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Piacunk 
megszervezése

(Ky) A visszacsatolt részek köz
gazdasági életének átszervezése, be
kapcsolása az anyaország közgaz
dasági életébe, folyamatban van. 
Nem kis munka ez, idő kell hozzá, 
mig áldásos hatása érezhetővé válik 
a visszacsatolt részek lakosságának 
legszélesebb rétegeiben.

Az érdekelt közgazdasági intéz
mények, testületek és hatóságok 
összefogva végzik az átszervezés 
munkáját, ám de a lakosságnak sem 
szabad tétlenül nézni az erőfeszítést, 
amely annak érdekében történik, 
hogy a visszacsatolás következtében 
beállott közgazdasági zökkenő, vagy
is a cseh-szlovák közgazdasági élet
ből váratlanul a magyar közgazda
sági életbe történt áttérés utjának 
göröngyei minél gyorsabban elsi- 
mitassanak. Tudnia kell itt minden
kinek, hogy egy más felépítésű 
közgazdasagi élet vérkeringésébe 
kell bekapcsolódnunk, amely min
denkit az eddiginél másabb felada
tok elé állít és a visszacsatolt rész 
mezőgazdaságának bele kell kap
csolódnia a magyar nemzetgazdaság 
érdekeit szemelött tartó termelésbe, 
ami a búza és rozs csökkentését s 
az olaj és takarmánymagvak, ten
geri stb. bővebb termelését kívánja 
a gazdáktól.

A lászlómüvei cseh agrár mara
dékbirtokos tenyészállat szállítási 
monopóliuma által lesorvasztott és 
tönkre tett garamvölgyi állatte
nyésztés alapjában való telnemesi- 
tése állattenyésztésünk elsődleges 
feladata, amely munka gazdasági 
felügyelőségeink céltudatos tevé
kenységével meg is indult.

Iparunkat, amelyet a felvidéki piac 
elvesztésével nagy veszteség ért, 
szinte kényszerítő erővel arra utalja, 
hogy uj piacot szerezzen magának, 
ami viszont azt követeli meg, hogy 
az iparos tanulmányozza azt, hogy 
a számításba jöhető uj piacok mi
lyen árut, iparcikket hajlandók fel
venni, a forma, minőség, népi divat 
stb. tekintetében. A ma iparosának 
nem csak jó termelőnek, hanem jó 
kereskedőnek is kell lennie, ha bol
dogulni akar. A cseh-szlovák kor
mánynak a cseh nagyipar terjesz
kedésének tervszerűen kedvező gaz
daságpolitikája által halálra Ítélt 
felvidéki kisipar lélekzethez juttatása 
és életének biztosítása tekintetében 
megfelelő kormánytámogatásra szo
rul.

MEZOGAZDASAGI IPAR
Irta : Dr. vitéz GUÓTFALVY-DORNER ZOLTÁN min. tanácsos, egyet magántanár, 

a nemzetközi mezőgazdasági ipari kongresszus főtitkára

Műhelyekben és üzemekben zakatol a 
munka, — milyen nagyszerű látni a cukor
gyárak füstölgő kéményeit, a szesz- és sör
gyárak hatalmas tartánysit, a malmok sebe
sen forgó hengerszékeit, a tej , konzerv-, 
csokoládé-, keményítő- és oiajipnr üzemeit, 
a borfeldolgozgozással kapcsolatos iparága
kat, a mezőgazdasági nyersanyagokat feldol
gozó cebuiozegyárakat és a trópusi vidékek 
üzemeit, — és összejöttek Budapesten öt 
világrész tudóst i, kormányférhai, magánvál
lalatok vezetői, szakértői — » vi'ág mező
gazdasági ipari vezérkarának kitűnő képvi
selői,— hogy megvitassák ezeknek az ipar
ágaknak problémáit. Tökéletesíteni a terme
lési folyamatot, javítani ennek hatásfokát,

E tudományos kutatás első csoportjának 
célja: földeríteni, hogy hogyan lehetDe a 
nyersanyagot a legtökéletesebb termelési fo
lyamat segítségévei úgy feldolgozni, hogy a 
gyártást és raktározást befolyásoló tényezők 
megjavuljanak, a termelési hatásfok emel 
kedjék és az. Áiuk minősége ■ lehető legjobb 
legyen. A malom , cukor-, sör-, tej- és kon
zervipar területén ennrk a gondolatnak szám
talan alkalmazási példájával találkozunk.

Legelső tennivaló a magas ut- és 
hidvámok azonnali megszüntetése, 
amelyek terhei a vásározó kisipa
rosságot nagymértékben visszatart
ják attól, hogy az anyaország vá
sárait árucikkeikkel felkeressék. 
Örvendetes, hogy a kormány ezzel 
a kérdéssel már foglalkozni kezd.

Továbbá, nem csak a felvidéki 
tisztviselők vagy tanítók részére 
szükségesek az átképző tanfolya
mok rendezése, hanem a felvidéki 
iparosok és ipari munkások számára 
is. A szlovákiai iparkamarák által 
rendezett iparfejlesztő tanfolyamok 
a cseh-szlovákországi gazdasági ér
dekek és szükségletek figyelembe 
vételével rendeztettek, azért szükség 
van most olyan ipari tanfolyamokra, 
némely szakmában, amelyek a ma
gyar élet szükségleteinek irányába 
terelik iparosainkat és ipari mun
kásainkat. A cseh ízlés és igény 
helyébe a magyar Ízlésre és igényre 
való nevelés szükségesnek mutat
kozik. A kormánynak folytatni kell 
a lévai kisipar megsegítésére a volt 
katonai közigazgatás által megkez
dett akciót, nevezetesen a katonai 
ruházati cikkeknek kisiparosokkal 
való elkészíttetését, még akkor is, 
ha az talán némileg magasabb áron 
is történnék, mint azt a nagyipar 
vállalná. Ezt kívánja a szociális 
szempont, amelyet a cseh uralom 
alatt tervszerűen mellőzött felvidéki 
magyar kisiparral szemben figye
lemre kell méltatni.

A tudományos vizsgálatok másik cscportja 
a minőségi egyesítés kérdésével, a standar- 
dizftlással foglalkozik és ennek révén igyek
szik, különösen a malom-, gyümölcslé- és 
konzerviparban az áruk megbízható egységes 
minőségét lerögzítve, a termelési folyamatnak 
segítségére sietni.

Nem lehetne azonban a helyes előállítási 
módszereket az életbe átültetni, hogyha az 
e'.lenőrzésnek és a gyártási folyamat alatt 
szükséges mintavételnek kérdéseit egységes 
elvek szerint nem o'danók meg. Ezeknek a 
problémáknak a mego’dtsát kongressíusunk 
a cukor , szesz-, malom- és konzerviparban 
igyekezett előbbrevinni.

Nem huny unk szemet azonkívül azon 
iparágak prob'émái előtt sem, amelyek még 
hosszú múlttal ugyan nem rendelkeznek, de 
amelyek a mezőgazdasági nyersanyafok fel
használásának uj munkaterü étéit látták fel. 
E kérdfS’k sorába tartoznak a cellulózé és 
növényi rostok újabb felhasználására, vala
mint a kazeinből való műgyspju készítésére 
vonatkozó eljárások.

Vitán felül áll itt, aktualitás tekinteteben, 
a technikai problémákon kivüi, a mezőgaz-

Sürgős feladat a fogyasztók szem
pontjából a visszacsatolt részek vá
rosai élelmiszer piacainak a meg
szervezése. Nem lehet tűrni azt, 
hogy az átmenetileg megcsappant 
kereseti viszonyok csökkenése mel
lett az élelmiszerekben mesterséges 
áremelkedés legyen. Az áremelés 
megokolására nem elegendő érv az, 
hogy pl. a Lévát környező szlovák 
községek termelőinek kikapcsolódá
sával a lévai piac kevésbé ellátott. 
A lévai piac szervezésre szorul és 
a szervezés által ellátását épp úgy 
biztosítani lehet, mint a megszállás 
alatt volt, mert hiszen hazánkban 
bőven terem minden, csak az elosz
tásban rejlik a hiba.

A visszacsatolt városok piacai sem 
lehetnek drágábbak az anyaország 
piacainál. A vizszacsatolt részek 
különböző rétegeit amúgy is érzé
kenyen érinti vásárlásaiknál fizeté
sük hetes alapon való átszámítása. 
A piaciárak magukkalrántották felfelé 
Léván a kenyér, majd a hús árát 
is, ami azonban hatósági beavatko
zást váltott ki.

Rendet kérünk teremteni a reg
geli elővásárlásoknál is. Már kora 
reggel összevásárolják a fogyasztók 
elöl a közvetítők a különféle piaci 
termékeket és azután drágábban 
adják tovább. Ez is egyik oka a 
lévai piac rendellenességének.
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dasági iparágaknak egész sora. Például azok 
a problémák, amelyek a termelés időszerű
ségéből és abból származnak, hogy az ég
hajlati viszonyok befolyása mi'yen méretű a 
kérdéses vidék iparárs. Ezzel szemben 
azonban rá akarok mutatni egy, a mai 
kor mezőgazdasági iparát döntően befolyá
soló problémára, amely abban jelentkezik, 
hogy a legtöbb európii állam mindinkább, 
önellátó gazdaságpo'itikát követve, maga tö
rekszik feldogozni nyersanyagait. A nagy 
fogyasztópiaccal rendelkező, de mezőgazda
sági importra szoruló államok kiépítik mező
gazdasági iparaikat, viszont az agrártermé
kekkel és mezőgazdasági iparokkal rendel
kező, ilyen cikkeket nagymértékben szállító 
államok mezőgazdasági iparának kihaszná
lása kedvezőtlenül alakul E jelenségnek be
szédes példáját mutatja a magyar malom
ipar nehéz helyzete. Eonek az autarkiárs 
törekvő gazdaságpolitikának jelentős hatása 
lesz az, hogy mig egyrészt Európa számos 
országában a mezőgazdasági ipar üzemei 
kihasználatlanul állanak, addig másrészt az 
ez iparághoz tartozó üzemek egyre több or
szágban vernek gyökeret és igy a világon 
egyenletesebb elosztódáshoz jutnak.

És éppen, mert az autarkikus politika nem 
engedi érvényesülni a klasszikus közgazda
ságtannak legcélszerűbb településre vonatkozó 
elveit, különösen stükséges, hogy ezek kö
zött a földrajzilag szétszórtan települő ipar
ágaknak vezetői között fokozottabb tapasz
talatkicserélődés létesüljön. Amire alkalmas 
helynek bizonyult ez a kongresszus is.

A gazdasági jelenségek sorában érdekes 
tünemény az is, hogy a különböző üzem
nagyságú mezőgazdasági ipari vállalatok mind 
fokozottabban fordulnak a kartelizálódás felé, 
sőt ez a folyamat — mint például a cukor
iparban látjuk — nemzetközi síkra is át
tolódik.

Mivel az államhatalom mindgyakrabban

A Táj- és Népkutató Csoport barsmegyei 
kutatócsoportja

Gróf Teleki Pál miniszterelnök személyes 
irányítása alatt álló Táj- é» Népkutató Cso
port megkezdte munkáját Ujbarson. Julius 
18 án 16 tagbői álló fiatal kutatógárda érke
zett Ujbarsrs, hogy a lévai járás területén 
részletes társadalmi és gazdasási kutatást 
végezzen egy hónspon keresztül. Hosszú elő
készítő munka előzte meg ezt a kiszállást.

A Táj- és Népkutató Csoport létrehívása 
dr. gróf Teleki Pál miniszterelnök müve volt, 
aki mint tudós egyetemi tanár nevelte az 
ifjúságot és gazdagíto tt páratlan, mindannyi
unk által ismert szaktudásával ismereteiket. 
Munkája közben szükségét érezte annak, hogy 
tanítványait, de nemcsak az általa nevelte
ket és irányítottakat, hanem más szakkérdé
sekkel foglalkozó kollégái, professzor társai 
tanítványait is közös táborba gyűjtse. E<y 
ilyen összetéte ű közösség munkája egymást 
átszövő, sokoldalú lévén, minden részletet 
feltár. Az igy nyert kép életszerűbb, hűbb. 
E őttünk áll a vizsgált terület vagy falu sa
játos egyéni élete, viszonya más területekké1, 
falvakkal; népi kuturája a maga bonyolult 
tárgyi és szellemi összefüggéseiben Feltárja 
a do’gok jó és rossz oldalát egyaránt. Vilá- 

találkozik az érdekelteknek hatalmas szerve
zeteivel, feimerü t Európa számos országában 
annak szükségessége, hogy világnézetektől és 
po itikai rendszerektől függetlenü1, a mező
gazdasági iparágakkal kapcsolatban az állami 
beavatkozás erősen kifejlődjek E beavatko
zás előnyeit a mezőgazdasági ipar ágazatain 
kivül maga a mezőgazdaság is élvezi

Igen érd’kes gazdasági jelenségek tárul- 

gosan látjuk, hogy ho’, hogyan kell segítő 
kezet nyújtani vagy mi az a jó, melyet gon
doznunk, táplálnunk, létrehívnunk, felelevení
tenünk elsőrendű feladat.

Ezért alakult a Táj- és Népkutató Cso
port, melynek tagjai évközben szakszerű tu
dományos előképzésen mentek át s ezt Kis
kunhalason a kiszállások előtt egy kéthetes 
gyakorlati kutatás rekesztette be. Kiskunha
lasról négy kutató csoport indu’t szét az or
szágba : 1) Kiskunságba, 2) Nagykunságba, 
3) Sopron-Moson Győr megyébe Rábcakapi, 
Pünkösdvásara környékére, 4) a lévai járásba.

A barsi cioport tagjai legnagyobbrészt 
egyetemi htlgatók, akik valamilyen szak
kérdésben már specializálták magukat. 11 a 
munka főleg három irányban folyik. Részle
tes táj földrajzi kutatásokat végeznek. Vizs- 
gá'ják a tej és az ember viszonyát; megál
lapítják, hogy a természeti viszonyok meny
nyiben befolyáso ják (ösztönzik vagy korlá
tozzák) a járás népének gazdálkodási formá
ját, a telepü ést. Igyekeznek megrajzolni a 
járás gazdasági életét, különös tekintettel az 
államhatalom változására. Részletes vizsgálat 
tárgyává teszik a mezőgazdasági üzemeket, 

nak elénk annak révén is. bogy manapság 
a mezőgazdasági iparok mindnagyobb talá
lékonysággal igyekeznek a fogyasztók foko
zottabb igényeihez hozzáidomulni. Az ember 
által nyersen elfogyasztott cikkek száma 
csökken, a másodlagos iparok száma nő, 
tápszereink minősége állandóan javul és a 
fogyasztás az egészségügy követelményeihez 
mindjobban hozzásimul.

Dr. HAICZL KÁLMÁN :

HÚSZ ÉV ELŐTT
— NAPLÓTÖREDÉKEK -

VII.

Ma is este 6 órakor érkezett meg és a holnapra szóló elesé- 
get is hozta.

Néhány tiszt érkezett állítólag egy tábornokkal Garamszent- 
benedekbe Maróiról s rövidesen visszamentek. Az esti harangszót 
betiltották és megüzenték, hogy a várkémények ne füstöljenek, mert 
esetleg a várra lőnek. Mint hallom, szidták a tótokat, hogy tegnap 
is cserbenhagyták őket, mikor a Oaramon átkeltek. A magyarok 
közelébe érve, hozzájuk pártoltak és velük együtt lődöztek a ese
tiekre.

Jun. 16 Az éjjel, amint hallom, Magasmart körül harc folyt 
amiről a vagy 90 szekérrel Marót felé visszavonuló csapat emberei 
beszéltek.

Az ágyúzás dél felé hajnali fél 3 órakor megindult. Az általá
nos támadásnak Léva ellen ma kell megtörténnie. Az ágyúzás ne
gyed 11 órakor megszűnt. Csend. Negyed 12 órakor konyhás sze
kerek baladnak Kovácsi felé. 12 órakor újabb ágyúzás. Délután ka
tonák jöttek fel a várba. Mesélték, hogy 2 repülőgép bombákat 
dobott a lévai vasútállomásra s azt felgyújtotta. Ama kérdésre: mi
kor vonulnak be Lévára ? — azt felelték: zitrá, holnap. Miután ezt 
jóformán mindennap hangoztatták, mosolyogtunk rajta.

Egyébként nagyon panaszkodtak sorsuk felett. Egyesek 5-ik 
éve katonáskodnak, pedig otthon gazdaságuk van. Ők panaszolták 
el, miként verték meg a magyarok a minap őket Prandorfnál. Vagy 
ezeren voltak s a magyarok szinleg megfutottak. Egyszerre meg
fordultak s a legnagyobb erővel támadták meg őket úgy, hogy a 
túlerő elöl — a magyarok vagy 3000-en lehettek — meg kellett 
futamodniok.

Délután folytonos ágyúzás kisebb megszakításokkal. De csak 
cseh részről. Fél 6 órakor vagy 150 katona vonult gyalog és sze
kereken Kovácsi felé.

Junius 17. Csend. Reggel 7 órakor vagy 70 katona vonult 
Kovácsi felé. Fél 9-kor egy pályakocsi jött felülről 2 katonával. A 
pályatestet tehát kijavították. Később ágyúzás Bakabánya felől. A 
csehek állítólag már Berekaljáig eljutottak, ami — ha igaz lenne — 
Léva veszedelmét jelentené. Délután 2 órakor egy mozdony 3 ko

csival, katonákkal megrakodva érkezett felülről Vagy 15 katona fel
jött a várba s először a kapust támadták meg, majd a káplánt. 
Durva szavakkal, fenyegetőzésekkel nem takarékoskodtak. Minden 
megint akörül forgott, hogy a várból páncélosukra lőttünk, haran
goztunk (délben I), vörös zászlót tűztünk ki a templomra stb. Egy 
üres töltényhüvelyt találtak a vár előtt, bizonyíték gyanánt ezt mu
togatták. De ilyet a gyerekek kalapszámra szedtek össze I A nagy 
lármára magam is lementem az udvarra. A szakaszvezetö kikelt arc
cal nekem rontott és kiabálni kezdett. Végre azt mondtam neki: 
nekünk már unos-untig elegünk volt a jóból. Vigyék a dolgot a 
hadbíróság elé, hadd tartson az vizsgálatot. Erre eltávoztak. A káp
lán azonban, hogy ilyesminek továbbra elejét vegye, a csendőrségre 
ment. A községben ezalatt hire terjedt, hogy a káplánt viszik, en
gem meg összekötöztek. A csendőrség előtt csődület támadt. Mikor 
a káplán panaszára a zászlós a katonákat korholni kezdte, neki
mentek. A zászlós csak annyit mondott nekik: ahhoz értetek, hogy 
fegyvertelen emberekkel erőszakoskodtok, az ellenséggel szemben 
azonban megfutamodtok. Erre dühös káromkodásokkal az állomásra 
távoztak.

Negyed 7 órakor jelent meg az első visszavonuló csapat vo
naton, amelyet a gyalog jövők követtek. A 35. (pilseni) ezred me
nekülő katonái voltak. Éjjel a Garam túlsó oldaláról is vagy 500-an 
jöttek át; ezek közül néhányan a Garamba fúltak. A vasúti hidát 
felrobbantották.

Junius 18. A cseh katonák egy része még itt van. A telefont 
leszerelték. Déli fél egy órakor cseh páncélos vonat érkezett felül
ről s estéig itt maradt. Kisebb cseh csapat a sziklára ment őrség
nek. Napközben magyar járőrök fordultak meg Kovácsiban. Negyed 
4 órakor 52 katona érkezett meg vonaton és Marót felé menetelt. 
A vonat este a cseheknek itt maradt holmiját felszedte és elment.

Este 2 légionárius jött fel és tejet kért. Panaszkodtak a pil- 
zeniekre, hogy megfutamodtak. Az ő zászlóaljuknak csak 3 tisztje 
maradt, a többi elesett. A magyarok nagy fölényben vannak.

Junius 19. Reggel a csehek a Garamon át akartak kelni, de 
előcsapatjukat a magyarok visszaüzték. A cseh csapatok a Szudár- 
kán vannak, ahonnan gépfegyver és gyalogsági tüzelés hallatszik. A 
páncélvonat a szikla alatt tartózkodik, a magyarok tüzelnek reá. A 
páncélos a vasúti állomásra húzódik vissza, majd a mögötte lehulló 
gránátok elöl elmenekül. A csehek gyors iramban menekülnek.

9 órakor jelenik meg az első magyar őrjárat Kovácsi felöl, 
kevés vártatva rá pedig a Garam túlsó oldaláról is egy csapat ér
kezik meg, mely a vasúti állomást megszállta. Ettől fogva a csapa-
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főleg « kisüzemeket is a kishiztartiiokat. 
Ezt a munkát Kovács Páter, Gjörffy pro
fesszor tanársegéde irányítja a egyb*o  ő a 
technikai csoport vezetője ia. Maga Gfőrtfy 
látván professzor — aki a budapesti egye
temen a néprajz tanára, — a napokban ér
kezik Ujbarsra. Győrtfy István professzor 
különben Teleki Pál gróf mellett a Táj- éa 
Népkutatő Csoport másik vezetője, aki nem
csak a téli előkészítő munkából veszi ki ré
szét, hanem a terepen is; egyik csoporttól 
a másikhoz járva hol itt, hol ott nyújt se
gítő kezet, ad gazdag tapasztalatokon nyugvó 
jó tanácsokat.

A társadalmi és gazdasági kérdések tanul
mányozását dr. Erdei Ferenc szociológus ve
zeti. Vizsgálat alá veszik Léva vidékét kb. a 
járás határáig. Kiterjed a kutatás az ottani 
társadalom minden kérdésére, de kü önősen 
■ népszaporodás feltűnő csökkenése és a falu 
sajátos szervezeti kérdései kerülnek vizsgálat 
alá. Legelőször és egyben legrészletesebben 
üjbars község kerül kutatásra, csak később 
terjeszkednek ki msgára Lévára és a járás 
többi községére. A néprajzi tanumányokat 
dr. Gunda Béla, a Néprajzi Muzeum tisztvi
selője vezeti. Itt főleg Ujbtrs teljes néprajzi 
képének megismerésén dolgoznak. Tekintetbe 
veszik azt, hogy melyek voltak azok a ’ár- 
sadalmi és gazdasági tényezők, amelyek Uj- 
bars népi kultúráját alakitollák, befolyásol
ták. Mely területeken és milyen társadslmi 
rétegeknél maradtak meg a népi kultúra régi 
elemei. Keresik azokat az összefüggéseket, 
kuHurkBpcsolatokat, amelyek az ujbsrsi nép, 
illetőleg a lévai járás népe és a sz'ovák n<p- 
területek lakossága között fennállottak es 
fennállanak.

A kutatók központja az ujbsrsi református 
iskolában van Itt rendezték be irodájukat. 
Magukkal hozták a legfontosabb szakköny
veket, fel vannak szerelve statisztikákkal, 
térképekkel s a földrajzi felvételekh<z, talsj- 

Vármegyénk 
közállapotai az alispáni 
jelentés tükrében

(5)

A földmivelésügyi Minisztérium segítségével 
hathatósan igyekeztünk a kisgazdák hóna 
alá nyúlni és jó vetőmaggal segiteni. Éten 
nemesitett vetőmagvakét úgy osztottuk ki, 
hogy ugyanolyan mennyiséget lesznek köte
lesek az u| termésből visszaadni. így kiosz
tottunk 150 métermázsa zabot 12 közság 172 
kisgazdájának. 2900 métermázsa sörárpit 54 
község 2020 kisgazdájának. 80 métermázsa 
tengerit 2 község 250 törpebirtokosának. 302 
métermázsa burgonyát 20 község 348 gaz
dájának.

A vetések állása általában szépnek mord
ható, különösen vonatkozik ez a búzára, 
melyet ha nagyobb elemi kár nem ér, szép 

vizsgálatokhoz szükséges műszerekkel. Még 
csak pár napja vannak Ujbarson, de máris 
a gyűjtött anyag alapján készült rzjzokkal, 
térképekkel van tele az iskola fala. Mindezek 
rendszeres és módszeres tudományos ledol
gozása majd Budapesten fog megtörténni. 
Hogy minél jobban megismerjék a nép éle
tét — a falusiakkal együtt laknak, velük ét
keznek, résztveszoek munkájukban. Termé
szetesen mondanunk sem kell, hogy a nép 
a legnagyobb szeretettel és előzékenységgel 
veszi őket körül. Az ujbsrsi falusi intet igen
eié pedig a legmesszebbmenően pártfogó ja 
és támogatja őket munkájukban.

A csoport tagjai mindennap közös meg
beszéléseket tarlsnak. Egymásnak beszámol- 

termést fog adni. Meg kell emlékezni a túl
ságosan elszaporodott gyomokról, különösen 
a mácsonyáról, vadrepcéről és tyúkhúrról, 
melynek előidézője egyrészt a nem kellő 
talajművelőé, de elősegítette az idei sok eső 
is. A gyomirtást általában elkésve hajtották 
végre, de különösen elmaradtak e tekintetben 
a törpebirtokoaok, úgy hogy a gyomirtás 
rendszeres végrehajtása tárgyában < rélyesebb 
rendelkezésekhez kell folyamodnunk.

Az egyes termények vetésterületi adatait 
nem tudom jelenteni, mert a vetésterületek 
összeírása folyamatban van.

Vármegyénk gazdái meglehetősen jó igás- 
iovakat tartanak. Tuhyomórészt Noniuszra 
emlékeztető félvér a lóállomány, de helyen- 
kint van korcs hidegvérű is.

Vármegyénk szervasmarhatenyésztésének 
alapanyaga jó arra, hogy abból megfelelő 
irányitással és megfelelő ep sáliatokkal jó ha
zai pirostarka tájfajtát tenyésszünk ki. Az 
alföldi Szsrvasmarhatenyésztő Egyesület köz
reműködésével és segítségével megindítottuk 
egyes t< henyészetek és kisgazda tenyészetek 

nak munkájukról, felhívják egymás figyelmét 
a tapasztaltakra. 23 áo, vasárnap közös be
mutatkozó összejövetelt rendeznek a falusi 
nép számára, ahol ismertetik munkájukat, ott- 
tartózkodáaék célját.

A csoportnak egy érdekei tagja ia van ; 
Bikkul Ural török egyetemi hallgató, aki 
Oroszországból menekült Törökorazágba s 
ott a Török fővárosban : Ankarában néprajzi 
és őstörténeti tanulmányokkal foglalkozik. Ta
nulmányai elmélyítésére jött nemrégiben Ma
gyarországra éa most meghívás alapján részt- 
vesz a kutatócsoport munkájába

A kutatócsoportot gróf Teleki Pál minisz
terelnök ie meglátogatja és valószinü'eg egy
két napot tölt Ujbarson.

tok előnyomulása a Garam mindkét partján tart. Délután 2 oszlop
ban 43—40 szekérből álló Irén halad észak felé, majd 4 nehéz ágyú 
tüzérséggel és gyalogsággal. Az utóbbiak itt maradtak. Barsberzence 
felöl ágyúzás, majd teljes csend. Úgy látszik, a csehek tovább me
nekülnek.

Junius 20. A nehéz tüzérség itt van. A direktóriumot újból 
megalakították. A magyar csapatok Zsarnócáig elönyomultak. Egy 
századot azonban, mely Újbánya előtt a völgyben maradt, az újbá
nyái hegyeken rejtőző csehek géppuskatűzzel árasztották el. 1 ha
lott, több sebesült. Ennek következtében egy nehéz ágyút előretol
tak, a többi itt maradt, hogy a maróti útra ügyeljen.

Junius 21. Reggel a cseh páncélos Barsberzencéig lemerész
kedett. Itt ágyulövésik fogadták, mire sietve visszavonult.

Ma reggel még úgy állott a helyzet, hogy az ezredparancsnok 
7 tiszttel nálam fog ebédelni. Fél 11-kor hallom, hogy az üteg el
vonul. A parancsnok elmondta, hogy a géppuskások és gyalogság 
késő este kapott rendeletre az éjjel Garamszentbenedeken át dél 
felé vonult s a tüzérség is követi őket.

A visszavonulás abban leli magyarázatát, hogy a jobbszárny- 
nyal, mely Bakabánya felé tartott, megvolt az összeköttetés, a bal
szárnnyal azonban, mely Mohin át Marót felé vonult, hiányzott. Új
bányán a hegyek közt rejtőző cseheket figyelmeztették a magya
rokra, ennek folytán az Újbányán maradt magyar őrséget megtá
madták. A terep nehézségei a guerilla-harcoknak igen kedveznek. A 
Marótról idevezetö ut sem volt biztosítva, mert a balszárny Mohinál 
visszamaradt. A nehéz tüzérséget azért kellett Kovácsiba vissza
vonni, hogy a két utat szemmel tarthassa. Délután 2 órakor Ková
csi felől ágyúzás hallatszik. Úgy látszik, Marót felöl erősebb cseh 
csapatok közelednek.

Délután negyed 4 órakor 2 lovas járőr és 2 polgári megbí
zott járt itt. A második ezred géppuskás osztaga s a gyalogság 
még mindig Újbánya körül tartózkodik s a jobbszárnnyal való ösz- 
szeköttetése fennáll. A nehéz üteg a kovácsii vasútállomás körül 
helyezkedett el. Ma cseh járőrök fordultak meg Kovácsiban és Csá- 
radon.-Az előbbieket elfogták, az utóbbiak visszavonultak. A dél
utáni ágyutüzelést a csehek indították meg, de a magyarok nem 
válaszoltak.

Este 8 órakor egy szakasz magyar katona a Sztrányát szál
lotta meg. A tüzértisztek megüzenték, hogy vacsorára eljönnek, de 
hiába vártam reájuk.

Este a kistapolcsányi állomási elüljáróval beszéltem, aki Buda
pestről érkezett és haza akart menni, de csak Olichóig juthatott.

Elmondta, hogy Párkány-Nánárol Lévára újabb ezred katonaság ér
kezett. Ugyancsak nagyobb csapatok jönnek a Vácz—ipolysági vo
nalon is. Hírét a harmadik ezred előőrsének megjelenése megerősí
tette. A csehek állítólag Marót körül várják a magyarok támadását.

Junius 22. Reggel ágyúzás észak felöl. A csehek Újbánya kö
rül vannak s onnan menesztettek néhány lövést Garamszentbenedek 
felé. Az egyik az utolsó ház előtt, a másik a felső örház előtt csa
pott le. A magyar gyalogság a barsberzencei hegyeket tartja meg
szállva.

Ma reggel egy cseh őrjárat Marót felöl a sz. benedeki teme
tőig eljutott, ahol az egyik embertől kérdezte, vannak-e itt magya
rok. Minthogy kielégítő választ nem adott, halállal fenyegették meg. 
Erre az ottlevö gyerek azt mondta, hogy sok a magyar katona és 
sok a muníció, — mire gyors iramban visszamentek.

Háromnegyed 12-kor Kovácsi felöl erős ágyúzás, közben gya
logos tüzeléssel. 2 óra után csend.

Oromfaluban egy ember meghalt. Fia jelentette, hogy vagy 35 
cseh katona van náluk, 70 pedig Berzencén. A magyarok a ber- 
zencei hegyekben tartózkodnak. Újbányán a cseheknek 2 ágyújuk van.

Junius 23. A múlt éjjel fél 12-kor cseh őrjárat került ide. A 
várba is be akartak jutni, de a kaput ki nem nyitották. Körüljárták 
a várat, majd a malompatakba gránátot dobtak. Ugyancsak az éjjel 
vagy 30 magyar katona volt az Őrhegyen s azt mondták, hogy a 
magyar csapatok Marót felé vonulnak.

A cseh páncélvonat Garamszentbenedek határában áll. Cseh 
lovas járőrök cirkálnak a községben. A páncélos fél 12-kor lejött 
az állomásra, háromnegyed 2 órakor pedig visszament. A katonák 
a várba is feljöttek és — tisztességesen viselkedtek I

Háromnegyed 5-kor ágyúzás délről nyugat felé. Repülőgép is 
cirkált Kovácsi felett, majd Marót felé távozott.

Junius 24. Reggeli fél 8-kor a páncélos megjelent és Kovácsi 
felé távozott. 9 órakor gépfegyver és puskatüzelés Kovácsi felöl. 
Úgy látszik, a páncélosra lődöztek, mert félóra múlva visszajött az 
állomásra. Háromnegyed 10 órakor 3 lovas járőr jelentést vitt az 
állomásra, mire a páncélos eltávozott, de a község fölött megállt.

Délben hallom, hogy a magyarok Ilona-majort kiürítették. Ga- 
ramszentbenedeket kisebb cseh csapat szállta meg. 6 órakor ma
gyar küldöttség étkezett fehér zászlóval, szekéren. Az itteni csehek 
a berzencei zászlóaljparancsnoksághoz utasították őket. Állítólag 
fegyverszünetről tárgyalnak. Mialatt ugyanis a vörösök itt harcol
nak, Budapesten a fehér gárda — mint hallani — tért nyert.
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törzskönyvelését és tejelés ellenőrzését meg*  
kezdettük. Eddig négy nagytehenészetben 365 
tehénnel kezdődött meg a tejelésellenörzés 
és 16 községben 240 kisgazdatehénnel kezd
tük meg e fejési eredmények törzskönyveté
sét. Addig, mig a vármegyei szarvasmarha
tenyésztő egyesület megalakul, az Alföldi 
Siarvismarhatenyésztö Egyesületek Szövet
sége végezteti az ellenőrzést.

Sertéstenyésztése a vármegye kisgazdáinak 
■ legsilányabb fokon ál . Te jesen rendszer
telenül és keverve tenyésztik a mangalica 
és a kevéssé sikerűit német hússertés fajtá
kat. Rendkívül nagy gond fordítandó msjd 
sertéstenyésztésünk számb li fokozására és 
minőségbeli emelésére, mert ezzel tud meg
élni a kisgazda Gyakorlatban láthatjuk, hogy 
csak azon községek kisgazdái tudnak boldo
gulni, hol a sertéstenyésztés számbelileg is, 
minőségileg is megfelelő fokon ál).

Juhtenyésztés nagyon kevés, inkább csak 
kis juhászatok vannak, többnyire vegyes 
gyapjas fésütmerinó és cigálya birkákat tar
tanak.

Á'lattenyésztéaüok fellendítésére a Fóld- 
miveiésügyi Minisztérium rendkívüli kedvez
ményeket adott. A budapesti kiállításról 23 
drb. kiváló hazai pirostarka és szimentaii 
bikát vásároltunk átlag 1100 — P ős áron, 
molyból 300— P t a Minisztérium fizetett ki. 
A kiállításról haza hoztunk 27 drb manga
lica kant és egy darab Jorksyrey kant átlag 
180— Pengős áron véve, melyből a Minisz
térium 70 Pengőt fizetett nrg.

Cierekanakció során 28 drb. kant osztot
tunk ki az egyes községeknek 100 Pengős 
árban.

Juhtenyésztésünk emelése érdekében 40 
drb fésűs gyapjas maríné kost ovztu tuak ki 
kisjuhászatokn-k darabonként 20 P mgősáron 
és 10 drb. cigája kost darabonként 10 Pan
gás áron.

Kívánatosnak látszik, hogy nemcsak hím

ivarú állatok kiosztásával, hanem nőivarú 
állatok kiosztásával is állattenyésztésünk szín
vonalát mentői gyorsabban emeljük. Erre a 
Minisztérium illetékes ügyosztályától van 
Ígéretünk is.

Az állatösszeirás adatai szerint várme
gyénkben a szarvasmarhaállomány 43866. a 
lóállomány 16 504, a sertésállomány 32.820 
és a juhállomány 35 849. Csekély szamár- 
Allományon kivül említést érdemel még a 
2937 létszámú kecske.

Á tálában véve kevés és kisterjedelmű le
gelő van. Legelők szaporítására meg kell 
ragadni a cseh uralom alatt eltulajdonított 
fö deknek mostani kiosztását. A legelők kar
bantartása sok kívánni valót mutat. E célból 
minden legelőn a felügyelők legelőszemléket 
tartanak és intézkednek a legelő okszerű 
gondozásáról és a legeltetés helyes keresz
tülviteléről.

A Futura tájékoztató füzete 
a Felvidék részére

A „FUTURA' * Magyar Szövetkezeti Köz
pontok Áruforgalmi R T., melyet tudvalé
vőén 1919 ben alapítottak a nagy magyar 
gazdaszövetkezeti körpontok — idén ünne
pelte az intézet huiz esztendős fennállásá
nak jubileumát — iilíaaa éa érdekes .Tájé
koztató' t adott ki a Felvidék gazdaközön
ségének használatára.

A Fu'ura, amely altruista üzletpo'itikájánek 
megfelelően nemcsak mint a mezőgazdasági 
termények (gabonanemttek, vetőmagvak, nap
raforgó és egyéb olajos magvak, gyapjú), 
továbbá az érdekeltségéhez tartozó Merőgaz
dasági Termelők Egyesült Szövetkezetének 
révén a hagyma és fokhagyma állandó ve
vő) •, hanem mint tanácsadó ia készséggel a 

termelők rendelkezésére ál’. Bevásárló háló
zata segítségével, amely aa egéaz ország 
területén aaidőazerint cca 650 bevásárlót 
számlál, alapítása óta a legnagyobb országos 
érdekű akciókat bonyolitolta le a kormány 
megbízásából (állami gabooagyüjtés 1920-24., 
buzaioterventio 1930.. adócabona-akció 1933 , 
minimális árrendszer 1933. óta, a magyar 
gyapjutermés értékesítése 1935 óta) éa ez- 
időazerint is hivatása hogy gondoskodjék a 
kormány által az 1939—40. gazdasági evre 
általános érvénnyé, megállapított búzaárak 
gyakorlati alkalmazásáról. Az idei hatalmas 
búzatermés értékesitéae már megkezdődőlt 
és előreláthatólag még a tavalyi eredménye
ket (amikor a Fu ura a termésévnek mind
össze három első hóuspja alatt 70.000 va
gon busát vett át) is tu szárnyalo kemény 
erőpróba elé állítja a Fulura bevált hatalmas 
szervezetét.

A „Tájékoztató*  tartalmazza a folyó egész 
gazdasági évre mérvadó hiteles búzaárakat, 
a magtermeltetési szerződések ismertetését 
(különös tekintettel az olajos magvakra), a 
a gyapjuértékesités és bu’gonya, valamint 
hsgyma és fokhsryma vásárlásának módo
zatait, a Futura, illetve az érdekeltségéhez 
tartozó Nj.tra A taláuos Áruközraktárak és 
Kereskedelmi R T átal ezidőszerint a Fel
vidéken kezelt gabonaraktárak jegyzéké1, vé
gül a felszabadult felvidéki területen most 
működő Futura-kirendeltségek, bizományosok 
ó. h>v.lsárlók pontos névsorát, rme'y utóbbi 
azonban a folyamatos szervezési munkálatok 
eredmÓDyekép*n  állandóan bővül abban a 
mértekben, ahogy a bevásárlóhálózat egyre 
jobban szétágazik az anyaországhoz vissza
tért Felvidéken.

A minden gazdát köztiről érdeklő tartal
ma. füzetet kívánságra díjtalanul megküldi a 
.FUTURA*  Msgyar Szövetkezeti Központok 
A'uforgaimi R. T. Budapest, IV. Vigadó 
u ca 6.

Junius 25. Csend. Az ittlevő katonák morvák, akik igen tisz
tességesen viselkednek. Tisztjük igen restellj, hogy a csehek annyira 
garázdálkodnak, de hát ők, kivált a prágavidékiek teljesen vallásta
lanok. Beismerte, hogy a magyar sereg nemcsak muníció és ágyuk 
dolgában, de talán számban is nagy fölényben van a csehekkel szemben.

Fél 6-kor a páncélos megjelent és Kovácsi felé távozott. Hét 
órakor visszajött és azonnal tovább ment.

Junius 26. Kovácsiba mentem. A község üres, a kovácsii szik
lán azonban magyarok tartózkodnak. A szöllösi dombokat is meg
szállva tartják.

A cseh állomási elüljáró szerint a fegyverszünet junius 28 ig 
fog tartani.

Délután néhány személykocsiból álló vonat érkezett felülről 
Oaramszentbenedekbe s egy óra múlva visszament.

Junius 27. Nagyobb csapat, talán egy zászlóalj gyalogság és 
lovasság vonult át dél felé. Délután háromnegyed 3 órakor megjött 
a páncélvonat 1 ágyúval. Tovább ment, de 1 óra múlva visszajött. 
Fél 6 órakor 3 kocsiból álló személyvonat érkezett és félóra múlva 
visszament. Ugyancsak fél 9-kor is jött másik személyvonat és 9- 
kor visszament.

Junius 28. Tegnap óta a befütött mozdony újból készenlétben 
áll. Hallom, hogy a fegyverszünetet junius 30-ig, esetleg julius 4-ig 
meghosszabbították. A csehek állítása szerint a magyarok ily rövid 
idő alatt nem tudják Lévát kiüríteni, azért a fegyverszünet meghosz- 
szabbitását kérték. A csehek nem rossz, emberek — megadták.

A fegyverszünet dacára nem érzik magukat biztonságban. Teg
nap az egyik cseh tiszt beszélte, hogy a magyarok a minap egy 5 
tagból álló őrjáratot elfogtak. Lefegyverezték, azután a bolsevizmus- 
ról kioktatták és szabadon bocsátották őket. Mikor azután Peszér 
felé közeledtek, a csehek az összes készenlétet, vagy 250 embert, 
alarmirozták.

Ugyanitt történt, hogy az egyik gazda pajtájában a géppuska
osztályt helyezték el. Hogy a géppuskások biztonságban legyenek, 
a géppuskákat ott hagyták a pajtában, ők maguk pedig más házba 
mentek éjjelre, ahol többen is, meg közelebb is voltak az országuthoz.

Barsberzencén állítólag 5000 cseh katona van(l?) Azt a hirt 
terjesztik, hogy mindkét hadakozó félnek 10 kméternyire beljebb 
kell vonulnia, eszerint a cseheknek Újbányára, a magyaroknak Lévára.

Az önálló tót köztársaságot kikiáltották. Néhány plakátot én 
is kaptam róla.

A Garamon túli erdőségben sok temetetlen cseh hulla fekszik. 
Ezt a hirt az eprészők is megerősítették.

A magyarok egyik lovamat elvitték. Azt hallottam, hogy Ber- 
zencén egy gazdátlan lovat találtak. Átmentem és a zászlóaljparancs
nok az összes lovakat kirendelte, de azok közt nem volt. Kocsisom 
ezalatt Léván járt, hasonló eredménnyel. Hírül hozta, hogy a ma
gyarok Léváról kivonultak és csupán egy zászlóalj maradt ott.

A cseh páncélos megint itt van.
Julius 1. A páncélos itt vesztegel. 5 mozdony áll az állomáson. 

Az állomási épületről és a csendörlaktanyáról a cseh táblákat le
vették. Léván — hallom — már egyetlen magyar katona sincs. A 
csőcselék a boltokat kifosztotta. Az itteni cseh katonaság vonatokon 
észak felé elment.

A csendőrzászlós ma reggel 2 csendőrt küldött ki Barsberzen- 
cére, hogy lovamat felkutassák. Hiába jártak, lovamnak teljesen 
nyoma veszett.

Julius 2. Lévára mentem, hogy a helyzet felől tájékozódjam. 
Ott azonban épp oly keveset tudnak, mint mi. A rablások, foszto
gatások hire igaz. Csehek még nincsenek a városban. Mindenütt a 
teljes bizonytalanság szomorú érzése honol.

Julius 3. A páncélost ma reggel sürgősen Losoncra rendelték.
Julius 4. Hallom, hogy a csehek Lévára bevonultak és ezzel 

a vörös háború — legalább nálunk — véget ért. Kinek parancs
szavára szűnt meg ? — ide már nem tartozik. A fenti napló lapjai 
csak arról tesznek bizonyságot, hogy ha a magyar vörös hadsereg
ben nagy volt a fegyelmezetlenség és rendetlenség, a cseh hadse
regben még nagyobb. A cseh csapatokat folyton jobbra-balra tolo
gatták, minden nap „előre" vezényelték és minden nap csúfos visz- 
szavonulást, jobban mondva; megfutamodást jelentett. Mindennek 
állandó szemtanúi voltunk s éppen ezért az utolsó percig joggal 
bízhattunk felszabadulásunkban.

Ami Lévának második megszállása után történt a Garamvöl- 
gyében, annak részletezése már kevésbé érdekes.

A katonavonatok egyre járnak, sebesülteket is szállítanak, — 
honnan, hová ? — nem tudni. Megbízhatatlan hirek szerint a harcok 
Losoncnál, Érsekújvárban, Pozsonyban még mindig folynak, nálunk 
azonban csend van. A cseh tisztviselők lassanként visszatérnek, a 
tót autonomista mozgalmat elfojtották. Magyarországon a proletár
diktatúra megbukott ugyan, de a tönkretett és megcsonkított or
szágtól segítséget, fökép felszabadulást egyelőre nem remélhetünk- 
Mindennek dacára bízunk az isteni Gondviselésben, hogy el nem 
hagy bennünket nehéz rabsorsunkban, amelynek — ki tudja, med
dig ? — elébe nézünk.

Vége.
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KOLONFÉLÉK_J
— DR. SZILASSY BÉLA ÁLLAMTITKÁR 

LÁTOGATÁSA. Dr. Szilassy Béla államtitkár, 
a felvidéki (ö dbirtok rendezési ügyek kor
mánybiztosa, kedden meglátogatta Lévát és 
környéket, aho! a következő helyeket kereste 
fel: G$nye, Liszlómüve, Éiv. S5tétkut, Bim- 
bula, Hidegmajor, Trthöl, Tajnasári, Óhaj, 
Hűl, Zaitvagyarmat, Verebély. U/yanis eze
ken a helyeken kerül revízió alá a cseh
szlovák fö’dbirtokreform, amely a caeh re
zsim magyarellenes bűneit fogja korrigálni a 
rendelkezésre álló földterületnek magyar 
kézre juttatásával. Ez a földreform az érin
tett majorokoa é'Ö mintegy kétezer lelket 
fogja érinteni. Az államtitkár a szinhelyen 
éppen azt tanulmányozta, hogy milyen itt a 
népesség sűrűsége, milyen és mennyi a fel
osztásra kerü ő földterület. Ugyarcsak tanul
mány tárgyává tette az á'laintitkar azt is, 
hogy mi yen módon lehetne ■ keszü ő fö'd- 
reform során kenyértelenné vá ó mezőgazda
sági munkásságot és alkalmazottakat földhöz 
juttatni, hogy egzi«*tenciájuk  továbbra is 
biztosítva legyen Ugyanis ezek az emberek 
nem rendeikéznek tőkével, da nem enged
hető meg, hogy most is úgy történjen, mint 
a cseh szlovák földbirtok végrehajtása alkal
mává, hogy a felosztott fö deken alkalmazott 
munkások kenyér nélkül maradtak és az 
elégedetlenek számat szaporították. Az állam
titkárt tanú mányutján elkísérték Kcczor Gjula 
főispán, gróf R^vay litván, az egyesü t ma
gyar párt országos elnöke és a gazdsségi 
felügyelőségek vezetői, akik a szül séges felvi
lágosításokkal szolgá'tak.

— KÖNYVTÁRI ÜZENET. Ismételten kér
jük Közkönyvtárunk azon tagjait, kiknél 
kölcsönkönyvek vesztegelnek, hogy azokat a 
hivatalos órákban — kedd, szerda, csütörtök, 
péntek 10—12 ig adják be. A nyári szünet 
alatt továbbfolyó belsőmunkák során folyik a 
könyvek áUományának számbavétele, a szük
sége*  ae’r j ezés, a pótló*kötésekbe  kiadás. A 
felszabadulásunk során kapott és beszerzett 
könyvtömeg uj szekrényrendeket is követel, 
ami csak az összes ál omány számbavétele 
mellett történhet meg. A könyvtári forgalmat 
szeptember elején fogjuk megindítani. Könyv
tártanács.

— KINEVEZÉS. A belügyminiszter Hessky 
László kőhidgyarmati körjegyzőt ebedi köz
ségi jegyzővé, Dubccz L*jos  ebedi községi 
jegyzőt kőhidgyarmati körjegyzővé nevezte ki.

— AZ E. E. NÓGRÁD-HONT BARSI evang. 
egyházmegye f. hó 20-án Balassagyarmaton 
tartott*  meg ünnepélyes keretek között első 
évi közgyűlését a felszabsdulás óta; ugyanis 
a jelenlegi ctonka Bírái és Honti ev. egy
házmegyék egyelőre ideiglenesen a nógrádi 
egyházmegyéhez csatoltattak. Es a közgyű és 
Bándy Endrét a lévai ev. egyház esperes 
lelkészét a magyar evangélikus egyházi élet 
terén kifejteit kiváló munkássága és hervad
hatatlan érdemei elismeréseként az e. e. 
Nógrád Hont-Barai ev. egyházmegye örökös 
tiszteletbeli főesperesévé választotta meg. 
Ez a magas kitüntetés nemcsak az érdemes 
lelkészt érte, hanem vele a lévai evang. egy
házat is, amely az ő vezetése alatt a 20 
esztendős szenvedések idején oly hiven ki
tartott a magyar lutheránia mellett és csor
bítatlanul megőrizte magyar lelkiségét.

— KÜLDÖTTSÉG ADÓÜGYBEN. Az Egye
sült Magyar Párt lévai helyi szervezete párt
vezetőségi ülést tartott a házadó magas ki
vetési alapjai ellen a saját házukban lakó kis
iparos és kisgazda párttagok részéről elhang
zott panaszok orvoslása ügyében és küldött- 
aégileg kereste fel dr. Nagy Béla vezetésével 
az éppsn Láván tartózkodó pénzügyigazgatót. 
A pénzügyigazgató a kézbesítéstől számított 
30 napi fellebbezési határidőt engedélyezett 
és biztositotta a küldöttséget arról, hogy a 
beadandó fellebbezéseket igazságosan és jó
indulattal, a kiadott rendelet értelmében, 
fogja elintézni.

— A FELEKKEL VALÓ BÁNÁSMÓD. A 
visszacsatolt felvidéki területeknek az anyaor- 
azággal történt egyesítésével kapcsolatban 
szükségesnek tartja a belügyminiszter, hogy 

a közigazgatási tiaztviselőket a magánfelek- 
kel azemben tanúsítandó kifogástalan maga
tartásra nyomatékosan figyelmeztesse és uta
sítsa valamennyi törvényhatósági, megyei 
városi, községi tisztviselőt, alkalmazottat és 
elöljárót, hogy hivatalos eljárásukban a fe
lekkel szemben a legmesszebbmenő előzé
kenységet és türelmet tanúsítsák.

— ELJEGYZÉS. Rubinszky Mancikát el
jegyezte Tóth János Léván.

— HÁZASSÁG Ferenczi Ica Léva és 
Durzs József betegs. titkár I. hó 16-án tar
tottét esküvőjüket Trencsénben a róm. kath. 
templomban. (M. K. É. H.)

— NEM ENGEDÉLYEZTÉK A NYILASOK 
LÉVAI NAGYGYŰLÉSÉT. A nyilaskeresztes 
párt ma nagygyü'ést akart rendezni Láván, 
amelynek szónokzi Mosonyi Kálmán, dr. 
Budinszky László és Gál Csaba nyilasképvi- 
selök, továbbá dr. Kerekse Béla ügyvéd, 
Kégl Elemér nagycsalomiai földbirtokos és 
Stiener János szervező lett volna, de az ál
lamrendőrség kapitánysága közrendészeti és 
közbiztonsági okokból a gyű ést nem enge- 
dé yezte.

— CSÉPLÉSI EREDMÉNYEK. LSvavidé- 
kén a cséplés javában loiyik. Az árpa csép
iéle terméshozam tekintetében meglepetést 
hozott, de általában a dűlt gabonák rosszul 
fizetnek és minőség tekintetében sem váltják 
be az előzetes reményeket. A dűlt gabona 
kereszlje 40 kgr-ot, a nem dülté 80 kgr-ot
ad. A lévai járásban a kát. holdankénti át
lagos eredmény búzában tiz, árpában nyolc 
rs rozsban nyo'c és fél métermázsa. A zab 
sratssa előkészületben van, a várható ter
méshozam kilenc métermázsa. Megemlítendő, 
hogy a bánt úti busa minősége kiváló, hek
toliter fajsu va 82 — 85 kgr-ra megy.

— UJBARS KÖZSÉG KÉRELMET TER
JESZTETT BE A MÁVAUT-HOZ a köz- 
ségoek b jkspcsolásáé-t Léva—Verebély
lutóbuszforgalombs, ami bizonyára könnyen 
megoldható és ezzel nemcsak üjbara, hanem 
Marosfalva és K sVoszmály is összeköttetés
hez jut. A MÁVAUT — amint azt lapunkhoz 
intézett átiratában kifejtette — minden köz
érdekű kéid^st szívesen meghallgat, így ha 
nem ütközik különös nehézségbe, bizonyára 
ezt a kérelmet is teljesíteni fogja.

— A KENYÉR ÁRÁNAK FELEMELÉSE 
ÜGYÉBEN a rendőrkapitányság vizsgálatot 
indítóit a lévai pékek ellen. A hatóság meg
állapította, hogy a pékeknek semmiféle jog
címük nem volt az áremelésre és az csak 
egyes pékipsroaok magánakciójának a követ
kezménye volt e hatóság megkerülésével. A 
rendőrkapitányi hivatal a régi árakat áilitotta 
vissza. Megem itéare méltó esemény az ár
drágítással kapcsolatban, hogy a drágítást 
kezdeményező pékiparosok által kiadott s az 
áremelést az összes pékekre kötelezővé el
rendelő hirdetményre mint jegyzőt, az egyik 
olyan lévai pékiparos nevét nyomatták, aki a 
rendőrség előtt tett kijelentése szerint, erre 
felhatalmazást nem adott. Ezzel krpcjolat- 
ban a rendőrkapitányság kihágás miatt bün
tetőeljárást indított a pékek ellen, mert be
jelentés nélkül tartottak értekezletet.

— LÉVA DÍSZKÖZGYŰLÉSE. L'vi mr- 
gyei város tegnap iktatta be tisstségébe uj 
polgármesterét, királylebotai Lshocsky Brúnó 
dr-t. A közgyűlésről jövő izámuukbau adunk 
tudósítást.

— GYASZHIR. Svaray Svarba Endre, a 
lévai rk. fiúiskola nyugalmazott igazgatója és 
az iparos és kereskedő tanonciskola volt ta
nítója, áldáios, a magyar népneveiéinek 
szentelt munkás élete 71 évében, rövid, de 
kinos szenvedés után elhunyt. Földi marad
ványait f. hó 20 án helyezték örök nyuga
lomra a lévai kórház halottas házából nagy 
részvét mellett. Halálát nején, szül. Ghimessy 
Erzsébeten kivül gyermekei, Magdolna, fér
jezett Luky Izidorné, Géza éa Érdre és a 
rokonság gyászolja. A temetőben az egyház 
nevében Mischák látván plébános, azentszéki 
tanácsos, a régi kartársak nevében pedig 
Pelczrr István mondott búcsúbeszédet. — 
Elköltözött Ö is, a város legtaktusosabb pe
dagógus. Azok köré a Hegya'jaiak köré 
tartozott, akik az ország különböző iskolái
ban szórták szét a vallás, az erkö cs, a tu
domány, a nemzeti gondolat termékenyítő 

eszméit. Népiskolákban, polgáriakban, gyó- 
gyitóptdagógiakban, középfokúikban fel az 
Egyetemig A Saepaaiek, Likiak, Dékaiak, 
Csereiek, Jirois Fersncek, Birii Ambrusok 
közé — ■ maga Édeiteatvére : a századfor
duló évtizedei tanitóképzésének egyik leg
értékesebb -mintatanitó*- ja, Svarba Jóssá, 
mellé. At ö tanítói élete egyrészt Léva öli 
elemi iikolájához fűződött. Ahoz, mely a 
multszázad elején alakult nemzeti iskolák 
egyikeként a politikai város anyagi gondo
zásában fejlett naggyá. Amint azt az egyik 
kapuja fölött századot átvészelt emléktábla 
hirdeti: Culturae Tenere Pubis Populus Ls- 
vensis Hsnc Posuit Aedsm 1825 — hogy 
.ezen épületet a kuhura terjedésére Léva 
város közönsége emelte*.  — Itt működtél 
mint osztálytanitó, majd mint igazgató, és 
úgy is mint az esti iskolázásukra hosszú 
éveken át az épületbe terelt iparos és ke
reskedő inas-nemzedék, ma tisztes Mesterek 
tűre mei pásztori. Sminknek, nemzedékeknek 
kell Rsád emlékezni I Kedves tmitvány I Az 
utóbbi évtizedeket utcáinkban ajkaidon el
kényszeredett moiollyal végigsétált rokon 
Tanférfiu I Faléd már nem fognak bajlon- 
gani az öreg kalapjainkat rontó tanitványi 
köszöntések — da emlékezetednek élni kell 
a város öreg falai közt.

— NEM LEHET TÖBBÉ ÖSSZEFOGDOSN1 A 
PÉKSÜTEMÉNYT. Ka.eiiázakban, vendéglőkben 
a süteményt rendszerint kosarakban, tányérokban 
teszik a fogyasztóközönség elé. Igen sokszor ta
pasztalható, hogy a vendégek összefogdossák a 
süteményeket, amíg választanak. Ez az Országos 
Közegészségügyi Egyesület értekezletén is szóba- 
került. Az értekezleten résztvettek a vendégipari 
szakmák képviselői is. Végül is elhatározták, hogy 
a vendéglőkben s kávéházakban minden egyes pék
süteményt külön csomagolva szolgáltatnak fel.
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Szülőföldemen
— Az Öregdiákok lévai találkozóján —

Itt vagyok hát ujra Szülőföldemen.
Itt vagyok közel felszázad után, 
Hol bölcsőm ringott s az Isten szép napját 
Anyám öléből először láthatóm.
Hol először kulcsoltam össze kezem 
S lábam e rögön először tipegett, 
Hol álmodtam tündér-szép álmomat 
Sirba hullott első szent szerelmemet.

Egy emberöltő messze távlatából 
Csodás délibábként csillan fel e kép. 
Kicsordul a könnyem, hogy elmerengek rajt’ 
S érzem: mintha átkarolna föld s az eg. 
S mig újból álmodom — a kettős torony 
Öreg nagy harangja felzug, felzokog . . . 
S én — imára kulcsolva kezemet, 
A szent rögeken térdemre roskadok . . .

Érted imádkozom szép Szülőföldem! 
Mennyit szenvedhettél a rabság alatt, 
Mig bitorlók szoriták bilincsedet, 
Hogy keserűbb legyen a magyar falat . . .
Oh ! csak kongj, bongj, zúgj te öreg szent harang! 
Mélységes hangod szabadság himnusza.
Kettétört a bilincs. A bút, a szenvedést 
Megeléglé végre a föld és ég L’ra!

Szabad már minden rög! Szabad a Várrom, 
Mely imádkozó kézként mered az égnék, 
Hol a föléje hajló szivárvánnyal 
A régmúlt dicsőségéről regelget . . .
Megnézek minden helyet, hol egykoron 
Gondtalan boldogsággal jártam-keltem. 
Keresem ifjúságom örömeit
S edes álmait, miket elvesztettem.

Bejárom a lankás szőlőhegyeket. 
A csendes temetőt, A Kálváriát, 
Hol leckéim tanulgatva, annyiszor 
Szívtam magamba a kakukfü illatát 
Elmélázva nézem a kalásztengert, 
Amint lágyan hullámzik lángsugárban. 
Imádságos szivvel megsimogatom : 
Adjon bő aratást szegény hazánkban.

Járok-kelek a népes forgatagban. 
Keresem a régi jó pajtásokat. 
Alig találok belőlük egy-kettöt.
A többi hová lett ? Gyom fedi sirjokat . .. 
S kik még fehér hajjal, görnyedt derékkal 
Itt botorkálunk egymást támogatva : 
A boldog idők árnyai vagyunk csak !
Vénhedt mesemondók! Búba, gondba fagyva.

De int az óra! Búcsú szava csendül! 
Isten veletek hát régi cimborák !
Isten veled Léva ! Szép Szülőföldem ! 
S Te edes Álmom ! Te tündér Delibáb! 
És beterek lassan a nagy templomba, 
Térdre hullok, hogy hálám rebegjem el — 
És nem bírok egy szót sem imádkozni, 
I)e a kőkockákra záporként hull könnyem !

STAMPAY MIKLÓS.



— TANÜGYI HH. A lévai áll. polgári iskola 
igazgatója, Novotny József, igazgatói megbízatásá
ról egészségügyi okokból önként lemondott.

— KITÜNTETÉS. Tatár István budapesti felső 
kereskedelmi iskolai tanárt Magyarország Kormány
zója — a magyar kereskedelmi szakoktatás és test
nevelés terén végzett munkássága elismeréséül — a 
felső kereskedelmi iskolai igazgatói címmel tüntette 
ki. Városunk szülöttét a fiatalon elért megtisztelő 
kitüntetés alkalmával meleg szeretettel üdvözöljük.
- GYÜMÖLCSÉRTÉKESITÉS1 BAJOKAT akkor 

tudjuk leküzdeni, ha termesztésünket a kereskedelem 
igényéi szerint rendezzük be. Hol és mit termesz- 
szünk, a gyümölcsöt miképpen értékesítsük és dol
gozzuk fel, mit tegyünk a szőlőben, gyümölcsösben, 
a baromfiudvaron és a méhesben stb. stb. Erről ir 
„A Magyar Gyümölcs" legújabb száma, melyből 
lapunkra való hivatkozással egy alkalommal ingven 
mutatványszámot küld a kiadóhivatal : Budapest, 
V., Vilmos császár ut 76.

— TÜKÖR júliusi számába Gyalókay Jenő Bem 
apóra, a szabadságharc legendás hadvezérére emlé
kezik. Fejős Pál a Javaszigeti Borobudur-ról a nyol
cadik világcsodáról ir. Révay József megmutatja, 
hogy a reklám nem újkeletű, az ókori hírverés 
számos bizonyítékát sorolja fel. Kádár Erzsébet 
Szentendre öreg kövei közé vezeti el az olvasót. 
Kállai Ernő a madridi Pradonak Genfbe szállított 
kincseiről ir. Kiss Tamás Arany János kisújszállási 
tartózkodásáról, S. Csengery Ilona a régi Kolozs
várról emlékezik meg. Illyés Gyula a hun-magyar 
rokonságot tanulmányozza. Az érdekes cikkeket és 
tanulmányokat Nagy Méda, Pajzs Elemér novellái 
és Radnóti Miklós verse kiséri. A Tükör naplójá
ban Schöpflin Aladárnak Kaffka Margitról való 
megemlékezését, Halász Gyula és Zelovich Dezső 
időszerű nyelvészeti cikkeit olvashatjuk.
- FELVIDÉKI MAGYAR TANÍTÓ legújabb 

száma gazdag tartalommal jelent meg. Vezetöhelyen 
foglalkozik a tanítói igazolások ügyével, s elitéli a 
magyar emberekhez nem méltó árulkodást, amely 
sok esetben alaptalanul okozta egyes tisztviselők 
meghurcoltatását. Közli Wánkay Lászlónak a kis
kunhalasi pedagógiai szemiáriumon elhangzott elő
adását, amelyben vázolja a felvidéki magyar taní
tóság értékes nemzetmegtartó nevelőmunkáját. A 
komáromi pedagógiai szemináriummal kapcsolatban 
Vizváry Vilmos irt beszámolót. Lóska Lajos egy 
leventeoktatói tanfolyamról irt bíráló cikket. Tóth 
Endre a felvidéki polgári iskolai szaktanítók szer
zett jogainak a védelmében irt cikket, migaz érett
ségizett tanítók helyzetéről Krajnyák Nándor érte
kezik. Különös érdeklődésre tarthat számot Horváth 
Imrének, a galántai tanítói szövetkezeti könyvesbolt 
elnökének a beszámolója. Willand János az orszá
gos tanítói énekkar további missziójára hívja fel a 
figyelmet. Szepesi Gyula az első felvidéki hősök 
napjáról irt lelkes krónikát.

— A GARAM ÁLDOZATAI. A nagy hő
ségben múlt vasárnap nagyon sokan keres
tek enyhülést a Garam hüs hullámaiban, de 
a Garam áldozatokat is követelt jótétemé
nyéért. így Kovács Erzsébet 19 éves alsó- 
szecsei leány mintegy száz fürdőző szeme- 
láttára fürdés közben a Garam folyóban 
elmerült. Székházy Pál leventeoktató a sze
rencsétlen leány segítségére sietett, de csak 
a fuldokló leány fejkendője maradt a kezé
ben. Vizalá bukva keresésére indult s a négy 
méteres vizben sikerült is a már eszméletlen 
leány kezét megfogni és a fuldoklót partra 
vonszolni, ahol mesterséges lólekzéssel esz
méletre téritette. — Ugyancsak vasárnap 
Nagykálnán egy aratót nyelt el a Garam éa 
Garamszentgyörgyön szintén fürdés közben 
egy vizbefullás történt. A holttesteket csak 
hétfőn sikerült kifogni. Ez évben a várme
gyében már nyolc áldozata volt a fürdésnek.

— LÖVÉSZVERSÉNY ZSELIZEN. F. hó 
30 án, vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel a 
zaeliai Vadász-védegylet agyaggalamb éa cél
lövő versenyt rendez Zselizen, Koczor Gyula 
főispán és Nagy Bódog vm. katonai parancs
nok védnöksége alatt. 21 értékes dij között 
van a védegylet vándorserlege ia kb. 800 P. 
összértékben. Az érdeklődés nagy s a ver
senyen Lumniczer dr., Dóra világbajnokok 
és Koncz Károly felvidéki többszörös bajnok 
is résztvesznek.

Dr. LÁNYI TIBOR fogorvos rendelőjét 
Léván Kossuth Lajos tér 13 sz. I. em. (Jo- 
zsefcsek ház) megnyitotta. Rendel: d. u. 4—7-ig. 

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű.

HÁZIASSZONYOK, NEM KERÜL PÉNZBE! 
A Dr. Oetker cég ingyen küldi Önöknek szí
nes receptkönyvének uj kiadását.

A DIANA-SÓSBORSZESZ házi kincs, olcsóbb 
akad, de jobb, az nincs.

HÁZGONDNOKI ÁLLÁSRA pályázatot hirdet a 
Lévai Iparos Olvasókör. Pályázni lehet szeptember 
1-ig. Bővebbet Prachár István alelnöknél.

UGRÁSSZERŰEN EMELKEDETT A MAGYAR 
GÉPKOCSIK SZÁMA a vámleszállitás óta. Június
ban 1100 uj személyautó került forgalomba, ami 
több mint háromszorosa a tavalyi júniusi forgalom
nak. A júniusi összeladásban az Opel 453 autóval 
szerepel, tehát az összes eladott személyi gép
kocsik számának több mint 4O*/ o-ával. A közönség 
a hazai nehéz útviszonyoknak es gazdasági köve
telményeknek megfelelően az erős építésű, de 
mindamellett kis üzemköltségű gépkocsikat keresi 
s a forgalom azt mutatja, hogy e követelményeknek 
az Opel gyár pompás gyártmányai felelnek meg 
legjobban és pedig az 1.1 literes Kadett, amelynek 
standard tvpusa 4 üléses csukott kivitelben már 
2550 pengőért kapható, továbbá az 1.5 literes 
Olympía, a 2.5 literes Kapitán és a 3.6 literes 
Admiral.

Gyászköszönst.
Köszönetét mondok összes rokonaimnak, 

jóbarátaimnak és ismerősöknek, * Csizmadia 
Ipartársulatnak, a Rokkantak Egyesülete t. 
elöljáróságának, akik felejthetetlen jó férje
met utolsó útjára elkísérték és mély fájdal
mamat virágadományaikkal is egyhiteni szí
veskedtek.

Özv. BADAI PÁLNÉ.

A Bars rádió műsora
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek
10 Rk. mise, szentbeszéd 11.15 Evang. istentisztelet 
12.35 Operaházi zenekar 1.30 Előadás 2 Hangleme
zek 3 Gazdasági előadás 3.45 Munkásdalkör énekel 
4.30 A szegény ember könyve — előadás 5 Hirek 
szlovákul es ruszinul 5.10 Turisztikai előadás 5.40 
Zenekari hangverseny 6.30 Egyszeri királyfi — elő
adás 7 Pertis Pali cigányzenekara 7.15 Hírek 7.45 
Mark Twain: Asszony a viharban, — felolvasás 8 
Zimberi-zombori szépasszony, operett 9.15 Hirek
11.40 Csorba Gyula cigányzenekara.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10 20 és 10.45 Felolvasás 12 10 Liszt-müvek 
zongorán 12 40 Hirek 1 Honvédzenekar 2.30 Hirek 
3.55 Diákfélóra 5 10 Közvet.tés a Városligetből 5 50 
Előadás 6.20 Farkas Márta hegedül 6.45 Nyári táp
lálkozás 7.15 Hirek 7.25 Jazz-számok zongorán 7.40 
Közv. a Philips-művek telepéről 8.20 „Parasztbe
csület" — opera 9.40 Hirek 10 Fátyol Jancsi cigány
zenekara 11 Hang emezek.

Kedd
BUDAPEST. 7.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Rodostótól Kassáig — előadás 12.10 
Farkas Sándor cigánzenekara 12.40 Hirek 1.30 Hang
lemezek 2.30 Hirek 4.20 Mesek 5.10 Jakab Terka 
zenekara 6 Márai Sándor csevegése 6 20 Rácz Béla 
cigányzenek-ra 7.15 Hirek 7.25 Előadás 8.20 Buda
pesten kezoödött — hangjáték 9.10 Hirek 10 Ope
raházi zenekar 11.30 Tánclemezek.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.45 Pozsonyi emlekek — felolvasás 12.10 
Balalajkazenekar 12.40 Hirek 1.30 Szalonzene 2.30 
Hirek 4 Diákfélóra 5.10 Előadás 5.40 Hanglemezek 
6 Kísérleti hangfelvétel a tokiói rövidhullámú állo
más első magyarnyelvű előadásáról 7.15 H'rek 7.25 
Magyar nóták két zongorán 7.55 Versek 8 25 Egy
házzenei hangverseny 9.40 Hirek 10 Lendvai Jóska 
cigányzenekara II Szalonzene.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Felolvasás 12.10 Hegedűhangv.
12.40 Hirek 1.30 Postászenekar 2.30 Hirek 4.45 Be
főzési tanácsadó 5.10 Rádió a rádióról 5.25 Le
venteünnepély közv. Tápiósülyről 7.15 Hirek 7 45 
A magyar-orosz kultúra története 8.10 Bécsi mu
zsika 9.40 Hirek 10 Szalonzene 11 Cigányzene.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Előadások 12 10 Rendőrzene- 
kar 12 40 Hirek 1.30 Szalonzene 2.30 Hirek 4 Diák
félóra 5.10 Végh Sándor hegedül 6.10 Magyar nó
ták cigányzene kísérettel 7.15 Hirek 7 25 Külügyi 
negyedóra 7.40 Zenélő óra, — szinműelőadás 9.30 
Tánclemezek 9.40 Hirek 11 Honvédzenekar.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10,20 és 10.45 Előadások 12.10 Höch Margit 
zongorázik 12.40 Hirek 12.50 Ének zongorával 1.30 
Operettrészletek hanglemezről 2.30 Hirek 4.15 Me
sék 5.10 Török művek hegedűn 6 Mursi Elek ci
gányzenekara 7.15 Hirek 7.25 Székesfővárosi Zene
kar 8.35 A Szepesség humora — előadás 9.05 Tánc
zene 9.40 Hirek 10.10 Rácz Zsiga cigányzenekara
11 A rádió szalonzenekara.

Léva város idegenforgalmi hivatala 
a következő társas utazásokat rendezi elegendő je
lentkező esetén. Augusztus 6-án 1 nap Gödöllőn a 
Cserkészleány Világtáborozás megtekintése; jelent
kezni aug. 2-áig, útiköltség oda-vissza 9.40 P. — 
Aug. 15-én Esztergom, Nagyboldogasszony ünnep
ségre. I nap, jelentkezés aug. 5-ig. Útiköltség oda- 
vissza Párkányig 3.92 P. - Szeged aug. 12--13-án. 
Szabadtéri játékok. Jelentkezés aug. 5-ig útiköltség 
8 személynél 23 P., 25 személynél 19.40 P., 100 
személynél 17.40 P. — Aug. 20-án Budapest, Szent 
István ünnepségek 1 napra. Különvonat. Jelentkezés 
aug 10-ig, útiköltség oda-vissza 6.10 P. Bővebb 
felvilágosítás az irodában.
- AZ LTE ANNABÁLJA f. hó 29-én este a 

Halász csárdában !
MA VIZIPÓLÓ. Léva város versenyuszodájában 

ma, vasárnap d. u. fél négy órakor a Nemzeti SC 
(Bpest I. b. bajnok) és KFC (Komárom), LTE válo
gatott között úszó és vizipóló mérkőzés lesz.
- A MAGYAR TURISTA EGYESÜLET Lévai 

osztálya augusztus 12—13-án társas kirándulást 
rendez Aggtelekre, sürgős jelentkezés Komáromy 
Jenőnél.

az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Dr. Tóth Dezső, Lüley Judit fia 

György Dezső — Korpádi János, Macák Ilona leá
nya Ilona Ida és fia János Lajos (ikerszülés) — 
Kristofoli József, Bogdán Ilona fia Ferenc — Za- 
trák Lajos, Seffer Lenke leánya Magdolna, Lenke.

Halálesetek. Badai Pál 59 éves — Grünfeld 
Adolf 74 éves — Svarba Endre 70 éves — Melk 
Józsefné sz. Foltik Margit 62 éves.

5087—1939 szám.
TÁRGY: Vámőrléii igazolványok kiadása.

Hirdetmény.
Tudomására adom az érdekelteknek, hogy 

az 1500—1937. az. P. M. rendelet alapján az 
1939—40. gazdasági évre szóló vámőrlési 
igazolványokat Léva megyei vároa adóhiva
tala, (volt Járási székház) földszint 29. sz. 
alatt naponta 8—10 óráig állítja ki.

Léva, 1939. ju’ius 21.
LEHOTZKY s. k. 

polgármester.

5259—1939. azám
TÁRGY: Általános keresetiadó kivetési lajst

romok közszemlére tétele.

Hirdetmény.
Tudomásár*  idom az érdekelteknek, hogy 

az 1939. évre kivetett általánoe keresetiadó 
lajstrom a városi adóhivatalban, (volt Járáai 
székház) földszint 29. szám alatt 1939. julius
25-tól  14 napi közszemlére van kitéve.

Az érdekeltek * fent irt határidőn belül 
naponként d. e. 8—10 óráig betekinthetnek 
és észrevételeiket iráaban ugyanott beadhatják.

Léva, 1939. julius 21.

LEHOTZKY a. k. 
polgármester.

63—1939. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Eckfeld Sándor javára 608 P. 57 fill. tőke és több 

követelés járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, annak be
számításával, a lévai kir. járásbíróság 1936. évi E 
1283. sz végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi 
junius hó 29-én lefoglalt 1360 P. — fiiérre becsült 
ingóságokra a lévai kir. jbiróság E 1283—36. sz. 
végzésevei az árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t. c 20. §-a alapján, továbbá a fog
lalási jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja
vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és 
ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat
ban nincs, - végrehajtást szenvedő lakásán, 
Damázsd pusztán leendő megtartására határidőül 
1939. évi augusztus hó 7 napjának délutáni 15 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt gazdasági 
felszerelés, lovak s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek — de legalább a becsár ’|,-részéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor 
is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg 
ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Léván, 1939. évi julius hó 18-án.
TÓTH ARTHUR

kir. bírósági végrehajtó
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Felhívás.
A Lávái Temetkezési Egylet felhívja aa 

Oaszes tagjait, hogy az újonnan felfektetendő 
nyilvántartás dijából saját jogainak megvé
dése érdekében 30 napon belül jelentkezze
nek ösazeírás végett a lévai Kath. Körben 
reggel 8 órától délután 5 óráig tartandó hi
vatalos órák alatt az ott ténykedő megbízot
tunknál.

A jelentkezés minden tagra kőtelező. A 
tagsági könyvet mindenki hozza magával, 
mert azt az adatok bejegyzése végett köteles 
felmutatni. Aki augusztus hó 15-ig nem je
lentkezik, minden tagsági jogát, illetve igé
nyét elveszti.

Jelentkezési sorrend: a tag vezetékneve 
kezdőbetűje szerint.

Julius hó 17-től 24-ig A—F betűig, 
julius hó 25-től aug. 2-ig G—L betűig, 
augusztus 3-tól aug. 10-ig M—S betűig, 
augusztus 11-től 15-ig Sz—Z betűig.

Kérjük a sorrendet betartani I

Láva 1939. ju ius hó 15-én.
ELNÖKSÉG

Fél nappal hamarabb 
befejezheti a mosást...

tz a Persil legnagyobb 
előnye. Egyszeri, rövid 
ideig tartó főzés közben

Léva megyei város polgármesterétől.

5121 — 1939. szám.

Tárgy: Trágyatelep akció megindítása.

Hirdetmény
A m. kir. Földmivelésiigyi Miniszteri,ur a 

Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara területén 
158 trágyatelep építéséhez telepenként 100 
pengő anyagi támogatást kelyezett kilátásba.

Akik ilyen címen a 100 pengő segélyt 
igénybe venni óhajtják, azok haladéktalanul, 
de legkésőbb 1939. julius hó 31-ig adják be 
erre vonatkozó kérvényüket bélyegmentesen 
a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamarához (Ko
márom, Vársas u. 2)

A kérvények elbírálásánál előnyben része
sülnek a mezőgazdasági iskolát végzett gaz
dák (de csakis 100 kát. holdon alul), vitézek 
és tűzharcosok.

A kérvényben feltüntetendő a kérelmező 
neve, foglalkozása, lakhelye hány hold földön 
gazdálkodik (saját vagy bérlet), hány darab 
állatja van, vagyoni viszonyai, családi állapota, 
iskolai végzettsége, katonai adatai.

Az elkészített kérvényeket a benyújtás előtt 
a város elöljárósága láttamozza, illletve véle
ményezi.

A szabvány-méretű trágyatelep tervrajzát 
és az építési utasítást a Kisalföldi Mezőgaz
dasági Kamarától kell kérni.

Az érdeklődök a városgazdái hivatalnál 
nyerhetnek bővebb felvilágosítást.

Léva, 1939 julius hó 15-én.
VOJTÁS 

polgármester h.

Vigyázzon

Modern három szobás lakás azonnal
kiadó. Horthy Miklós u. 11. 851

sok-sok, gyöngyhöz ha
sonló oxygén-buborék 
képződik, amely auto
matikusan eltávolítja a 
fehérneműben lévő 
szennyet. Az órákig 
tartó fáradságos munka 
a mosóteknő mellett 
teljesen felesleges!

okmányaira! Foto kópiát 
az eredetivel teljesen

egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
638

ki L I 'I *■ jó karban levő Motorkerékpár Oldalkocsis eladó. 
Honvéd utca 5. 644

*7 I*  főútvonalon elhalálozás miattAsenzen eladó jómenetelű sarokven- 
déglö. Külön táncterem, kerthelyiségben kug
lizó. Cim a kiadóban. 814

11 . - Prága teherautó eladó. Cim
2 tonnás a kiadóban. 829

t--| I L bérbeadók. Ugyanott 2 viaszkos 
rOlOGK ponyva eladó. Bővebbet Ördögh 
vendéglősnél. 831

D 'I "’l • 2.500 drbDelyeggyujtemeny kizárólag 
tengerentúli, olcsón eladó. Cim a kiadóban.

841

n - | I - Szent László utca 8. számú oeroeaao ház nagy udvarral és rak
tár épülettel azonnal. Bővebb felvilágosítást 
nyújt a Lévai Első Bank r. t. tár 839

D ' L J - Honvéd utca 8. számú 
DerOeáClO házban műhelynek vagy 
raktárnak alkalmas helyiség a hozzátartozó 
egy szobás lakással együtt. Felvilágosítást 
nyújt a Lévai Első Bank. 838

Urleány Urinőotthonokban
lakás havi 18 P. Külön ellátás havi 38 P. 
Budapest VI. Teréz körút 18. 111. 1. — 
József körüt 55. II. 8. — Rákóczi ut 59

II. 2 — Szent István körút 1. III. 5.

Dolgozó ember

K \ • i összkomfortos ötszo-
/ACiOmenteS, bás házamat garázzsal 
a város központjában eladom. Cim a kiadóban.

848

II • lakás üzlethelyiséggel együtt Báti u. 
flciZ 4. szám alatt azonnal bérbeadó. — 
Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 
Léván.

I I*  I I L ' L szőlőtalaj eladó. Cim uj-uroanoan a kiadóban.® <852

KJ ■ 1 I 11 kaptárral, bő méz készlettel r*16nGK  eladók. Októberig ottmaradhat
nak a helyükön. Cim a kiadóban. 853

számára pó’oi! illan "eszieseg, lia — 
különösei) a nagy nyári melegben — 
mnnkakedve ellankad, izmai elernyed- 
nek és kimerültsége meggátolja mun
kájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket, nyakun
kat. homlokunkat a hűsítő, frissítő

Diana sóMtorszesszel
kenegetjiik, verejtékező testünk lehűl, 
petyhüdt izmaink megfeszülnek, vér
keringésünk felélénkül munkabírásunk 
m égd u plázódik.

Egészségéi féltő e.n.Hi soIhim m megy 
munkába Diana-sósbor^zesz nélkül
Próba palack —.04 P. klspalaek 1.10 P. 
Küzéppalack 3.20 1*.  Nagypalack 5.90 P.

Mindenütt kapható!
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KETTER ÉTTEREM
Buda, XI., Horthy Miklós ut 48. sz. 
kellemes kerthelyiségben estenként és 
ünnepnapokon a déli órákban is 
LAKATOS FLÓRIS és FIA 
cigányzenekarával muzsikál.

Kitűnő konyha — részvénysör — fajborok!

HANGOS APOLLOnozőó

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérőkészülé
kek. fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

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

Vasárnap 4, 6*15  és 8'30 órakor. 
Július hó 23-án.

A magyar filmgyártás mesterműve, a 
rendezések mintaképe,

SZERELMI 
ÁLMOK 

Intim jelenetekb n gazdag, szívvel és 
nagy tudással megjátszott nagyfilm.

Előjáték a legújabb magyar hangos 
világhiradó.

A csongrádi áll. szent 
Imre gimnáziummal 
kapcsolatos fiuinternátus 

az ország egyik legolcsóbb iníerndlusa 
melynek tájékoztatóját minden érdek
lődőnek portómentesen megküldi a gim

názium igazgatósága, Csongrád, Kossuth-tér 1.

0
1.1 i-|T, 4 JLFsE5( 2 AJTÓS, CSUKOTT

r
;Lé^,2^ós. csukott

csurog

2.5LIT. fÚ'lfjEe

4 CSUKOTT

/(einrc fám
(/éf>&je4£cc(i£nú f(T.

BUDAPEST
V VOBÖSMiRT r Tgn <

*■
KÓRZETKEPviSElET;

Ujjady Béla
ESZTERGOM.

Á9 
vtdfát (jxj Mma,

Hétfőn este 8 30 órakor
Kedden este 8.30 órakor

Julius hó 24-én és 25 én

Nagy kettős műsor, a cow-boy filmek 
gyöngye. Megfeszítő vadnyugati törté
net. titokzatos postakocsi kirablással

Hegyi haramiák 
(FARKAS BÁRÁNYBÖRBEN) 

Főszerepekben : Buck Johnes, Mc. Crea.
Az előadás második része:

A nagy futam 
győztese

(Pénz hull az égből)

Egy lóverseny titokzatos kulisszatitka. 
Itt leleplező nagy amerikai filmtörténet. 
Főszerepekben: Reginaid Denny, Joan 
Bennet, Henry Armeta. Izgalmas, le
kötő és bámulatba ejtő nagy film.

Szombaton este 830 órakor.
Vasárnap 4, 6.15 és 8 30 órakor

Julius hó 29 és 30-án
A legnagyobb magyar film, a legna

gyobb hazai siker

Márciusi 
mese

Főszerepekben a magyar művészek 
elite gárdája.

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL I
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Megbízható 
kerékpárok

csak szaküzletben
kaphatók.

C BEPEI. varrógéplerakat 
Vadászati és halá
szati cikkek. 

Gramofonok és lemezek.
Szakszerű javítóműhely

BAROSKA J.
LÉVA, HORTHY M- UT 43.

az, aki KODAK-RETINA géppel fotografál, 
mert mindig örömöt okoz szép felvételei
vel és megörök öl a kedves szórakozásokat

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

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


