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Határszéli hangok
(Ky) A közeli határon túlról el

szomorító jelenségek hire érkezik. 
Szlovákiában élő magyar testvéreink 
életének nyugodtsága nincs bizto
sítva úgy, amint annak egy kultur- 
államban lennie kell és úgy, ahogy 
azt a jó szomszédságra való törek
vés megkívánná. Mi, akik itt éltünk 
a nyelvhatáron már régi idők óta 
missziónak tekintettük és tekintjük 
most is a magyar szlovák barátság 
legöszintébb kialakítását, az ezer 
éves közös múlt, a közösen ömlött 
vér alapján, amellyel közös törté
nelmünk Íródott ; megdöbbent és 
elszomorodott lélekkel tekintjük eze
ket a sajnálatos eseményeket. A 
legújabb hirek szerint Aranyosma- 
róton és Újbányán kellemetlenkedik 
a hatóság az ott élő magyaroknak 
s számos magyar egyént letartóz
tattak; ártatlanságuk bizonyára rö
videsen kiderül és magyar véreink 
szabadlábra lógnak kerülni.

Nem tudjuk megérteni azt a já- 
nusarcu s kétlelkű magatartást, 
amely Szlovákiában uralkodik s 
amely abban nyilatkozik meg, hogy 
mig a politikai élet hivatalos veze
tői barátságos hangokat hallatnak 
Magyarország és a magyarok leié, 
addig rádiójuk magyarellenes pro
pagandával mételyezi a szlovák lel
keket, idegesíti a közvéleményt és 
valótlan híreket kohol a Magyaror
szágon élő szlovákok helyzetéről. 
A pozsonyi rádió már Lévát is fel
említette, mint ahol szörnyű elnyo
másban van részük az itt maradt 
szlovákoknak. Igazunk tudatában 
nem kívánunk erősebb kifejezéseket 
használni, nem akarunk a pozsonyi 
rádióhoz hasonló hangnemet alkal
mazni, mert nem mesterséges bé
kétlenséget, hanem a felzaklatott 
lelkek megnyugvását kívánjuk elő
segíteni ; csupán azt állapítjuk meg 
egyszerű emberi szavakkal, hogy a 
pozsonyi rádió nem mond igazat, 
ezt mt-guk a Léván élő szlovákok 
maguk is bizonyíthatják. A Léván 
lakó szlovákok szabadon és zavar
talanul használják nyelvüket, a vá
rosi képviselőtestületben számuk ará
nyában meg van a hivatalból kine
vezett képviseletük (mert a felsza
badulással járó átszervezés nagy 
munkája miatt a választásokat még 
nem tartották meg), úgyszintén a 
katolikus egyházi képviselőtestület
ben is ott vannak. A hivatalok asz
talainál is ott láthatjuk az ittmaradt 
szlovák tisztviselőket, valamint az 
iskolák katedráin is.

Léva megyei várossá alakulása
Léva város képviselőtestületének és közön

ségének julius 22 én jelentették be ünnepé
lyes külsőségek között azt a belügyminiszteri 
rendeletet, amely Lévát, amelyet a cseh 
közigazgatási reform során rendezett tanácsú 
városból községgé fokoztak la, julius 15-tól 
megyei városi rangra emelte. Ugyancsak ezen 
az ünnepélyes díszközgyűlésen iktatták be 
hivatalába Léve kinevezett uj polgármesterét, 
dr. Lshotzky Brúnót, Kaposvár volt főjegy
ző-polgármester helyettesét, akinek üdvözlé
sére Kaposvárról napyobb küldöttség érke
zett Lévára Brrcsay Á ios somogyi főispán és 
dr. Kaposváry György kaposvári polgármes
ter vezetésével. A küldöttségben resztvettek 
még Hoss Jézsef preiátuskanonok, ország
gyűlési képviselő, dr. Kiss György kaposvári 
prépoatpiébáoos, dr Hegyi Árpád v. ország- 
gyű ési képviselő, kir. kormányfőtanScsos, 
Laipctig Imre ny ezredes, Szabó Lajos föld
birtokos, kir gazdasági főtanácsos, dr. Bö
szörményi-Nagy Géza egyet, rk. tanár, kór
házigazgató főorvos és neje, Czanyó László 
közüzemi igazgató, dr. Csukly József városi 
főjegyző, dr. Fárbás Jenő városi tiszti főor
vos, dr. B.konyi József orvos és neje, 
Mittelmann gyógyszerész és Ka-za Dezső.

A küldöttség 21-én este érkezett Lévára 
és a Városi Vigadóban tartott táraasvacsora 
után, a vendegek fogadására megjelent lévai 
urak kíséretében, megtekintette a véres ne
vezetességeit.

Másnap reggel a hitfelekezetek templomai
ban ünnepélyes isteni tiazteleteket tartottak, 
majd tiz órakor a megyeháza tanácstermében 
a diazközgyűlésre gyülekeztek a városatyák,

Sőt megüzenhetjük azt is Szlová
kiába, hogy az igazoló bizottság is 
megértő humanizmust tanúsított a 
szlovák tanítókkal szemben, amit 
bizonyára jól tudnak Szlovákiában 
is, csak éppen nem mutatják. De 
egyben azt is megállapíthatjuk, hogy 
Pozsonyban túlbecsülik a Léván élő 
szlovákok számát, ami abból is ki
tűnik, hogy a szlovák osztályba 
mindössze csal: hét gyermeket Írat
tak be, noha a hatóság a szlovákok 
lelkiismereti szabadságát a legke
vésbé sem kísérelte meg befolyá
solni ebben a tekintetben sem, igy 
szabadon élhetnek emberi jogukkal.

Mi a magunk részéről is követjük 
az egész magyar sajtóban és a bu
dapesti magyar rádióban megnyil
vánuló bölcs mérsékletet, amelyet a 
Szlovákiában tapasztalható magyar
ellenes jelenségek tárgyalása során 
tanúsít, csupán megdöbbent csodál
kozásunknak adunk kifejezést afe
lett, hogy a jó szomszédságra tö
rekvést ilyen disszonanciák zavarják 
meg, amelyek az olyannyira kívá
natos lelki harmónia kialakulását a 
két ország között hátráltatják, ami
nek nem kívánatos közgazdasági 
következményei is jelentkeznek már, 
amint azt az e hétre tervezett ma- 

ft hatóságok, a hadsereg és az egyesületek 
képviselői.

Sáska Dezső alispán 
megnyitója

A magyar Hiszekegy elmondása után Sáska 
Dezaő alispán emelkedett szólásra. A köz
gyűlési meghívó öröm ünnepre hivott ben
nünket — mondta többek között. — A mai 
közgyűlés a jogfosztás helyrehozását és a 
cseh romok eltakarítását jelenti és hirdeti a 
magabizó munkát. Bízunk magunkban és bí
zunk a magyarok Iitenében, Lévát a csehek 
községgé fokozták le, most kapja vissza is
mét jogsit, megyei várossá alakuUsávs’.

Az alispán ezután meleg szavakkal köszön
tötte a vendégeket, Koczor Gyula és Bar- 
csay Ákos főispánokat, a honvédség kü dött- 
ségét, a képviselőtestület tagjait és a diaz- 
közgyüíés egész közönségét.

Vojtás litván főjegyző, polgármester he
lyettes olvasta tel ezután a be ügyminiszter 
rendeletét Lévának megyei várossá alakulá
sáról és az uj polgármester kinevezéséről, 
majd

Schubert Tódor 
kormányfőtanácsos 

izólalt fel ói ■ következőket mondta :
Mólyen tisztelt Ünnepi Közgyűlés I Abban 

a kaleodoizkópszerü életfolyamatban, amely
ben az örökké nevezetes mu t óvi november 
10-e óta Lóvén részünk van, a mai nap ki
emelkedő fontosságú városunk történetében. 
A húsz eiztendeig tartó idegen uralom alatt 
községgé leminősitett városunk az előbb fel-

gyar szlovák gazdasági tárgyalások 
kényszerű elhalasztása is kézzel fog- 
hatóan bizonyít, mert a pozsonyi 
rádió által mesterségesen felkavart 
és megzavart közhangulatban nyu
godt tárgyalási légkört biztosítani 
nem lehet. Mindez pedig egy kis 
jóakarattal és előre látással elkerül
hető lett volna. A felhőtlen, nyu
godt légkörre nemcsak magyar, ha
nem szlovák szempontból is szükség 
lenne, mert hiszen egy gazdasági 
szerződés bizonyára nem csak egy
oldalú vonatkozásban rejt előnyöket 
magában, nem csak a magyarok
nak, hanem a szlovákoknak is hasz- 
nothajtó eredményeket hozhatna.

A cseh pedagógusok által a ma- 
gyargyülölet szellemében nevelt 
szlovák vérmes fiatalság a hangadó 
a mai Szlovákiában, ezt jól tudjuk 
s ez a hangos fiatalság nyomja el 
az idősebb magyarbarát generáció 
tisztultabb felfogásának hangját, 
amely aggodalommal tekint Szlová
kia jövőjébe. A szlovák fiatalság 
nem eszmélt rá még arra a való
ságra, hogy a magyarok igazi ar
cát még mindig a cseh árnyékon 
keresztül nézi és látja ; de hisszük, 
hogy az árnyék egyszer el fog 
oszlani I



olvasott kormányrendeletek értelmében ismét 
jogaiba lépett s megyei városié minősíttetett.

Most, amikor ezen örvendetes tényt váró*  
sunk képviselőtestületi közgyűlése ünnepé
lyesen tudomásul veszi és a magas kor
mányzatnak háláját nyilvánítja, úgy érzem, 
hogy kötelességet teljesítek, amikor Léva 
város képviselőtestülete és közönsége nevé
ben szeretettel emlékezem meg mindazokról 
a férfiakról, akik a visszacsatolás óta irányí
tották városunk ügyeit és a legnemesebb 
igyekezettel törekedtek az útból eltakarítani 
azokat a nehézségeket, amelyek egy 20 éves 
különélés természetes folyományai vo tak. 
így nevezetesen meg kell emlékeznem Klain 
Ödön városbiró úrról és munkatársairól dr. 
Kersék János. Hu iey János, valamint a ko
rábban lemondott Boros Bsla helyettes vá
rosbiró urakról, továbbá a most megszűoő 
községi szervezetekben működött önzetlen 
polgártársainkról és derék tisztviselőinkről. 
Indítványozom, hogy érdemeik mai gyűlésünk 
jegyzőkönyvében nyerjenek elismerést.

Megyei várossá való minősítésünkkel egy
idejűleg a belügyi kormányzat a város pol
gármesterévé dr. Lehotzky Brúnó urat, Ka
posvár helyettes polgármesterét nevezte ki. 
A város közönsége nevében szeretettel kö
szöntőm őt városunk élén. Úgy érzem, bogy 
nem csupán a belügyi minisztérium bölcs 
intézkedésében való megnyugvás és bizalom 
az, amely eltölti lelkemet ez ünnepélyes pil
lanatban, de úgy érzem Tisztelt Képviselő
testület, hogy ez a férfiú, aki maga is a még 
vissza nem csatolt Felvidékről származik, 
tisztjében nem egy reprezentáló hivatal be
töltését fogja látni, hanem egy Dagy szent 
hivatást, amely mindig arra fogja öt ösztö
nözni, hogy a város általános érdekeinek 
szolgálata mellett gondját viselje városunk 
fo'yton teszegényedő iparosainak, elaggott 
munkásainak és minden támogatásra szoruló 
polgárának.

Bár felszólalómnak ideje rövidre van 
szabva, mégis kötelességemnek tartom, hogy 
egy kis epizódot mondjak el az alig néhánv 
nap óta köztünk é'ő polgárra*!terünkről.  A 
városi szálloda éttermében ebédelni készü'ő 
polgármester úrtól a pincérek távoltartani 
igyekeznek egy vele beszélni óhajtó kopottas
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külsejű polgárt. A polgármester magához ké
reti. Az illető csak arra kéri, hogy mikor ke
reshetné fal hivatalában az ő ügyes-bajos 
dolgaival. A polgármester barátságos kézszo- 
ritás mellett megnyugtatja öt, hogy nála nem 
csak a hivatalának, de a szivének az ajtaja 
is nyitva van mindenkor mindenki számára. 
Kell ehez külön kommentár igen tisztelt 
Képviselőtestület ?

Legyen meggyőződve igen tisztelt Po'gár- 
mester Ur, hojyha Ön ezekkel az elgondo
lásokkal jött Lévára és én ebben egy pilla
natig sem akarok kételkedni, akkor rövidesen 
egy emberként áll ez a város 01 mellett, 
ezt pedig akarom hinni s szívből kirínom 
is, hogy úgy legyeu I

Szeretettel köszöntőm régi kipróbált tiszt
viselőnket, Vojtás István urat főjegyző, pol
gármester helyettesié történt kinevezése al
kalmából. Bizton reméljük, hogy mint eddig 
is, ezentúl még fokozottabb mértékben, mert 
hisz most már minden gátlás nélkül fogja 
szolgálni városunk ügyeit. Az Ur Isten áldja 
meg ö; és munkásságát!

Végezetül Mélyen tisztelt Képviselő Testü
let méltóztassék megengedni, hogy néhány 
szót Ölökhöz is szóljak. Mindnyájunknak 
éreznünk kell, hogy milyen súlyos, rendkívüli 
időket élünk, ennek következményeit nem
csak városunk, az egész ország, de az egész 
világ érzi. A világ baját mi nem orvosolhat
tuk, de városunk bajainak gyógyítása és ez
zel országunk, népünk sorsának javilása is a 
mi kezünkbe van letéve. Erezzük át a fe
lelősség su yos voltát. Ne legyünk kicsinye
sek, önzők, csak a saját érdekeinket nézők 
és mindig ciak kritizálók. hanem legyünk az 
alkotó munka emberei I S ezekké válunk ak
kor is, ha azokat, akik a közért, e városért 
dolgoznak, mellé állásunkkal működésűkben 
támogatjuk, segi jük. Egy lebegjen miodig 
szemeink előtt: városunk, népünk sorsa, ezt 
szo'gáljuk hűen, becsülete sin és akkor, meg 
vagyok győződve, hogy egy izebb, boldo- 
g>bb kor fog virradói hazánkra, mindnyá
junkra. ügy legyen I

A lelkes tapssal fogadott beszéd után 

a szlovák lakosság 
megnyilatkozása

történt meg Csorba Jenő képviaelőtestületi 
tag következő beszédével:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Felsöbbaé- 
geink alkotó intézkedéséből az államhű tót- 
ajkú lakosság itt képviseletet kapott, mely
nek szerény megnyilatkozásaként kérek szót.

Léva város történetében a mai napon egy 
mórtföldkőhöz értünk, mikor a magyar kor
mány igazságos és jóakaralu rendelkezése 
alapján Léva megyei várossá lett.

Két dolog fodal el engem most. Az egyik 
az. hogy köszönetét moodjsk annak a vá- 
rosbirónsk. ki a vissza csatoláa örömtelt nap 
jától kezdve szorgosan, meggondoltan es 
fáradhatatlanul dolgozott, hogy Léva városát 
azon a szinten tar sa, mely őt mint törté
nelmi várost nemcsak gazdaságilag, de köz
jogiig is megilleti. Klain Ödön távozó vá
rosbiró büszkén tekinthet vissza munkájára, 
melynek legkimagaslóbb eredménye az, hogy 
megyei várossá lehettünk.

A második dolog, mely most foglalkoztat, 
az a nagy öröm, hogy városunk polgármes
terévé kioevezett dr. Lehotzky ur — kit 
ezennel legbensőbben köszöntök, a Felvidék 
szülöttje. A kormány bölcs intézkedése a 
Felvidék ismerőjét küldte hozzánk, ki az 
Anyaországban szerzett közigazgatási tapasz
talatait itt érvényre fogja juttatni.

Habozás és kétség nélkül tudom, hogy dr. 
Lehotzky polgármester ur — mint mi is — 
égő vágyódMsal és biztos reménységgel várja 
azt az időt, mikor atyáink sírjaihoz idegen 
határok átlépése nélkül járulhatunk és láto
gathatjuk hegvek övezte szép szülőföldünket, 
ifjúságunk emlékeinek színhelyét.

Kérem Po'gármester urat, fogadjon el min
ket jó barátainak és szívós munkatársainak, 
kik szívesen állunk majd oldalánál. Ne te
gyen különbséget közöttünk, de legyen szi
gorú vezetője az egységes tábornak. így 
nyugodtan hiszek Léva város felvirágzásában 
és Lévának szerény h.térvérosból hatalmas 
belországi megyei várossá való fej ődésében.

Isten éltesse, adjon Önnek erőt nagy fel
adataihoz I

A helyesléssel fogadott beszéd után Siska

RÓZSABOKOR
Taxiba ültem, hogy idejében kiérjek a Nyu

gatihoz. Már sisteregve megindult a masina, 
amikor sikerült az utolsó kocsira felkapasz
kodnom. Az egyik kalauz baljóslóan intege
tett felém. Nem törődtem vele. Bementem a 
kocsiba és kikönyököltem az ablakon, búcsút 
integettem Budapestnek ennek az igazi tün
dérvárosnak, melyhez hasonlót nem tudok el
képzelni ezen az egész földkerekségen.

Amikor azután illedelmesen bocsánatot kér
tem a velem szemben ülő úrtól azért, hogy 
majdnem agyonnyomoritottam a kalapját, azon 
kezdtem töprengeni, hogy vájjon ki lehet az 
az aranyos szőkeség, akinek a fényképét egy 
rózsaszínű borítékba csomagolva találtam a 
Margitszigeten az egyik pádon.

Annyira belekábultam a töprengésbe, hogy 
csak Szobnál kaptam ijedten a zsebemhez, 
hogy elökeritsem az útlevelemet. Hála azon
ban a Magyarok Istenének, aki gondoskodott 
afelől, hogy ne kelljen soha többé útleveleket 
előráncigálni Szobon, igy már a megszokott 
mozdulattal útlevél helyett csak azt a rózsa
színű borítékot húztam elő a belsözsebemből. 
Elmosolyodtam és kihúztam belőle a fényké
pet, talán meg is csókoltam volna, ha az az 
ur, ott velem szemben, nem nézett volna 
olyan szúrós tekintettel felém. De hiszen jog
gal bosszankodhatik, — állapítottam meg 
magamban, — elvégre is egy vadonatúj ka
lapot összehorpasztani I. ..

Ujjaimat szinte perzselte ez a fénykép és 
én egyre csak bámultam azt a tündéri lényt, 
ahogy könnyedén hátravetett fejjel, mosolyogva, 
de azért mégis valami női büszkeséggel az 
arcán, — ami nagyon jól illett neki —, ült 
egy kis fapadon egy rózsabokor tövében. 
Igen, egy rózsabokor tövében. Hatalmas bo
kor lek. tett, mert a képen csak egy része 
átszőtt, meg az, hogy a sok-sok nyíló rózsa 

mind a fejére, meg a nyakára omlott s még
is annyi sok rózsa között a legszebb rózsá
nak az az aranyszőke fejecske látszott. Majd 
megfordítottam a képet, hogy újra- meg újra 
elolvassam azt az egypár szóból álló monda
tot, ami a túlsó oldalára volt hajszálvékony 
betűkkel írva: „Emlékül egy vidéki urilány. 
Ha tetszem és keresni készül, itt a címem : 
Rózsa Rózsika, u. p. Rózsabokor."

Különös egy furcsa cim volt, de ebben a 
pillanatban úgy éreztem, hogy semmi sem le
hetetlen a világon és hátha . . .

A fejemet beleütöttem a deszkába, ahogy 
hirtelen megállt a vonat. Ki kellett szállnom, 
mert úgy terveztem, hogy a szabadságomból 
még hátralevő egypár napot ebben a felvi
déki kis falucskában fogom eltölteni, ahol 
most megálltunk s csak azután utazom tovább 
a határszéli megyei városba.

*

Dénes bácsi, az öreg tanító és a jó rokon 
nagy örömmel fogadott.

— Akár egy évig is nálam maradhatsz, 
fiam, — kedveskedett.

— Nagyon köszönöm, sajnos azonban sza
badságom szigorú időponthoz van kötve...

Másnap körsétára indultam, örültem a 
csöndnek és a tiszta, friss, falusi levegőnek, 
amivel nem birt betelni lankadt tüdőm.

Megálltam egy épülő ház előtt. Tetszett 
nekem a munka egyhangú menete, a derékig 
mezítelen, napbarnított testű férfiak, amint 
fáradhatatlanul lapátolják a kavicsot. Az egyik 
lapátoló férfi megpillantott és megemelte a 
micisapkáját.

— Fárasztó, ugye I ? — kiáltottam oda.
— Hát ... — és amit kiakart mondani, 

nem mondhatta, mert egy köművesinas meg
előzte :

— Próbálja meg a fiatalúr!
Végignéztem élesre vasalt nadrágomon, de 

rövid gondolkodás után ledobtam kabátomat, 
nyakkendőmet, felgyürtem ingujjamat és oda- 
álltam a gyerekhez.

— Rendben van öcskös, add hát ide azt a 
lapátot, — és nekiláttam a szokatlan mun
kának.

Tiz perc múlva az egyik napszámos lapát
nyélre támaszkodva megkérdezte :

— Fárasztó-e hát a fiatal urnák ?
— Nem könnyű — válaszoltam röviden.
— Nem biz a’ . . . hogy vágjon bele a 

menyküves istennyila I — fakadt ki a mun
kás, azzal megfordult és egy nagyot köpött 
a malterba.

Aztán nem szóltunk.
Fáradhatatlanul lapátoltam. Elegánsan kiva

salt nadrágom rövid idő alatt csúnyán bepisz- 
kolódot és összegyűrődött. Egy csöppet sem 
különbözött a kőművesmester nadrágjától. Ez
zel azonban most mit sem törődtem, úgy 
éreztem, hogy minden egyes mozdulat kezem
ben a lapáttal, nagyon hasznos testedzési 
müvelel, ami elpuhult izmaimat egy kissé 
megkeményiti. Észre sem vettem a delet 
és hogy a „munkatársaim" abbahagyták a 
munkát.

— Maga nem akar ebédelni ? Mit lapátol 
még most is ? Nem hallotta a harangszót ?

Felemeltem verejtékes arcomat.
Igenis felemeltem az arcomat, — de kérek 

egy lélegzetvételnyi szünetet, hogy elmond
hassam, hogy igenis jól éreztem én a vonat
ban, ugyanakkor, amikor beütöttem a fejemet 
a deszkába, hogy semmi sem lehetetlen a 
világon, — mert ime: itt állt előttem a fény
kép, az élő fénykép, a legszebb rózsa, a 
tündöklő szőkeség . . .

Es még csak el sem estem a csodálkozás
tól, csak egy kicsit meginogtam és a kezemet 
nyújtottam bátortalanul feléje, hogy bemutat
kozzam.
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II. A nap hatása 
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udós Finsen muta- 
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Dezső alispán elismerő meleg szavakkal mél
tatta a lelepő Klain Ödön városbiró és mun
katársainak a az egesz városvezetőség ér
demeit éa buciul vesz tőlük a vármegye 
nevében, egyben kéri, hogy tapasztalataikkal 
a jövőben is vegyenek részt a városfejlesztés 
munkájában.

Az alispán ezután az uj polgármester felé 
fordul szavaival és megállapítja, hogy az el
hangzott beszédek is azt bizonyítják, hogy 
az uj polgármester feladatának a legjobban 
meg fog felelni s a város közönsége öt már 
is a szivébe zárta. Szívből kívánja, hogy a 
már kialakult együttműködés tartós és za
vartalan legyen. Az aliapán ezután átadta 
dr. Lehoizky Brúnó polgármesternek a város 
vezetését és Isten áldását kérte működésére.

Ezután

Klain Ödön lelépő városbiró 
mondott köszönetét a város közönségének 
és a felsőbb hatóságok gondoskodásáért. 
Ugyancsak megköszönte a városi tisztviselők 
odaadó munkálkodását a megállapította, hogy 
mindezen tényezők precíz Csszmüködéee tiz- 
tositotta a munka nyugodt harmóniáját, ami 
alapja volt eddig is itt az uj magyar életért 
folyó munka lendületének. Neki érdemei 
nincsenek — mondta — mert csak köteles
ségét teljeaitette a tisztikarral együtt. Mun
katársai nevében is üdvözli az uj polgár
mestert s bizik abban, hogy azt a missziót, 
amelynek teijesitéaére a kormány Lávára 
küldte, eredményesen fogja elvégezni. Végül 
Isten áldását kérte Láva város közönségére.

A polgármester székfoglalója
Eiután általános figyelem és lelkes ováció 

közepette dr. Lehotzky Brúnó mondta el 
alábbi székfoglaló beszédét:

A lelkem mélyéig meghatódva állok itt 
Önök előtt, mert olyan szeretetteljes meleg 
és ünnepi fogadtatásban és üdvözlésben ré
szesítettek, amelyet ma még nem érdemel
tem ki és amelyet nem is vártam Önöktől. 
Fogadja Alispán ur, a tekintetes képviselő
testület, Láva község városbirái és Láva 
megyei város minden polgára ezért az én 
hálás köszönetemet a legyenek meggyőződve, 
hogy ebben a meleg és szeretetteljes üdvöz-

isos, gyógyító hatása, 
an azonban a nap- 
a is, mely a túlzott 

romboló hatását, 
hirtelen lesülni aka- 

ait. Az erős fejfájás, 
lokozódása, a szív 
i válása, a fájós bőr
lés a szertelen na- 
i szertelenség az oka, 
helyett a napsugár 
i azervezetben. Min- 
rak is meg van a 
iramos ideig testün- 
•inak, főleg a déli 
mert ez a legveszé- 
ilb. Helyén való a 
léig tartó sütkérezés 
i'osan hozzászokott 
n és hosszabb ideig 
garas levegőn.
kivül a nap szárító 

ünk azon részeit óv
tunk gyenge, mert 

1 be.
tjük, kettős: építő 
ki az építő erejét, 
tétünkét, de csak a 
rain belül s ne akar- 
recaenekké válni.

— Nono, — csak nem képzeli, azzal a 
piszkos mancsával I ... — és gyönyörű fog
sorai kivíllantak, ahogy kacagott.

Kissé felszökött arcomba a vér.
— Mondja, nem éhes? — csilingelt.
— De ... de igen. Mint egy farkas — 

dadogtam.
— Akkor miért nem ebédel? Hiszen már 

mindenki elment. Miért nem megy maga is?
Körülnéztem, hogy tényleg elmentek-e. Igaza 

volt. Csak ketten maradtunk.
— Hová ? — kérdeztem azután, tekintete

met beletúrva a szőke hajfürtökbe.
— Hová ? ... Mit tudom én!.. Haza ...
— Nincs otthonom — hebegtem. 
Hallgattunk egy darabig.
Én szakítottam meg a csendet.
— Ha szabadna kérdeznem, mégis kihez 

volna szerencsém, kisasszony?
A leány erre nagyot nevetett.
— Butaság. Hát maga nem tudja, ki házát 

építi ? . . .
Nem akartam elárulni kilétemet és ez a vá

lasz egy kissé zavarba hozott.
— |a igen . . . hogyne . . .
— Nahát, én a lánya vagyok.
Ettől semmit sem lettem okosabb. Ellenben 

részegedni kezdtem a sugárzó szépségétől. 
Hirtelen kitaláltam egy nevet.

— Szikkra Tibor vagyok — mondtam.
— A neve nem érdekel. Kőművesmester 

és kész! Vagy csak segéd?
— Sajnos, csak segéd ... — s ezt olyan 

hangon mondtam, hogy szinte magam is el
hittem.

— Tudja mit — tette hirtelen a leány me
zítelen karomra a kezét —, maga ma délre 
vendégem lesz, jó?

Felujjongtam magamban, de azért szerény
kedtem fennhangon: 

léiben mcguyiiváuuló előlegezett bizalmat 
egy olyan becsületes munkával kívánom 
meghálálni, amely alapját fogja képezni Láva 
várói jólétének és jövendő fejlődőiének.

Nem vagyok idegen, én ia annak a Fel
vidéknek, a liptói erdős Kárpátoknak a szü
lötte vagyok, amely az Öoök földjével egy
ezerre kerti t a huszita rablók uralma alá. 
Akkor az anyaországba távoztam, de most 
hazatérőben vagyok s mint Léva város pol
gármestere azzal a szent hittel, akarattal, 
ígérettel éa e határozással állok itt Önök 
elölt, hogy az utolsó leheletemig is csak 
ezért a magyar népért, ezért a magyar nem
zetért s benne Léva város népéért kívánok 
dolgozni.

Ezt kérem Ősöktől is, mert esik ez a 
gondolat az, amely nélkül nem lehetne köny- 
nyű szívvel a magyar történi lem izomoru 
temetőiét bejárni. Ez a gondolat az, amely 
az elszakított magyar teltvéreinkkel össze
kapcsol bennünket, — ez a gondolat a ma
gyarság isteni ajándéka, amely megszázsro- 
rozza erőinket, hitünket s a feltámadás felé 
vezet bennünket.

Jól tudom, nagy éa nehéz feladat bárul 
rám. de ennek a feladatnak a nagyszerűsége 
betölti az egész telkemet. Nagyképűség volna 
részemről, ha én most egy életre szóló pol
gármesteri programot adnék. A nagy általá
nosságban már megismertem Léva város 
problémáit, amelyeket Öoök is jól ismernek, 
de ezek olyan problémák éa feladatok, ame
lyeknek a megoldása csak rendezett közigaz
gatási és gazdasági viszonyok között lehet
séges.

Én tehát csak az első feladatomat ismer
tetem, amellyel megbizattam, ez pedig álból 
áll, hogy át kell szerveznem az egész városi 
közigazgatást s meg kell teremtenem egy 
olyan közszellemet, amely egyrészről a mun
ka, az alkotás és fejlődés elengedhetetlen 
feltét-, la, másrészről elősegitője az anyaor
szággal való teljes lelki egybeolvadásnak. A 
közigazgatás átszervezésének feladatkörébe 
tartozik a város háztartásának rendezése és 
egyensúlyba helyezése is. De amig a város 
pontos és reális bevételi adatai nem állanak 
rendelkezésünkre, addig könnyelműség lenne

— Oh, nagyon köszönöm kisasszony, de...
— motyogtam.

— Ellentmondást nem ismerek, jöjjön 1 ..
Megfogta a kezemet és mentünk. Nem, rö

pültünk I
A kertjük közepén volt egy lugas, körös

körül gyönyörű rózsabokrokkal. Ebéd után 
odavonszolt magával, hogy nézzem meg az ő 
birodalmát, ahol legjobban érzi magát: a ró
zsák közt.

Már szinte természetesnek vettem, hogy 
ott találom a kis fapadot is. No lám, még 
ketten is elfértünk rajtat

Mámoros voltam és kábult. Tessék meg
érteni I . . .

— Szereti Pestet ? — kérdeztem beszélge
tésünk során hirtelenül.

— Imádom! Tegnap este érkeztem, de 
máris visszamennék . . . tündéri... mese ... 
álomváros ... Én imádom! . . .

— Én is ... de .. .
- De ? . . .
— Maga azt mondta, tündéri — szóltam 

félénken — én azt mondom, magánál tiindé- 
ribb nem lehet a világon semmi, Rózsika !...

A bókot elhallgatta, de a névre élesen fel
figyelt.

— Honnét szedi ezt a nevet?
Hirtelen elhatározással és nagy bátorsággal 

elővettem a képet.
A leány utánakapott és felkacagott. Kaca

gott és kacagását visszaverték a kert fái és 
a közelebbi falusi viskók falai és kacagott a 
rózsabokor a sok nyíló rózsájával egyetem
ben .. . Talán engem kacagtak . . .

És nem tudom, melyik fájt jobban, Rózsika 
kacaja-e vagy a rózsabokor tövise-e ? . . .

Még aznap továbbutaztam a határszéli me
gyei városba.

Garami MOLNÁR FERENC. 

réizünkröl olyan alkotásokba belefogni, ame
lyek e város és polgárságának amúgy is 
megfogyatkozott teherbíró képességét meg
haladná.

Éten a téren tehát az leaz egyelőre a kö
telességem, hogy a meglévőt fenntartsam, 
ápojarn és gondozzam a a város ipari és 
kereskedelmi forgalmának felélénkitésén ke
resztül • város polgárságának megfogyatko
zott gazdasági erejét visszaállítsam

Kedvező, sőt biztos lehetőségek vannak 
erre. Léva varosát éa népének jövőjét nem 
kell félteni! Csak meg kell szervezni mind
azokat a gazdasági és forgalmi lehetősége
ket és kapcaolatokat, amelyek Léva város 
környékét, vidékét, a fa ut városunk ipari, 
gardssági és kereskedelmi életébe belekap
csolják. Hajdan a magyar kultúra kezdetei
nek idejében az első szent király erősítette 
a városokat, mert akkor reájuk támaszkodott 
egy nagy vidék, amely a városban látta min
den védelmét. Azok az idők azonban már 
elmúltak. Ma már nem a város védi a vidé
ket mint egykoron Léva vára a bányaváro
sok kincseit a rabló török hidakkal szemben, 
hanem a vidéke védi a várost. Mert min
dent, ami szükséges a kultúra fejlesztéséhez, 
a vidék adja a városnak. A vidék szolgál
tatja nemcsak a kereskedelem és az ipar 
számára a fogyasztót, hanem mind a ka
szárnyának, mind az iskolának a legjobb 
emberanyagot.

Léva város jólétének, fejlődésének mindig 
ez volt az alapja, ezt tehát meg kell őriz
nünk s meg vagyok róla győződve, hogy 
vármegyénk Alispánja és minden vezető té
nyezője ezen munkánkban segítségünkre lesz.

Beszédem elején ismertetett feladatkörömbe 
tartozik a szociális gondoskodás is, mert 
enélkül sohasem tudnánk munkánk számára 
szilárd alapot teremteni. Mert ma a szocia
lizmus eszméje a koreszme, a szocializmus 
hatja át a tömegek lelkflletét és a városok 
akarva, nem akarva már gyakorolják is as
u. n. városszocializmust.

A városok szociális tevékenysége nem mai 
keletű, de az oiymérvü városszocializmust, 
mint amilyet ma gyakorolnak a magyar vá
rosok, a korszellem és a kor szociális kö
vetelményei kénsszeritették a városokra, 
amelyek ma hatszor annyit költenek szociá
lis kiadásokra, mint az utolsó békeévben. 
Egyetemes és nemzeti feladat ez, mert a 
városi tömegek képezik a nemzet gerincét 
és nagytömegű értékeit. Ha a városi lakos
ság nélkülözi a harmonikus rendet, a szoci
ális gondoskodást és hiányát érzi a kulturá
lis szükségleteknek, akkor a nemzet legna
gyobb értékei mennek veszendőbe.

Mert jegyezzük meg jól, hogy mindig a 
városi polgárság készségélö', lelkesedésétől 
és nemes érdeklődésétől függ az, hogy mi
lyen lesz a város szociális és kulturális ar
culata. Minden város szociális képe aonyit 
ér, amennyit polgárainak lelkülete. Ezen a 
téren Léva városában pedig még sok a tenni
való. Tartani, ápolni és erősiteni kell a hitet 
az elesettekben, a gyengékben, az erőseb
bekbe pedig akár a törvény parancsszavával 
is bele kell oltani a kötelesség érzését, hogy 
a gyengék, a tudatlanok és szegények támo
gatására siessenek.

A támogatás irányát, módját és alkalmát 
a szociális intézmények jelölik ki, mert min
den szociális intézményünk, amelynek tar
talmát és lényegét a szeretet és áldozat
készség adja meg. egy.egy kigyulladt csillag 
a magyar éjszakában, mely biztatást hirdet 
és tanúságot tesz egy ezeresztendös nemzet 
törhetetlen életerejéről.

Ezekben jelöltem ki első feladatomat és 
emeltem ki azok fontosságát. Ez az egyet
len ut. amelyen Léva városa most már mint 
megyei város, az életét megindíthatja s ha 
ezt az utat megtettük, akkor ismét össze
ülünk, hogy kijelöljük az alkotás, a további 
fejlődés útját és megteremtsük az eljövendő 
nagy Léva városát. Munkával éa áldozat
készséggel mutassuk meg, hogy ebben a 
csonka országban és Léva városában a tria
noni bilincsek között is előre megy az élet 
a maga feltartóztathatatlan utján Mert el
vehettek tőlünk vármegyéinket, de nem ve
hették el ezer esztendő történelmi erőit, 
amelyek ezt a nemzetet annyi földrengés
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közepette is fenntartották és a haladás ujibb 
grádusára emelték. Ezek az erők élnek s ha 
talán halkabb lélégzéssel is, de ott munkál
kodnak a magyír televéoybeD, a magyar vá
rosokban, a gyárakban, a műhelyekben, ott 
dobbannak a magyar szivekben kiirthatatla- 
nul és elpuiztiihitatlanu' ősi örökségeként 
egy ezereszteodős történelmi mu tnak, zá
logaként egy boldogabb jövendőnek. Éni 
akarunk, mert van bennünk életerő s ez a 
hit és akarat hassa át Léva város minden 
polgárának szivét és lelket s akkor az élet
nek ez a nagyszerű akarása ki fogja har
colni életünk, jövőnk, jólétünk és boldogsá
gunk minden feltételét.

A lelkes hatást keltő beszéd után

dr. Kapósváry György 
kaposvári polgármester mély benyomást keltő 
beszédben mutatott rá azokra a benső ér
zelmekre, amelyek elfogták őket Láva vissza
csatolása alkalmával. Majd a magyar váro
sok jelentőségét méltatta. A szellemi és er
kölcsi erők mindig a városokból sugároztak 
szét. A történelem tanúsítja, hogy a királyok 
ezért segítették a városokat Az elmúlt huszév 
is azt mutatta, hogy a magyar városok je
lentősége ig»»n nagy, a csehek is azért fosz
tották meg Lávát városi jellegétől.

Magyarország ma súlyos időket é’, íme- 
lyek fokozottabb Áldozatokat várnak a la
kosságtól. De vigyázni kell arra, hogy eze

Mit tett és mit tesz a földrajztanítás a magyar 
feltámadásért

Dr. vitéz Sághelyi Lajosnak a Magyar Földrajzi Társaság lévai vándorgyűlésen 
tartott előadása

Azt óhajtom ismerteti i, hogy nőit tett és 
mit tesz a földrajztanitáa a magyar feltáma
dásért.

ügy érzem, hogy ennél a tételnél szónoki 
és költői magasságokba kellene lendülnöm, 
hogy méltó kifejezést adjak annak a mind
nyájunk lelkében hatalmas erővel élő hitnek, 
amelynek mindennap az iskolában imádság
gal adunk kifejezést: H szék Magyarország 
feltámadásában . . .

Mégis úgy érzem, hogy csak a hitünk 
egyedül nem elegendő, ha ezt a hitet nem 
követik elhatározások és ennek a nyomán 
tettek. A gondjainkra bízott tanulóifjúságot a 
magyar Haza szeretefére nevelni nemcsak azt 
jelenti, hogy a Magyarország feltámadásába 
vetett hitében megerősítsük, hogy ezt a 
hazát megszerettessük, hanem azt is, bogv 
ezt a hitet, azeretetet tudatossá tegyük, lelki 
szükségletükké váljék, hogy a nyomában el
határozások és cselekvések szülessenek meg. 
Iskolai munkánkkal a magyar jövőt készít
jük elő.

Ennek a felkészülésnek egyik ága az*  
hogy az iskolai nevelöoktatásban a magunk 
megbecsülésének, értékelésének, a nemzeti, 
tehát anyagi és szellemi kultúránknak a kö
zépponti gondolatát, a földrajzot éppen ne
velési szempontból kellően hangsúlyozzuk, 
hiszen ahhoz, hogy a Hazát megszeressük, 
elsősorban az kell, hogy megismerjük. E 
megismerésnek a velejárói az érzelmi és 
akarati megnyilvánulások.

Tételünk vizsgálatánál tantervi, tehát tan
anyagkiválasztási és módszeres szempontok 
vezetnek.

a) Tantervi kérdések.

A földrajzban nem szólamok, hanem ke
mény adatok, igazságok vannak Ezek szi
gorúsága a nemzeti célok felé nevelést szol
gálják.

Trianon a földrajzi örök törvények meg
csúfolása volt. Ennek a világtörténelemben 
páratlanul álló vandalizmusnak a kegyetlen
sége csak a földrajzon keresztül válik a 
tanuló előtt egészen világossá.

Éppen ezért egy pillanatig sem volt vitáé, 
hogy a földrajzban Trianon után is egész 
Magyarországot taoitsuk. Hivatalos tanterve
ink egész Magyarország tanítását teszik 

ket az áldozatokat érdemes közcélokra for
dítsák. Majd a közös szellem kialakításáról 
beszélt. Ezt Léván könnyű lesz elérni — 
mondta — mert Léva lakossága az elnyo
matás alatt is a magyar testvéri közösség
nek olyan fényes felét adta, amit a jövőben 
is melengetni kell. Rámutatott arra, hogy 
Léva uj polgármesteréhez a mai nap alkal
mából felekezeti és társadalmi különbség 
nélkül jöttek el ide, ami azt bizonyítja, hogy 
Kaposváron hogy szerették öt a bíznak ab
ban, hogy helyét Léván is meg fogja állani. 
Kéri számára a támogatást azzal, hogy aki 
a város gazdasági és erkölcsi javaiért dol
gozik, az « hazáért dolgozik. Ksposváry pol 
gármester nagy helyesléssel fogadott beszéde 
végén átnyújtotta dr. Lehotzky Brúnónak 
Kaposvár város jegyzőkönyvbe foglalt köszö
netét ottani működéséért. Majd

dr. Kiss György 
prépostplebános

felszólalásában arra mutatott rá, hogy a pol
gármesterrel busz év óta együtt éltek s Doha 
evangélikus vallásu, felekezeti különbaég nem 
volt köztük s mindig példát adott abból, 
hogy kell a felekezeti békét fenntartani.

A lelkes hangulatban lefolyt s történelmi 
jelentőségű ditzközgyü és a Himnusz hang
jaival nyert befejezést. Délben a Vigadóban 
társaaebéd vo t.

kötelezővé, abban a hegyrajzi, vízrajzi, ég
hajlati, gazdasági, néprajzi, kulturális, sőt 
nyelvi egységben is, ahogyan az U: megte 
remtette, és nekünk magyaroknak lakóhelyül 
rendelte és hazánknak kijelölte.

A térképről is leolvasható, kisebb, de 
eeymás életét szervesen kiegészítő, és éppen 
ezért egymásra utalt tájakat egységes képbe 
foglaljuk, egységes tájba, a Közép-Duna me
dencéjének tájába, egész Magyarország jel
legzetes és minden más európai tájtól eltérő, 
és különálló egységet alkotó tájba.

Érért meggyőződésünk és tanterveink 
alapján is az egységet alkotó magyar tájak 
részeit, a trianoni haláron túl levő tájakat is 
ugyanolyan mértékben, ugyanolyan módon 
éa ugyanolyan részletesen tanitjuk, mint a 
trianoni határon innen fekvő éa ma tettlege
sen magyar uralom alatt levő tájakat. Ma
gyar föld terül el a Kárpátoktól az Adriáig, 
Pozsonytól Brassóig . . . Ezt a felfogásunkat, 
meggyőződésünket és akaratunkat soha fel 
nem adhatjuk, mert ez a földrajz őrök igaz
sága.
b) Minden magyar iskola nemzeti kultúrát 
ad, és ezen belül csak másodsorban törekszik 

sajátlagos célokra.

A magyarság hivatásának tudatos felis
merése legjobban a földrajztanítással szol
gálható, és Magyarország feltámadásába 
vetett hitet a tananyag meggyőző erejével 
erősítjük meg. Ez a lélek-munka egyik ered
ménye a földrajztanításnak.

A magyar nép és a természeti viszonyok 
összefüggésének tanitása és a tanulóval ész- 
revéttetése, a magyar népnek a Kárpátok 
medencéjében végzett kulturális teljesítmé
nyei a magyar kultúra erejét és nemzetünk 
elhivatottságát igazolják. Világos, tárgyilagos 
meglátás alapján jutnak tanulóink oda, hogy 
éazrevegyék, hogy a természetes tájat kul- 
turtájjá az állami szervezet segítségével a 
magyar nemzet alakitotta át. A magyar gaz
dasági egyaégnek a világgazdaságba belekap- 
csolódáaa tanításunknak mindig fontos kuta
tófeladata volt.

A magyar föld magyar sorsközösaéget 
jelent. Az egységei magyar föld minden népe 
egymásra van utalva, tehát egységes nem
zetet alkot. (Kossuth Lajos.) A szükségszerű 

együvétarlozás érzésének tudatossá tétele 
úgyszólván kizárólag a fö'drajttanitás utján 
lehetséges.

A nemzeti közösségre nevelésnek igy a 
földrajztanitáa jelentős tényezőjévé válik. A 
gazdaságföldrajzi elemeknek az egymásra
utaltság révén kimutatása tanításunknak aok 
sok gyakorlati jelleget ad.

Egész Magyarország tanitása tehát a föld 
szrretetére, a feltámadásba vetett hitre, a 
magyar ku'lura és munka megbecsülésére, a 
magyar közösségre, az egymásrautaltságra, 
a gyakorlatissfágra, a szülőföld szeretetére, a 
földrajzi és a magyar igazságra nevelés 
együtt nemzeti önérzetre nevel. A legtisztább 
önérzetre, amely amellett, hogy tárgyilagos, 
felemel, a röghöz köt és testvérének vallja a 
haza minden lakóját.

2. Módszeres kérdések.

A tantervi és tananyegkiválasztáai szem 
pontokon kivül a földrajztanitáa módszerével 
is sokat tett és tesz az irredenta gondolat 
ébrentartáséra.

Ai első tényező kétségkívül valamennyi 
iskolafaj utasításának az a kívánsága, hogy 
bármelyik vi ágrészről, akármilyen országról 
éa vidékről tanilsunk is, a hazai vonatkozá
sokat mindig említsük. S itt nemcsak a tör
ténelmi vonatkozásokra kell tekintettel len
nünk, hanem a gardaságiakra it, sőt minden 
lehető összehasonlítást, vonatkozást el kell 
végeznü k. Minden felvett anyaggal a hazai 
földet, a magyar gazdasági és szellemi kul
túrát, a azü őföldet tanitjuk, ide térünk 
vissza, mint átfogó és középponti gondolat
hoz. Összefoglaló vagy részletproblémánk, 
összehasonításaink, hivatkozásaink, kapcso
lataink akár a kiindulásnál, akár " kivitelnél 
mindig természetesek, önként kinálkozók, 
mert középpontiak. Magyarország tanitásánál 
pl. Akié az Alföld, ezé az egész ország; 
Találunk-e még olyan tökéletes földrajzi 
egységet, mint aminö Magyarország; A 
Manitoba búza a magyar bura versenytársa; 
Miért vápv'urk a közös lengyel-magyar ha
tárra ; Magyar tüdősök felfedező utjai 
Ázsiában. Afrikában; Magyar tudósok kultu
rális tevékenysége Dél- Amerikában ; Van-e 
hatása az ausztráiai gazdasági életnek a 
magyar életre; Mi'yen az idegenbe szakadt 
magyarságnak gazdasági, népi, műveltségi 
állapota ; e mellett az elese'tségünkben fe
lénk nyújtott baráti kéz, a rokonérzések 
kiemelése, egész aor vonatkozás teszi az 
idegen országok és világrészek tárgyalását 
is hazai vonatkozásúvá és a magyar egység 
céljából gyümölcsözővé.

Ezzel a haza hazatéréssel tanításunk konk
rét értelmet is kap. A hivatkozás, vonatkoz
tatás pedig sohasem történik Csooka-Ma- 
gyarországra, hanem mindig egész Msgyar- 
országra.

A hivatkozások középponti gondolatához 
tartozik az is. hogy az alapfogalmak tanitá
sánál a szülőföld ismertetése alkalmával 
minden szemlélhető alsp'ogalmat itt tárgya
lunk, a többit ott, ahol először előfordul. 
Természetesen a legtöbbet Magyarország 
tárgyalásánál vesszük fel. így az idegenben 
tapasztalt és tanított alapfogalmak ogy jó 
része a ma megszál t területen levő vidékről 
való, és ez a vonatkoztatás is hazatérést jelent.

Legtöbbet természetesen a felvett anyag 
beállításával érhetünk el. így pl. lenyűgöző 
volt av, amikor az egyik órán megvizsgálták, 
mi köti Erdélyt 0 áhországhoz, és mi az Al- 
földhöz. Oda nehány cérnaszál, ide vastag 
kötelek kötik. Nyugatmagyarország tárgyalá
sánál megvizsgáltak azt is, hogy bizony, még 
a gabonakévéket is máiképpen kötik a régi 
határon túl, mint azon innen. Más táj tehát, 
mint a német. Ki és honnan táplálja Észak
keletet ? Hová fűzi Északnyugatot a múltja, 
földrajzi viszonyai, gazdasági élete, éghaj
lata, népe, megélhetése ? Minő természetes 
közlekedési lehetőségei vannak Éizaknyugat- 
nak a magyar medence felé, és minők 
kifelé ? Mert a földrajz nem szóval, hanem 
lehetőségekkel, adottságokkal, természetei 
szükségszerűségekkel, a Teremtő szavával 
parancsol.

Nem szólok egy-egy tanítási egység felé
pítéséről, i módszeres kérdések egész sorá-

egutóbbi számi
- EGY KIS CSOKQ $A ENDRE SÍRJÁRA. 

Megilletődéssel oh istj jars egutóbbi számá
ban, hogy Svarba n ad gaL izott elemi iskolai
igazgató meghalt. An> > s okát olvastam, a
■- ....... a.—alakját idéztem

. vei kezdte a hat 
i ,r_ smerésére tani- 
inari. dott minél töb- 
tt |<. nebulókba. Hogy 
ai Rii tér Ferenc mes- 
, tanJás magaslatán 
eljesiteni a sok ezer 
t nii > szivú, de szi- 
z jr.-a és olvasásra —

iik.

aön net mondjak azért 
,rt, amit olyan an- 

bizoayára öreg nap- 
ey a. elvetett mag sok, 
íremtelt meg. Hiszen 
hoz. Különösen a gyön-

v i ,r inden gyermek- 
vegves-lakosu város 

i erővel es akarattal 
ik. megismertesse 
b, az írást és olvasást, 
ehezek, amikor olyat 
•bulóba, amit még nem 
[ mestere voltál, mert 
ved a kis gyermekekkel 

,i még ma is sok ezer 
elindítottál az élet me- 
znos polgárai és mun- 
te is Richter Ferenc, 
dó után. Mindezekre

mit bizonyára el is ér
vetve, jo alapmunkát 
a az a sok-sok lévai 
ilágban élnek és külön- 
iek be Ez mind a sok 
i* és különösen a tied, 
itóknak. Nyugodj béké-

42 évvel ezelőtti 
magam elé. Am. ,t i 
esztendős nebulók .: aj 
tani. És négy éven ken 
bet bele plántálni 
az ötödik évben, 
tér kezebe kerül fii i . 
álljunk. Kötelesség t v( 
kis diák neveben al 
goru tanítónk tani ott 
hogy most egy kis csoKelyc "ek el a frissen 
hántol: sirhalomra Ho a“ ' 
a fáradtságot nem ism imk 
gyali türelemmel vegez 
jaidban gondoltál an 
nagyon sok ember elei 
olyan voltál, mint atya 
gébbeket karoltad felé kodtál azokat is ellátni 
mindazzal, amihez szül 
nek az elet kezdeten, 
volt a múltban Itt kéu 
kellett dolgozni a ta 
velük azt, ami a lennel 
Mert az első osztályok 
kell bele nevelni a 
látott, nem hallott. De 
volt türelmed és jósági 
foglalkozni, tanítani, bi ír 
férfi van az életben, al 
zején és emberek létté 
kásái hazánknak. Elmt 
Jaross Ferenc és Báthi 
szeretettel gondolok, n mitottak, neveltek. Most 
köszönöm meg azt a f iágot nem ismerő mun
kát, amellyel négy évi észtül bajlódtál velem 
és a többi kis nebulók lert szeretted a reád 
bízott kis gyermekeket indent elkövettél, hogy 
minél okosabbak legyü 
tél, mert a mag jól v< 
végeztél. Tanubizonvsá 
gyükér, akik szerte a i 
böző társadalmi állás/ 
jó lévai tanítónak az t 
mert mintaképe voltál 
ben! Szlusni József vo íitványod, Szeged.

— VIGYÁZZ A 
mondné alsóváradi 
ját bezárta s a kula 
a kertbe távozott. Ta ítét kihasználta Banda 
Mária cigányasszony 
a szobákban az öss szekrények tartalmát 
széthányta, valószínt 
közben a tulajdoi 
Mária Ördögnél feli s elmenekült. Kézre- 
keritésére a csend") 
indított. Banda Mari 
nyáért járt a körjegy 
szik a kiadásaira az 
A lakásból csekély

— „KISEBBSÉGI
TENDEJÉBÖL 1918 138.“ Urr György fel
vidéki iró a „Gyóni ta Irodalmi Társaság*  
tagja szerkesztésűben ént meg „Kisebbségi 
sorsunk húsz eszend >öl 1918—1938“ cím
mel a felvidéki mád ágnak a kisebbségi 
életben eltöltött h a etendejének története. 
A mü részletesen d éti a kisebbségi sors
ban eltöltött idő mii jelentősebb kulturá
lis, társadalmi és dai eseményét és sta
tisztikai adataival tis képet nyújt a húsz 
esztendő kulturális t olitikai helyzetéről. A 
mü ára három pengi 
zönél Kassa, Kálv trii

— AZ LTE F. H 29-RE TERVEZETT 
ANNA-BÁLJÁT auf S én tartja az Iparos 
Olvasókör kertheivisi Kedvezőtlen idő
járás esetén a tei mel n.

kSRA! Ördög Zsig- 
ilkodónő lakása ajta- 

zarban hagyta, majd

:i a lakást kinyitotta,

pénzt keresett. Idö- 
negérkezett s Banda

erelyes nyomozást 
születési bizonyitvá- 

hivatalban s úgy lát- 
I fedezetet keresett, 
kü ruhaneműt vitt el. 
RSUNK HÚSZ ESZ-

legrendelhető a szer- 
c 19.

Csak helybe iparossal 
dolgoztass! I

ról, nem térhetek ki a földrajztanítás segéd
eszközeire, a tanítás alakjára, a korszerű 
neveléstanitás földrajzi részének sajátlagos 
feladataira, gyakorlati taoitáai kérdéaeire, 
hiszen ezek a felvetett tényekkel szoros kap
csolatban vannak, de a feltett kérdés meg
oldásánál mondottakhoz képest kevésbbé 
jelentősek.

Bizony, Nyuzateurópe uraira ráférne ala
posabb földrajzi kiképzés.

A magyar földrajztanítás az irredenta gon
dolatot a neveléstanitás átfogó középponti 
gondolatává tette. Hiszen ez a gondolat 
azonoi a földrajzi gondolattal, az okság ke
resésének, a koncentrációnak, a gyakorlati
asságnak. az anyagszerüségnek, az időszerű
ségnek, alkalomszerüségnek, a szabadságnak, 
a spontaneitásnak, a szemléltetésnek, a kö
zösségnek és az öntevékenységnek az elvével, 
egyszóval az un. munkaiskola valamennyi 
elvét magában foglalja.

Meg kell állapítanom, hogy e gondolatokat 
e csonka haza minden iskolája, minden ta
nára maradék nélkül megvalósítja.

Ezt tette és ezt teszi a földrajztanítás a 
magyar feltámadásért.

KCLONFÉLÉI^J
— AZ EGYESÜLT PÁRT MA D. E. 11 

ÓRAKOR TISZUJ1TÓ KÖZGYŰLÉST TART 
• ref. egyház tanácstermében. A párt t. 
tagjait ezúton is meghívja az elnökség

— A VOGÉ ZÁSZLÓAVATÁSA. A Ma
gyar Keresztényazocialista Vasutasok Orszá
gos Gazdasági Egyesületének (VOGE) lévai 
helyicsoportja augusztus 6-án, vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel JarosB Andor fel
vidéki miniszter, Koczor Gyu'a főispán, 
Varga László MÁV üzletigazgató. Sáska 
Dezső alispán, Róbert Emil, a Vasutasok 
Őriz. Gázd. Egyesületének orsz. elnöke véd
nöksége alatt zászlóavatási ünnepélyt rendez. 
Zászhauya Jaross Andorné. Az ünnepély 
sorrendje : Reggel 7 órakor. A lévai leveDte 
fúvószenekar zenés ébresztője. 8 órakor. 
Szentmise. Közös szentáldozás. 10 órakor. A 
helybeli egyesületek és testületek gyüleke
zése az állomáson. 10 28 órakor. A buda
pesti vonattal érkező vendegek ünnepélyes 
fogadtatása az állomáson. Üauepi beszédet 
mond Sulyánszky Sándor föiotéző, lévai állo- 
másfönök, utána bevonu'ás az országzászló
hoz. 11 órakor. A zászlósnyát ünnepélyesen 
fogadja az országzászlónál dr. Gerencséry 
Mihály, a VOGE ügyvezető elnöke. Az or
szágzászló megkoszorúzása, ünnepi beszédet 
mond: Horváth Gergely, a VOGE országos 
alelnöke. — Bevonulás a díszközgyűlésre a 
városháza dísztermébe. A diszközgvülés sor
rendje: 1. Msgyar Hiszekegy. E őadja a 
levente fúvószenekar. 2 Elnöki megnyitó. 
Mondja: Petrás Jánosaiéval csoport elnöke.
3. Ünnepi beszéd. Tartja : Róbert Emil kincs
tári főtanácsos, a VOGE országos elnöke.
4. Alkalmi szavalat. Előadja: Baké Károly 
Máv. főtiszt. 5. A zászló megáldása az egy
házak részéről. 6 A zászlószegek beverése.
7. Himnusz. Énekli a közönség. Akik zászló
szegüket nem tudják személyesen beverni, 
aziveakedjeuek azt Akács József főtitkár cí
mére (Léva, Balassa u. 1) visszaküldeni, aki 
annak beváráséról gondoskodni fog. Az ün
nepély után társasebád a Kér. Munkás 
Egyesület hslyiségeib-n Barai utca 15. 
A társasebéd ára : 1 40 P. Ebédigényléseket 
julius 30 ig bejelenteni kérik. Este 8 órakor 
szinielőadás. Színre L-.T.
„Huszárkisasszony" 
Utána tánc.

— KINEVEZÉS
dr. Tóth János vármegyei aljegyzőt tisztelet
beli árvaszéki ülnökké nevezte ki.

Legyen már vége 
az émelygésig való öndicséretnek, tegyen már 
vége a féltéglával való mellverésnek: „Csak 
én voltam a hős, csak én voltam a magyar 
és itt a koma meg a sógor. Húsz keserves 
esztendőn keresztül (Vájjon hánynál, mennyit 
tehetne lealkudni a 20 éves múltból ?) kisebb
ségben élt magyarok hősei vagyunk, mert 
vezérek voltunk és csak mi áldoztunk és mi 
tettük kockára életünket és vérünket".

Ezt hallani 1938 november 10-től nap-nap 
után, uton-utfelen. közebéden, díszvacsorán, 
gyűlésen. „Csak engem, csak minket illet a 
föld, az állas, az ipar, a koncesszió. Minden
kitől elveszünk mindent, mindenkit leépítünk, 
minden a mienk, mindenki pusztuljon el. Akik 
nem verték a mellüket, akik csak szerényen 
visszavonultan, vagy talán más pártokba kény
szerítve halkan imádkozták : Istenem, segítsd 
meg szegény, sorsüldözött magyar népedet!" 

Hogy mennyire igaz ez, kedves magyar 
hősök, tekintsünk csak kissé vissza az elnyo
matás 20 esztendejére. Mikor a párt alig tett 
ki egy pár embert (mi volt az oka, más al
kalommal említem fel), mikor félve összebújva 
álltunk a választások előtt, reszketett a lel
künk, mi lesz most ? És mi tett ?

Kedves Mártírok ! Győzött a magyar! Nem 
kell mondanunk, hogy a háttérben könnyező 
és imádkozó magyar leadta a szavazatát a 
magyar haza oltárára. Ezekre már nincsen 
szükségünk ? Ezek megalkuvók voltak, csak 
mi voltunk a hősök ?

Nem, magyar Testvéreim, ezek nem fitog
tattak magyarságukat, nem verték a mellüket, 
hanem éppen ezek voltak azok, akik meg
adták az ellenségnek a kegyelemdöfést. Ezek 
még a minden hájjal megkeni cseheket is 
becsapták a titkos szavazásnál. Nem csak 
miránk mondták a csehek, hogy „pytomi ma- 
dari", hanem öreájuk is, hisz maguk a cse
hek mondták: „mindent adtunk nekik, mégis 
becsaptak".

Ezekre már nincsen szükségünk ? El kell 
venni tőlük az ipart, a földet, kidobni az iro
dákból és odaadni esetleg azoknak, akik cseh 
generációt neveltek a fejünkre, — néni be
szélve azokról, akiknek nem állott módjukban 
magyar iskolába járatni a gyermekeiket! — 
s a szájhösöké tegyen a „husoskondér" még 
magyar hullákon keresztül is ?

Vigyázz Magyar! Nincsen ember bűn nél
kül, nem tehet testünkből százezreket kidobni 
személyi érdekekért, hanem egy sorba kell 
állítani és kezet fogni mindenkivel: „Jöjj te 
gyarló ember, jöjj, tarts velünk". Lehetetten 
az, hogy csak egy pár ember álljon a 
soskondér" mellé, erre vigyázz magyar, 
jöhet az őrmester ur és lesújthat arra, 
kétszer akar venni a kondérból.

Addig, mig minden becsületes, éhező

kerül Cserháti Líjos: 
című zenés vígjátéki.

Vármegyénk főispánja

„hu
mert 

aki

Addig, mig minden becsületes, éhező em
ber nem kapta meg az adagját, ne helyezd a 
te önző érdekeidet előtérbe a többi rovására.

Q

Ha marad az ételből és éhes vagy, úgy még 
kaphatsz.

Kedves Magyar Testvér! Amit a 20 éves 
megszállás alatt tettünk, azt nem azért tettük, 
hogy kereszteli földet és állást kapjunk és 
főleg nem azok, akiknek mindez már meg is 
van. És ha azok közül mégis akad olyan, aki 
kér, sőt mi több, követel, az nem lehet jó 
magyar.

Testvér! Nézz körül, ki éhezik, fogd a 
kenyeret és szeljél le egy darabot és adj az 
éhezőnek. Ha ezt teszed, akkor azután be
szélhetsz jó magyarságról. Az Isten, ki a tel
kedbe lát, látja a gyarlóságodat, néked is 
megbocsát, mint ahogy te megbocsátod ma
gyar testvéred bűnét ?

Miért kell gyakorolnunk a megbocsátást ? 
Mert még soha oly nagy szükség nem volt 
arra, hogy egybe forrjunk, mint ma, kéz a 
kézben kell haladnunk előre és ha mégegy- 
szer előre kell menni, akkor megyünk.

Félre tehát a nagyképüsködő és jutalomra 
vágyó szájhősökkel, mert aki sokat beszél, az 
keveset tesz Az az egész idejét beszéddel, 
önönmaga tömjénezésével tölti el Testvérek ! 
Nem csak a 
én a párton

Magyar! 
nem késő!

párton belül voltak jó magyarok, 
kivül is ismertem jó magyarokat. 
Becsüld meg a magyart, mig

- FELHÍVÁS A RUDNAY-ÜGYBEN 
SZEREPELT TAGOKHOZ. Felkérem mind
azokat, akik a Rudnayféle mozgalomban 
(1919-1921. évben) réaztvettek, hogy minden 
erre vonatkozó ténykedésüket, megbízatásu
kat, szerepüket, esetleges letartóztatásukat, 
fogságukat, internálásukat stb. a hely, idő
pont és a közvetítő személyek megjelölésé
vel leírni és zárt levélben lehetőleg f. évi 
augusztus hó 15 ig alu Írott cimre megkül
deni szíveskedjenek. Az adatokra az egész 
ügy feldolgozása céljából van szükség. A 
feldolgozás előkészületeivel az erre, dr. 
Gyapay Ede m. kir. közjegyző vezetése alatt 
megalakul bizottság alulírottat bízta meg. 
Léva, 1939 jú ius 15 Akucs István ny. áll. 
isk ig. tan. Léva, Ciáky-u. 6. sz. Kasznárság.

— VEREBÉLY LEVENTEZÁSZLÓ AVA
TÁSI ÜNNEPSÉGE. A djvecseri járás leven
téi ünnepség keretében adták át a verebélyi 
járásnak azt a vándorzászlót, amelyet a 
devecierjárási lakosság hazafias adományai
ból vásároltak. A zászlót Sáffár alezredes, 
járási katonai parancsnok, vitéz Novák Lijos 
devecseri p'ébános kíséretében, kisebb kül
döttség élén, a leventék diszszakasza hozta. 
A zászlószente'és ünnepségén megjelent Nagy 
Boldog ezredes, varmegyei katonai parancs
nok, feleségével, aki a zászlóanyai tisztet vál
lalta. Az ünnepség a levente-sportpályán folyt 
le. Hitler Kálmán csiffári plébános tábori 
misét mondott, megáldva a zászlót. Vitéz 
Novák devreveri plébénos beszéde után 
Navratil Tibor verebélyi kép án méltatta 
szlovák nyelven a nap jelentőségét. S5a 
Endre és Császár Károly lelkészek áldották 
meg ezután a zászló*,  amelyet Maranetz Ödön 
alezredes, járási katonai parancsnok vett át, 
meleg köszönő szavak kíséretében, a járás 
leventéivel együtt esküt téve, hogy odaviszi a 
zászlót, ahová az hivatva van. Eiután Nagy 
Boldog ezredes köszönte meg a szép fogad
tatást, hangsúlyozva, hogy amit a verebélyi 
járás mutatott, azt soha sem felejtheti el. A 
délelőtti ünnepélyt, amely diszmenettel ért 
véget, közös ebéd követte. Délután tábortűz 
volt, amelynek keretében előbb a verebélyi 
leventék és leventeleányok mutatták be Kósa 
Károlyné által betanított táncaikat, majd 
Mellek, Csiffár, Óhaj és Kalász leventéi arat
tak sikert számaikkal. A táborozást tánc 
fejezte be, amely után Nagy Boldog ezredes 
elbeszélgetett a leventék vezetőivel, külön 
véve búcsút minden szakasztól. Az ünnepség 
előkészítő és rendezési munkáját Maranetz 
Ödön alezredes végezte körzetparaDcsno- 
Kaival.

— ADAKOZÁS a „Magyar a magvarért‘ 
akció céljaira : Biumgarten Léva 2 P., Laufer 
Sándor 10 P.
— VÁRMEGYÉNK HIVATALOS LAPJA leg

újabb számában közli » Birs és Hont k. e. e. 
egyesitett vármegyék törvényhatósági bizott
sági közgyűlése által megalkotott lótenyésztési 
szabályrendelet teljes szövegét.

— VÁRMEGYÉNK KÖZIGAZGATÁSI BI- 
ZOTTSÁGA holnap, hétfőn délelőtt kilenc 
órai kezdettel tartja ülését.

— A LÉVAI BÉLYEGYGYÜJTÖK EGYE
SÜLETE Budapesten a Szt. Istvá j hét alkal
mával rendezendő bélyegkiálíitáson szép gyüj- 
töménnyel vesz réazt.

— A LÉVAI USZODA ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÁSA. L'iva rn^gvei varos strand és 
vercenyuszodáját — az OTT és az Uszóstö- 
vetság képviselőinek jelenlétében aug. 6 án
— ünnepélyes keretek között adja át már 
teljesen üzemképesen rendeltetésének. Ezen 
ünnepélyes aktusnál úgy a vármegye, mint 
az összes hivatalok és egyesületek képviselői 
élén megjeí^nik Jsrosa Andor felvidék mi
niszter is. Erre a napra a strandfürdő gond
noksága érdekes sportprogramot állít össze.

— A SIKETNÉMÁK LOSONCI INTÉZE
TÉNEK igazgatósága az 1939 —40. tanévre 
tel vételt hirdet. Felvételt nverhetnak mindazon 

; 6 éven felüli, de 10 éven alu i fslv.deki si
ketnéma gyermekek, továbbá mindazon tan
köteles korban hvö liketnémák, akik valamely 
szlovák tannyelvű intéseibe jártak, de aviez- 
szacsatolt területre valók. A felvételt kívánó 
siketnémák augusztus 15ig jelentendök be 
ez intézet igazgatóaágának. aki a felvételre 
vonatkozó részletes telvilágoaitáat megadja. 
Igazgatóság.

KOVÁCS ISTVÁN
az E. P. körzeti választmányi tagja, 

LÉVA.
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— KITÜNTETÉS. A Falaidét felszabadi- 
téiával kapcsolatban a Kormányzó Ur meg
engedte, hogy vitéz Pelczer látván tartalékos 
főhadnagynak, lévai rendőrfelügyelönek, elis
merése tudtul adassék.

— KAPOSVÁR TESTVÉRVÁROSÁVÁ 
FOGADJA LÉVÁT. A „Somogyi Újság" Írja: 
A polgármealer a lévai ut halála alatt elha
tározta, hogy Lévát Kaposvár testvérváro
sává fogadja. A polgármeter erről az elhatá
rozásáról hangot is adott a lévai bankett 
keretében. Kaposvárnak van már egy test- 
vérvárosa, Losonc. Most a legközelebbi városi 
közgyűlés elé indítványt terjeszt a polgármes
ter, hogy Lévát is válasszuk testvérváro- 
sunkká. Ezzel a választással Ksposvárusk s 
két legszebb és legősibb felvidéki vátos lesz 
a testvérráross.
- A NAGYSALLÓI REF. EGYHÁZKÖZ

SÉG az elhunyt Juháaz Pál helyébe lelkészül 
Czeglédy István Kőszegen állomásozó tábori 
lelkészt, Cseglédy Pál barsi esperes öccsét 
hivta meg, akit a vasárnap megtartott köz
gyűlésen egyhangúan megválssztottak.

— HÁZASSÁG. Tamás Jo'ika és Gregor 
József házasságot kötöttek Kromerizben.
- ALTISZTI KINEVEZÉSEK A KÓR

HÁZBAN. Loveczky István, Balogh Pál, 
Kopcsa Sándor, Kukucska András, Kucsera 
László és Orbán Gyula a lévai áll. kórházhoz 
altisztekké neveztettek ki.
- vármegyénk maganerdöbirto- 

KOSAI fabasrnálati kérelmeiket legkésőbb 
szeptember 15-éig kötelesek beadni, saját 
érdekükben, a lévai m. kir. erdöfelügyelöség- 
hez. A később beterjesztett kérelmek elinté
zése nehézségekbe ütközik.
- TANÍTÓK TANFOLYAMA. F. hó 24-én 

nyilt meg Léván vármegyénk szlovák nyelvű 
tanítói részére rendezett átképző tanfolyam 
az állami polgári iskola tornatermében. A 
magyar Hiszekegy elmondása után dr. Kon- 
tarik Gyula tanügyi titkár magyar és szlovák 
nyelven tolmácsolta a kultuszminiszter üd
vözletét a tanfolyam résztvevői számára és 
ama óhajának adott kifejezést, hogy a fel
vidéki tanítóság lélekben ia minél előbb ol
vadjon össze az anyaországéval. Szerdán 
estére ünnepély voit tervbevéve az ország- 
sáazló előtt, de a nagy eső miatt ez elmaradt.

— ELVESZETT egy női aranykaróra 
Doia gyártmányú. Becsületes megtalálója 30 
P. jutalomba részesül a kiadóban.
- POSTAI EMLÉKBÉLYÉGEK. A posta 

a Gödöllőn tartott I. Cserkészleány világtá
borozás alkalmával 2, 6, 10 és 20 filléres 
emlékbélyegeket bocsátott forgalomba, amelyek 
december hó 31-ig érvényesek. — A debre
ceni kollégium 400 éves fennállása alkalmá
ból kibocsátott 6, 10, 16, 20, 32 és 40 
filléres ünnepi bélyegek december 31-ig 
maradnak forgalomban, a postahivatalok uta
sítást káptak, hogy készleteiket eddig hasz
nálják fel.
- IPARI ALKALMAZOTTAK VASÚTI 

KEDVEZMÉNYE. Az ipari alkalmazottak és 
velük utazó feleség és 14 éven aluli gyer
mekek a családfő fizetéses szabadsági ide
jének tartama alatt egyszeri oda és vissza
utazásra szóló 50 százalékos vasúti kedvez
ményt kaphatnak. Akik erre igényt tartanak, 
forduljanak azonnal a lévai járási ipartársu
lathoz a szükséges utalvány megszerzése 
végett. Ipartársulali elnökség.
- A FEHÉR KANÁRIMADARAK. Ha a 

kanárimadaraknak rendszeresen olyan táplá
lékot adunk, melyből bizonyos kémiai vegyii- 
letek hiányoznak — például az úgynevezett 
carotinoidák, melyek közeli rokonai az A-vita
minoknak, akkor a madár összes uj tollai 
színtelenül nőnek ki és a megtörtént vedlés 
után egészen fehér kanárimadarunk lesz. 
Mindez persze egyáltalán nem használ a ka
nári egészségének. Ha hasonló táplálékkal 
próbálkozunk meg a fehér Leghorntyukoknál, 
akkor furcsa meglepetésben lesz részünk: a 
tyúktojás sárgája is fehérszinü lesz.

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

CSODA - DAUERT, csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű. 

ÉG ÉS VISZKET a szunyogcsipés helye, valósá
gos csapás a vízparton élő emberekre ez a pici 
rovar, amely veszedelmes betegségek terjesztője is 
lehet. A Diana-sósborszesz annyi más jótékony 
hatása mellett arra is jó, hogy elűzze közelunkbol 
ezeket a vérszopó szörnyetegeket.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Rácz Sándor Bacskádi Jolán leánya 

Mária - F.der Kálmán Várady ^Margit fia Olivér 
Kálmán — Ocsovszki Ilona fia László Mihály — 
Kardos Lukács Stefan Erzsébet leánya Ilona.

Házasság. Csipka Pál rkat. Urich Mária rkat.
Halálesetek. Csernava Ilona 26 éves. — Stefanik 

József 76 éves.

Köszönetnyilvánítások.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek! 

kik felejthetetlen feleségem, illetve édesanyánk 
elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni és őt utolsó útjára elkísérni szívesek 
voltak, ez utón is hálásköszönetünket fejezzük ki.

MELK JÓZSEF és családja.

Mindazon kedves rokonainknak, jóbarátaink
nak és ismerőseinknek, akik felejthetetlen jó 
férjemet utolsó útjára elkísérték és mély fáj
dalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni szí
veskedtek, ezúton is hálás köszönetünket 
fejezzük ki. „

Özv. Sarvay SVARBA ENDRÉNÉ 
és gyermekei.

Kasza után eke!
Minden gazda tudja, hogy ha a talajt beárnyé

koljuk, az megmarad nyirkos állapotban. A tök, a 
takarmánynövények dús levélzete, a boruló répa 
alatt csak kevés viz párolog el, száraz nyári napon 
is a talaj nyirkos marad.

Kívánatos, sőt szükséges, hogy különösen a kora 
nyáron lekerülő növények után a talajt nyirkosán 
tartsuk igy az az ekét mindig beveszi, a gyommag
vak kicsiráznak, (s elpusztíthatok) főleg pedig a 
talajbaktériumok ép abban a jó meleg időben talál
nak ahhoz az életműködésükhöz elegendő nedves
séget, mely működésük eredménye a talaj beére- 
dése.

Beárnyékolással ezt elérhetjük, de mivel árnyé
koljuk be a talajt ? ÖNMAGÁVAL !

Kasza után azonnali sekély szántás, tárcsázás, 
fogasolás, mind alkalmasak arra, hogy a talajt vé
kony védőréteggel lássuk el. Csak 2—3 cm.-es por- 
hanyós réteg fedje a talajt, s már is „elrontottuk a 
hajcsövességet", a viz alulról csak e porhanyós ré
tegig emelkedik, s ott megakad, nap, szél, nem éri, 
nem párologhat el. Marad igy elég nedvesség gyom
magvak csírázásához, hasznos baktériumok életé
hez, de elég lesz a nedvesség arra is, hogy a ta
lajt szükség szerint, s kellő időben megmunkálhas
suk, s végül elegendő nedvesség marad arra is, 
hogy az ősziek alá adott műtrágyák kellően felol
dódva, a talajban egyenletesen eloszolhassanak.

Különösen foszforsavas műtrágyák, szuperfosz
fát, mészfoszfát alkalmazásakor tartsuk szem előtt, 
hogy foszforsavuk annál jobban tudja hatását ki
fejteni, minél korábban juttatjuk e műtrágyákat a 
talajba, persze csak akkor, ha a talaj ezek felol
dásához elég nedvességgel rendelkezik, különben 
még a talajban lévő szuperfoszfátnak is várnia kell 
az őszi esőre.

Tarlóhántás nélkül deszkakemény a tarló, ide
jében sem szántani, se mütrágyázni. de vetni sem 
lehet, ezért kasza után azonna jöjjön az eke.

Hirdetmény.
Zsemlér község elöljárósága a község 

tulajdonát képező korcsmaépületet aug. 6-án 
d. u. 3 órakor a községi biró házánál tartandó 
árverésen 1939. okt. 1-től hat évre haszon
bérbe adja.

Feltételek a községi bírónál és a garam- 
szentgyörgyi körjegyzői irodájában megtud
hatók.

Zsemlér, 1939. julius 27.
ELÖLJÁRÓSÁG.

A Bars rádió műsora

Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 
9 Unitárius istentisztelet 10 Rk. mise és szentbe
szed 11.15 Görögkat. istentisztelet 12 30 Cselenyi 
József magyar nótákat énekel 1.40 Felolvasás 2 
Hanglemezek 3 Gazdasági tanácsadó 3 45 Koncert 
Fúvószenekar 4.45 A gödöllői „Pax ting" tábor meg
nyílása 5.10 Szalonzene. 6 45 Felfedezem Amerikát 
— vidám elbeszélés 6.50 Hangverseny Zenekar 7.15 
Hirek 8.10 „Jön a kegyelmes ur", bohózat 9 40 Hi
rek 10 Tánclemezek II Bura S. cigányzenekara.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20, 10.45 Két felolvasás 12 10 Hangleme
zek 12.40 Hirek 1.30 Szalonötös 2.30 Hirek 4 15 
Diákfelóra 5.10 Petőfi halála — felolvasás 5.40 La
katos Gyula es Vince cigányzenekara 6.30 „Petőfi, 
a zöldhajtókás, sárgapitykes közlegény", előadás
6.50 Vita-előadás 7.15 Hirek 7 25 Molnár Anna hár- 
fázik 7.40 Kiss Ferenc Petőfi-verseket szaval 8 A 
Turul-együttes operája: Vándorszínészek 9.40 Hi
rek 10 Lendvai Jósa cigányzenekara 11 Honvéd-zk.

Kedd
BUDAPEST. 7.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Emlékezés Kossuth Lajos 1848 jul. 11-i 
nagy beszédére 12.10 Pertis Jenő cigányzenekara 
12.40 Hirek 1.30 Postászenekar 2.30 Hirek 4.15 Fel
földünk gyöngyei — előadás 4.45 Hirek 5.10 Szudy 
Nándorné zongorázik 5.40 Képek Arad történetéből 
6.10 Szalonzene 7.15 Hirek 7.25 „Emlékezés vérre 
és dicsőségre" — előadás hanglemezekkel 8.35 Eu
rópai mozaik 9.40 Hirek 10 Hanglemezek 11 Farkas 
Béla cigányzenekara 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 10.20 és 10.45 Felolvasások 12.10 Szalon
zene 12.40 Hirek 1.30 Kurina Simi cigányzenekara 
2.30 Hirek 4.15 Diákfélóra 5.10 Vidéki fiú elhelyez
kedése a budapesti egyetemeken 5.35 Rendőrzene
kar 7.15 Hirek 7.25 Kiss Lajos cigányzenekara 8.20 
Két egyfelvonásos 9.20 Lengyel enekegyüttes 9.40 
Hirek 10 Enner Jaap holland hegedűművesz műsora 
10.20 Tánclemezek 0.05 Hirek

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Pakots József elbeszéléseiből 12.10 
Gasparek Tibor hegedül 12.40 Hirek 12.50 Vajda 
Júlia énekel 1.30 Honvedzenekar 2 30 Hirek 4.15 
Előadás 4.45 Hirek 5.35 Magyar nóták 6.45 Petőfi, 
az újságíró — Schöpflin Aladár előadása 7.15 Hi
rek 7.25 Hangképek a cserkeszlányok gödöllői vi
lágtalálkozójáról 7.55 Hanglemezek 8 40 Operaházi 
zenekar 940 Hirek 10 Pertis Pali cigányzenekara 
11 Szalonzene 005 Hirek

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Szimfo
nikus zene 12.40 Hirek 1.30 Jazz-zene 2 30 Hirek 
4.20 Diákfélóra 5 10 Tinó Rossi legújabb filmdalai 
5.30 Előadás 6 Sportközlemények 6.15 Szalonzene 
6.45 Kodolányi János előadása 7.25 Csorba Gyula 
cigányzenekara 8.20 „Aida", operaelőadás Szeged
ről 9.50 Hirek Majd Csevegés a szabadtéri játékok 
műhelytitkairól.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két előadás 12.10 Sallak Pál 
énekel 12.40 Hirek 1.30 Hanglemezek 2.30 Hirek 
Bátori Irén meséi 5.10 A honv. min. I. regőscso
portjának műsora 5.40 A rádió postája 6.10 llniczky 
jazz-zenekara 6.45 „Néró királyt koronáz" — cse
vegés 7.15 Hirek 7.25 Lengyel zenemüvek 3 Hogyan 
élelmezik milliós fővárosunkat 8.30 „Cigánybáró" 
operettelöadás a Margitszigetről 9.4q Hirek.

l/'í g fiú felvétetik.
IXlfUtO kedésében.

Vanger fűszerkeres-
877

1/' L L kisebb előszobával kiadó
l\Gl SZOOd Szent István utca 39. sz.

880

Üres élesztő ládák
postacsomagoknak 5 és 10 kg-osok

10 és 20 fill. eladók

VANGER
fűszerkereskedés. Léva Horthy M. u. 13.

A nyári n i 
perzselön éget, jt 
Hatalmas törne k 
hüs vizben kér „ 
zái folyik • p» JD 
cagó gondtalan g( 
iránt. Kacaj, t eki 
nüt’, mintha az éle 
Barnára sült sl nj, 
mai vannak, ak 
a mp. Vérvörf ti 
nyok, fiuk aiipcgjü 
nyíre fáj ez ét s, i 
vernek tovább » ií 
mekek csoport,■■■ 4: 
röere égett test t •

A rekkenö hőség 
és sok gonditlm n 
latok ötlenek a síi 
lés és túlzott napoz

Miként az Állít t 
megasabbrendü léq 
meglenni napsugár 
nemciak a töld köz 
melegítésében nyila 
élőlények szerves I 
sokét hoz létre ebi 
mészetet, amikor i 
azögben veti a föld 
növényvilág, mily i 
állatok (esetleg alt 
nézzük meg a ten 
kor a nép fejünk i 
garait, hogy él a v 
ontja gyümölcsé a 
emberrel is. Télen 
ját, kedélytelen, ré| 
rajta. De qa msgjö 
iával leveti roiiz k 
resi a nap éltető ii 
azzal, hogy a nap 
érje, nekivetközve 
mioben meggondol 
elölt.

A nép hatása ni 
zásából áll, erre ■ 
tott rá. Megfigyelt! 
változik át fompift 
garatnak hálást ali 
lat ösztönösen ken 
hevert tűző meleg! 
teljesen megválton 
rést, élénkké a né 
Ez a felfedezés ki 
hatóbban foglaltai 
elemzésével. Kísérli 
sugarak a bőr sej 
hoznak létre. Kési f 
szervek elváltozásig, 
rült kiépítenie az o 
ágát, a napfénnyel 
terápiát, melyet > 
(ciontlágyulás alb.), 
gébnél veszne, ina

Ez volt a napnal 
építő, éltető mi oki 
sugárnak „Árnyai*  
napozái nyomén ír 
Rendszerint a iusá 
rók között sze éli 
napsz urás, vérkeró 
munkájának in ozi' 
hölyagzás, mái dfoí 
pozás eredmét e.! 
hogy a gyógyi' ti 
romboló műnk rí 
dennek s igy e na| 
határa. Ne tégy lk 
két az égelő mp I 
órákban — 11-11 
lyesebb és leg .rti 
gyenge napon N 
s ha már teatüi k I 
a nap tűiéhez, bili 
tsrtózkodhalun. i>

Ne hagyjuk f !!• 
hatását a külön ne: 
juk a naptól, ahoU 
rövidesen ráncusoa

A nap hátán *'  
éa romboló. 
edzzük, erőiitii k a 
józan meggondolái 
junk máról-hociipi1
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Vármegyénk 
közállapotai az alispáni 
jelentés tükrében

(6)

A munkásviizonyokr» reátérve meg kell 
állapitanom, hogy munkásfelesleg mutatko
zik. Nagyobb muokásfelealeg a verebélyi 
járás vegyes népességű községeiben volt. 
Más vármegyéből csak egy esetben hoztak 
be munkásokat Tőlünk más vármegvékbe 
eddig nem szerződtettek munkásokat. Fran
ciaországba 77 munkást szerződtettek le, 
akik már el is utaztak. Valószínűnek lát
ásik, hogy az összes mezőgazdasági munká
sok nyári munkaalkalmat találnak.

A mezőgazdasági bizottságok kebeléből 
megalakított munkabér megállapító bizottsá
gok minden járásban megállapították a leg
kisebb napszámbéreket. Kíméljük, hogy ezen 
megállapított napszámok a mezőgazdasági 
munkásság szükségletét kielégítik addig a 
mértékig, mennyit a mezőgazdaság teherbiró- 
képessége elbir.

A mezőgazdasági bizottságok megalakul
tak úgy az előirt községekben, mint minden 
járásban és vármegyében is. Eddig komo
lyabb működést még nem fejtettek ki.

A Minisztérium és az OMTK segítségével 
a járási gazdasági fe figyelők hathatós közre
működésével nagyban megkezdődött a falusi 
tejszövetkezeteknek megalakitáss. Erre és 
ennek fokozására a kisgazdák tejértékesitése 
ösztönöz. Nagy gond fordittatott arra, hogy 
tejiparengedélysk csak megfelelő kezeknek 
adassanak ki. Nagysallóban megalnkitott tej
szövetkezet előterjesztésünkre a Földműve
lésügyi Minisztériumtól 3000 Pengő segé'y- 
ben részesült Csata községben egy nagyobb 
tej-feldolgozó üzem fog létesülni.

Folyamatban van a kisgazdáknak rend
kívül kedvezményes áron 300 darab vörös 
izlandi kskassal és 150 darab javított ma
gyar fehérgunárral való ellátása.

Kisgazdáknak hizlslisra és munkásoknak 
élelemre ez uj termésig való ellátás bizto
sítására Főispán Ur jóváhagyásával 28 köz
ségben 991 egyénnek 852 métermázsa búzát, 
126 métermázsa rozsot, 276 métermázsa 
árpát és 100 métermázsa tengerit utaltunk 
ki a Futura utján.

A cseh uralom megszűnése folytán egyes 
birtokosok elhagyták az ország területét és 
földjeik gazdátlanul maradtak. Az igy elő
állott helyzet folytán a magyar állam zár alá 
vette és gondnokság alá helyezte az illető 
birtokokat. Vármegyénkben összesen 4160 
katasztrális hold telepes birtok és 5472 kát. 
hold maradékbirtok, vagyis összesen 9632 
kát. ho'd ingatlan került gondnoki kezelés 
■lé. Minden egyes maradékbirtok, vagy te
lepes birtokcsoport helybeli zárgondnok által 
kezeltetik, akinek ellenőrzését és felügyeletét 
az illető járási gazdasági felügyelők látják el. 
Felsőbb rendeletre az összes telepes birto
kokat és maradékbirtokoknak a legnagyobb 
részét kishaszonbérletek utján hasznosítottuk. 
A kishaszonbérlők kiválogatásánál a helybeli 
Magyar Nemzeti Pírt és az illető község 
képviselőtestületének javaslata, valamint a 
közigazgatási bizottság gazdasági albizottsá
gának határozata volt irányadó.

A cseh uralom alatt a cseh földhivatal ál
tal gazdát cseréli birtokok sorsa most van 
elintézés alatt. A cseh uralom alatt lefoglalt, 
de ki nem osztott birtokok bejelentése szin
tén folyamatban van.

Az ingatlan forgalom nagyon kicsi.
Az ingatlan árak főleg a visszacsatolt te

rületrészen meglehetősen leszállónak. Vár
megyénk dohánytermelése kicsi, a talaj mi
nősége még ezt sem nagyon indokolja, igy 

nemcsak kívánatosnak, de szükségesnek is 
látszik az, hogy a Léván felépített dohány
beváltót építsék át dohánygyárrá. Ezáltal 
Léva város mezőgazdasági munkákat nem 
szerető sok munkanélküli egyénjének lehetne 
huzamosabb ideig tartó munkát biztosítani. 
Ezírányban már előterjesztést tettem.

Mag kell emlékezni a Giram, de főleg az 
Ipoly kétszeri nagy áradása során okozott 
elemi károkról. Szerencsére a Garam korai 
kiöntése folytán keletkezett károk még elimi- 
nálhstók voltak, de az Ipoly két Ízben öntött 
ki és második kiöntésé oly kései volt, hogy 
különösen a rétek nagyrészében behozhatat
lan kart okozott. De kisebb patakok is okoz
tak kárt áradásaikkal, mert a réteket min
denütt beiszapolták és a szénatermést érték
telenné tették.

(Vége.)

Nyílttéri *)
Közjegyzöhelyettes-kirendelés.
A szombathelyi kir. közjegyzői kamara az 

1939. évi julius 18. napján kelt 35/1/1939. 
kjk. számú*  határozatával dr. Kmoskó Béla 
lévai kir. közjegyző kérelmére az ő esetleges 
betegsége és távolléte esetére állandó helyet
teséül dr. Papp Ákos, volt budapesti ügyvé
det rendelte ki.

*) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállai felelős
séget a szerkesztőség.

SPORT Rovatvezető : BOROS BÉLA

Vizisport eredmények
a Lévai Torna Egylet Úszószakosztálya által Léva 
város strand es sportuszodája megnyitása alkalmá
ból julius 16-án rendezett háziversenyéről. A ver
senyen résztvettek a lévai úszókon kívül a komáromi 
FC úszói, dr Alapy Gyula, Erdős János, Szabó és 
Csukás. 100 m gyorsuszás. 2 induló. I. Erdős 1 p 
18 6 mp, 2. Szumrák 1 p 20 2 mp. 100 m mellúszás. 
4 induló. 1. Sáska 1 p 36.3 mp, 2. Szeiff 1 p 40.2 
mp, 3. Flusszer I. 50 m gyermek gyorsuszás I. cso
port. 4 induló. 1 Pajor 36 6 mp, 2. Flusszer II.
37.2 mp, 3. Kellermann. (Valószinüleg elmérés tör
tént, Flusszer karcsapással maradt le). 50 m gyer
mek gyorsuszás 11. csoport. 4 induló. 1. Gergely 46 
mp, 2. Rubinszky 50 mp, 3. Molnár. 50 m gyermek 
mellúszás. 3 induló. 1. Szeiff II. 54.4 mp, 2. 
Knöpfler 1 p 04 mp, 3. Lőrincz. 100 m női mell
úszás. 3 indul . 1. Ivanovits I p47 mp, 2 Csuvara 
1 p. 54 mp, 3. Valló. 4x50 m gyorsváltó. l.B-csapat: 
Szabó, Csukás, Boleman, Bárány 2 p 21 mp, 2. 
A-csapat: Szumrák, dr. Alapy, Bartos, Erdős 2 p 
24 mp. 3x50 m vegyesváltó. I. A-csapat: Szabó. 
Sáska, Bartos 1 p 58 mp, 2. B-csapat: Bárány, 
Kiss, Erdős 2 p 07 mp. 200 m mellúszás. 2 induló.
1. Sáska 3 p 33.1 mp, 2. Kiss 3 p 38.9 mp. A 
szünetben Bárány, Nyitrai és Szabó müugró szá
mokban szerepeltek. Vizipóló. A és B csapatok kö
zött 3: 3 félidő 0:3. I. félidőben : A csapat: Kiss 
— Somogyi, Hoffmann II. — Szilágyi, Bartos. Bá
rány. B csapat: Boleman — Hoffmann I., Csukás — 
Szabó, Erdős, dr. Alapy. II. félidőben : az A csa
patban átment Szabó és Erdős, Szilágyi és Bartos 
helyett. Góliövők: Erdős 3, Szabó 2, Somogyi.

EREDMÉNYEK a julius 23-án megtartott Nem
zeti S. C.—Lévai T. E., Komáromi F. C kombinált 
úszó es vizipóló mérkőzésről. 100 m gyorsuszás :
1. Göndöcs NSC. 1 p. 06.4 mp, 2. Erős NSC. 1 p. 
10.8 mp, 3 Erdős KFC. 1 p. 16 mp, 4. Jókai KFC. 
1 p 18 mp. — 50 m mellúszás: 1. Nagy NSC. 35.4 
mp, 2. Sáska LTE. 428 mp, 3-4. holtversenyben 
Kiss és Szeiff 43 4 mp. — 3x50 m vegyesváltó: 1. 
NSC. Dévényi—Nagy—Göndöcs 1 perc 54.3 mp, 2. 
LTE—KFC kom. dr Alapy—Sáska—Boleman I perc
54.3 mp. — 4x50 méteres gyorsváltó : 1. NSC. 
Pásztor—Erős—Tihanyi-Göndöcs 2 perc 08.8 mp,
2. LTE —KFC komb. Szumrák—Boleman—dr. Alapy 
—Erdős 2 perc 22 mp.

VIZIPÓLÓ: NSC-LTE, KFC komb. 8:0 (5:0). 
Pontversenyben az NSC 52:36 arányban győzte le 
az LTE-KFC kombinált csapatot 6, 4, 3, 1 és 10, 
6-os pontszámításnál.

Versenyen kívüli számokban: 50 méteres gyer
mek gyors: 1. Flusszer II. 37 mp, 2. Pajor 37.2 nm, 
Kellermann 45 mp. 50 méteres gyermek mell
úszás: 1 Szeif II. 56.8 mp, 2. Knöpfner 1 perc 00.8 
mp, 3. Lőrincz 1 perc 03 mp.

Kiadó szoba, konyhás lakás, Berzsenyi
utca 11. Bem utca folytatása. 873

A legideálisabb férj is dühbe jön néha, 
különösen nagymosáskor, ha késik ai ebéd. 
De ha a ruha éjjelen át Henkobon ázik, 
sok időt megtak 
nagymosáskor is po 
san megy a munka, 
mert Henko éjjelen 
át kiáztatott minden 
piszkot Reggelre a 
ruha félig tiszta

A balassagyarmati kir. törvényszék.

I. 1869—1939. szám.

Hirdetmény.
A Balassagyarmati kir. törvényszék az 1874: 

XXXV. t. c. 15. §-a alapján közhírré teszi, 
hogy dr. Gyapay Ede ipolysági kir. közjegyző 
működését 1939. évi julius hó 17-ik napján 
megkezdette.

Balassagyarmat, 1939. évi julius hó 18.

Dr. MUZSNAY LAJOS s. k. 
kir. törvényszéki biró.

A kiadmány hiteléül: 
CSANKO LAJOS sk. 

kiadó.

Ujbars község elöljáróságától.

1495—1939 szám.

Hirdetmény.
Ujbars község elöljárósága a község tulaj

donai képező községi korcsma vezetésére 
alkalmas egyént keres. A korcsma a község 
tulajdona, mely a jelentkezők közül a község 
elöljáróságának megfelelő egyénnel lenne meg
bízva az ujbarsi elöljáróság által a helyszínen 
ismertetett feltételek mellett. Határidő folyó 
évi augusztus 1.

Csak keresztény jelentkező jön figyelembe!
Ujbars, 1939. julius 25.

KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG.

Árverési hirdetmény.
Zalaba község (Hont megye) korcsma és 

üzlettulajdonosai nyilvános árverésen bérbe
adják Zalaba községben egyedül álló korcsma 
és vegyeskereskedés üzlethelyiségeket lakás
tartozékaival (dohánykisárudával) 6 évi idő
tartamra, — 1939. évi szeptember hó 1-töl 
1945. évi augusztus 30-ig.

Árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénz gyanánt 500 Pengőt az árverés meg
kezdése előtt letétbe helyezni.

Az árverés 1939. évi augusztus hó 6-án 
d. u. 15 órakor lesz megtartva az Olvasókör 
helyiségeben Zalabán.

Közelebbi felvilágosítást a tulajdonosok el
nöke ad.

Zalaba, 1939. évi julius hó 27-én.

KESERŰ VILMOS,
a kcrcsmatulajdonosok elnöke.
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GYÖNYÖRŰ VILLAKERT

BALATONSZÉPLAKON
CA BALATON LIDÓJÁN)

Siófok mellett a Balaton legszebb részén.
Fürdőzésre kitűnő lövénypart. Ózondus le
vegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 

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

989—1939. szám.

Árverési hirdetmény.
Felsőszecse község, lévai járás, tulajdonát 

képező korcsma épület az összes tartozékai
val együtt 6 évi időtartamra 1939. okt. 1-től 
kezdődőleg nyilvános árverésen bérbeadatik. 
Kikiáltási ár 500 P., bánatpénz 100 P. Az 
árverés 1939. augusztus 20-án d. u. 3 órakor 
lesz a község házán. A feltételek az alsósze- 
csei körjegyzőnél és Felsőszecse község birá- 
jánál tekinthetők meg.

ELÖLJÁRÓSÁG.

A csongrádi áll. szent 
Imre gimnáziummal 
kapcsolatos fiuinternátus 

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

názium igazgatósága, Csongrád, Kossuth-tér 1.

Jókarban
Kersék u. 6.

lévő Beckei-féle kettes eke 
jutányosán eladó. Bővebbet 

863

l/'í L ' í' l azonnali belépésre felveszünk 
l\l|UlO|IUt Kern Testvérek műszaki és 
rádió szaküzlet Léva. 864

!/■ J - szoba, konyha, speiz, fáskamra. 1x1300 Érdeklődni lehet Bottka u. 22. 865

F. l I segédmunkást azonnali belépésre latal keresünk Kiéin Benő utódai. 867

D I . • I autótartásra, műhelynek IxaKtarnaK, megfelelő ház forgalmas 
úthoz közel bérbeadó. Cim a kiadóban. 868

K. I ■ szoba, konyha, speiz. Lorántffy1300 Zsuzsanna u. 3. Laczkó. 870

I/' J ■ négy szobás lakás a város belte-IX13 O O rületén azonnal. Cim a kiadóban. 872

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

X/j —okmányaira I Foto-kópiát ’ lyyaZZOn az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva. 
 638 

Motorkerékpár JdaiS%tadó° 
Honvéd utca 5. 644

11 1.— — — 4 - Prága teherautó eladó. CimI 2 tonnás a kiadóban. 829

E" | J L bérbeadók. Ugyanott 2 viaszkös IOIC16K ponyva eladó. Bővebbet Ördögh 
vendéglősnél. 831

Rórka^rln $zent Lászl0 utca 8. számú DerOeaGO ház nagy udvarral és rak
tár épülettel azonnal. Bővebb felvilágosítást 
nyújt a Lévai Első Bank r. t. 839

RőrkazsrlX Honvéd utca 8. számú DerOeaUO házban műhelynek vagy 
raktárnak alkalmas helyiség a hozzátartozó 
egy szobás lakással együtt. Felvilágosítást 
nyújt a Lévai Első Bank. 838

összkomfortos őtszo- /AaOmenteS, bás házamat garázzsal 
a város központjában eladom. Cim a kiadóban.

848

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

II. 2. — Szent István körút 1. III. 5.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hütőkészülekek, sörkimérőkészülé
kek, fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

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

Megbízható 
kerékpárok

csak szaküzletben
kaphatók.

CSEPEL varrógéplerakat 
Vadászati és halá
szati oikkek.

Gramofonok és lemezek. 
Szakszerű javítóműhely

BAROSKA J.
LÉVA, HORTHY M- UT 43.

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Vfítáwut
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.

A modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szakiizletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván
Nyomatott Nyttrat is Társa könyvnyomdájában, Léván


