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Azt akarjuk, hogy mindenkinek 
meglegyen a munkája s abból be
csületesen, tisztességesen meg tudjon 
élni és gyarapodni tudjon.

Ezt a célt szolgálta már az egy
milliárdos beruházási terv is.

Tudom, hogy a kivetett beruhá
zási hozzájárulás a nagyobb vagyo
nokat terhelő súlyos megterhelést 
jelent, de gondoljon mindenki arra, 
hogy ha nem lett volna milliárdos 
beruházási terv, akkor nem tudtunk 
volna felkészülni, hogy a felvidéki 
területeket és Kárpátalját vissza
szerezzük.

A beruházási programmnak kiseb
bik fele az úgynevezett civil beru
házásokat foglalja magában. Utak 
és vasutak építését, a posta és tele
fonszolgálat kifejlesztését, a mező
gazdasági értékesítés megszervezé
sét, a telepítést, földreformot, a 
házhelykérdés megoldásának előse
gítését, kórházak építését, az ivó
vízellátását és egyéb dolgokat, 
amelyek mind azt a célt szolgálják, 
hogy itt emberi, jó magyar élet 
legyen.

Nagyon sokan kérdezik, miből 
tettük lehetővé, hogy a hadsereg 
sokkal jobban volt fölszerelve, most 
tavasszal, mint ősszel, miből fedez
zük a közmunkákat, miből viseltük 
a mozgósítás költségeit. Ezeket a 
kiadásokat egyrészt a fokozott mun
kával járó nagyobb államkincstári 
bevételekből, az idők folyamán 
gyűjtött tartalékokból és végül, a 
milliárdos beruházási hozzájárulásból 
fedeztük. Kétségtelen, hogy az őszi 
mozgósítással és Kárpátalja vissza
csatolásával szükségessé vált katonai 
intézkedések elfogyasztották azokat 
a készpénztartalékokat, amelyek 
rendelkezésre álltak. De kérdem, 
mire lehetett volna jobban felhasz
nálni ezeket a tartalékokat, mint a 
felvidéki területek és Kárpátalja 
visszaszerzésére.

Azt is hallottam, hogy a milliár
dos beruházási programmnak, az, 
úgynevezett civil része sohasem fog 
megvalósulni, mert az erre szánt 
összegeket régen elköltöttük a had
seregre és a mozgósításra. Mozgó
sításra nem költöttük el, már meg
mondottam és kijelentem, hogy a 
hadseregre sem költöttük el. A 
400 milliót kitevő civil beruházás az 
eredeti programm szerint úgy megy 
tovább a maga utján, mint ahogy 
egy esztendővel ezelőtt megállapí

tottuk, onnan egy fillért sem fordí
tottunk más célra. A programm 
katonai részét egy kissé meg kellett 
toldani, de erre megvan a fedezet, 
azonkívül a programm végrehajtása 
lényegesen gyorsabb lett, mert az 
országnak elsőrangú érdeke, hogy 
minél ütőképesebb, komoly, nemzeti 
hadsereg álljon rendelkezésére és 
elmondhatjuk, már rendelkezésére 
is áll.

A milliárdos terv azonban egy
magában nem old meg minden 
kérdést. Hiszen a területi gyarapo
dással olyan problémák merültek 
fel, amelyekre annak elkészítésekor 
gondolni sem lehetett. Tovább kell 
tehát mennünk és lehetővé kell 
tennünk, hogy ezeket is megold
hassuk és a szükséges pénzeszközök 
rendelkezésre álljanak. Ezért uj fel
fogás mellett, külföldi példák tanul
ságaiból is merítve, de a magyar 
viszonyokhoz alkalmazkodva, uj 
rendszerre tértünk át. Előreláttuk, 
hogy ez a helyzet be fog következni 
és ennek az uj rendszernek alapjait 
már leraktuk akkor, amikor 1938. 
tavaszán a Magyar Nemzeti Bank 
alapszabályainak módosítását kértük 
a törvényhozástól. Ott fektettük le 
annak a pénzügyi politikának az 
alapjait, amelyet most már hónapok 
óta követünk. Eddig csak előnyét 
láttam ennek a rendszernek a gaz
dasági életre nézve.

Ez a rendszer abból indul ki, hogy 
ha a termelő munkához szükséges 
anyagi eszközök nem teremthetők 
elő a bevételekből és a megtakarí
tásból, akkor elő kell teremteni hitel 
utján, természetesen megfelelő mér
tékben és megfelelő keretek között. 
Ez, végeredményben, esetleg arra 
vezethet, hogy a Nemzeti Bankot 
vesszük igénybe, ahogy a múltban 
is megtörtént, de az a fontos, hogy 
a forgalomban lévő bankjegyek 
összege ne haladja meg a termelt 
javak értékét, azokkal egyensúlyban 
legyen, tehát amennyi bankjegy 
forgalomba kerül, ugyanannyi áru 
is termeltessék.

Ha többen dolgozunk az ország
ban és többet dolgozunk, — mint
hogy 1,600.000 magyar testvérrel 
többen vagyunk és többet is dol
gozunk, mert több munkaalkalom 
van, — akkor természetes, hogy 
többet is termelünk és többet is 
fogyasztunk. Az egész gazdasági 
életnek a terjedelme kiszélesedik, s 

ezt a nagyobb terjedelmű gazdasági 
forgalmat természetesen, csak na- 
gyobbmennyiségü bankjegyforga
lommal lehet lebonyolítani. Amig a 
nagyobb bankjegyforgalomban rejlő 
vásárlóerő megfelelő mennyiségű 
árut talál, nem történik más, mint
hogy a belső forgalom növekedik, 
de a pénz értéke változatlanul 
ugyanaz marad

Ezek után azt kérdezheti tőlem 
valaki, mi hát az arany szerepe a 
magyar közgazdaságban? Az arany 
a nemzetközi fizetések egyik kie
gyenlítő eszköze. Ha külföldön marad 
valami fizetnivaló az áruforgalom és 
egyéb forgalom lebonyolítása után, 
akkor azt arannyal egyenlítjük ki. 
Ez egyúttal azt jelenti, hogy ennek 
az aranykészletnek arányban kell 
állnia a nemzeti termeléssel, mert 
nagyobb termelés, nagyobb meny- 
nyiségü nyersanyag behozatalát 
teszi szükségessé, nagyobb kivitelt 
jelent és igy az esetleg kiegyenlí
tésre váró összeg is magasabb lehet. 
Ennek következtében nagyobbmér- 
tékü aranytartalék szükséges. Né
mely esetben az aranykészlet rend
kívül fontos lehet, például, ha olyan 
helyzet áll elő, amikor sürgősen 
nagyobbmennyiségü nyersanyagot 
kell behozni, amit csak aranyért 
lehet megkapni. Az arany tehát 
gazdasági függetlenségünk szem
pontjából fontos eszköz, de nem 
rendeljük az arany alá a munkale
hetőséget és munkaalkalmat. Mint
hogy aranyat csak a külkereske
delmi forgalommal szerezhetünk, 
természetesen rendkívül pontosan 
ügyelni kell arra, hogy a külkeres
kedelmet tovább fejlesszük.

A régi felfogású közgazdászok 
azt fogják mondani, hogy inflációt 
csinálunk. Erre nyugodtan válaszo
lom, hogy nem. Ma már ott tartunk, 
hogy ez a körülbelül egy eszten
deje követett módszer kezd elisme
rést nyerni olyan nagy nyugati 
országokban is, mint Anglia, ahol 
legutóbb egyik legkiválóbb közgaz
dász ajánlotta ezt a rendszert a 
kormány figyelmébe. Infláció csak 
akkor állhatna elő, ha olyan célra 
hoznánk forgalomba bankjegyeket, 
amely nem termelő munkát jelent. 
Egyet tehát kijelenthetek : amig ez 
a kormány áll a helyén, egyetlenegy 
bankjegy sem fog forgalomba ke
rülni, amely nem a termelőmunka 
célját szolgálná.

E rendszer alapján meg tudjuk 
oldani a problémákat, a pénzérték 
változatlanul fennmarad s mégis 
több munkáskéz találja meg a maga 
megélhetését és boldogulását.
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A szülőföld a mai
Mindnyájio beleszületünk bizonyéi termé

szeti izdlemi környezetbe. Kezdetben csupán 
pontszerűig jslenünk meg benne 8 legele
mibb életszükségletek kielégítése után alig 
fűz valami szál ezerfijU megnyilvánu'ásii- 
hoz. öntudatunk bontakozásával azonban 
egyre erősebbé válik a kapocs. Lissin meg- 
teleps>ünk. 0 thorunknsk éreziüt, szülő
földünknek mondjuk. Később elválaszthatat
lan kiaérönk az é.'et sokféle je’enségében. 
E'vesztése fájdalommal jár. Leikisiiágunknak 
szüksége van rá. Gondolkodó tevékenységük 
hajszá'gyökerei belőle táplálkoznak. O:t sze
rezzük az első szemléleteket képzeteket és 
alakítjuk gondolkodásunk elemeit, a fogal
mikat O.t kepcsolódunk be igazán lánc- 
szemkoént a nemzedékek sorozatába s vá
lunk történelmi lécyekké.

Emberi termíszelCnk velejáró)*,  hogy a 
rája vonatkozó ismereteket rendszerbe, szer
vesen igazolt egységbe igyekszünk foglalni. 
Ezt nyújtja & 82Ü őtöldismeret. A tudomá
nyok sokszempontu osztályozásában vele, 
mint kü ön taggal rendesen nem találkozunk. 
Megnehezíti, szinte lehetetlenné teszi ezt nem 
annyira módszere, mint inkább az az eljá
rása, hogy nem egyezer mozgásba hozza tu 
datalatti világunkat is rmely pedig minden 
további nélkül nam öltöztethető a ojika 
elemi formáib?. A izü öföld ugyanis mágikus 
jellegű szó, kézzel fogható, konkrét tartalom 
mellett sok irracionális (lemet tartalmaz. 
Ezért a s. ülő’öldismeret sohasem lehet egy
szerű helyismereti

Eme belső határozatlanságé, kiforratlansága 
ellenére a nevelésben mégis jelentős szere
pet játszik. Mióta alapelv : ismertről az isme
retlenre, a közeliről a távolira, azóta a leg
különbözőbb iiko'ai tárgyak meg-megfordu- 
nak a területén. Ed teszi a földrajz is. A 
helyes földrajztanítás ma megköveteli, hegy 
a Főid és é'etjeleoségeinek megismerését 
környezetünk tanu'mányozásávil, megisme- 
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földrajzoktatásban
réitvel kezdjük. Nemzedékünk vajúdó, for
rongó, de egyre hitározottibb formát öltő 
világszem'élete azonban ennél többet is kí
ván. Apáinknak az anysgelvüség síkján 
mozgó, a részletekbe elmerü'ö i a nigy 
összefüggéseket é zre nem vevő materialista, 
analizáló éa individualista szemléletét a föld- 
ríjzbsn is kezdi fokozataim felváltani a 
természetfeletti, nem anyagi minőségű ténye
zők figyelembevétele, a mindig az egészre 
irányu ó beállítottság és nem u'o'ió loron 
az ember tárudilmi jellegének fokozottabb 
mértü kihsngsulyozása. Az u’o'só máilé'év- 
tized alatt a fö'drajz valóságos újjászületé
sének leheltünk taou'. Midőn azonban ennek 
szellemét és eredményét óhajtjuk a jövő 
nemzedék közkincsévé tenni, úgy érezzük, 
hogy a szülőföldiimertetésre az eddiginél 
jóval nagyobb szerep vár. Eddig ugyani-! 
szülőföldünkről, közvetlen környezetünkből 
isdultunk el a nagy világba, ezentúl azon
ban ide vis'za is kel térnünk.

Kérdts: miért kell a földrajzoktatást e 
szülőföld Ismertetésével kezdeni? Mint min
den tudománynak, a földrajznak ii liszt*  fo
galmakra van szüksége, azaz olyan gondolat 
egységekre, amelyok köre jól körű határolt, 
megkülönböztető jegytik pedig módszeresen 
és kritikailag vannak megállspilvi. Ilyenekre 
azonban elsősorban szándékos, tervszerű, tu
datos szemlélettel teszünk szert. Et a szem 
lélet terjedelmét és mélységét tekintve ter
mészetesen a lélek különböző fej ettségi fokán 
más és más. Kezdetben csupkn egy-egy ha
tározóit konkrét tárgyra, tényre vagy jelen
ségre irányul. Kérőbb észreveszi az egyedik 
közös, rokon tulajdonságát, hasonló vonását, 
még később ped g mír a közö'tük lévő tér
és idökipciolatot. Mi a középiskolai földraje- 
oktaiásl a lé’ek eme fejlettségi fokán kezd
jük. Éppen ezért olyan alapfogalmakat igyek- 
izünk vele kidolgoztatni és appercipiáltatni, 
amelyek már nem egyedi, hanem atalános 

jellegűek Az elemi iikolábin • honismerte
tés keretében a hegyről, a patakról, a ház
ról, a mi utcánkról, a mi iskolánkról, a mi 
községünkről folyt a tanítás. Mi tovább me
gyünk. Összehasonlító szemlélettel megálla
pítjuk minden egyes hegy, pstak, ház, utca, 
iskola és község ismertető közös jegyét s 
egyedi Ítéletek helyett általánosén érvényes, 
univerzális Ítéletek megalkotására törekszünk. 
P minden hegynek van lába, lejtője, teteje. 
M nden folyónak van sodra stb. Aki nemezt 
teszi, romul kezdi a fö draj^tanitás,. Olyan 
hegedűn akar játszani, amelyen nincsenek 
hurok.

Szép hazánk változatos földrajzi tényető- 
vei méz a látszólag egyhangú vidéken is 
temérdek fö'drajzi alapfogalom szemlélteté
sére nyújt alkalmat. 0 Hatóink ezt az előnyt 
tényleg ki is hssznaiják, a későbbiekben 
azonban nem kamatoztatják eléggé. A leg
többen úgy gondolják, hogy az első osztály 
bán a tanév elején hat nyolc hét szorgalmi 
idő elegendő arra, hogy a szü őtöldismerte- 
tés elvégzésére. Helytelen eljárás I A mai 
földrajz ujyanis már nem tisztán topográfiai 
és statisztikai adatok halmaza. A helyrajzi 
és mennyiségi adatokon kisül a tőlünk tá
voleső v dákek életét igyekszik bemutatni. 
M kor pedig ezt testi, rövidesen rájön, ha 
más is a színpad és a rajta lévő díszletek, 
a főszerepet játszó ember szükségletei mégis 
ugyanazok, mint a szülőföldünkön. És éppen 
ez a mozzanat az, ami bennünket a leg
jobban érdeke1. Kiváncsiak vagyunk, hogy 
ennek a megnyilvánulása milyen és ez miért 
más, mint a miénk. Az okot a környezetben 
és sz emberben találhatjuk meg. Ilynemű 
vizsgálódásaink közepette meggyőződünk 
• zután. hogy Földünkön a mienktől eltérő 
tartalmú és életjelenségü vidékek, egységek, 
ha úgy tetszik tájak vannak. A szülőföld
ismertetését követő földrajzoktatás pedig 
éppen ezek bemu'atását célozza. Ezért clyan 
eljáráshoz folyamodik, hogy ez szokat jel
lemző individuális, egyedi vonásokat hsng- 

Dr. HAICZL KÁLMÁN:

HÚSZ ÉV ELŐTT
— NAPLÓTÖREDÉKEK -

IV.

Miből éljünk ? — kérdik. Az nem a mi dolgunk. „Ide jöttünk, 
hogy felszabadítsunk benneteket s azt mondjátok, hogy semmi kö
zötök hozzánk." — „Mi nem hivtunk ide benneteket, menjetek te
hát azokhoz, akik idehivtak. Különben azonnal megkérdezem tele
fonon a zsupántól, van-e jogotok a rekvirálásra ?“ Erre fenyegeté
sek közt eltávoztak. A zsupán kérdésemre kijelentette, hogy enge
délye nélkül senkinek sincs joga rekvirálnia.

Ma érkezett meg a rendelet a hadikölcsönkötvények lebélyeg
zéséről. Eszerint kétszer egymásután kell Maróira mennem, 9-én a 
fogyaszt, szövetkezet bankjegyeinek, 10 én pedig a hadikölcsönköt
vények lebélyegzése végett!

A március 15-iki ünnepélyeket mindenütt eltiltanák. Mesélik, 
hogy Zselizen azért, mert a fiatalság a magyar zászló alatt tünte
tett, a Párkány-Nánáról előhívott cseh katonák 2 férfit és 3 nőt 
lelőttek. A hir persze ellenőrizhetetlen.

A katonák bevonulásáról szóló.rendelet megjelent, csakhogy 
senki sem akar bevonulni. Egyesek már át is szöktek Magyaror
szágba, a többiek pedig ki sem mozdulnak hazulról.

Márc. 21. Dr. Buzalka kiezői plébános, a csszl. állam megbí
zottja a garamszentbenedeki kerület papságát Ar. Marótra hívta be, 
hogy tőlünk az államhüségi fogadalmat kivegye. A papságnak azon
ban fele sem jelent meg Mikor a fogadalom szövegét átolvastam, 
azt mondtam Buzalkának : „Sohasem voltam republikánus, most sem 
leszek azzá." Válasza az volt: „A fogadalom aláírása semmit sem 
jelent." Erre elhatároztuk, hogy mégegyszer összejövünk.

A lévai tanítóképzőt bezárták s a tanárokat és növendékeket 
szélnek eresztették.

Márc. 23. Délután 37 kocsiból álló vonat vitte Magyarországba 
a felvidéki magyar vasutasokat, akik csak 3 napra való élelmiszert 
vihettek magukkal. A vármonostor alatt a „Kidőlt a fa mandulástól" 
dalt énekelték és kendőlobogtatással integettek búcsút. Szomorú, 
könnyfakasztó látvány volt.

Este dr. Persay jött hozzám negyedmagával, akiket a maróti 
vonat Kovácsiban be nem várt. Persay és Benkovich Imre százados 
újságolták, hogy Budapesten kitört a kommunista forradalom s az 
ország kormányzatát a kommunisták vették át, miután a Károlyi és 
Berinkey kormány is lemondott. Még csak ez hiányzott I A nép
biztosokból alakult kormány csaknem kizárólag zsidókból áll. Sere
get toboroznak a csehek ellen. Úgy látszik, szegény Magyarország 
sírjának szélére jutott.

Márc. 24. Hajnalban és reggel fél 8 órakor cseh katonavonat 
ment lefelé Irénnel.

Márc. 25. A déli vonat Radnai Farkas besztercebányai püs
pököt vitte Magyarországba, akit a csehszlovák államból kiutasítot
tak. Ugyanez a vonat nyitott kocsiban vagy 80 tót katonát szállított 
lefelé, akiket hallomás szerint összefogdostak.

Márc. 27. Léván voltam. A tanítóképzőbe 11 tót gyereket 
hoztak s ezekkel a cseh tanárok a tanítást már meg is kezdték. A 
gimnáziummal még semmi intézkedés nem történt, hanem 3 cseh 
tanár már megérkezett A polgármisterl, főjegyzőt, rendőrkapitányt 
már eltávolították és saját csehszlovák embereikkel pótolták.

Léván hallottam, hogy a magyarok a támadást Ungvárnál 
már megkezdték.

Márc. 28. Pivarcsi István, az ar. maróti főgimnázium hittanára 
keresett fel, aki Esztergomból jött és elmondta, hogy a kommunis
ták Esztergomot megszállották, a hercegprimási palotát elfoglalták 
s a hercegprímást kis lakosztályában internálták. A fökáptalant széj- 
jelbocsátották s ama kérdésre: miből fogunk megélni ? — azt vá
laszolták : az nem a mi dolgunk.

A posta kivételesen egyet-mást mégis kézbesített. A többi 
közt a kér. szoc. párt gyűléseire szóló meghívót, amelynek hátlap
ján irónnal irt üzeneteket is kaptam. Így tudtam meg, hogy gr. 
Batthyányi nyitrai, Radnai besztercebányai püspökök és Báthy nagy
szombati érs. helytartó rendeletet kaptak a kormánytól, hogy a 
csehszlovák állam területét hagyják el.

Márc. 31. Marótra mentünk, hogy a hűségnyilatkozatot alá
írjuk. Karácsonyi Sándor aláírni sehogy sem akarta, mert ö a cseh 
republikának szolgája nem lesz. Hosszas rábeszélésemre és Buzalka 
ama kijelentésére, hogy ez semmire sent kötelez, — végre aláírta.

Ugyanaznap a zsupán Pivarcsi hittanárt katonákkal magához 
hivatta és megmondta neki, hogy a délutáni vonattal Pozsonyba
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súlyozz*  ki. Helyes! Kérdem (ionban: nem 
könnyebb-e ez a művelet, ha a szülőföldet 
ia bekapcsoljuk valahányszor csak lehetséges. 
A mai földrajztanításnak bámulatosan fejlnt 
segédeszközök illának a rendelkezésére. Ha 
az Újvilág nagyvárosainak felhökarco'óit, 
mint az északameiikai városi táj jellegzetes
ségeit akarom megrajzolni, ma már nircs 
azükségem hosszú magyarázatra. Néhány 
episzkopikus és diapozitív kép sokkal jobban 
elvégzi. Nem lesz-e azonban az igy kelet
kezett szemlélet és a belőle táplálkozó foga
lom teljesebb, ha néhány felhőkarcoló be
mutatása után a növendék sereg elé vetítem 
szülőföldünk, vagy iskolánk városának leg
magasabb épületét is?

Az imént említett pé'dáboz még számos 
hasonlót idézhetnénk. A Mississippi áradása 
pl. a maga borzalmasságában még szemléle
tesebbé válik, ha az azt ábrázo'ó film után 
a Tisza áradását megrögritő mozgószalagot 
vetítjük le. A mi tájainkon pusztítani szo
kott viharok a légkör ártalmatlan, kisded já
tékainak fognak feí'ünni csugán a tájfun 
pusztításai mellett. Városunk fő utcájának 
élénk forgalma izét aem érdemel a londoni 
utcákon morgó jármüvekkel és hömpölygő 
emberárral összehasonlítva. A dunai fehér
hajók rakománya egyenesen eltörpül az 
óceánjáró óriások közelében Mindeme pél
dák igazolásul erodálhatnak abban az irány
ban, hogy helyesen cselekszik a földrajzok
tató, ha Antesszként a szülőföldet is bekap
csolja a távolabbi tájak felvázolásába, vala
hányszor csak teheti. Ebben az eljárásában 
azonban növendéke gondolkodó világát egé
szen más irányban kel'ene b eá Ilit a nie, mint 
a szorosan értelmezett ezülőfö'd tarifái*  al
kalmával. Más készségeket kell benne fej
lesztenie, illetőleg fejlődésnek, kibontakozás
nak indítania Ha mürkája kezdetén fontos 
volt, bogy a sok egyedi konkrét fö'drajzí 
tény között megéreztesre és meglátássá r 
közöset, most ugyerolyan fontos, hogy ész- 
revé’esre a kü'önbséget, sz individualitást.

Minél jobban siketül ez, annál inkább eljut 
a Föld valódi megismeréséhez. Annál ickább 
igazolni fogja a tételt: Földünk nagy egység 
ugyan, de mozaikokból, tájakbó van össze- 
téve. A gyakorlat embere a földrajzoktatásnak 
ezt az uj kívánalmát minden további nélkül 
helyesli is, csak egy az ellenvetése : nircs 
hozzá kellő érkezésünk, mert eok az anyag. 
Igaza van, de a lelkikészségek fejlesztésében 
mégis csak célravezetőbb az ifjabb P.ioius 
tanácsa : múltúm, non múlta I Nem sokfélét, 
de alaposan I

A mai földrajznak egyik jellemző vonása, 
hogy a tájakat nem mint váltorhalatlan egy
ségeket nézi. Szemléletünk most már nem 
statikai, mint annyi előző nemzedéké, ha
nem drnamikus. A tájakban erőtényezők ta
lálkoznak. A hatóérők azonban időről időre 
mások, uioőiégüket éa mennyiségüket te
kintve. Működésűk eredményeként azután 
változik a táj képe is. A tájat formáló erők 
sokfélék. Hatalmasak egyenkint ia éa összes
ségükben. Igaza van azonban a görög Kar
nak Sophokles Antigonejében: Köztük az 
ember legnagyobb. Történeti sorsfordu'ókon 
ezt nem csak jobban lá'juk, hanem valahogy 
mélyebben érezzük is. Különben nemzedé
künknek bő alkalma van, hogy erre vonat
kozólag tapasztalatokat szerezzen éa adatok
kal szo'gáljon. Az ember működése nyomán 
ma már őatájró1, tehát olyan földfelszíni egy- 
régrö1, r melyet egyedül és kizárólag a tér 
méezet erői formáltak, alig alig beszélhetünk. 
Egyre több viseli magán kezenyomát Ezért 
helyesen játurk el, ha a tájak vizsgálódása 
és bemutatása közepette arra törekszünk: 
lássuk meg, mennyi van a tájban az ember
ből és az ember művelődésében a tájból. 
M helyt azonban ezt tesszük, egy sajátságos, 
természeti és szellemi eredetű közösréggel, 
valóságos szimbiózissal állunk szemben, a- 
melynek jelenségei, megnyilváru'ássi több 
egymásra rétegződő tikban játszódnak ie 
ugytn, de egymást át meg átszövik elvá- 
fasvthalatlan. szétbonlhatstlsn eovségeé. Az 

alsó, alaprétegbe mint a színpad díszletei, 
az élettelen természet erői és alkotásai so
rakoznak. Valamennyien adoltságok. Beléjük 
telepszik az ember s kiépíti a fölötte .évö 
réteget Hogy hol telepedhet meg az ember, 
azt a természet tényezői döntik el, de hogy 
hogyan telepszik meg, ebbe a kivüleálló és 
talán determiná'ó jellegű tényezőkön kívül 
már faji sajátsága, végelemzésben tehát szel
lemvilága ia beleszó1. A megtelepedést követi 
a szttkebben értelmezett gazdasági tevékeny
sége. Ennek a jelengei egészen más termé
szetűek, mint a felepedésé s ezért ez mint 
uj réteg, az előbbi kettő fölé botul, azokkal 
azonban öaazeszövödik. Ebben már több a 
szellem . Ha valamikor, ma értjük meg iga
zán, hogy valamely tér meghódítása s gaz
daságivá való télele jóval több, mint merő
ben technika. Fokozottabb mértékben jeent- 
kezik a szellem a táj közlekedési meghódil- 
táaában, birtokbavételében, de még inkább 
s csaknem kizárólag az ember társas meg
nyilvánulásaiban, tehát politikai, társadalmi 
és művelődési téren.

Mindezek szemléltetéséhez természetesen 
nem elegendő egy táj. Minél többön végez
zük vizsgálódásunkat, annál inkább szüksé
günk van a segédtudemányok felhasználására, 
a történelem, társadé omludomány. néprajz 
és biológia adatainak figyelembevételére. A 
középiskola felső osztályaiban azonban ezek 
nem állanak minden vonatkozásban és ter
jedelemben egyenlően rendelkezésünkre. A 
hozzánk közelebb fekvő népekről és vidékek
ről többet tanultunk, mint azokról, amelyek
hez anyagi és szellemi téren kisebb kapocs 
tűz. Ezért az igazi földrajzi szemlélethez a 
mi tájainkon és a szomszédosokon át jutunk 
ti igazán Ezekben kell megéreztetnünk, mit 
jelent a harmónia és diszharmónia ember és 
föld között, részint a jelenben, részint az 
egyes történelmi korokban. Összhang eaetén 
s technikai jellegű civilizációnak és a szel
lemi kultúrának bámulatos lendületét, fejlő
dését szemlélhetjük. Ellenkező cselben egy- 

kell mennie, ahol a többit megtudja, itt azután a Duna hídjának 
közepéig kisérték és kiutasitották.

Ápr. 2. Mialatt Kovácsiban gyóntattunk, a zsupán Qaramszent- 
keresztre menet, kíséretével az apátsági templomot megnézte. A 
magyar feliratú olajfestményeken fennakadt és fejét csóválta. Mikor 
azután az egyik oltárteritő magyar feliratát is meglátta szóvá tette 
a sekrestyés előtt: mit keresnek ezek itt ? A sekrestyés azonban 
— aki nem tudta, kivel beszél — csak annyit válaszolt: „az az 
urinö, aki a téritől ajándékozta, nem tudhatta, hogy évek múlva 
csehekké leszünk." A vendégkönyvet átlapozta és József főhercegek 
gyakori látogatása a szemébe ötlött. Meg is kérdezte: sokszor 
szoktak idejárni és miért ? „Uzsonnára szoktak idejárni" — felelte 
a sekrestyés. A zsupán nevét be nem irta, kísérői azonban igen s 
ebből tudtuk meg, hogy a zsupán járt itt.

Másnap tudtam meg, hogy a zsupán azért ment Gararnszent- 
keresztre, hogy a püspöki palota és javak leltározását foganatosítsa.

Cseh oldalról hallom, hogy a hercegprímás a cseh-szlovák 
kormánytól lakhatási engedélyt kért volna a megszállott területen, 

miután egyházmegyéjének nagyobb része ideesett, — de hogy ké
relmét elutasították. Ahogyan a hercegprímás gordolkozását isme
rem, az egész híresztelést csak rosszul sikerült kacsahirnek kell 
tartanom.

Ápr. 3. Ma itt járt Fuhrmann törvényszéki elnök és újságolta, 
hogy Marótról Benkovics Géza számtanácsost, Hámosné polg. leány
iskolái igazgatónőt, valamint özv. Pongráczné és Rajczyné tanítónő
ket kiutasitották, holott Hámosné kivételével mindnyájan barsi, il
letve maróti illetőségűek.

Tegnapelőtt a kát. tanítók tették le a hűségi fogadalmat. Csak 
kelten tagadták meg.

Az entente csapatai állítólag Székesfehérvárat, Debrecent és 
Aradot körülzárták, hogy a magyar kommunizmusnak ott véget ves
senek. Mi lesz Budapesttel és tömérdek zsidajával? Azt mondják 
különben, hogy Budapesten és Esztergomban példás rend uralkodik.

Tegnapelőtt egy magyar repülő röpcédulákat bocsátott le, 
amelyek a cseh-szlovák katonákat a kommunistákhoz való csatlako
zásra szólítják fel. Nevetni való erőlködés 1 Mintha józan ésszel a 
kommunizmusért lelkesedni lehetne 1

Ápr. 7. A főherceg kistapolcsányi uradalmát a cseh-szlovák 
kormány lefoglalta és zárgondnokká dr. Belicza Pál ügyvédet ne

vezte ki. A tisztviselők egyelőre még ott vannak. Hír szerint magá
nak József főhercegnek Budáról menekülnie kellett.

Ápr. 12. Garamszőllősre rándultam ki, ahol ama meglepő hirt 
hallottam, hogy Báthy Gyula garamujfalusi és Stibló Ágoston óbars 
plébánosok lemondottak. Hogy a hir valóságáról meggyőződést sze
rezhessek, 14-én Lévára mentem, ahol a kerületi papság éppen ér
tekezletet tartott. A hir valónak bizonyult. Ravasz főszolgabíró kor
mánybiztos Báthyt felszólította, hogy kérje nyugdijaztatását, Stiblót 
pedig, hogy mondjon le. Erre mindketten a zsupánhoz mentek, aki 
barátságosan fogadta őket, de kijelentette, hogy Báthynak öreg ko
ránál fogva kell nyugdíjba mennie, Stibló pedig — minthogy mun
kaképes — másutt fog plébániát kapni A nyelvhatáron ugyanis 
teljesen megbízható emberekre van szükségük.

Lévára is — m nt mondják — tót káplánt fognak helyezni, 
hogy a cseh-szlovák tisztviselőknek, katonáknak szlovák istentiszte
letük lehessen.

Este hazaérve, az ar. maróti uj főszolgabírót találtam házam
ban vacsoránál. A községi bírákat és elöljárósági tagokat választatta 
meg. Bocsánatol kért, hogy ismeretlen létére távollétem alatt ven
déglátásomat élvezte. Nálam aludt is. Az egész idő alatt magyarul 
beszélgettünk, — általában jóravaló ember benyomását keltette fel 
bennem. Káplánom elmondta, hogy az uj tanfelügyelő is itt járt és 
ebédelt nálam. Az iskolaügyet — úgy látszik — humánusan kezeli.

A főszolgabírótól megtudtam, hogy a zsupán másnap este ér
kezik Marótra, ahová 16-ára a főszolgabirákat behívta. A zsupánnal 
ugyanis beszélnem kellett, mit szándékozik tenni a május 3-án tar
tandó fogadalmi ünnepre vonatkozólag.

Ápr. 13. A zsupán titkára azt üzente, hogy ha a zsupánnal 
beszélni akarok, korábban menjek be.

Ápr. 14. Léván hallottam, hogy Budapesten a kommunisták a 
kér. szoc. párt vezetőit: Zichy János grófot, Ernszt Sándort, Szmre- 
csányi Györgyöt, Bartos Jánost stb. le akarták tartóztatni, de ezek 
még idejében elmenekülhettek. Ernszt és Bartos cseh-szlovák terü
letre szöktek át. Délután Bartosnéval találkoztam is.

Ápr. 16. Mire Marótra beértem, a főszolgabírói értekezlet már 
megkezdődött. A zsupánnal nem beszélhettem.

Ápr. 26. Maróton jártam. ’/4l-ig kellett várakoznom, mig végre 
a zsupán kijött és hálójába hivott. Elég barátságosan fogadott. Be
széd közben kijelentette, hogy a hercegprímáshoz már semmi kö
zünk, mire csak annyit válaszoltam, hogy ha a a valóságban el is
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mist követik • különböző természetű vál- 
«4«ok.

Mondénunk sem kell talán, hogy az ilyen 
iráoyu azemlilet csakhamar meggyőz arról, 
hogy az igy értelmezett tájak rám, mint 
egyénre és társaslényre nem lehetnek kö
zömbösek. A távolabbi tájikhoz kevesebb, a 
közelebbfekvőkhöz már több, szfilő'öldemhez 
pedig rengeteg szál fűz. Tanulmányaim ter
mészetes során az utóbbiakat jobban isme
rem és helyesebben is látom azokat a jogo
kat, de még inkább kötelességeket, amelyek 
ebben az egységben, ba úgy tetszik: az élet
közösség egyfajtájában megilletnek, illetőleg 

jKiáítás a pusztában . . .
Uram, hogyha lehetséges, vedd tőlem e kelyhet
Görnyedt váltam nem bírja már a tetézett terhet

Nézd! reggel ültetett njremény-palántám délre lehervad
S estére tengeremben csak sok szarkaláb ránc marad

I\aptatan napjaimra álmos-sz'úrkealkony szemfedöje terül 
lárstalan éjszakák zokogó magánya könny-örvénybe merül

I\ekem tilosra áll az öröm kert kapu, utam nem rezet kacaj mezejére
Száz szivekből gyűjtött fájdalmat szúrtál a helyére

Kereslek, kérdőn kiáltva beléd a „miérU-et sokszorozva
Mire elérném a rózsát szirma miért hull mindig porba ?

M égis panasztalan ajkkal sóhaj-hegyeket görgetek mások Htjából
Kik enyémre éles kavicsot szórva vigyorgott kínálnak mérgek hatjából

ligy Magdolna siet i'cléd az utón, hints sebére anyhitő olajat
Uram ! hogyha lehetséges, vedd el reszkető kezéből a poharat.

TÓTH L1A.

rám háru’nak. Miuél jobban válik ez véremmé, 
életfelfogásommá annál könnyebben tudom 
szolgálni a nagyobb egységek érdekeit, an
nál könnyebben vagyok képes beilleszkedni 
a népi, faji és állami életbe. Amint senki 
sem léphet be a társadalomba a család meg
kerülése né'kü1, hasonlóan az imént említett, 
de mindenkor a földbe gyökerező közössé
gekbe és közületekbe sem a szülőföld meg
kerülése nélkül Ezért követeli igen helyesen 
szellemében uj felfogású tárgyunk a földrajz
oktatás betetőzéséül a szülőföld ismertetését. 
Belőle indultunk ki, hozzá kell újra vissza
térnünk!

Az utcák poráról
(Ci Négy hete annak, hogy a Barsban 

szó volt az utcáink poráról. Persze köz
ben folyton esett az eső, leverte és el
sodorta a port s ilyképen kis időre 
helyre ütődött az utcarendészet ebeli 
hiányos volta. A Barsban erre vonat
kozó felszólalás pedig feledésbe merült. 
Nem rég azonban egy száraz éjjel s 
rákövetkező napsugaras nappal elegen
dő volt arra, hogy az utcákat újra por 
borítsa. Kaptak e az utcaseprő urak s 
a városi öntözőgépkocsi kezelője ama 
felszólalás alapján a hatóságtól utasí
tást a köztisztaságot illető, eddig ta
pasztalt, botrányos mulasztás megszün
tetésére: azt nem tudjuk. Annyi azon
ban bizonyos, hogy május 31-én, d. u. 
5 óra tájban az egyik forgalmas mel
lékutcában kezdték az utcaseprő urak 
a száraz úttestet seperni és seperték 
végig, lassan, tempósan, csakúgy szem
nek áthatatlan porfelhőkkel töltvén meg 
az utcát, mint ahogyan azt eddig meg
szokták volt.

Hogy az illetékes, tehát egyúttal fe
lelős hatósági tényezők az inkriminált 
visszásságokat mindeddig sem szün
tették meg, azt nem akarjuk rend-, 
csin- és tisztaságérzésük hiányának be
tudni. A közóhajjal szembehelyezkedő 
tétlenséget nem akarjuk „keleti nem- 
bánomság“-ból eredőnek mondani: hisz 
ez a közérdekkel szemben kötelesség
mulasztásnak, vétségnek volna minősí
tendő. Azt sem akarjuk hinni, hogyha 

zártak bennünket a primásérsektől, jogilag még mindig ö a mi fő
pásztorunk. A fogadalmi ünnepről pedig odanyilatkozott, hogy ne 
tartsak semmitől, rendezzem az ünnepséget ugv mint eddig. Ennek 
folylán még aznap délután széijelküldtem az értesítést, hogy a fo
gadalmi ünnepet a szokásos módon fogom megtartani.

3 cseh tanítót neveztek ki Marótra, akik ma a zsupánnál je
lentkeztek.

Az uj tanfelügyelő a garamkovácsii állami iskolában járt. Mi
után Papp Sándor igazgató a tantestület nevében — a kántortanitót 
leszámítva — kijelentette, hogy tót nyelven nem tanítanak, a tan
felügyelő az iskolát további intézkedésig két hétre bezárta s az 
igazgatói teendők ideiglenes ellátásával Besse János kántortanitót 
bízta meg. Papp Sándort még aznap a csehszlovák területről kiuta
sították.

Május 2. A csendőrség Thuránszky Géza kovácsii körjegy
zőnél házkutatást tartott és mindenféle fegyvert, kézigránátot stb. 
ta ált. Ennek következtében öt és mostohafiát Jancsy Gyulát Ara- 
nyosmarótra szállították.

Május 3. A vármegye fogadalmi ünnepe csendben folyt le. A 
kedvezőtlen idő dacára sok nép gyűlt össze, de az értelmiségből 
— a papokat leszámítva — senki sem jött el. Minthogy a vármegy. 
magyar hitszónokról nem gondoskodott, a magyar szent beszéd 
elmaradt.

Ugyanezen napon Aranyosmaróthra szállították Fenyvesi volt 
vasúti áll. elüljárót feleségével együtt. Bűnük állítólag az, hogyinter- 
náltatásuk dacára Fenyvesi Budapestre ment fizetéséért, ahonnan a 
bankók lebélyegzésére hamisított bélyegeket hozott volna. Főbűnük 
azonban nézetem szerint, hogy nyelvükre nem vigyáztak.

A kistapolcsányi kastély és uradalom lefoglalása az uj hon
foglalókat igen kellemes helyzetbe hozta. Vasárnaponként odajárnak 
szórakozni. A zsupán a régi alispáni lakást a kastélyból hozatott 
bútorokkal rendezte be s emberei hasonlókép cselekedtek. A cseh 
hölgyek a lovardában tanulnak lovagolni. A kocsilovak pedig hol 
itt, hol ott láthatók, hiszen az ö rendelkezésükre állanak I

Jónás Imre alsógyőrödi plébánost a nagyszombati vikárius fel
szólította, hogy cseréljen oly plébánossal, aki tótul tud.

Az eddigi aratószerződések érvénytelenek. Pozsonyba kell 
mennem, hogy ott újat — ismeretlen feltételekkel — aláírjak. Az 
aranyosmaróthi gazdasági hivatalban mondták, hogy 10 ezer ember 
vár kenyérkeresetre és ilyet biztosítani nem tudnak. Mennyi munka

nélküli lesz még a Felvidéken! Állítólag Jugoszláviában keresnek 
számukra munkát, de kevés kilátással.

Olvasom, hogy Pozsonyban a törvényhatóság közgyűlésén a 
tót nyelv mellett a magyarnak is helyet adtak. Az ottani zsupán be
széde is konciliáns volt. A mi cseheink tanulhatnának tőlük, mert itt 
még a magyar beszédet is üldözik. Teljes csendre vagyunk kár
hoztatva.

Két héten át semmi különösebb dolog nem történt. A lapok
ból olvasom, hogy a bolseviki kormánnyal szemben Károlyi Gyula 
gróf elnöklete alatt ellenkormány alakult az entente tudtával s ennek 
programmja a kommunista kormány eltávolítása, a rendnek nemzet; 
alapon való helyreállítása a tulajdonjog fentartásával. Adja Isten 
hogy ez a szerencsétlen ország javára és békéjére vezessen.

A csehek a betétkönyveket és szelvény nélküli részvényeket, 
üzletrészeket, sőt még a temetkezési egylet tagsági könyveit is le
bélyegeztették. Az állampapírokra júniusban kerül a sor.

Néhány nap óta gyanús jelenségek észlelhetők. A csendörség 
magyar röpiratokat terjeszt, melyekben a magyarokat testvéreknek 
nevezik és nekik mindenféle szabadságot, jogokat Ígérnek a cseh
szlovák államban. Mintha a csehek dolgai rosszul állanának I Hal
lunk egyetmást a front áttöréséről, a Miskolcz és Fülek melletti ve
reségekről, de biztos híreink nincsenek.

Május 27. Maróthra mentem. A cseh postamester felkért, hogy 
vigyem magammal. Beszélgetés közben bevallotta, hogy „rosszul 
állunk." Léván napok óta két mozdony befütve áll készen, hogy ha 
menekülniük kell, a cseheknek rendelkezésére álljon.

Május 29. Junius 1-én Pozsonyba akartam menni, hogy az 
aratási szerződést elintézzem. Hogy szobát biztosítsak magam ré
szére, táviratilag rendeltem meg.

Május 30. Délben hallom, hogy a magyar (vörös ?) csapatok 
az Ipolyon áttörtek s a cseheket megverték. Ily körülmények között 
tanácsosabbnak láttam az itthonmaradást. A szobarendelést tehát 
visszavontam. A postamester, mikor táviratomat átvette, kérdi; 
azért-e, ami az éjjel történt ? Adva a tudatlant, kérdem: mi tör
tént ? Erre elmondta, hogy az éjjel a magyarok az Ipolyon áttörtek, 
a cseh csapatokat meglepték és megverték. Most azonban már 
visszanyomták őket.

(Folyt, köv.)
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védekezésképen mondaná is az illeté
kes hatósági közeg, hogy a szakadatlan 
sorozatos ünneplések (felvonulások, gyű 
lekezések, bankettek, stb.) közben nem 
volt arra érkezésük, hogy az utcák 
tisztaságára is gondot fordítsanak.

Legkíméletesebben Ítélkezünk tehát, 
ha feltételezzük, hogy az illetékes ha
tósági közegek egyike sem olvasta a 
Bars 19. számát, hogy ami azonban 
alig hihető — egyiknek sem mondta el 
senki, hogy az a szám egy őket is köz
vetlenül érintő cikket közölt.

Ha pedig igy volna, akkor kérjük az 
illetékeseket, hogy helyi lapunkat ol
vassák el vagy legalább böngésszenek 
benne rendesen, meit ez a lap, miként 
volt ötvennyolcéves múltjában, úgy most 
is szócsöve Léva város adófizető pol
gárainak, mely ezeknek óhajait, pana
szait egyaránt tárta a nyilvánosság, de 
egyúttal a hatóság elé is.

ELŐŐRSÖN... LÉVt
A kalászbaszökkenő nyárelő rendszerint 

meghozza az iskolagot: dókat is.
Tavaly ilyenkor még a csehszlovák iskola

propaganda házalt, csalogatott, feoyegetődzött, 
rémisztgetett minden magyart, hogy hagyja 
cserben saját fajtáját, ma nyílva all előliünk 
ismét a magyar élet kapuja és hogy a jö
vőben milyen lesz, az csakis és nyomatéko
san csakis tőlünk (ügg.

Az anyaországi iskolaviszonyobkal tájéko
zatlan felvidéki szülőink közt azonban a leg
lehetetlenebb, sőt rosszindulatú á.htrek ke
ringenek a jövő iskolaviszonyait illetően úgy, 
hogy kötelességünk azokat megcáfolni.

Ilyeneket haliunk utón útfélen: „Megszű
nik a nyolc éves tankötelezettség. — Most 
már csak gazdag ember gyereke járhat is
kolába. — Hiába lesz most már valaki láng
eszű is, ha szegény és nincs pénze, nem 
tanulhat tovább. — Az állami polgáriban 
meg lógnak szűnni a leányosztályok, mivel 
vegyes polgárt iskolát nem enged a minisz
térium.*  stb.

Hát ezek egytől-egyig a leglehetetlenebb, 
sőt előre megfontoltan rosszindulatú kit. 11- 
lások és beállítások I Ezekkel szemben a 
valóság a következő :

Igenis megmarad a nyolc éves iskolaköte
lezettség, sőt hanyag iskolábajáráa esetén 
büntetésből ez még két évvel meg is lesz 
hosszabbítható. Az elemi iskolák megmarad
nak nyoc osztályuaknak, aki tehát eddig 
hiába tiltakozott az erőszakos polgári iskolai 
beiskolázás terhei ellen, nyugodtan járathatja 
gyermekét elemibe, ha niocsenek vele na
gyobb tervei sz éleiben. A negyedik elemit 
végzett jó tanuló, ha akar egyaránt mehet 
akár polgáriba, akár gimnáziumba. A tandíj
fizetés ügye som oly tragikur, mint sokan 
gondolják. A tandijak lényegesen le lesinek 
szállítva a polgári iskolában. Jó előmenetelő 
szegény tanulók a legszélesebb körű tandíj
kedvezményben részesülhetnek s azt mind
addig élvezik, mig előmenetelük le nem ha
nyatlik. Itt van tehát csak némi külömtség 
az előző és jelen rendszer között különösen 
a polgári iskolai tokon, ahol előbb a tandíj
mentesség egyetlen követelménye volt csu- 
ptn a szegénység, mig ms, ez egész helye
sen a szegénységgel kapcsolatban a jó elő
menetelhez is van kötve.

A szegénység végeredményben még nem 
lehet jogcím semmiféle előnyökre, ha azzal 
nem jár együtt a szorgalom, becsület, ipsr- 
kodás és tudás.

Nem igaz az sem, hogy a polgári iskolai 
fokon megszűnik a fiúk és leányok egy in
tézeten belüli oktatása; nemcsak, hogy ez 
meg nem szűnik, hanem még vegyes osztá
lyok is lehetségesek, mint ez anyaország 
ssámtalan helyén is igy van. A polgáriba 
semmivel sem járnak korosabb tanulók, mint 

kolonfélék_j

— GYERMEK-DÉLUTÁN Az elmúlt va- 
tárnap tartotta meg a iévii Irgalmas Nővérek 
vezetése alatt álló fiú- éa leányóvoda szoká
sos évi műsoros délutánját. A sok ragyogó 
szemű kisleány és kisfiú azt a legendát jut
tatta eszünkbe, hogy latén az elveszett para 
dicsőmből három dolgot hagyott meg nekünk: 
a csillagos eget, a virágok illatát és amit 
ezen a délutánon láttunk, az ártatlan gyer- 
mekazemek ragyogását. Fslmosolyog az em
berben a léiek és szebbnek hiszi a magyar 
jövöt, ha látja, hogy mennyire szépen meg
fér egy lélekben a forró istenszeretet és a 
hűséges hazaszeretet. Éppen manapság, ami
kor egyes országodban a gyermekek, ifjak 
százezreit nevelik Isten, lélek és keresztény 
gondolat nélkül, jőlesik tapasztaltunk, hogy 
az Iiten, felebarát és haza szeretete milyen 
szép virágba szökken nálunk már ilyen gyér 
mekleikekben is. E képzelhetetlenül fontos, 
hogy a gyermeknevelés kikre és milyen ke
zekre van bízva. Hiazen már Krisztus is 
megemlíti egyik beszédében : „Aki befogad 
egy ilyen kisdedet az én nevemben, engem 
fogad be. Aki psdig megbotránkoztat egyet 
e kicsinyek közű', akik énbennem hisznek, 
jobb volna annak, ha malomkövet kötnének 
a nyakára és a tenger mélgségeibe meríte
nék. — E tekintve attól, hogy a műsoros 
délután kicsit zsúfolt volt, — több miüt há
rom órát tartott, — az édesapák, édesanyák, 
gyermekbarátok azzal a tudattal hagyták el 
a bájos ünnepséget, hogy a Nővérek jó u un
kát végeztek és a szülök a legjobb kezekre 
bizták a csalidon kívüli gyermeknevelést, 
amikor az Irgalmas Nővéreket tüntetik ki 
gyermekeiknek az ő óvodáikban való elhe
lyezésével.

— VIZSGÁK ÉS BEIRATASOK. A lévai 
állami elemi iskola évzáró vizsgája a Ka
zinczy-utcai (volt Zöldkert-u) osztályokban 
junius 9 én d. e. 8 órakor kezdődik. Ezen 
évzáró vizsgákra a szülőket és érdeklődőket 
ezúttal is meghívja a tantestület. — A val
lás és közoktatásügyi min. rendtlefe alap 
ján az 1939—40. iskolaévben a VI., VII. es
VIII. osztály is megnyílik. Tandíj nincs, csu
pán IP. a beiratási díj, de a gyermek 
igazolt szegénysége alapjan a beiratási díj 
elengedhető s er.ntk megfizetése alól a gyer
mek fel lesz mentve és mint a folyó tanév
ben — úgy a jövőben is ingyen tinköny- 
vekkel lesz ellátva. A polgári iskolából a nép
iskolába visszatérő tanulók, akik az 1. ősz 
tályt sikerrel végezték, a népiskola VII. osz

bármelyik mái falusi osztatlan elemi iskolába 
s ha a törvény ily szigorral írni elő a nemek 
szétválasztását, akkor még a legkisebb falu
ban is külön fiú és külön leány iskolának 
kellene lenni.

Es a rendelkezés a korosabb beiskolázást 
igénylő gimnáziumra vonatkozik és nem a 
polgári iskolára.

Tehát nem igaz az setn, hogy az állami 
polgári iskolába nem lehet többé leánygyer
mekeket beíratni. Ha ez igy volna, akkor ez 
sulyoasn érintené városunk és környéke 
összes nem katolikus felekezetének szülőit, 
kik leánygyermekeiket talán meggyőződésük 
ellenére lennének kénytelenek az egyet en 
más felekezetű leánypo'gári iskolába adni

Nem is azon kell törni fejünket, hogy nem 
kellene e megszüntetni az amúgy is nagyon 
gyönge számban levó lévai iskolák egyiké
nek leány osztályait, mely iskola magyar ta 
gozata a cseh megszállás ideje alatt nem 
csak hogy elsorvasztani nem hagyta magát, 
hanem tar u ói létszámát meghatszorozta, ha
nem inkább azon, hogy mi lesz Léva és 
környéke leányaival, ha igy marad az iskolai 
helyzet, ahogyan ma van és azon fiaival, 
akiknek nem céljuk a gimnáziumi tovább 
tanulás.

Tudom, hogy a fejlődés azon irány felé 
mutat, hogy a nők logtontosabb hivatása az 
anyaság, de ez még nem zárja ki azt, hogy 
* szellemileg, vagy esetleg anyagilag tehető

tályába, akik a polg. iskola II. osztályát si
kerrel végezték, a népiskola Vili, osztályába 
iratkozhatnak. Az általános beirstás 12 én 
és 13 án tesz a Kszícciy utcsi iskolaépület
ben. Szem előtt tartandó a vkm. rendelet 
azon intézkedése, hogy a mindennapos is
kolakötelezettség felső határa továbbra is a 
betöltött 14 éves kor, továbbá az is, hogy 
azt a tanulót, ski a népiskola egyes osztá
lyaiban a kiránt eredményt nem tudta fel
mutatni a emiatt az osztályt ismételnie kel
lett, a kir. tanfelügyelő a 14. életév betöltése 
után 1 vagy 2 év tartamára a népiskola to
vábbi látogatására kötelezhető. — ÁU. el isk. 
Igazgatósága.

— ELJEGYZÉS. Schmidt Anna és Buda
vár, Ferenc (Léva) jegyesek. (M. k. é. h.)

— ELJEGYZÉS. Oberth Ilike (Léva) és 
Kohán Mihály (Jászberény) jegyesek.

— HÁZASSÁG. Hochsteiger Margit (Léva) 
és Haris Káro'y (Érsekújvár) házasságot kö
töttek. (M. k. é. h.)

Ki a felelős ?
A piac uj helyén 

tetszik a hygenikusnak, bőven van hely, napfény 
s igy tisztaságot lehetne tartani, ha nemcsak a köz
egészség őrei tennek napról napra az erőfeszítései
ket mindnyájunk érdekeben, hogy táplálékainkat 
tisztán, fertőzésmentesen kapjuk. Ennek legelemibb 
feltétele az, hogy FÖLDRŐL NE ÁRULJUNK, ha
nem tiszta asztalokról. Az ucca pora a legveszedel
mesebb baktériumokkal van tele, melyek megfertő
zik az élelmiszert. Ezért a hatoság nem engedi a 
földről való árusítást a piacon. Viszont a városnak 
elemi feladata, hogy minél hamarább elárusító asz
talkákat juttasson a vidékről bejövő árusoknak pár 
fillér heti- vagy havibérért. De az asztalokkal nem 
lehet várni, asztalok nélkül nem piac a piac, hanem 
veszedelmes fertőző megbetegedések forrása és 
éppen ezért vegye mindenki tudomásul, hogy az 
asztal akár egv nap alatt is elkészülhet, ha akar
juk. Tehát hol vannak a hetek óta készülő városi 
asztalok ?!

*

Tetszik nekünk 
az uj uszoda minden „túlzott mérete* 4 dacára, 
ahogy egyesek szeretik kritizálni a vizi ügyeket. 
Nagy vízben minden jobban felhígul és aki még 
nem volt tengeren, tengerbe érezheti magát. De nem 
tetszik nekünk, hogy uszodánk viz nélkül, mozdu
latlanul repedezik és cserepesedé ajakkal vágya
kozik a hűsítő ital után. És esténként remegve hall
juk, hogy a varangyon békák már is fújják egyesek 
fülébe, hogy itt az idő most vagy soha brekeke. . . 
És nem tetszik nekünk, hogy a csempéket, amj 
jövendő uszodánkat páratlanná varázsolják, már is 
lopják és csak azon gondolkodunk, már napok óta 
rágva pennánkat, hogy kire lenne jó ilyen hőségben 
a vizeslepedót ráborítani.

sebbek legalább a középiskolai tokig ne ké
peshetnék magukat s azulán akár bizonyos 
közpályán, akár a családban ne lehetnének 
hazájuknak intelligens polgárai.

E tekintetben Léva jelenlegi helyzete még 
teljesen bizonytalan. A polgári iskolán túl 
semmi néven nevezhető iskola sincs, ahol 
leányaink továbbképzést nyerhetnének. Lí
ceum is csak fiuliceumként Ígérkezik. Az a 
sokat hangoztatott gyakorlati irányú fejlődás 
szükségszerűsége nálunk azonban sem ke
reskedelmi, sem mezőgazdasági, sem iparok
tatási, sem háztartási, sent háziipari iskolák 
valamelyikének szorgalmazásaként sem je
lentkezik.

Magyar kezekbe akarjuk juttatni a magyar 
földet, de nem igyekszünk intelligens magyar 
gazdákat képezni, nacionalizálni akarjuk ke
reskedelmünket, de kereskedelmi iskola léte
sítése eszünkbe sem jut s ugyanígy van az 
iparoktetási, háziipari és háztartási iskolatí
pusok bármelyikével, pedig épület, ami a 
legfontosabb, ezek bármelyikére bőven lenne 
városunkban. Gyakorlati irányú fiú és gya
korlati irányú leány középiskolát tehát Lé
vának éa vidékének I Csak egy kis jóakaratra, 
bátor kezdetné yező erőre és az illetékes 
hivatalos tényezőink aktív beavatkozására 
lenne szükség s Léva ifjúságának jövője 
egyszer a mindenkorra meglenne alapozva ; 
ha ezt most elmulasztjuk, lehet, hogy soha
sem lesz alkalmunk ezt helyrehozni I
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- A „LÉVAI ÖREGDIÁKOK NAGYTA- 
I.ÁLKOZÓJA." A kedves viszontlátás örö
mének izgalmas reményében serényen foly
nak már az előkészületek a „nagytslálkozó" 
megrendezése érdekében 1 Ezúton is értesí
tünk minden volt lévai diákot, hogy a junius 
hó 26 és 27-én tervezett magyar testvén 
találkozásunknak minél impozánsabbá tétele 
érdekében a Léván tartózkodó öregdiákok
ból, volt lévai gimnazistákból és a tanító
képző növendékeiből álló bizottságot meg 
szerveztük és annak működéséről mindenkor 
a „Bars" hasábjain számolunk be, mely hí
reinket a volt lévai diákok, tehát nemcsak 
azok, akik itt végeztek a gimnáziumban, 
vagy a tanítóképzőben, hanem azok is, akik 
ezen intézetben több tanulmányi évet töltöttek 
kísérjék figyelemmel hívják fe! ezen n»gy 
találkozói mozgalmunkra ismerőa diáktársaik 
figyelmét, egyúttal hívjuk ia meg azokat 
családtagjaikkal együtt a június 26 iki barát
ságos összejövetelre, amelyen nem uj egye
sületet óhajtunk megalakítani, hiszen a lévai 
öregdiákok asztaltársasága a Barsmegyei 
Egyesület kebelében amúgy is már 20 év 
óta fenuáll és működik Budapesten, s annak 
a régi anyaországban sok száz tagja van, 
mi ezen a napon csupán a lévai gimnázium
ban és a lévai tanítóképzőben az 1880. as 
évektől kezdve a mai nspig itt járt minden 
diáktársunkat óhajtjuk keblünkre ölelni, módot 
nyújtani a húsz éves ctehrk általi megszál
lásunk ideje alatt tőlünk kínai fallal elzárt 
magyar diáktestvéreinknek ahhoz, hogy a 
felszabadult, a visszatért felvidéken ismét 
meglátogathassák a régi alma métert, viszont
láthassák sokan 20 év óta nem látott hozzá
tartozóikat, rokonaikat, barátaikat, diáktár
saikat, hogy visszaemlékezhessenek a régen- 
mult feledhetetlenül boldog diákéveikre, diák 
emlékeikre, diák szerelmeikre, hogy viszont
láthassák régi tanáraikat, diák kamaráikat, 
ahová oly sok kedves, boldog emlék fűti 
őket, hogy kifejezhessék soha el nem múló 
hálájukat volt tanítómestereik iránt, vagy 
leróhassák sírjuknál a kegyelet adóját, hogy 
itt az uj, de ideiglenes magyar végeken a 
magyarság hitének büszke, rendíthetetlen 
hirdetése mellett uj erőt gyűjtsenek a Nsgy- 
magyarországért dolgozó nemzet napszámo
sai a további összefogásre, kitartásra egy 
boldogabb, jobb magyar jövőért való küzde
lemben I Ehhez a nsgytalálkozóhoz fujjuk 
meg a harsonánkat. A kétnapos utazásra 
szóló különvonat (fillérest gyors) a „nagyta
lálkozó" részletes programja, emléktáblák 
leleplezése, diszebéd, müvészeat slb.-re vo
natkozólag a későbbi „Bara" számok fognak 
felvilágositáat nyújtani Egyelőre kérjük a 
tanitóképzö növendékeit, hogy jövetelüket, 
címeiket, tanulmányi évfolyamaik idejét kö
zöljék Korenlsy Sándor igazgató úrral, mig 
■ gimnazisták alu'irottal éa egyben tudassák 
szerte az országban élő diáktársaink címét, 
hogs meghívóinkat azoknak is elkü'dhessük I 
Kern Oszkár.

A FIAT, amely Európa egyik legnag. óbb és leg
híresebb gépgyára, nemcsak kiváló konstrukcióval 
vezet a világon, hanem arról is híres, hogy mun
kásainak és alkalmazottainak oly szociális eletlehe- 
töséget nyújt, mint kevés hozzá hasonló vállalat. 
A Fiat szociális érzékkel ált munkásai mögött 
megszervezve egy olaszországi túrát, amelyre 15 
munkását vitte el oly élményekkel gazdag utazás 
keretében, amelynek emléke örökké élni fog lel
kűnkben. A mérkőzés napján Fiat autócaron dél
előtti séta, majd a torinói AC székházában baráti 
látogatás szerepeltek a programon. Másnap a Fiat 
gyárat látogatta meg a csapat, ahol a Valletta 
vezérigazgató fogadta a pesti csapatot. Autocarban 
ülve körülbelül 2 és fél órát utaztak a gyár külön
böző hatalmas munkatermein keresztül, gyönyör
ködve a modern automobilgyártás néhány jellemző 
fázisában A délutáni vonattal indult a csapat 
V'ssza, hogy Milánóban töltött éjszaka után meg
tekintve a 150 kocsi napi servicét könnyedén ellátó 
milánói Fiat service állott ást vasárnap reggel meg
érkezzék Budapestre.

Magyar kézben a 
Garamvölgyi Cukorgyár

Az elmúlt cseh ur«lom a felvidéki ma 
gyarság húsz évi golgotés útja volt. Nem 
csak a magyarság szellemi javait igyekez
tek tönkre tenni, elnemzetietlenitem, meg
hamisítani, hanem anyagi javait is 'ÍV'’ 
kertek megkaparintani. A Csehszlovák de
mokrácia hatalmi fúrójával elsősorban a ma
gyar ipsrvállalntokat szerezte meg, jól tudva, 
hogy a mesterségesen összetákolt birodalom 
bán minden összetartó erő a pénz. Szociális 
intézkedéreikben is is túlsók volt az á huma
nizmus, a munkás tömegeknek a fajtájuktól 
való elszéditése. Viszont a csehek annál in
kább élték fajiságuk dinamizmurát. Fájó 
szívvel láttuk minden egyes magyar iparvál
lalat elcsehesitését. Annál nagyobb örömünkre 
szo'gál most, hogy a legtöbb felvidéki ipar
vállalat, melyek cseh kezekbsn voltak egy- 
máa után kerülnek magyar vezetés alá. A 
cseh tőkések sorra feladják érdekeltségeiket. 
Most az oroszkai Garamvölgyi Cukorgyár r. t. 
kerül a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
érdekkörébe. De mi főleg annak örülünk, 
hogy az uj magyar vezetőség soraiban olt 
látjuk a felvidéki magyarság vezetőit is, a- 
kiknek húsz évi keserves harcai a legjobb 
bizonyíték arra, hogy ebben a működésükben 
sem fognak megfeledkezni a magyar-népi, 
arociália helyzet megjavításáról. Mert hiszen 
minden üzemnek csak a fej erősítése lehet 
a célja és nem a kizsákmányoló profit. Pün
kösd hetében tartotta rendkívüli közgyűlését 
az Oroszkai Cukorgyár, mely alkalommal 
megválasztották az uj vezetőséget:

Elnök: gr. Esterházy János, alelnök: gr. 
Khuen-Héderváry Károly, tagok : gr. Forgeich 
Balázs, dr. Hollós Pál, dr. Mikecz Ödön, br. 
Majthényi László. Fe ügyelő bizottság tagjai: 
Fiacber O.ló, Juhász Ernő zsemléri kis
gazda, dr. báró Roszner Ervin, dr. Vük Ala- 
jor. Zatloukal Ferenc cukorgyári igazgató, 
vitéz Pattantyús Ábrahám János jószágigaz
gató. Crágány Lipót cégvezető főkönyvelő 
Régi tizztviseiöi karból érdemekre és kiváló 
szaktudásukra való tekintettel előléptették 
Kántor Ferencet cégvezetővé, Rsbos Józsefet 
gyári intézővé.

A vezetőség mindjárt programot is adott, 
mert kitűnt, hogy 20 év alatt a csehek a 
magyar munkás jóléti intézményekre jófor
mán semmit aem cselekedtek. Ezért a régi, 
elavult egészségtelen tisztviselő és munkás 
lakások helyett hjgenikua, modern családi 
lakásokat építenek, úgyszintén muokásfürdőt 
és éttermet létesítenek, valamint a munkás 
gyermekek részére napközi otthont. Végül 
Eszterházy János gróf elnök az igazgatóság 
nevében az alakuló közgyűlésről táviratban 
üdvözölte Koczor Gyula főispánt és ez al
kalommal 1000 P-t juttatott kezeibe csecse
mő éa gyermekvédelmi célokra.

Megemlítjük még a dús szociális érzékkel 
felépitett programból, hogy a gyár a garam
völgyi gazdák segítségére is siet, amennyi
ben a cukorrépa termelését a kisgazaákra ia 
kiterjeszti és ezzel lehetővé teszi földjeik 
jobb hasznosítását.

A BPESTI ARANYOSI NYILVÁNOS NÉGYÉV
FOLYAMU fiú felső kereskedelmi iskola tavaly 
ünnepelte fennállásának ötvenéves jubileumát. Az 
Iskola jelentékeny oktatói es nevelői eredményeit 
azáltal biztvsitja, hogy tanulóival egyénileg foglal
kozik. Az intézet a nm vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur fennhatósága alatt áll es mint az or
szág bármelyik felső kereskedelmi iskolája, állam
érvényes érettségi bizonyítványt állít ki. Az iskolá
val kapcsolatos FENYES Fiuinternátus Budapesten 
V., Csanády-u. 19. számú saját házában van az Uj- 
Szentistván város legszebb negyedében, modern 
bérpaloták között.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Váci István, Mészáros Jolán fia At

tila Bielik László, Pahovics Karol in fia László 
Gyula — Lukács Vendel, Mészáros Margit fia Jó
zsef - Zórád Aladár, Laczko Ilona fia Aladár Rezső

Házasságok. Schneider János r. kát, Hingyi Jo
hanna r. kát. - Nagy Béla r. kát., Sümegh Ilona 
r. Lat.

Halálesetek. Jeszenszky András 64 éves — Sabik 
Antalné sz. Vojtek Júlia 19 éves — Dudás József 
59 eves — Biró József 33 éves — Kovács Jánosné 
sz. Horváth Mária 65 éves.

Nyilttér.*)
NYILATKOZAT.

A „B»r»“ májúi hó 28-i számában meg
jelent helyreigazítással kapcsolatben csak 
azért válaszolok, nehogy a felekezeti béke 
elleni támadás, avagy a történelem meghami- 
tásának vádját hagyjam magamon száradni.

Az „Eőörsön" című rovat siükségszerü- 
sége és célkitűzései ■ „Bars" f. évi április 
hó 30 i számában volt közölve. Eszerint ne
künk, mint határvidékieknek nyers őszinte
séggel és nyiltszivűséggel kell feltárnunk 
nemcsak ellenfeleink, banem saját magunk 
hibáit még akkor is, ha az netalán egyesek
nek fáj is.

A szóbanforgó kifogásolt cikk megírása 
tehát éppen annak ostorozása volt, ami akkor 
már megtörtént — a magyarságnak vallás
felekezet szerinti elkülönülése, ami Léván 
eddig teljesen ismeretlen volt — s amit 
akkor felekezetre való tekintet nélkül az 
egész helyi közvélemény rosszait, de hangot 
annak nyiltan senki nem adott.

A felekezeti béke elleni támadás más ré
széről elkövetett, de ellenem forditott vád
ját tehát ezzel utasítom vissza.

Ami Szent Václav jubileumi ünneplését 
illeti, mivel sz felülről volt nyomva á talá- 
oosságban mindenütt úgy, ahogy meg volt 
tartva, vagy legalább is megemlítve ; állami 
iskolákban azonban a tanteatület és tanulő- 
i'juság felekezeti viszonyaira való tekintet 
nélkül nagy ünnepélyességgel, azzal a kü
lönbséggel azonban, hogy akkor nemcsak, 
hogy nem lettek küldöncök utján letiltva az 
ünneplésről a reformáiutok, hanem a kato
likus magyar, csehszlovák iskolába járó gyer
mekei éppenugy énekelték a Szent Vaslav 
jubileumi himnuszát, mint a református ma
gyar, csehszlovák lakóéba járó gyermnkei.

Tiltakozom az ellen, mintha cikkem a ref. 
egyház msgyarságának kétaégbevonását cé
lozta volna. Az elmúlt 20 éves hazafiui 
iskola sajnos éppen eléggé igazolta, hogy 
egyikünk sem különb a másiknál; az egyik 
felekezetben éppen úgy akadtak renegátok, 
mint a másikban. Itt tisztára helyi jellegű, 
sajnálatos eset, javitó tendenciájú, magya
rosan bátor, őszinte kritikájáról volt szó, amit 
elhallgatni lett volna támadás, a magyar 
jövő formálása ellen.

Ami pedig a lap felelős szerkesztőjének és 
kiadójának állásfoglalását és az ügy tisztá
zása helyeit tartott hazafiul kioktatását illeti, 
arra nézve csak az a válaszom, hogy a 
sajtó nem lehet csupán megtörtént tények 
egyszerű telsorolója, hanem legfontosabb 
hivatása a közvélemény hangja; a javító 
irányú, jóindulatú, ds sem lefelé, sem lefelé, 
sem fölfelé visszavonást nem ismirő és nem 
tűrő bátor kritika.

Láván, 1939. május 29 ér.

__________ NOVOTNY JÓZSEF.

*) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lőséget a szerkesztőség.
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— A RÓM. KATH. LÉÁNYNEVELÖ IN
TÉZET rajz- és kézimunka kiállítást rendez 

a zárda tornatermében, (olyó hó 8-tól 11-ig 
bezárólag, amelyre mély tisztelettel meghívja 
aa intézet igazgatósága az érdeklődőket. 
Növendékeink a jelen iskolai évben is oly 
szép eredménnyel dolgoztsk, hogy kiállítá
sunk minden tekintetben megfelelő leez. A 
sok Ízléses, magyaros, népies kézimunka,

amelyen növendékeink egész éven át oly 
nagy-nagy szeretettel dolgoztak, még gazda
gabbá és színesebbé teszi, mint az előző 
években volt.

— EGYESÜLETEK-KÖZÖTTI TEKEVER
SENY. F. hó 8-án a Keresztény Munkás 
Egyesület tekepályáján d. u. 3 órai kezdet
tel immár másodízben valósul meg a Ke
resztény Munkás Egyesület és az Iparos Ol
vasó Kör közötti, most is érdekes küzdelmet

Első magyar 
könyvnap
NYITRAI és TSA

igérö tekeveraeny. Arra való tekintettel, hogy 
minőkét egyesület kiegyensúlyozott csapattal 
rendelkezik, a verseny kimeneteléről jóslá
sokba bocsátkozni nem lehet. A kétfordulós 
verseny vasárnap, azaz f. hó 11-én d. u. 3 
órai kezdettel nyer befejezést az Iparos 01*  
vasó Kör pályáján. A két rendező egyesület 
ezenkívül azon fáradozik, hogy a közeljövő
ben kiírja Láva város egyéni mintacsapat- 
versenyét. Reméljük, hogy a két egyesület 
fáradozásai sikerrel fognak járni és városunk 
tekesportja, kellő előkészítés mellett a terv
bevett budapesti országos csapatbajnoksá
gokban is méltó helyet foglal majd el. A két 
csapat a következő felállításban veszi fel a 
küzdelmet. Keresztény Munkás Egyesület : 
Bucsek Gyula, Lshotzky István, Tóth Giza, 
Nozdrovitzky, Horváth Bála, Kronks, Kmetyó, 
Kugyela, Sibler István, Dávid, Hacjkó, Kucz- 
mera, Bálik László, Dohány István, Zázvorka, 
Palkovics, P. Gtbria, Kósa István, Atács, So
mogyi. Iparos O.vasó Kör: Adamcss, Bruch- 
ter, Gépel, Izsói, KorácsÖlöD, Kiszela, Kul- 
dár, Maoczer, Nováky, I\eskó, Pollák, Papp, 
R^zner, Rosenthal, R-rimann, Tonhaiser, Ur- 
bán, Vrecznik I. és II., Valkovics. — Ven
dégeket es a tekesport iránt érdeklődőket 
szívesen lát mindjét rendező egyesület.

T Rovatvezető: BOROS BÉLA

könyvkereskedésében Léván
Tormay Cecile: A régi híz Elegáns szép kötésben 4.— 
Lyka Károly: A művészetek története „ „ 6.60
A magyar művészeti irodalom élő klasszikusának mesteri tollat ti 
Barabás Pál: 100 év múlva mindegy „ „ 2.90
Szrubián Dezső: Akácok árnyékában „ „ 2 90
Török Rezső: Nehéz ma férjhez menni „ 2 90
Vaszary Gábor: Kislány a láthatáron „ 3.90
Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony kartonkötésben 2 90 
Móra Ferenc: Négy apának egy leánya egészvászon 2 50 
Magyarországi és Erdélyi urak (Pálffy János emlé

kezései) kartonkötésben 5.60
Horváth Jenő: Felelősség a háborúért és a béke

szerződésért 4 —
Ady: Összegyűjtött novellái szép kötésben 4.80
Kodolányi: József az ács „ „ 4.40
Ráth Végit István : Uj butaságok az emberiség kultúr

történetéből 4.80
Illyés Gyula: Külön világban 480
Kovács Imre: Kolontó 4.80
Barát Éber-Takács: A művészet története 176 egy

színű, 16 színes képpel kötve 7 90 
Kassák Lajos; Egy kosár gyümölcs „ 3.90
Gárdonyi Géza: Öreg tekintetes „ 2.50
Arany János: Toldi trilógia fűzve 1.90 „ 3 20
Maróthy Jenő: Felvidéki falevelek fűzve 2 80
Sötér János: Fellegjárás „ 5 20
Supka Géza: Magyar kacaj (anekdota gyűjtemény 

fűzve 1.20 kötve 1.50
Berend Miklósné: Akik kihullottak Isten tenyeréből „ 4.50 
Féja Géza: Dózsa György „ 5.20

Uj magyar könyvek:
Gulácsy Irén: Tegnap és régmúlt f
Kosáryné Réz Lolla: A föld ködében
Dénes Gizella: Csipkekesztyü 
Kerekesházy József: Lipsz 
Korda Miklós: A világ csak hangulat 
Kathleen Norris: Szegény lány is férjhez mehet 
Daphne Du Maurier: Manderley-ház asszonya 
vitéz Somogyváry Gyula: Város meg a sárkány 
Dékány András: Tátrai tüzek 
Falu Tamás: Tiszta viz
Szabó Pál: Szakadék egész vászon kötésben 
Kerék Mihály: Magyar földkérdés 
Szitnyai Zoltán: A Bocs
Nyirö József Madéfalvi veszedelem (fehér posztó kötésben) 
Rudnóy Teréz: Osztott szerelem fűzve

Cégliga válogatott Budapest — LTE 7:2 (3:2), 
biró: Burkó. — Szépszámú közönség előtt ideális 
football időben, kölcsönös üdvözlés es zaszlo-csere 
után az LTE csapata a következő összeállításban 
állt fel, az igen jó erőkből összeállított válogatott 
csapat ellen : Jancsó — Horváth I, Katona — Né
met, Benyovszky, Ocsiák — Horváth II, Nemcsok, 
Halász, Horváth III, Juhász. Az LTE csapata már 
a startnál elveszítette minden reményét, mert Uj
váry, Mátyás es Dohány helyén tartalékokkal volt 
kénytelen felállani. A 4-ik percben a pestiek meg
szerezték a vezetest a kapus hibájából, de a 7-ik 
percben Nemcsok vedhetetien lövessél egyenlít. A 
ll-ikben Jancsó összefut Horvá'tal, közben a ladba 
szép lassan a hálóba gurul. A 35-ikben Juhász be
adásából Halász egyenlít. Nemsokkal ezután Német 
lesántul és helyebe Várady áll be. A 42-ikben Vá- 
rady hibájából a pestiek ismét vezetéshez jutnak. — 
Ebben a félidőben az LTE meg eleg jól tartotta 
magát, hogy azután a második félidőben edzés 
hiány folytán összeroppanjon. A 12-ik percben szép 
összjáték után 4:2, a 28-ik és 39-ik percben 5, il
letve 6:2, a 43-ikba i Jancsó hibájából 7:2, tehát 
igen súlyos vereseg lett a küzdelem vege. Az LTE 
csapatának közvetlen védelme, különösen a máso
dik félidőben teljesen összeroppant. Jancsó nincsen 
formában es a szükség hátvédpárból Katona jól 
rúgott, de igen rosszul szerelt, Horváth pedig lassú 
volt és elkalandozott. Nemet szintén igen lassan 
mozgott, a helyébe beálló Várady nem ütötte meg 
az első csapat nívóját. Benyovszky amig erejeből 
tellett, jól küzdött, ám a végén visszaesett. Ocsiák 
egyenletesen játszott, nagy hibája, hogy nem fogja 
szélsőjét. Horváth II megfelelt, Nemcsok jo volt, 
úgyszintén Halász is, aki különösen lövéséivé! tűnt 
ki, Horváth III teljesen eltűnt a mezőnyben. Juhász 
elég jó volt, de elhamarkodta a helyzeteket — A 
pestiek gyors, technikás footballt mutattak és a 
második felidőben a szerencse is hozzájuk szegő
dött. Burkó egy-két kisebb hibától eltekintve, jól 
vezette a mérkőzést-

Lévai leventék — Nagysalló S C 5:0 (3:0)» 
biró : Tóth, a lévai leventele jól játszottak es meg
érdemelten győztek. A nagysallóiak jól küzdöttek, 
de még sokat kell edzeniök, hogy megállhassák 
erősebb küzdelmekben a helyüket, a lévaiaknál jók 
voltak : Kazár, Szabó, Baranya, Csákányi és Antal.

6.—
12 —

3.60
3.60
3.60
4.80
4.80
450

7.—

6.—
760
5.40

12.—
5.80
4.50
420
4.20
8.—

5.90
6.60

4.-
4.20
4 20
7.—
460
7.50
4-
4.—
3 80

1939. E. XV. A. 7-4. szán?.

Hirdetmény
Az 1874. évi XXXV. t. c. 15 §■» értelmé

ben közhírré teszem, hogy • Lévára újra 
rendszeresített kir. közjegyzői állásra kine
vezett Dr. Kmoskó BJla királyi közjegyző az 
általa hozzám tett bejelentés szerint irodáját 
a katonai járásparancsnokaágtól nyert meg
bízás folytán 1938. november 19-én, a m. 
kir. igazeágügyminiszteri kinevezés folytán 
pedig íz 1939. évi május hó 18. napján 
nyitotta meg.

Komárom, 1939 évi május hó 19. napján.

DR. SOÖS IMRE s. k. 
a kir. törvényszék e nőké.

6 —

6 —

fűzve
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Szám. 31-lígo. 1939.
TÁRGY: Intézkedések l.kóházzk (épületek) 

padlásterének tűzvédelmére.

I lirdetmény.
A hatályon kívül helyezett 1935. évi XII.

t. c. alapján kiadott, jelenleg még érvényben 
levő 62 000—1938. H. M. elr. azámu hon
védelmi miniszteri rendelet értelmében a 
lakóházakon belül mindazokról a berendezé
sekről és óvórendszabályokró', melyek a 
légitámadások hatását csökkenteni hivatottak, 
a légitámadás esetén követendő fegyelmezett 
és szakszerű magatartást éa segéiynyujiást 
biztosítják, valamint a légitámadások által 
okozott károk kiküszöbölésére alkalmasak
u. m.: a lakók életvédelmét szolgáló óvóhe
lyeknek, gázvédelmi és egészségügyi beren
dezéseknek és felszereléseknek, a tűzvédelmi, 
elsötétilési és riasztási rendszabályoknak, 
továbbá a műszaki helyreállitás és mentés 
végrehajtását lehetővé tevő eszközöknek elő
készítéséről és a lakóház (házcsoport) légol
talmi őrségei felszereléséről az épiilettulai- 
donos (birtokos) köteles gondoskodni. A 
bérleményen belüli elsötétítés előkészitése és 
végrehajtása azonban mindenkor a bérlők 
feladata.

A fenti rendelettel meghatározott létesít 
mények, berendezések és rendszabályok elő
készítésével krpcsolstban a 1936. évi X. t. c. 
alapján kiadott 18O0C0—1936. B. M. sz. 
rendelet értelmében elrendelem valamennyi 
padlástér lomtalanitását. melyet az alábbiak 
szerint kell végrehajtani:

1) A lakóház padlásterén általában csak 
bútorok, bútordarabok, a háztartásban nélkü
lözhetetlen és éghete len vagy nehezen 
gyulladó tárgyak, és üres ládák, kosarak 
helyezhetők e'. Papír- és szövetnemüek csak 
keményfa ládákban, vagy szorosra fűzött 
lángbiztos csomagolásban legfeljebb oly 
mennyiségben tarthatók, hogy az országos 
légvédelmi készültség elrendelésével a pad
lástérről való eltávolításuk és máshová elhe
lyezésük a legrövidebb idő alatt lehetséges 
legyen. Tűzveszélyes anyagok: faszén, kő- 
és barnaszén, koksz, tűzifa, haszonfa és 
annak hulladékai, szálas takarmány, széna- 
és szalmafélék, nyers gyapot, rongy, pamut, 
vatta, juta, papír, gyaluforgécs, robbanó éa 
tűzveszélyes és robbanógázokat fejlesztő 
folyadékok, légnemű anyagok, robbanó anya
gok a lakóház padlásterén nem tarthatók.

Könnyen gjúló szilárd anyagot nem lakás 
céljára szolgáló épület (épületrész) padlás
terén cssk abban ez esetben szabad tartani, 
ha raktározásra szolgáló helyet a padlás 
többi részétől, valamint a szomszédos há
zaktól tűzfal választja el és használatban 
lévő kémény níccs a padlástéren átvezetve. 
Ha ilyen eseiben a tűzfalon átjáró nyílások 
alkalmazása elkerülhetetlen, akkor azokat 
önműködően csukódó, zárható, erős és tűz
biztos vasejtóval kell ellátni.

A területileg illetékes vegyesdandár légvé
delmi parancsnokának megkeresésére a tűz
rendészen hatóság egyes kijelölt városré
szekben, könnyen gyűlő szilárd anyagok 
raktározását nem lakás céljára szolgáló 
épület (épületrész) padlásterén is megtilthatja.

Padláson általában csak 1.60 m. magas
ságig szsbad rsktározni. Énnél magassbb 
raktározás csak akkor megengedett, ha ez 
valamely bútordarab (pl. szekrény) mérr lei
nél fogva elkerülhetetlen, ily tárgyat azonban 
úgy kell elhelyezni, hogy minden oldalról 
könnyen hoszáférhető legyen. Egyéb tárgyak 
is csak úgy helyezhetők el, hogy raktározá
suk módja a könnyű hozzáféréat ne akadá
lyozza.

A padlásrészeknek egy méternél nagyobb 
azintkülönbaége esetén a magasabb részeken 
való raktározáshoz a tüzrendészeti hatóaág 
engedélye szükséges. A különböző magasságú 
szakaszokat lépcsővel, vagy helyhez kötött 
létrával kell összekötni. A padlásterek bejá
rati ajtóit, valamint a megosztott padlásterek 
elválasztó tűzfalaiban lévő vaaajtókat önmű
ködően csukódó azerkezettel kell ellátni és 
állandóan betéve kell tartani.

A tüzrendészeti hatóság elkerülhetetlen 
szükség esetén különösen légvédelmi okokból 
elrendelheti:

a) a fedélszerkezet és a padlás minden 
farészének lágbistossá tételét és lángbiztosan 
jókerbantartását;

b) a padlás osztófalainak (rekeszeinek) 
merev szövetű sodronyhálóval és sz osztó
falak ajtóinak lángbiztossá tett, gyalult fa
anyagból, vagy könnyen áttörhető más alkal
mas anyagból készítését;

c) nagyobb hatásfokú kézi tüzoltókészü- 
lékek és egyéb tüzoltófelszerelések tartását;

d) a padlástér üresen tartását, onnan meg
batározott anyagok és tárgyak eltávolitását.

A lomtalanitás a padlástérrel rendelkező 
lakók kötelessége s azt 1939 évi június hó 
30 ig kötelesek végrehajtani.

A padlásterek lomtalanitásával egyidejűleg 
a padlásterek tűzvédelmére az ingatlan tu
lajdonosa következő felszerelések és anyagok 
beszerzésére, valamint azok állandóan fel
használásra kész állapotban való tartására 
kötelezett:

a) Víztároló edény; minden padláson, ha 
az több elválasztott részből áll, úgy minden 
részben nagyobb mennyiségű viz befogadá
séra alkalmas hordó, kád stb. Az edény 
kisebb padláson 50. nagyobbon levslébb 
100—150 liter flrtartaliru legyen. Minden 
víztárolóhoz 2—2 kizárólag oltásra szolgáló 
veder állítandó.

b) Homoktartó edény; a gyujtóbombák 
tüzének körülhatároláséra homok, vagy apró- 
szemcsée, tehát nem rögös föld a legalkal
masabb, melyből padlásonként, illetve pad 
Merészenként 3—4 helyen elosztva, 1—1 
helyen legalább 10 vederre való tartandó. A 
homok a pad áson nem kupacban, mert úgy 
szétszóródik, hanem hordóban, ládában, vagy 
szélesszáju bédogedényben tartandó. A 
homok tárolására szolgáló tartó nyílása azért 
legyen széles, hogy abból a homokot lapát
tal gyorsan ki lehessen szedni. Minden ilyen 
homoktsrtóba 1—1 hosszunyelü Is pát állítandó.

c) Támssztólétra; szükséges, hogy minden 
padláson (psdlésrészen) legyen, hogy a ma
gasabban húzódó gerendázathoz hozzáfér
hessünk, vagy szükség esetén a tetőre kijut
hassunk.

d) Jelzőberendezés; házilag is könnyen 
készíthető készülék, mely a padláson kelet
kezett tüzet azonnal jelzi, azonban villamos- 
csengő és villanyduda is alkalmazható

Az ingatlan tulajdonosának (birtokosának) 
arra irányuló'tevékenylégében, hogy házéban 
a légoltalmat mielőbb kiépitae, szakértőkkel 
és szaktanácsokkal a Légoltalmi Liga helyi 
szervezete és a városi légoltalmi ügyosztály 
is készséggel áll rendelkezésére.

Felbivom az épfiletfulajdonosok figye'mét 
arra, hogy a padlástéren tárolandó homok 
készlet beszerzésének megkönnyitése céljából, 
a városi homokbányában nagyobb mennyi
ségű homok áll rendelkezésre s köbméteren
ként 2 Pengőért (két Pengő) beszerezhető. 
Igénylések bejelentése a városházán essköz- 
lendő.

A végrehajtásra megadott határidő letel
tével fenti rendelkezések betartása a Légol 
talmi Liga helyi csoportjának tagjaiból kivá
lasztott közegek bevonásával hatósági közegek 
által ellenőriztetik a amennyiben a kirendelt 
közegek hiányt, vagy szabálytalanságot álla
pítanak meg, az ingatlan tulajdonosának 
(birtokosának) az észlelt szabálytalanság, 
vagy hiány megszüntetését célzó figyelmez
tetés után, illetőleg a felhívás eredményte
lensége esetén a teljesítés iránt a kötelezett 
terhére a honvédelmi miniszter intézkedik és 
ilyen esetekben a költségek a lulajdonosok- 
tól (birtokosoktól) közadék módjára szedet
nek be s egyben a rendeletek be nem tartása 
büntetést von maga után.

Léva, 1939. évi május hó 27-én.

KORALEWSZKY s. k. 
v- főjegyző, 
légo. vezető.

Finram Iószerszámok eladók és egygyer- 
rinom mekágy. Neumann Izidor Nyitrai 
SW 2 * 694

Köszönetnyilvánítás.
Eiuton mondunk hálás köszönetét mind

azon rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősök
nek, úgyszintén a lévai borbély iparosoknak, 
kik forrón szeretett felejthetetlen jó férjem, 
illetve fiunk és testvérünk elhunyta alkalmá
val részvétükkel felkerestek és Öt utolsó út
jára elkísérték.

Ozv. bíró józsefné.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8 45 Hirek. 
12 30 Operaházi Zenekar. 14 Hanglemezek. 15 A 
visszacsatolt Felvidék állattenyésztésének fejlesz
tése. Előadás. 15.45 Lakatos Flóris cigányzenekara.
18.10 Csillagjárás és a jövő titka. Felolvasás. 18.40 
A hádió Szalonzenekara. 19.25 A kassai rádió 
műsorából: A Lavutaris cigányzenekar muzsikál.
20.10 A felvidéki Pálmay-csoport Előadás. 20.20 
Szélhámos kerestetik Vígjáték 3 felvonásban. 21.40 
Hirek. 22 Hanglemezek. 23 A József nádor 2. 
honvédgyalogezred zenekara. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Buda királyi várai. Felolv. 10.45 Az 
első mezőgazdasági kiállítás Pesten. Felolv. 12.10 
Szmirnov Szergej orosz zenekara. 12.40 Hirek. 13.30 
Beszkárt-zenekar. 14.30 Hirek. 16 15 A rádió diák
félórája : Diákok, gyerünk megint a Felvidékre. 
Előadás. 17.45 Pertis Pali cigányzenekara. 18.10 
Esterházy János gróf előadása a Szlovákiai Magyar 
Házakról. 19.15 Hirek. 23 Közv. az Ostende-káve- 
házból. Lendvai |óska cigányzenekara muzsikál, 
Orbán Sándor énekel. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Frank Lajos gordonkázik, zongorakisé
rettel. 12.40 Hirek. 12 55 Neményi Lili énekel, 
zongorakisérettel. 13.30 A Rádió Szalonzenekara. 
14 30 Hirek 17.10 Jazz-dalok es táncszámok hang
lemezről. 17.45 A leventeintézmény az uj honvé
delmi törvényben. Előadás. 18.15 Bpesti Hangv. 
Zenekar. 19 15 Hirek. 20 Közv. a városligeti Gundel- 
étteremből. Rácz Zsiga cigányzenekara muzsikál. 
23 Tánclemezek. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 1045 Krúdy Gyula és a ruszinok. Felolv.
12.10 A Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred 
zenekara. 12.40 Hirek. 13 30 Hanglemezek. 14.30 
Hirek. 17.45 Csóka Feri cigányzenekara. 21.15 
Tánclemezek. 22 A Rádió Szalonzenekara. 23.30 
Közv. a Hangli-kioszkból. Fátyol Jancsi cigány
zenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, Hanglemezek. 8.45 

Hitek. 11.15 A Rádió Szalonzenekara. I2.3'» Opera
házi Zenekar. 14 Halhatatlan művészek hangleme
zei. 15.35 Cselényi József magyar nótákat énekel, 
kiséri Farkas Jenő cigányzenekara. 18 Magyar
ország—Olaszország válogatott labdarugócsapatai 
mérkőzésének II. félideje. Közv. 18.50 Magyar 
Revü-tánczenekar 19.15 Hirek. 22 M. Hir Sári 
Liszt-müveket zongorázik 23 Közv. a budai kis 
Royal-étteremből. Kiss Lajos cigánvzenekara muzsi
kál. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Lengyel Gabriella hegedül zongora- 
kiserettel. 12.40 Hirek. 13 Rendörzenekar. 14.30 
Hirék. 18.10 Radics Béla cigányzenekara. 19.05 
Sportközlemények. 19 15 Hirek. 20.40 A Rádió 
külügyi negyedórája. 22.10 Tánclemezek. 23 Közv. 
a Debrecen-étteremből. Kurina Simi és cigány
zenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Rácz Béla cigányzenekara. 12.40 Hirek. 
13.30 Hanglemezek. 14 30 Hirek. 17.40 A rádió 
szalonzenekara. 19 15 Hirek. 19.25 Ember Nándor 
dr. zongorázik. 21.10 Közv. a Szeiffert-kávéházból. 
Csorba Gy. cigányzenekara muzsikál, Szántó Gy. 
enekel. 23.30 Tánclemezek.

Figyelem I
Hová megyünk szórakozni ? A

Kis Pipa vendéglő 
kerthelyiségébe, mert csak ott 
érezzük magunkat jól. Kelle
mes és olcsó szórakozás 1 — 
Hideg és meleg ételekről gon
doskodva van. A n. é. közön
ség szives pártfogását kéri: 

SZENESSY GYULA 
vendéglős, Horthy Miklós ut 81. szám.



BARS 9

A Belvárosi Színház 
vendégjátéka Léván

A Bsivároai S&iuhaz vgyaitts^ országos 
körútja alkalmával Űrnapján, junius 8-án 
vendégszerepel Léván. Kodoiányi J inoa 3 
felvonásos színművé’, a Földindulást fogják 
bemutatni a Városi S .inházban. A darab 
Budapesten több mint 150 szer ment Két ' 
előadás lesz, dé u án 5 orakor és este 8.30 
órakor. Kodoiányi drámája Magyarorsyág 
egyik legegykésebb vidékének tartott Ormán
ságon játszódik le. Pádig van még Magyar
országnak egy vidéke, ahol az egyke még 
jobban dívik. A születési ezreknél alatta ma
rad még az Ormánságnak ip. Ez a vidék a 
mi garamvölgyénk. Erre való tekintettel talán 
sehol sem oly akíuaúi az előadás, mint ná
lunk. A Belvárosi Síinház teljes együttese, 
eredeti szereposztásban, saját díszleteivel 
adja elő a Fö’dindu'ást. Ptger Antal és Va- 
szary Piroska ebben a darabban érte el 
amúgy is diada’mas pályafutásuk legnagyobb 
sikerét. A darab tartalmát nem kell ismer
tetni. Az é et játszódik le a színpadon. A 
második gyermek már „nem születik" meg. 
Felborul r családi béke. Elju'uok a szekták 
világába. Az egyke elpusztul éa másikat már 
nem várhat az asszony. A természettel visz- 
szaélni nem lehet. A drámai feszültséget gyö
nyörűen oidja meg a szerző. A csoda aegit. 
A darabot Hosszú Zo'tán rendezi. Szerep
osztás a következő : Kántor János : Páger 
Antal, Ju'i, a felasége : Eszenyi 0 ga, Böbék 
Samu: Miháyfi Bía, Böbekré: Vaszary Pi
roska, Józsika: Ungváry Gyuizi, Síron Pá
ter szektás prédikátor: Boray Lujos, Fekete 
Zíubsí: Szenda Méri’, Tiszteletei: Sirmássy 
Miklós, Mári néni: Egyed L’nkp, Piokás 
Szüle: Orbán Viola, Szektás öregasszony: 
Bscsánvi Paula, Orvos: Szálkái Hoykó Fe
renc, Él«ő biinvaiió: Makray János, Weio- 
traub ; Tompa Béla, Weintraubné : Mihályi 
Géza, Biró: Kalla István, Kisbiró : C. Turáni 
Eadre, Kistót: Losonczy Zoltán, Tanitó: 
Szalma Sándor, sirató atszonyok, parasztok, 
szektások, iskolásgyermekek. Tőrtéoik ma 
egy Ormánsági faiuban Hslyárak: délután 
3.—, 2 60, 2.30, 2 —, 1 80 1 60. 1.20. 1 —, 
—.50. Este 3 50, 3 20, 2 80, 2 50, 2 30, 2.—, 
1.70, 140, — 80 P.

A jegyek elővételben kaphatók Nyitra és 
Társa könyv- éa ptpirüzletéban. Ajáchtoa a 
v'dSk n"cy é’d;i<lödá*ár- ‘ való tekint.l'.el 
élőm lfs?.«rezii

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbeli érdeklődésekre kó
runk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

!/■ J * 3 szobás komfortos földszinti la- 
1X1300 kás julius 1-ével. Petrogerli-u. 1. 
(a polgári iskola mellett). Megtekinthető na
ponta 2—6 óráig. Bővebbet Bittka-utca 3.

646

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

D,-,i_„ Li szoba külön bejárattal 
DUtOrOZOtt azonnal kiadó. Magtár

köz 2, Bakernénál. 648

Kiadó azonnal két szoba, konyhás lakás. 
Bővebbet: Koháry utca 46.

rí I ' Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- 
L-laQO vebbet ugyanott.

l/'c Iz-.4k 4 a hozzá tartozó laká- 
l\et UZietnaZ sokkal együtt az uj 
piactéren, Szt. István-ut 15 sz. alatt (régi 
Fogadó-utca) azonnal eladó. 667

Rádió Telefunken 311, kitűnő hangú, 
jutányos áron eladó. Mángorló 
köz (Zrínyi) 12.

H' lakás üzlethelyiséggel együtt Báli utca 
3Z 4. szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 

Léva. 439

V* ' okmányaira! Foto kópiát
• gy^2ZOn az eredetivel teljesen 

egyenlőt azonnal készit Foto Rusznák, Léva.
638

Motorkerékpár. .iLkoSfe eiád™
Honved utca 5. 644

B. .. szoba vízvezetékkel
UtOrOZOtt különbejárattal kiadó.

Szent László utca 32. ' 673

traktor, Hoffer cséplővel, 
elevátorral eladó vagy bér„Fordson"

beadó. Bottka u. 29. 679

■ J - szép üres lakás. Kersék u 23.iado 680
rí I ■ ház kerttel, udvarral Felszabadu- ciaao iás u. s. 682

KJ • , és angol nyelvet az iskolaiINemet szünidő alatt is tanit. Alsterné,
Belcsák sor 2. 683

rí I * Léván, a Felszabadulás útja 105. 
LicJCjO hszám, adómentes, nagyobb ház 
kerttel. 684

ARANYOSI
nyilvános négy évfolyamú fiú 
felső kereskedelmi iskola és a 
vele kapcsolatos

Fényes Fiu-internátus
Budapest, V. Csanádyf u. 19. 
52. iskolaév I

Részletes tájékoztatót szívesen küldünk.

gazdag lehetnék

— gazdag lehetnék — mondja 
vágyakozva sok ember. Ez a 
vágya már a közeljövőben tel
jesülhet, ha egy három, vagy 
másfélpengős államsorsjegvet vá
sárol. — A húzás már 1939. évi 

junius 6-án lesz. 
FŐNYEREMÉN Y : 

4o.ooo ar. P 
További nyeremények : 20.0CO P, 
10.000 P, kétszer 5 000 P, négy
szer 2 500 P, hatszor 2.C00 P 
huszonkétszer 1.000 P, stb. stb.

3643—1939. szám
TÁRGY: Klzhutak javítása és karbsntarfáss.

Hirdetmény.
A várói kflzkutakoik javítása és karbm- 

tirtáiára vonatkozó megbízás 1939. évi 
júniui hó 15-éu lejár s igy arra a város uj 
pályázatot hirdet.

Felhivatnak mindazon lévai iparotok, kik 
ezen megbízást elnyerni óhajtják, hozy zárt 
ajánlataikat 1939. évi június hó 10-éig (déli 
12 óra) a városi iktató hivatalban adják be.

Pályázók ajánlataikat úgy az öaszea elő
forduló lakatos mint a kuttisztitási munkála
tokra ia adják be, mert a jövőben a pályá
zatot elnyerő vállalkozó lesz köteles a kutak 
teljes gondozását felelőséggel vállalni, legyen 
az bármilyen szakmabeli munka vagy pótláe.

Láva, 1939. május hó 26-án

KLAIN ÖDÖN s. k. 
városbiró.

K. I - szoba, konyha, speiz, fürdőszo-iaao bás lakás mosókonyhahasználat
tal. Felszabadulás útja 37. 685

^Hoha^Zgge^íyÜn^rneg'^zJ

Espresso kávézó
tanulóleány felvétetik 
fodrásznál.

Molnár
686

Szuterén
Klapka u. 6.

helyiség, műhely vagy lakás 
céljaira julius 1-től kiadó.

867

Kiadó egy szoba, konyhából álló lakás 
Léva, Felszabadulás útja 32. 6?8

Szoba, konyha eladó. Érdeklődni újte
lep Horváth tejcsarnokban. 6^9

I - lakás junius 15-től, amely varro- 
ixlcJGO dának vagy irodának is megfelel. 
Érdeklődni dr Balog Sándor ügyvédi irodá
jában. 692

I I ' I x I és egyéb bútor jutányos 
IldlOSZOOd árban eladó. - Ugyanott 
varrógép is. Herzfeld, Kürti ház. 693
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Ma utoljára MARK TWAIN 
világhírű regénye filmen:

Koldus es 
irály fi

Főszereplők: ERRŐL FLINN — a 
„Balaklava**  hőse, a MAUCH-ikrek, 
Claude RAINS, Henry Stephenson.
A magyar világhiradóban:
AZ ARANYVONAT LÉVÁN!!

Kedd — Szerda — Csütörtök. Jön a várva-várt 
francia filmremek. — Szigorúan csak felnőtteknek ■

ASSZONYOK A 
BÖRTÖNBEN

Párisi erkölcsrajz.-------Francis Carco regénye!

Főszereplők: VIVIANE ROMÁNCÉ, RENE SAINT 
CYR és FRANCIS CARCO.

Péntek — Szombat — Vasárnap. Nagy ma
gyar vigjátéksláger !

CSALÁDI PÓTLÉK
Zene: Ábrahám Pál. Rendezte: Csepreghy 
Jenő. Főszereplők : Kun Magda, Gyergyay 
István, Mily Gerő, Vaizary Piri, Bilicsi T., 
Fenyvesy Éva es SUTYI (ÁDAM KLÁRI).

FIGYELEM ! Junius I-töl az előadások hét
köznapon 6.15 es 8 30-kor, vasár- és ünnep
napokon 2—4—6.15 es 8.30 órakor kezdődnek.
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Üzletáthelyezés
Van szerencsém a m. t. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy 35 éve 
fennálló üveg-, porcellán és díszműáru
kereskedésemet
Széchenyi utca 1. alá, a postá
val szembe helyeztem át.
Kérem továbbra is szives támogatá
sukat. — — — Teljes tisztelettel: 

VÁMOS MÓR, LÉVA
Olcsó árak ! Nagy választék ! Szolid kiszolgálás!

Utitarjuí
jobbat nem találhat, mint a KODAK 

Retina fényképezőgépet. • Mindig 

kéznél van, de soha sincsen terhére. 

Kezelése egyszerű és gyors. Egy 

tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

Megnyílt
a 

budapesti 
JARDIN de PARIS 
XIV., Erzsébet királyné-út 1. sz 

A nagy revü keretében fellépnek : 

SZÁNTÓ MÁRIA
LADDE-ALEXANDRE-TRIGLAFF 

LES ROUSSAKOFF 
ÁGNESE & LEPINE 

és még sok magyar és külföldi attrakció.

Kezdete 10 órakor.
Telefon : 296-025.

A modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szaküzletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

Megbízható 
kerékpárok

csak szaküzletben
kaphatók.

CSEPEL varrógéplerakat 
Vadászati és hala 
szati cikkek.

Gramofonok és lemezek.

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL I
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

HAN60S APOLLO MOZGÓ

Június 4-én, vasárnap 2-4-6-8.15 órakor 

Nyári szezonnyitó előadás. A felnőttek 
élmenye, a gyermekek ünnepe. Nevető 
orkán, harsogó kacagás. A legragyo
góbb mesefilm. Öt válogatott rajz és 
triikkfilm és a legizgalmasabb es ideg- 
feszitő nagy dzsungelfilm az őserdőből

TARZAN
BOSSZÚJA

Életveszélyes kalandok az őserdő vad
jaival. Főszerepben: Glen Mooris, az 
amerikai úszó világbajnok Ezt a pom
pás hangulatos vidámságot minden gye- 
meknek meg kell nézni. A szülők örö
me a gyermekük szívből jövő kacagása.

Junius 5-én, 6-án, 7-én és 8-án, hétfőn, 
kedden, szerdán és csütörtökög a leg
nagyobb, a legsikerültebb s a legmeg- 
hatóbb magyar nagyfilm, mely minden 
eddigit felül múl

Tiszavirág
Jön! Jön! Jön! Jön! Jön!

Szakszerű Javítóműhely

BAROSKA J.
LÉVA, HORTHY M- ÚT 43.

BUDAPEST

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában,[Léván


