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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 

A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

A Garam—Ipolymente uj korszak előtt
A Garam—Ipoly csatorna vízi erőmüvének kiépítése — Páratlan erőforrás — 

Nagyszerű gazdasági lehetőségek
Teleky Pál gr.: „Az álmok és a baszélgetések ideje elmúlt, ma dolgozni kell"

A közelmúlt napokban egy nagy
szerű tervezet futott be több mi
nisztériumba Léváról. A tervezetet 
Gyalókay Miklós komáromi mérnök, 
a vizi munkák kiváló szakértője, 
Koczor Gyula Bars-Hont-i főispán
nal folytatott megbeszélések alap
ján készítette, s azt Koczor főispán 
a legmesszebbmenően magáévá 
tette és a legmelegebben pártfo
golva terjesztette tel mindazoknak 
a minisztériumoknak, melyeken a 
terv kivitelezése megfordul, vagy 
melyek annak megvalósulását elő
segíthetik.

A terv azon alapul, hogy a viz- 
dus Garam medre a megyében 
lévő alsó szakaszán több, mint 20 
méterrel magasabban fekszik, mint 
az Ipoly medre. Miután a két folyó 
közel van egymáshoz, ez a különb
ség egy hatalmas esés létrehozá
sára használható fel, mégpedig oly
képpen, hogy a Garam egy csa
tornával lenne az Ipollyal összekö
tendő, melynél 20 méteres esés tá
mad, ami egy hatalmas vizi erőmű 
létesítését tenné lehetővé.

Tekintettel arra, hogy a létesí
tendő csatorna mindössze 12 km., s 
az a kedvező körülmények folytán 
aránylag nagyon alacsony költség
gel lenne megépíthető, valamint te
kintettel arra, hogy az erőmű üz
leti szempontból is kitűnő jövedel
mező vállalkozás, egy pillanatig 
sem szabad kételkednünk, hogy a 
terv rövidesen megvalósul.

Egy nemzet gazdasági életében 
rendkívül nagy jelentősége van az 
energiaforrásoknak. Ahol sok és ol
csó energia van, ott élénk ipari 
élet indul meg, mely munkát, ke
nyeret és jólétet ad. Az Észak-Du- 
na-i részek visszatérésével szénbá
nyákat nem kaptunk vissza, de 
nagy energiaforrást kaptunk a Ga
ram viziereje kihasználásának lehe
tőségében, melyről azonban eddig 
— sajnos — sző nem esett.

Ez a nagy energiaforrás a fővá
rostól légvonalban csak 50 km. 
távolságra fekszik s miután évi 
25.000.000 K\V/őra termelésre szá
míthatunk, elképzelhető, hogy mi
lyen nagy fejlődési lehetőségeket 

nyújt ez az erőmű egy nagy vi
déknek.

Bars és Hont vármegyékre nézve 
az erőmű megvalósítása egyenesen 
nagyszerű kilátásokkal biztat. A ki
építésig, — 2—3 évig — nem kel
lene munkanélküliséggel, inségmun- 
kával gondolni. A mű építése min
den munkás kezet foglalkoztatna, 
utána pedig a keletkező iparvállala
tok nyújtanának tisstességes megél
hetést. Ki sem fejezhető szavakban, 
hogy mit jelentene ez a vármegyé
nek, melynek a mezőgazdasági ter
ményeken kívül más nyersanyagjai 
nincsenek, szénnel nem rendelkezik 
és értékesítési szempontból is rossz 
a fekvése. Egyszerre megváltozna 
a helyzet. Az olcsó hajtóerő ki
egyenlítené a földrajzi hátrányokat 
és lehetővé tenné rentábilis iparvál
lalatok alapítását.

A lévai frontharcos-főcsoport ünnepélyes 
megalakulása

A frontharcosok szervezési munkálatai 
Léván és környékén már annyira előrehalad
tak, hogy f. hó 29 én megtartották a lévai 
főcsoport megalakulását, amelyen megjelent 
gróf Takách-Tolvay József ny. altábornagy, 
a Frontharcos Szövetség országos elnöke ir, 
aki egyidőben az orosz fronton a 14-es hon
védek ezredparancsnoka is volt. Az alakuló 
közgyűlés a Városi Siioházban zajlott le 
ünnepélyes külsőségek között.

Az országos elnök késése miatt a gyűlést 
Mayer központi szervező liszt nyitotta meg, 
majd dr Nagy Béla vitézi hadnagy, lévai 
szervező tiszt számolt be a szervezés mun
kájáról.

Az elindulás nehézségeiről számot adva, 
igy folytatta: Egyelőre a szervezés csak 
Léva városára terjedt ki, mert a nagyszámú 
felsorakozott bajtárs megszervezése nagy 
munkának látszott. Midőn azonban a helyben 
leigazolhatók száma a hiányzó kitüntetési 
igazolványok miatt nagyon leapadt, mert a 
megszállás alatt a legtöbb katonai termé
szetű iratot elkobozták, sőt sok bajtársunk 
kitüntetéseit is elkobozták, újabb munkatér 
után néztünk és a járás községeit csopor
tokba szedve az Országos Vezetőségnek ja
vaslatot tettem 23 uj szervező tiszt kineve
zésére. Dacára az uj szervező tiszteknek 
munkánk csak lassan halad, aminek legfőbb 
oka a helyben is észlelt hiánya az igazoló 
iratoknak ét a Hadilevéltár túlterhelése mi-

Teleki Pál gr. mondotta 
egy beszédében: „Az ál
mok és a beszélgetés ideje 
elmúlt, ma dolgozni kell!"

Teleki Pál gr. miniszterelnök be
széde iránytmutató nekünk, s na
gyon jól tudjuk, hogy elhangzott 
szavait tettvágy szülte, s e szerint 
is fog cselekedni. Ezért tehát egy 
pillanatnyi kétségünk sincs aziránt, 
hogy ezt a tervet felkarolja és sür
gős megindítással meg is valósítja 
kormánya, mely az eddigi lassú 
tempótól eltérő, fokozottabb, nagy
szabású terveket kíván megvalósí
tani. Ezek között a tervek között 
pedig elsőnek kell lenni a Garam— 
Ipoly vizi erőmű megvalósításának, 
mert ebből nem csak az érdekelt 
vármegyékre, de az egész ország 
központi vidékére csak áldás fakad 
és nyomán uj élet támad.

•ti a kitüntetések és a Károly csapatkereszt 
igazolások lassú kiadása.

Főcsoportunk ma 385 leigazolt tagot szám
lál és 172 tagunk áll leigazo'ás alatt.

Örömmel állapíthatom meg, hogy a Hadi
levéltár munkájának meggyorsulásával, a 
vármegyei katonai parancsnokságok igazán 
gyors elintézéseivel tagjaink száma napról- 
nap.-a eme kedik annak dicára, hogy tagja
ink nemzethűség szempontjából is erős bí
rálaton esnek át és remélem, hogy a kutató 
ivek feldolgozása után najyon jelentékeny 
számú taggal fogunk rendelkezni.

Ssjnálattal kell megállapítanom, hogy min. 
dig nagyon sok azon közönyös bajtársak 
száma, akik a legkisebb áldozatra sem haj
landók közös, szent céljaink érdekében. — 
Egyes nagy népssségű községekben 1—2 le
igazolt bajtárs vau csupán. Natn akarok 
méltatlanul senkit sem megbántani s igy 
felteszem, hogy ezen baj társakon kivül álló 
okok hátráltatják leigazolásukat, minden 
esetre azonban magam fogok az okoknak 
utánna nézni és kellő felvilágosítás után ser
kentően közbelépni.

Léva után a leigazolt bajtársak számát 
tekintve Csata és Nagysalló vezetnek, de 
meg kell emlékeznem Kis- és Nagysáró, va
lamint Zsemlér községekről is A szerve
zéssel még nem vagyunk készen, a munka 
oroszlánrésze ezután következik, mikor a 



BARS

helyicioporlok megalakítása után az eddig 
mintegy keretkánt létező] szervezet megtelik 
élettel és tagokkal. Nem mulaszthatom el, 
hogy köszönetét ne mondjak a főcsoport 
minden egyes szervező tisztjének, de külö
nösen Jancsovits Bála bejtársamnak, aki 
törhetetlen hittel munkálja a nemes eszmét.

Végül köszönti Koczor főispiot, Siska al
ispánt és Nigy ezredes, vármegyei katonai 
parancsnokot és kéri őket, hogy szeretetü- 
ket tartsák meg továbbra is a szövetség irá
nyában.

Szobi Endre alkalmi versét (4 háború ár
vája ) Rékasi Ferenc meghatóan szavalta. 
Horatsik Judit és H irataik Vera kedves sza
vak kíséretében egy-egy csokrot és egy-egy 
lévai aragoni ból készült azép emléktárgyat 
nyújtott át az országos elnöknek és az al- 
elnökneka frontharcosok ajándékát.

Ezután Zzchar Ádám lekéri espereip ebá- 
noa, volt tábori lelkész tartotta meg nagy 
figyelemmel hallgatott előadását: Tűzharco
sok az Írtén és a haza szolgálatában, címen. 
A világháború személyes impressziói nyomán 
készült előadás mély hatást keltett, amelyért 
az időközben megérkezett és az elnöklést 
átvevő orsz. elnök az előadónak köszönetét 
tolmácsolta Az e'ösdás keretében a halott 
hősök emlékének egyperces felállással áldo
zott a közgyűlés, majd

gr Takách-Tolvay József 
orsz. elnök mondotta el lelkeket megmoz
gató beszédét, melynek bevezetőjében a 
Kormányzó Úrról emlékezett hálás szavakkal. 
Ezután azt fejtegette, hogy a húszéves rab
ság után most ebben a terembrn fenséges 
magyar istentiszteletet lát. Szivünk minden 
érzését át kell ültetni a magyar ifjúságba.

Az orsz. vezetőség tagjai azért jöttek Lá
vára, hogy velünk kezet fogjanak és soha se 
eresszék el egymást Kibontották a fronthar
cosok nemzeti lobogóját és azt mondják, 
hogy csak aunak a nemzetnek van jövője, 
amely megbeciüli hőseit éa akik a hatc éren 
az első frontban harcoltak, azokat a munka 
frontján is az első sorba állítsák és ne tol
ják hátra. Ezt megkövete hetjük, amikor 
munkát és kenyeret osztanak. Ezt a jövő 
generáció érdekében is meg kell tenni, hogy 
lássa, hogy aki a hazáért a vérét on'js, an
nak megbecsülésben van része.

Az országot két eszme irányítja a ez a 
kereszténység és s frontharcos eszme. A 
külföldről importált eszméktől óvakodjunk I 
Rámutatott arra, hogy az e'ső vonalban még 
a nemkerezztény is megtanult keresztet vetni, 
majd a frontharcosok demokráciájáról szól. 
A harctér emlékei minden frontharcost, tár
sadalmi különbség nélkül összekötnek. Ugyan
csak a frontharcos eszméhez tartozik az is, 
hogy a trianoni diktátumot soha sem ismeri 
el és a szentistváni nagy Migysrország alap
ján áll. Végül kéri, hogy a frontharcos esz
mét itt is ép öljék, amelyen megtörik minden 
vihar, amely hazánkat és a kereszténységet 
akarja sújtani.

A lelkes tapssal és élénk helyesléssel fo
gadott beszéd után

Kertész Elemér 
orsz. alelnök szólalt fel. Lendületes és izzó 
magyar szívből fakadó beszédét sűrű helyes
léssel fogadták. A frontharcosok kötelességeit 
ismertette; azt az állandó és fegyelmezett 
munkát, amit minden frontharcosnak a haza 
érdekében végeznie kell, hogy visszaállíthas
suk Szent litván birodalmát, hogy hazánkba 
jólét és boldogság költözzék. Magyarországon 
a tiz év előtt alakult Frontharcos Szövetség
nek már 650 fcsoportja van 157.000 taggal 
és gróf Takách-Tolvay azért állott a Szövet
ség élére, hogy a frontharcosok ügyét lán
goló emberszeretetével előre vigye és a front
harcosok jogos érdekeit szolgálja.

A tisztikar megválasztása 
került ezután sorra. Hoffmann Árpád terjesz
tette be a jelölő bizottság javaslatát, amit a 
közgyűlés egyhangúan elfogadott. Tisztelet
beli elnökök Koczor Gyula főispán és Schu
bert Tódor, elnök Hoffmann Árpád, társelnök 
dr. Gispsretz Bili, alelnökök dr. 0 tolicsányi 
Béla és Lshoczky Béla, titkárok Janicsek Ká
roly és Horatsik Pil, pénztáros Boros Béla, 
ellenőrök Feszt Ernő és Kovács Jenő. Szám

vizsgáló bizottsági tagok : Kín'ovits J enő, 
Paál Mihá'v, Ivicaics József; póttagok Akossy 
Árpád és Hulley János Intéző bizottsági ren
des tagok : Akucs István, Andrási Nándor, 
Horváth Imre, Zilahy Sándor, Frarch Bála, 
Tóth Miklór. Póttagok: Dóka Károy, Bella 
László, Brezoay Pál. Vezető tiszt dr. Ntgy 
Béla, törzsvezető Jzncsovits Béla. A fegyelmi 
bizottság elnöke dr. Nagy B, a jogügyié dr. 
Huberth Pál; a vigalmié Kovács István; a 
jóléti és kivoou'ásié 0 idrejka József; a kul- 
turbizottságé Szobi Endre; a propaganda és 
sajtóbizottságé Koperniczky Kornél.

A megválasztott első tisztikar a fogadal
mat nyomban letette az orsr. elnök előtt, 
majd az elnöklést

Hoffmann Árpád 
vette át és elmondta székfoglaló beszedőt. 
Köszönetét mondott a tiszt kir nevében a 
bizalomért és többek között kijelentette, hogy 
a lévai főcsoport csakhamar értékes része 
leiz az orizágos szövetségnek. Ezt azért meri 
határozottsággal állítani, mert a lóvéi és ié 
vavidéki frontharcosok már több alkalommal 
tanujelét adták kiváló fegyelmezettségüknek, 
a magyar haza iránti készséges szolgálni- 
akarásuknak és tettrekészségüknek. Mint 

Leventezászlók
Kiskunfélegyháza és az aszódi járás kö

zönsége egy-egy díszes zászlót ajándékozott 
a garamvölgyi leventéknek. K skunfélegyháza 
a lévai leventékről emlékezett meg, mig az 
aszódi járás községei a lévai járás levente- 
egyesü etei részére vándordíjul ajándékoztak 
zászlót.

A zászlókat vasárnap hozták Lávára s a 
küldöttségeket a lévai leventék ünnepélyesen 
fogadták a vasúti állomáson éa a levente
zenekar hangjai mellett vonultak be az or 
szágzászló elé, ahol az avatási ünnepély le- 
zaj'ott. A magyar Hiszekegy után Sténássy 
körzeti leventepsrancsnok csokrokat nyuj'ott 
át a zászlóanyáknak, O mos Ernőoének (Kis
kunfélegyháza), Nagy Bódog ezredesnenek 
és Schubert Tódornénak.

Mijd K ain Ödön polgármester köszöntötte 
a vendégeket. N :mes Kiskunfélegyháza és 
Aszód magyarsága — mondta többek között 
— a zászlókkal testvéri szeretetüket hozták 
felszabadu l városunkba és a felszabsdu'áe 
boldog érzetével köszönti a zászlókat hozó 
küldöttségeket történelmi városunk falai kö
zött.

Kiskunfélegyháza zászlaját 0 mO3 E-nö ta
nár adta át lelkes hangú beszed kíséretében- 
A buzakalászt ringató akáclombos Áfáidról 
hozták a zászlót — mondta a szónok —, 
amely nemcsak a vér pirosától, hanem az 
ősök nemes példáitól is sulyo3 Ez a zászló 
kapcsol minket össze az ősökkel és azok 
nagy tetteivel. Ez a zászló, amelyet a Kis
kunság küld Lávának azért, hogy a húszéves 
elnyomatás alatt is megmaradt magyarnak, 
a szebb jövö felé vezeti a magyar ifjúságot. 
O.izzék meg a zászlót és adják át u'ódaik- 
nak is, hogy alatta küzdjenek a szebb és 
bo dogsbb magyar jövőért 1

A kiskunfélegyházi kü'döttségnek a lévai 
lívente egyesület nevében mélyhatásu be
szédben Schubert Tódor kormányfőtanácsos 
mondott köszönetét. Költői lendületű beszé
dében kifejtette, hogy a zászlóban a Kiskun
ság szivének ösizedobbsnását és ölelkezését 
látja Léva ifjúságának szivével.

Ezután az aszódi járás községeinek zász
laját adta át lelkesedést kiváltó beszéd kísé
retében dr. vitéz Czanik Géza főszolgabíró. 
Beszédében tudomásra hozta, hogy az aján
dékozás szép gondolata az aszódi gimnázium 
növendékeinek körében merült fel és szabály
zatot alkottak arról, hogy a zászlót minden 
évben a járás legjobb levente-csapit kapja ver
seny keretében. Aszód a zászló további sor
sát figyelemmel fogja kisérni és az aszódi 
járás magyarsága a lévai járás magyarságá
val a testvéri kapcsot ezután is fenn fogja 
tartani Legyen intőjel ez a zászló, hogy 
még mindig sok magyar teatvérünk él ide
gen megszállás alatt, akik hiányoznak a ma
gyar zászló alól.

nemzetőrök, súlyos időkben önzetlenül szol
gálták a várost és a hazát.

A gjülést a Lévai Dalárda a magyar Hi
szekeggyel nyitotta meg és a Himnusszal 
zárta be.

A gyű és után a frontharcosok a hősök 
temetőjébe vonultak, ahol az orsz. elnök 
megioditó beszéd kíséretében díszes koszorút 
helyezett el, majd a méltóságteljes hazafias 
ünnepélyt, a levente-zenekar hangjai mellett, 
szépen sikerült diszmenet fejezte be.

Este bajtársi vacsora 
és harctéri képeket bemutató sikeres előadta 
volt Kovács litván összeállításában és ren
dezésében Á (alános tetszés mellett Katona 
László, Bella Gitta, Pl sva József, Biláza 
László, Gíbris Bbla, Higoiy litván, továbbá 
a következő leventék : Mucska László, Ko
vács Sándor, Kecskeméti Jizief, Lfchky Jó- 
zse\ Köteles Sándor és Mészáros József sze
repeltek.

A lévai frontharcos főcsoport megalaku
lása alkalmából a Kormányzó Urnák lévai 
aragonitból készült hiztfias vonatkozású em
léktárgyat ajánlott fel, amelynek műrészi ter
vezője Janicsek Károly.

avatása Léván
Faragó Ölön alezredes, járási katonai pa- 

rarcsnok köszönte meg ezután az aszódi já
rás ajándékát. Rámutatott arra is az alezre
des, hogy a zászló ajándékozása azért is 
nagy jelentőségű, mert irányt szab azzal a 
határozattal, hogy a zászlót minden évben 
az a lévai járásbeli levente-csapat kapja meg, 
amelyik a sportban és a katonai erényekben 
a legjobban kitűnik.

Ezután a zászlóanyák felszalagozták a zász
lókat, majd Mischák litván szentszéki taná
csos, p.ebáno% B indy Endre ág. ev. esperes 
és C ’.eglédy Pál ref. esperes mélyenjáró be
szédek kíséretében megáldották a zászlókat.

A lélekemelő hazafias ünnepély után a le
venték és a cierkészek diizmenetben vonul
tak el az uj leventezászlók előtt.

Az ünnepélyt a Kát. Körben társasebéd 
fejezte be, melynek során számos pohárkö- 
szöntö hangi ott e*.  Nagy Bódog ezredes a 
Kormányzó Ur orszégépitő munkásságát mél
tatta, majd egy későbbi beszédében Schubert 
Tódor érdemeiről emlékezett meg. Schubert 
Tcdor a felvidéki éi az anyaország szelleme 
összeolvadásának szükségességére mutatott 
rá. Hsrczegh László túrái esperesplebános 
elismeréssel emlékezett meg az itteni ma
gyarság társadaalmi különbség nélkül való 
összetartásáról, amire az anyaországban is 
nagy szükség lenne. Továbbá elismerését fe
jezte ki a lévai levente-intézmény rövid fenn
állása alatt elért szép eredménye felett. Or
mos félegyházi tanár és Szénássy levente- 
körzetparanc3nok szólaltak fel még ezen a 
a szépen sikerült levente-ünnepélyen.

Vármegyénk 
közállapotai az alispánt*  
jelentés tükrében

(2)
Az elhelyezkedés kérdésében a mai köz- 

gyűlés elé fogok előterjesztést tenni, — 
figyelemmel a belügyminisztériummal folyta
tott tárgyalásokra és a vármegyében vizsgá
latot végző miniszteri bizottság észrevételeire.

E>. a miniszteri bizottság dr. Schulta 
Gábor miniszteri osztály tanácsos vezetése 
alatt 8 tagból állt és 8 napig vizsgálta az 
alispáni hivatalt és főszolgabírói hivatalokat. 
A vizsgálat azt a célt szolgálta, hogy a vár
megyei igazgatás mielőbb beállítható legyen 
a magyar közigazgatás mintájára. Sok érté
kes ut.aitáat és útbaigazítást kaptunk a bi
zottságtól. A bizottságtól kapott utasítás ér
telmében újólag megkezdettem a Nógrád 
vármegyével már több esetben is sikertelenül
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végződött tárgyalásokat a Hont vármegyével 
folytatott közös gazdálkodás elszámolása cél
jából. Sajnos, az ujabbi tárgyalásaim sem 
vezettek eredményre a ezért ebben a kérdés
ben is a törvényhatósági bizottság mai köz
gyűlése elé teszek javaslatot.

Sok nehézséggel jár a vármegye ingatlan 
tulajdonjogának tisztázása és az épületek 
hasznoaitása ia. Ezidőszerint a csendőrség- 
gel folytatok tárgyalásokat, amelyek jó irány
ban haladnak, csak átalakításra és rosová- 
lási munkála'okra van szükség, amelyek lé
nyeges kötséggel fognak járni. Ezzel a kér
déssel a legközelebbi közgyűlés fog foglal
kozni.

A vármegyei úthálózat az átvételkor igen 
leromlott állapotban volt. Kivételt csak egyes 
kisebb jelentőségű utak képeztek, valamint 
a Léva—Kálna—Verebély országhelári út
vonal, melyet a csehszlovák hatóságok állan
dó jellegű burkolattal építettek át.

Az átvétel után, mihelyt az úthálózat meg
állapítása megtörtént, azonnal megkezdődött 
aa utiszolgálat megszervezése, részben az itt 
maradt üli személyzet, részb< n újonnan fel
fogadott napszámosok ideiglenes alkalmazá
sával. Ezzel párhuzamosan megtörtént az 
utbiztosi körzetek és székhelyek megállapí
tása is, aminek során nyo'c utbiztosi körzet

Öregdiákok
Lélekemelő ünnepség volt Léván junius

26-án  és 27-én. Összejöttek a lévai képző én 
gimnázium Öregdiákjai a perrcparti Athénbe, 
hogy viszontláthassák ifjú koruk legszebb él 
ményeinek színhelyé*.  Az állomáson Schubert 
Tódor kormányfőtaoécsoa üdvözölte az ér
kezőket. Szavait Tóth Árpéd fővárosi ipar
iskolai igazgató köszönte meg. Ezután a gim 
názium pompás diszszázada után felvonultak 
a lévai öregdiákok, ki dé'cegen, ki néhány 
X-el megterhelve bizony már görnyedten. 
Az ünnepilyea istentiszteletek után az Or- 
azágzászlóhoz vonultak. Itt az Öregdiákok 
Dalárdája Erdélyi József vezényletével eléne
kelte a Hiszekegyet Tómörkényi-Kriek Dezső 
pompás beszéd keretében megkoszorúzta az 
Országzászlót. Ezután Klain Ödön polgármes
ter Léva városa nevében üdvözölte a ven
dégeket

A közebéden Sáska Dezső alispán a vár
megye, Kern Oszkár a lévai rendező bizott
ság nevében üdvözölte a visszaballagó öreg
diákokat. A sok sok pohárköszöntő közül ki
emeljük a Kriek Jenőt üdvözlő Vizváry Vil
mos, majd az erre válaszoló Kriek Jenő; — 
mesteri módon ecsetelte a kenyér és a ma
gyar becsület között tojástáncot járó sz'ová- 
kiai magyar tanítókat, akik sikerrel oldották 
meg kötelességeiket, mert a Felvidék magyar 
maradt; — dr. Vojnarovszky Dezső, Tóth 
Imre, Faragó Béla, Tábor Károly, Réthy La
jos, Zecher Adám, Bándy Ende és a ,Bars“ 
kulturmissziójára rámutató Uhliarik esperes- 
plébános felszólalásait. A résztvevők hódoló 
táviratban köszöntötték Kormányzó Urunkat, 
ugyancsak táviratban fejezték ki hálájukat 
gróf Teleky Pálnak, Hómén Bálintnak, Jaross 
Andornak, Imrédy Bélának éa gróf Csáky 
Istvánnak.

A közebéd után leleplezték az öreg képző 
emléktábláját. Sándor Károly után dr Pigler 
István vágsellyei közjegyző tartott nagyhatású 
beszédet. Rámutatott a szlovákiai magyar 
tanítóság húszéves nemzetmentő munkássá
gára. Bizonyítja ezt Vágsellye — mondotta, 
— amit huszonhat csehszlovák tanítóval 
szemben két magyar tanitó megtartott ma
gyarnak. Ezután közkívánatra Kriek Jenő 
beszélt, majd az épület jelenlegi gazdája ne
vében Czeglédy Pál ref. esperes átvette a 
táblát.

A lévai vár bőseinek emléktábláját dr. 
Gyapay Ede leplezte le és Holfmann Árpád 
vette át a Schoeller cég képviseletében. Ker
sék János ,A lévai várrom*  cimtt költemé
nyét Galgóczy Imre szavalta el. Ezután a 
gimnázium emléktábláját leplezte le Kern 
Oszkár és vette át Alexa Ambrus. Léva jö
vője ninca elveszve, mert magyar ifjúsága

létesült. Ezek betöltése részben ittmaradt 
magyar utbiztosok, részben próbaidőre fel
fogadott uj, erre alkalmas személyek alkal
mazásával történt.

Az úthálózat pontos felmérése az idő rö
vidsége miatt még nem volt befejezhető, 
ezért sz úthosszák megállapítása egyelőre a 
keresk. éa közi, minisztérium által kiadott 
hivatalos távolsági térképek alapján történt. 
Ennek megfelelően a f. é. március 14 én 
történt halárkiigazilás figyelembevételével a 
vármegyei uthossz a következőkép!n álla
píttatott meg :

I.) Államosítandó törvényhatósági utak

kié pitéit:..................................
kiépítetlen:............................ . 7.000 ,

II) Törvényhatósági utak :
kiépített : ............................. . 271.030 km.
kiépiteikn: ....................... . 46.480 ,

III.) Vicinális utak :
kiépített : ............................. . 175.570 km.
kiépítetlen :............................ . 192.640 .

IV. Vasútállomási utak :
kiépített:.................................. . 4.520 km.
kiépítetlen :............................ . 2.990 ,
tehát 482.170 km kiépített és 249.110 km 
kiépítetlen ut, összesen : 731.280 ktr.

találkoztak
van — fejtegette. Kopciák György a lévai 
ifjudiák a már véglegesen elballagott lévai 
öregdiák dr. Kersék János „Ballag már a 
vén diák" című szivekig ható költeményét 
szavalta el nagy sikerre'.

Este műsoros előadás volt a Városi Vigadó
ban. A Hiszekegy eléneklése után Stampsy 
János tartotta meg nagyhatású emlekbeszédét.

Pusztay Sándor a magyar kir. Operaház 
tagja két opera áriát adott elő Mendöl Ernő 
zongora kíséretével, majd pedig Korentsy 
nótáiból énekelt. Sikere óriási volt, egyaránt 
nagymestere úgy az opera áriák, mint a ma
gyar nóták interpretálásának. Lányi Baba 
Adorján, dr. Kersék éa ugyencsak Korentsy 
nótákat énekelt kellemes behizelgö hangon 
cigánykisérettel. A lévai hölgyeket Sándor 
Károly igazgató, a tanárokat Zschsr Ádám 
esperesplébánoa üdvözölte. Katona Mária, 
Tábor Károly és nagyszerű szavalatokkal 
járultak hozzá az est sikeréhez. Karafiath 
Márius dr. utánozhatatlan humorral megirt 
.Visszaemlékezéseit*  dr. Vojnarovszky ol
vasta tel. Az elnöki zárszóban Dr. Korpás 
László felolvasta 13 évvel irt beszédjét, a- 
mivel mint az utolsó magyar osztály képvi
selője búcrúttaita az öreg Alma Miter-t. 
Az ünnepélyt a Himnusz elénekelésével fejez
ték be. Msjd pedig tánc következet ami ké
ső hajnalig tartott. Az uj tanítóképző em
léktábláját junius 26 án Nyitrai József adta 
át Kleiszner Pálnak. Ezután a piariaták sír
ját koazoruzta meg szép beszédében Rima- 
nóczy Géza. A 48-as emlékoszlopnál Beiuch 
Imre mondott megható beszédet. Tábor Ká
roly diákköri versét szavalta e’, utána Kriek 
Jenő szavalta el saját ódáját. Most sült ki, 
hogy művésze nemcsak a költészetnek, de a 
szavalatnak is. Ezután megkoszorúzták az 
elhunyt tanárok és kartársak sírjait. A Hősök 
keresztjénél Zschar Adám esperes veit tá
bori lelkész emlékezett meg az elhunyt baj
társakról, Simándy Béla saját verseit szaval
ta el. A hösök temetőjében dr. Bartos La
jos beszélt, majd pedig Katona Mária szavalt. 
Léva elhunyt nagy költője, az öreg hegedős 
Dr. Kersék Jánoa emlékének is emléktáblával 
adózott az öreg diákok gyülekezete. Az 
összes emléktáblákat Spöttle Henrik volt lé
vai képezdésr, londoni szobrászművész ter
vezte és készítette.

Háromszáz öregdiák jött össze az újból 
magyarrá lett Léván, hogy hálát adjon a 
Teremtőnek és Léva város szellemének ami 
visszaadta Lévát és az öreg Alma Matereket.

FÉJA TIBOR.

A jubiláló Jónás Imrét 
Alsógyöröd díszpolgá

rává választották
(Ky.) Jónás Imre alsógyörödi rk. plébános 

folyó hó 27-én kettős jubileumot ünnepelt, 
pappá szent lésének 40. éa plébánosi műkö
désének 25. évfordulóját. Jinás Imrét a 20 
éves cseh megszállás a lat t az egész felvidéki 
magyarság a .gyórödi p«p“ néven mint a 
magyarság egyik fáradhatatlan és félelmet 
nem ismerő harcosát ismerte. Jónás Imre 
bátor magyar kiállása és a magyarság ügyé
ért folytatott állhatatos küzdelme nem tet
szett a Szlovák Ligának, meg a löki és mel
léki agrá- maradékbirtokosoknak is fullaj
tárjaiknak, akik állandó éa következetes kel
lemetlenkedésekkel szerették volna a harcos 
magyar papot a gyórödi p’ebániáról kiül
dözni, hogy abba saját szlovakosiló embe
rüket ültessék bele. A „gyórödi pap*  azon
ban keményen állt a vártán és sikeresen 
visszaverte az ellene intézett támadásokat és 
az alsógyörödi iskolában is a templomban 
nem tudták elnémítani a magyar szót, a ma
gyar imádságot és a magyar éneke*,  amint azt 
szerették volna.

Gyórödi negyedszázados plébánosságának 
hosszú ideje harcokban telt el. A Szlovák 
Liga díszes nagy iskolát épittetett Győrödön, 
hogy megölje vele a magyar iskolát. Amikor 
a szlovák iskola felépült, akkor a magyar 
iskoli épületét hivatalosan .alkalmatlanná*  
nyilvánították éa bezárták. Jónás Imre ekkor 
egypár lelkes lévai magyar vezetőférfiu tá
mogatásával maga fogadott tanitót és a plé
bánia udvarán taniitatott; állhatatosságával 
sikerült elérnie, hogy a magyar iskola épü
letét végül Is kénytelen volt feloldani a ha
tóság az „alkalmatlanság" zárja alól.

Jónás Imre az Országos Magyar Keresz
tényszocialista párt keretében is szorgos 
munkát végzett mint a párt országos veze
tőségi tagja s egyidöben a lévai járási párt
szervezet elnöke is. A msgyerság iránti ál
dozatkészsége, szociális gondolkodása közis
mert és általános tisz'eletet s becsű éit szer
zett nevének. Léva érdekeit is szivén viselte 
és előmozdította. A világháború előtt hosz- 
szabb időn keresztül Léván volt segédlelkész 
s mint ilyen, élénk részt vett a városi köz
életben mint a városi képviselőtestü'et tagja. 
A Lévai Keresztény Munkásegyesület is — 
amely a húsz év alatt a lévai nemzeti érzésű 
munkásság fellegvára volt — az ö létesítése, 
de nevét Léva szociális életébe még ennél 
is élesebben a hegyalatti harminc mezőgaz
dasági muokásház kiharcolásával irta be. Hí
veinek kitűnő lelkipásztora és igazi atyja, aki 
nemcsak tanáccsal, de ha kell, egyébként is 
megsegiti. Nagyszombatban nem igen tet
szett gránitkemény magyarságr, mert negy
venéves papsága alatt nem díszítették tel a 
lila övve1. A jubileumi szentmiséjén, amelyet 
papi segédlettel végzett, zsúfolásig megtelt a 
templom a hívekkel és s környék intelligen
ciájával. A jubiláns oltártestvérei ia nagy 
számban vettek részt az ünnepélyen. Megje
lent ott Koczor Gyula főispán, dr. Gasparetz 
Béla vármegyei főjegyző, Léva képviseleté
ben Klain Ödön polgármester, dr Kmoskó 
Béla kir. közjegyző. Az ebéd során számo
sán köszöntötték a jubilánst és sok Írásbeli 
üdvözlés is érkezett. Az üdvözlő beszédek 
sorából kiemelhetjük Koczor főispán, Sodró 
alezredes. Gregorovits Lipót, Rechanek dió
szegi és Ernst me léki plébánosét és az iskola
igazgatóét. A község képviselötestü'ete Jónás 
Imrét díszpolgárává választotta és az erről 
szóló díszoklevelet a község küldöttsége ez- 
alkalommal nyújtotta át a kiváló lelkipász
tornak.

— FORGALMIADÓ - KIRENDELTSÉGET 
LÉVÁNAK. Léva város tanácsa tárgyalta a 
lévai közgazdasági érdekképviseletek memo
randumát, amelyben azok forgalmiadé-kiren
deltségnek Léván való létesítését kérik. Léva 
ugyanis tudvalévőén az esztergomi forgalmi
adó hivatal hatáskörébe tartozik és a nagy 
távolság nehézzé teszi az érintkezést. Léva 
tanácsa a memorandumot pártolóén terjeszti 
fel a pénzügyminiszterhez.
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KULONFÉLÉK_J
— LÉVÁT MEGYEI VÁROSI RANGRA 

EMELTÉK. Tudvalevő, hogy a csehszlosák 
közigazgatási „reform*  Láva rendezett taná
csú várost községgé fokozta le. A felszaba
dulás után Léva a többi fissal csatolt váró
tokhoz baaonlóan kérte városi jogkörének 
elismerését, amit a kormány készségesen tél
iesített is. A hivatalos lap f. hó 29 én meg
jelent számában közli az erre vonatkozó mi
niszteri rendeletet, mely szerint Beregszász, 
É’sekujvár, Léve, Losonc és Rimaszombat 
julius 15. napiétól a megyei varosok közé 
soroztainak A rendelet kimondja azt is, 
hogy mindaddig, amig a hatályos jogszabá
lyok alapján a képviselőtestölet jonérvénye- 
sen meg nem alakul, a 9.330—1938 M. E, 
sz. rendelet alapján megalakult képviselőtes
tület működik. Az em'itett megyei városok 
kötelesek ezévnek hátralévő részére költség
vetést késziteni és szt augusztus 31-ig az 
alispán elé terjeszteni. A költségvetés meg
állapítása során a pótadó hu csának megál
lapítása kérdésében is határolni kell. Mind
addig, mig ez a költségvetés jóváhagyást 
nem nyert, a kiadásokat a nagyközségi szer
vezetben megszabott keretek között lehet tel
jesíteni. Az önkormányzat viteléhez szüksé
ges, valamint a törvények áltsl megalko'ni 
rendelt szabályrendeleteket egyéven belül 
megalkotni kötelesek. Az uj szabályrendele
tek hatálybalépéséig a jelenleg érvényben 
levő szabályrendeleteket a polgármester meg
hallgatása után a miniszter módositbatja, 
vagy hatályon kisül helyezheti, ill. az idevo
natkozó rendelkezéseket megállspithalja. 
Örömmel regisztráljuk Láva t lőlép'etését és 
kijelentjük, hogy egy percig aem kételked
tünk abban, hogy a m. kir. kormány a hű
séges Léva kívánságát ne teljesitené.

— TANÍTÓI ÁTKÉPZŐ TANFOLYAM 
LÉVÁN ÉS IPOLYSÁGON. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter rendeletére a felszaba
dult területeken működő kir. tanfelügyelők a 
felvidéki tanítóság részére átképző tanfolya
mokat rendeznek. Ezek célja, hogy az eddig 
elazakitva volt területeken működő, vagy mű
ködött tanitói kar nagyobb vonásokban meg
ismerje anyaországunk mindazon műnkéit, 
amelyeket húsz év alatt nemcsak közokta
tási vonatkozásokban, hanem á tatában ia al
kotott, mert ezek ismerete nélkül el sem 
képzelhető tervszerű, céltudatos magyar nern- 
zetépitő tanitéi és nevelői munka. E tanfo
lyamok munkaanyagába beállították általá
nosságban a mai magyar alkotmányt, a mai 
magyar közigazgatást, különösen pedig a mai 
magyar közoktatást, a magyar iskolarend
szert, a népiskolai tantervet és utasitást, a 
népiskola szervezetét és igazgatását, a ma
gyar tanügyi igazgatást és iskolafelügyeletet, 
az állami és nem állami tanítók jogviszonyát 
és illetményügyét, a kisebbségi oktatást, ta
nítók továbbképzését, a háború utáni peda
gógiai irodalmat, a háború utáni szépirodal
mat, ifjúsági irodalmat. Birs és Hont k. e. e. 
vármegyék területén négy tanfolysm lesz: 
Ipolyságon és Léván julius 10-töl 15 ig, Ipoly
ságon ju'ius 17-tól 22 ig s Láván a szlovák 
iskoláknál működő tanítók részére jut 24 tői
29-ig.  Dr. Marisa Dénes, a megye népoktn- 
tásügyének vezetője gondoskodott arról, hogy 
minden tanitó résztvehessen a tanfolyamon 
— azok is, akik már a nyári tanfolyamokon 
vesznek részt. A tanfolyam hallgatóinak sz t- 
ma 70—130 között mozog. E őadók: Dr 
Mártsa Dénes kir. tanfelügyelő, Boldis D i- 
zső dr. tanügyi tanácsos, Padányi F. Antal 
áll. tanitóképzö-intézeti igazgató, Tárnáé J >- 
zsef népművelési titkár, Tanai Antal áll. ta
nítóképző intézeti tanár, Drozdy Gyula a 
Néptanítók Lopja főszerkesztője s Kisa Jó
zsef gyakorló-iskolai tanitó.

— MA FAGYLALTDÉLUTÁN. A Vörös
kereszt jótékonycélu fagylaltdélutáoja ma, 
vasárnap délután 5 órai kezdettel lesz a 
városligeti sportpályán. A kedélyes összejö
vetelre igen sokan készülnek. A nagy attrak
ció, a szépségverseny éa a tánc nagy von
zóereje a fagylaltdélutánnak.

— NAGYSZABÁSÚ ÜNNEPSÉG KERE
TÉBEN avatta fel Nagysáró község Ország
zászlóját, melyet a dorogi bányamunkásság 
adományozott. A bányászok csapata uj mi- 
gyarviseletü díszruhájában vonult fel a köz
ségbe. Vitéz Sághy Antal igazgató adta át a 
lobogót, majd Kostyál János községi főjegyző, 
valamint Pásztor Gábor biró szavai után az 
Ereklvés O szágzászló Nagybizottsága nevé
ben Széli Sándor dr. tb. főszolgabíró mon
dott nagyhatású avatóbeszédet. Jeszenszky 
Kálmán kanonok, Pap József re’, lelkész 
mondottak áldást, Szabó Mhlly lövésztiszt, 
dorogi és helybeli leventék mondottak még 
beszédeket. Az üonep'ő közönség sorában 
ott láttuk Mailáth László lévai főszolgabírót 
és Láva város küldöttségét is.

— KINEVEZÉS. Az igazságügyi miniszter 
dr. G/apay Ede zsilizi ügyvédet ipolysági 
kir. közjegyzővé nevezte ki.

— A GYÜMÖLCSTERMELŐK ORSZÁ- 
GOS EGYESÜLETÉNEK Bars—Hont var
megyei Tagegyesülete junius hó 29 én tar
totta alakuló közgyűlését Lé/án. Az egyesület 
hivatva van a vármegye gyümölcstermelését 
tervszerűen és hasznosan irányítani. A jelen
lévők nagy lelkesedéssel mondták ki vitéz 
Vadas Rizsö szobi járás főszolgabírójának 
indítványára az egyesület megalaku ását Az 
egyesület diszelnökévé Koczor Gyula főispánt, 
elnökévé Sáska Dezső alispánt, ügyvezető 
igazgatójává vitéz Vadas Rszső főszolgabírót 
választották meg. A közgyűlésen Bezzeg Sán
dor országos főintézö ismertette az egyesü
let céját és alspszabályait, majd Undi 
György intéző fogla kozott az egyesület fel
adataival.

— GYÁSZHIR. Su'yos veszteség érte 
Vida Jónás polgártársunkat és nejét, akiknek 
fia, Vida Zoltán orvostanhallgató élete virá
gában, 26 éves korában Budapesten váratla
nul e hunyt. A szép reményekre jogoaitó ifjú 
életét tüdőgyulladás oltotta ki. Vida Zoltán 
ismert alakja volt a magyar i'jusági mozgal
maknak és egyik lelkes vezetője a garam
völgyi főiskolások körének. Földi maradvá
nyait Lávára szaliitották és itt helyezték örök 
nyugalomra nagy és őszinte részvét mellett. 
Halálát a bánatos szülőkön kívül József, Etel, 
férjezett Bsrlha Dizaőné, Klári, Miklós, Zsu 
zsika és Tibor testvérei, továbbá a rokonság 
gyászolja. — Hiaványi József tanitó, Ülté
nek 44 évében Láván f. hó 29-én elhunyt.

— A KÖZIGAZGATÁS MUNKÁJÁT nagy
mértékben megnehezíti az, hogy a községi 
számadások sok helyen eltűntek, a csehek 
magukkal vitték azokat. Az alsópéli jegyzői 
hivatalban most folyik a vizsgálat, mert a 
jegyző sikkasztott és megszökött. Az összeg 
még nem ismeretes. A napokban a belügyi 
és pénzügyi minisztériumból vegyesbizottaág 
fog kiszállni, hogy a színhelyen tanulmá
nyozza a községek költségvetéseit. Az arra 
rászoruló községek állami segélyesbe bizott
ság véleményezése alapján fog történni.

— LÉVA VÁROS IDEGENFORGALMI 
IRODÁJA. Előzetes bejelentésre szakavatott 
vezetőkkel kalauzolja az iskolák, egyesületek, 
idegen — vendégforgalmi és utazási irodák 
társas, tanulmányi kirándulásain résztvevőket. 
Rendez társasutazásokat, népnevelő, ipari, 
gazdasági, tanulmányi utazásokat. Tájékoz
tatót nyújt: hazai nyaralás, fürdőzés kérdé
seiben. A város látogatására érkező csopor
toknak az irodában kell jelentkezniük, ahol a 
város nevezetességeinek megtekintésére szol
gáló belépő füzetet, e'szállásolási és ellátási 
utalványokat ismertető brozsurákat átvehetik.

— MIÉRT EMELTÉK FEL A KENYÉR 
ÁRÁT ? E héten a lévai pékek önhatalmú
lag felemelték a kenyér és sütemény árát. A 
hivatalos jelentés szerint Magyarország gaz
danépe jó termésre élesíti a kaszáját, igy a 
lévai pékek váratlan drágító akciója meg
döbbenést keltett a fogyasztók körében. A 
lévai pékek nyilván elfelejtették, hogy Ma
gyarországon árkormánybiztos is működik.

— AZ ÉRSEKUJVÁRI TAKARÉKPÉNZ
TÁR — a Msgyar Közgazdaság jelentése 
szerint — megállapodott a Dunabankkal több 
fiókja, igy a lévai fiók átvételére is.

— NÉPRÁD1ÖVAL lát el az állam szep
tembertől kezdve minden községet, igy min
den vidék bekapcsolódik a hírszolgálatba.

- BEIRATÁS A LÉVAI GYAKORLATI 
KÖZÉPISKOLÁBA. A szeptemberben meg
nyíló fiú líceumba a beiratáaok már meg
kezdődtek. Felvehetők azok a tanulók, akik 
a közép és polgári iskola IV. osztályát si
kerrel elvégezték és 17. életévüket még be 
nem töltötték. Beiratáshoz szükséges: szüle
tési anyakönyvi kivonat, tanúim, értesitö és 
helyhatósági bizonyítvány. Biiratási dij 9 
Pengő. A líceum internátussal lesz egybe
kötve.

— SZÜLÖK FIGYELMÉBE. Az irgalmas 
nővérek intézete hajlandó visszaállítani a 2 
éves kereskedelmi iskolát, elegendő jelent
kező esetén. Azért az intézet vezetősége 
felkéri a mf. s’.ü’őket, akik leányaikat a lent- 
nevezett iskolába járatni hajlandók, hogy 8 
napon belül az intézet tőnöknőjénél jelent
kezzenek. Külön tanfolyam nyilik a zárdá
ban a következő isk. évben felnőttek részére 
fehér- ós szines hímzésre, valamint fehérne
műszabás- és varrásra is. Ju ius hó 10 töl 
erre a tanfolyamra is fogadunk el jelentke
zőket. A mt. szülök tudomására hozzuk, hogy 
az intézet Internátusába felveszünk elemi-, 
po'gári iskolai-, valamint továbbképző inté
zeti növendékeket. Tájékoztatással szivesen 
szolgál az intézet fönöknője.

— MA ESTE HARMADSZOR adják elő 
az iparoskörben a „Mit susog a fehér akác” 
kitűnő operettet.

— AZ ÁRVA SZÉK KÖRÉBŐL. Birs és 
Hont k. e. e. vármegyék árvaszékének egyik 
ülnöke havonta egymásután három napon 
Ipolyságon fog hivataloskodni. E-.t a három 
napot az árvaszéki elnök minden hónap 
harmadik vasárnapját megelőző csütörtök, 
péntek és szombati napokban állapította 
meg. Ezen napokon az árvaszéki ülnök a 
fősrolgabirói hivatalban hsz található.

— LÉVÁN NINCS HITES SZLOVÁK 
FORDÍTÓ. A gyakorlati élet során megálla
pítást nyert, hoc? Léván hiányzik a hites 
szlovák fordító. A visszacsatolt részen elő
fordul, hogy egy szlovák hivatalos aktáról 
hiteles magyar fordítást kell beterjeszteni és 
nincs aki ezt a munkát e.végezné. Kérjük 
az illetékes hatóságtól e kérdésnek meg
oldását.

— A GARAM ÁLDOZATAI. Megrendítő 
esemény törtéot a mű t hét szombatján, dél
után Aiaóváradon. ahol két cserkész a Ga- 
ramba fulladt. A 943-as cserkészcaapat mint
egy húsz taggal Alsóvárad község határában 
ütött tábort, majd több cserkész a meleg 
elől a Garam hüs vizében kereaett enyhülést. 
Fürdés közben a csapat két tagja, Jámbor 
Károly 21 éves és Fábián Irtván 18 éves 
gödöllői származású cserkészek görcsöt kap
tak és mindketten alámerültek a vízben. 
Veress László ottani ref. lelkész mentésükre 
sietett, de eredménytelenül, igy mindketten a 
Gsramba fulladtak. A tragikus eset nagy 
részvétet keltett az egész vidéken. Holttestü
ket hosszas kutatás után lelték meg. Az 
egyikét hétfőn reggel Felsővárad, a másikat 
pedig hétfőn este Tőrénél.

— A SZILVA ÉRTÉKESÍTÉSE ASZALÁS 
UTJÁN. Ha a szilvatermés bőséges, az ára 
rendszerint igen alacsony, úgyhogy néha még 
a szedési és szállítási költséget is alig fedezi. 
Máskép alakul azonban a helyzet, ha a szil
vát megaszaljuk. Ezáltal a termés egyrészét 
elvonjuk a piactól és a jó aszaltszilvának 
korlátlan mennyiségben mindig jó ára van. 
Célszerű tehát, hogy a termesztők egyúttal 
— még közepes termés esetén is — asza
lással is foglalkozzanak. Igen célszerű, olcsó 
és jó aszalót építhet magának minden ter
mesztő aszerint a — rajzokkal és fényké
pekkel is ellátott — leírás ezgrint, amit a 
földművelésügyi minisztérium kertészeti osz
tálya minden érdekeltnek egyszerű levelező 
lapra díjtalanul megküld. A leirásban az asza
lás menete ia ismertetve van. A levelezőla
pon közölni kell, hogy hány darab, milyen 
korú szilváiénak körülbelül mekkora termé
séről van szó. A földművelésügyi minisrté- 
rium a szilvaaszalást népszerűsíteni akarja. 
Ezért ilyen egyszerű aszalók építésére indo
kolt esetekben mérsékelt építési segélyt is 
hajlandó nyújtani. A segély elnyerésének 
feltétele, sőt a kérvényürlap is a leíráshoz 
mellékelve lesz.
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gsids, földbirtokos, á'dásoa életének 72 ik 
évében elhunyt. Földi msrsdványait f. bó 
3 án d. u. négy őrskor helyezik örök nyu
galomra a ref egyház szertartása szerint, a 
lévai kórház halottas házából.'

— A CSEH SZLOVÁK ÍTÉLETEK REVI. 
ZIÖJA A VISSZACSATOLT FELVIDÉKEN. 
A Bubipesti Közlöny közli a minisztérium
nak a Magyar Szent Koronához visszscsatolt 
felvidéki területeken a magyar polgári bün
tetőbíráskodás működésének megkezdésiről 
szóló pótrendeletét. A visszscsatolt felvidéki 
területeken a csehszlovák bíróság jogerős 
Ítéletével befejezett ügyekben az uj rendel
kezés lehetővé teszi, hogy bárki — tekintet 
nélkül az elitélés óta eltelt időre — az újra- 
felvételi eljárás formaságéitól mentesen, 
rövid utón annak megállapítását kérheti a 
bíróságtól, hogy a csehszlovák birösf.g ítéle
tében terhére rótt bűncselekményt nem kö
vette e', vagy bogy bűnössé nyiivánitáia nem 
felel meg a magyar törvényekben megnyil
vánult jogi felfogásnak és ezáltal mentesülhet 
a cselstlovák bíróság Ítéletéből eredő 
minden joghátránytól, különösen attól, hogy 
erkölcsi bizonyitványában büntetett előéletű
nek tüntetik fel.

— 1212 EGYKÉS KÖZSÉGE ÉS VÁROSA 
van Magyarorsságnsk, amint a legújabb sta
tisztikai adatok mulatják, az egykés jelleget 
a 20 ezreléken aluli születési arányszám 
állapítja meg. Az 1212 községnek-városnak 
népessége 3,835.363 lélek, azaz az ország 
lakosságának több mint 40 százaléka, e la
kosságból 1.263 926 főt tesz ki az agrár
népesség. tehat az egykén helyek lakossá
gának 33,.'az egész ország agrárnépességének 
pedig 28 százalékát. A 20 ezrelékeken aluli 
szaporodásu vidéken leginkább hívei az egy
kének a közalkalmazottak s az értelmiségi 
szabadfoglalkozásúak, 62.2 százalékkal ; 
vallás szerint az egykében Dunánlúon a re
formátusok vannak elől, viszont az Alföldón 
és északon a katolikusok, nemzetiség sze
rint az egyke gyászzaszlóját leginkább a 
németség lobogtatja, után uk a magyar vi
dék jobb gazdái következnek. (Községi köz
löny).

— AZ UJ TANÉV SZEPTEMBER 4-ÉN 
KEZDŐDIK ÉS JUNIUS 7 ÉN ÉR VÉGET. 
A kultuszminiszter rendeletileg intézkedett 
a jövő tanév megnyitásáról és az eddigi ren
delettel szemben, amely szeptember 10 ében 
jelölte meg az első tanítási napot, a jövő 
tanév kezdetét szeptember 4-ére állapította 
meg. Az uj tanév jun. 7-én fog végződni, 
illetve ez lesz az utolsó tanítási nap. Az 
utolsó tanitási napot követő hat nap alatt 
tartják meg az évzáró vizsgákat, amelyeket 
juo. 13 án kell befejezni. E-.t követő egy 
héten belül tartják a tanév ünnepélyes záró
ünnepségét, majd a következő tanévre azóló 
beiratásokat.

— MIKÉNT MENTIK MEG AZ ELSÜ- 
LYEDT TENGERALATTJÁRÓK LEGÉNY
SÉGÉT, mit éreznek és mit remélhetnek a 
tengeralattjáróba bezárt emberek, erről a 
szomorú témáról ir Fetneházy Zalán a Búvár 
legújabb számában. És ugyanígy általános 
érdeklődés kísérheti az utána következő ta
nulmányok egész sorát is : nemes Suhay Imre 
Délamerikát ismertető cikkét és pusztuló cí
meres msdarunknak, a hollónak leírását 
Dorning Henrik tollából. Külön érdekessége 
a számnak Neugebauer Tibor cikke, mert a 
mindennap emlegetett atombontáshnz szük
séges eszközökkel ismertet meg. Actél Már
ton a növényvédelemnek nálunk is alkalmaz
ható módját mutatja be ama munkálatok 
kapcsán, amelyeket az Északamerikai Egye
sült Államok alkalmaztak a gyspolbogár kár
tevése ellen. M hályhegyi Géza, Toborffy 
Géza, Giál István, Rotaridea Mihály, Gunda 
Béla, Meaterházy Jenő és Molnár Gyula cik
kei és a népszerű Technika, A tudomány 
műhelyéből és rejtvénvrovat méltóvá teszik 
a Búvárnak Cavallisr József dr. kezéből ki
került mostani számát az eddig megjelen
tekhez.

— A MEGNAGYOBBODOTT ORSZÁG 
ADATAI. A Magyar Statisztikai Szemle ez
úttal is érdekes hiteles és tanulságos füzet
ben számol be az ország legfontosabb gaz
dasági, szociális és forgalmi adatairól. A 
többi közt véglegesen megállapítja, hogy mi
lyen arányban nőtt meg Migyarorszég terü
lete a visszakapcsolások folytán. Eszerint 
Magyarország területe ma összesen 117.160 
négyszögkilométer, amelyben 1930-ban ösz- 
szesen 10.31 millió lélek élt. Ez a szám 
mostan 5 - 600 ezer fővel szaporodott. Négy
szögkilométerenként 86 5 a lakosok száma. 
A községek és városok száma pedig 4758-ra 
rúg. Érdekes a felekezeti adatok eltolódása. 
Eszerint a római katolikusok aránya 61.3 
százalékra rúg az ország lakosságából, a gö
rögkatolikusoké pedig 5.9 százalékra. A re
formátusokra a lakosság 19.5 százaléka esik, 
ami csökkenést jelent, az evangélikusokra 
viszont 5.6 százalék, ami több az eddiginél. 
A zsidók százalékos aránya 5.8. A nemze
tiségi megoszlás adatai szerint a magyarság 
aránya a mai területen 84.1, a németeké 7, 
a ruthénoké 3.9, a szlovákoké pedig 3 szá
zalék.

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű.

A LÉVAI LÁNY
A lévai lányok 
Szépek, csinosak 
Szeretnek játszani, 
Kacagni sokat. 
Vidámak, boldogok 
Örül mindahány, 
Mikor sétálni megy 
A lévai lány. 
Remegve boldogan 
Megy a' lány sereg, 
Hisz a lévai lány 
Sétálni szeret. 
S amit eddig titkon 
Vágyott -. íme már 
Csokos magyar nyár lesz 
Az idei nyár.
.s most, hogy nyiladoz már 
Léván az akác 
Sok leányt korzón 
— Lelkem — sírni látsz 
Pajzán magyar tiszt és 
Komor közlegény 
Sok leányt majd elvisz 
Csekkül, könnyedén.
8 a lévai lányok ? 
Szőke, barna mind 
Bízva szép reménnyel 
Flangéroz megint 
Hiszik rendületlen 
A sok gavallér 
Férjuram lesz sorba' 
Csendes, csacska férj. 
S hogyha hazamennek 
A korzóról ők, 
Későn fekszenek le 
Es korán kelők. 
Dolgozik két kézzel 
A lévai lány 
Magyar kikeletnek 
Édes hajnalán . . . 
Rendbe tartja házat, 
Szorgos, pénzt keres 
Asszonynak - oh hidd el- 
Nagyon érdemes. 
Hazám iffusága ! 
Ha emészt a láng 
Vegyél feleségül 
Szép lévai lányt. 
Kövesd vitézeink' . . . 
Ha elhoz a sors 
Lévára... vagy egyszer 
A filléres gyors 
S megállsz újra Léván...
— Itt a főtéren 
Ahol annyi álom 
Manapság terem. 
S jobbra, balra nézel.. . 
Ahogy járnak ők 
Ezek a gyönyörű, 
Huncutszemü nők. 
Fogd meg kezét egynek 
Helyettem is már, 
Kinek e szép korzó 
Semmit se kínál . . . 
Hiszen régen elmúlt 
Az a szép idő, 
Midőn lángra gyújtott 
Egy lévai nő .. .

MAROSI FEKETE LAjOS,

— ÜGYNÖKÖK VISSZAÉLÉSEI A FEL
VIDÉKEN. A Felszabadulás óta a Felvidéket 
valósággal ellep'ék a könyv- és egyéb ügy
nökök. Nincs nap, hogy magánlakásokban, 
üzletekbe, irodákba egy-két ügynök, vala
melyik anyaországi kiadó vagy egyéb társu
lat, cég megbízásából be ne kopogtatna el
adni való könyvvel, oklevéllel, térképpel, kép
pel és százféle áruval. Az első hetekben 
tömeges megrendelések történtek és nagyon 
sokan egészen értéktelen dolgokat vásárol
tak, részben mert nem tudták, hogy miről 
van ázó, részben pedig azért, mert az ügy
nökök a hazafias érzésre apelláltak. Később 
a lakosság rájött arra, hogy a vásárlásnak 
semmi köze a hazafias cselekedethez a a 
vételkedv a minimumra csökkent, viszont 
egyes ügynökök egyre követelőbben lépnek 
fel. A helyi hatóságok tudomást szereztek 
az ügynökök magatartásától s mindenütt fel
hívást intéztek a lakossághoz, hogy mihelyt 
valamelyik ügynök ilyen eszközzel akarja 
üzletét megkötni, nyomban tegyenek erről 
jelentést, az ilyen ügynökökkel szemben 
szigorú eljárás indul. (Községi közlöny.)

Csak helybeli
iparossal 

dolgoztass I

Hol pihenjük 
ki az év fáradalmait?

Ma, amikor az élet fokozott követelményekkel 
lép fel férfi, asszony és serdülő gyermekkel szem
ben és amikor az eletnek küzdelmei, mindennapi 
problémái testileg és lelkileg kimerítik az embere
ket, komoly megfontolás tárgyává kell tennünk, 
hogy az évenként kijáró, aránylag rövid szabadsá
gunkat hol töltsük el, hol nyaraljunk, üdüljünk és 
ha szükséges, hol keressünk gyógyulást, vagyis hogy 

hol szerezhetjük meg magunknak és családunk
nak azt a testi es lelki felüdülés, amely képessé 
tesz bennünket arra, hogy hivatásunkat, mun
kakörünket testi és lelki erőben megujhodva 
folytassuk ?

Ezt mindenkinek idejében kell átgondolnia, jól 
megfontolnia, hogy nyaralása, üdülése és pihenése 
minél eredményesebb legyen.

Oly helyet kell keresnünk, amely egyesit magá
ban olyan tényezőket — főleg gyógytenyezőket —, 
am lyek alkalmasak arra, hogy az élet dolgozó 
fáradozó vándorának üdülést, pihenést és nyugalmat 
tudjon biztosítani és amellett kellő szórakozást is 
és ha kell, gyógyulást adó fürdővizével és ivókúrá
jával is rendelkezésre álljon. Mindezek mellett 
jelentős szerepet játszik az is, hogy az általunk 
kiválasztandó hely természeti szépseggel és kultú
rával legyen megáldva.

Amikor fenti elgondolásainkat előrebocsátjuk, 
úgy véljük, hogy hasznos szolgálatot teszünk i. t. 
olvasóközönségünknek, ha

felhívjuk figyelmüket Parádgyógyfürdőre, 
ahol személyesen győződtünk meg arról, hogy ha
zánknak ez a rejtett kincse s gyöngye magában 
foglalja mindazokat a tényezőket, amelyekkel a 
nyaraló, üdülő és gyógyulást kereső közönség leg
messzebbmenő igényeit kielégítheti.

Hogy mit nyújt Párád, az a fürdőigazgatóság 
által bárkinek készséggel megküldendő prospektus
ból részletesen megtudható. Mi csak annyit emlí
tünk meg, hogy a 126 holdas parkban épült 6 
szállodában 275 korszerűen berendezett hideg-meleg 
folyóvizes szoba áll a vendégek rendelkezesere. A 
nagy vendéglő konyhája és diétás ételei kiválóak. 
Arzén-vasas-timsós fürdőjét, szénsav fürdőit, kor
szerűen berendezett vizgyogyintézetét a gyógyulást 
kereső vendégek látogatják, továbbá kénes savanyú
vize (Parádi viz) és lythiumtartalmu Clarisse for
rásvize ivókúrák használatára szolgál. Mindezeket 
kiegészíti a gyönyörű fekvésű hegyi strand 24 
fokos vizével, remek kilátással a Mátra hegyláncára.

A sportoló vendegek rendelkezésere áll 3 tenisz
pálya, a turistaságot kedvelő vendégek pedig a 
nagy kiterjedésű parkkal összefüggő 5000 holdas 
nagy vadaskertben gondozott sétautakon elvezetés 
kirándulásoknak lehetnek részesei. A nagyvendég
lőben, bárban cigány és jazz zezekar szórakoztatja 
a közönséget és a táncoló fiatalságot. A reggeli és 
ivókúrák ideje alatt a cigányzenekar szolgáltat 
térzenét.

Igyekeztünk röviden megírni mindazt, ami olvasó
közönségünkét érdekelheti és úgy gondoljuk, jó 
szolgálatot tettünk azoknak, akik meg nem ismerik 
azt — a hangos reklámoktól tartózkodó — kiváló 
gyógyhatású gyógyfürdőt: Parádot.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Fáber Ferenc, Sebeszta Irén fia Fe

renc — Koncsal Lajos, Rendek Ilona leánya Mária 
— Szenes! Gyula, Harmadi Júlia leánya Mária.

Házasságok. Danis András rk., Tóth Jolán ref. — 
Fischer Jenó izr., Simko Gabriella izr.

Halálesetek. Szappan József 25 éves — Mészá
ros Simon 38 éves — Koncsal Mária 50 perces — 
Hlaványi József 44 éves.

A Bars rádió műsora:

Vasárnap
BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8.45 Hirek. 

10 Ref. istentisztelet. 11 Egyházi ének és szentbe
széd a várplebánia-templomból. 12.30 Operaházi ze
nekar. 14 Hanglemezek. 15.45 A rádió szalonzene
kara. 16.30 „A magyar népdal", előadás. 17.10 Mursi 
Elek cigányzenekara. 18.45 Vásárhelyi Magda zon
gorázik. 19.15 Hirek. 20.10 „Balatoni est" — két 
balatoni idill (hangjátékok). 21.40 Hirek. 22 Tánc
lemezek. 23 Kurina Simi cigányzenekara. O.Oo Hírek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 „Ágyuöntő Gábor Áron", előadás 12.10 
Szalonötös. 13 30 Állástalan Zenészek Szimfonikus 
Zenekara. 14.30 Hirek. 16.15 Diákfel ra. 16.45 Hírek
17.40 Kiss Lajos cigányzenekara. 19.15 Hirek. 19.25 
Gere Lola, az Operaház tagja énekel zongorakise- 
rettel. 20.10 Magyar Női Kamarazenekar. 21.40 Hí
rek 22 Koncert Fúvószenekar. 23 Hanglemezek. 0.05 
Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Simonyiné Gróh Klára hegedül, Varga 
Klára énekel zongorakisérettel. 12.40 Hirek. 13.30 
Csorba Dezső cigányzenekara 14.30 Hirek. 16.45 
Hirek. 17.10 Hanglemezek. 18.40 Tárogató-, harmo- 
nium- és hárfaegyüttes. 19.15 Hirek. 19.55 Hang
szerkabaré. 21,10 . Lendvai Jóska cigányzenekara.
21.40 Hirek. 22 A rádió Szalonzenekara. 23 Hon
védzenekar. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 „A csapadékok", felolvasás. 12.10 Ba- 
lalajka-zenekar. 12.40 Hirek. 13.30 Hanglemezek. 
14.30 Hirek 16.15 Diákfélóra. 16.45 Hirek. 17.10 
Radics Béla cigányzenekara. 18 A magyar Rádió 
mikrofonja a lengyel fővárosban (közvetítés Varsó
ból). 18.40 A rádió szalonzenekara. 19.15 Hirek. 
19 35 „A mátyásmadár", hangjáték 3 felv. 20 40 
Operaházi zenekar. 21.40 Hirek. 22 Tánclemezek. 
23 Rácz Zsiga cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, Hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Felolv. Móricz Pál elbeszéléseiből. 12.10 
Danyi József cigányzenekara. 12.40 Hirek. 13.30 
Oiszágos Postászenekar. 14.30 Hirek. 16.45 Hirek.
17.40 Tánclemezek. 19.15 Hirek. 21 „Nyári este 
Chopin szülőháza előtt". 21.40 Hirek. 22 Francia 
operettrészletek. 23.30 Fátyol Jancsi cigányzene
kara. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 „A történelmi Magyarország eltűnt 
vándorai", felolv. 12.40 Hirek 12.55 Zsurka Péter 
hegedül, zongorakisérettel. 13.30 Sthymmel Miklós 
tánczenekara. 14.30 Hirek. 16.15 Diákfélóra. 16.45 
Hirek. 17.10 A rádió szalonzenekara. 17.40 Sport
közlemények. 18.40 Külügyi negyedóra. 19 15 Hirek. 
19.25 „Az én rádióműsorom", hanglemezek. 21.10 
Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40 Hirek. 23 
Pertis Pali cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Honvédzenekar. 12.40 Hirek. 13.30 Hang
lemezek. 14.30 Hirek. 16 15 Bónis Mária meséi. 16.45 
Hirek. 17.40 Tánclemezek. 19 15 Hirek. 19.25 B. Fe
hér Miklós és Nagy Olivér hegedű- és harmónium- 
számai. 20.10 Közvetítés a Márkus Park-szinházból 
„Dalol a nyár", zenés vígjáték 4 felv. 21 Hirek. 
21.35 Hirek. 23.20 Balázs Kálmán cigányzenekara. 
0.05 Hirek.

rí I - ház piac közelébe. Érdeklődni
116)00 lehet. Bem utca 4 b. 789 

Két szobás teljesen uj modern lakás augusz
tus 1-töl kiadó. Felszabadulás útja 9

Varsányi asztalosnál. 790

G;_ _ _ 'a, fiú a nyári szünidő alatt 
imndZISld kisebb diákok tanítását 

vállalná. Cim a kiadóban. 791 

S P O R T Rovatvezető: BOROS BÉLA

LTE-CHINOIN BUDAPEST 3:1 (1:0)i biró: 
Gábris. Az LTE Kátay, Dohány-Ujvárv, Várady, 
Benyovszky, Ocsiák, Horváth II, Nemcsok, Halasz, 
Horváth III, Horváth 1, összeállításban lepett po
rondra. A mérkőzés nagyszámú közönség előtt 
ünnepélyes zászlócserével kezdődött Dr. Korpás 
László alelnök üdvözölte a vendégeket, akiknek 
neveben Kmoskó Sári földink válaszolt. Budapesti 
bíróval kezdődött a mérkőzés, de rosszullete miatt 
Gábris ugrott be. Az első felidőben a vendégek 
több rohamot intéztek az LTE kapuja ellen es 
10-ra vezettek. A második félidőben, Dohány, Kátay, 
Várady es Horváth Hl, hiányoztak, akiknek helyebe: 
Jancsó, Mátyás, Juhász es Csákányi léptek. A 
játék képe ekkor megváltozott és Horváth II a 10, 
25 és 36 percben egymásután három gólt lőtt. Az 
LTE játékosai közül Kátay és Jancsó kapusok jól 
vegeztek feladatukat. A Dohány—Ujváry hátvedpár 
szintén jól működött, a második félidőben Mátyás 
gyenge volt, de Ujváry annál jobb. Várady nem 
való az első csapatba, Benyovszky, Ocsiák jók 
voltak és Horváth I, jobb fedezet volt, mint szélső. 
Horváth II, különösen a második félidáben kiválót 
nyújtott, Nemcsok erősen küzdött, Halász lövéseivel 
tűnt ki, Horváth III, gyenge volt, Juhász teljesen 
megfelelt. A biró jól vezette a mérkőzést.

KATONASÁG—LTE OLD-BOY 2:1 (1:1) Az 
LTE öreg ifjaink csapatából különösen Mészáros, 
Tóth, Steiner tűntek ki.

ÚJTELEP-CSERKÉSZEK 6:1 (4:0)

MA AZ LTE RÁKOSKERESZTÚRON JÁTSZIK 
selejtező mérkőzést a Nemzeti bajnokságba való 
bejutásért. Revanche mérkőzés jövő vasárnap lesz 
Léván. Ha győz, bekerül az ország legjobb csapatai 
közé, ha megverik, to ábbra is a régi helyen ma
rad. Bízunk abban, hogy a játékosok mindent 
elfognak követni, hogy városunk és egyesületünk 
színeit diadalra vigyék. Az LTE a következő össze
állítást jelzi: Kátay, Ujváry—Matulányi, Dohány, 
Benyovszky, Ocsiák, Horváth II, Nemcsok, Halász, 
Horváth I., Juhász. Tartalékok : Jancsó és Horváth III.

Léva város

4377—1939. szám.

Tárgy . Ciéplósi statisztika 
Összeállilála.

Hirdetmény
Mindazok, akik gözcséplőgéppel vagy mo

torikus erővel hajtott cséplőgéppel, vagy 
állati erővel hajtott járgáuyos cséplőgéppel 
az 1939. évi aratásból származó gabonát 
akár saját gazdaságukban, akár mások ré
szére csépelnek, az elcsépelt gabonanemüek 
mennyiségét éa termőterületét Láván a vá
rosgazdái hivatalban gazdálkodónkig beje
lenteni kötelesek.

Bejelentés megtételére külön statisztikai la
pok szolgálnak, amelyeket a szükséges infor
mációkkal együtt a városgazdái hivatal fog 
az érdekeltek rendelkezésere bocsátani.

Felhivom tehát mindazokat, akikre ez vo
natkozik, hogy az űrlapok és információk 
végett jelentkezzenek a városgazdái hivatal
ban 1939 junius 5-én, d. e. 8 órakor (Vár
megyeház II. em. 8. ajtó).

Akik ezen időben nem jelennek meg, azok 
ellen a legazigorubb eljárás lesz folyamat
ba téve.

Ismétlem, hogy aki ez évben bármilyen 
géppel saját vagy részcsépelést fog végezni, 
annak mindenkinek jelentkeznie kell, legyen 
az uradalom, bérlő, gazdálkodó vagy rész
cséplő.

Léva, 1939 junius hó 26.
Dr. KERSÉK 
b. városbiró.

Ma: a Kis-Pipába 
disznótoros vacsor

Kellemes kerthelyiség, — cigányzene I 
Olcsó árak.
jó italok! Szives pártfogást kér:

Szenessy Gyula, vendéglős

Marosfalva község elöljáróságától.

1291—1939. szám.

Hirdetmény
Marosfalva község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a község határában kb. 848 kát. 
holdon gyakorolható vrdászati jogát tiz évre 
azaz 1939 augusztus 1-től 1949 julius hó 
31ig bezárólag nyilvános árverésen haszon
bérbe adja. Vadállomány: Nyu', fácán, őz.

Nyilvános árverés 1939 juliua hó 16-án, 
délután 4 órakor leaz megtartva Marostalván 
a községházán.

Kikiáltási ár 100 pengő, bánatpénz 10 P.
Árverési feltételek Marostalván a községi 

bírónál éa Ujbarson a körjegyzői hivatalban 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Községi elöljáróság.

1403-1939

Árverési hirdetmény.
Dr. Holló József ipolysági lakos, végrehaj

tók javára végrehajtást szenvedők ellen 714 
P 30 f. töke erejéig a ipolysági kir. járás
bíróság C : 478 138 számú végzésével el
elrendelt végrehejtás során lefoglalt 2199 P 
50 f. becaértékü alábbi ingóságok: bútorok 
lovak, kccsik, dohánypajta, góró, gazdasági 
holt telizerelés Ipolysághoz tsrtozó Hangyás 
pusztán, 1939 évi ju'ius hó 10 én déli 11 
órakor biróilalag elárvereztetnek.

Ipolyság, 1939 junius 20
Árverés kiiüzési dij.- 6 P 80 f.

LUKÁCS MIKSA 
birósági végrehajtó.

123893-1939. szám. VII. 2 ügyosztály

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

sztérium VII. 2. ügyosztályában (Budapest, 
V., Báthory- utca 12. III 20. ajtó) az 1939. 
évi julius hó 12 napján deli 12 órakor tar
tandó zártajánla ú nyilvános versenytárgya
láson haszonbérbeadasra keiül a magyar 
kath. vallásalap Pozsony Nyitra k. e. e. vár
megyében, Ujlőt közös határában fekvő má- 
riacsaládi birtokának 1405 kath. ho d erdő 
és 635 kath. 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 vadáazáti 
joga. Versenytárgyalási és szerződési feltéte
lek a fentemlitett ügyosztálynál valamint az 
ujlóti közalapítványi erdőőrségnél szerezhe
tők be díjmentesen.

Budapest, 1939. éri junius hó

M. KIR. VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
MINISZTÉRIUM.

Hirdetmény.
A m. kir. Kormány elrendelte, hogy az 

összes belföldi betevők betétkönyvei külön 
jelzéssel láttassanak el, nehogy külföldi betevők 
itteni betéteiket pengőben vehesiék 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. 
Lévai Első Bank Léva 
Dunabank fiókja, Léva 

Národná banka fiókja, Léva 
Slovenszká banka fiókja, Léva.
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Tárgy: Mezei ét dűlő utak elazántása az 
egyes töldtulzjdonoiok által.

Hirdetmény.
Láva város tanácsának határozata folytáD 

figyelmeztetem az egyes földtulajdonosokat, 
hogy az uj kataszteri felmérések alapján 
határkövekkel kijelölt mezei és dU'ö utakat 
ne rongálják, arra trágyát, szemetet vagy 
a fö'dböl kiirtott káros gazokat és gyomokat 
oda ki ne hordják, de különösen ügyeljenek 
arra. — hogy az ültéiből el ne szántsanak, 
— mert ha ilyen eset a legközelebbi utvizs- 
gálatoknál észleltelne, — az illetők ellen az 
eljárás azonnal folyamatban lesz téve. — 
Ugyanis vannak esetek, hogy egyes föld
tulajdonos az úttestből 1—2 méteres sávot 
felszántott, bevetett. — Az ilyen esetek a 
jövőben nem lesznek megengedve, a azért 
ismételten is figyelmeztetek minden földtu
lajdonost, hogy az ilyenektől szigorúan 
őrizkedjenek.

Láva, 1939 évi június hó 20-án.

KLAIN ÖDÖN 
városbiró.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélheti érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

rí I • ház, mely áll 5 szobából és 3 ElődO konyhából, ugyanott azonnal kiadó 
két szoba, konyhás lakás. Bővebbet: Koháry 
utca 46.

jókarb n levő gyermekágy eladó 
Antal Gyula ut 42. 774

KI I *1  ' négy ház eladó vagyNagykalnan bérbeadó. Bővebbet:
Róbb Vilmosnál. 775

Lakásnak kiadó Klapka utca 10 számú 
ház. 778

D ' L J • Szent László utca 8 számú Deroeaao ház. nagy udvar és raktár 
épülettel július hó 1-től. Bővebb felvilágosítást 
nyújt a Lévai Első Bank r. t. 779

Pl J ' ?z0'5a. konyha telekkel Újtelepen. ElaOO Érdeklődni lehet Horváth tejkeres
kedésben. 782

Eladó ház Mángorló utca 29 sz. Petrás.

HL ’i I dohány-tőzsde tiszte- Uoorovitzky lettel jelenti hogy 
Bástya utcai üzlete vasár- és ünnepnapokon 
csak délután 15 órától 19 ig van nyitva ál
landóan. Minden trafikáru raktáron. 785

1/ I ■■ 1 " ' l szép szoba a Kasz-ixulonoejaratu nárságban kiadó.
Ferenc József utca 112 786

É "l "l I I a város közepén cca 500 EpitOteleK C-öl jutányosán eladó.
Cim a kiadóban._________________________

T I 4 4 körülbelül száz m. hold tarló-I faktort szántásra keresek. Csatt Mihály 
Kislüle u. p. Bars-Bese.

I . Il ik utca Szent Imre utLakaSOmat 35 sz. alá helyeztem át,a 
nagyérdemű közönség pártfogását továbbra 
is kérem. Kosutzkyné városi szülésznő. 788

| 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 1 
korrepetició, zene, társalgás, sport 

Részletes képes prospektus díjtalanul.

Nyaraljunk a szép magyar tengernél. Kérjen felvilágosítást és prospektust bármelyik utazási vagy 
menetjegyirodánál. Vegye igénybe 59 P-ért az „Egy vidám hét a Balatonon** 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.

Minek a hosszas leszappanozás, dörzsölés és kefélés, 
amikor Henko éjjelen át 26 fillérért egyedül kioldja a
piszkot a ruhából! Ma
tudja, hogy Henkoval 
sokkal egészségesebb 
és sokkal jobbat tesz 
a ruhának! Reggelre a 
nosás félig kész és 

c - 3 7'r fíüá ’ e került 
az ej-ísz...

GYÖNYÖRŰ VILLAKERT

BALATONSZÉPLAKON
(A BALATON LIDÓJÁN)

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

Felvilágosítást ad ; PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI Teréz- 
körút 26. Vagy a Telepfelügyelöség a helyszínen.

lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca
4. szám alatt azot.nal bérbeadó.Ház

Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél
Léva. 439

\/. . okmányaira I Fotó kópiát
V igydZZOn az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
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már sok millió háziasszony
áztatni

D •. i, szoba külön bejárattalDUtOrOZOtt azonnal kiadó. Magtár
köz 2., Bakernénál. 648

r| I ' Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- LláClO vebbet ugyanott.

Motorkerékp ár oldalkocsis eladó.
Honvéd utca 5. 64.



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

Fenyvessi-nél, Léva, Báti utca 9. 708

LÁNCHID-PENZ1Ó
Budapest 11. Pala utca 1 l/a, a Lánchíd budai 
oldalán. Csendes úri magánház. Központi 

fűtés, folyó hideg és melegvíz.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérökészülé- 
kek, fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Árjegyzék ingyen és bérmentve !
Telefon: 112—026, 115-646.

Urleány Urinöotthonokban
íakás 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.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy a

SVARAL és PINTÉR
férfi és női divatszabóságot 
Klapka utcából Szent István 
ut, Denk kávéházzal szemben, 
a volt Diamant szűcs helyi
ségébe helyeztük át.

A t. közönség további szives támoga
tását kérik

SVARAL és PINTÉR
divatszabók.

Balatonföldvár, Zamárdi, 
Siófok-Balatonujhely

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

HANGOS APOLLO MOZŐÓ

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 nagyfilm, mesteri rende
zéssel, élethü megjátszással.

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

Megbízható 
kerékpárok

csak szaküzletben
kaphatók.

CSEPEL varrógéplerakat
Vadászati és halá-
szati cikkek. 

Gramofonok és lemezek. 
‘Szakszerű javítóműhely. 

BAROSKA J.
rádió szaküzletében — Léván.

LÉVA, HORTHY M- ÜT 43.
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 I

Törökországban lejátszódó, megrázó 
társadalmi dráma, lüktető jelenetekkel.

A PRÉPA
Főszerepben: Jean Max, Jeanne Boitel, 

Jan Galland.

Vasárnap 4-6.15 es 8.15 órakor julius 
8 és 9-én -- A legpikánsabb legszelle

mesebb francia vígjáték.

Mégis ártatlan...
Főszerepben: Dániel Darrieux, jun. 

Douglas Fairban, Henri Koster.
Vigyázz ! Figyelem ! Kiegészítő műsor: 
Spanyol szerenád. — A csintalan egér.

Hétfőn este 8.15 órakor. Kedden este 
8.15 órakor julius hó U-én.

A legizgalmasabb filmé az idénynek. 
A farmer leánya, A merénylő szatír, 
rejtélyes gyilkosság, a banditák kar
maiban, A sheriff bűne. — Kétórás 
idegfeszitö műsor, aki a cowboy filme
ket szereti, az ne mulassza elit!

jobbat nem találhat, mint a KODAK 

Retina fényképezőgépet. • Mindig 

kéznél van, de soha sincsen terhére. 

Kezelése egyszerű és gyors. Egy 

tekercs filmre 36 felvétel készíthető;

Wttárjut

A modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szaküzletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván
Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


