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A nemzet reformokat vár ettől 
az országgyűléstől és mi ezeknek 
a reformoknak a meghozatalára 
készek vagyunk. Mi tudjuk azt, 
hogy a mi kincsünk a népnél van 
úgy, ahogy a Szentirás mondja: 
„Ahol van a ti kincsetek, ott van 
a ti szivetek*.  A mi szivünk együtt 
van, együtt érez, együtt dobban 
azzal a magyar néppel, azzal a mil
liós szenvedő nagyszerű fajjal, amely 
ezer esztendő óta töri itt a baráz
dákat, harcol az ellenséggel. Mohit, 
Mohácsot, Trianont kiállotta és még
is ő az örök jogfolytonosság ezen 
a területen. Puszta létével tartja ezt 
a területet akkor, amikor Európá
ban újra próbálják rajzolni a térké
pet és megtörtént a csoda, hogy 
amikor nekünk nem voltak tankja
ink, amikor hadseregünk, modern 
felszerelésünk még hiányzott, pusz
tán azon tény folytán, hogy egy
millió magyar azon a területen 
lakott, amely a Felvidékről hozzánk 
átesett, ez a terület tankokkal, erő
dökkel. hatalmas és jól felszerelt 
hadseregekkel szemben és ezek el
lenére, visszakerült a Csonkaor
szágba. Ez mutatja, hogy a magyar 
igazság ereje mindennél nagyobb 
és a nép igazságának ereje legyőz 
minden ellenállást, minden aggodal
mat, de minden erőszakos törekvést 
is abban az irányban, hogy a re
formok tempóját a józan észen és 
a józan lehetőségeken túl forszí
rozzuk.

A magyar nép fennmaradásának, 
ezer esztendőn át való életének e 
földön egyik fontosabb, sőt legfon
tosabb oka azokban a nemzetfenn
tartó politikai erényekben rejlett, 
amelyekkel az Ur Isten ezt a népet 
megajándékozta, amelyeket az 1896: 
VII. te. megalkotásakor a nemzet, 
az Isteni Gondviselés iránti hálával 
ismert el. Ezek között első helyen 
van kétségkívül a vitézség és ka
tonai bátorság és ehez járulnak 
azok a szivbeli, jellembeli és szel
lemi nagy erények is, amelyek kü
lönösen az önfeláldozó hazaszerete
tei és mértéktartást, azt a józan 
államfenntartási és kormányzó böl
csességet jelentik, amely a magyar 
nemzetet mindig megóvta attól, 
hogy elkapatva és elragadtatva a 
korszellem sugallataitól, régi bevált 
intézményeit a hangulat, a szeszély, 
vagy az elfogultság alapján olya- 
ténképen változtassa meg, hogy ez 

jövendő életének súlyos kárára le
gyen.

A másik igény, amellyel az or
szág az országgyűlés és a kormány 
felé fordul az, hogy a kormányzat 
tartsa meg és óvja meg a magyar 
élet szabadságát és függetlenségét, 
más szóval tehát alkotmányosságát, 
mert ez az alkotmányosság befelé 
a szabadságot, kifelé pedig a füg
getlenséget jelenti. Én nem mondom 
azt, hogy a magyar nép szabad
sága vagy függetlensége közvetle
nül veszélyeztetve volna, de állítom, 
hogy Európában évtizedek óta ve
szedelmes áramlatok és hangulatok 
keringenek és ezek az áramlatok 
és hangulatok a mi könnyen hevülő 
népünk, amely bajaink forrását majd
nem mindig a meglévő intézmények 
elégtelenségében, vagy hatástalan
ságában keresi, hamar elkapják, 
különösen akkor, mikor lelkes és jó 
magyar emberek — akár a legna
gyobb jóhiszeműséggel is, de a han
gulatok hatása alátt — hajlandók 
tulszaladni azon a mértéken, amely

Pálmayval a román megszállás alatt
Irta: VOJNAROVSZKY DEZSŐ

A kommun bukása ulán 1 órával, mikor 
Pálmay százados a nagyoroszi határban a 
tábori telefont bekapcsoltatta az állami ve
zetékbe és a honvédelmi miniszlériummal 
beszélve bejelentette, hogy csoportja a kor
mány és a nemzeti hadsereg rendelkezésére 
áll, utasitást kapott, hogy a csoporttal vo
nuljon Rétság községbe és ott vegye át a 
parancsnokságot Nógrád megye dé.i része és 
Hont megye területén, mint az I. csendőr
tartalék zászlóaljparancsnoks.

Rétságra bevonulva a zászlóalj a parancs
nokságot az elemi iskola épületében helyezte 
el. Utána megkezdtük tisztogató munkánkat, 
először saját magunk között, a még közöt
tünk volt kommunista egyéneket lefogva a 
balassagyarmati kir. ügyészségnek adtuk át, 
hol mindegyik elnyerte méltó büntetését Mi
után magunk közül a salakot kihánytuk, 
Pálmay százados a zászlóaljat őrsökre osz
totta és szolgálat tételre a községbe vezé
nyelte ki. Az őrsök parancsnoka rendszerint 
egy tartalékos tiszt volt, de kisebb helyekre 
régi, kipróbált inteligens altiszteket tett. A 
zászlóaljból mintegy 1 századnyi erő tartalék 
cimén Hátságon maradt. Ugyanitt maradt a 
kézi fegyveren kívül az összes fegyverzet és 
a többi felszerelés. Úgy a rétsági törzs, mint 
a községekbe szétosztott őrsök szolgálatukat 
(a csendőrségi munkát) úgy a balassagyar
mati törvényszék elnökének, mint a volt rét
sági járás föszolgabirájának, Barossnak leg
nagyobb megelégedésére látták el.

Csekélységem több társammal egyetemben, 
a törzshöz kapott beosztást. 

mellett az ország háztartása, az 
ország erejének helyes kifejtésével 
ténylegesen vihető.

A magyar népnek egyes vezető 
embereire gondolok, akiknek a nép 
hisz, mert jól tudnak a nyelvén be
szélni, a nép érzelmi világára hatni, 
akik történelmünk folyamán már 
nem egyszer döntötték a nép ér
zelmi világára való h. tóképességük- 
nél fogva súlyos katasztrófákba a 
nemzetet.

A kormány és az a rendszer, 
amelynek élén a kormány áll, hosz- 
szu évek óta viszi az ország ügyeit. 
Viszi lelkiismeretesen és kötelesség
tudással. Es ha valaki azon a vé
leményen van, hogy ez baj, vagy 
hogy az baj, az legfeljebb differen
ciát jelent ö közötte és mi közöt
tünk, de a mi javunkra másfélmillió 
szavazat bizonyítja, hogy az ország 
többsége mellettünk és a kormány 
mellett van. Másfélmillió szavazat, 
titkos szavazás mellett, amikor min
den vélemény szabadon nyilvánul
hatott meg, sem hideg, sem meleg 
terror nem akadályozta a szavazó
kat, hogy a maguk meggyőződését 
bármilyen irányban kifejthessék !

Augusztus végén a megszálló román had
seregből egy zászlóalj, a 7., Mtria királynő 
nevét viselő dzsidás ezredből, T«ke Jonesku 
őrnagy parancsnoksága alatt bevonult Rét
ságra. Az első napokban visszavonulva, egy
másnak éltek, csak mikor látták, hegy bán- 
tódásuk nem lesz, kezdtek nagyobb legények 
lenni. Addig minden este készültségbe léptek, 
lovaikat felnyergelték és az emberek a lovak 
mellett az istállóban tanyáztak.

A község bejárataihoz már előzőleg őr
szemeket állítottunk, ne hogy esetleg kelle
metlen meglepetés érjen. Pár nap múlva a 
román őrnagy hivatta parancsnokunkat és az 
őrszemeket be akarta vonatni. Ebbe parancs
nokunk nem ment bele, hivatkozott a hon
védelmi minisztérium rendeletére. Később 
megegyeztek, hogy az utakon egy román és 
egy magyar katona fog őrszemet állni.

A románok bejövetele előtt minden kincs
tári dolgot elrejtettünk. A teherautót egy 
szalmakazalba ágyaztuk, a fegyvereket, gép
puskákat egy helyre összegyűjtöttük, a volt 
kincstári lovakat a tiszteknek adtuk ki. Ba
ross főszolgabíró engedélyével a rétsági jegyző 
a lovakról régebbi keltezésű marhalevelet 
állított ki, mely szerint a tiszteknek kiadott 
lovak azok tulajdonát képezik.

Ilyen előkészületek után nem ért váratla
nul a román parancsnoknak azon szolgálati 
jegye, hogy a felesleges fegyvereket adjuk 
le. Az utasítás vétele után Pálmay százados 
Vizy Sándor hadnagy bajtársammal egye
temben behivatott a zászlóalj irodába, hol 
csak hárman vol'u’tk és előttünk felolvasta a 
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román pirancsnokságtól kapott utasítást, 
hogy a felesleges fegyvereket azonnal adjuk 
át a román parancsnokságnak. Ezek után 
Pálmay százados azon utasítást adta, hogy 
válasszuk ki a 2 pár legjobb lovat és két 
legmegbízhatóbb embert és tegyünk eleget a 
parancsnak.

Nem tudtam megérteni, hogy a parancs 
végrehajtásához minek a 2 legjobb pár ló 
és minek a két legmegbízhatóbb ember. 
Megkérdettem, hogy mikép gondolja a szá
zados ur a parancs teljesítését. Erre ő csak 
rövid nvégeztem“*mel  válaszolt. Mielőtt az 
irodából kiléptünk, utánnunk szólt, ha készen 
vagyunk, jelentést vár. Ec szeptember első 
napjainak egyik délutánján 3 óra felé történt.

Az irodából kilépve Vizyvel a kapott pa
rancs értelmét latolgattuk és arra a megálla
podásra jutottunk, hogy Pálmay százados 
ezen kiadott parancsa tu ajdonképen egy 
burkolt parancs a fegyverek ellopására. Esek 
szerint iotézkedtünk.

Magunkhoz vettük a Bori községből szár
mazó Horváth litván huszárt és a lévai 
Hraskó Gyulát, ki a lovak mellé volt be
osztva. Kiadtuk az utasitást, hogy a 2 pár 
legjobb lóval éa legerősebb szekérrel azon
nal jelentkezzenek nálunk. Jelentkezésük után 
kimentünk a fegyverek rejtekhelyére és ott 
a két szekérre felraktunk 32 géppuskát, mál
hanyerget és még ami a kocsira fért. Ros- 
kadásig raktuk. Pálmay századosnak jelen; 
tettük, hogy indu'ásra készen vagyunk. Ö 
Baross főszolgabíró lakásáról, ahol éppen 
tartózkodott, kijött és azt az utasítás adta, 
hogy a további intézkedéséig várjunk.

Átment a szomszédos Szabó-féle vendég
lőbe, azonnal egy nagy születésnapi murit 
rendezett, cigányt hozatott és az egész ka
tona társadalmat odscsöditette. magyart, ro
mánt egyformán. Mikor a muri megfelelő 
nagy volt, altiszteket küldött ki Rútságról 
Nagyoroszi felé vezető utón álló őrszemek
hez és azokat is behívatta, hagy mulassanak 
azok is. Az őrszemek beérkezése után intett, 
hogy a rakománnyal elindulhatunk. Nagy
oroszi községig majdnem végig vágtában 
tettük meg az utat világos nappal, hogy men
tül előbb kijussunk a veszélyes körzetből. 
Ekkor ugyanis egyre másra szaladgáltak a 
cseh és egyébb antant autók az utón. Sze
rencsére nem találkoztunk eggyel sem. A 
rakományt Deszkás pusztára vittük, ahol a 
primáciai erdész, néhii Bajnok József várt 
bennünket ugyancsak néhai József nevű volt 
főhadnagy fiával. A fegyvereket a szekerek
ről leraktuk és az ő gondjaira bíztuk, mert 
még egy szállítmányt akartunk csinálni. Este 
9 óra tájban haza is értünk. A muri még 
mindig tartott. Felraktuk a másik szállítmányt 
is, gyalogsági fegyvereket, tölényeket, gép
puska rákászokat és kézigránátokat.

A szállítmány indulását ismét jelentettük 
Pálmaynak, ki személyesen jött azt ellenőrizni 
és személyesen kisért ki az őrségek helyéig; 
ahol még mindig nem volt senki. Az óvatos
ságból a magunkkal visszahozott két gép
puskából az egyiket az egyik szekér tetején 
Vizy hadnagy állította fel, a másik szekér 
tetején én ültem mellette, ha esetleg egy an
tant autó az éjszaka folyamán leállít, hogy 
védeni tudjuk magunkat. Rétság és Nagyoro
szi között tényleg jött szembe két antant 
páncélkocsi. A kocsisok kezében karabéllyal, 
mi pedig a géppuskák mellett vártuk az ut- 
szélére félre állva, hogy megállanak-e mel
lettünk, felfedeznek-e vagy sem. Szerencsére 
tovább mentek.

Csak hajnal felé tudtunk Deszkásra érni, 
mert az éj sötétjében a járatlan utakon az 
egyik szekér hátsó kereke egy kiálló sziklá
nak akadt és mikor a lovak a szekeret 
erőssen megrántották, a szekér 2 első kereke 
kiszaladt a szekér alól, s igy a szekér ketté 
szakadt.

Megkellett várni a pirkadást, mig a hibát 
kijavítva a rakományt visszarakhattuk a sze
kérre. Deszkásra kiérve barátaink ismét 
vártak. Jó erdész reggeli után hozzáláttunk 
a barátaink által addig kiásott verembe, a 
meredek hegyoldalon a fegyvereket megfelelő 
zsirozás és takarás után elrejteni. A fegy
verek gondozását továbbra Bsjnokék vették át.

Visszaérkezésünk után Vizy, ki Szabó ven
déglős egyik leányának csapta a szelet, meg

kérdezte az egyik leánytól, hogy nincsen e 
egy üres pincéjük, mert van egypár foglyunk, 
kiket nem tudunk kellőképen elzárni, oda 
zárnánk be, hogy könnyebb legyen az őrzé
sük és ne kelljen a szökésüktől annyira 
tartani Egyben megkérte a leányt, ha van 
adja át nekünk a ku'ciot, de ne szóljon 
senkinek. A leány megtette. Az otthon ma
radt fegyvereket bevittük a pincébe. Ezek 
után Pálmay százados élve a gyanúval, hogy 
ebből esetleg baj lehet, bennünket azonnal 
őrsi szolgálatra tett ki. Hátságtól meglehe
tősen eldugott helyre. Vizyt már nem tudom, 
hová helyezte, de én Pusztaberkibe kerül
tem. Szomszédom volt Nagyorosziban Semsey 
hadnagy. Mintegy 2 hét múlva értesítést 
kaptunk, hogy tiszti értekezletre menjünk 
Rútságra. Él is indultam, azonban csak Nagy
orosziig jutottam, ott megkértem Semsey 
bajtársamat, hogy jelentésemet adja át Pál
may századosnak, én őt a nagyoroszii ven
déglőben várom meg. Valahogy jó szaglásom 
volt. Telt, múlt az idő, azonban a barátom 
nem jött vissza, bár azt Ígérte, hogy legké
sőbb d u. 4 órára otthon lesz. De még csak 
szekerek, vagy utasok sem jöttek Rétságról 
Gyanús volt. Nagynehezen 5 óra felé jött 2 
fuvaros. Rögtön szóba álltam velük és meg
kérdeztem mi újság Rétságon. Azt a meg
lepő választ kaptam .hogy jaj jaj azt ne is 
tessék kérdezni I" Ott még a torony tetején 
is géppuska áll! A msgyar katonákat mind 
elvitték a románok Vácra.

Mindjárt gondoltam, hogy az elrejtett fegy
verek miatt lehet csak kellemetlenség, azért 
jobbnak láttam a közelből azonnal eltűnni, 
mert biztosra vettem, hogy keresni fognsk. 
Haza mentem, az esetet ismertettem a köz
ségi bíróval és a parancsnokságot átadtam a 
szolgálat vezető altisztnek és én menekülésre 
készen álltam. A községi biró jó magyar 
ember, nem engedett el, hanem egy őrsze
met állittatott a falu végére, ahonnét az utat 
végig lehet látni és magához vitt. Mint 
mondta, elég lesz menekülni akkor, bt a 
fivyelő ör jelenti, hogy jönnek a románok 
Csak az udvar hátsó kerítésén kell keresztül 
lépnem és máris az erdőben vagyok. Gon
doskodására ajánlatát elfogadtam és nála 
maradtam.

Másnap Ssmsey, kit a románok szabadon 
engedtek mesélte, hogy mikor Rétságra 
beért, az ottaniakat már a románok lefogták. 
Elfogták többek között Vizy hadnagyot ia, 
kiről tudta a román őrnagy, hogy részese 
volt a fegyverek elrejtésének és ellopásának. 
E igémét is keresnek. A Rétságon elrejtett 
fegyvereket megtalálták. A vendéglőst, kinek 
a pincéjében volt kérdőre vonták. Mivel az 
semmiről felvilágosítást nem tudott adni, 
mert leánya az ő tudta és beleegyezése 
nélkül vitte el és adta át a ku'csot Vizy 
hadnagynak, deresre fektették és olvasatlanul

Végetértek a tanítói
A felvidéki és anyaország tanitóiág minél 

előbbi lélekbeni összeolvadése miatt a kul
tuszminisztérium átképző tanfolyamokat ren
dezett a felvidéki tanítók számára. A bars- 
honti tanítók részére négy tanfolyam volt, 
kettő Ipolyságon és kettő Léván. Az Ipolysági 
tanfolyamok e'ösdói: dr. Marisa Dines, tan
ügyi tanácsos, lévai tanfelügyelő, Tanai An
tal jászberényi tanítóképzői tanár, Kiss Jó
zsef jászberényi gyakorló iskolai tanitó éa 
Sáfrány István borsodmegyei népművelési 
titkár voltak. Léván az első tanfolyamon 
Dsdányi Frank Antal budapesti tanitéképzői 
igazgató, volt lévai tanítóképzői tanár, Dózdy 
Gyula, a Néptanítók Lapjának főszerkesztője, 
Kehrer Károly nyug, tanügyi főtanácsos, dr. 
Kontarik Gyula tanügyi titkár, Tamás József 
somogyi népművelési titkár adott elő. A má
sik lévai tanfolyamot szlovák tanítók részére 
rendezték. Előadói közül Tanai Antal ma
gyarul, dr. Kontarik Gyula és Tamás .1 ízsef 
szlovákul tartották meg előadásaikat. Ipoly
ságon mintegy 140, Léván 170, illetve 70 
tanitó vett részt a tanfolyamokon. Az elő
adók ismertették a pedagógia újabb irányait, 
a magyar pedagógiát, a tantervet éa tantervi 
utasításokat, a magyar irodalmat, a gyermek

olyan 50-et vertek rá szij istránggal, hogy 
kórházba kellett szállítani. A kórházban több, 
mint egy hónapig állott kezelés alatt Ártat
lanul szenvedett mega Magyar Hazáért

Vizv hadnagyot is vallatás alá fogta a 
román őrnagy. Azonban ő is kitartott a ta
gadás mellett. Mivel az elfogott társasággal 
semmit sem tudtak csinálni, Vácra szállították 
és ott a fegyházba zárták be az egész tár
saságot. A román segédtiszt, egy főhadnagy, 
ki ugylátszik kissé velünk érzett, a fegyházba 
való szállítás előtt Hsniszkó főhadnagyot 
megszöktette és küldte, hogy azonnal menjen 
Pestre valamit csinálni, mert nagy bajok le
hatnék az elfogottakkal.

Haniszkó Pesten Friedrich István minisz
terelnökhöz ment, ki azonnal József főher
ceghez vitte Haniszkót. J ízsef főherceg 
Haniszkót kikérdezve velük együtt ment az 
angol misszióhoz. Itt ismét kikérdezte. Mivel 
Haniszkó az akkor még ellenséges angol 
tisztnek nem akarta megmondani a tény
állást, az kérte, hogy mondjon el mindent 
őszintén, mert csak igy segíthet a dolgon. 
Mindent feltárva azt az utasitást kapta, hogy 
valahogy üzenje meg az elfogottaknak, hogy 
amit megtaláltak ismerjék be, a többit ta
gadják. Ö azonnal intézkedni fog, hogy 
mentül előbb kikerüljenek a többiek a fegy- 
házból és a románok kezéből. Váczot a 
fegyház igazgató megértéssel fogadta Haniszkó 
kérését és a foglyokat megfelelően kitani- 
totta. Hála József főherceg és az angol 
misszió vezetőjének, parancsnokunk és baj
társaink egy heti fogság ulán kiszabadultak, 
azonban a román megszállt területet elkeltett 
mindnyájunknak hagyni és ekkor szivárog
tunk át kettesével, hármasával Balassagyar
matra, ahol a csehek ismét benn voltak, mint 
semleges területen. A laktanyában szállásol
tuk el magunkat, egv emelettel feljebb, mint 
a csehek voltak. Mikorra emberink mind 
megjöttek, egy éjszaka arra ébredtünk, 
hogy a földszinten elhelyezkedett lakótár
saink megszöktek és Balassagyarmat ismét 
szabad lett.

Az elrejtett fegyverekből 2 drb. gépfegy
vert Tömörkényi Gyula bajtársunk a buda
pesti esendőrparancanokségnak vitt, mert 
nem volt gépfegyverük, mig a többieket
1920. január havában Pálmay százados uta
sítására Ssmsey hadnagy bajtársammal, 
Horváth István huszárral és Hraskó Gyula 
lovásszal a Ba'assagyarmati katonai pa
rancsnokságnak adtuk le, ahol azokat a lak
tanya egyik szobájában rendbe rakva Dreza- 
mann ezredes ur vette át.

Szükség is volt a fegyverekre, mert a 
románok minden fegyvert elvittek onnét, ahol 
megfordultak. És kevés helyen nem voltak. 
Ha többet nem is tudtunk elérni, de annyit 
megtettünk, hogy amerre mi voltunk, ott 
még a románok sem mertek rekvirálni.

átképző tanfolyamok
irodalmit, a magyar értékeket, a tanügyi 
törvényeket, az isko’án kívüli népművelést, 
mintatanitásokat mutattak be. Egr rövid 
mondatban Összefozlalva elénk tártak az uj 
magyar iskolát és iskolán kívüli népművelést.

A tanfolyamokra szükség volt, mert a C3eh 
és magyar iskola között hatalmas különbsé
gek vannak. Először is a cseh iskolák pok- 
rokár szellemével szemben a magyar iskola 
a vallási alapon álló erkölcsi tanítást Írja elő. 
A msgyar iskola a nemzeti nevelés iskolája. 
Ez volt a cseh is, de mégis mennyiben kü
lönböztek. A cseh tantervi utasítások a ma
gysr iskolába is a cseh nacionalizmuzt akar
ták becsempészni. A szlovák iskolákban pe
dig a nemzeti irány nem annyira a saját 
értékeik felemelésében és nemzeti szellemük 
fejlesztésében, hanem a magyar gyalázásá
bán állott. Mink voltunk az utolsó sárga 
szemű, műveletlen faj stb. Harmadsorban 
igen lényeges ellentét volt a két iskola kö
zött az, hogy a cseh tantervet a teljes ma
terializmus hatotta át. Az érzelmi dolgokat 
teljesen elhomályosította a hideg ész. A ma
gyar bő teret enged az érzelemnek. Egy 
példával igazolhatom ezt legjobban. A cseh 
iskola a cipészt ridegen úgy tárgyalta, mint 
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■z emberi nemnek szükséges valamit. Cipőt 
hordunk, tehát kell cipész Sőt mivel a jött 
Bata, a cipéiz megtette kötelességét, a ci
pész elmehet. A magyar iskola nem az álta
lános cipészt mutatja be, hanem minden 
gyermek saját cipészét. Mennyivel több ér
zelmi részt lehet ehhez fűzni. A daloló kis 
inas, a szorgalmas mester stb. Azon'elül a 
személyek nem cssk a képzelet világában 
élnek, mint a cseh iskolában, hanem a va
lóságban, igy sokkal közelebb vannak a gyer
mek leikéhez. Teljesen uj és mért földekkel 
megelőzi a magyar pedagógia a csehet a 
társalgó módszer bevezetéséber, A cseh is
kola a kérdve kifejtőt kultiválta. Azt kivánta 
a gyermektől, hogy rr.indig teljes mondatban 
feleljen, sőt a kérdést is ismételje. A min
dennapi életben nem ismételgetjük a kérdé
seket és nem felelgetünk állandóan teljes 
kérdésekben. A .hová mészre” azt mondjuk 
.a Nyitraihoz" és nem : „Én a Nyitraihoz 
megyek * Miért követeljük tehát ezt a gyer
mektől ?

Elhangzott a tanfolyamon az egyik előadó 
szájából az a kijelentés, hogy sok masysr 
tanító nem tud helyesen magyarul Írni. Tel
jes joggal mondhatta ezt az előadó. De kik 
ezek ? Azok akik nem magyar iskolát vé
geztek, vagy pedig még magyar diplomával 
rendelkezve a 20 éves cseh uralom alatt nem 
tartották kötelességüknek a magyar nyelvi 
ismereteik konzerválását, megőrzését, fellesz- 
tését. Ezek számára nyelvi tanfolyamokat 
kellene rendezni kötelező vizsgálattal. Hisz 
akik szlovák iskolában működnek közölük, 
azok is tsnilják a magyar nyelvet. Többen 
közülük pedig magyarul tanítanak.

A legutolsó tanfolyammal fejezem be cik
kemet. Az előadók kiválasztása szerencsés 
kézzel történt, különösen a szlovák tanfolya
mon. Dr. Kontarik és Tamás szlovákul adott 
elő, Tanai magyarul. Bizony az első napon 
elhangzottak mondatok. Ezt is inkátb szlo
vákul adhatnák elő. Jobban értenénk. Más
nap azonban megváltozott a hangulat. Már 
várták Tanai előadásait. Különösen a magyar 
értékekről tartott előadás ért el nagy sikert. 
Ismertette a nagy magyar iróka', művésze
ket, tudósokat, sportolókat stb. és megemlé
kezett arról a 30 millió magyarról, amellyel 
most kevesebben vagyunk, mert annyit vé- 
rezlünk Európáért.

Hatásának bírásához bátorkodom ismer
tetni egy szlovák kollégának hozzá irt levelét 
az eredeti hibákkal:

Kedves Tanár url
Ha már annyira bámulatba ejtett bennün

ket. Ha már nagysikerű előadásait úgy kell 
elismernem, hogy azt kell mondanom, ily 
igazi magyar emberre lenne szükségünk, 
aki még talán a legnagyobb ellenségeit is 
megtudná nyerni mint legőszintébb barátot 
a magyar ember számára. Kérem még tessék 
rövidesen ismertetni velünk élettörténetét és 
egy kis vázlatban előadni, mily módon tett 
szert ily nagyszerűen elsajátított széleskörű 
tudásra. Mert mi szinte úgy nézünk Önre, 
mint egy élő lexikonra. Mi akik impregnálva 
voltunk mindazzal, ami a magyart csak mint 
barbár nemzetet ismerteti, hálát adunk az 
Urnák, hogy alkalmat adott az Öo személye 
által megismerni az igazi magyar nemzetet. 
Végleg csak azt kívánom, hogy a jó Isten 
sokáig éltesse, mint magszórót a magyar 
nemzet számára. Bocsánat a hibákért, de én 
bizony nem bírom jól a magyar nyelvet. 
Mától kezdve remélem gyorsabban fog menni 
elsajátitása.

Ehhez nem kell semmit hozzáfűzni. Utolsó 
előadásán airtak a hallgatók. Kovalcsik Kor
nél szenesei igazgstó, ki Stubnyán növen
déke volt, igy búcsúzott tőle. Szavai nyomán 
arra fogjuk nevelni a szlovák ifjúságot, hogy 
szlovák eredetükhöz ragaszkodva, hűek le
gyenek a magyar államhoz, a közös hazánkhozl 
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„Nemcsak ö sirt, sírtam én is . . .!"
Irta : vajai VAJAY JÓZSEF

Izgatottan, lázas türelmetlenseggel vártuk a ju
nius 26—27-ét, a „nagvtalálkozó" napjait s mint a 
kisgyermekek számláltuk a napokat, hogy: hányat 
alszunk még addig ?

Végre elérkezett, itt volt a 26-ika.
Budapesten, a Nyugati pályaudvar előcsarnoká

ban egymásután tűntek fel az ismerős alakok, a 
regi kedves arcok; Sándor Károly, Mendöl Ernő, 
Faragó Béla, Tóth Árpád, s a nagyszakállu Tuba 
Károly pátriákai alakja.

Beszálltunk a vonatba s megindult az érdeklődő 
kérdezősködés.

Párkányban nagyobb csoport öregdiák csatlako
zott hozzánk. Újabb örömteljes viszontlátások ! 
Innen kezdve kíváncsian nézegettük a reg látott 
kedves vidéket a vonat ablakából.

Léva !
Az állomáson diszmagyar-ruhás hölgyek és a 

cserkészek két osztaga elén, a város vezetősége 
fogadott bennünket. Üdvözlések . . . válaszok . . .

A beszédek alatt én a négy vágányu kis állo
másból kiépített, sokvágányu nagy pályaudvart 
nézegettem.

Majd a diszmagyar-ruhás hölgyek arcát vizs
gáltam : vájjon melyiknek az arcában találok isme
rős, kedves vonásokat ? Nem ismerek-e rá vala
melyikben a 38—40 évvel ezelőtt ismert édesany
jára ? Aztán megindultunk a városba.

Az állomás körű i tér s a bevezető ucca képe 
nekünk teljesen ismeretlen. Itt is, ott is szebbnél 
szebb uj épületek emelkednek.

Kíváncsian, érdeklődve nézegettünk jobbra-balra.
Hol is volt az a Zvrhokril féle üzlet ? A „Falu 

rossza“ népszínmű „Makk hetes csárdája" ?
Hol is volt az a Kálnai ucca 10. számú ház, 

amelyben annak idején rövid ideig én is laktam ?
Az itt ott beékelten, még álló régi kis házikókra 

már nem lehet ráismerni ! Az uccán minden oldal
ról kiváncsi emberek tömege vesz körül bennünket, 
nyilvánvalóan régi ismerősöket keresnek közöttünk.

A Perec hidja mellől eltűnt az ódon, emeletes 
ház, helynek ablakában olykor-olykor egy holló- 
fürtü, sápadt arcú kislány mosolygott.

Az eltűnt ósdi épület helyen egy hatalmas, uj 
épület félbemaradt falai meredeznek vörösen a le
vegőbe. Megváltozott a képe mindenek. Csak a két
tornyú nagytemplom főoltárának kepén áll Szent 
Mihály arkangyal ma is ugyanazzal az ifjú, szép 
arccal, azzal a sárkányölö pózzal, mint azelőtt.

Az oltárnál Stibló Ágoston főesperes ur. egy- 
kori hittanárunk tartja az ünnepi misét. Öregdiák 
játszik az orgonán s az édesbus visszaemlékezések 
hatása alatt, könnyes mosolyokon át fakad föl az 
öregdiákok szivéből az ősi ének: „Boldogasszony 
Anyánk ! . . . Magyarországról, édes hazánkról . . 
ne feledkezzél el szegény magyarokról . . .“

A még ma is egyenes, büszke tartásu főpap, 
hófehér hajjal koronázott rózsás arcával, a mise 
végén kifordul s elfogódott szívvel, meleg szeretet
tel üdvözli az összesereglett öregdiákokat, hálásan 
megköszönve a Jó Istennek, hogy ezt meg engedte 
érnünk !

Együttérző, meleg szívvel kívánja, hogy találjuk 
meg valamennyien itt Léván, azt, amit negyven
negyvenöt év előtt itt hagytunk ! Mert mindnyájan 
hagytunk itt valamit! Mint Petőfi mondja: „Szép 
reményünk hajnalcsillagánál a jövendő tündérkert 
gyanánt áll, csak midőn a tömkelegbe lépünk, venni 
eszre gyászos tévedésünk . . .“ Azóta már vala
mennyien beleléptünk a nagy tömkelegbe s látjuk 
már, hogy édes szép reményeinket, szép terveinket, 
diákálmainkat, gondtalan, boldog ifjúságunkat hagy
tuk Léván, de többen boldogságukat is itthagyták ! 
Itt szakadt meg mindnyájunk boldog álmodozása is.

Alázatos szívvel kéri a Jó Istent, engedje meg, 
hogy legalább ezen a két napon folytathassuk az itt 
félbeszakadt boldog álmodozásunkat, mielőtt visz- 
szamennénk a csalódások prózai világába s újra 
vállainkra vennénk életünk keserű keresztjét. Lega
lább erre a két napra hadd felejtsük el, hogy meg
öregedtünk !

Ennél a szónál a rózsás arcú, antóniusi alak 
hangja zokogásba fulladt, beszédét nem bírta to
vább folytatni. Lassan lelépve az oltár alsó lépcső
jére, még mindig zokogva intonálta a „Te Deum 
laudámus"-t. Mindenki sirt a temlomban s a hála
adás gyönyörű mondatait együtt sírta el az öreg
diákokkal a templom közönsége

Kivonulás közben két régi, igenigen kedves 
hölgyismerősömet pillantottam meg a tömegben, de 
a sorból nem maradhattam el. igy csak fejhajtás
sal üdvözölhettem őket. Több Hölgyismerőst hiába 
kerestem, hiába kutattam.

A sok jelenlevő idősebb hölgy közül ki tudja, 
melyik kicsoda ? Melyiket ismertük 40—45 évvel 
ezelőtt, mint rózsásarcu kislányt?

A templom előtt találkoztam valamennyiünk 
rajongva szeretett „Kriek bácsi“-jával, az én min
denkor nagyon szeretett, kedves, drága tanárommal.

Amikor megismert átölelt és felzokogva össze
csókolt. „Nemcsak () sirt, sirtam én is!“

A közebéd a Phoenixként megujhódott törté
nelmi nevezetességű „Oroszlán" szállodábon volt. 
Ebéd közben igen sok kedves, tartalmas beszéd 
hangzott el.

Ebéd után egyedül mentem el az uccákon kó
szálni. Megnéztem a Kossuth uccát, a „Partli" és a 
„Néveri" kamara uccáját: a Klapka uccát. A Zöld

kert uccát, melynek egyik ablakából egv kis pajko
san mosolygó szöse leányfej kukucskált ki néha 
ránk. A kis ház — bár árván, elhagyottan ma 
is áll. Ablakai azonban némán, lezárva sötetlenek 
az ucca felé. Ki tudja hová, merre repült el lakó
juk, a kis Iluska ! ?

A Deák Ferenc uccát, hogy belepillanthassak 
egy kedves udvarba, ahova címezve „Visszajövök 
érted" c. versemet írtam. Sajnos a vers sohasem 
jutott el a címzetthez

Délután ünnepség kereteben emléktáblát helyez
tünk el a mi kedves Alma Méterünk, az öreg képző 
falába, majd a vár kapualjába és a gimnázium 
falába.

Este a Városi Színházban folytattuk az ünnep
lést, melynek gyönyörű, tartalmas, hosszú műsora 
éjfélig tartott.

27-én  délelőtt az uj képzőhöz vonultunk föl s 
abban helyeztünk el emléktáblát. Onnan a temetőbe 
zarándokoltunk át, ott a nagysallói hősi halottak 
emlékoszlopát, majd a mi szeretett igazgatónk : 
„Tátink" s elhalt tanáraink sírját koszoruztuk meg, 
s emlékeztünk meg róluk szerető kegyelettel.

Ebéd után már hazaindultunk.
Én egymagámban, jóval a vonat indulása előtt 

indultam ki az állomásra. Elsétáltam a Kálna felé 
vezető utón, túl a régi lövöldén és sóhajtva emlé
keztem vissza az 1901-ik évre, egy „Tavaszi al- 
kony-ra", amikor egy hasonlóan álmodozó kislány
nyal erre sétáltunk.

Az örökke emlékezetes két nap az induló vo
nat füttyével végétért.

Itthon elérzékenyült hangon számoltam be csa
ládomnak lévai élményeimről. Amikor arról beszél
tem, hogy Stibló főesperes ur és a drága „Kriek 
bácsi" elsírta magát, — én, aki nem tudtam sírni 
hősi halált halt öcsém és az édes jó Apám halál
hírére, — ismét elsírtam magamat.

Családom. — megriadva attól, hogy engem 
sírni lát, — együtt sirt velem.

Vármegyénk gazdasági helyzete
Horváth Aladár, Birs és Hont k. e. e. vár

megyék in. kir. gazdasági felügyelője ■ köz
igazgatási bizottságnak vármegyénk gazda
sági helyzetéről a következő jelentését ter
jesztette elő :

Vármegyénk mezőgazdasági helyzetére és 
az elmúlt julius hónap gazdasági viszonyaira 
vonatkozólag tisztelettel jelentem a követke
zőket :

1) Az aratást a gazdák bevégezték, álta
lában jó időt kaptak rá és legtöbb helyen a 
cséplés is folyamatban van A termés jó kö
zepes minőségűnek mutatkozik. Vármegyei 
átlagként busából 9.5 métermázsát, rozsból 
8, árpából 8 és zabból 7 métermázsát vár
hatunk katasztrális holdanként. Sajnos, hogy 
részben, mert sok volt a dűlt termés, rész
ben, mert az aratást régi rossz szokásból 
késön kezdették a gazdák, a minőség nem 
megfelelő. Aratóbérül mindenütt a tavalyi 
béreknek megfelelő aratórész adatott ki.

2) A kapások általában véve jók, de azokra 
nagyon üdítően halott az utóbbi napok ki
adós esőzése.

3) Állattenyésztésünk terén nagyon érez
zük a legelők hiányát. Takarmány lesz ele
gendő.

4) A mezőgazdasági munkások mindenütt 
hatóságilag megállapított legkisebb napszám
béreket kapják fizetésül.

5) Az iogatlan forgalma kicsi, csak a mun
ka sok, mert a telekkönyvek most küldik át 
a régi adásvételi szerződéseket is.

6) A haszonbérleti szerződések felülbírá
lása folyamatban van Az eddigi tapasztala
tok azt mutatják, hogy a kisgazdák a meg
levő haszonbéri szerződések feltételeméi lé
nyegesen olcsóbb feltételekkel szeretnék át
venni, holott arra nincs mód, hogy a szer
ződésen változtassunk.

7) A cseh uralom alatt a földhivatal utján 
juttatott ingatlanok sorsa rövidesen eldül, 
most készítik az egész vármegyében az uj 
juttatásokra vonatkozó javaslatokat, melyek 
elkészülte után fog a kormánybiztosság dön
teni a szóbanlevö ingatlanszerzések hatály
talanítása vagy megerősítése tárgyában.

8) A felügyelőség tisztikarában annyi vál
tozás történt, hogy a nagyméltóaágu földmű
velésügyi miniszter ur a felügyelőség vezető
iét VII. fizetési osztályba, Bukucs Imre és 
Vinkler Bertalan gyakornokzkat segédfelügye- 
lőkké nevezte ki. Julius folyamán Jády Ká
roly debrreenbe volt kirendelve 10 napos 
tanfolyamra.
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A háztartás veszedelmei
Irta: Dr. KERSÉK LÁSZLÓ.

Az ember állandóan veszedelmek között 
él. Azon veszedelmek ellen legkönnyebb vé
dekezni, melyekrőf tudomásunk van. Sokan 
pedig nem tudják, hogy a háztartásnak is 
megvannak a veszedelmei, ezért a fontosab
bakat megemlítem.

Tegyünk egy kis sétát, úgy ahogy ked
vünk tartja, a háztartás veszedelmei között, 
a konyha díszei még ma is a rézedények 
amelyek, ha jól készültek, ha jól vannak 
gondozva, ha megfelelő anyagot főzünk ben
nük, akkor ártalmatlan rendes edények, ame
lyekre, — ha még ragyognak is — méltán 
büszke lehet a háziasszony. Azonban ha az 
előbb említett feltételek közül bármelyik is 
hiányzik, akkor már rézedény a háztartás 
veszedelmévé válik. Lehetséges, hogy a réz
edény már eredetileg nincs tökéletesen ónozva 
8 a nagyon sós, zsiros vagy savanyu ételek, 
amelyeket a rézedényben főznek vagy állni 
hagynak, ecetsavas rézoxydot képeznék. Az 
ilyen rézcxydos ételek, hosszabb, vág*  rövi 
debb idő múlva mérgezést okoznak. D j le
het rossz a rézedény azért is, mert már 
agyonsikálták, lekoptatták a mázat a rézedé
nyek belső faláról. Ez régebben különös 
nagy üzemeknél fordult elő. (Szállodák, étter
mek) Ezért ma a hatóság ellenőrzi a réz
edényeket is a többi más higiénikus követel
mények mellett. De rézmérgezés előfordulhat 
ecetes ugorkától és paprikától is, ha a gon
dos háziasszony a szép zöld szin kedvéért 
az üvegbe rézpénzt tesz. Ha egy előttünk 
lévő szép zöld ugorkába fényes acélkötőtüt 
szúrunk s az rozsdabarna réteggel vonódik 
be, úgy óvatosságra int, hogy rézzel kezelt 
savanyúsággal állunk szemben. Tehát időn
ként őrizzük ellen rézedényrink belső falát. 
Savanyú, sós, zsiros ételeket lehetőleg ne 
főzzünk és ne tartsunk bennük.

A rézedényeken kisül veszedelmesek az 
ólommázzal készült edények is, melyekből 
az tcet hatására az rcetsavas ó'omcxyd 
nevő mérges vagyület keletkezik. S ha va
laki az ilyen edényben főzött étel elfogyasz
tása után rosszul lesz (gyomor-bélgörcsök), 
akkor helytelenül az ételnek tulajdonítják és 
nem gondolnak az ólommázts edényre.

Sok háziasszony használja a keserű man
dulát különböző tészták készítésére, pedig a 
keserümandu’a a legerősebb hatású mérgek 
egyikét tartalmazzo ; a kéksavatf Egy csepp 
tiszta kéksav elegendő arra, hogv egy fel
nőtt embert azonnal megöljön. Mert a kék
sav nem más mint a féregirtásra használt 
ciángáz és hydrogen vegyülete. A kéksav 
előfordul a mandulán kívül az őszi és sárga 
barack, körte, alma, meggy és fekete cse
resznye magvaiban. Kis gyermeknek már 
6—8 drb keserümandula elegendő a halálos 
mérgezéshez. Felnőttek halálos adagját 50 — 
60 drb keserű mandulára teszik. Ds a fen
tebb említett gyümölcsök magvait is vesze
delmes rágcsálni kéksav tartalmuknál fogva, 
így a gyümölcsök evése közben gondoljunk 
a magvakra és ne engedjük, hogy azokat a 
hozátartozóink, de különösen a gyermekek 
rágcsálják A gyümö'csmagvsk veszedelmes 
voltának látszólag ellentmond az, hogy rit
kán észlelünk gyümölcsmagvakkal való mér
gezést. Ennek oka az, hogy sokszor nem 
ismeruk fel és egyszerű gyomorrontásnak 
tartják. Hát a kalácsban miért nem mérges 
— kérdezheti a kedves olvasó, hiszen a há
ziasszony néha nem fukarkodik a keserű 
mandulával. Énnek is meg van az oka, 
ugyanis sütés közben a hő a kéksav legna
gyobb részét felbontja, ártalmatlanná teszi.

Ételek ízesítésére egyes emberek mérték
telen fűszert használnak s azt mondhatjuk, 
hogy állandóan egy krónikus mérgezési álla
potban szenvednek, ami az erek és vesék 
épségét veszélyeztetik. Tehát fűszerben tes
sék megfelelő mértéket tartani. De külön 
megemlítem, hogy a háztartási fűszerek leg- 
veszedelmesebbike a babérlevél tekintélyes 
kéksav tartalmánál fogva. Még az a szeren
cse, hogy igen keveset használnak fel belőle 
QgT’tgy étel elkészítésénél. A babérfa a leg
mérgesebb növények egyike, melynek minden 
porcikája méreg tartalmú.

A táplálkozás vezérelve legyen; mindég 
friss ételeket fogyasszunk. Mert romlott éte
lek, romlott húsfélék, halak, romlott kenyér 
és a romlott gyümölcs is okozhat végzetes 
mérgezést. Sőt nagyon veszedelmes a fagyott 
valamint a csírázott burgonya fogyasztása. 
A gombáról itt csak annyit, hogy nem csak 
a mérges gomba mérgez, hanem a nem 
mérges is, ha romlott. N^m jó az egyik nap
ról a másikra eltett gombáséte). Ds nem a 
jó gomba se, ha szennyezett talajról szed
ték vagy fülledt helyen tertották. Miután a 
mérges gombát a jó gombától semmiféle 
módszerrel megkülönböztetni nem lehet (mert 
az ezüst kanalat a jó gomba is megfeketit- 
heti és a mérges gombának is lehet kelle
mes, jó ize) azért csak a teljesen biztosan 
felismert gombát szedjük.

A háztartásban azonban nem csak főznek, 
hanem tisztítanak is. A tisztító anyagok leg
többje mérges, p’. szalmiák-szdsz A® a he
resó. A heresó 10 gr-ja halálos. Szalmiák
szesz pedig beiélegezve megtámadja a lég
utak nyő.k hártyáját és súlyoz kurutot okoz.

Figyelmeztetem az összes háziasszoyokat 
a lúgra, erre a rettenetes maró anyagra. 
Zárjuk el jól és ne tartsák olyan üvegben, 
mint amilyenben más italt szoktak tartani, 
mert ez gyakran tévedést okozhat. A lúg
mérgezés egész életre kiható kínzó nyomo
kat hagy a mérgezetten, minden pillanatát 
keservessé teszi egeiz életén keresztül, ha 
csak a halál meg nem váltja rettenetes 
szenvedéseitől. A lúg nem öl hirtelen, hanem 
mintegy kirágja az ember emésztöutjait.

„Es . . . most szívre a
Érzel . határozott, kemény hiugu felkiál

tással fordult Zrdrsvecz István, a szevad- 
Hlsóvárosi frarciskánusok házfönöke, 1919. 
év tavaszán, a Kárász ház erkélyén tartott 
történelmi nevezetességű beizéde végén, az 
akkor megalakul szegedi nemzeti kormány 
tagjaihoz éa a történelmi pillanat fontossá
gát átérezve, lángoló arccal — mint a ke
resztre feszilett magyarság megszemélyesi- 
töje — elömondta s a kormány tagjai, köz
tük Tsleky Pál gróf, lelkesült arccal, villogó 
szemekkel mondták utána a szent eskü fo
gadalmait

Az a történelmi nevezetességű beszéd pe
dig arról szólt, hogy : „Alkonyodik 1 ... és 
hajnalodikl*  Alkonyodik.de alkonyodjék is 
a rombolás sötét szellemének I . . . Hsjna- 
lodik I Virradjon is fel újra a magyar becsü
let, a magyar hazaszeretet, a keresztény em
berszeretet és a magyar igazság napjs. De 
okuljunk is a történteken, a saját kárunkon. 
Ami jó volt a letűnt rendszerben, azt igye
kezzünk megcsinálni mi is 1

Mindezeket szeretnénk a lelkére kötni 
kormányunknak 1 Ezt szeretnénk naponta ki
kiáltani s a rádión keresztül a fülébe har
sogni minden hatóság és minden hivatal 
tisztviselőjének.

Időről-időre megjelenik egy-egy miniszteri 
rendelet, mely szigotuan meghagyja a tiszt
viselőknek, hogy a felekkel udvariasan, elő
zékenyen, jóindulatú türelemmel bánjanak.

Ezzel azután el is van intézve minden l 
Megy tovább minden a maga utján, a régi 
szokás szerint, a régi hangnemben.

Egy felszabadult kisközségbeli magyarnak 
valami sürgős dolga akadt a hsrmadik falu
ban lakó körjegyzőnél. Rászánva egy napot, 
átgyalogol a jegyző úrhoz. Ds a jegyző úr
hoz nem lúd bejutni. Amikor délben haza
érkezik a körjegyző ur és megpillantja az ott 
várakozó magyart, meg sem kérdezi, hogy 
miért jött, egyenesen ráripakodik : „Mit al
kalmatlankodnak itt folyton? Hagyjanak ne
kem békét I Jöjjön máskor 1

És elzavarta a szegéoy, megriasztott em
bert. Hiába fáradt, hiába töltötte el a napot.

Egy felazabadu't falu bérbevett iskolater- 
méuek a bérét nem fizeti senki. Az iskola 
fűtéséről nem gondoskodik senki.

Megemlithetjük a gázmérgezést is, mint * 
háztartásban előfordulót. A gázrezsó pontat
lan elzárása vagy helytelen kezelése sok
szor okozott súlyos mérgezést. Ep igy a 
kályhák helytelen elzárása komoly bajokat 
okozhat: szénoxid mérgezést. Ds szénoxid 
mérgezés történhetik bárhol a szénvasalótól, 
a rosszul égő lámpától, sőt a sok dohány
füstben is lehet mérgező mennyiségű, úgy 
hogy dohányosoknál a rosszullétet nem min
dig a nikotin okozza.

Végül megemlítem a dohányt. A mérsé
kelt dohányzás állítólag fokozza a munka
kedvet és megnyugtatja az idegeket. De ha 
igy lenne a dolog is, a mértékletesség körül 
mindig baj van, mert az egyik ember pl. 5 
drb., a másik 10 drb., a harmadik 30 drb. 
cigarettát tart a mértékletesség fokmérőjének. 
A mértéktelen dohányzás elősegíti az érelme
szesedést és a most oly divatos vérnyomás 
emelkedést. Snk helyen helytelenül makacs 
székrekedés ellen dohánylevél torrázatot ad
nak. — Máskor tetvek és rüh ellen használ
ják a dohányleveleket, nikotin pedig az ép 
bőrről, mint a belekből könnyen felszívódik 
és mérgez. De veszedelmes a mocskos pipa
szár is, mely valósággal raktárja a nikotinnak, 
honnan a nyállal a gyomorba jutva mérgez. 
0 yan helységbe se jó tartózkodói, ahol 
szinte késsel lehet vágni a dohányfüstöt. Ez 
majdnem egyenlő a dohányzással. Éppen 
azért nyitott ablak mellett engedjük meg a 
dohányzást. Tíz darab cigarettánál senkinek 
se engedélyezzünk többet naponta. A pipa
szárat gyakran tisztogassuk, lehetőleg papir- 
szipkát használjunk es mindig újat. A szivar 
mindig jól szeleljen és ne szívjuk végig, 
mert a végében gyű'ik meg a legtöbb niko
tin. A nyálat pedig ne nyeljük le.

kézzel Uj Kormány !"
A bérhelyiség tulajdonosának a bútorait 

egy kis összegű tartozásért lefoglalják. Be
megy a körjegyző úrhoz, a hátralékos bért 
kéri. A körjegyző elzavarja. Menjen a kir. 
tanfelügyelőhöz. A kir. tanfelügyelő vissza
küldi a jegyzőhöz. Közben elárverezik a bú
torát. Mert az ő követelésének behajtása 
tisztviselőkön mű ik.

A c<eh jegyző ugyanott mogbizott egy 
embert, hogy ftlise a tantermet, februárban 
megkapja a fűtőanyag árát. Februárra ma
gyar jegyző jött, az elzavarta a pénzét kérő 
szegénz parasztot, aki erre beszüntette a to
vábbi fűtést.

Csak az odahelyezett, lelkes magyar taní
tónő önfeláldozó munkássága mentette meg 
a helyzet. Hirtelen egy ifj. színdarabot taní
tott be és adatott elő s annak a jövedelmé
ből (ütötték tovább az iskolát.

Ez nem mehet igy tovább I
A miniszteri rendeletek betartását tessék 

állandóan — többször meglepetésszerüleg is
— ellenőrizni 1 Mert vannak — sajnos, nem 
is kevesen — akiknél erre nagy szükség van.

Értessék meg nyomatékosan azokkal a 
tisztviselőkkel, akik azt még eddig nem akar
ták megérteni, hogy ők vannak a népért és 
nem a nép ő értük.

A katona a fronton szenved, vérzik a ha
záért. A tisztviselő dolgozzon s ha nihéz 
emberekkel, tudatlansággal akad dolga: tűr
jön a hazáért I Az is frontszolgálat 1

Sok a munka-, az állásnélküli tanúit em
ber. Van pótlás. Van választék. Aki nem 
akarja megérteni az idők parancsoló szavát,
— aki nem bir az idegeivel: az menjen 
szanatóriumba 1

A hivatalokban ép, egészséges idegzetű, 
érző, meleg szivű emberekre, megértő, jóin
dulatú tisztviselőkre van szükségünk I

Vy.

— A LÉVA ÉS VIDÉKE MÉHÉSZEGYE
SÜLET tagjai f. hó 13 án d. u. föl 4 órakor 
Léván a Vojnarovszky-íéle vendéglő külön 
termében baráti összejövetelt tart, amelyen 
jelen lesz Kádár Lajos az országos magyar 
méhészeti egyesület előadója is. Minthogy 
számos fontos kérdés kerül szőnyegre ven
dégünk előadásánál látogatása fontos.

Alkonyodik.de
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KOLÖNFÉLÉK_J
— NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ ESZ

TERGOMBAN 1939. augusttui 15-én. Ezúton 
hívjuk fel katolikus táriadilmuok figyelmét 
az esztergomi Nagyboidogasszony búcsúra, 
amely a felszabadu’ás után Dagy eseménye 
lesz Léva városának és környékének. Te
kintettel arra, hogy megszokott kegyhelveink 
jelenleg még elszakadva maradtak tőlünk, 
megragadjuk az alkalmat, hogy híveinket 
ezen hagyományos nagy búcsúra elvigyük. 
A búcsún résztvevők kedves figyelmébe 
ajánljuk Esztergom városát híres bazilikájá
val, melynek kriptájában nyugszik városunk 
büszkesége. Báthy László prelátus kanonok. 
A búcsúval kapcsolatban varosunk katolikus 
hivőserege ezúton fogja kegyeletét leróni 
nagy halottjának sirja lelett, mert temetése 
alkalmával a ma már ledőlt trianoni határ 
visszatartott ettől. A búcsúra való jelentke
zést elfogad Akács József, akinél a menet
díj oda és vissza, valamint az autóbuszkölt
ség összesen 3.70 pengő lefizetendő. Kérjük 
híveinket, hogy idejében jelentkezzenek, hogy 
a szükséges előkészületeket az MÁV-nál és 
Párkányban az autóbuszt illetőleg megte- 
hessük. Búcsúnk napirendjét a miheztartás 
végett ezúton közöljük: Reggel 5 órakor 
csendes szentmise közös szentáldozássai, 
majd utána háromnegyed 6 órakor menet
ben az állomásra. A menet sorrendje úgy 
itt, mint Esztergomban a következő: Női 
Mária Kongregáció, Férfi Mária Kongregáció, 
Szent Kereszt Hadsereg és a hivök. Indulás 
Léváról 6.32-kor érkezés Párkányba 8.22-kor, 
innen autóbusszal Esztergomba a zárda elé, 
ahol a podgyaszok lerakása után menetben 
fel a Bazilikához. Itt 10 órakor ünnepi szent
mise, amelyet Serédy hercegprímás végez 
papi segéd étével, majd szentbeszéd Utána 
kb. fél 12 órakor menetben levonulás a krip
tába Blthy László sírjához, ahol a kegyelet 
megemlékezéséül beszédet mond főt. M schák 
István szentszéki tanácsos és a Kongregáció 
két tagja, majd a varos égész társadalma 
nevében koszorút helyezünk a sirra, mely 
városunk virágaiból készült. Etuton hívjuk 
fel Léva város közönségét, hogy ezen ko
szorúra szives adományokat Akács József 
fogad el és amely adományokat a kongre
gációk nevében előre is hálás szívvel köszö
nünk. A sir megkoszorúzása után a Bazilika 
kincstárát, a képtárat, valamint az ásatáso
kat tekintjük meg, melyre a részvételi dij 
személyenkint 10 fillér. Ezután levonulás a 
zárdába, ahol mindenki elfogyasztva ebédjét 
szabad ideje lesz 6 óráig, amikor gyülekező 
lesz a zárdában, ahonnét az ájtatosság el
végzése után indulás menetben vissza Pár
kányba. A vonat indulása Párkányból 7 óra 
45 perckor, Lévara érkezés 9 óra 37 perc
kor. Az állomásról gyertyás körmenettel be
vonulás a templomba, ahol áldás lesz. Ez
úton adjuk tudtára katolikus híveinknek, 
hogy mélt. Báthy László lelkiüdvéért az en
gesztelő gyászmise halála napjának évfordu
lóján, azaz augusztus 17-én reggel negyed 
8 órakor lesz a plébániatemplomban. — A 
buciura vonatkozó esetlsges változásokat a 
templomajtón, valamint a Bars következő 
számában fogunk közölni. Női és Férfi Má
ria Kongregációk Vezetősége.

— FÉRFI MÁRIA KONGREGÁCIÓ TAG 
FELVÉTELE ÉS SZINIELÖADÁSA. Etuton 
értesítjük is hívjuk meg kath. híveinket az 
augusztus 13-án megtartott tagfelvételi és 
fogsdslom megújítási ünnepségünkre, melyet 
a plébánia temp ómban a 10 órai szent mi
ién tartunk meg. Ugyanaznap délután a 
piarista rendhiz kertjében, kedvezőtlen idő 
esetén a Katb. Körben szinielősdást rendez 
4 órai kezdettel, mely alkalommal színre 
kerül a „Válás után" című 5 telvonásos 
dráma, melyei Pierre Maurice regénye nyo
mán Pataky Gitta irt. A azerző, mint isme
retes Léva város szülöttje és mint a magyar 
társadalom ismert tagja, ki e darab össze
állításával egy remek müvet alkotott, A da
rab gördülékeny lefolyása és a serényen fo
lyó próbák előre biztosítékai a darab sike
rének. A szerepeket a kongregáció rég is
mert nagy műkedvelői adják és a darab fő 

érdekessége, hogy a főszerepet maga az iró 
játaza. Az előadáson számozott helyárak 
lesznek, melyre előjegyzéseket Akács József 
fogad. Helyárak: I hely 1 Pengő, II. hely 
60 fillér, állóhely 30 fillér. Léva város egész 
társadalmát felhívjuk ezen előre láthatólag 
nagy sikerű szindarabra, Férfi Mária Kongre
gáció Vezetősége

— HIRDETMÉNY. A gyümölcslatelepité- 
sek engtdé yezés*  tárgyában. Hivatkozással 
az 1938. évi XXXI t. c. (Hegyközségi tör
vény) és a 124.000—1939. F. M. számú ren- 
deletem ide vonatkozó szakaszaira, külön is 
tudomására hozom mindenkinek, akit illett, 
hogy 1939. május 15-től kezdve legalább 
800 öl (fal kát. hold) uj gyümölcsös (őszi 
baracknál 400 öl, diónál 1600 öl) telepítése 
esetén minden év augusztus 15 ig a földmi- 
velésügyi minisztertől külön telepítési enge
délyt kell kérni. Gyümölcsnemekkel kevert 
ültetésnél a terület nagysága a többségben 
levő gyümölcsnem szerint állapítandó meg. 
Uj gyümö'csösoek számit az is, ha az a régi 
gyümölcsös mellett, vagy a régi gyümölcsös 
helyén léteaü . Régi gyümölcsösnek szokásos 
pótlása azonban nincs engedélyhez kötve, 
mégis célszerű azon a vidéken nagyban ter
meszthető gyümölcsnemekkel és fajtákkal 
pótolni. A telepitési engedélyre vonatkozó 
kérelem szövegmintája és ehhez szükséges 
tájékoztató díjmentesen beszerezhető • Gyü
mölcstermelők Országos Egyesületénél. (Bu
dapest, V Vilmos császár u. 76. sz.) Buda
pest, 1939. juliua hó. M. kir. Fóldmivelés- 
ügyi Miniszter.

— PANASZKODNAK AZ USZODA KÖR
NYÉKÉN a lakók, hogy amikor az uszoda 
kutjai működnek, kutjaik vize napokig eltűnik. 
Szükséges, hogy az illetékes hatóság meg
keresse a baj okát és a segítség módját, úgy 
hogy az uszodának is, meg a magánosoknak 
is legyen bőséges vizük.

— VÁROSUNK IDEGEN FORGALMA 
minden lévainak szívügye. Ezért örültünk 
annak, hogy a város néhány héttel ezelőtt 
megnyitotta idegen forgalmi irodáját. Üdvös 
és hasznos munkát végzett városunk és azt 
felkereső idegenek érdekében. Most nem tud
juk megérteni a város vezetősége miért zárta 
be az idegen forgalmi irodáját?

— BALESET. Pólya Lajos 32 éves alsó- 
váradi lakos lovai megbokrosodtak, kévékkel 
magasan rakott szekérről leesett, s az keresz
tül m nt rajta. Súlyos válltöréssel a lévai kór
házba szállították.

Magyar golgoták, koszorút kötök rátok,
Ezeréves hazánk ne kínozza átok
Jaj de sokan féltjük rónáját és hegyét, 
Vállainkon hordjuk bánatos keresztjét.

Világ csodát láss e tízmilliós népben,
Ősi akarat él mind az összes érben
8 azok, akik távol vágyódnak miértünk 
Testvéreink vissza . .! Ha ki is hull vérünk I

Ne vászon a foga idegen hordáknak,
Fénye ragyog messze magyar golgotáknak . .. 
Szolgaságo1 soha, — senki nemzetébenl
Nem akarunk élni mások gilnykegyében... 11

Az őseink nevén nem eshetik csorba,
A magyart ne bántsd I Az mind összeállt sorba, 
Nálunk széthúzásban ne bízzon már senki, 
Rabságban tanultunk igaz magyar lenni.

Magyar igazságból magyar erdők nőnek, 
Madárkáink bennük magyar álmot szűnnek...
Szabadságot chajt földünk kinzott népe.
Világ, ha akarod, ki hull érte vére ...II

AGÁRDY ZSIGMOND.

Ezt a verset Tinódy Társaság Budapest 
országos vers- és zenepályázatán dicsérettel 
es arany Oklevéllel tüntette ki.

— KÉPKIÁLLITÁS nyílt meg Kovsuth tér 
1 sz. alatt * Vármegyeház mellett hires 
budapssti festőművészek alkotásaiból. A ki
állítás egy hétig tart s díjtalanul megtekint
hető.

— RITKA TERMÉSZETI TÜNEMÉNY. 
Lübeck közelében egy városka templomtor 
nyán érdekes természeti tüneményt ügyeltek 
meg zivatar közben. A toronyba becsapott a 
villám, utána a torony csúcsán hatalmas tűz
gömb jelent meg, amely lassan forgott a 
torony körül, majd a fal mentén legurult és 
nagy dörenéssel szétrobbant. A toronynak 
semmi baja sem történt és égési nyomokat 
sem találtak a tetőn. A ritka természeti tüne
mény az úgynevezett gömbvillám volt, 
amelynek nincs gyujtóhatása.

Megjelent
a tűzharcos-törvény 
végrehajtási utasítása.

Az iparengedélyek kiadásánál a tüzhar 
cos kérelmét előnyben kell részesíteni.

Az iparügyi miniszter rendeletet adott ki a 
tűzharcosoknak az iparban, kereskedelemben 
és a közlekedési vállalatoknál való alkalma
zása tárgyában. A rendelet szerint az alkal
mazást kereső tűzharcosoknak Budapesten az 
állami munkaközvetítő hivatalnál, vidéken a 
lakóhely szerint illetékes hatósági munkaköz
vetítőnél, a mérnököknek pedig a Budapesti 
Mérnöki Kamaránál kell jelentkezniük nyil
vántartás és elhelyezés végett.

A vállalatok közvetlenül is alkalmazhatnak 
tűzharcosokat, de ezt szintén be kell jelente
niük a munkaközvetítő hivatalnál. Az. uj al
kalmazási helyek betöltésénél külön-külön 
kell számítani a tisztviselőkkel, az altisztek
kel, a szakmunkásokkal és az egyéb alkal
mazottakkal betöltendő alkalmazási helyeket 
és minden alkalmazási csoport keretén belül 
a férfi alkalmazottak létszámában megürese
dett helyekre 50—50 százalékban kell tűz
harcosokat felvenni.

Ha valamety alkalmazási csoportban nin
csen ennek az aránynak megfelelő tűzharcos 
jelentkező, akkor a különböző alkalmazotti 
csoportok összlétszáma 10 százaléknak meg
felelő számban kell a csoportok bármelyikébe 
tűzharcos alkalmazottat felvenni.

A rendelet megjelöli azokat a hatóságokat, 
amelyek vitás esetben döntenek, hogy a tűz
harcos alkalmas-e a kívánt munkakör betöl
tésére. Ezeknek a hatóságoknak 48 órán 
belül kell a döntésüket meghozni.

Ugyanez a rendelet úgy intézkedik, hogy 
azonban az iparokban, amelyekben az ipar
engedélyek száma korlátozva van, az iparen
gedélyek kiadásánál a tűzharcos kérelmet 
előnyben kell részesíteni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Staud Béla és Suchy Mária leánya 

Teréz, Gizella — Medzihradszkí László és Kacián 
Mária leánya Anna — Mészáros Jolán leánya Jolán 
— gróf Nyáry Kálmán és Ádám Auguszta fia Mi
hály, Kálmán, József, Károly, Ágoston — Melaj 
Anna fia József — Dr Lányi Tibor és Zádor Irén 
fia Tibor — Horváth Gyula és Herda Júlia fia Ká
roly — Varga József és tvan Julianna leánya Mária 
Magdolna.

Házasság. Dudás Sámuel rkat. és Padisák Erzsé
bet rkat. — Paál Ernő László es Lovass Sarolta 
rkat. — nemes Lacik Juhász Jenő rkat. és Saiff 
Ilona rkat.

Halálesetek. Jesko Andrásné szül. Hajnos Hona 
29 eves — Németh Julianna 28 eves — özv. Bárt- 
fay Jánosné szül. Urgela Anna 89 éves — Milkóssy 
Viltnos 53 éves — Jóczik Pál 63 éves — Párák 
István 43 éves.



— A FELVIDÉKI IPARIGAZOLVÁNYO- 
SOK egy része iparigzzolványuk megvoDász- 
illetve uj ipzrigazolvény engedélyezéseért 
benyújtott kérelmük elutesitása miatt panaiz- 
szal élt a Közigazgatéii Bírósághoz. Az első 
panaszt a Bíróság — a keresk. és közleke
désügyi miniszter hatásköri kifogásának elfo
gadásával elutasította, illetve az ügyben ha
táskörét nem állapította meg. „A panaszos
nak a magyar Szent Koronához visszacsatolt 
felvidéki területen űzött kereskedői iparjogo- 
sitványa — mondja az indokolás — az 
1100—1939. B. E. számú rendelet 1. §-a 
értelmében 1939. évi julius hó 1. napján ha
tályát veszti, a textilárukereskedés gyakor
lására jogosító iparigazolvány kiáilitására 
irányuló kérelmének teljesítését pedig a m. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter az idézett rendelet 6. §-ának 1. bekez
désében foglalt rendelkezésre való hivatko
zással megtagadta. A panasz az utóbb emlí
tett határozat ellen irányul s abban a pana
szos a határozat megaemmisitését, valamint 
azt kéri, hogy az idézett rendelet kibocsátása 
idejében birt iparigazolványának további ér
vényessége megállapittassék, illetőleg az 
iparhatóság megfelelő uj iparigazolvány kiállí
tására köteleztessék. A miniszter a bíróság 
hatásköre ellen az 1896 : XXVI. te. 101. § a 
értelmében kifogást emelt. A m. kir Köz
igazgatási Biróság ezt a kifogást alaposnak 
találta és a most felhivott törvény 131 §•» 
alapján a rendelkező rész szerint döntött a 
következő okokból: A m. kir. minisztérium 
részéről az 1938. évi XXXIV. te. 4. § ában 
foglalt felhatalmazás alapján kiadott 1100— 
1939. M. E. számú rendelet 1. §-a értelmé
ben a visszacsatolt felvidéki területeken ipart, 
kereskedést űzők iparjogositványai 1939. évi 
julius 1. napján hatályukat vesztik s aki az 
említett területeken ez időpont után ipart, 
kereskedést kíván űzni, arra uj iparjogosit- 
ványt kötelea szerezni, az 5 § értelmében 
pedig a miniszter fellebbezés kizárásával dönt 
afölött, hogy a kért iparjogositványt ki sza- 
bad-e adni, vagy nem. A miniszter megtá
madott határozata ezeknek megfelelően nem 
az iparűzési jog elvonásáról rendelkezik, 
hanem a hatályban megszűnő iparjogosit- 
vány helyébe uj iparigazolvány kiállítását 
tagadja meg. E tekintetben pedig sem az 
1896: XXVI. Ic.. sem a 9930—1938. M. E. 
számú rendelet 29. §-ában foglalt rendelke
zéssel a visszacsatolt területeire kiterjesztett 
s az 1720—1939. M. E. számú rendelet 1. 
§-a értelmében az ott megállapított eltéré
sekkel alkalmazandó ipari közigazgatási jog
szabályok a miniszter döntése ellenében a 
biróság előtt érvényesíthető panaszjogot nem 
biztosítanak. De alapos a hatáskör hiánya 
miatt emelt kifogás akkor is, ha — amint 
azt a panaszos vitatja — az újabb iparjo- 
gositvány kiadását megtagadó határozat 
olyannak lenne minősíthető, amely lényegé
ben egy fennálló iparűzési jog megszűnteté
sével azonos jogi helyzete teremtett. A fen
tebb előadottak szerint a visszacsatolt terü
leteken most már hatályos 1922. évi XII. 
te. 69. §-a ugyanis megengedi, bogy az ille
tékéé hatóság az iparigazolványt, illetve 
iparengedélyt visszavonja abban az esetben 
is, ha ezt valamely törvény előírja. Kétség
telen, hogy az adott esetben a panaszos ipar
jogosítványa a megjelölt időpontban az em
lített törvényerejű 1100—1939. M. E számú 
kormányrendelet határozmányai alapján szű
nik meg. Az iparjogositvány ilymódon tör
tént megszüntetése tehát nem azonos az 
1922. évi XII. te. 70. § ának helyébe lépett 
1936. évi VII. te. 19. §-ában szabályozott 
azzal az esettel, amikor az iparűzési jog a 
fél jogellenes magatartása miatt, meghatáro
zott különleges feltételek meglétében határo
zott, vagy határozatlan időtartamra vonatott 
el. Az utóbb felhivott törvényhely pedig 
csupán az abban szorosan körülirt esetekben 
keletkezett határozatokat mondja ki panasz- 
szál megtámadhatóknak • ezzel szemben az 
1922. évi XII. te. 69. §-a alapján történt 
visszavonás tárgyában hozott határozat ellen 
nem ez a törvény, sem más jogszabály pa

naszjogot nem enged. Ily körülmények közölt 
az iparjogositvány megszüntetését tartalmszó 
most megtámadott határozat a biróság ha
táskörében annál kevésbé vizsgálható érdem
ben felül, mert a hatáskör kiterjesztésének 
az 1896. évi XXVI. te. § a értelmében jog
hasonlatosság utján sincs helye. Ennek fo
lyományaként a döntés szempontjából szük
ségtelen és igy mellőzendő volt annak a 
vitás kérdésnek vizsgálata is, vájjon az 
1100—1939. M. E számú rendelet alapjául 
szolgáló batározmánysi az 1896 évi XXVI. 
te. 134. § ában, illetve az 1869. évi IV. te.
10. § aiban foglaltakra való tekintettel a 
biróság által figyelembe vehetők-e vagy nem." 
(Községi Közlöny.)

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

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű. 

ÉRTHETETLEN, hogy némely ember még mindig 
nem Diana sósborszeszt használ meghűlésből eredő 
fájdalmak vagy testi és szellemi munkából eredő 
fáradtság leküzdésére.

Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fentartó Lévai Nőegylet július hó

ban a következő adományokat kapta:
Mészáros Lászlóné 1 kosár ribizli, Vanger Mihály 

10 kgr. szappan, Izsói Aranka 1 kosár barack, 
özv. Borcsányi Béláné 1 kosár körte, Csekey Jánosné 
1 kosár körte, Hutter és Flóra cégek Bpest 5. 'ú kg. 
mosó és 2 08 kg. mosdószappan, Alt Ernöné 2 kosár 
barack, Koralevszkyné több kosár gyümölcs, B. M. 
Léva, 2 pengő, Halász István lakatos munkát ingyen 
végezte, Lányi Nándorné adománya 5 pengő.

Fogadják a nemesszivü adakozók az árvák nevé
ben köszönetünket.

OFFERMANN ÁGOSTONNÉ, 
alelnöknő.

Figyelmeztetés I
A lévai temetkezési egylet 
tagjai e héten még jelentkez
hetnek. Ne mulassza el saját 
érdekében augusztus 15-ig 
jelentkezni.

ELNÖKSÉG.

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

Ma délután 4 órakor az uj városi verseny
uszodában fogja összemérni erejét a Lévai 
Torna Egylet úszó és vizipóló szakosztálya 
Balassagyarmattal. A két egyforma nagyságú 
város uszósportjának első lévai találkozását 
nagy érdeklődéssel várja a lévai sporttársa
dalom. Ugyanis ez a találkozó van hivatva 
eldönteni, hogy Magyarország vidéki viszony
latában milyen erőt képvisel LTE, illetve vá
rosunk U8zósportja. Mi bizunk a lévai úszók 
küzdeni tudásában és számolunk azzal, hogy 
az LTE úgy az uszószámok pontversenyé
ben, mint a vizipólóban győzni fog. Jövő va
sárnap LTE revanche-mérkőzésre megy Ba
lassagyarmatra, mig az azután következő 
héten a Ceglédi MOVE és Vasutas Sport 
Egylet válogatott csapata fog versenyezni a 
lévai uszodában az LTE gárdájával.

A Nemzeti B bajnokságban való beosztás 
ügyében dr. Gidófalvy Pál miniszteri biztos
nál úgy a nyugati kerület Győrből, mint gróf 
Révay István interveniáltak. Az LTE veze
tősége memorandumot juttatott az MLSz- 
hez és bizik abban, hogy éppeougy mint az 
ungvári A. C., Léva is be fog kerülni a fel
sőbb osztályba.

C • 'i készitményü kerti esernyők jutá- 
Oajal nyosan eladók. Divaternyőkben 
nagy választék van. Javítások és behúzások 
készítése. Schőn, esernyőkészitő. 896

A Bars rádió műsora
Vasarnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek
9 Görögkatolikus istentisztelet 10 Református isten
tisztelet 10.55 A szegedi ellenforradalmárok nagy
gyűlésé 12.45 Operaházi zenekar 1.50 Egészségügyi 
Kalendárium 2 Hanglemezek 3 Gazdasági előadás 
3.45 Budai Mandolin Zenekar 4.30 Öregek és fia
talok — előadás 5 10 Szalonzene 7.40 A segesvári 
csata — előadás 6 10 Kóréh Endre magyar nótákat 
énekel 7.15 Hirek 7.25 Honvédzenekar 8 Sportered
mények 8 45 A cserkészlányok bucsutábortüze Gö
döllőn 9.20 Hanglemezek 9.40 Hirek 1005 Vonós
négyes 11 Horváth Gyula cigányzenekara.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Suki Tóni 
cigányzenekara 12.40 Hirek 1.30 Szalonzene 2.30 
Hirek 4 15 A rádió diákfélórája 5.10 Messze, mtssze 
Csikországban — útirajz 5 40 Táncdalok 6 30 Sarki 
fény — előadás 6.45 Ének zongorakisérettel 7.15 
Hirek 7.25 Szalonötős 8 Rádió a rádiról 8 10 Co- 
ronel — dráma egy felvonásban 9.05 Szimfonikus 
hangverseny Luzernból 10.05 Hirek 11.20 Rácz 
Zsiga cigányzenekara.

Kedd
BUDAPEST. 7.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Felolvasás 20 45 Divattudósitás 1210 
Szántó Jenő hegedül 12 40 Hirek 12 55 Nagy Irén 
énekel 1.30 Hanglemezek 2 30 Hirek 4 20 Édes 
anyanyelvűnk — előadás 5.10 Zenekari hangverseny
6.50 Fehér nők, fekete férfiak — felolvasás 7.15 
Hirek 7 25 Zongorahangverseny 7.55 Babits Mihály 
és Török Sophi verseiből szavalatok 8.30 Szalon
zene 9.40 Hirek 10 Pertis Jenő cigányzenekara 11 
Honvédzenekar.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Felolvasások 12 10 Orosz ba- 
lalajka zenekar 12.45 Hirek I 30 Postászenekar 2.30 
Hirek 4.15 Diákfélóra 6.50 Barabás Lídia hegedül 
7.10 Szalonzene 7.15 Hirek 7.35 Bura Sándor ci
gányzenekara 8.10 Móka — hangjátek 9.40 Hirek
10 Operaházi zenekar 22 30 Kurina Sim> cigány-zk.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

H.rek 10.20 és 1045 Két felolvasás 12.10 Honvéd
zenekar 12 40 Hirek 13<) Tánczene 2.30 Hirek 4 15 
Háztartási előadás 5.10 Géczy Dömötör magyar 
nótákat énekel 6 15 Az állatvilág őrtállói — Kitten- 
berger Kálmán előadása 6.46 A berlini állami opera 
zenekara 7.15 Hirek 7 25 „Az en rádió műsorom" 
keretében dr. Farkas Istvánne díjnyertes munkája
8.25 Külügyi negyedóra 8.40 Egv óra a debreceni 
nyári egyetemen 9.40 Hirek 10 Kőszegi Teréz éne
kel 11 Hanglemezek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12 20 Herszényi 
Bálint zongorázik 12.40 Hirek 1 30 Szalonzene 2.30 
Hirek 4.15 Diákfélóra 5.10 Tánclemezek 6 Sport
eredmények 6.15 Humoros elbeszélés 6 40 Farkas 
Béla cigányzenekara 7.15 Hirek 7.25 Operaházi ze
nekar 8.10 Andrea mester — vígjáték 9.40 Hirek 
10 Dorita Bonewal, a berlini opera tagja énekel
10.25 Szvit négy tétben 11 Csorba Gyula cigány-zk.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.25 Két felolvasás 12.10 Mursi Elek 
cigányzenekara 12.40 Hirek 1.30 Hanglemezek 2.30 
Hirek 3.20 Csite Károly mesél 5 10 Posta műszaki 
előadása 5,40 Berg Lili zongorázik 6.10 Az öt vi
lágrész éghajlata 6 30 Szalonzene 7.15 Hirek 7.40 
Hangkepek az atlétikai bajnokságokról 8.10 Nóta
est Nagy Izabella és Varga Imre közreműködésével 
9.40 Hirek 10 Tánclemezek 11 Honvédzenekar.

5.360—1939. szám.

Tárgy: A kivitelre szánt ságabarack, 
őszibarack és csemegeszőlő 
minőségének ellenőrzése és 
annak tanúsítása.

Hirdetmény
A M. Kir. Minisztériumnak 6410—1939.

M. E. számú rendelete alapján a kivitelre 
szánt sárgabarack és őszibarack minőségé
nek ellenőrzéséről és annak utasításáról szóló 
3703—1936. M. E számú rendelet, valamint 
az ezt módosító és kiegészítő 6130—1938. 
M. E. számú rendelet, — úgyszintén a kivi
telre szánt csemegeszőlő minőségének ellen
őrzéséről és tenusitásáról szóló 5670—1938. 
M. E. számú rendelet hatályát vesziti.

Léva, 1939 julius hó 25-én.
VOJTÁS

polgármesterhelyettes-főjegyző



BARS 7

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

szoba, konyha, kerttel. Ér-
LldUO deklődni lehet Horváth tejcsarnok. 
Újtelep. 884

FI ári A esy iókarb;,n levő Praga Piccolo 
LlaCIO teherautó. Generál után van. Cim 
a kiadóban.

javtását jutányos áron renernemu elfogadok. Ugyanott 2 
diákot teljes ellátásra felveszek. Cim : Honvéd 
u. 48. szám. 888

Rr»ntáek>Al k'íött aí,ók ablakok, csej- 
DOniaSOOI kői kövek és egyéb építé
szeti anyagok kaphatók. Elischer József kő
műves mester. w.

és német nyelvet tanít, Novotny 
Józsefné. Felszabadulás utca 12.

890

Virvávvon okmányaira! Fotó kópiát 
’ lyy^ZZOn az eredetivel teljesen 

egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva. 
_________________________________  638

L kisebb előszobával kiadó 
SZODa Szent István utca 39. |sz.

880

szoba, konyha, speiz, fáskamra.
I\laUO Érdeklődni lehet Bottka u. 22. 865

I ' L L lévő Beckei-féle kettes eke 
JOKaiUdn jutányosán eladó. Bővebbet 
Kersék u. 6 „63

Az elmúlt év Szent István hetében rendezett sétahajókirándulásunk 
sikere arra indított bennünket, hogy azt ezldén megismételjük 
éspedig augusztus 18 án d. u. 6-tól 8-ig és este 9-től 11 óráig, és 

augusztus 21-én d. u. 6-tól 8-ig és este 9-től II óráig
Tisztelettel meghívjuk tehát Szent István hetében Budapestre érkező fel
vidéki Vevőinket, vegyenek reszt ezen az ingyenes hajókiránduláson 
és gazdagítsák e szép élménnyel budapesti tartózkodásukat.
Az alanti szelvényt szíveskedjék kitöltve címünkre legkésőbb folyó 
éviaugusztus 12-ig elküldeni. Minden jegyfoglaláshoz annyi 20 filléres 
érvényes bélyeg melléklendő, ahány jegyet az illető igénybevenni óhajt. 
Ezen értéket a jegy kiadásakor, legkésőbb a hajó indulása napján d u. 
5 óráig készpénzben visszaszolgáltatjuk. Ezt a szelvényt bélyegzőnkkel 
ellátva azonnal visszaküldjük. Csak az általunk felbélyegzett szelvé
nyekre adunk ki sétahajó-jegyeket.
A költségmentes részvételre jogosító jegyek áruházunk III. emeletén, az 
e célra felállított pénztárnál vehetők át,

augusztus 10-től az indulás napján d. u. 5 óráig.
A várható nagy érdeklődésre való tekintettel jegyeket csak korlátozott 
szómban adunk ki, ezért ajánlatos a szelvényt mielőbb hozzánk juttatni.

I - emeleti lakás azonnal kiadó.
SZOOaS Horthy Miklós ut 12. 893

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.

Kérnék a Szent István heti díjmentes séta
hajózásra az aua. n
induló hajóra .............db. jegyet előjegyzésbe venni.
Név:...............................
Lakhely: ...................... B(BB 9 IIBS

melyből a szelvény ki lett vágva :..
Mellékelek .........ab. 20 filléres íevélbélyeget.

Szépirodalmi művek kaphatók:

Nyitrai és Társánál

ÉRTESÍTÉS
Tisztelettel értesítem a 
nagyérdemű közönséget, 
hogy a volt Ondrekovics 
féle üzletet megnyitottam. 
Kérem a szives párt
fogásukat,

maradok tisztelettel

HÉDER ANDRÁS
mészáros és hentes

Keresztény üzlet!

KODAK
■ ’ ■

.. kész üj ; e^y sze rüe rí * kfjel.he tó f iríomm ü$kW-e«. így _ 

mmdénki könnyén kerülhet abba a helyibbe hogy 

szé'p. i^ el tr.egö rve rí dkorn ye -
zetót. t níefietCg' RETINA ;üxeme rendkívül '.olcsó, 

mert egy tekercs filmre 36 felvétel készíthető.’?'*

z/xküzLet&e/rc ■—"

I az, aki KODAK-RETINA géppel fotografól, 

v mert mindig örömöt okoz szép felvételei- 
| vei és megörökíti 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
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KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

Milyen pafóliát
csapna az uram.

rádió szaküzletében — Léván.

ha agyondolgoznám magam 
a mosóteknő mellett és ami
kor délben hazatér fáradtan, 
kimerültén fogadnám. De 
eszem ágában sincs! Segít 
rajtam a Persil! Pontos uta
sítás szerint végzem a mo
sást és így gyorsan elkészü
lök vele. Több idő jut arra, 
hegy magammal és csalá
dommal törődjem.

csak szaküzletben 
kaphatók.

CSEPEL varrógéplerakat 
Vadászati és halá
szati cikkek.

Gramofonok és lemezek. 
__  Szakszerű javítóműhely. 

| BAROSKAJ.
<5 LÉVA, HORTHY H- UT 43. GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Lábbadozó betegek
BALATONS
(A BALATON LIDÓJÁN)

ZÉPLAKON

Siófok mellett a Balaton legszebb részén. 
Fürdőzésre kitűnő fövénypart. Ózondus'le- 
vegö. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek.

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

gyors települése nemcsak a nyugalom
tól és a jó táplálkozástól függ, hanem 
okos, átgondolt testápolással is siettet
hetjük a szervezet újjászületését.

Sokszor meglepő változásokat idéz 
elő a leromlott test állapotában a valódi

Diana sósborszesz
használata. Különösen múló rosszullé- 
tekkel kapcsolatos fájdalmak fellépése 
esetén nyújt hatásos első segítséget. A 
Diana-sósborszesz közvetlenül hal a 
vér- és nyirok-keringésre, a vérbőség 
előidézése pedig nemcsak a fájdalmak 
csillapítására alkalmas, hanem komol/ 
tényezőként szolgálja az egészség hely
reállítását

Próbapalack —.64 P. Kispalack 1.1(1 P. 
Középpalack 3.20 P. Nagypalack ö.OO P.

Mindenütt kapható!
W—■ .Ilin/

"ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem Léva és vi- CSEMEGE, CUKORKA, 
deke nagyérdemű közönségét, hogy
Léván, Horthy Miklós u. 1. sz. r^VI'lkX^I ZT - EHC7ED
alatt (Preisich-ház) aug. 12-én xJ? T UMULLj eS lUjZ-tK

ÜZLETET NYITOK.
Biztosítom a nagyérdemű közönséget, hogy 
üzletemben a legfrissebb és legkitűnőbb mi
nőségű áruval állok becses rendelkezésükre 
és mindenben igyekezni fogok megelégedé
süket és bizalmukat kiérdemelni. — Kérve 
szives pártfogásukat. — Hazafias üdvözlettel: 

ÁRTON ISTVÁN 
CSEMEGE és FÜSZERKERESKEDÖ, LÉVA.

PONTOS 
ES TISZTA 
KISZOLGÁLÁS I

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


