

Fillpszky Istvin .


