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Az angyalgyártás
került szóba vármegyénk közigaz
gatási bizottságának legutóbbi gyű
lésén. Megdöbbent csodálkozással 
fogadta a bizottság azt a bejelen
tést, hogy vármegyénk falvaiban 
még mindég élnek és grasszálnak 
az angyalgyártók, a középkori ku- 
ruzslók ősei és maradványai. Valódi 
átkai ők a magyar életnek nemzet
gyilkoló munkájukkal.

Ma azonban tudomásul kell venni 
nekik is és sorban minden magyar 
falu népének, hogy az uj magyar 
élet nem ismer kivételt az angyal
gyártás tekintetében és irgalmatla
nul lesulyt a bűnösökre, hogy nem
zetromboló munkájukat megakadá
lyozza.

A vármegye közigazgatása leg
elsősorban is megindította a köz
ségi bábaügy uj megszervezését, 
amelynek következménye az lesz, 
hogy megfelelő képzettségük mel
lett csak a nemzeti szempontból 
megbízható bábák működhetnek a 
községekben, akik érezni fogják a 
nemzeti hivatásuk jelentőségét, fon
tosságát és tudatában lesznek fele
lősségérzetüknek nemcsak a ható
sággal, hanem a magyar nemzettel 
szemben is.

Ismerjük azt a szabadosságot, 
amellyel a cseh hatósság ezt a kér
dést kezelte a magyar vidéken. 
Nem volt érdeke a magyar népes
ség szaporodása, sőt ellenkezőleg ! 
De a magyar nemzetnek igen is 
érdeke a népszaporodás előmozdí
tása és a mesterséges angyalgyár
tás erélyes letörése. A bábaügy 
rendezése az egészséges nemzet ki
alakításának a legelső feltétele, azért 
örvendetes, hogy vármegyénk meg
indította az úttörő és példaadó 
munkát az uj magyar generáció 
megszületése érdekében, amely a 
magyar nemzet erejét mind szám
beli, szellemi, mind hadi téren meg
őriztetni van hivatva.

Reméljük, hogy a nagy idők sza
vát megsziveli a magyar nép és 
azt a rettenetes véradózást, amit a 
magyar nemzet áldozott az ezred
éves történelem viharos oltárán, az 
újabb ezerév alatt majd bőségesen 
kárpótolja. Minden nép legnagyobb 
veszedelme az egyke s nálunk Ma
gyarországon sajnos nagy nagy az 
a temető, amit az egyke nemzet
gyilkos rendezői népesítenek be. 
Nincs ok, amely mentséget találna 
az egykére, amely megállíthatná a 
büntető paragrafusok buzogányáját, 
hogy lecsapjon a bőnözök fejére.

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Irta: GERGELYFrY ANDRÁS orsz. gyűl, képviselő

As álíairpolgárság, szinte, veleszületett jog*  
az embernek, mondhatni, olyan fundimentá 
lis jog, amely minden embert azflgségképpen 
megillet, aki valamely társadalomnak, illető
leg a társadalom legfejlettebb alakjának, va
lamely államszervezetnek a tagja. Alapjog te 
hát, amelyhez nyúlni, amelyet megbolygatni 
talán nem is volna szabad, mert forrása ez 
az államszervezetben élvezhető minden egyéb 
emberi jognak.

Ha azonban tekintetbe vessük, hogy az 
állampolgárság nem pusztán alaki stempont- 
ból jelenti az egyénnek valamely államhoz 
való tartozását, hanem ezen lulmenőleg, a 
jogoknak és kötelességeknek komplexusát ma- 
gában-foglaló olyan jogviszony az állam és 
az egyén között, amelyben az egyént nem
csak formái jog szabályok, hanem mély ér
zelmi kötelékek is fűz k az államhoz, akkor 
könnyen érthelővé vá ik, hogy e jogviszony
nak idötöl-időre való újabb szabályozására, 
igenis, szügség van. Mert az idők változásá
val, a korszellem átalakulásával változnak 
az állampolgári jogok, változnak az állam
polgári kötelességek is.

És miként a jognak általában, úgy a ma
gyar állampolgársági jognak is megvan a 
maga jogtörténeti fejlődése, amely fejlődés 
miodenkor a korszerű követelményekhez iga
zodott és tulajdonképpen a magyar állampol
gárság megszerzésére és elvesztésére vonat
kozó 1879. évi L. te. módosításáról szóló, 
most életbe lépő uj törvénycikk sem egyéb, 
mint egy láncszeme annak a jogfejlődésnek, 
amelyen, ősi alkotmányunkkal párhuzamosan,

Hiába jönnek a társadalomkutatók 
a nyomor, szociális izü plakátjaival, 
mi a nemzet érdekéből nem hisszük 
el, mert a nemzet élni akar s ahhoz 
a népi erők duzzadására van szük
ség. A nyomor semmi esetre nem 
lehet az oka az egykének, mert ha 
a nyomor lenne az egyke alapoka: 
hogyan van az, hogy éppen a gaz
dagabb, módosabb ember portáján 
van egy gyerek, a szegény bére
seknél, a vasúti baktereknél még 
ma is négy meg öt a gyerek.

Az egyke nem a legszegényebb 
osztály vétke, hanem a vagyono- 
sabbaké, különösen falun, hol külö
nösen szembeötlő, hogy a szegény 
zsellér embernél nincs egyke, mert 
neki nincs földje, mert ő a földéh
ségben nem szenved s igy nem 
bántja a birtokszétforgácsolásától 
való félelem. A szegény ember jól 
tudja, hogy a gyerek munkáskezet 
jelent a családban, egy családfenn
tartó oszlopot. Ezzel szemben egy- 
kés családok munkáshiányról beszél
tek az idei aratás alkalmával is. 
Nem célom, hogy e cikk keretében 
részlettanulmányt adjak az egyke 
okairól, különösen a gazdasági élet
tel való függéséről, de a nagy át- 

a magyar á lampolgáriági jog is kérésziül 
ment.

1848 előtt az ország lakoiaága két nagy 
crcportra tagozódott: a nemei honfiak éa a 
a nem nemes honfiak caoportjára. A nemei 
honfiak az állam szerves tagjai, akik közvet
len öszeköttetésben vannak az állammal, igy 
részesei az állam hatalmának. Talán az ő 
jogállásuk hasonlitható leginkább a mai ál
lampolgár jogálláshoz. A nem nemea honfiak 
azintén az államhoz tartoztak ugyan, miként 
a nemes honfiak, de nem voltak azerves kap- 
ciolatban az állammal, politikai jogokkal nem 
rendelkeztek és az állam életében csak köz
vetve, a nemesek képviseletén kereaztül vet
tek részt. Mindazonáltal élesen meg voltak 
különböztetve az idegenektől és több olyan 
előjog volt biztosává számukra, amelyek az 
idegeneket nem illették meg. Jött az 1848. 
évi alkotmányreform, amely az ország nem 
nemes lakosságát is bevetette az alkotmány 
sáncaiba : a nemeseket és a nem nemese
ket a törvény előtt egyenlőeknek nyilvání
totta és a nem nemeseket is részeseivé 
tette a politikai jogoknak. így lettek a ne
mes és nem nemas honfiak egyaránt ma
gyar állampolgárokká.

Az 1848 iki törvényhozás azonban az al
kotmányreformnak megfelelő á lampolgársági 
jogot nem tudta megalkotni, mert a szabad
ságharc, majd pedig az ezt követő önkény
uralom a törvényhozói munkát bosszú időre 
lehetetlenné tette. Hosazu átmeneti időszak 
után, — amelyben a tényleges hatalmat 
Magyarországon osztrák császári kormány-

alakulásokat is könyebben megoldja 
a népi erőktől feszülő társadalom s 
nemzet szaporodás szinte automati
kusan kiépíti a szociálisabb beren
dezkedés fundamentumait.

Ha kell ezerszer is rá kell mutat
nunk arra, hogy az egyke bűn, 
mert lábbal tapossa Isten parancsát: 
„Ne ölj 1“

De nemzetpusztitó bűn is, mert 
az egyke egy nép öngyilkossága. 
Az elnéptelenedés az a mű, mely 
az ezeréves magyar Tölgyet is fel
őrölheti.

De bűn az egyén szempontjaiból, 
mert az angyalgyártás számtalan 
női bajnak lesz az okozója. Azon
kívül, ha az „egyke“-t learatja a 
Halál angyala, akkor jön a szomorú 
„egyse" 1 . . .

A mai magyar ember végül gon
doljon az örömökre, amit Isten leg
szebb ajándéka nyújthat az ember
nek és ez a gyermek.

Ezért fogadják azt a friss szellőt 
vármegyénk közigazgatási bizottsá
gának legutóbbi gyűléséről, mellyel 
kitakarítani igyekszik a mi vidé
künkről is az egykét.
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hatóságok gyakorolták és igy az állampolgári 
jogot is idegen hatóságok idegen jogszabá
lyok alapján adományozták — az állampol
gársági jog első rendszeres és az akkori 
jogéletnek megfelelő szabályozása, csak az 
akkori jogéletnek megfelelő szabályozása, 
csak az alkotmányosság helyreállítása után, 
az 1879. érben következett he. Ebben az 
eaztendőben alkotta meg a magyar törvény
hozás az 1879: L törvénycikket, amely 
részletesen szabályozza a magyar állsmpo'- 
gárság megszerzséének és elvesztésének kér
dését, amely törvény állampolgársági jogunk
nak mai is legjelentősebb forrása.

Az 1879: L t. c. megalkotása után ismét 
hosszú időszak, kereken 60 esztendő telik 
el annélktll, hogy jogalkotásunkban az ál
lampolgári jog fejődésének legcsekélyebb 
nyomait is megtalálnók, habár az állampol
gársági törvény átdolgozása állami és jog
életünknek állandó megodsndó problémája
ként jelentkezett.

Nagy érdeme tehát a belügyminiszternek, 
hogy most ezt a kérdést, amely már olyan 
régóta vár megoldásra, a törvényhozás elé 
hozta. Az 1879 : L. t. c. megalkotása óta 
eltelt hat évtized, de különösen az elmúlt 
busz esztendő tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az emiitett törvény, bizonyos vonatko 
zásokban, nem biztosítja elég hatékonyan 
annak az elvnek az érvényesülését, amely 
szerint az állampolgári kötelék nem tekint, 
hetö pusztán jogi kapcsolatnak, mert ennek

Elfelejtett hősök
Régi, nsgyou régi, tizenkilenc évvel ez

előtt irt Slovecsky Dsnnik akadt a kezembe 
csendes, nyári éjszakán, amikor a 
visszakerült magyar mezők felett aludt a 
megtalált magyar élet. Retten ültünk egy 
szobában, én olvastam s annyira belemerül
tem az olvasásba, hogy az éjfélt sem vettem 
észre, a közeli torony keresztje alatt tizen
kettőt ütött a órs, de a régi Sziovenszkó, 
magunk két évtizedes élete jött hozzám a 
betűkkel telt papírról látogatóba.

A Felvidéknek mindig megvoltak a maga 
hősei. Nem szószátyár, ma csupa magyarok, 
akik sem tollal, sem cselekedettel sohasem 
árultak el annyira hangoztatott magyarságu
kat, akik mindig két oldalra nézegettek, s 
még három évvel ezelő.t, amikor vihtrsze- 
rüen jelentkezett a magyar egység utáni 
vágy, sem mertek elmenni egy magyar gyű
lésre, oh, nem. A Felvidék régi hősei távol 
állottak a „szent" mindennapi kenyér révü
letétől nem volt mit félteoiök akkor, amikor 
a magyar ügyért harcoltak, család, minden
napi kenyér, börtön mind közömbös volt a 
számukra, a magyar élet csodálatos meg- 
azállittjai voltak, akiket fanatikus hit vezetett 
a múltban a jelenné érett jövö felé

Mindjárt 1919-ben az úgynevezett Pálmay- 
csoport kezdte meg az élharcot, s a gyö
nyörűséges magyar anabázis után maradt 
viasza Léva környékén, a Gsram éa az 
Ipoly völgyében a vágy, hogy a Felvidéket 
még egyszer magyar csapatok foglalják el, a 
Felvidék még egyszer s akkor már vissza
vonhatatlanul magyar kezekbe kerüljön.

Rudnay Béláról, a hontmegyei földbirto- 
koaról nevezték el az egész mozgalmat 
.Rudnay felkelésnek".

Különösen három ember vette ki a részét 
a mozgalomból, akik vezelőszerepet vállaltak 
és egész egyéniségüket a mozgalomnak szen
telték. A nagycsalomiai földbirtokos, Régi 
E'emér a déli részeket szervezte, Süteő Ist
ván ipolysági táblabiró a mozgalom egyik 
főrugója még arra is vállalkozott, hogy ha
talmas rakomány fegyvert rejtsen el, Gyapay 
Ede dr. akkoriban lévai ügyvéd a volt hon
védszázados szivóságával, öt gyermekkel a 
háta mögött, éjjelét nappallá téve, do'gozott 
a mozgalom érdekében.

A mozgalmat egy magyarbarátnak látszó 
szlovák ember árulta el s igy kerültek bör
tönbe a magyarság legjobbjai, Gyapay Ede 
dr, Régi Elemér, Süteő István és társaik a 
propagacsná kancellária vendégeiként a po- 

a köteléknek vannak, a jogviszonynál jóval 
mélyebben fekvő, olyan momentumai is, 
amelyeknek révén a Jogi kapcsolat neme
sebb értelemben vett tartalmat nyer és 
amely momentumok az állampolgárt nem
csak a jogszabályokban előirt kötelességek
nek az állammal szemben való teljeaitéare, 
hanem a nemzet iránti hűségre, a nemzet 
iránt való áldozatos szolgálatra is kötelezik.

E sösorban a korszellem hatásának tudható 
be, hogy az 1879: L c. t.-ben, amely 
az egyén és az állam egymásközti jogviszo 
nyának szabályozásáról szól, valóban, meg- 
talá hatók mindazok a jogszabályok, ame
lyek az egyén jogainak biztosítására és 
körülbástyázására alkalmasak; hiányornak 
azonban belőle nagyrészt azok a fontos 
kritériumok, amelyek, viszont, a közösség
nek, az államnak az érdekeit volnának hi
vatva megvédeni és amelyek az egyént, ha 
meg akar maradni az állampolgári jog bir
tokában, az állammal szemben jogszabá
lyokba nem foglalható, magasabb erkölcsi 
törvények betartására is kötelezik. Mart csakis 
ezeknek az erkölcsi törvényeknek szigorú 
betartásával képes minden állampolgár a kö
zösség érdekeit valóban hűségesen szolgálni.

Azért van különös jelentősége ennek a 
most életbelépő uj törvénycikknek, mert 
ezeknek, a nemzeti érdek szempontjából 
nagyfootosságu követelményeknek, a kielégí
tést célozza 

zsonyi börtönben találkoztak és hónapokig 
ültek vizsgálati fogságban. Később erős rend
őri felügyelet alatt tartották őket, csoda, hogy 
idegekkel birták, de bírták idegekkel is, lelki 
és testi erővel, s hiába volt minden kihill- 
gatás, minden kegyetlenkedés, a Rudnay- 
felkelés vezetőemberei magvarhoz és hősök
höz méltóan viselkedtek. Pá'may százados 
segitettte volna őket katonailag, s ez a szel 
lem, ame'y Léváról indult el, u'at vert ma
gának az akkori Délszlovenszkón.

A nemzeti szellemmel telitett fiatal mi gyár 
élet azt gondolná, hogy mese volt az egész, 
és a magyar fájdalom szörnyű napjsiban 
nem lehetett szó hasonló önfeláldozásró1. 
Pedig az volt, ö tfeláldozás a szó legtöké
letesebb értelmében, a magyar erő és élni 
akarás törhetetlen vágya.

Mai magyaroknak, akik sokszor azt ia 
erénynek hsrsonázzak, ha valaki pusztán 
magyarnak valotta magát az elmúlt évek 
alatt és különböző kibúvókat keresve a 
.szent" kenyér alázatával élték eletüket, meg 
kell hajolniok a Gyapay Edék, Régi Elemé
rek és Süteő Istvánok előtt, akik mindennap 
kockára tették életüket, hogy a magyar sor
sot lejtőn indulásban megállítsák.

Vájjon mit éreztek akkor, amikor hosszú 
esztendők múlva megvalósult az álmuk, a 
az a Felvidék, amelyért annyit adtak, ameny- 
nyinél töbet nem lehetett adói megint a 
a mienk lett ? Érezték-e még a cseh cseka 
nyomását, érezték-e még a pozsonyi börtön 
dohos levegőjét, érezték-e még a régi jelszó 
melegét, amikor a régen áhított Nemezis élő 
valósággá vált ?

Melyik volt hármuk között a nagyobb ? 
Melyikük adott többet Istenéért és hazá
jáért ?

Egyformák voltak mindnyájan. Bátrak és 
büszkék, a börtönből emelt fővel kerültek 
vissza a magyar életbe, hogy 1919-ben 
megkezdett harcukat 1938 csodálatos őszéig 
egyforma szívvel és ugyanazon erővel foly
tassák. Ha meghaltak volna, három faluban, 
vagy városban szobrot kellett volna emelni 
emléküknek. Hogy életben maradtak, a ma
gyar sora lett végzetük : elfelejtették őket.

Azért gyajtottuk meg most az emlékezés 
mécsesét, hogy ezeknek a drága, igaa és 
szent magyar embereknek a azeretetböl 
emeljünk szobrot, amelynek nemes férne 
beragyogja velük együtt a kort, amelyben 
hősök támadtak. Ilyen hősök, ilyen minta
képei a felvidéki magyar ifjúságnak. . .

SÁGI FARKAS ISTVÁN.

NŐK
A LÉGOLTALOMBAN

(IV. közlemény)

Nem akarom az i. t. Hölgy társaim türel
mét hosszabb polemizálással lekötni, más- 
kfllömben sem természetem a felesleges 
szószaporitás. A cselekedet és tettek hive 
vagyok, igy röviden rátérek a tulajdonképpeni 
tárgyra.

Mindössze pár hónapja, hogy Léván meg
alakult a .Polgári Légoltalmi Liga" valamint 
ennek keretében a női alcsoport. Azóta több 
ismeretterjesztő és oktató előadást lártottunk.

Engedtessék meg nekem, bogy itt egy pár 
sorban ismét kitérjek a nő szerepére a helyi 
légo falómban.

Az ellenséges légitámadás ellen megszer
vezett védekezés, csakis a nők részvételével 
lehet sikeres és eredményes. A nők légol
talmi feladata szorosan egybeforr a család 
a Hsza iránti kötelességgel és az anyai ér
zéssel.
Ez az érzés magyarázza meg azt a rendkí
vüli bátorságot, erélyt és hősiességet, melyet 
veszély esetében általában a nők tanusitani 
szoktak. Bátran és büszkén kijelenthetem, 
hogy a magyarnö áldozatkész, hűséges és 
bátor a szükség órájában elszánt, okos és 
fáradhatatlan Nem is tudom elképzelni, 
hogy a magyarnő felelősége tudtábsn ne 
sietne ods, shol légitámadás esetén leghatá
sosabban cselekedhet.

Fjl a fejjel hazaszerető magyaranyák, 
mutassuk meg, hogy a reánk váró feladatot 
teljesiteni fogjuk, bárminők legyenek is azok. 
Erre mindenesetre lelkileg is felkeli készül
nünk. Kényelem szeretetünk, közömbösségünk, 
nemtörődömségünk ellen kell legelőször is 
harcba azállnunk. Nem fizikai, hanem lelki
erőre van szükségünk.

El nem tudom képzelni, hogy lehet szebb, 
nemesebb élethivatás, mint az, hogy valaki 
anya legyen, — honszerető nemeslelkű gyer
mekeket nevelhessen Ima mikor arról volt 
szó, hogy csak magyar testvéreink vére árán 
tudjuk visszaszerezni a 20 évvel ezelőtt 
igazságtalanul elszakított Felvidéket, akkor 
ismét megszólalt bennünk az a hazaszeretet, 
mely szerint igazi magyar anya a nagy 
honmentő munkában is részt vesz. Azt hi
szem ez az érzés mindnyájunkban, minden 
hazáját szerelő anyában felébredt.

Tudom, hogy márol-holnapra tengődő em
beri életünk rendszerint fásulttá tesz, elveszi 
életkedvünket. Ds nem hagyjuk magunkat 1 
Nem akarunk szürke ködben élni s valami 
öntudat alatti ostoba reménységgel várni azt, 
hogy mások cselekedjenek.

A század elején nHgy tért hódított nálunk 
is az emancipáció. Mi nők nem elégedtünk 
meg azzal, hogy követője, segitőtársai legyünk 
a lérfiaknak. Egyenlő jogokat, ugyanazon 
érvényesülési letetőségeket követelünk mi is 
magunknak.

Most itt vagyunk tettre készen. Mutassuk 
meg magyarnő testvéreim, hogy a férfiak 
által sokat és gyakran lekicsinylő nők nél
kül a Légoltalmi Liga nem igen érvényesül
het. Hazánk naggyá tétele érdekében meg
mutatjuk, hogy házituzoltók, mentők, ápoló
nők, ha kell rendőri szolgálatra vagy kül
döncnek is alkalmasak vagyunk.

Azt tudjuk, hogy most már minden tét
lenségben eltöltött óra százak és százak 
pusztulását jelentheti. A jövő háborújának 
legfontosabb mozzanatai a légitámadások 
lesznek. Ma már a harcot minden előzetes 
diplomáciai tárgyalások, vagy hadüzenet nél
kül kezdik meg az ellenfelek légitámadással, 
u. n. totális elvek szerint. Éppen ezért a 
a jövő háborújában az ország egész területe 
egyformán veszélyeztetett hadiszintér lesz. 
Minden lakosa egyformán (o? harcolni nem
re és korra való tekintet nélkül.

Reánk nőkre nagy feladat vár, mi is ka
tonák leszünk, meri szükség esetén nekünk 
kell minden légoltalmi munkát elvégezni, a 
gyámoltalanok támogatásától a betegápoláson, 
tűzoltáson keresztül a romok eltakaritásáig.
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Tehát a Légoltalmi Liga meg fog heccün
ket tanítani arra, hogy védekezzünk légitá
madás esetén ? Milyen beosztást kapnak a 
nők ? Megtanuljuk a harcgázok felismerését, 
megkülömböztetését, mert az ezek által oko
zott sérülések gyógyítása esetenkint változik.

Megszervezzük a lakóházak légoltalmát. 
Itt azután bátor hölgyekre lesz szükség, már 
csak azért is, mert egy esetleges háború 
esetén elvis'ix férjeinket, apáinkat, hozzá 
tartozóinkat 18—60 éves korig.

Vi8sz»pillfn va az elműt húsz év szomorú, 
szenvedösteli napjaira, — gondoljunk szeret
teinkre, gyermekeinkre is, nehogy annak 
idején lelkiismereti furdáiássi ik legyenek. 
Nam szabad, hogy a magyar anyák ezrei 
azért sirassák gyermekeiket, mert elkéstünk 
a légoltalmi munkával. N.hogy a kétségbe
esett szülők tetemre hívjanak bárlit is azzal 
a vaddal, hogy nem tulajdonítottunk a lég
oltalomnak olyan fontosságot mint azt bár
hol külföldön tették.

Cselekednünk és cselekednünk kell még 
pedig azonnal, mert aki elvekre és msgán-

GYERMEKNEVELÉS
Irta: KERTAI JÁNOS

A gyermeknevelés akkor veszi kezdetét, 
•mikor a gyermek már kmött a vánkosból, 
kezd járni és beszélni. Egészon uj fejezetet 
nyitott ■ nevelésnek du Prel francia orvot. 
Elméletét nem is lehit nevelésnek mondani, 
hanem lélekformálásnaV, vagy sz egyén al
kotásának. Miről van szó ?

Du Prel orvos elmélete már szülést meg
előző időre teszi a gyermek egyéniségének 
kialakítását. I yen formában újszerű az, amit 
mond, bár a köztudatban az a hit, hogy az 
anyaság idején kerülni kell a leendő anyá
nak minden izgalmat, minden ijedtséget, mert 
• magzatára káros befolyást gyakorol. A hit 
inkább a testi elváltozásokra uta1. Beszélnek 
stigmákról, anyajegyekről, amik nagy izgal
maktól ijedtségektől származnak. Az egér a 
gyermek hátán, az eper az arcon, a dene- 
vérszároy a mellen stb. ilyen stigmák. Ezekre 
is utal du Prel.

0 azonban tovább megy, mert a lélekre 
történő hatásokat is számításba veszi, ami
dőn azt mondja, hogy a leendő anyának min
den kedélyhullámzását átéli a magzat s az 
már nyomot hagy a lelkében. Ezzel mag.a- 
rázza azután az átöröklést is Szerinte te
hát az átöröklés nem csupln a testi tulaj
donságok, alkat, vérmérsékletre vonatkozik 
ciupáo, hanem a lelkiekre is. Milyen lelki
állapotban volt tehát a leendő anya, az a 
megszületendő gyermekre is kihatással hir.

Az elégedetlen, boldogtalan, panaszkodó, 
nélkülöző, szenvedő anyának nem lehet bol
dog, vidám, megelégedett, kiegyensúlyozott 
lelkű gyermeke. De persze áll ennek az el
lenkezője is.

Nevezett orvos megállapításait évtizedes 
kísérletek és következtetésekből vonja le és 
igen nagy súlyt kíván helyezni a szülés előtti 
anyaság idejére. A leendő anyának azon túl, 
hogy minden izgalomtól kímélnie kellene ma
gát, állandóan olyan környezetben kellene 
tartözkodnis, mely lelki állapotára jó hatást 
gyakorol. Világos, derűs lakószoba, kedves 
arcok, sok szeretet, kedves környezet, virág, 
zene, szép képek a falon, gondtalan élet le
gyenek azok a kellékek, amik számára az 
életet derültté teszik. Ezekhez járuljon a val
lásos érzéstől álhatott lelkűiét.

További tanácsokat is ad az elmélet felta
lálója. Azt kivánjs, hogy a leendő anya már 
állapotának legelső idejében válasszon gyer
meke számára eszményképet, olyat, amilyen
nek látni szeretné majd felnőtt korában gyer
mekét.

Lám, az ótestamentumbeli Hanna asszony, 
amidőn Istentől gyermeket kért, Ígéretet tett, 
hogy a gyermekét egészen Istennek szenteli 
a a kis Sámuelt elvitte a főpap házába, az 
ott nevelkedett a nemcsak Istenek szolgája, 
hanem népének vezére és prófétája lett. 
Hanna asszonyhoz hasonlóan minden anya 
előre tervelje ki gyermekének jövőjét a azt 
minden gondolatával, minden imájával ala- 

érdekekre hivatkozással megakadályozza, 
kivonja magát vagy késlelteti a légoltalmi 
munkálatok megvalósítását, — ez nem jó 
hazafia, az súlyosan vét hazája, családja, 
embertársai és önmaga ellen

Kedves Hölgytársaim I Kérem önöket a 
helybeli Légoltalmi Liga vezetősége nevében, 
hogy az ismertető, továbbképző, és gyakor
lati előadásokon pontosan jelenjenek meg.

Magyar szivvel — és ezer éve soha nem 
múló fanatikus magyar hittel — dolgozva 
engedelmeskedjenek ■ Légoltalmi L'gs pa- 
parancssinak

Magyarország visszaállítására csak akkor 
gondo hatunk, ha a fent elmondottak alap
ján cselekszünk és a Légolt.lmi Liga hivc- 
szavár. közös erővel állunk a nagy hon
mentő munkába.

Bizom és hiszem, hogy a magyarok Iste
ne velünk vau 1

KOVÁCS BÉLÁNÉ
a L. L. női alci. üv. aleinöknője.

kitss, erősítse, fejlessze. Lelki szemei előtt 
jelenjen meu gyermekének ólő alakjs. Raj
zolja ki leikében annak gyermekkorát, ser
dülő éveit és lássa őt, mint felnőtt embert, 
amint az ólettel küzd, d*  mindig jónak, erős
nek, istenfó'őnek, egészségesnek képzelje el.

A falusi asszony kicsiny gazdaságába il
lessze bele leendő gyermekét, amint az öröm
teljes mosollyal arcán műveli a földet, vagy 
ha leányt vár, takaros gazdaasszonynak kép
zelje, aki a munka örömétől álhstra végzi 
házkörüli teendőit. Nem nagyratörő vágyak, 
elérhetetlen fellegvárak magasságába helyezze 
őt, hanem a tisztaság, becsületesség, isten
félelem, hazaszeretet, munkaszeretet, tiszte
lettudás piedesztáljár*  Minden embernek a 
környezetében, ismerősei közt van olyan em
ber, akit eszményképül választhat a szü'ő. 
Jól válassza ki gyermeke számára azt s tart
son ki mellette jóbaD, rosszban éa gyerme
keinek jövőjét, erkölcsi bo'dogulását ezzel 
megalapozta.

Dr. Prel orvos elméletét okvetlenü1 figye
lembe keli vennünk, ha nem akarjuk azt, 
hogy olyan gyermekkel ajándékozzon meg 
bennünket Isten, akire rá sem ismerünk, 
mert annjira elüt tő ÜDk le ki tulajdonságá
val. A felismtrhetetlenségig elfajult, nehezen 
nevelhető gyermek a születés előtti időben 
nyert lelki hatásokat hozza magával a vi
lágra, ha azokra nem ügyelt a gondos anya. 
A jó, szelíd, könnyen nevelhető gyermek pe 
dig egy boldog anyaság gyümölcseként ör
vendezteti meg szüleit,

*

Jó az évet uj e határozásokkal élkezdeni s 
ép oly hisz nos dolog a gyermekek nevelé
seben is a megszokott csapások mellett uj 
eszméket, uj gyakorlati fogásokat, uj tapasz
talatokat felhasználni. Legdivatosabb gyer
mekbetegség az idegesség. Könnyén mond
hatná valaki, hogy ez a kérdés nem a pe
dagógus hatáskörébe tartozik Pedig bátran 
állítom, hogy a gyermek idegessége nem 
mindig gyógyszerrel, sőt igen gyakran neve
lési eljárással szüntethető meg.

A csecsemő idegességének legtöbbször az 
anya az oka. Meg nem felelő táplálék, ece
tes saláta, erős tea, fűszeres ételek az anya
tejet megmérgezik. Ez ugye nem uj megál
lapítás. Da az anya kedélyállapota ugyan
csak erősen befolyásolja a csecsemő egész
ségét. A gyermekét tápláló anya szigorúan 
tartózkodjon lelki megrázkódtatásoktól; ha
rag, bánat, gondok okvetlenül kerülendők. A 
tápláláa időpontjában az anya ne gondoljon 
semmi egyébre, csak gyermekére. Minden 
gondolatát termékenyitöleg összpontosítsa táp
lálkozó kisdedére. Erős meggyőződéssel higy- 
gye, hogy az anyatej gyermekének javát, 
fejlődését, gyarapodását mozdítja elő. A gon
dolatok befolyása, szuggesztiv ereje nagyobb, 
semmint azt általánosságban hiszik. A ne
gatív irányú gnndolkozás, tehát a bánat, ha
rag, csüggedés. félelem az anyatejben mér
geket váltanak ki s ettől a gyermek nyug
talanná, idegessá lesz.

A csecsemőhöz hasonlóan a nagyobb gyer

mek idegessége is gyakran a táplálkozással 
függ össze (kivéve, ha öröklött idegességről 
van szó). Már a táp'álékok megválogassa is 
sok esetben kifogáso hitó Ismét az ecet, 
tea, babkávé, fűszeres ételek, sok hús esnek 
kifogás alá, de az étkezés mikéntje sem mel
lékes. A gyermek fejlődésének különböző fo
kain egyes ételeket nem bir megenni Ezek
től irtózik. Ne erőszakoljuk rá, mert az un
dorral lenyelt falat méreggé lesz benne. Ne 
tömjük a gyermeket sok étellel, mert csak 
aunyit gyarapodik, amennyit szervezete fel
vesz, a többi salakká válik és (eles'egesen 
megterheli a beleket és szivet. E lenien ele
gendő mozgással, friss levegőn való tartóz
kodással, gyümölcikoiztlai biztosítsuk a gyer
mek étvágyát. Fehér lisztből készült tészták, 
péksütemények bélrenyheséget okoznak. Ezek
nél jobb a félbarna tuzakenyér, melyet vaj
jal, mézzel vagy lekvárral megkenve folya
dék nélkül egyen meg a gyermek. Tejet vagy 
egyéb itait utána ihstik, de sohasem falato
zás közben, mert a nyálkaképtódéat meggá
tolja. A rossz vagy hiányos emésztés ideges
ség’t okoz, a gyengén táplált idegek pedig 
a fejlődést hátráltatják. Az étkezéshez nem
esek megfelelő és jó táplálék kell, hanem jó 
kedély, barátságos környezet és erős hit ah
hoz, hogy amit elfogyasztunk, javunkra is 
váljék Erre kell nevelnünk a gyermekeket. 
Családi perpatvar ez ebédnél, a gyermek 
megleckeztetése. szomorú dolgok elbeszélése 
lehangolják a gyermeket és a gyomormiri
gyek működésére bénitólag hatnak. E helyett 
friss levegő, napsütés szoba, derült környe
zet elősegítik az emésztést.

Az álmosság vérszegény gyermekek „be
tegsége." Legjobb ellenszere egyrészt a sok 
pihenés, másrészt a vitamindus táplálkozás.

Idegességet okoz a túlterhelés is. Nem 
annyira sz elemi iskolás gyermeknél, mint 
inkább a középiskolába járóknál fordul elő. 
A kultuszkormany tudatában van a túlterhe
lés káros következményeinek, igyekszik azt 
a tanterv egyszerüsitéseve', a tananyag ös
szevonásával csökkenteni, de az élet oly sok 
követelménnyel all elő s a tanárok buzgó- 
aága igen sok esetben a tu'terhelést előidé
zik. Nem kis mértékben jáiu' ehhez a szü
lök becsvágya, amikor gyermeküket minden
áron tiszta jeles tanu'óvá szeretnék előlép
tetni. íjat, hogy a mai elhelyezkedési lehe
tőségek csak a kiváltságosoknak juttatnak 
nagy nehezen állást, igy érthető a szülők 
igyekezete. De másrészt az élet irama idő 
előtt felőrli a fiatal gyermek idegzetét a kép
telenné teszi a későbbi munkára. A túlter
helés ellen össze kell fogni azü őnek és is
kolának a magyar gyermek érdekében, mert 
a mai ,vetés" egy eljövendő korszak „ara
tását" jelenti. Egy enervált, idegileg tönkre
tett ifjú generáció képtelen lesz megoldani a 
magyarság problémáit.

Uj eszmét hirdet és valósit meg a két 
nemzeti állam, a kollektivizmus eszméjét, a 
munka és a nemzeti kultusz dicsőséges ural
mát, a lélek magasabbreedüségét. Uj utakat 
mutat Mussolini és Hitler a ezek számunkra 
ia a magyar fajszeretet, a magyar élniakarás, 
• honi légkör és életviszonyok figyelembevé
telével átveendők. A két hatalmas nemzet 
már régen megoldotta a fiatalság, a gyermek 
nevelési problémáit, az idegességet, a túlter
helést ét az akaratgyenge ifjúság helyébe 
állította a mega rugalmasságával a legesz
ményibb nemzeti ideált, az egészséget, tett- 
rekétz, munkaképes, erős fiatalságot.

Most, az uj iskolaév küszöbén vonják le 
a pedagógusok és szülők ebből a tanulságot. 
Ne tétovázzunk, hanem cselekedjünk.

— AZ UJ TANÉV KEZDETE ÉS VÉGE. 
A válás és közoktatásügyi miniszter rende
letileg intézkedett az iskolák jövő tanévének 
megnyitásáról és az eddig érvényben volt 
rendelettel szemben, amely az első tanítási 
napot szeptember 10-ében jelölte meg, a jövő 
tanév kezdetét szeptember 4-ében állapította 
meg. Az uj tanév junius 7-én fog végződni, 
vagyis ez lesz az utolsó tanítási nap. Az 
évzáró vizsgákat junius 13-án be kell fejezni. 
Az e napot követő héten tartják meg a tan
év ünnepélyes záróünnepségét éa a követ
kező tanévre szóló beírásokat
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KOLONFÉLÉK^J
— A .LÉVAI M. KIR. HONVÉD ÁLLO- 

MÁSPARANCSNOK*  hatáskörét. mint a va
rosban szolgálatot teljesítő rangban legidő- 
aebb tényleges tiszt, a m. kir. székesfehér
vári II. hadteslparancsnokság intézkedése 
folytán julius 5 töl vitás Bethlenfalvay Ká
roly ezredes, vármegyei székkapitány látja e'.

— ÁTHELYEZÉSEK. A m. kir. Honvé
delmi Miniszter Ur rendeletével vitéz Proko- 
povits Leó alezredes Husztra, Werner Károly 
őrnagy Kaposvárra lett álhelyezve. Mindket
ten rövid idő alatt megnyerték a városban 
és a megyében mindazoknak bizalmát és sze- 
retetét. akik — akér hivatalos, akár magán
érintkezés során — őket megismerhették. — 
Léva városa őszintén fájlalja a honvédség 
e két érdemes és értékes törzstisztjeinek tá
vozását és — cmikor a megfellebbezhetetlen 
felsőbb rendelkezőit tudomásul veszi — „jó 
katona-szerencsét" kivánsággal búcsúzunk 
tőlük a viszontlátás reményében.

— ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK GYOR
SÍTÁSA. A belügyminiszter értesítette a vár
megye alispánját, hogy az állampolgársági 
és vele kapcsolatos ügyek intézésének gyor
sítása érdekében a belügyminisztérium I. 
közjogi ügyosztályát a központi főépületből 
kihelyezte és az érdekelt közönség által ia 
könnyebben megközelíthető IV., Ferenc Jó- 
zsef-rakpart 24. sz. épületbe telepítette át. 
Fölhívja egyúttal a közönség figyelmét arra, 
hogy a jövőben mindennemű névváltoztatás, 
állampolgársági, honosítási, illetőségi, anya
könyvi, stb. ügyekben felvilágosításért köz
vetlenül a fenti ügyosztályhoz fordu jon.

— KÉRELEM A KÖZÖNSÉGHEZ. „Birs 
és Hont vármegye 1918—1938 történelmi 
adatgyűjtemény" cimü munkához az adatok 
összeírása folyamatban van, melyet a mult- 
heti számunkban lehozott a város által kia
dott felhívás is ieezolt. Kérjük a közönséget, 
hogy az adatgyűjtőket kellő igazoláa u'án 
munkájukban támogassa.

— ELJEGYZÉS. Ciapó Ibolykát Zselizen 
eljegyezte dr. Bezsák Miklós, a kassai állami 
felsőkereskedelmi iskola tanára.

— HOGY FIZETHETI A FELVIDÉKI 
KERESKEDŐ TARTOZÁSÁT, HA A FEL 
VIDÉKI HITELEZŐ FŐINTÉZETE KÜL 
FÖLDÖN VAN ? A Msgyar Nemzeti B«nk 
1939 ju’ius 17 én szétküldött 7. sz. körlevele 
szabályozza a külföldi cégeknek a vissza
csatolt területen és a kárpátaljai területen 
levő fiókjai éa képviseletei pénzforgalmát. A 
körlevél szerint ezek a telepek a belföldi 
cégekkel egy tekintet alá esnek. Ehhez ké
pest a külföldi hitelintézetek a visszacsatolt 
területeken levő fiókjai részére nincs szük
ség a Magyar Nemzeti Bank engedélyére 
ahhoz, hogy a belföldi adós az ilyen fiók
intézettel szemben fennálló tartozását meg
fizesse, illetőleg, hogy a visszacsatolt terü
leten működő fiókintézet a saját állományába 
tartozó követelést behajthassa. Annak elbírá
lásánál, hogy a tartozás a belföldi fiókkal 
vagy a külföldi főintézettel szemben áll-e 
fenn, a Nemzeti Bank azt tekinti mértékadó
nak, hogy a megállapodást melyik intézet 
létesítette, illetőleg melyik fizette ki az ősz
szeget az adósnak í Belföldi adósságnak te
kintendő akkor is, ha a föintézet a külföldi 
fizetési eszközök forgalmának korlátozásáról 
szóló rendelet felvidéki életbeléptetése előtt 
vagy ezután, de a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyével a visszacsatolt területen mű
ködő fiókállományába helyezte át a kölcsön
ügyletet. Nem belföldi viszout az a tartozás, 
melyet a felvidéki fiók folyósított ugyan, de 
az előbb említett feltételek mellett áthelyez
tetett a külföldi főintézet állományába. Az a 
tény, hogy az esetleges Jelzálog kiuek a ja
vára kebeleztetett be, a kérdés eldöntésénél 
nem jön tekintetbe. Belföldi tiókállományába 
tartozó követelés lefizetéséhez a Magyar 
Nemzeti Bank engedélye nem szükséges, 
viszont az ilyen fiók az állományába tartozó 
követelések felelt a Magyar Nemzeti Bans 
engedélye nélkül csak belföldön és csak 
belföldiek javára jogosult rendelkezni.

— HOVÁ KELL BEADNI A HONVÉD
SÉGI VONATKOZÁSÚ KÉRVÉNYEKET ? 
A honvédségen belül minden katonai pa
rancsnokságnak és batóságnek meg van a 
maga pontosan körülhatárolt hatásköre. A 
honvédelmi minisztériumban kizárólag azo
kat az ügyeket intézik, amelyek miniszteri 
illetékességet kívánnak. Teljesen céltalan, fe
lesleges költséget és időveszteséget okoz, to
vábbá az ügyek gyors elintézését is késlel
teti az a sokszor elkövetett s immár szo
kássá vált helytelen eljárás, hogy olyan be
adványokat, kérvényeket intéznek közvetle
nül a honvédelmi miniszterhez, amelyeknek 
érdemi elintézése az alsóbbfoku honvédha- 
tóságok vagy parancsnokságok hatáskörébe 
tartozik. Az ügynek jövőbeni gyora e intézése 
érdekében is felhivja a honvédelmi minisz
ter a figyelmet a kővetkezőkre: Minden ka
tonai vonatkozású ügyben elsősorban a te
rületileg illetékes járási (városi, Budapesten 
a kerületi) katonai parancsnoksághoz, vagy 
a községi elöljáróságokhoz (jegyzőhöz) kell 
fordu'ni. As előadott ügyet ott vagy azon
nal elintézik, vagy elintézésre előjegyzik, ha 
pedig nem tartozik hatáskörükbe, akkor fel
világosítást és tanácsot adnak arra nézve, 
hogy a vonatkozó kérvényt vagy beadványt 
mely katonai parancsnoksághoz, vagy ható
sághoz kell címezni és elintézés végett mely 
utón, hová kell benyújtani, továbbá, hogy a 
kérvényhez milyen okmányokat kell mellé
kelni és ki által, milyen záradékkal ellátni. 
A jövőben a honvédelmi miniszterhez cím
zett és oda akár közveti-nül megküldött, 
akár pártfogók utján eljuttatott olyan kérvé
nyeket, beadványokat stb., amelyeknek el
intézése nem a honvédelmi mit iszter, hanem 
az alsóbbfoku katonai parancsnokságok 
hatáskörébe tartozik, iktatás és elintézésnél- 
kül vissza fogják küldeni a besdónak. Tehát 
az érdekeltre nézve egyenesen hátrányos, ha 
ügyében az illetékes hatóság vagy parancs
nokság helyett közvetlenül a honvédelmi mi
niszterhez folyamodik.

— DR. NÉMEDY GYULA : „Emberek, én 
már oly régen repülök ..." a címe egy nem 
mindennapi kiállítású verseakötetnek, melyet 
a posta a kezüokbe nyomott. Érdekessé teszi 
a sok fametszet, melyek alkotói: Bordás, 
Buday, D ahos, Kopasz, Vadász, Vimmer — 
szintén jó névnek örvendenek. E határozot
tan keresztény irányú költemények illusztrá
lásával valóságos tárlatot rendeztek. A köl
temények 19 csoportban vannak elhelyezve. 
Mindenki megtalálja, ami a szivéhez legkö
zelebb ál'. Aki szereti a szépet, nehezen 
teszi félre e könyvet, amelynek tartalma 
igazi tükörképe egy nemes léleknek, újszerű 
gondolatokkal megáldott költőnek. Ez a könyv 
nem ad gondot, hogy kinek a kezébe adjuk ? 
Olvashatja fiam, lányom és a feleségem is I 
Dr. Némedy Gyula neve nem uj. Müvei 1911 
óta jelennek meg Szegeden és ez a könyve 
immár a tizedik. Megrendelhető 8 P helyett 
4 P-ért a szerzőnél : Szeged, Kálvin-tér 2. 
Egy keresztény család asztaláról sem volna 
szabad hiányoznia. (K. S.)

— LÉVAI ELŐADÁS A RÁDIÓBAN E hó
28-án  11.05 órás kezdettel a magyar rádió 
kassai hullámhosszán közvetiti Koperniczky 
Kornél előadását a lévai várról.

— SZÉPIRÓK, FIGYELEM I A közeljö
vőben érdekes és gazdag tartalmú irodalmi 
dekameron fog megjelenni, nagyalakú, diszes 
kötésben, közel 600 oda! terjedelemben, 
Falusy Nándor iró kiadásában, Független 
magyar irodalmi évkönyv cimmel. Célja e 
könyvnek, összegyűjteni úgy a patinás nagy 
magyar írók remekeit, mint az ismeretlen 
tehetségek még nyomdafestéket nem látott 
Írásait, bizonyságot téve arról, hogy a ma
gyar ku'tura ősi és eredeti. Aki az Írásait 
fentemlitett dekameronban megjelentetni kí
vánja, küldje be egy akár megjelent, vagy 
most szerzett novelláját, vagy versét Írógé
péivé, két példányban, Falusy Nándor, Baross 
Gábor-telep, Pest m., Apponyi-ut 59. számú 
címre postán. A müveknek az évkönyvben 
való megjelentetése azok beküldőire semmi 
anyagi kötelezettséggel nem jár. Közlési fel
tételek : A kéziraton az iró teljes neve, fog
lalkozása éa lakcíme szerepeljen azon meg- 
jegyzéz kiséretébeo, hogy az iró saját magát 
magyarnak vallja.

EGY ÉVEZRED MESSZESÉGÉN is keresz
tül sugárzik arcéled kemény vonása István 
király. Nincs rólad egy emlékezetünk, mely
ben enyhe mosoly szeliditené meg kemény 
tekintetedet. Egy óráig néztem én késói 
alattvalód és hívód és csodálód Székes
fehérvárott szobrodat s nem találtam eny
hülést. Komor dolgokat beszéltél egy ország
alapításról, melynek gyökerét oly mélyen 
építetted le, hogy ezer évek viharai sem 
tudták megdönteni. Valóban ilyen monu
mentális katedrális megépítéséhez nem pil- 
lekönnyü mosolyok kellenek, hanem kemény 
tettek, nagy elhatározások és véres leszá
molások. Mert egy nemzet jövője nem épül
het soha apró érdekek ingó és süllyedő 
sajkáira. Te az épitéshez.vért és buzogányt 
használtál, ha nem lehetett a szeretet só
hajtásaival Ígérni. Milyen nehéz napjaid 
lehettek néked, nagy király, mikoron Kop
pány ur rokonod vére általad kiontatott, 
hogy a nemzet egysége helyreálljon. Faj
tád vére hullott a porba, hogy a nagy 
hullásból kiemelkedjen sziklaszilárdan a 
Magyar Birodalom Akkor nehezen értet
tünk meg, nagy király, hiszen elgondolá
sod évezredekkel megelőzte korodat s Íme, 
1939-ben is a Te tenyeredbe fektetjük le 
nemzetgondoktól izzó fejünket. — Óh, hol 

vagy magyarok Tündöklő csillaga, ki vol
tál valaha Országunk istápja ? — És most 
kemény arcéled felé fordulva kiállunk szi
vünkből : Hol vagy István király ? Téged 
magyar kíván, Gyászos öltözetben le előt
ted sírván..." — Mintha ólmos sóhaj 
szakadt volna fel bronz-ajkad körül, mi
koron ott állottam a székesfehérvári szobrod 
előtt. K. L.

— KI LEHET KERESKEDŐ A JÖVŐ
BEN? A naposban készültei a kereskedelmi 
minisztériumban a kereskedői képesítésről 
szóló törvényjavaslat, amelynek szövegét 
hozzászólás végett már szétküldtük az érdek
képviseleteknek. A javaslat szerint a törvény 
hatálya kiterjed minden kereskedőre, aki árut 
nyílt árusítási üzletben, vagy közvetlen fo
gyasztóknak, vagy továbbárusitóknak elad. 
Nem tartoznak a törvény hatálya alá azok, 
akik kizárólag saját erdő és mezőgazdasági 
terményeiket árusítják, továbbá a dohány
árusok, az ügynökök, az utcai és piaciárusok, 
ószeresek, házalókereskedők éa azok, akik ki- 
kizárólag tejet, tejterméket, kenyeret és pék
süteményt árusítanak. A törvényjavaalat ki
mondja, hogy kereskedés gyakorlására ipar- 
jogositványt csak az kaphat, aki az iparűzés
nek az ipari törvényekben megállapított ál
talános teltételein felül igazolja, hogy szak
képzettséggel rendelkezik. A szakképzettség 
igazolása nem terjed ki azokra, akik kétezer 
lélekszámot meg nem haladó községben ki
vannak személyzet nélkül kerekedést űzni. A 
szakképzettség igazolásánál segéglevéllel és 
munkakönyvvel kell igazolni, hogy a keres
kedést Űzni kivánó az illető szakmát megta
nulta és a aegédi vizsgálat után mint keres- 
kedősegéd legalább két évek át dolgozott a 
szakmában. Segédlevél és munkakönyv iga
zolása nélkül is elfogadják a szakképzettséget, 
ha az illető legalább ötévi ezakbavágó mun
kát igazol. Középiskolai végzettséggel ren
delkezőnek legalább egyévi szakbavágó mun
kát kell igazolni. Akik a törvény hatályba
lépése előtt kaptak kereskedés gyakorlására 
iparjogositványt, a kereskedést az iparjogo- 
silványukban megállapított keretekben szak
képzettség igazolása nélkül fo'ytathatják. A 
javaslat foglalkozik a tanoncok és segédek 
helyzetének rendezésével is és előírja, hogy 
a kereskedő tanoucként, vagy segédként csak 
olyan egyént alkalmazhat, aki valamely kö
zépiskola, vagy polgári iskola négy osztályát 
sikerrel elvégezte. Akik tanidejűket, illetőleg 
segédi gyakorlatukat a törvény hatálybalé
pése előtt megkezdték, azokra ez a rendel
kezés nem vonatkozik.
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SÉTA KÖZBEN.
Pocsolyák tűt vize loccsant, 
ha elszaladt egy-egy autó 
és kegyetlen bosszút mutató 
arcomon sárcsomó koppant.

Dühödten, — bár mit sem használt — 
fenyegettem meg a gépkocsit 
s rá a soffőr, azt a mindenit, 
jobban nyomta a gázpedált.

Aztán a Nap fogta magát, 
keresztül fúrta a felleget 
s hirtelen, hogy tegyen eleget : 
felszívott minden pocsolyát.

Megbékültem — s nemsokára 
utszéli virágokat tűztem 
remegő kezekkel egy hűtlen 
kisleány szőke hajába.

GARAMI MOLNÁR FERENC

— KÖZSZÁLLITÁSOKNÁL cs»k ■ reéliv 
ajánlatot lehet figyelembe venni. Aa iparügyi 
miniszter megállspitotta. hogy egyes vidéki 
közsaállitásoknál a vállalkozók a konkurren- 
cia elleniben oly alacsony árakat számíta
nak, amelyek a vállalatba befektetett nyers
anyag árán, munkabéreken, az úgynevezett 
rezsi költségen fe ül a tiszta polgári hasznot 
nem hozhatja meg a vállalkozónak. Az ala
csony áron való vállalkozás megával hozza 
a munkabérek csökkentését, aminek megint 
természetes következménye a belső fogyasz
tás lemsradáaa, mert a csekélyebb munka
bérrel fizetett munkás természetesen szeré
nyebben vásárol és fogyaszt, mintha maga
sabb munkabérhez jut. A miniszter most 
kiadott rendeletében kötelezi a hatóságokat, 
hogy a közszállitási ajánlatokat szakköze
gekkel vizsgáltassák felül az ajánlati ár 
valószínűsége tekintetében s ba megállapítást 
nyer az, hogy a beadott árak megfelelőek, 
tehát reálisak, azután döntsenek sz odaítélés 
tekintetében. A nem reális ajánlatokat nem 
veszi figyelembe.

— KÜLÖN ENGEDÉLY NÉLKÜL legfel
jebb száz korona vihető Stlovákiába és a 
protektorátusba. A Magyar Nemzeti Bank 
értesítette a pénzintézeteket, hogy Szlová
kia területére havonként és személyenként 
legfeljebb száz szlovák korona értékben ki
zárólag koronaérmék, valamint 10 és 20 ko
ronás címletű államjegyek vihetők be. To
vábbá a Szlovák Nsmzeti Bank engedélye 
nélkül Szlovákiából havonként és szemé
lyenként legfeljebb 100 szlovák korona ér
tékben, kizárólag koronsérmeket, vagy 10 és 
20 koronás címletű államjegyeket szabad ki
vinni. A határszéli forgalomban naponként és 
személyenként csak 80 szlovák korona, de 
havonként legfeljebb 300 szlovák korona 
hozható ki Sslovákia területére. A Német 
Birodalom védnöksége alatt álló cseh éa 
morva területekre Cseh- és Morvaország 
Nemzeti Bankjának külön engedélye nélkül 
személyenként és havonként legfeljebb 100 
korona értékben, kizárólag koronaérmék. 10 
és 20 koronás címletű államjegyek vagy né
met birodalmi márkaérmék (legfeljebb 10 
RM) vihetők be. Ennélfogva a protektorátus 
területére utazók részére a továbbiakig sze
mélyenként és havonként legfeljebb 100 ko
rona értékben kizárólag koronaérmék éa 20 
koronásnál nem nagyobb cimletü államjegy 
vagy legfeljebb 10 birodalmi márka-érme 
adható el.

— CSENGŐ BARACKRÓL, Kecskemét 
izes, illatos gyümölcséről szól Váry István 
cikke a Tükör augusztusi számában, Nagy 
Lenke időszerű Írása kioctes Erdély • Ma
gyarország hajdani fürdőéletét eleveníti meg, 
Paulovics István pedig Szombathely nemré
giben feltárt ókeresztény emlékeit mulatja be 

kitűnő képekkel kisért tanulmányában. íme, 
a magyar táj, amint a Tükör ragyogó lapjain 
tükröződik. A táj képében pedig az örök 
magyar lélek: Kemény Ziigmond hatalmas 
egyéniségét állítja az olvasó elé Keresztury 
Dezső, régi jó magyarok nyelvtisztitó törek
véseiről ir Rexa Dezső, a magyar kézirások 
közül ezúttal Pauler Ákos kiadatlan jegyze
tét közli a lap. Fiesolebe vezet Gogolák 
Lajos, a svéd üvegről irt sok pazar képpel 
diszitett cikket Pándy Kálmán. Novellák, 
versek és a változatos szemle-rovatok magas 
színvonalú olvasmánnyal örvendeztetik meg 
a Tükör egyre növekvő közönségét.
— A KOPONYATORZITÁS történetéről, a 

nagyfejü és kutyafejű emberekről ad értékes, 
számos képpel diszitett cikket Bartucz Lajos, 
a kiváló antropológus a Búvár augusztusi 
szamában. Kendi Finály litván Cook kapi
tány 1772-i txpediciójának megmaradt kon- 
zervjeiről és azok vizsgálatáról számol be. 
Gazdag képsorozatban mutatja be Fejős Pál 
a tigris életét. Dezső Lóránt a világegyetem 
koráról, Lsnhoasék Mihályné a lélek székhe
lyéről, az agyról, Melly József a kórházak 
múltjáról és jelenéről, Gortvay György a 
a munkásitjuság üdüléséről, Tóth László és 
Wsgner János állattani érdekességekről ir. 
Urbányi Jenő a leggyakoribb lábbetegséget 
ismerteti. Szmodits Kézmér tanulmányának 
címe: Boitozatépités régen és ma. Trócsányi 
Zoltán a régi augusztusi árvizekről, Tasnádi 
Kubacaka András Izland vulkános földjéről 
irt az augusztusi Búvárba. A nagyobb cik
kek mellett ezt a számot is sok kisebb köz
lemény és tudományos hír élénkiti. A Ca- 
vallier József dr. szerkesztésében és a Frank
lin-Társulat kiadásában megjelenő folyóirat 
általános népszerűsége a magyar olvasók 
magas műveltségét bizonyítja.

— HOGY KELL ÉNEKELNI A HIMNUSZT? 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter követ
kező rendeletét a .Himnusz" egyöntetű elő
adása tárgyában: A Himnusz előadásánál 
tapasztalható eltérések igen sok esetben 
megzavarták a hazafias ünnepségek hangu
latát. Ennek elkerülése és az előadás egy
ségének biztositása érdekében elrendelem a 
következőket: A Himnurz éhitat keltését célzó 
imádságos jellegének megfelelően csak ko
moly alkalmakkor adható elő. Ismétlésnek 
az előadásbau helye ninci. Hangszeres és 
zenekiséretes elöadásná’, úgy az előjáték,

MIKROSZKÓP
A magányban legjobban kitűnik, ki mit 

ér önmagának.

Néha azt hisszük, hogy visszavágyunk a 
régi helyekre, pedig csak az után az ifjúság 
után sóvárgunk, melyei ott leéltünk. 11a visz- 
szatérünk, szörnyű fájdalmas a csalódásunk

A legszebb műtárgy sem lesz hatást, ha 
ezerszer láttuk, — a legszebb zene megfakul, 
ha ezerszer hallottuk.

Életünk végefelé úgy szed le a sors rólunk 
mindent, mint mikor vége az álarcosbálnak 
és le kell vetnünk az álarcot.

Az öregség az életnek nemcsak tűrhető, de 
békés, nyugalmas ré<ze, ha nem társul melléje 
a szegénység

fíadványiné Ruttkay Emma. 

mint az utójáték kötelező. Az olyan ünnep
ségeken, ahol az egész Himnusz előadására 
nincs idő, az előjáték elhagyásával csupán a 
Himnusz első nyolc üteme játszandó. A Him
nuszt Kölcsey Ferenc eredeti szövegével kell 
énekelni. A könnyebb énekelhetőség kedvé
ért mindazonáltal az eredeti .Hozz rá vig 
esztendőt*  szöveg helyett .Hozz reá vig 
esztendői*  énekelendő. A helyes előadásnál 
zsinórmértékül szolgáló hivatalos letét kisdá- 
sáról egyidejűleg gondoskodás történt.

— MAGYSALLÓI IPAROS OLVASÓKÖR 

sugusztus 20-án nagyszabású bucsubált ren
dez a Greman-féle vendéglő összes helyisé
geiben.

— FELVIDÉKI SZÍNÉSZEK KAMARAI 
FELVÉTELE. A kormány rendeletet adott ki, 
amely szerint azt a siisművészeti és film
művészeti előadóművészt, művészeti igazga
tót és ügykezelőt, ügyvezetőt, továbbá mű
vészi segédszemélyzeti tagot, aki hitelt ér
demlően igazolni tudja, hogy 1938 novem
ber 2-a előtt a Magyar Szent Koronához 
visszacsatolt felvidéki területeken működő 
magyar színtársulatnak ilyen minőségben 
rendes tagja vol', abban az esetben is fel 
lehet venni a kamara tagjainak a névjegy
zékébe, ha nincs is meg a színművészeti és 
filmművészeti kamera felállításáról szóló 
6090—1938 M. E. sz. rend. 48. §-ának 1. 
pontjában, illetve a 44. § első bekezdésének
3. pontjában megszabott képzettsége, feltéve, 
hogy a felvétel tekintetében az említett ren
deletben meghatározott egyéb követelmé
nyeknek megfelel és magatartása, erkölcsi, 
politikai, valamint nemzethüségi szempontból 
igazolt. A felvételi kérelmeket szeptember 
15 ig kell előterjeszteni az illetékes főosztály 
választmányánál.

— HELYESBÍTÉS I A zálogházi tárgyak árverése 
nem szeptember 4-en lesz megtartva mint az hir
detve volt hanem szeptember 11-én tartatik meg.

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY fenntartása 
könnyű, ha Diana-fogkrémet vásárol, mely minő
ségben felülmúlhatatlan és árban olcsó. Eredeti tu
bus 48 fillér, családi tubus 72 fillér.

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű. 

TEREM VAGY NAGYOBB HELYISÉG 
fűtésére siralmas nagyon szép nagy vas
kályha, vastag ÜVEGTÁBLA VASRÁMÁBAN 
330 x 95 nagyságú eladók. Bővebbet Vidder 
divatáru bobjában.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak és jó ismerősöknek, 

valamint a nyugdíjas vasúti kartársaknak, akik 
felejthetetlen drága édesanyánk, özv. Csernicsek 
Ferencné halála alkalmából részvétükkel fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek s öt utolsó 
útjára elkísértek, ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

GYERMEKEI.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Nagy Gyula Csenger Anna leánya 

Adrién Borbála — Pataky István Novák Emília fia 
Károly György — Hindi István Simon Ilona fia István-

Házasságok. Dolnik István rkat. Vank Jolán rkat. 
— Szilien József rkat. Paska Ilona rkat. — Illés 
Pál rkat. Mauréry Erzsébet rkat. — Róth Vilmos 
ág. h. ev. Óváry Julianna rkat. — Pastorek Ede 
rkat. Ferdinand Valéria rkat. — Klopstock Gyula 
izr. Kürti Vera izr.

Halálesetek. Friz András 44 éves — Matus József 
43 éves — Váradi Jónás 49 éves.

S« női varrógép olcsón eladó Bethleninger (Mángorló) utca 21. 949
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Melyik a legfontosabb 
növényi táplálék ?

Kellően nem ismerve a növények táplálkozásának 
bonyolult kérdéseit, azt hinné az ember, hogy az a 
legfontosabb növényi táplálék, amiből legtöbbet 
találunk a növényben. Tényleg, még előkelő szak
könyvekben is találunk olyan kimutatásokat, ame
lyek rendszerint oszlopokban mutatják, milyen 
anyagból mennyit tartalmaz a növény, s régebben 
még szaktudósok is azt vélték, hogy ugyanilyen 
arányban kell a növényeket trágyával ellátni.

A növényben, mint szerves anyagból felépített 
testben pld. szénből találunk a legtöbbet, mégsem 
jut eszébe senkinek, hogy a növényeket általános 
szénnel, helyesebben szénsavval táplálja. Foszfor
ból viszont a növényzet csak aránylag igen keveset 
tartalmaz. Habár a talajban kát. holdanként é 25 
cm. melységig rendszerint több ezer kilogram fosz- 
foit találunk, mégis azt látjuk, ha 150 kg szuper
foszfáttal adunk kát. holdanként 27 kg könnyen 
felvehető foszforsavat, akkor átlagban 200 kg buza- 
szemterméstöbblet.

Növények táplálásánál tehát nem indulhatunk ki 
a növények felépítő anyagából, mert a növények 
táplálkozása nem egyszerű számtani művelet, ha
nem igen bonyolult tevékenység, amely teljesen ma 
még nem is vagyunk tisztában. Azt azonban tud
juk, hogy a növények csak könnyen felvehető nö
vényi táplálékból tudnak hasznot hozni, ezért min
dig az a legfontosabb növényi táplálóanyag, amely
ből kevés áll felvehető alakban a növény rendel
kezésére.

Hazai körülmények között az öszibuza rendsze
rint foszforsavból talál aránylag és legkevesebbet 
felvehető alakban a talajban.

Ezt a körülményt a tanulékony magyar gazda 
már régen felismerte, amikor a könnyen felvehető 
foszforsavat tartalmazó szuperfoszfátott előnyben 
részesíti. A mészben szegény (savanyu) talajokra 
pedig a mészfoszfátot tartja mtgfelelő foszfor-mű
trágyának. —

MEGHÍVÓ
A m. kir. 6. honv. határvadász zászlóalj 

f. hó 27-én tartja a zászlóalj részére Léva 
városa által adományozott csapatzászló fel
avatási ünnepségét.

A zászlóavatási ünnepségekre az egyházi 
és polgári hatóságokat, hivatalokat, testülete
ket, egyesületeket, Léva városa, valamint Bars 
és Hont vármegye közönségét ezúton hívjuk 
meg és kérjük fel a szives megjelenésre.

A zászlóavatási ünnepség 
sorrendje :

1) 8 órakor istentisztelet a különböző vallás
felekezetek templomaiban.

2) 11 órakor a csapatzászló ünnepélyes fel
avatása a Kossuth Lajos téren.

3) 16 órai kezdettel „Honvéd nap“ a katonai 
lövölde melletti vásártéren.

Felkérjük a csoportosan felvonuló testüle
teket, stb. és az ünnepségen résztvevő kö
zönséget, hogy helyüket 15 perccel a meg
adott idő előtt szíveskedjenek elfoglalni. — 
Útbaigazítással a helyszínre kirendelt rende
zőség és a rendőrségi közegek szolgálnak.

A csoportosan felvonuló testületek, stb. 
szíveskedjenek a létszámot f. hó 25-ig a 
zászlóaljparancsnoksággal közölni, a hely biz
tosítása végett.

A házakat e napon — a nap jelentőségé
nek kidomboritása céljából — kérjük napkel
tétől napnyugtáig fellobogózni, a Kossuth 
Lajos térre nyíló ablakokat pedig feldisziteni.

Az ünnepség fényének emelése céljából kí
vánatos a nemzeti viseletben való megjelenés.

Hazafias üdvözlettel:
Léva, 1939. évi augusztus hó 9-én.

SODRÓ SÁNDOR,
m. kir. honvéd alezredes, 

a m. kir. 6. honv. határvadász 
zászlóalj parancsnoka.

Dr. királyiehotai LEHOTZKY BRÚNÓ, 
Léva m. város polgármestere.

Vízipólóban győzött, 
uszószámokban gyengén szerepelt 

az LTE Balassagyarmaton.
A Lévai Torna Egylet úszó és vizipoló csapata 

f. hó 13-án Balassagyarmaton vendégszerepelt az 
ottani MOVE Sport Eg»let elleni visszavágó mér
kőzésen. A lévai úszókat megérkezésükkor ünne
pélyesen fogadták és Binder Raoul uszószakosztá- 
lyi elnök üdvözlő-beszéde után selyem emlékzász
lót adott át a lévai úszók vezetőjének. A verseny 
d. u. 4 orakor kázdődött a gyönyürii 33 '/, méteres 
uszodában. Főleg a szokatlan uszodahossz befolyá
solta hátrányosan a lévai úszók szereplését.

EREDMÉNYEK: 100 m. gyors: I. Alaky LTE 
1.08 mp. 2. Binder Bgy. 1.12.1 mp. 3. Jókai LTE 
1.16.1 mp. — 100 m. mell : 1. Szomor Bgy. 1.29 
mp. 2. Sáska LTE 1.32 1 mp. 3. Nagy Bgy. 1.33 mp. 
200 m. mell. 1 Nagy Bgy. 3.36.4, 2. Flusser I. LTE 
3.41.1, 3. Hoffmann LTE 3.42 3. 3x66 ’l3 gyorsváltó:
l. Bgy. Fáskerty, Binder ’, Gellén 1, 2.10 mp. 2. 
LTE: Tuiipán, Bolemann, Alaki, 2.21.2 mp 3x66
m. vegyesváltó: 1. Bgy. Gellén, Szomor, Binder 
2.32 8 mp.. 2. LTE: Alaky, Bárány, Bolemann 
2.40.9 mp. Fiuszámok: 66 ’3 gyorsuszás: 1. Binder 
II. Bgy, 49. mp. 2. Flusser 11. LTE 51.1 mp. 3. 
Barna LTE 52 5 mp. 66 s, mellúszás: 1. Vitéz Bgy 
61 mp., 2. ktiff 1. LTE 61.9 mp, 3 Györlfy Bgy. 
64 mp. 3x66 *,  fiú vegyesváltó : Bgy. Fáskerty, 
Vitéz, Binder II, 2.41.3 mp., 2. LTE: Flusser II, 
Törnek, Seiff 2.43 9 mp.

VIZIPOLÓ MÉRKŐZÉS: LTE-Balassagyarmati 
MOVE S. E. 4:3 (3:2). bíró: Samay Bgyarmat. Az 
első félidőben LTE: Bolemann, — Szilágyi, Hansz- 
mann, — Alaki, — Tulipán, Barna, Jókai felállítá
sában játszott és a 2-ik percben Alaky góljával 
vezetesre tett szert 1:0. Balassagyarmat nemsokkal 
ezután balszélsője révén kiegyenlít, majd Alaky 
gyönyörű svédcsavarral juttatta a labdát a kapuba 
2:1. A biró éreztetően nyomta az LTE-t, volt idő, 
hogy három játékosunk volt a parton, mig Balassa
gyarmat teljes csapata játszott. — így Balassa
gyarmat gólt ért el (2:2), de Tulipán szép összjáték 
után megszerzi a vezető gólt, (3:2). A szünetben 
LTE tiltakozott a játékvezető lehetetlen bíráskodá
sa ellen és csak azon feltétellel játsza végig a 
mérkőzést, ha annak zavartalan lefolyását a rend
őrség biztosítja és másik játékvezető vezeti a mér
kőzést. A második félidőben Binder biró sípjelére 
kezdődik a mérkőzés, az LTE legjobb játékosa 
Alaky nélkül áll ki, aki kénytelen volt elutazni. 
A csapat felállítása a következő: Bolemann — 
Wetzler I., Bárány, — Hanszman, — Tulipán, So
mogyi, Szilágyi. Gyönyörű küzdelem alakul ki, 
az LTE szivvel-lélekkel küzd a győzelemért. Szi
lágyit a játékvezető kiállítja mire a gyarmatiak 
kiegyenlítenek (3:3). Ezután Somogyi szép helyzetet 
dolgoz ki, a résen álló Szilágyinak adja a labdát, 
aki bedobja az Lte győztes gólját, (4:3). Az LTE 
csapata mindkét félidőben lelkesen és önzetlenül 
játszott A mérkőzés legjobb embere Alaky volt, 
aki ragyogó technikájával uralta a játékteret. Bole
man a 2 ik gólban benne volt, de remek védését 
mutatta az egész játék időben és látszólag biztos 
gólokat védett ki. Szilágyi úgy hátvédnek, mint 
csátárnak nagyon jól vált be. Hanszmann küzdeni- 
tudááával tűnt ki, Tulipán és Bárány nagy lelke
sedéssel játszottak, de érezhető volt a edzéshíány. 
Somogyi a multheti csorbát köszörülte ki, fáradha
tatlan volt. Jókai és Wetzler tudásuk legjavát 
nyújtották.

Aug. 15-én kedden a ceglédi MOVE és Vasutas 
Sport Club kombinált csapatának és úszóinak ven
dégszereplése az egésznapos zápor miatt elmaradt. 
Egy barátságos vizipoló edző mérkőzést játszottak 
ugyan szakadó esőben LTE tartalékjaival, illetve 
kombinált csipatávalés azon jobbnak mutatkoztak, 
mert 6:l-es eredményt értek el, de LTE teljes csa
patát már nehezebben tudták volna megverni. —

Pelle József országos bajnok, tornász szövetségi 
művezető a tornaórákat, illetve tanfolyamot heten
ként 4-szer a polgári iskola tornatermében rend
szeresen tartja. — Ismételten felhívjuk városunk 
sportbeli ifjúságát, hogy az órákon, tekintve, hogy 
a tanfolyam teljesen díjmentes, mennél nagyobb 
számban jelentkezzenek és vegyenek részt.

I I ' eladó. Két szoba, konyha, speiz,
II az nagy kerttel. Érdeklődni Jókai u. 31.

920

Cxl lakást keresek a városroiaszinies belső területén. Berger
Ernő. 947

Lakás kiadó Baross utca 7. 948

Léván, Felszabadulás útja 105. számú
kényelmes, adómentes uriház
kerttel eladó. 926

A Bars rádió műsora

Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hirek 8.30 Szent István 
napi körmenet, utána rk. mise és szentbeszéd 11.15 
Evangélikus istentisztelet 12 35 Zenes őrségváltása 
királyi palota udvarán I 25 Bura Sándor cigányze
nekara 2 Vitéz Somogyváry Gyula előadása 2.30 
Operaházi zenekar 3 Szent István király — előadás
3.45 Kivánságlemezek 4.30 Külföldi magyarokról 5 
Hirek szlovákul 5.10 Szekelyhidy Ferenc dr énekel 
5.30 A magyar honfoglalás — előadás 6 Pásztor
nóták és betyárnóták 6.45 Sportesemények 7.15 Hi
rek 7.25 Szalonzene 7.40 Ludas Matyi — zenés vi
dám játék 9.40 Hirek 10 Dohnányi Ernő zongorázik 
11 Kurina Simi cigáuyzenekara.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 2.10 Szalon
ötös 12 40 Hirek 1.30 Postászenekar 2.30 Hirek 4.15 
Diákfélóra 5.10 A kenyérmezei diadal — előadás
5.40 Pertis Pali cigányzenekara 6.45 Felolvasás 7.15 
Hirek 7.25 Komoly zene, vidám próza „Az én mű
sorom" díjnyertes munkája 8.29 Aagykovácsy Ilona 
énekel 8.40 Hangverseny Zenekar 9.40 Hirek 10 
Tuki Horváth Gyula cigányzenekara 11 Lengyel 
nóták 11.25 Jazz-dalok és táncszámok.

Kedd
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Felvidéki élet a XV—XVII. században
10.45 Divattudósitás 12.10 Pusztai Sándor énekel
12.40 Hirek 1 30 Hanglemezek 2.30 Hirek 4.15 Me
sék 5.10 Tánclemezek 6.05 Honvedzenekar 7 15 Hi
rek 7.25 Szalonzene 7.50 Kürty József-emlékest : 
„A bor" színmű előadása 10 Chappy-tánczenekar 
11 Balázs Kálmán cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Rendőr
zenekar 12.45 Hirek 1.30 Vörös Sári magyar nótá
kat énekel cigányzenekisétettel 2.30 Hirek 4 15 Diák
félóra 5.10 Balkáni és keleti népdalok 5 30 Kémiai 
tűzvédelem a légoltalomban — előadás 6 „Bölcső
től a bölcsőig" — hanglemezek 6.45 Horogbottal a 
hazai vidékeken — előadás 7.15 Hirek 7.30 Csorba 
Gyula cigányzenekara 8.20 Az uj talpra magyar — 
Zilahy Lajos csevegese 8.40 „Iglói diákok" c. diák
történet színházi közvetítése 9.30 Hirek 11.15 A 
Postavezérigazgatóság tájékoztató közlése a nép
rádió készülékek forgalomba hozatala alkalmából.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Hangle
mezek 12.40 Hirek 1 30 Honvédzenekar 2.30 Hirek 
4.15 A Thetis katasztrófájának okai 5.10 Munkácsi 
gyermekek bucsuzása a Balatontól 5.50 Táncleme
zek 6.45 Előadás 7 15 Hirek 7.25 Szalonzene 8 Ez 
az ur az enyém — zenés vígjáték 9.40 Hirek 10 
Fátyol Jancsi cigányzenekara 11 Hanglemezek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10 20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Honvéd
zenekar 12 40 Hirek 1.30 Veres Károly cigányzene
kara 2.30 Hirek 4.15 Diákfélóra 5 10 Magyarország 
Mohács után 5.40 Szalonzene 6.30 Sportközlemé
nyek 7.15 Hirek 7.25 Felvidéki dalok cigányyene- 
kisérettel 8 25 Külügyi negyedóra 8.40 Ady-antho- 
logia, Kiss Ferenc közreműködésével 9.05 Károlyi 
Gyula zongorázik 9.40 Hirek 10 Tánclemezek 11 
Mursi Elek cigányzenekara.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Lakatos 
Flóris cigányzenekara 12.40 Hirek 1.30 Hangleme
zek 2 30 Hirek 4.20 Felolvasás 5.10 A rádió pos
tája 5.35 Tánclemezek 5.55 A kisipar és a közös 
munka — előadás 6.40 „A mulya fiú", vigjáték 7.15 
Hirek 7.25 Lakatos Tóni és Vince cigányzenekara 
8 10 Elfelejtett költők 8.35 Sportközlemények 9 
Gigli ária- és dalestjének közvetítése Luzernból 
10.20 Negyedóra színes muzsika 11 Hanglemezek.
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APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélben érdeklődésekre ka
rúnk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

1/ • •__ • .. I jó karban olcsónKézi szivattyúk eladók.
Cim a kiadóban

Vigyázzon okmányaira! Fotókópiát 
az eredetivel teljesen

egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
638

A I és német nyelvet tanít, Novotny
/AngOI Józstfné. Felszabadulás utca 12.

890

D I l ' L I • ' azonnal kiadóKaktarhelyiseg Léván, Horthy
Miklós ut 62 szám. 905

Szenzációs
Horthy Miklós ut 15.

árakat fizetek használt 
férfiruhákért, — Adler,

915

r .. II I bérbe adók, 18 hold, Kosa Já-
lOldeK nosnál, Nagyatádi ut 8. 917

Két szoba kisebb előszobával kiadó
Szent István utca 39. sz.

880
Z"*  .. perzsa sezlontakaró és
gyönyörű egy régi holland mester 
képe eladó. Ugyanott szépen bútorozott 
szoba kiadó szeptember 1-re. Cim a kiadóban.

929
tanuló leányt felveszek. Sinákné, 
női divatszalon, Bottka u. 2. 933

I eladó két üzletház aigen hozzátartozó lakásokkal
együtt az ujpiactéren (Szt. István üt 15) 935

Pl j-| ' L . Fődeles hintó, egy fehér háló, 
ElaOOK I Wertheim-szekrény, íróasztal, 
sokszorosító, fürdőberendezés, kadarka és 
olaszrizling tavalyi, 25 literenként is 64 fil
lérért Cim a kiadóban. 936

Kifutó fiút
kereskedő.

azonnali belépésre felve
szek. Budinszky füszer- 

937

1/ I ~ irodakisasszonyt keresek azonnali
l\eZdO belépésre. Cim a kiadóban. 938

D . ,. szoba külön bejárattal
DUtOrOZOtt azonnal kiadó. Magtár
köz 2, Bakernénál. 939

Egy Wertheim szekrény eladó. — Antal
Gyula u. 56. 942

Kiadó szoba, konyhás lakás, Berzsenyi
u. 11, Bém utca folytatása. 944

I/. I - kétszobás teljes komfortos lakás 
IXiaClO kerttel együtt, szeptember-töl 
Felszabadulás útja 61. szám. 945

A csongrádi áll. szent 
Imre gimnáziummal 
kapcsolatos fiuinternátus 

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

názium igazgatósága, Csongrád, Kossuth-tér 1.

Felvidékiek

OSZTÁLYSORSJEGYET
a régi magyar

SUCHTÁR BANKHÁZ-NÁL
Budapest Vili., Üllői ut 6. vásárolnak.

Óriási számválaszték, nagy nyerési esély. — Előzé
keny lebonyolítás, — azonnali nyereményfizetés! 
Sorsjegyárak : a most következő aug. — szept.-i

föhuzásra p p jg p.35* — P. 70.— P. 140.— 
azujokt.-II.o.-ra P.3.50P. 7.- P. 14.- P. 28— 
Levelezőlap rendelés ! — Azonnali sorsjegyküldés !

Hogyisne!
Az egészségem 

többet ér!
Talán ott álljak órák 
hosszat a mosóteknő 
mellett, amíg belefáj
dul a fejem és szaggat 
a derekam?... Semmi 
szükség rá! Fele annyi 
idő alatt kimosom a 
ruhát és mégis friss, 
egészséges maradok... 
Mi ennek a titka? — 
Persil!

Fárasztó gyaloglás

kimerítő testi, vagy szellemi munka 
után, amely a bonyolult idegrendszert 
is kimeríti, dörzsöljük be izmainkat

Biaiih sósborszessze!
Ez a 30 óv óta világszerte bevált ki
tűnő háziszer a testápolásban előkelő 
helyet foglal el. Különleges készítmény, 
mely csupa jólismert és mindenféle al
kalomnál kiterjedten használ! ható
anyagokból áll és szerencsés összeté
telénél fogva rendkívül sokoldalú ha
tású. Frissít, üdít, erősít, férlőtlenit, a 
lájdalomérzést és általában az érzé
kenységet csökkenti, sőt megszünteti, a 
bőrfelületet zsírtalanítja, az izzadást 
meggátolja, szóval a legtöbb esetben 
hatásos és nélkülözhetetlen első segítség.

Egy háztartásból sem hiányozhat!

Próhapakuk —.64 I' Kispalack 1.1(1 P. 
Kttséppalack 3.20 P. Nagypalack 5.90 P.

Mindenütt kapható!

Vendéglő
és füszerüzlet, berendezéssel, 
2 lakással, 32 lóra istálló, 
kocsiszín, pince a dohány
beváltó mellett BÉRBEADÓ.

KÁKONYI

Lőpor és 
robbantószer 
áruda
Vadászfegyverek és töltények, 

kerékpárok,
varrógépek, 

gramafonok és 
lemezek, 

legújabb felvételek. Vadászati 
és halászati cikkek

BAR0SKA LÉVA
Horthy Miklós ut 43. Tel. 130.

Szakszerű javitó műhely 
Csepel varrógépek előnyős fizetési 

feltételek mellett kaphatók
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Házgondnoki állásra 
pályázatot hirdet a 

Lévai Iparos Olvasókör.
Pályázni lehet szeptember 1-ig
Bővebbet: Prachár István 
alelnöknél

=5“SEss «By 1 netjegylrodában (IBUSZ) es a Hangya szövetkezet fioláiban.________________

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

II. 2 — Szent István körút 1. III. 5.

„Kérem a nagybecsű hölgyeket, hogy 
bunda, vagy szörmevásárlás előtt nagyon 
érdekes kirakatainkat és raktárainkat meg

tekinteni szíveskedjenek
Szűcsmunkáink elsőranguak. Ez idöszerinti 
olcsó ajánlatunk: bundák, rókák, pelerinek. 
TQIIlf szűcs es szőrmeáruk,
I öUr\ Budapest, Király utca 35—37. 

A cég alapítási éve: 1883.“

Jegyezzen elő a

NÉPRÁDIÓRA!

P. 48.—
24 havi 2.— Pengős 
részletben előleg nélkül! 
AZ UJ RÁDIÓSZEZON 
összes újdonságai 
kaphatók 1

RÁDIÓKÖZPONT
Kern Testvéreknél

LÉVÁN. Alapittatott 1881

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

BALATON S
(A BALATON LIDÓJÁN)

Z É P L AK 0 N
Siófok mellett a Balaton legszebb részén. 
Fürdőzésre kitűnő fövénypart. Ózondus le
vegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek.

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

HANáOS APOLLO mozóó

Vasárnap, augusztus 20-án 2-4-6—8.15 órakor 
SONJA HENIE az uj filmcsillag uj 
filmcsodája

A táncoló angyal
További szereplők : Don Ameche, Ce- 
sar Romro. Ragyogó siker, szimpompás 
jelenetek, megkapó rendezés, bravúros 
revue. Biztosítsa jegyét elővételben. — 
A legújabb magyar világhiradó !

Aug. 23-án, szerdán este 6 és 8.15 órakar
Aug. 24-én, csütörtökön este 6 es 8.15 órakor

A buja es exotikus szerelmek titkait 
feltáró francia filmsláger

A megbélyegzett
asszony

Az évad legerdekesebb filmjeinek 
egyike. Főszerepekben: Sessue Hay- 
akava, Louis Jouvet, Lise Delemare, 
Victor Francén. — Ezt az izgalmas, 
feszült és erdekes tárgyú filmet min
denkinek látnia kell.

Aug. 25-én, pénteken
Aug. 26-án, szombaton
Aug. 27-én, vasárnap

este 6 és 8.15 órakor 
este 6 és 8.15 órakor 
2—4—6—8.15 órakor

Uj szenzációs műsor! Figyelje reklá- 
mainkat! Biztosítsa elővételben jegyet 
— elkerüli a tolongást.

Árverési hirdetmény.
Alulírott közzé teszem, miszerint a zálogintézetemben elhelyezett 

mindazon tárgyak, melyeknek kiváltási határidejük 1939. július 20-án 
lejárt, 1939. szeptember 11-én

nyilvános árverésen
eladatni fognak.

TAUB LIPOT utóda.
Figyelmeztetem a feleket, hogy ékszer tárgyaikat legkésőbb 8 nappal az árve

rés előtt rendezzék, ellenkező esetben saját költségükre átfémjeleztetnek.

v mert mindig örömöt okoz szép (elvételei- 
i vei és megörck li a kedve' izórckozásokat.

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.

az, aki KODAK-RETINA géppel fotografál,

; '> w
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HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

Aug. 20-án, vasárnap délután 2 (fill. 
helyárakkal), 4, 6.15 és 8.30 órakor

ÉVADNYITÓ MŰSOR!

A FÉRFI MIND ÖRÜLT
Magyar zenés vígjáték — a legjobb szereplőkkel: 
JÁVOR PÁL, LAZÁR MÁRIA, PÁQER ANTAL, 
VASZARY PIRI, MÁLY GERÖ, SALAMON BÉLA

MAGYAR VILÁGHIRADÓ!

Aug. 21. es 22-en, hétfőn és kedden 
6.15 (fill. helyárakkal) és 8.30 orakor 
szenzációs kettős műsor!

I. Prémcsempészek 
II. Rex, a vad
lovak királya

Fox híradó és a „Szerelmes trombitás"!

Aug. 25—26—27-én, pénteken es 
szombaton 6.15 és 8.30 órakor, 
vasárnap d. u 2 (filléres hely
árakkal), 4, 6.15 és 8.30 órakor

A MÉLTÓSÁGOS
KISASSZONY

Nagysikerű magyar vigjátéksláger!
Főszereplők: Csortos Gy., Uray 
Tivadar, Szeleczky Zita, Mály 
Gerő. Rilicsi Tivadar, Básthy L.

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


