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A bankjegyforgalom az egy év 
előtti 500 millió pengőről felemel
kedett 900 millióra.

Oka először ennek az volt, hogy 
a felvidéki területek és Kárpátalja 
visszacsatolásával, természetesen, 
több bankjegyre volt szükség. 
Emelkedett a bankjegyforgalom 
azért is, mert már egy év óta fo
kozott munka folyik, különösen a 
hadseregfejlesztés tekintetében, s 
ennek erdménye visszatükröződik. 
Fokozta a bankjegyforgalmat az is, 
hogy jó termés volt s annak meg
felelő áron történő értékesítéséhez 
nagyobb pénzösszegre volt szükség. 
De ki érezte vájjon hátrányát an
nak és ki tapasztalt valamely bajt, 
hogy a bankjegyforgalom 500 mil
lióról 900 milióra emelkedett. Itt is 
csak előnyt láttam. Természetes, 
hogy éber figyelemmel kell kisérni 
az árfejlődést, amelyet teljesen nor
málisnak mondhatunk az utóbbi 
időben. A polgári hasznot elismerjük, 
de az azon túlmenő hasznot nem 
engedjük meg. Az árdrágitókra 
kíméletlenül lecsaptunk és le fogunk 
csapni a jövőben is. Ahol lehetett, 
ott már az árakat leszállítottuk. 
Ismeretesek az árkormánybiztosság 
közbenjöttére történt árleszállítások.

Megvan tehát a rendszer, meg
vannak a lehetőségek, szükséges 
azonban az is, hogy mindent a 
nemzeti termelés szolgálatában ál
lítsunk. Vonatkozik ez a pénzintéze
tekre, a takarékpénztárakra, a biz
tosítási intézetekre, a társadalom
biztosító intézetekre . . ., minden 
olyan helyre, ahol tőke akkumulá
lódik, mert mindent be kell állíta
nunk a nemzeti termelés szolgálatá
ba, csak úgy tudunk eredményeket 
elérni. Aki nem hajlandó beállni 
ebbe a sorba, ellenségnek tekintjük. 
Ellenségnek tekintjük azt is, aki 
otthon eldugja a pénzét, de még 
inkább azt, aki a magyar pénzt — 
mint mondják — kisibolja külföldre. 
Ezekre irgalmatlanul lecsapunk és 
az uj parlament elé törvényjavas
latot terjesztünk, amely a bünteté
seket lényegesen megszigorítja.

Természetes hogy egy nagysza
bású pénzügyi politika végrehajtása 
során, el kell távolitanunk az útból 
azokat az akadályokat, amelyek 
meggátolják a gazdasági élet egész
séges vérkeringését. A hitelszerve
zetet egészségessé kell tennünk. 
Ebben a tekintetben már nem egy 
lépés történt, de ezt a politikát 

folytatnunk kell. A biztosítási pia
cot már rendeztük, eltüntettük a 
múlt hibáit.

Rendezni kívánjuk a gazdaadó- 
ságokat is. A kormány sokat tett, 
hogy megvédje az önhibájukon kí
vül bajbajutott gazdákat, de most 
elérkezett az idő, amikor, anélkül, 
hogy feláldoznánk az eddigi ered
ményt, a gazdák megmentését, meg 
lehet szüntetni a védettség intéz
ményét. Ha ez megtörtént, meg 
lehet szervezni az egészséges me
zőgazdasági hitelt, amely tekintet
ben már eddig is történtek lépések, 
igy például a Nemzeti Bank-tör
vényben a kilenchónapos gazda
váltók bevezetésével.

Ahol az akídályokat nem tudjuk 
elhárítani a régi eszközökkel, uj 
eszközöket kell maguknak szerezni, 
ha kell törvényhozási utón is. így 
történt ez a szeszgazdálkodás át
szervezésénél s úgy látom, hogy a 
mezőgazdasági szeszgyárak, a bor- 
és gyümölcs-szeszfőzők többet ter
melnek a szeszkartel megszüntetése 
óta és jobb áron tudják értéke
síteni termelvényeiket. Azt hiszem, 
hogy ez a szeszmonopólium beve
zetésének legjobb igazolása.

Szükséges, hogy a vezetésben is 
megtörténjék az erők összefogása. 
A vállalatok vezetésében keresztény 
nemzeti szellemnek kell érvényesül
nie. Ebben a tekintetben is jelentős 
lépésekkel jutottunk előre, de ez 
nem volt elegendő és éppen ezért 
volt szükség arra, hogy a második 
szidótörvényt tető álá hozzuk.

Minden erővel azon vagyunk, 
hogy a vállalatok keresztény nem
zeti szellemű emberek kezébe kerül
jenek. Ezzel kapcsolatban azonban 
hangsúlyoznom kell, hogy áruló 
lesz az, aki gazdasági vezető helyre 
kerül s nem abban a szellemben 
végzi a munkáját, amely szellem 
odajuttatta ; áruló lesz, aki nem igy 
fogja tel posztját, mint a magyar 
nemzettől kapott megbízást arra, 
hogy keresztény nemzeti szellemben 
vezesse a vállalatot.

Ugyanennek a célnak szolgálatá
ba kell állítani adópolitikánkat is. 
Az erre irányuló terv már elké
szült, de a házfeloszlatás miatt nem 
tudtuk benyújtani. Az adózás tekin
tetében szükséges, hogy világos és 
egyszerű adórendszer legyen, amely 
a termelést előmozdítja. A kézmű
iparnál áttérünk a tételes adóztatás
ra, a kisházaknál ismét a házosztály- 

adót vezetjük be a mostani hosz- 
szadalmas és sok vitára alkalmat 
adó eljárás helyett. A kisbérietek
nél meg fogjuk szüntetni a kere
seti adót. Erősen tekintetbe vesszük 
a gyermekek számát, ahol sok 
gyermek van, ott kedvezményeket 
kell adni. Természetes, hogy van
nak területek, ahol szigorításra van 
szükség. A nem fendált nagy jö
vedelmeket erősebben meg kíván
juk adóztatni és ugyancsak gyorsan 
tető alá akarjuk hozni a társulati 
adó reformját, amely lehetetlenné 
teszi, hogy mindenféle nyereségek 
kibújjanak az adózás alól. Az adó
morált meg kell javítani és ha ezt 
nem tudjuk megjavítani szép szóval, 
akkor meg kell javítani erővel: 
példát adó súlyos büntetéseket fo
gunk kiszabni az adócsalókra. Ez- 
irányban bizonyos tapasztalataink 
is vannak már, mert a beruházási 
hozzájárulás esetében igen súlyos 
büntetéseket szabunk ki és ennek 
következtében jó néhány százmillió 
vagyon jelentkezett, hogy ő is a 
világon van.

A fokozott termelés mellett min
denki megtalálja számítását: a gaz
da, iparos, munkás, kereskedő egy
aránt. Ne állítsuk tehát sohase 
szemben a várost a faluval, a me
zőgazdaságot az iparra), a gazdát, 
iparost a tisztviselővel. Lássuk be, 
hogy mindenki a maga helyén 
egyformán fontos, mert ha bármely 
foglalkozási ág kimaradna a nem
zet életéből, akkor a gazdasági 
élet megállna.

Ebből a szempontból kell meg
ítélni a tisztviselők és nyugdíjasok 
helyzetét is. A tokozott termelés 
előnyeiből a köztisztviselő nem ve
heti ki részét. Ezért nem kell til
takozni a köztisztviselői karnak és 
a nyugdíjasoknak az ellen a kíván
sága ellen, hogy az 1931-iki fizeté
sek állíttassanak vissza. A kormány 
teljes elismeréssel van a tisztviselői 
kar példátlan munkateljesítményével 
és eddig is igyekezett a tisztvise
lők sorsán segiteni. Ezt a célt szol
gálta a családi pótlék felemelése, a 
korpótlék bevezetése, a vármegyei, 
városi tisztviselőknek és a lelké
szeknek az OTBA ba, az országos 
Tisztviselői Betegsegélyzési Alapba 
való besorozása. Tovább is ezen az 
utón kívánunk haladni.

Az újabb területek visszakerülé
sével az ifjúság elhelyezkedésének 
kérdése is lényegesen javult. Csak 
azt kérem a fiatalságtól, hogy ne 
akarjon mindenki nyugdíjas állás
ban elhelyezkedni, legyen iparos, 
vagy kereskedő, vállalkozzék min
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denfajta munkára, hiszen olyan te
hetséges a magyar fajta, hogy 
mindenütt tud kiválót produkálni. 
Az egyéni kezdeményezést nem 
akarjuk megakadályozni akkor, ami
kor bizonyos fokú irányítást vi
szünk a termelésbe. Szívesen látjuk. 
Csak azt akarjuk, hogy az egyéni 
kezdeményezés a magyar nemzeti 
célok szolgálatában álljon.

Öregdiákok visszaballa- 
gása az ősi Lévába

(Ky) Mighitottaág szent érzése leb«.o 
öreg város felett sz iskolák idei kapuzárásai 
alkalmával. Mi már minden iskolaajtó mögö 
a szépséges magyar nyelv muzsikája csen
dül és a kisdiákok lelkében épp olyan láng
gal ég a magyar tűé, mint a tudatosabb na
gyokéban. A gyermekek leikéből is gyorsan 
elszállt a húszéves elnyomottság gyászos, 
szomorú érzése és a gyermeki lélek is fel
felé ivei a nemzeti érzés magasbatörö szár
nyain a szabad és minden idegen határtól 
megtisztult régiók felé

A diákok egyrésze az uj magyar élet felé 
.ballag", másrésze pedig, az Ö egdiákok, 
szintén utrakelnek, hogy .visszaballagjanak*  
életük utján a mu't felé. Vissza az ifjúságba 
vagy legalább is a számukra ifjúságot jelentő 
egykori iskoláikba. M jegyszer beszivni a 
régi levegőt, amit ez a 900 éves város áraszt; 
mégegyszer végigcirógatni a szemekkel az 
Alma Mater öreg falait és megMmogatni a 
régi padokat a .tantermekben.a Összeszedni 
a régi kedves emlékeket, amelyeket a zeg
zugos lévai u'cik rejtegettek az egykori lé
vai diákok számára és főleg megcsodálni és 
megköszönni a huszévi némaság után ismét 
felzengő magyar imádság hiDgját a lévai 
iskolákban.

Láva ablakszemei örömtől sugározva kö
szöntik az Öregdiákokat és a régi kövek a 
régi hangon szólóak majd lelkükhöz, mintha 
csak kérdeznék: Hát mégis eljöttetek ebbe 
a városba öreg fiuk ? E jöttetek Lávára, ahol 
a régi lé'ek a régi szeretettel köszönt B m- 
neteket. É-ezrétek M igátokat jól és találja 
meg mindegyitek itt azt, amit keres I A régi 
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boldogságot...

Felkértük Kriek Jenő igazgató urat, hogy 
a diáktalálkozó a'kalmából mondjon valamit 
Léva régi tanügyi jelentőségéről. A követke
zőket volt szivéé mondani:

A nyelvhstárokra helyezendő tanitóképez- 
déknek felállitáai munkálatai a kiegyezés után 
kezdődtek meg, Eötvös Jizsef bárónak a 
nemzetilégi kérdésben a 48 i<i minisztersége 
idején kialakult nézete alapján. A lévai képző 
1870 ben nyílt meg. Értékes, egyaránt nem
zet', mint filozófui gondolkozásu tanférhakat 
állított a katedrákba. Akik a utódaik is (él
századon át — mikor t. i. az intézetet ide
gen embereknek kellett átadói — olyan pe
dagógiai világszemléletnek egyként idealiz- 
muiával, mint realizmusával ii nevelfék a 
magyar haza tanítóit. Mégpedig úgy, hogy 
az iiko'.ának vaióaágoa, Íratlan életszabályok
ban kijegecaiedett szelleme nemcaak az in
tézet muskásaágára nyomta rá a bélyegét, 
de a többi táraintézetre is átsugárzott

A lévai képeidének mindjárt felállításakor 
imponált az összmunka, amivel tanítóképző
ink az egyetemes magyar iskolaszervezetben 
tudtak maguknak előkelő helyet biztosítani. 
Láváról indult ki a Tanítóképzői Tanárok 
Országos Egyesületének és ebben a tanügyi 
szakközlönyük: a Magyar Tanítóképzőnek 
gondolata, Szabó Lajoa igazgatónak a leg
első tanítói egyetemes gyűlésen történt sür
getésére. Ugyancsak Lávának képezdei tanár
karai szorgalmazták elaőfil a tanitónevelés 
hatályosabbá tételére az internátusi intézmé
nyeket. Láva képezdéje mutatott ismételten 
rá a tantervek korszerű megújításának szük
ségességére, alkálmi időszerűségére — s ez
zel kapcsolatban a tudományos éa metodikai 
utasításoknak jelentőségére. 11 termelődött 
ki az ének- és zeneoktatás során már a múlt 
században a felekezeti igények kielégítőbb 
szolgálatára a kántorképzés, majd század
előn a nemzetiségi-nyelveknek, nálunk a 
szlováknak rendes tantárgyul felvétele.

Láng Mihály és Patbes János idején vo- 
nu t be a gyermeklélektan a tanítóképzők 
tanitáarendizerébe s tette a pyakorló-issolát 
a .tanítóképzés tengelyévé.*  E’.ek a mi igaz
gatóink hívták tel a minisztérium figyelmét 
Láva miotaiskolájának tanítójára. Svarba Jó
zsef igy kapcsolódott ba a Közoktatásügyi 
Tanács munkálataiba s nyert megbizatást az 
Osztatlan Népiskolák állami tantervéok ki
dolgozására is. Ugyanez időkben emelödik ki 

a „házi-ipar" tanitáaa régi, a népoktatás 
keretébe nem illő rendszeréből a jelentkezik 
(Szlöjd néven is) mint nevelő-munkatanitás. 
A cselekvő-érzékelésnek olyan szemléltető 
módszeres elvül emeléséről volt sző, ami 
azután valamennyi iskolai tantárgy koncen
trációs vonatkozásba hozatalát volt hivatva 
biztoaitani. Az elvnek realizálását a minisz
térium a lévai tanítóképző egyik tanárára 
bízta az 1914—1915-ik évi tanterv, tantervi 
utaaitások és normál-tanmenetek munkálatai 
során.

Éten országos tanügyi mozgalom Köves- 
kuti Jenő igazgatósága alatt folyt le. A ma
gyar tanitóképzés organikus fejlődésének azon 
idején, amikor Láva tanítóképzője is meg
kapta a benne fiitörekvő szellemnek megfe
lelően az uj palotái, az ország egyik belsőleg 
is legértékesebbeo felszerelt tanítóképző-in
tézetét. Amikor századelőn egy ritka adott
ságú, ifjá pedagógusokkal bővült tanári kar 
élén Köveskuti beleveti a köztudatba a .ta
nítók akadémiai képzésének*  gondolatát, egy 
egészben uj iskolatípus sürgetését. A régi, 
kipróbált tanári erők vállvetett munkájának 
gyümö csbe-érése mellett: az ifjabb munká
sok európai horizontot érintett pedagógiai 
tudása teitrekész energiájú. A tanügyi mun
kássága kiteljesedett tírfikorában volt igaz
gató mellett Padán0 Frank Antal éa Fekete 
József tanárok főiskolai szemeszterekre ta
golt tervezeteket adtak közre, tudományosan 
tisztult tantervelméleti alapokon A világhá
ború e'söpörte a merész tervezgetéat, mely
nek napjaink igazat fognak adni, alapjuk a 
középiskolai tipuaba sorolt líceumok, ahogy 
azok a folyó tanévvel megindulnak. Mágia 
diadalt fog aratni a lévai tanítóképzőnek ne
mes patináfu szeleme s Lévának moit meg- 
nyió fiu'iceum kifejlődése során ki fog ala- 
ku'ni a Felvidéknek azánt főiskolája, a Ta
nítói Akadémii. Láva megtanulta figyelni a 
tanítóképzésre rátódutó hatásokat, a népne
velés és a magyar egységes eszményeiből 
folyókat, amelynek magvait a Bánót alapitó 
Holló Sándor kezdette vetegetni.

Kifejtette még az oly sok öregdiák Kriek 
bácsija, hogy a Léván végzett egykori diá
kok mindig érezték a magyar tanítói .felké
szültségben gyökerező küldetéstudatot a nem
zetszolgálatra. Írja meg — mondta —, hogy 
volt intézetünk szelleme jelen van a lévai 
nagy diáktalálkozón, most, amikor az isteni 
gondviselés kegyelméből visszafordul a ciner 
ezen az épületen... A kartársi hűséges ra

Mátra a magyar éden ...
„Milyen szép itt minden, ugye idejövünk 
nyaralni apukám."

Hitek óta tarló hosszú levelezés után 
végre engedtünk a csábitó Ígéreteknek és 
elindultunk a csonka haza mátrai üdülő te
lepeit meglátogatni. Pompás napsütésben egy 
45 személyes szép és kényelmes Mavart ko
csin útra indultak a Felvidék minden szá
mottevő lapjának képviselői, hogy tanúi le
gyenek annak a csodálatos méltó kultúrának, 
amit a csonka haza 9 év alatt produkált, a 
hiányzó Magastátrát iparkodott póto ni éa ez 
teljes mértékben sikerrel is járt.

Ülünk Gödöllőn, Hatvanon keresztül Gyön
gyösre vezetett. Itt a város agilis polgármes
tere Puky János üdvözölte a kiránduló ven
dégeket éa kijelentette, hegy ö most, mint a 
város .mindeneié" idegen vezetői szerepet 
fog betölteni. Közvetlenségével percek alatt 
mindnyájunk szivébe belopta magát Végig 
vezetett a városon, hogy annak nevszstea- 
ségeit nekünk megmutassa, közben pedig a 
két nagy tűzvészről nyújtott kimerítő képet, 
amelyek óriási károkat okoztak a városnak. 
Utunk az országzászló mellett vezetett el. 
Egy néma percre megállottunk e tiszteleg
tünk előtte, mejd meg tekintettük a Szent 
Ferencrendiek templomát, amelynek szenté
lyében Vak Bottyán kuruc generálit emlék- 
táblája van elhelyezve. 1 inén utunk a város 
által nem régen váiáro't s a vároa kellős 
közepén fekvő 7 ho das százados fákkal be
ültetett parkba vezetett, amelyet már gyer
mekjátszótérrel kibővítve a város közönsége 
részére meg is nyitottak. Er után a Szent 
Bertalan templomába látogattunk el, ahol 

egy felejthetetlen szép művészi orgonahang- 
versenyben volt résiünk. A 3 éve felszerelt 
csodás Rieger-féle orgonán Pádzay Lijos 
orgonaművéaz, egyházi karnagy lebilincselő 
játékával ragadta magával a jelenlévőket. A 
művészi játék annyira hatott a vendégekre, 
hogy alig tudtak megválni ettől a szép mű 
vészeitől.

Ilyen kellemes hangulatban mentünk Gyön
gyös városa által tiszteletűnkre rendezett 
bankettre. Puky polgármester pohárköszön- 
tőjében már előre felhívta figyelmünket a 
rövidesen szemünk elé láru'ó szép Mitra- 
hegyaég összes üdülőire és gyógyszenató- 
riumaira. Amit látni fogunk, mondta, azt 
mind az utolsó évtizedben sikerült nagy ál
dozatok árán megalkotni. Alig félóra alatt 
elértük az első nyaraló telepit Mítralüredet, 
ahol nagy meglepetéssel láttuk a festői tá
jakban gyönyörűen beilleszkedő azebbnél- 
szebb és modernebb nyaraló épületeket és 
szép sétányaikat. Rövid idözés után a festői 
szerpentinen felfelé Mátraházára érkeztünk a 
25 holdas terü’eten épült állami szanatórium 
megtekintésére. Már maga a bejárata is elá
rulta annak óriási méreteit. M ndsn eddig 
látott mágastátrai üdülőket és szanatóriumo
kat felülmúló a 300 beteget befogadó .Horthy 
Miklós szanatórium" 700 méterre a tenger 
színe felett, bükk és tölgyerdőségek által bn- 
ritott festői lankáé hegyek között fekszik. 
Kiimája subalpin. E csodálatosan szép hely
ről utunk a vasutasok üdülőházába vezetett, 
ahol ozaonnával vártak bennünket. Az étter
mük vasár és ünnepnapokon pillanatok alatt 
kápolnává alakul át. A kit őriiei ajtószárny 
kinyitása ulán szép oltár tárul a lelkifelfris- 
süléit keresők elé. Az elfogyasztott kitűnő 
uzsonna után megtekintettük a mátrai .Tu
rista szálló"-! és a talán közép Európa leg
szebben berendezett szállodáját a „BAN- 

szállodá"-ját. É nöküuk sürget, mert estele
dik és Párádon már várnak' A nap kelle
mes emlékeivel ülünk fel újból ez autóbu
szunkba. Rövid idő alatt Párádra, Magyar
ország Karlsbádjába érkeztünk, ahol már 
vártak bennünket.

A kedves fogadtatás után mindjárt kioszt
ják szobacéduláinket s ki-ki siet a maga 
szobájába, hogy rendbehozza egy kicsit me
gát. Később találkoztunk lent s megtekin
tettük a fürdőt s annak egéaz környékét. 
Azt a benyomást tette reám az ottan látot
tak, — talán nem fogok túlozni, ha azt ál
lítom —, hogy a Msgastátra üdülőit és sza
natóriumait felülszárnyalják az eddigi látot
tak a ami a legfontosabb a mai gazdasági 
viszonyok mellett, hogy kb. 40“/„-kal olcsóbb 
még a heteealapon való átszámítás mel
lett is.

P«rád gyógyfürdő hírom egymástól elütő 
kiváló gyóghatásu vizzel rendelkezik, Fe
hérkő hegy déli lejtőjén fekszik erdőkkel 
borítva, ^szélmentes völgyben és kifejezetten 
subalpin erdei kiimája van. Modern és min
den kényelemmel felszerelt szállói, kávéháza, 
étterme (mely 1937 tavaszán készült el egy
szerre 500 vendéget tud kielégíteni), játék 
és olvasó termei, modern strandfürdője, te
niszpályái és gyönyörű sík tereppé kiképzett 
parkjai- sétányai teszik kedvessé ezt a gyógy
helyet, .hazánknak rejtett gyöngyé*,  mint 
ahogy azt Komáromi Ernő is írja versében

Nyitó virág, zöld gyep, jó emberek . . . 
Felettünk orgonát a rengeteg, 
Ezüstös holdfény, aranyos halak, 
Bús szemű özek ös-tölgyek alatt, 
Erdő homályán halk Mária-kép.

Itt nyugalom van és van béke még l 
Ha nagyon vág az élet ostora. 
Ha fojtogat a hétköznap pora, 
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gaszkodáaból fo'.yó öiszeborulásaikon mint 
tanévvégi osztályozáson — adjanak egy ma
gaviseleti E égséges jegyet öreg tanítójuk
nak . . . kinek szeretete ma is ott van Ve
lük .. . azokkal ia, akik a legutolaó padso
rokat szerették lefoglalni tanévelejeken . . . 
amik Öltötte egyáltalán sohasem jelentették 
az Utolsóságot. a legnagyobb számjegyű leg
kisebb értékű Kalku ust Mert Nil admirari I 
A diákemberben Bohasetn kételkedni I Az 
„Elegancia és Tiiztanyakkecdőt" pedig min
dig megtartani, fejezte be beszélgetésünket 
a noteszt zsebbetevő örök mozdulattal.

Végezte pedig — bocsánatkérő önmagahi
vatkozással — hogy amint régi kfpetdést',

Bensőségesen ünnepelték a Kormányzó Ur 
születés napját

A Kormányzó Ur Ölőméltósága születés- 
napját vasárnap Léván is bensőséges érzé
sekkel ünnepelték meg. Léva városa már 
előző nrp hódoló táviratban üdvözölte 
Szombat este kilenc órai kezdettel egy-egy 
levente és katonai szakasz zenekarral, lam- 
pionos és fáklyásmenettel járta be a fel'obo 
gózott és kivilágított várost disztakarodó t 
rendezve, másnap reggel hat órakor pedig 
zenésébreaztót rendeztek. A leventezenekar 
első "zerep’ését örömmel fogadta a közön
ség. Délelőtt a hitfe'ekezetek tempóméiban 
hálaadó ünnepi isteni tiszteleteket tartottak, 
amelyeken a lelkészek a Kormányzó Ur mű
ködését is méltatták. As isteni tiszteleteken 
a hatóságok és a hidsereg képviselői is részt
vettek. A plébánia tempómban ott láttuk 
Koczor Gyula főispánt is

11 óra után az Egyesült Magyar Párt já
rási szervezete a ref. egyház tanácstermében 
díszközgyűlést tartott, amelyen a járási párt
vezetőségi tagok nagyrészben jelietek mer. 
A díszközgyűlésen Schubert Tódor kormány- 
főtanácio’, járási plrtelnök emelkedett szel
lemű beszédben méltatta a Kormányzó Ur 
munkásságát.

Összejöttünk ma ide, hogy Magyarorsság 
első emberének, az ország Kormányzójának : 
vitéz nagybányai Horthy Miklós Ur Ö'őméltó-

Ha alig bírja már vállai! a terhet: 
Csak ide jöjj, itt mind feledve lészen, 
Pár nap és újra rendben vagy egészen, 
És fáj a szived, ha a válás kerget . . . 
Én mindég vágyva gondolok Te rád, 
Csonka hazánk rejtett gyöngye: Párád.

Sokáig merengve elnéztem est a gyö
nyörű tájat, midőn kisleányom súgva mondja 
.milyen szép itt minden, ugye ide idejövünk 
nyaralni apukám * Igen kisleányom felelem, 
hogy gyermeki illúzióját el ne rontsam. Tel
jesen beesteledett már, amikor a társaság 
lassan megindult az étterem felé. A fürdő
igazgatóság vacsorára vendégül lá'ott. Va
csora után kellemesen elbeszélgettünk. Tíz 
óra tájban mindenki indult a szállása felé, 
hogy reggel idejében megjelenhessen a ván
dorgyűlésen. Másnep reggel gyönyörű időre 
ébredtünk, megtürödtünk a azután reggelizés, 
majd onnét a gyűlésre mentünk. Gyűlés után 
megköszönjük a magyaros vendégszeretetet 
és indu'uck Galyatetőre a 965 m. magasan 
fekvő menedékházhoz, amely télen is nagy 
forgalmat bonyolít le. Három síugró sánccal 
rendelkezik éa megnéztük a most épülő ki
látó alapjait is amelyről egészen a Magas 
Tátráig fog lehetni majd ellátni. Alig tudunk 
betelni a szebbnél szebb tájakkal. Mint min
dég most is sürget elnökünk, sietnük kel, 
mert a Puky polgármester által már tegnap 
beígért híres .Turista szálló" magyar kony
hájának villásreggelijét fogjuk élvezni. Puky 
polgármester „jól jósolt*,  mert mesében illő 
gazdagon teritett gyönyörű asztalokhoz ve
zetett a vendéglátó gazda. Nem villáareggeli- 
nek, hanem királyi lakomának megfelelő a 
magyar konyhaművészet remekeit hordták 
a nesztelenül járó pincérek a hálás vendé
gek elé. Ilyen előzékenységet csak a Mátra 
tud adni az arra vetődő halandóknak. Ne- 

msjd az idők folyamán tanitóképző-intéze i 
tanárrá átalali'ott lelke áttekinti a műt ar
cát és eltűnődve változásain, mint vegiö él
mény áll előtte: Lávának Tanítói Akadémi
ája. A cseh megszállás után szinte a Nirvá
náig ment vér és gyász Örömére most, mint 
egy uj Noébárkéját üdvözli az egész msgyar 
tanügyi szervezetben uj iónt jelentkező iskola
fajtát, mely újra magába fogja gyűjteni a 
a tanitó utódainkul készülődő iljakat, hogy 
megőrizze őket az uj magyar élet, egész M - 
evarország számára, egy elkövetkezendő 
öregdiák-találkozás megszentelt nagy-lusztru 
mára

Ságénak 71 születése napját ünnepeljük, — 
kezdte beszédét. Mélységes hálával eltelve 
emeljük fel sziveinket a Mindenhatóhoz, hogy 
megköszönjük Niki ama végtelen kegyeimét, 
hogy nrmzetünknek a legnehezebb időkben 
egy iy kivá’ó férfiút adott, akinek bölcs 
kormányzása nemcsak, hogy begyógyitotta a 
nemzet ezer sebét, de előkészítője volt Ma
gyarország feltámadásának, a szebb, boldo
gabb nagy Magyarország imár megkezdődött 
hejnalhaaadásának.

Főméltóságu Kormányzó Urunk születés 
napját nem ünnepelhetjük méltóbban, mint 
hogyha életének nevezetesebb eseményeit 
felidézzük emlékezetünkben, hogy azokon 
elmé kedve örök pé'dául szivünkbe véssük. 
Ezután a Kormányzó életét vázolta.

A Kormányzó Ur Ö'őméltósága azonban 
nemcsak a hadseregben igyekezett a forra- 
da om nyomait eltüntetni, hanem sz egész 
magyar társadalmat igyekezett visszavezetni 
a békés munkához. Kormányzóságának nagy 
érdeme, hogy nemcsak a társadalmi békét és 
a jogrendet állította vissza, de aránylag rö
vid idő alatt és nagyobb megrázkódtatások 
nélkül biztosította az ország pénzügyi egyen
súlyát is. Erős egyénisége dacára is kor
mányzóságát a legazigorubb alkotmányosság 
jellemzi. Emellett különös figyelemmel kiséri 

hez szívvel bár, de újból sürgetnek, mert 
bosszú utunk van még felfelé a csonka 
haza 1014 m. legmagasabb hegytetőjére a 
Kékesre, melynek tetején a hatalmas park
ban a legmodernebbül és pazarul berende
zett óriás mérelű szálloda várja a vendége
ket. Közel 500 vendég helyezhető el itt nagy 
kényelemmel. A szálló előtt hatalmas parkí
rozott sétány, amelynek kellős közepén mo
dern uszoda áll halványkék vizével. Valósá
gos édenkert ez itt fent a magasban. Cso
dás kilátás nyílik minden oldalrój a szem
lélő elé, ezt nem is lehet papírra vetni, ezt 
látni kell minden felvidékinek. Hatalmas 
arányainál fogva minden kényelemről és 
szórakozásról gondoskodik. Teniszpálya, gyer
mekjátszótér, télen pedig 4 km. hosszú és 
30 m széles slalom pálya áll rendelkezésre 
a síelőknek sioktatóval együtt.

Alig tudok pár felvételt készíteni, már is 
ebédhez kellett ülni Pompás ebéddel ven
dégelt meg házigazdánk itten is. Jó, hogy 
letettük az evőeszközt indulnunk kellett. 
Budapest messze van és 8 órakor indul a 
gyorsvonatunk hazafelé. Fájó szivvel búcsú
zunk el szeretett házigazdánktól, hogy mie
lőbb elfoglalhassuk helyeinket a kényelmes 
Mavart kocsin, amely Gyöngyös felé a ma
gyar Semeringen visz mindenkit lefelé. Cso
dásnál csodásabb helyeken gurul kocsink 
lefelé, hogy hirül vigyük a Mátra szépségeit 
azoknak, akik még mindég nem ismerik 
csonka hazánk szépségeit.

Mint erdélyi, de most mint felvidéki meg
állapítom, hogy csonka hazánk teljesen tudja 
pótolni a Magastátra üdülő telepeit ezért 
felesleges nekünk pénzeinket külföldre vinni, 
mert kevesebb pénzért és szebb és jobb 
helyen nyaralhatunk.

(hp.) 

azokat a mozgalmakat, amelyek az alsóbb 
társsdami osztályok gazdasági helyzetének 
emelésére és az ifjuiág testi nevelésére irá
nyúnak. Mi felvidékiek különöseit Iáival 
tekintünk Beája, mert az Ő körültekintő, 
bö'cs kormányzásának köszönhetjük vissza- 
csatolásunkat.

Amikor úgy végigtekintettünk országunk 
legfőbb Urának élete pályáján, azt láthatjuk, 
hogy minden helyen, amelyre Ö: a Minden
ható állította, mindig péidat mutató hősies
ségei, igaz magyar köte'ességtudásssl és 
felelősségtudattal végezte feladatát. Nekünk 
nem lehet más feladatunk, mint a legmélyebb 
hódolattal követni Öi nemzstépitö nsgymun- 
kájiban, bűin engedelmeskedni parancsai
nak s minden gondolatunkat és tettünket 
igaz katonás fegyelemmel és áldozatkészség- 
g-1 "" ani a haza szo'gálatába. Ha igy cse
lekszünk, akkor részesei leszünk az Ő bol
dog nagy Magyarország felépítését szolgáló 
munkáján

Mai ünnepünk alkalmából pedig szálljon 
fel imánk az Egek Urához és kérjük Őt, 
éltesse sokáig a mi szeretett Kormányzó 
Urunkat s adja meg nekünk, hogy az Ö 
bölcs kormányzata alatt visszaállíthassuk a 
szép nagy Magyarországot.

A járási pártszervezet díszközgyűlése 
ezután hódoló táviratot intézett a Kormányzó 
Úrhoz. A lévai helyi szervezet és a Bars és 
Hontvérmegyei pártszervezet ugyancsak hó
doló táviratban köszöntötte a Kormányzó 
Urat

A 2selizi helyi és a verebélyi járási párt
szervezet ugyancsak díszközgyűlés keretében 
ünnepelte a Kormányzó Ur névnapját, ahon
nan hódoló táviratokban köszöntötték.

Verebéiven sz ünnepély első szónoka dr. 
Kovács G,u!a a helyi szervezet ügyvezető 
elnöke volt, majd dr Demény Gyula, a já
rási szervezet elnöke, végül Hámornyik Já
nos körzeti titkár beszélt, aki a központot 
képviselte.

Hámornyik visszapillantást vetett a busz 
éves rabság idejére. Rámutstott, hogy Po
zsonyból még most is sz éter hullámain 
mételyezik a Magyarországhoz örömmel 
vissza ért azlováksjku testvéreinket. Mi ma
gyarok mindig bebizonyítottuk, hogy szlovák 
testvéreinket őszintén becsüljük, azért tilta
kozunk a mételyező uszítások ellen, a még 
Szlovenszkón maradt fajtestvéreink elnyoma
tása ellen. Migyar testvéreinknek azt üzen
jük, hogy nem szűnünk meg küzdeni értük, 
mindaddig, amig a magyar haza honába 
vissza nem kerülnek.

A Lévai Iparos Kör 
félszázados jubileuma

A Lévai Ipars Olvasó Kör, városunk szé
pen fejlődő társadalmi egyesülete vasárnap 
ünnepelte fennállásának ötvenéves jubileumát, 
amit azzal is emlékezetessé tett, hogy ezen 
a napon avatta fel díszes egyesületi lobogó
ját, amelynek zászlóanyai tisztét Ondrejko- 
vits Mariska és Vida Jónásné töltötték be. 
Az ünnepélyen a tudsprsti kereskedelmi és 
iparkamara Bangha Ferenc titkárral képvi- 
aeltette megát.

Léva életében az iparos társadalom mindég 
jelentős szerepet töltött be s Léva fejlett és 
élénk iparának elsőrendű szerep jutott Léva 
városiaeságának kialakulásában. Az iparosság 
ősidők óta Léva gerincét alkotta és magyar 
jellegének egyik erős letéteményese, amely 
az elmúlt húsz év alatt is bátran helytállóit 
a magyar szellemiség mellett és igy méltán 
rászolgált arra, hogy mostani szép jubileuma 
alkalmából mi is szeretettel köszöntsük.

Társasebéd.

Délben egy órakor ez egyesület tagjai és 
vendégei ünnepi táraasebédre ültek össze a 
Kör termeiben, mintegy háromszázan. Az 
első pohárköszöntöt Vida Jónás elnök mondta 
a Kormányzó Ur Őfőméltóságára, majd Frasch 
József diazelnök méltatta a Kormányzó Ur 
nemzetépitö munkásságát és ama óhajának 
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adott kifejezést, hogy minél előbb szabadítsa 
fel a még idegen rabságban *tentedő  ma
gyar testvériioket is. Bingha Ferenc kama
rai titkár pohárköízöntőjében a társadalom 
minden osztályával való megértő együttmű
ködésre és további összetartásra buzdította 
a lévai iparos társadalmát. Schubert Tódor 
korminyiófötanácios az iparossággal való 
testvéri együttérzését tolmácsolta és rámu
tatott a lévai iparosság gerioces magatartá
sára a húszéves elnyomatás ideje alatt. Msjd 
Kern Oszkár mondott pohárköszöntöt: a ke 
reskedelmi Csarnok nevében.

Díszközgyűlés.

Délután három órakor nvilt meg az ünnepi 
diszközgyűés a Lévai Dalárda énekével, 
amely a magyar Hiszekegyet énekelte el. A 
diszközgjűiésen ott láttuk Koczor Gyula fő
ispánt, Siska Dezső alispánt. Míjláth Liszó 
főszolgabírót, vitéz Bsrtótby Djzsö recdőrka- 
pitáüyt, stb.

A diszktzgyü ést Vida Jónás elnök nyitotta 
meg:

Úgy érzem ez az ünnepség határkő a lévai ipa
rosság életeben mondta. Ez mutatja meg nekünk, 
hoRV csekély eszközökkel is lehet maradandót al
kotni, ha a munkát összetartással végezzük. Otven 
évvel ezelőtt vetődött fel a lévai iparos és keres
kedő osztályokat átfogó társadalmi egyesülés gon
dolata. A bölcsen gondolkozó alapítóink termékeny 
talajba vetettek. Igen sok küzdelem, sok fáradság 
árán fejlődött ki egyesületünk oda, ahol ma van, 
de hála a gondviselésnek, a legnehezebb időket is 
becsülettel küzdöttük végig Egyesületünk ma is 
eredményesen működik az iparos társadalom nem- 
zetfentartó erejenek megőrzése, szellemi értekeinek 
kifejlesztése és a becsületes munka megszeretteté
sének érdekében Ez az egyesület a cseh elnyomás 
húsz éve alatt is megmaradtak mindég híven annak, 
aminek az ősök alapították; magyarnak. A nemzeti 
■ellenállás egyik hatalmas erőforrása volt.

Majd Fraich József diszslnök mondta el 
ünnepi bénádét. Többek között ezeketmondta: 

Léva iparos város volt a múltban. A régi lévai 
utcák régi házai egy-egy iparos család otthonát 
jelentelték. A régi Léva legtekintélyesebb családjai 
az iparos családok voltak, ami érthető is, ha tud
juk, — hogy akkor meg nemcsak becsülete volt a 
tisztes iparnak, de a tisztes ipar serény művelőinek 
biztos megélhetést es függetlenséget biztositó földi 
javakat is nyújtott A város iparosai Léva város 
vezető rétégét alkották, ők voltak akkor_ a többség 
nem csak számszerint, de vagyonilag, sőt értelmi
ség szerint is. A Céhek politikai és társadalmi ha
talmat képviseltek az erdekképviselet mellett s 
mikor ezek az intézmények megszűntek ; az iparos 
társada'om szükségét látta olyan intézménynek, 
amelyek kebelén a lévai párosokat ismét egy csa
ládba tömöritheti és értelmi fokát fejleszteni tudja.

Mi öregek, akik hosszú évtizedeken keresztül 
résztvettünk a Kör munkálkodásában, büszkén vall
hatjuk, hogy a léi ai páros Olvasó Kör megalaku
lása óta nem csak erdekvédelmet, de kultűrmiss/iót 
is teljesített És büszkén is hirdetjük ma, hogy a 
Körnek oroszlánrésze volt abban, hogy Léva ősla
kossága a 20 éves idegen elnyomatás minden bé
lyeget pár pillanat alatt úgy dobta le magáról, mint 
egy rossz álmot.

A világháború előtt Körünk a város társadalmi 
életében mindig az első helyeken állott. A háború 
után ránk szakadt vörös terror megfosztott ottho
nunktól Több, mint 700 könyvet számláló könyv
tárunkat csak úgy tudtuk a jövőnek megmenteni, 
hogy könyveit tagjaink között osztottuk szét meg
őrzés végett. Horváth volt rendőrkapitány kieszkö
zölte részünkre azt, hogy a Kath. Kör nehány szo
báját rendelkezésünkre bocsájtotta s igy módot 
nyújtott nekünk arra, hogy társadalmi életünket mi 
mégis folytathattuk.

A cseh megszállás minden erejével azon volt, 
hogy Körünk ténykedését megbénítsa. A cseh sovi
nizmus legnagyobb ellenségét látta a magyar iparos 
társadalomban. A cseh megszállás alatt legfőbb 
kötelességünknek tartottuk a magyar nemzeti érzés 
ápolását. Kultúr rendezéseink mindig ezt a szent 
célt szolgálták.

Most érezzük igazán, hogy Isten gondviselő kezén 
egy-egy ujj volt minden felvidéki magyar egyesü
let Egv-egy méh-kaptár volt minden ilyen magyar 
intézmény, mint a mi Iparos Olvasó Körünk. Király
nénk volt a magyar nemzeti eszme s királynénk 
parancsára szálltunk ki otthonunkból s viharok, 
orkánok dacára teljesítettük a méh hivatását, ter
mékennyé tettük a magyar fák virágait és hordtuk, 
gyűjtöttük a mézet, . . . hogy a hosszú csontig, 
szívig, lélekig maró 20 éves télben vergődő felvi
déki magyar családnak legyen magyar méze, ha 
mindjárt csak szűkösen is amig eljön >z akácvirá
got nyitó magyar tavasz, a magyar feltámadás És 
eljött a várva-várt magyar tavasz. Es kezdetét 
vette a magyar feltámadás. Hogy eljött és hogy el
kezdődött, azoknak jár érte hála, hálás kegyeletes 
emlékezés, akik ilyen nemzetmentö kaptárokat ala
poztak, mint amilyen a mi kedves jubiláló Iparos 
Olvasó Körünk is! Sok boldog jubileumot kívánok 
neked Iparos Kör. Falaid között legyen ébren 
mindig : az embersegesség és a magyar fajszeretet. 
Nem mulaszthatom el, hogy mindnyájunk szeretetét 
ne tolmácsoljam azokkal szemben, akik lehetővé 
tették, hogy ma már magyar szívvel, magyar leiek
kel szabadon örülhetünk. Hálánkat és köszönetiinket 

küldjük Magyarország Főméltóságu kormányzójá
hoz, a magyar Kormányhoz, legdrágább kincsünkhöz 
a magyar fiatalsághoz, a maRyar honvédséghez. 
Éljenek ók mindannyian, hogy föltámadjon es eljen 
örökké az annyit megalázott, megtépázott magyar 
H<za!

Indítványára hódoló táviratot intézett a díszköz
gyűlés a Kormányzó Úrhoz.

Erűién Prachár I Iván alelnök olvasta fel 
* Kör ötvenéves történetét, amelyből jövö 
számunkban köz ünk részleteket.

Ezután az üdvözlések kerütek sorra. 
Hutley JSnoa helyettes polgármester Léva 
város fldvöletét fejezte ki. B inába Firenc 
titkár a bpeti Kamara Schubert T dór kor
mány tőtanácsos a Lévai Ksszinó, Bindy 
Endre az ág. h. ev. egyház, O'fermann Ágos
tonná a Nőegylet, Czeglédy PAi a ref. egy
ház, Gaba Jtnos aligazgató a Kitolikus Kór, 
Gu'tmann János az ipartársulat, Cséfalvaj 
József a Keresztény Munkásegylet, Váczy 
István a Prot. 0 thon, Kern Oszkár a Ke
reskedelmi Csarnok és a Baross Szövetség, 
ifj. Gyspsv Ed, a Sport Egylet és a Birs
megyei Népbank jókívánságait tolmácsolta.

A közgyű és százpengős alepitványt léteai- 
tett az elaggott szegény iparosok segélyezé
sére, msjd a Kör legrégibb tagjait diszokle- 
-éllel tüntették ki így díszoklevelet lupott 
S'.alay Vilmos 47 évi. Frssch József 46, 
Koatyek József, Vida Jínás 34, M.darász 
Jónás, Takáci Mihály, id. Pál Imre, Halász 
István 33 éves éa Mihályka János 31 éves 
tagság után.

Ezután a zászlóavatás aktusa került torra. 
Andrejkovi's M<riska felkötötte a gyönyörűin 
hímzett, háromszára nemzetiszirű azalagot s 
Mischék István szentszéki tan«cios, p'ebá- 
nos, Bindy Endre ág. h. ev. főesperes és 
C'.eglédv Pál ref. esperes mélyen szántó be
szédek után sorban megáldották a magyar 
címerei, díszes zászlót, majd a zászlószegek 
elhelyezése kerü t sorra.

Leleplezték a vezetőség csoportképét is,

Komoly szó a beiratások alkalmából
A jövő tanévre való beiratkozások alkal

mával felmentem a lévai zárda beiratkozási 
termébe és e szomorodva vettem tudomásu', 
hogy a polgári iskola négy osztályába eddig 
mindössze 90 tanú ó iratkozott b>, több
nyire katolikus, de szép számmal más vallá- 
au<k is A polcári iskola hazánkban négy 
osztályból áll. Vegyünk oaztályonkint 40 ta- 
nu'ót. akkor 160 tanulónak kell beiratkoznia 
a zárdái polgáriba. Ds nem iratkozott be, 
csak 90 I — Kérdem a lévai társadalomtól: 
hol van a többi 70 ?

Lehet, hogy ez a kisszámú beiraikosás a 
szokásos lévai késésnek és ráérősnek egy 
nem éppen epüetes megnyilatkozása és 
skkor még van rá remény, hogy ez a kis 
szám ősszel megkétszereződik. Ha nem, akkor 
le kell vonnom a következményeket és meg 
kell állapitanom, hogy a lévai elsősorban 
katolikus lakóság hálátlan és nem érdemelte 
meg azt a fáradtságot, melyet a zárda az 
elmúlt 20 év alatt és azelőtt is kifejtett.

Lzhet, hogy a tandíj kérdéae játazik döntő 
szerepet a beiratkozásoknál. Tudomásom sze
rint a zárdában is van teljes vagy részleges 
tandíjmentesség és a más iskolákban kért 
alacsonyabb tandij — a legújabb hivatalos 
értesítés szerint — csak ideiglenes és csak 
erre a tanévre szól. A városban hallott és 
kószáló 40 sőt 60 Pengős tandijhirekkel 
kapcsolatban meggyőződtem, hogy hamisak 
éa alaptalanok. A legmagasabb tandij 30 
Pengő, amit még lejjebb szállítani nem lehet, 
tekintve azt, hogy az intézetet úgyszólván 
csak ezen tandíjakból tartják fel.

Nincs szándékomban a zárdát más iskola 
hátrányára magasztalni éa ajánlani és meg
győződésem szerint: nem is kell I Múltja, a 
20 éves cseh megszállás alatti viselkedése, 
magyaros keresztény leánynevelése, eredmé
nyes és magas színvonalú rendezései meg
győztek és meggyőznek mindenkit, hogy 
ennek az iskolának meg kell maradnia és 
vezetnie kell a leánynevelés terén.

Továbbá nincs szándékomban ezen Írá
sommal más iskolák nevelőképeaségét két
ségbe vonni, de a becsületes éa a nagy ér- 

majd a díszközgyűlés a Lévai Dalárda Him
nusz-énekével nyert befejezést.

Az esti előadás.
A Kör jubileumi ünnepélyét a „Mit susog a fehér 

akác" operett előadásával fejezte be. A szereplők 
uey mozogtak a színpadon mintha ez lenne a ke
nyerük, az Ízes szép magyar beszéd és a sziveket 
simogató nóták, vagy a táncokra forrósitó ritmus. 
Az egész együttes kerek előadást nyújtott mind
végig lekötötte a nézők érdeklődését, amit a kitűnő 
rendezésnek köszönhetünk.

Turpinszky Józsefné méltóságteljesen alakította a 
nemzetes asszony szerepét 1 uray I.ászló elsőrangú 
bonviván teljesítményt nyújtott. Mozgása, megjele
nése frrfias és hangja, valamint enektudása már 
túlnőtt a műkedvelői natáron Orbán Klárika a ta
nítónő szerepében magával hozta a magyar faluk 
virágillatát, vele éreztünk nagy bánatában. Vida 
Klári, mint filmdiva mutatkozott be, remek ruhái 
feltűnést keltettek. Nagyszerű megjelenése és nyu
galma teljes illúziót varázsolt elénk. De legjobban 
élveztük kitűnő éneket, akárcsak egy hangos filmet 
láttunk volna. Gergely István egy filmrendező sze- 
szerepében nagy rutinjával emelte a hangulatot. 
Kitünően táncol és beszél. Hagonv Géza egy to
tyogó, öreg világfi szerepében kitünően karikírozott 
Határozott tehetség. Sághy János MÁV-bakter sze
repében brillírozott Valasek M»nci pedig mint le
ánya nyújtott kitűnőt. Ez a kislány tele van tempe
ramentummal, robbanó ritmusokkal. Es játéka végig 
ábrázoló és emellett remekül táncol. Egyik nagy 
tengelye volt az előadásnak. Zórád Aladár nemcsak 
nagy darab ember, hanem nagy mükedvelömüvész 
is. Egy vegyeskereskedő szerepében ieazi jellemáb
rázolásból nyújtott kiadós kóstolót. Száz kilójával 
úgy táncolt, mintha lebegett volna. Mészáros Joli 
mint Regina, a feleség sűrítette a humort, de má
sik szerepét is kitünően oldotta meg. Barna Istvánt 
Turpinszky József alakította igaz megértéssel. Éne
kével könnyeket emelt ki a szemekből. Ormai 
Ilonka íanitónö, Ekés bácsi, kajla cigán., Jean ko
mornyik szerepében kiváltak A. Hóiba Ilonka, Do
hány Endre, Pesko László és Tóth Feri. Dr. ifj. 
Sághy Jancsi, Rotyik Erzsiké, Antal László, Baranya 
Todi, Dentsck Pali, Simonutti János is hibátlanul 
oldották meg feladatukat. Végül meg kell emlékez
nünk Nagy Lászlóról, akiben kitűnő műkedvelő te
hetségre bukkantunk. Hangja, Ízes beszéde és moz
gása nagyban hozzájárult a nagy sikerhez. A ki
tűnő táncokat Budaváry Aladárné és Zórád Aladár 
tanították be. Előadás után a budafoki állami 
m'ntapince borai pompás hangulatot keltettek.

dekaket néző tárgyiagosság alapján meg kell 
mondanom, hogy ilyen nagyfontosságu kér
désben el kell tűnnie a személyeskedésnek 
és a kisebb érdekeknek. Hs Láva város és 
környéké nem képes két iskolát leányilju- 
sággsl megtölteni, akkor a zárda nem 'ehet 
az, amelyik engedjen, hátráljon és átadja azt 
a helyit, melyet micdig a legnagyobb siker
re', közmegelégedés tel és elismert tudással 
töltött be.

Tisitelet és becsület illeti meg azokat a 
református, evangélikus és izraelita síü őket, 
akik a felekezeti torzsalkodást félretéve ■ 
zárdában neveltetik leánygyermekeiket éa azt 
ismerik el ezzel, hogy a zárda a saját mü
veit, képzett éa krisztusi szellemmel töltött 
tanerőivel a leghivatottabb a leányifjuság, a 
jövendő magyar élet anyáinak testi-lelki 
képzésére. De ugyanakkor hálátlansággal és 
megnemértéssM vádo'om azokat a katolikus 
szülőket, akik néhány pengönyi különbség 
miatt esetlep előkészítői lesznek annak, hogy 
egy több évtizedes múlttal és szép eredmé
nyekkel dicsekedhető intézet kapuit be nem 
zárva, de mégis óriási nehézségekkel küzdve 
végezze azt a hivatást, amit eddig is végzett.

Lépjen elő az öntudat, a hála, a megbe
csülés, Lépjen elő Léva város társadalma és 
odatartva vállát minden vádnak, minden 
megnemértésnek adja meg ennek sz intézet
nek azt, ami neki kijár, hogy további hosszú 
évtizedekig végezhesse azt a magasztoa ne
velést, amiért valamikor őreink a zárdát fel
építették éa az Igalmss Nővéreket idetelepi- 
tették. - ,

— DIÁKHŐSÖK EMLÉKTÁBLÁJA. A lé
vai gimnázium és a tanítóképző épületében 
elhelyezendő diákhősök emléktáblái a jövö 
évi találkozók alkalmával lesznek leleplezve, 
kérjük az 1914—18. évben bevonult és el
esett diákok hozzátartozóit, hogy az adatokat 
feldolgozás céljából alulírottakkal mielőbb kö
zölni szíveskedjenek. Ssmsey Tibor gimn. 
tanár, Korentsy Sándor áll. e1. isk. ig.
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KOLÜNFÉLÉI^J
— ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK Juniut

19—20—21. napján voltak a szóbeli érett
ségi vizsgalatok a lévai gimnáziumban Ejsseu 
Tibor dr. miniszteri tanácsos elnöklete alatt. 
19 jelölt aLotta ki fényes sikerrel a minisz
teri kiküldött és a bizottság minden tagjának 
megelégedésére az életbe.epésnek ezt a ko
moly pé dáját s tett bizonyságot atró1, hogv 
a magyar művelődés csodalatosén szép esz
ményeit magáévá tette és megszerette. Az 
eredmény meglepően jó és Léva ifjúságát 
fölöttébb dicséri: csak alapos munkával, lan
kadatlan szorgalommal lehet ennyit elérni. 
Reméljük, hogy az idegen uralom utáni elad 
masyar érettségizők páidaadása turditau1, 
lelkesíteni fogja a következőket. Az ered 
mény: jelesen érettek: Bernáth József, 
Fenyves Margit, Kálnay Sári, Kleiszner Pá:, 
Kopcsák György és Sieiner András. A töb
biek közül 4 jól érett és 8 érett lett s csak 
egyetlenegy jelölt kényszerül jsvitóvizsgáiat- 
ra. Az eredmény kihirdetésekor Eyssen Ti
bor dr. miniszteri tanácsos a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki; megnyugvásáéi 
látta és értékelte mind a tanári testület, mind 
az ifjúság kiváló teljesítményét. Kopcsák 
György köszönte meg szívből jövő szavakkal 
az elnök, az igazgató és a vizsgáztató taná
rok odaadó fáradozását, majd Fenyves Mar
git, Kálnay Sára és Witwsr Aívira nyújtott 
át virágcsokrot az elnöknek, az igazgatónak 
éa az osztályfőnöknek. 21-én este az iparos
körben volt az érettségi bankett, ezeu nem
csak a Léván érettségizettek, hanem Kéktsy 
János mb. igazgató volt tanítványai, a buda
pesti Kemény Ziigmond gimnázium érettsé
gizettjei ia te jes számmal megjelentek. Az 
együttes bankett meghatott és vidám hangú 
latban folyt le. Kékesy János igazgató, Aiaksza 
Ambrus tanár, Kieiszner Pál volt igazgató 
felszólalására Kopcsak György és Csapiár 
József teleit az iijuság nevében. An.on Pa1, 
Seres Endre és Vogel Imre tréfákkal szóra
koztatták az egybegyü.tekei. A bankén után 
hajnalig tánco.t a vidám és boldog fiatalság, 
a megye is a város előkelőségeinek jelenlé
tében.

— A FRONTHARCOSOK ÜNNEPE. Amint 
már jelentettük, az országos lronthaicos szö
vetség lévai főcsoportjának ünnepélyes ala
kuló közgyűlése Peter-Pál ünnepen léBZ meg 
térivé. Az alakuló gyűlés és a vele kapcso
latos ünnepély iránt mind Léván, mind a 
környéken rendkívül nagy érdeklődés nyilvá
nul meg, mert mindenki tudja mar, hogy a 
frontharcosok szervezkedése nagy nemzeti 
célok érdekében történik. A rendező bizott
ság az alábbi meghívót adta ki: Az Orszá
gos Frontharcos Szövetség lévai főcsoportja 
nak junius hó 29-én tartandó alakuló köz
gyűlésére. Tárgysorozat: 1. Hiszekegy. Ének i 
a Lévai Dalárda. Vezényel: Heckmann lit
ván karnagy. 2 A közgyűlés megnyitása, 
vendégek és kiküldöttek köszöntése : Dr. Nagy 
Béla vm. t. járási főügyész, vitézi hadnagy, 
szervező tiszt. 3. Tűzharcosok az Isten és a 
Haza szolgálatában : Zachar Adám eiperes- 
plébános, tábori lelkész. 4. A háború árvája : 
szavalja egy frontharcos gyermeke. 5. Be
számoló a lévai lőcsoport eddigi működésé
ről : Dr. Nagy Béla. 6. A központi kiküldött 
felszólalása. 7. A jelölő bizottság javaslata 
és a vezetőség megválasztása. 8. Fogadalom 
kivétele. 9. Az elnök székfoglaló beszéde. 10. 
A közgyűlés berekesztése. E nöki zárószó. 11. 
Himnusz. Énekli a közönség. — A közgyű
lés kezdete délután 2 Örskor a Városi Száilö 
nagytermében. A közgyűlésen csak leigazolt 
tagok és meghívottak vehetnek reszt. Köz
gyűlés után a Hősök emlékművének megko
szorúzása a temetőben. A koszorút elhelyezi 
Kertész Elemér orva, alelnök. A Hősök em
lékművétől levonulás az Országzászlóhoz, 
ahol szemle lesz. Utána az orsz. vezetőség 
a város nevezetességeit tekinti meg. Este 
társasvacsora a Városi Vigadó nagytermében, 
alkalmi szindsrabbal egybekötve, melynek 
tiszta jövedelme a Horthy Miklós repülöalap 
javára lesz fordítva. Belépődíj 3 P, beleértve 
a vacsora árát is. A vacsorát igénylők ebbe i 
szándékukat junius hó 27-ig a Frontharcos 

facsoport irodájában (Feronc József u. 10 ) 
vagy Nyitrai és Társa papirkerr skedésében 
jelenteni szíveskedjenek, ahol a kombinált 
jegyeket ia átvehetik, mely vacsora és belé
pődíjul is szolgál — Tekintettel u hizafias 
célra, fd(^fizetéseket köszönettel nyugtázunk.

— KINEVEZÉSEK. A belügyminiszter ki
nevezte a lévai állami kórházba belgyógyász 
és igazgató főorvossá dr. Doieachail Alfréd, 
egyetemi magántanárt, sebész főorvossá dr. 
Prochmorcw Ferenc együtt mi m. taoárt és 
szülész—nőgyógyász főorvossá dr. Bógner 
Gyula 8iü esz és nőgyógyász szakorvost. To
vábbá alorvosi kinevezést Dyertek : dr. Lovas 
Consiar.ee, dr. Kertész Margit, dr. O.Wíld 
Károly, dr. Schweier Janő, dr. Szőke Lárzló

— ÁTHELYEZÉS. Dr. Érdy Lajos rendőr 
fogalmazót a ír. kir. államrendőrség iév»i 
kapitányságától a ruléníöldi Kőrösmezőre he
lyezték át A rokonszenves, kitűnő rendőr
tiszt helyébe dr. Márk Ferenc fogalmazó
gyakornokot Hegyeshalomról helyezték Lé
vára.

— LÉVA VÁROS IDEGENFORGALMI Hl 
VATALÁNAK KÖZLEMÉMYEI. Felhívjuk a 
laiosság figyelmet, hogy üres, kiadó szobái
kat az ár megjelölése mellett jelentsék be. 
— Idegenvezető tanfolyamot rendezünk, je
lentkezni lehet e hö 29 ig. Felkérjük mind
azon hö'gyeket és urakat, akik angol, olisz, 
Irat cla stb. nye.veket ti.-ják s hajlandók ka
lauzolást vállalni, jelentkezzenek az idegen
forgalmi irodában. — Az idegenforgalmi hi
vatal közbejöttével a városi mérnökök orszá
gos szövetvége vándorgyűlését Léván fejezi 
be julius 1-én, amikorts su'Okarokoa mint 
egy 45-en érkeznek városunkba.

— A LÉVAI FŐGIMNÁZIUM udvarán az 
elmúlt szombaton meghívott vendégek éa a 
tanáriker előtt mutatták be az intézet mind
két nembeli növendékei testi ügyességüket, 
Setrsey Tibor testnevelési tanár és Bérezi 
Rózsa tanárnő vezetéséve'. A szépen sike
rült pompás szabadgyakorlatok általános tet
szést keltettek. Nagyszerű vlvógyskorlatokat 
is bemutattak, mig a leányok ritmusérzékét 
a bemutatott táncokban láttuk érvényesülni. 
A vendégek a sikerűit bemutatót élénk tap
sokkal fogadták. De vájjon mikor épüi fel az 
intézet tornaterme, amelyet évtizedek óta 
sürgetnek ?

— A LÉVAI DIÁKTALÁLKOZÓ PRO
GRAMJA. F. hó 26-an délelölt tél 11 órakor 
befutó személyvonattal érkeznek varosunkba 
az öreg diákok százri. Fogadásukra kivonul
nak a Léván lakú öreg diakok, akik 10 óra
kor gyülekeznek a gimnázium előtt, úgy a 
gimnázium mint a tanitóképzö zászlói alatt, 
amelyeket a gimnázium diszszázada visz. 
Kivonul a lévai cserkészek diszszázada is. 
A fogadtatás után a plébánia templomba vo
nulnak. Felkérjük a lévai hölgyeket, hogy a 
vasúti fogadtatáskor magyar ruhákban minél 
számosabban megjelenni aziveskedjenek. Az 
ünnepi istentisztelet után kivonulás az or- 
szágzászlóhoz, ahol dr. Saikovszky Jenő, a 
felvikéki miniszter képviseletében bsszél. Fel 
egy órakor ötszáz terítékes társasebéd a Vá
rosi szállóban. Délután 4 órakor gyülekezés 
a református iskola udvarán, ahol a volt 
tanítóképzős diákok cm.éktábiája, majd a 
várkapu alatt a történelmi hősök emléktáb
lája, azután a gimnáziumi öreg diákok em- 
léktab.ája es végül az uj tanitóképzö emlék
táblája lesz leleplezve. Este 8 órakor műso
ros öregdiákeat (beléptidij nélkü) a Városi 
színházban, utána tánc. Másnap délelőtt 9 
órakor minden felekezet templomában isteni 
tisztelet, 10 órakor gyülekezés az országzász
lónál éa kivonulás a temetőbe, ahol a 48-as 
hősök, a világháború hősei, volt tanárok, 
diáktársak és Kersék János sírjának megko
szorúzásával fejeződik be a lévai öreg diá
kok találkozója.

— A LÉVAI TEMETKEZÉSI EGYLET 
ma déután két órakor tartja közgyűlését a 
Kalholikus Körben, mely-e t. tagjait ezúton 
hívja meg.

— AZ IPAROS OLVASÓKÖR közkívá
natra szerdán este 8 órai kezdettel harmad
szor is előadja a .Mit tutog a fehér akác" 
cimű operettet. Jsgjek elővételben Frasch 
József éa Fia kalapüzletében kaphatók 80 és 
50 lill.

— JAROSS MINISZTER MOST NEM JÖ
HET LÉVÁRA. Léva városa tudvalévőén 
Jsross minisztert díszpolgárává választotta. 
Az volt az elgondolás, hogy a díszpolgári ok
levelet Péter-Pál napján tartandó díszköz
gyűlés keretében adják át a miniszternek. 
Jaross Andor miniszter moat arról értesítette 
a várost, hogy mivel a felszabadult Rutén- 
fö'dst készül ebben az időben bejár, i, igy 
Lévára csak augusztus végén vagy szeptem- 
b)r elején jöhet.

— MEGNYÍLIK LÉVÁN A GYAKORLATI 
IRÁNYÚ KÖZÉPISKOLA. A vall, és közokt. 
miniszter felhivja a szülői társadalom figyel
mét, hogy l.íván a tanitóképzö intézetben a 
következő tanévben megnyílik a gyakorlati 
irányú középiskola (iceum) I. és II. osztályú 
fiuk részére A líceum I osztályába felvehe
tők jelentkezés alapján azok a tanulók, akik 
a közép- és polgári iskola IV. osztályát si
kerrel elvégezték és 17. életévüket még nem 
töltötték be. A II. osztályba különbözeti vizs
gálattal is átléphetnek a középiskola meg
felelő osztályából. A líceumnak 4 osztálya 
lesz s annak elvégzése után a tanuló érett
ségi vizsgát tesz A iceumi érettségi bizo
nyítványnak képesítő hatálya van mindazokra 
az állásokra és tisztségekre, melyek elnyeré
séhez vs 1882: I. t. c. értelmében középis
kolai bizonyítvány szükséges. A továbbtanu
lás lehetőségének egész sora nyílik meg, igy 
p1. tanítóképző-akadémián, polg. isk. tanár
képző, főiskolákon, továbbá közigazgatási, 
postai, vasuli tanfolyamokon is folytathatják 
tanulmányaikat A lévai líceum internál tusai 
lesz egybekötve, amely sz arra érdemes és 
rászoruló tanu'ókat kedvezményes ellátásban 
részesili. Az érdekelt szülök a részletes tá
jékoztatást vagy a lévai tanitóképzö, vagy 
bármely közép- és pogári iskola igazgató
ságától megkaphatjuk.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT' GYER- 
MEKNYARALTATÁSA. A mozgalom felvi- 
véki munkásságának egyik fontos célkitűzése 
a gyermekvédelem. Érzel kapcsolatban el
határozta ezer felvidéki isko'ás és 90 óvodás 
gyermek nyaraltatását. E sősorban a felvi
déki városok gyermekeinek kívánja ezzel 
nyári üdü ését biztosítani és egyúttal lehe
tővé tenni számukra az anyaország megis
merésé*.  A mozgalom gyermeknyaraltatási 
munkáját az .Országos Gyermekvédő Liga*  
és az .Országcs S efánia Stövolség“-gel 
karöltve szervezte meg és a gyermekek ré
szint balatoni fürdőhelyeken, részint a Ba
konyban, részint a Szent Endre-i szigeten 
töltenek 3, illetve 4 hetet és a nyaralás be
fejezése képen néhány nspot Budapesten, 
hogy a fővárost is megismerjék. Léva váro
sából junius 4 én indult az első 17 főnyi, 
óvodáa korban levő gyermekből álló csapat. 
A 80 lévai iskolásgyermek junius 28-án in
dul Balatonlellére.

— FELHÍVÁS A FRONTHARCOSOKHOZ 
Felkérem az összes leigazolt és még leiga
zolás alatt levő bajtársakat, hogy junius 
28 án este fél 7 őrikor a Sportpályán meg
jelenni szíveskedjenek. A megjelenés köte
lező azokra ia, akik a Károly csapatkereszt 
iránti kérvényüket már beadták. Dr Nagy 
Béla szervező tiszt, járási vitézi hadnagy.
- FAGYLALTDÉLUTÁN. A Lévai Vörötf 

Kereszt Önkéntes Ápolónői Szervezete a li
geti Sportpályán julius 2 án délután 5 órai 
kezdettel, tánccal és szépségversennyel egy
bekötött fagyiéitdé'utánt rendez, melyre a 
nagyközönség minél nagyobb számban való 
szives megjelenését kéri a rendezőség. Nagy- 
szélű zenéről, ételekről és italokról gondos
kodva van. A belépőjegy ára, egy adag 
fagylalttal együtt 1 P., diákjegy 50 f.

— GYUJTOGATÖ VILLÁM. A vasárnapi 
ígiháboru idején a villám lesújtott Juhász 
L-jos ujbarsi lakos ezölőhajlékába és azt 
felgyújtotta.

— A LÉVAI BÉLYEGGYŰJTŐK EGYE
SÜLETE f. hó 28 án este 8 órakor a Denk- 
nél, bélyegcserét és megbeszélést tart, mely
nek legfontosabb tárgya az augusztusban 
rendezendő bélyegkiállitás és a lévai jubi
leumi bélyegsorozat kiadása. Vendégeket 
szívesen látunk.

Consiar.ee
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— csiffAr és tild község kettős 

ÜNNEPE, Tild köziéi régi vág!« valóra vélt. 
A hívek nsjylelkü adakozása fo'ytán felépült 
» oly régen nélkülözött templomé. Szente- 
lési siettettél egybekapcsolódott a lildi és 
csitfári eleiett hősök emlékoizlopénak fel
avatásával. Az ünnepiégek nagy pompával 
és mély Áhítattal folytak le, mert most iga
zán szívből jövő magyar érzéssel ünnepelhe
tett a hívek nagyszámú sokasává. Az ün
nepség díszét nagyban emelte Mértén János 
kanonok, aki mélyhatáiu izenlbesiédet mon
dott és a szenteléseket végezte. Es ümrtp- 
ségeken részt vettek a katonai, valamint a 
polgári vezetőségek trgjai. Délután Iliden 
vallásos tárgyú színdarab volt műsoron. Az 
ünnepségeken szerepelt a csíffári dalárda is.

— FELHÍVÁS. A visszacsatolás által két 
állami menhelyet kaptunk vissza. Éz teszi 
lehetővé azt, hogy felhívással fordulhatunk 
felvidékünk nőtagjaihoz, hogy aki magában 
elég erőt a a gyermekekhez tudó alkalmaz
kodást érez, jelentkezzen a m. kir. állami 
gyermekmenheiy igazgatórágáná1, hogy ma
gát mint gondozónő felvétesse. 18-30 óvta 
korú, testileg, szellemileg erre alkalmas s 
erköcsi'eg kifogástalan nők jelentkezhetnek. 
Lehetőleg érettségi, tanitőnöi, vagy óvónői 
oklevél szükséges s csak a felvidékiekkel 
szemben áll fenn a kivétel, hogy 4 polgári
val is jelentkezhetnek. A tanfolyam 2 eszten
dős, 2 évi kiképzés után oklevelet nyernek. 
Élelmezést, lakást ingyen élveznek a növen
dékek s néhány hónapi szolgálat után azon
felül már 23 pengő fizetést is kapnak. Leg
alacsonyabb illetményük 92 pengő plus koszt 
és lakás, melyért csak 5O°/o önköltségi árat 
fizetnek. A gyermekgondozócöi állás nyug
díjjogosultsággal jár. Érdeklődni lehet Schu
bert Tódornál Láván.

— A GÁZÁLARAC-SORSJEGYEK vásár
lóit értesitjük, hogy a Légoltalmi L;ga szé
kesfehérvári csoportjának értesítése szerint 
a sorsjegy kihűlése elmarad, a megvásárol: 
sorsjegyeket 1939 júius 25-ig terjedő idő
ben a LL lévai csoport helyiségében (Ferenc 
József-u. 10. Kasznárság) naponta 9 órától 
13 óráig a lefizetett áron visszaváltjuk. A 
vissza nem váltott szorsjegyek ára a székes
fehérvári csoport részére küldetik e'. A fent- 
jelzett határidőn túl a vásárlók semmiféle 
követeléssel fel nem léphetnek. A lévai cso
port vezetősége.

— A LÉGOLT. LIGA LÉVAI NŐI CSO
PORTJA második gjü'ésén Nagy Bódog 
ezredesné, elnöknő rámutatott arra, milyen 
fontos a nők szerepe a Ligában s necsak 
beszéljünk, hanem cselekedjünk is Javasolta 
hogy a női a'csoport ünnepséget rendezeti 
és az ismertető előadásokat kezdje meg. 
Mindkét javaslatot elfogatták Kovács Béláné 
ügyv. ismertette a nők honvédelmi munká
ját a L'gábao. Kérünk minden hazafit, hogy 
a L. L. női ismertető előadásain pontosan 
jelenjenek meg. Az előadásokét csütörtökön 
megkezdték. Az első előadáson Dr Oko'.icsá- 
nyi várm. tiszti főorvo nagyszabású beszédé
ben ismertette a nők szerepét a légoltalom
ban. Nigy Bódog ezredes vármegyei parancs
nok lelkesítő szavskkal üdvözölte a jelenlé
vőket a rámutatott arra, hogy a légoltalom 
megismerése a hazára és a társadalomra 
nagy fontossággal bir.

— AZ AGGTELEKI CSEPKŐBARAANG 
HOZ rendezendő kirándulás iránt érdeklődők 
lorduljsnak a Magyar Turista Egyesület lévai 
osztályának vezetőségéhez.

— DR. EYSSEN TIBOR A LÉVAI DA- 
LARDARÓL. Dr. Eyssen Tibor kultuszminiez- 
teri tanácsos e hét során a gimnázium 
érettségi vizsgáján mint kormánybiztos szere
pelt. Eyssen T.bor a Magyarországi Dilos- 
egyesületek Országos Szövetségének ügyve
zető igazgatója is, igy a magyar dalkultura 
vezére és különösen nagy barátja a vissza
csatolt felvidéki részek dalosegyesületeinek, 
igy a Lévai Dalárdának is, amely Eys3en 
Tibor min. tanácscst Láván való tartózko
dása alkalmából meleg ünnep ésben részesí
tette. A Dalárda elnöke az ügyvezető igaz
gató tiszteletére vacsorát adott a Kaszinó
ban. A vacsora során Kleissner Pál dalárdái 
elnök meleg szavakkal köszöntötte az igaz
gatót és méltatta a magyar daloaflgy fej
lesztése terén szerzett érdemeit, majd Heck- 

mann Irtván karnagy mondott üdvözlő be
szédet és a Dalárda üdvözlő dallal köszön
tötte. Eyssen Tibor szívélyes szavakksl kö
szönte meg est a spontán jövő, nem várt 
lelkes fogadtatás'. Biszédében rámutatott a 
magyar dal jelentőségére és társadalmi ha
tására. Társadalmi hatása az, hogy közel 
hozza egymáshoz a társadalmi osztályok 
tagjait és kimélyiti a magyar összetartozan- 
dűság gondolatát, amire olyan nagy szük
sége van hazánknak. Rámutatott arra, hogy 
a magyar dalosegyesületeknek egyik fontos 
hivatása az igazi magyar dalnak művelése. 
15 000 olyan magyar dalunk van eddig ösz- 
szegyüjtve, amelynek egyrészét még őseink 
Ázsiából hozták magukkal, ezek mutatják a 
megy sr dalku'tura fejlődésének helyes irá
nyát. Elmondta még az igazgató, hogy a 
Magyar Dalosszóvetségnek a visszacsatolt 
részek dalosaival immár hatvanezer tagja 
van, ami dalkulíuránk hatalmas erejének bi
zonysága. Megállapította, hogy a felvidéki 
dalosegyletek közölt a lévai vegyeskar a 
legeiső helyen áll és ismert neve van egész 
Magyarországon. Kifejtette még az igazgató, 
bogy a vegyesksroké a jövö, a legtöbb ze
nekari kompozíció ma vegyeskarra készül. 
Németországban a férfikarok az erősek, de 
Németországon kisül a többi államokban a 
vegyeskarok fejlődnek. Nagy örömet és lel
kesedést keltett dr. Eyssen Tibor miniszteri 
tanácsosnak megállspítása, mint vizsgabiztos 
azt mondja, hogy a lévai diákok igen jók 
voltak, mint a Dalosszövetség igazgatója 
pedig azt mondja, hogy Lévai Dalárda is az 
elsők között áll, igy nagy szeretettel várják 
a most lezajló keesai dalosünnepen, ahol 
tizenegyezer magyar dalos vesz részt, s a 
sok da osegyesület között a Lévai Dalárda 
méltóan fogja reprezentálni az anyaországhoz 
visszacsatolt részek magyar dalkulturáját. — 
Nagy örömünkre szolgál, hogy i yen hivatott 
es magas helyről kapott ismételt elismerést 
éa dicséretet a Lévai Dalárda, amely az el
múlt busz év alatt itt a magyar lelkes tü
zének egyik nagy gyujtogalója volt. Egyéb
ként megjegyezzük, hogy a maganemében 
eddig páratlanul álló kassai nagy magyar 
dalosünnipen a Lévai Dalárda ötven tagú 
vegyeskaraval vesz részt és bizonyára nagy 
dicaőséggel fog hazatérni. Egyben már most 
bejelentjük, bogy Eyssen Irén, a nagynevű 
énekmúvészcö, dr. Eyssen Titor miniszteri 
tanácsos felesége, aki a napokban tért haza 
európai hangveracnyköruljaról, az öaz folya
mán, felkérésre, fel fog lépni a Lévai Dadárda 
hangversenyén.

— halálra gázolta a teherautó- 
Kedden este hét órakor a katonák íovaka1 
fürdettek a Pod uzsánka patakban, ott forgo
lódott Szedmák László öléevea lévai fiú is, 
aki azzal szórakozott, hogy megnézte hogy 
mennek a lovak a hid alá, majd állutva azt 
nézte, hogy jönnek ki a hid másik részén. 
Egy ilyen átfutásakor arra robogott Piski 
József lüzesgysrmati malombérlö teherautója. 
A gyermek egy kocsi mögül az autódé ug
rott amely elgázolta. A kórházba szállítot
ták,’ ahol pár perc alatt kiszenvedett. A kocsi 
vezetőjét, akinek nem volt vezetői igazolvá
nya, a rendöraég letartóztatta.

— MEGALAKULT a GYÜMÖLCSTER
MELŐK EGYESÜLETE. Köztudomású, hogy 
hazánk gyümölcstermelése talán soha sem 
ment át oly gyors fej ődésen, mint az utol
só évtizedben. N.m luliuuk, amikor ezen 
fejlődésnek okát gazdasági elnyomottságunk 
utáni fellendülés mellett az Országos Egye
sületnek tulajdonítjuk, mely t. hó 29. én d.
e. 11 órakor a vármegyeház tanácstermében 
Léván, uj Tagegyesületét alakilja. Es lesz 
hivatva bekopcsoloi anyaországi szervezeté
be a mi vármegyénk — pillanatnyilag még 
fejlődése kezdetén álló — szőlő és gyümölcs
termelését. Mi Lévaiak még nem rendelke
zünk sem kecskeméti, sem nagykőrösi hír
névvel. De van bennünk akarás ahhoz, hogy 
jó szakember vezetése alatt álló Tagegyesü
letbe tömörülve szőlő és gyümölcstermelés
re, gyümölcsben főleg őszi és téli gyümölcs
termelésre, szőlőben cstmegeszőlőre kiválóan 
alkalmas éghajlat és talajviszonyainkat gaz- 
daságosan kihasználva, mi, kivegyük részün
ket abból, amit a hires magyar gyümölcs a 
világ minden részén jelent. Reália alapokon 

nyugvó szakemberek által irányítottan akar
juk szőlő és gyümölcstermelésünket to'ytat- 
ní. A meglévő szőlő és gyümölcstermelésün
ket szakszerűen, az ujonan telepítendőket 
pedig a gazdaságosság és szakismeret jegyé
ben akarjuk végezni. Mert tudjuk, hogy 
nemcsak a mi felvidéki szőlő és gyümölcs
termelésünk van komoly konkurenciának 
kitéve az anyaország fejlettebb s megszer
vezett szőlő és gyümölcstermelésével sem- 
ben, de Magyarotszágnak is számolnia kell 
a külföldi mint intenzivebb, s sokszor ol
csóbban előállított szőlő és gyümölcsterme
lésével. De amint Magysronzág a gyümölcs
termelők Országos Egyesülete s rokonszer
vezeti éa rokonegyeaüiési révén megoldotta 
azokat és sikerrel fogja a jövőben is meg
oldani e súlyos problémákat, ez a Tag
egyesület, mely junius 29.-én lép körünkbe, 
meg fogja oldani a mi helyi problémáinkat 
is. Egyesülésre hívjuk fel nemcsak azokat, 
kiknek maguknak is szőlő vagy gyümölcsük 
van, hanem hívunk mindenkit ki szivén vi
seli Léva, Bars Hontvarmegye s közvetve 
Magyarország gazdasági fejlődését.

— SZÜLŐFÖLD A MAI FÖLDRAJZOK
TATÁSBAN cimü s lapunk 23. számiban 
megjelent közleményről elnízés következté
ben lemaradt, hogy az dr. Kari János ke
gy esrecdi tőgirnn. igazgatónak a Földrajzi 
Társaság lévai vándorgyűlésén tartott előadása

ZENEVIZSQA. A szép kézimunkakiállitás után a 
lévai irgalmas nővérek újabb kulturterület felszán
tásával léptek a nagyközönség színe elé. Ugyanis 
1939. junius 16-án tartották a zenevizsgájukat. Nein 
csak a szülök, hanem a kritikus is örömmel hall
gatta végig a gazdag műsort. Úgy a kezdők, mint 
a haladok nagy felkészüllségröl tettek tanúságot, 
ami az irgalmas nővéreink kiváló pedagógiai fel
készültséget dicséri. Nevszerint senkit sem emelünk 
ki, mert ezzel is kiakarjuk hangsúlyozni az együt
tes munka nagy értéket. A pianók és forték szár
nyaló keveredése gyönyörű órákat nyújtóit a 
hallgatóságnak, ami a rádió és gramofon korsza
kában élesen hirdeti, hogy a személyes zenei ki
művelés hallatlan finomságokkal és szépségekkel 
gazdagítják gyermekeink lelket. Ezt köszönjük Ben
jámin es Modesta kedves nővéreknek.

KÜLÖNFÉLE divatos női kabátokat elárusítok 
csak 16 Pengő darabja. HOLZMANN ERNŐ divat
áruházában Léva.

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodtásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Ürge József Eliser Mária fia László

— Mészáros Károly Kustyek Mária leánya Ilona — 
Füzér József Ttubenranek Margit fia Ernő József
— Kender András Gajdos Irén fia András.

Halálesetek. Özv. Havetta Mátyásné sz. Drozdik 
Mária 61 éves — özv. Heiman Mórné sz. Ehren- 
stein Fanni 56 éves — Tóth Sándor 18 éves — 
Kovács Pálné sz. Lachki Zsuzsanna 63 éves — 
Fáber Aladar 3 éves — Szedmák László 5 éves.

Meghívó.
Az Ipolyvölgyi Mezőgazdasági Szövetkezet 

az 1938. üzletévre vonatkozó

évi rendes közgyűlését
Ipolyságon a Barstnegyei Népbank ipolysági 
fiókja üzlethelyiségében 1939. július hó 5-ik 
napján d. e. 10 órakor tartja meg a követ
kező tárgysorozattal:

1) Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető és 
két hitelesítő tag kiküldése.

2) Az igazgatóság és felügyelőbizottság 
jelentése.

3) Az 1938. évi mérleg jóváhagyása.
4) Felmentmény megadása az igazgatóság 

és telügyelöbizottság részére.
5) Uj igazgatóság és felügyelőbizottság 

választása.
6) Indítványok.
Ipolyság, 1939. június LO-án.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Figyelmeztetés. A rendes közgyűlés határozat*  
képes, ha annyi tag van jelen, hogy az összes rész
jegyek egynegyed része képviselve van.
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Diáktalálkozón
A lévaj öregdiákok 1939. évi junius 
26-iki lévai összejövetelére irta:

HAVAS ISTVÁN.

Fonj, kedves óra, 
fonj tar fejekre koszorút, 
találkozóra 
jöttek el az öreg fiúk ! 
Bámulnak is megint a házak, 
utcák, (Ornyok, sétaterek: 
hát újra itt sétafikáinak 
a jóképű filiszterek!

A búcsúáldomásra 
emlékeztek-e, pajtikák ? 
A vig poharazásra, 
midőn koccintott pár diák: 
örök barátságra, hazára ! 
Föl-fölcsillogtak a szemek, 
a vágy sok balga-édes álma 
utitársul jelentkezett.

A nóta csengve 
pohárcsengéssel szárnyra kelt. 
A nagy terembe 
minden szem rajtunk megpihent. 
A lányszemek édes titokban 
villantak át, mint fényjelek . . . 
És szivetek ma meg se dobban, 
fiúk, mi történt véletek !

Két évtizednek 
gondoltok rabsorsára ma, 
ily szenvedésnek 
volt hőse szivünk városa.
De véle volt, itt járt a lelkűnk, 
harcoltunk érte, gyökerek, 
és hogy szabad lett, útra keltünk, 
megölni ezt az ünnepet !

Ma Léva népe 
mosolygó ismét, vig, deli ; 
viselkedése 
a lelket szinte öleli. 
Föl hát a fejjel, föl, fiúk, 
redőt simítson el a homlok, 
bolond, ki ma nem játszik ifjút, 
és okos Bölcs, aki ma boldog!

Serlegeinkben 
gyöngyözzön lángoló nedű, 
megnyílt szivünkben 
ifjvnti mámor és derű.
Emlékezet — Urunk, bocsánat, 
de újra diákok vagyunk, 
s reád emeljük telt kupánkat: 
soha, soha meg nem h-. lünk !

— MI LESZ A JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉPÜ
LETÉVEL? Háromnegyed éve merednek az 
égnek a lévai járáibiróságnak a csehek ki- 
vonu'ásával félben maradt építkezés csu
pasz falai, kitéve az időjárás káros hatásá
nak. Nem tudjuk megérteni, hogy miért gon
dolkoznak az illetékes minisztériumokban 
olyan sokat az építés folytatásán. E kérdés
nek a legutóbbi városi közgyűlésen is han
got adtak. A munkanélküliek várják a köz
munkákat és itt áll egy befejezetlen épület, 
mint valami nagy kérdőjel.

— ÖNGYILKOSSÁG. Szappan J. heves
megyei származású őrvezető a lévai lakta 
nyában, egy üresen álló kamrában felakasz
totta magát. Pénteken reggel holtan lelték. 
Szappan beképzelt betegségben szenvedett s 
már eiőzően két Ízben kísérelt meg öngyil
kosságot.

MAGYAROK! EMLÉKEZZÜNK!
(Cikksorozat a „Bars" számára)

1919 őszén egy hatvanfőnyi boanyák aza- 
kaszt hoztak közénk a csehek. A bosnyá- 
koknak a fogságban mindig nagyon szomorú 
volt a sorsuk : senkihez aem tartoztak. Sem 
az osztrákok, aem a törökök, sem a délszlá
vok nem fogadták őket maguk közé. Étért 
legtöbbször hozzánk, szintén társtalan ma
gyarokhoz húztak, mi adtunk nekik saját 
szeretetadományainkból egy-egy kevés ruhát, 
élelmet.

A bosnyákok vezetője, egy szép szél sza- 
kaszvezetö, valamikor Budapesten szolgálva 
valamit magyarul is beszélt, engem keresett 
fel mint idősebb magyar tisztet s jelentette, 
hogy bevonu't bosnyákjaival a táborba.

- BUDAPESTI REF. VALLÁSOKTATÓ LELKÉ
SZEK LATOGATASA LÉVÁN. A Budapesti Refor
mátus Vallásoktató Testület harminchat tagja Incze 
Gábor dr. igazgató vezetésével vasárnap délben 
egy hatalmas autokaron Lévára érkezett. A társa
ság előzetesen Esztergomban megnezte a várban 
folyó ásatásokat, 111. Béla király pompás palotájá
nak romját. Léván a várrom alatti parkban tartot
tak istentiszteletet, amelyen Tóth József budapest- 
józsefvárosi lelkipásztor a kuruc-kor protestáns 
egyházi énekeiből adott elő. Közebed után a közeli 
Alsószecsén gyermekistentiszteletet végeztek, Felső- 
szecsén pedig a felnőtt gyülekezet előtt szólották a 
Biblia érdekességeiről. A vendégek látogatása a 
a Garam-völgyeben természetesen nagy érdeklődést 
keltett. Este a vendégek Lévára erkeztek és a lé
vai református templomban a műsoros ünnepen, 
Czegledy Pál esperes megnyitója után Kisházy Sára 
énekelt, Incze Gábor ünnepi beszédet mondott az 
oroszlánszívű magyar honvédről, Hamar Ilonka, Ár- 
kossy Károlyne szavalt, Kiss Mária hegedült, Tóth 
József enekelt. Árokháty Béla orgonaszáma után a 
gyülekezet sok tagja es a környékbeli előkelőségek 
együtt vacsoráztak. A vacsorán Nagy Bódog ezre
des, vármegyei katonai parancsnok a pesti vendé
geknek köszönetét mondott a felemelő hazafias 
műsorért.

Levente ünnepélyek 
Léván és vidékén

Mi, vasáraip Léván kettős levente dísz
zászló avatás tesz. Kiskunfélegyháza selyem 
diszzászlóval ajándékozza meg Léva várói 
levente egyesületét, Aszúd pedig a évei já
rás levente egyesületei részere hoz vándor
díjnak leventezászlót. A küldöttségek 10.30 
órakor érkeznek, az állomáson a levente 
zenekar és diszszázad fogja várni őket. Ze
nés felvonu ás után 11 órakor lesz a Fő
téren a kettős avató ünnepség.

Juiur 1 éa délután a Nagysallói Levente 
Egyesület kip levente zászlót a Divecser-i 
járás községeitől.

Juliul 2 án Verebélyen lesz ugyancsak 
levente zászlóavatás, amit az aszódi járás 
ajándékoz vándordíjul a verebélyi járás le
vente egyesületei részére.

Junius 26 án kezdődik Budapesten az első 
központi levemeoktatóképző tanfolyam a fel
vidéki taniiók részére. Jiramokból husiin 
vesznek rész', mig a másodikon pedig hu
szonkettőn. így a szeptemberben megkezdődő 
leveatemunkíhoz az értékes pedagógusok 
minden községben segítségül jönnek, mint 
képzett leventeoktatók.

Vasárnap volt Nagykálnán a Nagykálna-, 
Kiská'na-, Fe'sőszecse-i csoport évzáró le
vente ünnepélye. A községből és a környék
ből hatalmaa tömeg gyűlt össze és nagy 
lelkesedéssé! figyelte a leventék szép bemu
tató gyakorlatait éa játékait. A parancsnok
ság részéről jelen vo t Széoassy Sándor kör
zetparancsnok, aki a látottak fölött elismeré
sét fejezte ki a vezetőcégnek és az oktatói 
karnak, majd az ünnepség végén lelkes be
szédben buzdította a leventéket további ki
tartó munkára s a lakosságot a levente in
tézmény szeretőiére és támogatásira. Az ün
nepséget reggelig tartó tánc követte.

Kérdeztem, honnét s miért hozták őket 
Tomszkba ?

Elmondotta, hogy a cseheknél teljnsitettek 
arcvonal megetti fegy vernélküi szó gálatot, 
de megtagadták az engedelmességet s most 
büntetésből kerültek ide a fogolytáborba.

Az Ural keleti oidtlán harcoltak és győz
tek valahol a csehek a vörösök ellen, a he
lyet nem tudta megnevezni. Többek között 
többszáz magyar vörös is fogságba kerti t. 
Ezután mioden egyes fegyvertelen magyart 
két-két cseh a földre topért, egy harmadik 
pedig bicskával elvágta a torkukat. A még 
vonagló, vérző magyarokat azután a bosnyá- 
koknak kellett vállukon hátracipelni és egy 
nagy gödörbe bedobálni Erre azután meg

tagadták az engedelmességet s igy kerültek 
Tomszkba.

1919 késő őszén már szorultak a csehek 
kelet felé. Tomszkbin főhadiszállásuk a pá
lyaudvaron volt, ahol állandóan három-négy, 
rabolt holmival zsúfolt, befütött vonatukon 
tanyáztak.

A pályaudvar körül erdő terült el, honnét 
éjjelenként gyakorta előkerül egy-egy vörös 
szabadharcos, aki a csehek közé lőtt, vagy 
közéjük vágott egy-egy kézigránátot. Ezért a 
cseheknél — sűrű előőrsökön kívül — gya
kori volt a riadó s az eiijesztő-tüntető éjjeli 
gyakorlat fényszórókkal, rakétákkal, vaktöl
tényéé puffogtatással.

A pályaudvar közvetlen szomszédságában 
volt a magyar hadifogolytábor a igy éjsza
kánként gy akran gyönyörködtünk a cseh vak- 
parádékban

Szeptember vége felé egy dé'után nagy 
óvatosan besurrant egy cseh katona a tiszti 
barakba és M&chnty Gyula 15. trencséni 
honvédpyalogezredbeli főhadnagyot kereste.

Kisült, hogy ez a cseh egy 15-ös honvéd
őrmester, kényszersorozott legionista volt, aki 
élete kockáztatása árán jött be a táborba fi
gyelmeztetni minket: vigyázzunk, mert ma 
éjjel a csehek a tábor körül tartják a gya
korlatot oly modorban, mintha a vörös gue- 
rillák lennének már a helyzet urai. S ha mi 
a barakokból kitódu’unk az utcárs, a pálya
udvar épületein, valamint a táboron kívül 
álló orosz kaszárnya emeleti ablakaiban el
helyezett gépfegyverekkel rostává lövik a 
tábort a csehek, igy akarva pusztítani a ma
gyarokat azon a címen, hogy mi a vörösök
höz akartunk csatlakozni.

A h r futótűzként terjedt el és e«te nyolc
kor mindenki bebújt barakjába. Éjfél felé 
tényleg szörnyű lövöldözés támadt a pálya
udvaron éa a tábor minden oldalán, lucat- 
számra dobálták be a vak kézigránátokat a 
tábor kerítésén keresztül, — de seoki sem 
bujt elő 8 igy életben maradtunk.

M nt mér em’itettem, a csehek 1919 ősz
től már a tomszky pályaudvaron tanyáztak 
három-négy 100 tengelyes katonai vonaton. 
Velük együtt a vagonokban lakott számos 
cseh t'szt és legionista családja is, mivel 
1918 nyarán a vörös uralom alóli felszaba
dulás első örömmámorában a cseheket mint 
magmentőiket üdvözölték a fehér érzelmű 
oroizok. Igen sok legjobb orosz család, bí
rák, egyetemi tanárok stb. leányai mentek 
férjhez a felszabadító cseh .hősökhöz". Tisz
tekhez, közemberekhez egyaránt.

A szláv népek közismert szaporasága foly
tán 1919 őszén már tuc&tszámra visongtak 
a csecsemők a cseh vagonokban.

1919. december 20 án a vörösök már erő
sen közeledtek Tomazkhoz. E’.nap éjjel a 
csehek felkeltették orosz feleségeiket, men
jenek át a gyerekekkel együtt két nagy be
tonozott oldalfalú amerikai vagonba, ott biz
tonságban lesznek a lövöldöző vörös járőrök
től. A poggyász, értéktárgyak maradhatnak

Éjjel így kis vasúti tolatás volt — ét reggel 
arra ébredtek a szerencsétlen asazo yok, 
hogy a két amerikai vagon migában maradt 
a pályaudvaron, a cseh vonatok pedig el
tűntek az ő holmijukkal, értékeikkel együtt. 
Kis idő múlva nyakukon voltak a vörös elő
véd kozákjai.

Délben minket, hadifoglyokat a vörösök 
már szabadnak nyilvánítottak. D Hután sze
mélyesen néztem végig e nyomorult cseh fe
leségek és gyerekek vonulását a pályaud
varról a városba, valószínűleg börtönbe. Az 
u'cí közepén meneteitek, térden felül érő 
hCban 40 fokos hidegben, ki ki cipelte gyer
mekét, párnáit, o'dalt lovas nagajkás (ostor) 
vörös kozákok, a járdákon civil sorfal, min
denki szidta, köpködte, rögökkel, jég- és hó
darabokkal dobálta őket.

És még ilyenek után is akadt magyar 
ember, aki még nemrég a csehekkel akart 
,ö8szműködni*.

Itt csak vég eszámolásról lehetett volna 
szó, mert a magyar és a cseh : tűz és viz. 
Aminthogy az is volt mindenkor a történelmi 
idők folyamán.

Magyarok! Emlékezzünk I
GY.



— TANDÍJLESZ ÁLLÍTÁS. A minisztérium 
a felvidéki áll. polgári iskolákon a^ tandija
kat lesz Állította. A lávái állami fiú és leány*  
polgáriban az egész évi felvételi dij 1 Pengő 
25 fillér: a legmagasabb évi tandij 20 Pengő. 
Kedvezményes tandijfokozatok a teljes tan
díjmentességen kívül még évi 4—8—12 és 
16 Pengő, ami nyolc havi részletre fizethető. 
Beiratási nap még junius 26 délelőtt 8—12 
és 2- 4 ig. Igazgatóság.

Rovatvezető : BOROS BÉLA

MA D. U. FÉL 6 ORAKOR a Chinorin gyár csa
pata, mely a Cégliga bajnokság első helyén áll, fog 
mérkőzni az LTE-vel. Az LTE ezen a mérkőzésen 
a selejtezőkön játszó csapatát fogja kipróbálni. 
Játszani fog Martinovics is. E mérkőzés érdekes 
összehasonlításra fog alkalmat adni, hogy vájjon 
milyen reménnyel startol az LTE a selejtező mér
kőzéseken, hogy bekerüljön a Nemzeti B bajnok
ságba. A Chinorin gyár csapatát sokan kisérik 
Budapestről városunkba. Elömérkőzést 4 órakor az 
LTE öreg fiú csapata és a honvédség csapata ját
szik. Az LTE öreg fiú felállítása a következő: 
Widder — Kovács I, Kovács II. — Dalmady, Pálfy, 
Kiss II. — Tóth, Mészáros, Gábris, Steiner, Kiss 1.

JÖVŐ HÓ 2-ÁN ÉS 9-ÉN KÉT SELEJTEZŐ 
MÉRKŐZÉST játszik az LTE. Előzőleg Rákos
keresztúr—Pécsi vasutas csapatai között lesz mér
kőzés és az LTE annak győztesével kerül össze, 
ha győz bekerül a NBB-be, ha vészit, továbbra is 
a kerületben játszik.

NAGY VESZTESÉG ÉRTE AZ LTE ATLÉTIKAI 
SZAKOSZTÁLYÁT, legjobb atlétája, a többszörös 
bajnok Runna Diósgyőrbe távozott.

AZ LTF.-BEN VALÓSZÍNŰLEG MEGALAKUL A 
TORNASZAKOSZTÁLY IS. A Tornász Szövetség, 
két főiskolát végzett tanárt, díjmentesen leküld 
Lévára.

AZ USZODA MUNKÁLATAI szerényen folynak, 
előreláthatóan a hét folyamán már vizet is enged
nek a medencébe. Az LTE úszószakosztálya ré
szére külön férfi és női öltöző áll majd rendelke
zésre. Minden uszószakosztálvi tag kedvezményes 
áron jegyeket fog kapni es este 6 óra után trénin
get lehet majd tartani. Az úszószakosztály ügyeit 
ideiglenesen Kopcsák György intézi. Az ünnepélyes 
uszoda-megnyitón egy budapesti egyesület úszó- és 
vizipoló-szakosztálya lesz az LTE vendége.

LKME-LIOK 303:286 (168: 145). A Keresztény 
Munkás Egyesület és az Iparos Olvasó Kör közötti 
kétfordulós tekeversenyt a Keresztény Munkás 
Egyesület 17 báb különbséggel megérdemelten nyert 
meg. Kitűnt, hogy ez a sportág városunkban fej
lődőképes és erdemes lesz vele intenziven foglal
kozni, mert ezen az első egyesületközötti mérkőzé
seken is kitűnt, hogy e sportágban városunk szép
számú jó tekézőkkel rendelkezik. Minden remény 
megvan arra, hogy az Országos Szövetségbe való 
szervezkedés és kellő edzések után, ott fogjuk látni 
városunk tekézöit hazánk nemzetközi küzdelmeiben. 
A két egyesület azon fáradozik, hogy összehozza 
körmérkőzés formájában az összes lévai tekesport
tal foglalkozó egyesületeket, hogy városunk leg
jobbjaival Budapest ellen az első városközi mér
kőzésre kiállhasson. A tekesporttal foglalkozó 
egyesületek, melyek a megrendezendő körmérkőzé
sekre benevezni óhajtanak, forduljanak P. Gábris 
Bélához.

A MAGYAR TURISTA EGYESÜLET lévai osz
tálya a bpesti központ kiküldötteinek közbejöttével 
megalakult. Diszelnök lett Koczor Gyula főispán, 
elnök Schubert Tódor kormányfőtanácsos, ügyvezető 
elnök Kern Aladár, alelnökök Boros Béla és dr. 
Kersek László, főtitkár Komáromy Jenő, titkár 
Szomolányi |ózsef, pénztárnok Frankó Ilona, ellenőr 
Tatár Sándor, jegyző Berczely Miklós. A turisztika 
iránt érdeklődők forduljanak az ügyvezető elnök
höz. A visszacsatolt rész turistái előtt uj turista 
lehetőségek nyíltak meg.

35—1939. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Korpás László ügyvéd által képviselt Frasch 

Béla javára Jaszenák Mihály ellen 100 P. töke es 
több követelés járulékai erejéig, amennyiben a kö
vetelésre időközben részletfizetés történt, annak 
beszámításával, a lévai kir. járásbíróság 1939 évi 
Pk. 693 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1E39. évi 
március hó 27-én felülfoglalt 461 P. 42 fillérre be
csült Ingóságokra a lévai kir. jbiróság Pk. 693— 
1939. sz. végzésévé! az árverés elrendeltetvén, 
annak az_ 1908. évi XLI t. c. 20. §-a alapján a 
kővetkező megnevezett: Dr. Korpás László ügyvéd 
által képviselt Frasch Béla javára 72 P. 50 fillér s 
váhhí e,a< k1lr- b‘,eRsegélyzö pénztár 256 jár to- 

mi, K ?ás' ki nem tűnő más
Xm |aVbra IS’ az árverés megtartását elren-

< S?, k a[ra az ese,re' ha kielégítési joguk
ma is fennáll es ha ellenük halasztó hatályú igénv- 
kereset folyamatban nincs, — végrehajtást szén íe?Í.J-a!íÍ’^k üzleteben:’ leend! megtartására' 
határidőül 1939. évi július hó 7. napjának délelőtti

10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt 
stanc. prés, elect. motor, ventilátor s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek — de legalább a becsár 
’|3-részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, 
ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.

Léva, 1939. évi június hó 2-án.
TÓTH ARTÚR 

kir. birós. végrehajó.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8 45 Hirek. 
II Ellenforradalmi megemlékezés. Közv. 12.30 
Operaházi Zenekar. 14 Hanglemezek. 15.45 A Rádió 
Szalonzenekara. 18,40 Balázs Kálmán cigányzene
kara. 19.15 Hirek. 20.30 Sporthírek. 20.40 Bpesti 
Hangv. Zenekar. 22 Tánclemezek. 23 Közv. a 
Szeiffert-kávéházból. Csorba Gyula cigányzenekara 
muzsikál, Szánthó Gyula énekel. 0 05 Hirek.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 Péter Pál napja 1879-ben. Felolv 10.45 
Mária Terézia koronázása Pozsonyban. Felolv. 12.10 
Eugen Stepat balalajkazenekara. 12.40 Hirek. 13.30 
A Mária Terézia I. honvéd gyalogezred zenekara. 
14.30 Hirek 17.10 Magyar nóták és csárdások. 
Hangi. 19.15 Hirek. 19.25 Szalonötös. 20 Egy perc
cel a világháború előtt. Csevegés. 20 30 Operaházi 
Zenekar 22 Tánclemezek. 23 Közv. a Debrecen- 
étteremből. Kurina Sirr i cigányzenekara muzsikál.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 12.10 Stowasser Irén énekel, Szemlér István 
hegedül, zongorakisérettel 13.13 Hanglemezek. 1430 
Hirek. 17.10 Toll Jancsi cigányzenekara, Sárváry J. 
tárogatószámaival. 18.50 Felvidéki falukultura. 
Előadás. 19.15 Hirek. 20.30 Bobula Lajos harmonika
számai. 20.50 A rádió külügyi negyedórája 21.05 
Faragó György zongorázik. 22 Közv. az Ostende- 
kávéházból. Lendvai Jóska cigányzenekara muzsi
kál, Orbán Sándor énekel. 23 A Rádió Szalon
zenekara. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12 10 Rendörzenekar. 12.40 Hirek. 13.30 Fá
tyol Jancsi cigányzenekara. 14.30 Hirek. 17.10 
Hanglemezek. 18.15 Máthé Jolán énekel, zongora
kisérettel. 19 15 Hirek. 19.25 A Rádió Szalonzene
kara. 22 20 Tánclemezek. 23 Közv. a Gellért-szálló
ból. Mursi Elek cigányzenekara muzsikál.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, Hanglemezek. 10 

Hirek. 12 30 Operaházi zenekar. 14 Hanglemezek.
15.45 A József nádor 2. honvéd gyalogezred zene
kara. 17.40 Utry Anna és Vargha Imre magyar nó
tákat énekel, kisér Oláh Kálmán cigányzenekara. 
19.15 Hirek. 22 Slawa Orlowska-Czerwinska énekel, 
a lengyel—magyar müvészcsere keretében. 22.25 A 
Rádió Szalonzenekara. 23 Tánclemezek. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

és 12.40 Hirek 13.30 Országos Postászenekar. 14.30 
Hírek. 17,10 A rádió szalonzenekara. 18.10 Sport
közlemények. 19.15 Hirek. 20.50 Közv. a Dunapalota- 
szállóból. Bura Sándor cigányzenekara muzsikál. 
22 Operaházi zenekar. 23 Tánclemezek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A Rádió Szalonzenekara. 12.40 Hirek. 
13.20 Hanglemezek. 14.30 Hirek 17.10 Timkó M. 
magyar nótákat zongorázik. 18 Beszkárt-zenekar. 
19.15 Hirek 19 25 Háború és járványok Előadás.
19.45 Szlavko Popov gordonkázik, zongorakiséret- 
teJ-22 Tánclemezek. 23 Közv. a Spolarich-kávé- 
házbol. Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál.

FIGYELEM FONTOS KÖZLEMÉNY!
A városi kávéház kerthelyiségében minden vasár- 

és ünnepnapon délután 5 órától 7 óráig

TÁNCCAL EGYBEKÖTÖTT

UZSONNAHANGVERSENY 
és este 10 órától 12-ig rögtönzött tánccal egybekötött 
hangverseny van.

Beléptidij nincsen.
A zenét a közkedvelt LÉVAY DEZSŐ 8 tagú 

cigányzenekara szolgáltatja.

rí ..a temetőben l drb. fehér
tiVeSZett cipszzáros női bőrkesztyű 
Megtaláló jutalom ellenében adja le a kiadóba.

Cl J ' e8y »Singer“ varrógép, 2 csillár, 
tldÖO egy uj ebédlőasztal, ö kárpitozott 
székkel, továbbá edények. Horthy Miklós-ut 83. 
_________________________________________765

I » szoba, konyhás lakás. Berzsenyi 
IxIduO ii. Bém utca folyiatása. 766

\/ J "I "L és ottellók zoldoltását,
V ödSZOlOK kőris bogarak irtását ga 
rantálva vállalja Hoppé mükertész. Antal 
Gyula ut 50.__________________________ 767

Költözködés
Ady-utca 29 sz.

miatt egy feher leány
szobabútor eiadó.

768

HANŐOS APOLLOmozíó

Vasárnap 2—4—6 15 és 8.30 órakor, 
július hó 1 és 2-án.

A slágerek slágere, a világsikert aratott 
nagyfilm

A zsarnok (patriot)
Főszerepben: Harry Baur.

Orosz tárgyú nagyilm, mesteri rende
zéssel, élethü megjátszással.

Hétfőn este 6.15 és 8.15 órakor
Kedden este 6.15 és 8.15 órakor

július hó 3 és 4-én.
Figyelem ! Csak felnőtteknek !

Törökországban lejátszódó, megrázó 
társadalmi dráma, lüktető jelenetekkel.

A PRÉDA
Főszerepben: Jean Max, Jeanne Boitel, 

Jan Galland.
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MEGHÍVÓ.
A Lévai Első Bank Részvénytársulat Léván

73. ÉVI RENDES

KÖZGYŰLÉSÉT

Gyorsabb a mosás,-
több a szabad idő...

1939. július 2-án délelőtt 11 órakor saját 
épülete tanácstermében fogja megtartani, melyre 
a t. részvényeseket ezúton is meghívja.

TÁRGYSOROZAT:

1. ) Közgyűlési jegyző, két jegyzőkönyv hi
telesítő részvényes és szavazatszedö bizottság 
kijelölése.

2. ) Az 1938. évi zárszámadások előterjesz
tése, az igazgatóság javaslatai a felügyelő 
bizottság jelentésével, a mérleg megállapítása, 
a nyeremény felosztása és a felmentvény 
iránti határozat.

3. ) Az alapszabályok módosítása.
4. ) Kettő igazgatósági tag megválasztása.
5. ) Az alapszabályok 14. §-a alapján netán 

beérkező indítványok.
Kelt Léván, 1939. június 6-án.

AZ IGAZGATÓSÁG.

Ha Persilt használ a 
mosáshoz, végtelennek 
tetsző órák fáradtságos 
munkája mind felesle
gessé válik. A Persil 
önműködő mosószer, 
amely a főzés alatt min
den szennyet tökéle
tesen kiold a fehérne
műből.

Az alapszabályok 10. §-a szerint a közgyűlésen 
csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, aki leg
alább 3 nappal a közgyűlés előtt részvényeit a még 
nem esedékes szelvényekkel együtt az intézet pénz
táránál, vagy a Bratislavai 1 Takarékbank pénz
táránál Pozsonyban Jetéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyisé
geiben naponként 9—12 óra között megtekinthetők.

Hirdetmény.
A Magyar Kir. Kormány elrendelte, hogy 

az összes belföldi betevők betétkönyvei kü
lön jelzéssel láttassanak el, nehogy külföldi 
betevők itteni betéteiket pengőben vehessék 
fel.

Felhívjuk betevőink figyelmét ezen kor
mányrendeletre és kérjük, hogy betétkönyvei
ket, saját érdekükben legkésőbb julius hó 3- 
ig a könyvecskét kiállító pénzintézetnél meg
jelölés céljából mutassák be.

A belföldi jelzéssel el nem látott könyvek
re a határidő letelte után kifizetést pengőben 
csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével 
lehet lesz teljesíteni.

Barsmegyei Népbank r. t. Léva. 
Léva Első Bank Léva 

Dunabank fiókja, Léva 
Národná banka fiókja, Léva 
Slovenszká banka fiókja, Léva.

Nyaraljunk a szép magyar tengernél Kérjen felvilágosítást és prospektust bármelyik utazási vagy 
menetjegyirodánál. Vegye igénybe 59 ^-ért az „Egy vidám hét a Balatonon* 4 c. ellátásos jegy
füzetet, mely az összes szolgáltatásokkal együtt és gyorsvonat 111. osztály vasúti jeggyel oda-vissza 
egy teljes heti tökéletes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos me

netjegyirodáiban (IBUSZ) és a Hangya Szövetkezet fiókjaiban.

LÉVA VÁROS.

27—1939 eln. szám.

Hirdetmény.
Értesítem Léva város közönségét, hogy 

ezentúl az utak mentén lévő fák kivágása, 
csonkolása, botolása a Főszolgabíró előzetes 
engedélye nélkül szigorúan tilos.

Léva, 1939. évi június hó 17-én.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

1766-1939.

Árverési hirdetmény.
Kissalló község (lévai járás, vasútállomás 

Nagysalló) 1400 h. vadászati joga 1939 aug.
1-töl  tiz évi időtartamra 1939 július 1.-én d. 
u. 2 órakor a biró házánál nyilvános szóbeli 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbeadatik. 
Kikiáltási ár 71. P. bánatpénz 29 P. Árverési 
feltételek a bírónál és a nagysallói körjegy
zőségen megtekinthetők. Vad: nyúl, fogoly, 
stb.

Kissalló, 1939 junius 13.

CSONTÓ JÁNOS 
községi biró.

123893-1939. szám. Vili. 2 ügyosztály

Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mini

sztérium Vili. 2. ügyosztályában (Budapest, 
V., Báthory- utca 12. III. 20. ajtó) az 1939. 
évi július hó 12. napján déli 12 órakor tar
tandó zártajánlatú nyilvános versenytárgya
láson haszonbérbeadásra kerül a magyar 
kath. vallásalap Pozsony-Nyitra k. e. e. vár
megyében, Ujlót közös határában fekvő má- 
riacsaládi birtokának 1405 kath. hold erdő 
és 635 kát. hold mezőgazdasági, összesen 
2041 kát. hold kiterjedésű területén 1939. 
évi október hó 1-töl 1945. évi szept. hó 30- 
ig tartó hat év alatt gyakorolható vadászati 
joga. Versenytárgyalási és szerződési feltéte
lek a fentemlitett ügyosztálynál, valamint az 
ujlóti közalapítványi erdőőrségnél szerezhe
tők be díjmentesen.

Budapest, 1939. évi junius hó
M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 

MINISZTÉRIUM.

Széchenyi
Középiskolai Fiuinternátus

ESZTERGOM
Világi oki. tanárok vezetése alatt.

Az internátus épülete pormentes helyen, a 
Duna felett, a Várhegyen van. Játszóudvar, 
üdülőkért. Tágas, szellős termek. Vízvezeték, 
fürdő a házban, villany. Állandó tanári 
felügyelet. - Elsőrangú, bőséges élelmezés ! 
KORREPETICIÓ, ZENE, TÁRSALGÁS, SPORT 

Részletes képes prospektus díjtalanul.

Kiadó 3 szobás lakás komfortos, uj vil
lában a Káka elején. Berzsenyi-u. 
17. Esetleg a villa eladó. 756

ügy segédlány azonnal felvétetik Ma- es gyár Ica divatszalónjába. Eötvös 
u. 9. sz. 754

Cseke község elöljáróságától.

Szám: 1945-1939

Árverési hirdetmény.
Cseke község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a község 1600 kát. holdat tevő vadász
területének, vadászati jogát 1939 junius 27- 
én délután 6 órakor a községházán az elöl- 
ző árverés ellen beadott utóajánlat következ
tében újból megtartandó nyilvános szóbeli ár
verésen 1939 évi augusztus 1-töl kezdődő 
10 egymásután következő évre a legtöbbet 
ígérőnek bérbeadja.

Kikiáltási ár 309 pengő, bánatpénz 30 P. 
Vadállomány: nyúl, fácán, fogoly, vadkacsa. 
Erdőnagysága k. b. 350 kát. hold.

Árverési feltételek megtekinthetők községi 
bírónál és a fakóvezekényi körjegyzőségnél.

Kelt Csekén, 1939 junius 14.

KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG.
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Ház lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca
4. szám alatt azor.nal bérbeadó.

Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél
Léva. 439

r I | a város közepén cca 500
EpitOtelGK O-öl jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.

I/' 1 ■ azonnal két szoba, konyhás lakás
IXI <3 GO Bővebbet: Koháry utca 46.

\/> • okmányaira I Foto-kópiátv igyazzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készit Foto Rusznák, Léva.

638
k i , I 'I <■ jó karban levő l’Hotorkerekpár Oldalkocsis eladó. 
Honvéd utca 5. 644

n ■. szoba külön bejáratta
DUtOrOZOtt azonnal kiadó. Magtár-
__________________ köz 2.. Bakernénál. 648

Cl -I ' ház kerttel, udvarral Felszabadu-
LldClO |ás u, 8,____________________ 682

Pl zJ ' Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- 
LldűO vebbet ugyanott.

Olcsón és kényelmesen főz Shell gáz
zal I Bemutatás: Bernáth és

Fenyvessi-nél. Léva, Báti utca 9. 708

11. "• állást keresek ju-
ilaZVezetőnői nius 1-re. — Cim a

kiadóban. 762

-ÍA gyermekszerető, főző lviegoiznaio, mindenest — és dél
előttre bejárónőt keresünk. Cim a kiadóban.

763

\/ - ' és különféle bútorok olcsónV arrogep eladók. Herzfeld — Léva,
Kürty-ház. 764

megjelenésű, gyakorlott le- inteiligenS ány kiszolgálónak felvéte
tik a Schweier-cukrászdába. Jelentkezés az 
üzletben. 759

E' í. | leány gyermekek mellé vagy szo
nátái balányi állást keres. — Cim a ki

adóban. 761

Tiszta, cpi pM rí|n szálló olcsó a Or LC.INUIUIv.Magyar.u 54

Balatonföldvár, Zamárdi, 
Siófok-Balatonujhely

heti pensiódij 22 pengő, főszezonban 
28 pengő. — Kitűnő referenciák 
Iroda Bpest VI. Teréz-krt. 18. 111. 1. 
Prospektus.

NATIONAL 
PÉNZTÁRT 
VESZEK 
„Üzemképes" jeligére 
kiadóhivatalba

Urleány Urinőotthonokban
lakás havi 18 P. Külön ellátás havi 38 P. 
Budapest VI. Teréz körút 18. III. 1. — 
József körüt 55. II. 8. — Rákóczi ut 59

II. 2 — Szent István körút 1. III. 5.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérőkészülé
kek, fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Árjegyzék Ingyen és bérmentve I
Telefon: 112-026, 115-646.

GYÖNYÖRŰ VILLAKERT

BALATON SZÉPLAKON
(A BALATON LIDÓJÁN)

Siófok mellett a Balaton legszebb részén.
Fürdőzésre kitűnő fövénypart. Ózondús le
vegő. Olcsó telekárak Kedvező feltételek. 

Felvilágositást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz- 
körút 26. Vagy a Telepfelügyelőség a helyszínen.

Megbízható 
kerékpárok

csak szaküzletben
kaphatók.

C BEPE L varrógéplerakat 
Vadászati és halá
szati oikkek. 

Gramofonok és lemezek.
Szakszerű javítóműhely

BAROSKAJ.
LÉVA, HORTHY N- ÜT 43.

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

az, aki KODAK-RETINA géppel fotogrofál, 
mert mindig örömöt okoz szép felvételei
vel és megörökíti a kedves szórakozásokat.

készülék egyszerűen kecelhető finom műsr%i^$ff.,rgy 

mindenki könnyen kerülhet abba a helyret^^j. hogy 
szép RETINA felvételeivel megörvendeztesse Córnye 

zetét. E miéiért a RETINA

mert egy tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

Igen kedvező alkalom van most a KODAK-RETINA 
beszerzésére, mert 6 és 12 hónapi részletre vásárol
hatja meg és már 23.- P lefizetése mellett a ké
szülék birtokába juthat és máris fényképezhet.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

O

£

•É
V
A
 I

Ma vasárnap utoljára : Hétfőn és kedden
POLA NEGRI és A. SCHOENHALS

M
O

ZG
Ó A „Mazurka“ hőseinek felejhetetlen uj 

filmje:

ÉJFÉLI TANGÓ Z AZ A
(Z)
O (Tangó Notturno) Egy csodálatos szerelem története! Fösze-O z

Egy ragyogó asszony es ragyogó mű- 
vesznőmuzsikával átszőtt nagy szerelme 

Magyar világhiradó.
replök : Claudette Colbert—Herbert Marshall.

< X FOX HÍRADÓ.

Péntek, szombat és vasárnap

NEHÉZ APÁNAK LENNII 
Kitűnő magyar vígjáték! Főszereplők: Páger 
Antal—Szeleczky Zita. Egry Mária, Mály Gerö. 
Vaszary Piri, Vizváry Mariska és Csöpi Ferkó a 

legfiatalabb filmsztár!

Szerdán és csütörtökön

PÁRISI NÁSZÚT
Gaál_Franc£Bing Crosby ragyogó zenés vigjátéka

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


