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Amikor a népek
nagy csatájának tüze a lengyel me
zőkön, immár kialvóban van és 
Nyugaton minden jel szerint újra 
lobban, Magyarországon nagy, népi 
jelentőségű reformok munkájában 
vagyunk. Egyrészt a földet kell, 
igazságos megosztások alapján, egy
re inkább a nép tulajdonába vinni, 
másrészt szociális biztosítékokat kell 
teremteni arra nézve, hogy népünk 
életszínvonalát emeljük, ellenállóvá 
tegyük az élet megpróbáltatásaival 
szemben úgy fizikai, mint lelki vo
natkozásban. Ez utóbbi célt szol
gálja nagymértékben az a teform- 
javaslat, amelyet a képviselöház 
ezekben a napokban tárgyal s célja 
az, hogy elöregedés esetén, állami
lag garantált biztosításban része 
süljön ne csak az öregség folytán 
munkaeszközét kezéből kiejtett me
zőgazdasági munkás, hanem ennek 
özvegye is.

Ha lekicsinyiik, egyesek, az e 
gondolatban rejlő nagy értéket s hir
telen egekig nyúló aranyhegyek 
felhőkarcolóit álmodják meg a ma
gyar nép számára, azok nem élik 
a reális való életet, hanem ábrán
dok fantáziája dús területein álmo
doznak.

Azok, akik más, nyugalmasabb 
időkben állandóan pénzügyi fedezet 
hiányát emlegették és a gazdasági 
élet egyensúlyának megingását fél
tették és előszeretettel hivatkoztak a 
reformgondolatok felvetése kapcsán 
demagógiára, most ismét az idők 
alkalmatlanságát emlegetik. Vessük 
fel tehát mi is a kérdést, alkalma
sak-e hát ezek a napok arra, hogy 
a magyar nemzet, a népi tömegek 
fejlődése számára olyan szociális és 
gazdasági erőkkel megalapozott ta
lajt vessünk, amelyből uj erők vi
rágzása indulhat meg ?

A magyar közvélemény válasza 
kategorikus igennel felel. Igenis, 
alkalmasak ezek a napok arra, hogy 
a nép érdekét tekintsük legfőbb 
törvénynek s minden lehetőt meg
tegyünk ennek érdekében és a ma 
dolgozók egészséges munkaüteme 
némitsa el a mindig holnapra vá
rakozók örökké aggodalmas szavát. 
Szerencsére, Magyarország közhan
gulata semmi téren sem mutat ki
lengést. Nyugalom és béke van ez 
országban, a munka zavartalanul 
folyik s nem lehet arra hivatkozni, 
hogy izgatott, forrongó légkörben 
nyúlunk nagyjelentőségű reform
munkához. A kirobbant nagy euró
pai háborús konfliktus szele nem

Ipolyság fogadalmi ünneppé avatta felszabadítása 
napját

— Teleky Pált és Jaross Andort díszpolgárrá választotta —

Ipolyság nagyközség képvizelőtest(Hete zzep- 
tember 25 én rendkívüli közgyeiéit tartott, 
amelyen Perbács Imre, az Egyesült Magyar 
Párt vezetőségének tagja a következő indít
ványt terjesztette elő :

Szent István népe mindig szeretettel ra
gaszkodott Istenéhez és Hazájához Évszá
zadokon át vérrel irta be a kereszténység 
védelmében nevét a világ történelmébe. Sok 
ciapást és szenvedést kiállott tsjtánk Muhi 
és Mohács után mindig bízott a Magyarok 
Iitenében, akihez a legnehezebb óráiban is

csapott meg bennünket oly mérték
ben, hogy kizökkentünk volna álla
mi, társadalmi és gazdasági életünk 
normális kerékvágásából. Ezt érez
zük mi magunk is. de ezt a ta
pasztalatot szerzi mindenki, aki 
közöttünk megfordul. A Lavoro 
Fascista budapesti tudósítója pél
dául azt írja rólunk, hogy Magyar
országon az élet rendes mederben 
folyik. Külső jelekből alig vehető 
észre, hogy néhány kilométernyire 
Magyarország határaitól irtózatos 
katalizma ment végbe. Magyaror
szág nyugodtan szemléli az esemé
nyeket és bízik hatalmas barátai
ban. Politikai körök azonban beha
tóan foglalkoznak a kérdésekkel.

De számtalan kritikát tudnánk 
felsorakoztatni a magyar közvéle
mény előtt, amelyek mind a leg
nagyobb elismeréssel Írnak Magyar
ország példás nyugalmáról. Termé
szetesen, ehhez szükséges volt né
hány, a rendkívüli időkhöz szabott 
kormányintézkedés megtétele. De 
ezek az intézkedések is kevésbé 
szigorúak, mint amilyeneket ko
rántsem a háborút viselő orszá
gokban, de a semleges államokban 
tapasztaltunk.

Ezek után azt kell mondanunk, 
hogy Magyarország mint jó kéz
ben tartott ország, természetes ké
pét mutatja annak a hangulatnak, 
ami a lelkekben valóban él. Miért 
ne nyúlnánk hát akkor olyan prob
lémákhoz, amelyek halasztást im
már nem tűrnek. A mindig a hol
napra várakozók nem ringathatják 
magukat álomba a földbirtokpoli- 
tikai kérdések újbóli megoldását 
illetően. Súlyos és kihatásában be
láthatatlan következményű ballé
pés lenne ez, mert nem tudni, hogy 
az idők mai vágtató iramában az 
álomból való felébredés után nem 
lesz-e túlságosan idéjét múlt az, 
ami ma elegendőnek, kivihetőnek 

elküldte fohászé'. E üdéink minden csípés 
után hálát adtak a Mindenhatónak, egy-egy 
egész országrész, város vagy község Isten 
ujjának látható jelét fogadalmi ünneppé tette.

Ipolyság, az ősi katolikus prépostság szék
helye, smelynek temp ómét közel ezredéves 
bejárat őrzi, sokszor nézett szembe tatárral, 
törökkel, szembenézett betegséggel és elemi 
csapással, de életének legszomorubb korát 
mégis a 20 éves cseh megszállás alatt élte.

Ipolyság népe azonban megmaridt rendít
hetetlen magyarnak és buzgó kereszténynek

és életrevalónak bizonyulna. Vég
legesen le ke l szoknunk arról, hogy 
engedjük az időket átcsapni fejünk 
felett és mindig a holnapra tárolt 
problémákkal terheljük közéletün
ket. A jelen földbirtokpolitikai kér
dések tekintetében sem lehet jogcím 
immár az, hogy ismét elkéstünk, 
üdvös dolog lenne, ha ezeken a 
kérdéseken már túlestünk volna, 
de véleményünk szerint, éppen azok 
a nagy világpolitikai változások 
sürgetik a földbirtokpolitikai kér
dések megoldását, amelyek miatt 
némelyek elhalasztani szeretnék. 
Vessünk egy pillantást a nagy és 
hatalmas baráti Olaszország felé. 
A közel négy millióra növekedett 
lakosú Sziciliában most kezdődött 
meg a nagy földreform, a telepítési 
akció lefolytatása. Földbirtok moz
gósításnak nevezik ezt az olaszok, 
amelynek nagy arányai nem csak 
a szicíliai föld megfelelő szétosztá
sában mutatkoznak meg, hanem 
abban is, hogy hektáronkint az 
eddigi 7 mázsás termést 15—16 
mázsára akarják felemelni. Ha 
Olaszország megteheti azt, hogy 
egész súlyával belefekszik a világ
béke szolgálatának nagy munkája 
mellett nehéz birtokpolitikai kérdé
sek megoldásába, a kifejezetten ag
rárjellegű Magyarország ne tudná 
olyan időkben dűlőre juttatni poli
tikai, gazdasági és szociális életé
nek nagy problémáit, amikor erő
sebb a felelősségérzet s mélyebbről 
kerül fel a lelkikből a nemzet sor
sáért való aggódás ?

A közvélemény szavát szólaltat
juk meg, amikor fennen hirdetjük 
a kormány felé: haladjon rendület
lenül a bölcsen átgondolt belső re
formok utján s a magyar nép gon
doskodni fog arról, hogy ezek a 
reformok továbbra is a lehető leg
nyugodtabb légkörben valósuljanak 
meg. B. É.



BARS

Így érkezett el nagy királynők, Szent István- 
nak jubileumi éve, amelyben a Mindenható 
első és legnagyobb nemzeti szentünk imáit 
meghallgatva, vioaaaadott minket as ezeréves 
boldog, szabad magyar hazának.

Egy éve már, hogy a legszebb magyar 
ősz csodálatos virágokat nyitott számunkra 
s 1938. október 11 én, életünk legszebb őrzi 
napján a dicsőséges magyar Honvédség csa
patai bevonultak az Őrökké magyar Ipoly
ságra. Azóta már egy év telt el, Szent István 
szelleme ott ragyogott városuik felett, a rég 
óhajtott magyar élet ezer uj színben mutatta 
magát és az ipolyságiak neve az egész vilá
gon, különbőzé nemzetek ajkán ia hosszú 
ideig úgy élt, mint a jubileumi évben elő
ször felszabadult magyar város neve.

Szent István szellemétől és a soha el nem 
felejthető, mélységes és büszke örömtől át
hatva mindnyájunk szivéből szólok akkor, 
amikor azt inditványozom, hogy nemcsak a 
mai nemzedéknek, hanem az utánnuok élő 
ipolyságiaknak legemlékezetesebb napját szen
teljük Isten és a magyar Hssa dicsőségére 
fogadalmi ünneppé, hogy késő századok is 
érezzék azt a végtelen boldogságot, amely
ben a Mindenható részesített bennünket ak
kor, amikor ezredéves Hazánknak elsőnek 
visszaadott. Október 11-ike mindsn eszten
dőben legyen a mi legnagyobb ünnepünk, 
amelyet mi élők könnyes áhítattal, az után- 
nunk jövők pedig a dicső napra való vissza
emlékezéssel ünnepeljenek meg I

Októberben lesz egy esztendeje, hogy a 
magyarság nagy barátai megindították a har
cot az összetákolt mozaikállam ellen, amelyet 
természetes jog és történelmi jogfolytonosság 
szerint is el akartak tüntetni az uj Európa 
térképéről.

A magyarságnak ebben a munkában nagy 
feladat jutott osztályrészül, mert az egész 
müveit világ közvéleménye előtt kellett rá
mutatni arra a szörnyű tragédiára, amelyet 
Trianon indított el s amely a magyarságot 
Európa leglovagiasabb, legkeresztényebb nem
zetének egyikét a nyugati áldemokráciák el
nyomása alá sodorta.

Most egy éve volt legnagyobb szükségünk 
éleaen látó, európai tudással rendelkező, min
dent értékelni tudó nagy államférfire, aki a 
aokat szenvedett és agyonkinzott magyarság 
érdekét kellő súllyal és igaz rátermettséggel 
tudja megvédeni.

Szent István évében ilyen talpig férfit adott 
nekünk a Mindenható gróf Teleki Pál sze
mélyében, aki nemcsak a magyar élniakarás 
munkájával, hanem felkészült nagy ludasával 
és tudományos munkásságával kikereste a 
magyar népiség, a magyar etnikum legrej
tettebb zugait is. hogy az egész világ figyelő 
szeme elé teríthesse a Felvidék magyarságá
nak kívánságait, ennek a magyarságnak az 
ezeréves szentistváni magyar Hazába való 
visszatérését.

Gróf Teleki Pál, a szegedi ellenforradalom 
első élharcosa, a kormányzó ur Ö'őméllósá- 
gának egyik legelső munkatársa, a legelső 
magyar tanár és tudós telte lehetővé, hogy 
a későbbi müncheni döntés Magyarországnak 
visszaadta azokat a területeket, amelyeket 
kisebb képességű államférfi a legnagyobb 
ékesszólással sem tudott volna visszaszerezni.

Inditványozom tehát, hogy gróf Teleki Pál 
m. kir. miniszterelök ur önagyméltóságát az 
elsőnek felszabadult város közönsége dísz
polgárrá válassza, őt erről küldöttség utján 
értesítse s egyúttal felkérje, hogy 1939. évi 
október hó 11-én Ipolyság első bensőséges 
fogadalmi ünnepén vegyen részt.

Ugyanakkor, amikor gróf Teleki Pált 
Ipolyság közönsége szivébe akarja zárni, 
hogy soha el nem múló háláját az utókor 
azámára ia megőrizze, nem mulaszthatjuk el, 
hogy vele egy sorban meg ne emlékezzünk 
mindig az élen küzdő, mindnyájunk által 
tisztelt vezérünkről, Jaross Andor miniszter 
úrról.

Jaross Andor neve egybeforrott a felvidéki 
magyarság húszéves sorsával. Az ő fáradha
tatlan munkássága és mindenért áldozatot 
hozó emberi értéke emelte őt az Egyesült 
Magyar Part elnöki székébe J iross Andornak 
köszönhettük azt, hogy a cseh-szlovák kor
mányzat kénytelen volt felfigyelni minden

A népegészségügy 
nemzetvédelmi 
jelentősége

A népesség mennyiség és minőségbeli 
szaporodásának az előmozdítása mindenkor 
állampolitikai feladat volt. Már a legrégibb 
kulturnépek (az indusok, assyrek, egyipto
miak, majd később a görögök, rómaiak) is 
(elismerték, hogy az állam csak akkor nyu
godhat biztos alapokon, csak akkor fejlőd
het és virágozhat luturálisan, gazdaságilag, 
társadalmilag és katonailag, he minél több 
az egészséges polgára, minél nsgyobb az 
egészséges po'gárok szsporulata s minél 
kisebb a testileg és szellemileg fogyatéko
soknak, a társadalomellenes, munkakerülők
nek a száma. A testi és szellemi egészségre 
való ösztönös és tudatos törekvést már a 
kezdetleges kulturális és a társadalmi viszo
nyok között éló népeknél is megtslálhstjuk.

Az egészséges emberek nagyobb teljesí
tőképessége az állam szempontjából több 
produktív termelő munkát jelent, az egyén 
szempontjából pedig nagyobb kereseti lehe
tőséget, jobb ku'turália, társadalmi és gaz
dasági színvonalat, életlehetőséget, kiegyen- 
su'yozott, megelégedett egészséges életszem
léletet. s biztos alapokon nyugvó családi 
tűzhelyet.

Ha testileg és szellemileg egészségesek a 
polgárok, akkor az állam is több katonát tud 
kiállítani úgy mennyiségileg, mint minőségi
leg, tehát olyan nagyobb, erőset b hadsere
get, amelynek erkölcsi eze'leme, muokatelje- 
sitőképessége és harcírtéke a legnagyobb 
feladatok teljesítésére is képessé teszi az 
államot, úgy a határainak a megvédésében, 
mint a tekintélyének és megbecsülésének a 
növelésében.

A népek, fajok közötti állandó harc olyan 
régi, mint maga az emberiség. Mir a pri
mitív ősember is harcolt nemcsak a termé
szet viszontagsága és a vadállatok ellen, ha
nem a másik törzsbeli emberek ellen is, sőt 
ugyanazon törzsbeli ellen is, ha p'. valamilyen 
érdekellentét miatt két vagy több részre 
szakadt a törzs. A harc az emberek vele
született ösztönös tulajdonsága a az em
ber már ezzel a természeti adottsággal jön 
a világra. A világtörténelem folyamán is 
éppen azok a népek pusztultak ki, tűntek el 
a történelem szinterérö', amelyeknek harci 
erényei, a legfontosabb léttenntartó tu’ajdon- 
ságai fogyatkoztak meg. Napjainkban is lát
hattuk, hogy csak azok a népek bírnak ön
álló államfentertó kéoességekkel, amelyeknek 
megvannak 
nyei. Azok 
azokkal a 
ségesek a 
fentartásához, 
képességekkel 
fajok, népek 
létért folytatott 

a megkövetelt katonai harci eré- 
a népek, amelyek nem bírnak 
tulajdonságokkal, amelyek szük- 
szabad és független állami élet 

azok bármilyen kiváló más 
is rendelkeznek, elbuknak a 
közötti fokozott versengés és 
küzdelemben.

magyar sérelemre, az ö vezérsége alatt foly
tatott parlamenti harcok tették lehetővé, hogy 
Európa is felfigyeljen reánk a az ő politikája 
vezetett bennünket vissza az édes magyar 
Hazához. Éppen ezért inditványozom, hogy 
a felvidéki magyarság érdekében kifejtett és 
illően nem jutalmazható munkásságáért Ipoly
ság város közönsége díszpolgárává válassza 
s a díszpolgári oklevelet részére első foga
dalmi ünnepünk napján ünnepi közgyűlés 
keretében kiszolgáltassa.

Inditványozom továbbá, hogy ott ahol a 
m. kir. hadsereg csspatai először lépték át a 
volt határt, emléktábla állíttassák ezzel a 
szöveggel: „Itt lépte át a felszabaditó m. kir. 
honvédség első Ízben a trianoni határt 1938. 
évi október hó 11 én.“

Az indítványt a közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel elfogadta, majd utcát neveztek el 
Sajó Sándorról, a neves költőről, Ipolyság 
szülöttéről és Pálmay századosról, az 1919 
évi felvidéki harcok legendás hírű vezéréről, 
Ipolyság és Láva felszabadítójáról.

A lévai nők 
a magyar honvédekért

A helybeli Vöröskereszt Önk. Ápoló
női Szervezete tekintettel arra, hogy a 
tél veszedelmesen elöreveti árnyékát s 
a határon őrtálló katonáink máris na
gyon fáznak, meleg holmik gyűjtését, 
illetve kötését kezdte meg. Szeretettel 
kérünk mindenkit, aki sapkák, érmele- 
gitők, harisnyák, kesztyűk kötésére vál
lalkozik s ezzel magyar véreink segít
ségére kiván lenni, jelentkezzen október 
5-től kezdve minden hét csütörtök dél
utánján 5 órától 7-ig a Stefánia Szö
vetség Egészségházában (Felszabadulás 
útja, Gyapay-ház). Ugyanott mintada
rabokat, útbaigazításokat adunk s ké
sőbb feldolgozásra pamutot osztunk 
szét. Asszonyok, lányok munkára fel, 
mert ha mi segítünk, akkor az Isten is 
megsegít bennünket I

A vezetőség.

— VÁRMEGYÉNK KÖZIGAZGATÁSI BI
ZOTTSÁGA elhatározta, hogy üléseit ezentúl 
minden hónap második szerdáján fogja 
tartani.

Egy nép ál amfenntartó képpsaégei közül 
döntő jelentőségű az állam létére polgá
rainak a katonai h irci erényeinek a milyen
sége. Mivel pedig a fokozott nemzetvédelmi 
katonai követelményeknek elsősorban csak 
a testileg és szellemileg teljesen egészséges 
emberek erköcii és munkateljesitőképpessé- 
ge tud megfelelni, ezért a 20-ik század fej
lett államközösségeiben különösen fontos 
jelentősége vsn a népegészségügynek, az 
állampo'gárok egészségének.

A számszerűleg kicii nép is biztosítani 
tudja független, önálló életét és szabad fej
lődési lehetőségét, ha kiválók a küzdelem
hez szükségéé életerői, a katonai erényei, a 
a számbelileg nagyobb nép is elbukik, ha 
nincsenek meg előbbi képességei. A katonai 
erények ápolásának az e hanyagolása nem
zeti kataaatrófát jelent. Az államot csak ■ 
nép egészséges életereje tudja fenntartani.

Égy nép vitális képesvégei elsősorban ■ 
hadseregének a minőségében, a katonai eré
nyeiben nyilvánul meg Az a nép, amelynek 
katonai-harci erényei meggyengültek : a vissza
fejlődés útjára lépett, s önálló állami létét 
nem önmaga irányítja, hanem a történelmi 
események sodra. A lázas sietséggel beveze
tett angolországi általános védkötelezettség 
bizonyítja a legszebben, hogy mit jelent az 
állami lét szempontjából a kötelező katonai 
szolgálat. Felismerték az angolok, hogy mi
lyen fenyegető veszélyt jelent a katonai eré
nyek hatékony ápolásának az elhanyagolása. 
Az uj angol védsrő törvény a legékesebb 
cáfolat minden álmodozó, antimilitarista, azo- 
batudóa elgondolására.

A nép katonai erényeinek a kimunkálása 
tehát elsőrendűen fontos állmapolitikai feladat. 
Az általános védkötelezettség nem jelent tá
madó háborúra való készülődést, hanem je
lenti egyrészt a nép vitális érdekeinek az 
önvédelmi, másrészt a további egészséges 
fejlődésének a biztositását és előmozdítását.

Minden tényezőnek tehát oda kell hatni 
hazánkban, hogy mindkét nembeli ifjúsá
gunk testileg és szellemileg a legrgészsége- 
sebb legyen, s katonai erényeinek, a leg- 
nagyobbtoku teljesítőképességének mindenkor 
a birtokában legyen. A hadsereg nem öncé
lú testület, hanem az ifjúságunk nevelésének 
nélkülözhetetlen tényezője, a népi és katonai 
erényeinknek, a nemzeti öntudatnak fenntar
tója és fejlesztője, önálló, független nemzeti 
létünknek a letéteményese.

Mindnyájunknak hazafias szent kötelessége 
tehát, hogy honvédségünk iránt, melynek 
örök forrása maga a nép, bizalommal és sze
retettel viseltessünk s annak munkáját köz
reműködésünkkel megkönnyítsük éa előmoz
dítsuk, mert s haza védelmének, a jobb, 
egészségesebb, boldogabb nemzedék kifejlő
désének legbiztosabb záloga - honvédségünk 
erkölcsi és fegyveres ereje.
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Időszerű kérdések a 
földrajztanításban

(Befejező közlemény)

Ilyen diogramm nagyban elősegíti a Föld ál
lamainak emlékezetbe vésését.

így érdekes és a tanuló könnyen megjegyzi, 
hogy Anglia gyarmatai az anyaországnál 139x 
nagyobbak, Belgium gyarmata 80x, Hollan
diáé 60x, Franciaország és Portugáliáié 22x, 
végül Olaszország gyarmatterülete lOx olyan 
nagy, mint az anyaország. Könnyen tájékozó
dást szerzünk Angolország tengeri uralmáról 
olyan térképről, amely külömböző vonalakkal 
tünteti fel, mely részét uralja az Óceánoknak 
teljesen (tehát Atlanti és Indiai Óceán nagy 
részét), melyeket bizonyos feltételekhez kötve 
(a Dél-Amerika-i Atlanti part, vagy a Hátsó 
India és Ausztrália közti tenger), azután mely 
része a tengernek van politikai barátság alap
ján biztosítva (Kanadától Délamerika északi 
részéig terjedő Altanti part). Nagyon tanul 
ságos a gazdasági jólétét megvilágító, u. m. 
agrárolló, mely pl az 1910-es év gazdasági 
helyzetéhez viszonyítja a mai állapotot, s azt 
mutatja, hogy az élelmicikkek ára és a lakás
viszonyok olcsóbbodtak, a tüzelő anyag és 
az iparcikkek árai emelkedtek. Minél jobban 
eltávolodik a két tényező az egységül vett 
1910-es állapottól, vagyis minél nagyobb az 
agrárolló, annál kedvezőtlenebbek az állam 
gazdasági körülményei.

A gyarmatkérdések világpolitikai vonatko 
zása ma előtérbe került, azért rámutatok ar
ra, milyen nagyok a gyarmatok az anyaor
szághoz viszonyítva.

A középiskola felső osztályaiban összesen 
csak heti 3 órában tanitjuk a földrajzot, így 
a most vázolt anyag ebbe a keretbe nehezen 
illeszthető be. Addig is, mig el nem tudjuk 
érni, hogy a középiskola valamennyi felsőbb 
osztályában helyet foglaljon a földrajzi ön
képzőkör. A tanulók önmunkásságának sike
rét nagyban előmozdítja itt maga a tanár, akj 
valósággal behatol a gyermeki lélek sötét 
kamrájába, s hatások érvényesítésével igyek
szik a kialakított negatív képet pozitívvá átenni. 
Az önképzőkörben dolgoztattam fel aktuális 
kérdéseket hazai és külföldi újságcikkek, 
könyvek, filmek, előadások nyomán (pl. Ja
pán nagyhatalmi terjeszkedése vagy a tokiói 
földrengés, azután az őserdő képe és a 
Kárpátegyesületben hallott előadások ismer
tetése). Beszámoltak a rádió diákfélórájában 
közvetített földrajzi vonatkozású kérdésekről. 
Sok eredetiség nyilvánult meg a hazai, — 
sokszor külföldi kirándulások feldolgozásá
ban, a cserkésztáborozás alkalmával szerzett 
tapasztalatokról, ezek közül a jobbakat az 
Ifjúság és Élet is közölte. Főbben foglalkoz
tak a világháború harctereinek földrajzával, s 
arról térképeket is készítettek. A világkeres
kedelem és a világgazdaság nevezetesebb 
kérdéseit ép úgy feldolgozták, mint a világ
városokat. Az önképzőköri munkásság koro
nája azonban a megszállás alatt levő terüle
tek állandó ébrentartása volt, s azokról 
egyúttal képeket is vetitettek.

Befejezésül megemlítem, hogy a középisko
lában ne csak tanítsuk a földrajzot, hanem 
geográfiai öntudatra is neveljünk. Értse és 
érezze meg a tanuló, hogy a Dunamedencék 
között a tiz milliónyi magyarság a központ
ban van és egy tömegben számottevő ténye
ző. A világháború elölt az élettérrel, most az 
élettérért küzdünk, a mai magyarság a terü
lethez viszonyítva tülságban van, mert még 
régen — Strömpl szerint — 35 magyar ju
tott egy km2-re, addig ma több, mint kétszer 
annyi, s a bennünket környező államok kö
zött sehol sem találunk ilyen nagy arány
számot (Románia 33, Jugoszlávia a szerbekre 
vonatkozva 20). Ez is fokmérője a magyar 
nemzet dinamikus erejének.

A Földrajzi öntudatra való nevelést 
szolgálja a honismeret és a hon megértése, 
mert csak a kettő együtt váltja ki az igazi 
honszeretetet. A világjáró magyarok (Körösi 
Csorna Sándor, Vámbéri Ármin, Biró Lajos, 
Stein Aurél, Magyar László stb), akik mun
kásságukkal dicsőséget szereztek a magyar 
névnek, álljanak követendő például az ifjúság

KDLONFÉLÉI^J
— KULTURKONGRESSZUS LÉVÁN. A 

Migyar Kulturális Egyesületek Országos S:ö- 
vetságe az alábbi előzetes értesítést közli : 
A Felvidéki Kulturá is Egyesületek Szövet
sége gróf Révay István vezetésével legutóbbi 
közgyűlésén testületileg belépett Szövetsé
günkbe. Ezért legközelebbi közgyűlésünket 
és a Felvidéki Kulturális Kongresszust október 
13. és 14. nspján a SzMKE székhelyén, Lé
ván tartjuk dr. Kállay Miklós ny. miniszter 
elnökletével. A kongresszus bizottságai a 
Felvidék és Kárpátalja népművelési éa kul
turális idegenforgalmi kérdéseit tárgyalják, 
dr. Antalfia Antal káltuszminiszteri min. ta
nácsos és gróf Z chy Nándor országgyűlési 
képviie'ö vezetésével, dr. Hankiss János, dr. 
Milliker Rezső (egyetemi tanárok), dr. Szik- 
lay Ferenc előadásában. Az ünnepi beszédet 
dr. Jankovich Marcal mondja. A kongreez- 
szua nemzeti jelentőségére tekintettel lehető
leg minden kulturegyeaület képviselje megát. 
A kongresszuson réaztvenni kívánók az el
látásért (október 13. ebéd, vacsora, szállás, 
október 14. reggeli, ebéd, be és kiszállítás 
borravaló nélkü) 8 pengőt, a kongresszusi 
nyomtatványokért 2 pengőt, összesen 10 P-t 
küldjenek be Schubert Tódor Léva címére. 
Kedvezményes, féláru utazás. A kongresszus 
és a rádió által is közvetíteni tervezett kul- 
tűrést részletes műsorát lapunk következő 
számában közöljük. A kultureat egyik nagy 
érdekessége a közelmúltban felfedezett ős
régi lévai és környéki énekeknek a Lévai 
Dalárda előadáaában történő bemutatása 
leaz. A Magyar Kulturális Egyesületek Or
szágos Szövetsége ennek a kongresszusnak 
Láván való megrendezésével Láva és vidé
kének magyarságát kivánja megtisztelni, tár
sadalmunk ezt a kitüntetést bizonyára tö
meges megjelenésével fogja honorálni és azt 
a magyar kultúra ünnepévé avatja. Hölgye
inket magyar ruhában kérjük megjelenni.

— A KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG mult- 
heti üléséről megjelent tudósításunkhoz pót
lóén még a következőket jelentjük : Az ál- 
lamépitészeti hivatal főnöke részletesen be
számolt a Bars—Hont vármegye területén 
folyamatban levő vagy bsvégzett ut és hid- 
épitésekrő', útjavításokról hengerlésekről és 
anyagszállitáaokró1. Végül az ut és hídterve
zésekről. A balasaagyarmat—pozsonyi ál
lami ut Hont—Garammikola közötti azaka- 
tz.ta a vonalvezetés belügyminiszteri jóvá
hagyása a helyszínén megtörtént, ■ részletes 
felvételek és a tervezés fo'yamatban vannak. 
A deménd—füzesgyarmati törvényhatósági ut 
építésére hirdetett versenytárgyalás során az 
illetékes minisztériumok az építéssel Juhász 
István Pál bpesti vállalkozót bízták meg, aki 
az összes munkákra, a kavicsanyagnak be
szerzése és szállítása kivételével 161 ezer 
pengős ajánlatot télt. A munka már meg
kezdődött. A garamszentgyörgy—füzesgyar
mati törvényhatósági utón levő kéinyilásu, 
köboltozatu hid helyébe épitendő nyolc méter 
nyílású vasbeton hid tervezése megkezdő
dött. A tiszti főorvos jelentése szerint Bars 
és Hont vármegyék közegészségügyi állapota 
szeptember havában általában kielégítő volt. 
A hevenyfertőző megbetegedések közül tífusz 
15, diftéria 4, trachoma 23, malária 2, skar- 
latina 8, léptene 2, szamárhurut 2 esetben 
észleltetek. Az 56 hevenyfertöző megbetege
désből kettő volt halálos kimenetelű. Az or
vosok 16 újabb nyilt gfimőkóros megbete-

elött, s erősítsék bennük a nemzeti öntuda
tot. Az érzelmi körülménynek a tanításban hi
ányoznia nem szabad, mert máskülönben 
olyan hangszeren játszunk a tanulók előtt, 
melyen hurok nincsenek. Ha a geográfiai ön
tudat magvát sikerült tanítványaink leikébe 
elhinteni, ha olyan ifjúságot nevelünk, mely 
geográfiai öntudattól áthatva tisztán látja a 
magyarság helyzetét, gazdasági és politikai 
törekvéseit, úgy bízvást remélhetjük, hogy 
megvalósulnak Kossuth Lajos szavai; „Ma
gyarországot a poklok kapui sem döntik 
meg”.

gedést jelentettek, ezek közül egy volt ha
lálos kimenetelű. Ctánk községben négy dif- 
tériás megbetegedés történt, két halálesettel. 
A védőoltások folyamatbsn vannak, a fertő
zés forrását bakteriológiai vizsgálattal kere
sik. C tárán m. Irir. fővegyész Ipolyságon piac 
és tejgyüjtő, továbbá husüzleteknél vizsgála
tot tartott és mintákat vett. Ipolyság és Ve
rebély az államtól Röntgen-gépet és mikro
szkópot kapott Közegészségügyi kihágás 
miatt ötesetben indult eljárás. A Zö'dkeresz- 
tes körzet tanáciadásán 1046 egyén jelent 
meg. A Stefánia Stövelség tanácsadásán 
megjelent 26 terhes nő. 74 csecsemő és 46 
kisgyermek. A védőnők meglátogattak 14 
terhes nőt, 28 gyermekágyast, 164 csecse
mőt és 168 kisdedet. A negyedévi cukor és 
tejakció folytatólagosan kerül lebonyolitásra. 
A főállatorvos jelentése szerint a megye te
rületén a ragadós állati betegségek szünőben 
vannak. A földm. min. az ebek veszettség 
elleni kötelező védőoltását a visszacsatolt te
rületen is elrendelte. Ezen intézkedést meg
okolja a Dunántu'on 1936 óta évenként 
végrehajtott oltások jól bevált eredménye. A 
miniszteri rendelkezés szerint az októberiig 
önként be nem oltatott ebeket hatósági oltási 
akció során kell védőoltásban részesiteni, 
amelyhez az előkészületek folyamatban van
nak. A helyhatósági állatorvosi állások be
töltését sürgetik az állategészségügyi rendé
szeti teendők. A fö'dm. minisztériumba az 
alispán az erre vonatkozó tervezetet felter
jesztette s meg van a remény arra, hogy az 
állatorvosi körök szervezése és betöltése ha
marosan megtörténhetik. Bars—Hont terüle
téről a vágómarha kivitele külföldre megin
dul. Az elmúlt hónapban Németausztriába 
az ípolysági járásból 40, a lévaiból 20, a 
zseliziböl 16, a verebélyiből 20, Máltába a 
verebélyiböl 60, U aszországba az Ipolysági
ból 10, a lévaiból 20 és a verebélyiből 30 
darab vágómarhát, összesen 126 darabot 
szállítottak ki. A kialakult eszmecsere során 
a közigazgatási bizottsági tagok sajnálattal 
állapitolták meg, hogy a vármegye mező
gazdasági lakossága az exportban nem vehet 
olyan mértékben részt, amilyet a külföldi 
kereslet megkíván. A lattenyésztésünk cse
kély, sertéstenyésztésünk pedig számba sem 
jöhet, olyan kicsi. A lakosság anyagi meg
erősödését nagymértékben szolgálná az ál
lattenyésztés megfelelő színvonalra és nagy
ságra való emelése Ennek érdekében a tél 
folyamán fel világosító propaganda előadáso
kat fognak rendezni, minek során beviszik a 
falu köztudatába az állattenyésztés nagy 
nemzetgazdasági jelentőségét.

— a bírák és ügyészek országos 
Egyesületének komáromi osztálya dr. Valló 
Jánost, a lévei járásbíróság elnökét, választ
mányi tagjává választotta meg.

— A BAROSS SZÖVETSÉG LÉVAI SZERVEZE
TÉNEK VÁLASZTMÁNYA f. hó 27-én Schubert 
Tódor kormányfőtanácsos elnökletével tartotta első 
ülését. A választmány örömmel vette tudomásul 
Kern Oszkár, a Baross Szövetség lévai szervezete 
ügyvezető elnökének a kereskedelmi és iparkamara 
levelező tagjává történt megválasztását. Kern Osz
kár terjedelmes jelentésben számolt be a lévai 
szervezet eddigi működéséről. A beszámoló során 
megtudtuk azt, hogy az elnökség számos ügyben 
eljárt a Baross Szövetség központjában, továbbá 
a központi igazgatósággal együttesen interveniált a 
kereskedelmi minisztériumban a kereskedelem es 
az ipar többrétű érdekeiben. A jelenlést a választ
mány egyhangúan tudomásul vette. Ezután az eg>es 
választmányi tagok terjesztettek elő nézeteiket kü
lönféle szakkérdésekben. Ezeket az ügyeket a veze
tőség felterjeszti a Szövetség központjába további 
eljárás, illetve az orvoslás iránti közbenjárás céljá
ból. Igv panasz tárgyává tétetett a szövetkezetek 
terjeszkedese a visszacsatolt részeken, amelyeknek 
a zsidótörvény meghozatala előtt más jelentőségük 
volt, de most, a zsidótörvény vágrehajtásakor ezek 
a szövetkezetek, amelyek tagokkal nem rendelkez
nek, tehát mindenki részere kiszolgálnak árut, éppen 
a kezdet nehézségeivel küzdő gyönge tőkéjű ke
resztény kereskedelemnek és iparnak csinálnak erős 
konkurrenciát. Ugyancsak panaszolták a kisipar és 
kiskereskedelem hitelellátásának mai nehézségeit: 
a hitelellátás a most kialakuló keresztény közgaz
dasági élet kezdeményes megszervezése érdekében 
okvetlenül megoldandó probléma. A választmányi 
ülés állást foglalt az állami önállósitási alap meg
felelő felemelése érdekében, mert a rendelkezésre 
álló jelenlegi alap kicsinek mutatkozik, abból az 
okból, mert az estik az anyaország részere készült, 
igy a visszacsatolt részek arányában az alapot nö
velni szükséges. Ugyancsak Intervenciót kíván a 
választmány a külföldi gyárosok és kereskedőknek 
a visszacsatolt részek kiskereskedői és kisiparosai
val szemben fennálló követeléseiknek a tapasztalt 
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könyörtelen behajtása miatt. Itt az egyének teher
bíró képességének megfelelő részletfizetéseket kell 
engedélyezni. A választmány a csehek által kivetett 
magas adok jelenlegi behajtásánál méltányos eljá
rást és a végrehajtások felfüggesztését, a szakipa
rosok erőteljesebb támogatását kéri a közhivatalok 
részéről, továbbá pedig a nyilvános pályázatok el
készítésére elegendő határidőt. Végül a választmány 
az iparengedélyek revíziója kapcsán beállított stróch- 
mannok elleni törvényes eljárást kér. Elhatározta 
a választmány, hogy ezentúl havonta fog ülést 
tartani, mégpedig minden hónap első hetében de 
rendkívüli ügyek felmerülésénél máskor is. Már az 
első választmányi ülés is azt a benyomást keltette, 
hogy a Baross Szövetség helybeli szervezete alkal
mas arra, hogy erőteljesen képviselje a keresztény 
kisipar és kiskereskedelem érdekeit, de kívánatos, 
hogy kérelmei méltánylással is találkozzanak. Schu
bert Tódor elnök záróbeszédében felhívta a jelenlé
vőket, hogy teljes erejükkel álljanak a békés kon
szolidáció szolgálatába, mert az átszervezés ne
hézségeit csak igy lehet legyűrni s a közgazdasági 
élet igazi táplálója csak a nyugodt és békés társa
dalmi légkör lehet.

— KITÜNTETÉSEK. A Kormányzó Ur 
dr. Haiczl Kálmán szenlszéki tanácsos, sző- 
gyóni plébánost, a neves történészt, lapunk 
illusztris régi munkatársát és Blndy Endre 
ág. ev. főesperest, lévai lelkészt, a volt fel*  
vidéki Magyar Evangélikus Szövetaég elnö
két, a hitélet terén szerzett érdemei elisme- 
réseképen kormányfőtanácsossá nevezte ki. 
Pénteken az Egyesült Magyar Párt küldött
sége kereste fel Bándy Endrét és Schubert 
Tódor járási elnök a párt üdvözletét tolmá
csolta a legfelsőbb helyről jövő kitüntetés 
alkalmából ■ beszédében kiemelte Bándy 
Endre törhetetlen magyar közéleti munkás
ságát, amellyel kiérdemelte a kitüntetést. 
Bándy Endre megindultan köszönte meg az 
üdvözlést.

— FELVIDÉKI BÁNYAVÁROSAINK : Sel
mecbánya, cimen a Magyar Rádió kassai 
hullámhosszán, október 7 én 11.05 érái kez
dettel Koperniczky Kornél előadását közvetíti.

— VALLÁSOSEST. A Soli Deo Glória diákcso
portja ma este 6 órai kezdettel a lévai református 
templomban vallásosestet rendez. „A hétköznapok 
tűzpróbája*  cimen előadást tart Szabó István. Ju
hász József es Tripiska Márta szavalatai után a 
balatonszárszói konferenciáról beszámol Vida Zsu
zsanna Az igehirdetést Kemenyik József végzi. 
Imádkozik Czegledy Pál espereslelkész. Belépődíj 
nincs, adományokat az ifjúsági célokra fordítják.

— KINEVEZÉSEK. Dr. Jávorszky Józsefet Bars- 
fűssre, dr. Horváth Gézát Barsendrédre ideiglenes 
minőségben körorvossá neveztek ki.

— A LÉVAI SZÜRET nem sok jót igér. A késő 
tavaszi ködök megnövelték a peronoszporát, amely 
a szép kilátásokat letörte. A kereszthegyi szüret 
okt. 1-én, a kákái 2-án, az ólevai 4-én es az or- 
bánhegyi szüret 7-én kezdődik.
- SZUDY NÁNDOX KÉPKIÁLLITÁSA. Szudy 

Nándor garamszentgyörgyi ref. lelkész és festőmű
vész képeinek gyüjtemenyes kiállítása ma nyílik 
meg Budapesten, a „Műterem" kiállítási termeiben.

— SZÜRETI MULATSÁG. A kálnai iparos ifjúság 
ma este a Hrusaa-féle vendéglőben szüreti mulat
ságot rendez.

— A BÚZA TERMELŐI ÁRÁNAK megóvása ér
dekében a kormány rendeletet adott ki, amely meg
tiltja és büntetés alá helyezi a búzának a Futura 
által fizetett áraknál alacsonyabb áron vásárlását, 
ha ennek célja továbbeladás vagy feldolgozott álla
potban való forgalombahozás. Alacsonyabb vételár 
kikötése vagy fizetése esetében az eladó a vételár 
megfelelő kiegészítését követelheti.

— ÉRTESÍTÉS. A rimaszombati m. klr. állami 
gyermekmenhely igazgatósága közli, hogy az ezen
túl gondozásba vett gyermekek gondozási diját a 
mai naptól, október 1-töl felemeli és a következő 
összegben állapítja meg: 2 éves korig havi 11,2-7 
éves korig havi 9, 7—12 eves korig havi 8, 12—15 
éves korig havi 7 pengő. Akik elvállalnák egy men- 
helyi gyermek gondozását, érdeklődhetnek a városi 
szociális irodában. (Piarista Rendház, emelet 28 sz.)
- A LÉVAI KERESZTÉNY MUNKÁS EGYLET 

rendkívüli közgyűlését október 8-án délután négy 
órakor tartja, melyre ezúton is meghívja tagjait 
a Vezetőség.
- SZÜRETI MULATSÁG LÉVÁN. A Lévai Ke

resztény Munkás Egylet szokásos szüreti mulatsá
gát október hó 8-án tartja. Bővebb értesítés a meg
hívókon. Vezetőség.
- A BÚVÁR uj száma pompás képekkel illuszt

rált cikkeket közöl a mikroszkóp fejlődéséről, a 
zürichi kiállításról, a libiai autósa trádáról, a Szé
kelyföld szövőiparáról, az ősvilági állatokról, a 
csecsemő tornájáról, Xántus János küzdelmes életé
ről. Valamennyit kiváló magyar tudósok írták. „A 
tudomány műhelyéből" cimü rovat a természettudo
mány és a technika időszerű kérdéseivel foglalkozik
- INTERNÁLTAK EGY VOLT CSEH TISZ

TET. Szerdán este az esti homályban egy jól öl
tözött polgári ruhás egyén surrant át a határon. A 
magyar határőrök elfogták. Kihallgatása alkalmával 
előadta, hogy a cseh mozgósítás idején mint tiszt 
Léván szolgált a tankezredben és most a francia 
idegen légióba készült. További intézkedésig Léván 
internálták.

- A LÉGOLTALMI LIGA csoportja rendezése
ben m. hó 11 — 12.-ig 10 napos tanfolyam volt légol
talmi oktatók kiképzésére A tanfolyam tananyaga 
felölelte a légoltalom alapismereteit, a tűzoltói,- a 
gázvédelmi,- a műszaki,- az elsősegelynyujtási es 
a falu légoltalmi ismereteit. A tanfolyam előadója 
Czrha Gyula oki. mérnök, a bpesti orsz. L. L köz
pont kiküldöttje volt, aki nagy szaktudással élveze
tes előadásban ismertette a legoltalommal kapcsola
tos összes tudnivalókat. A tanfolyamon 47 hallgató 
vett részt. Ezek közül 32 hatósági kiküldött, a töb
bi önkéntes hallgató volt. Verebély, Nagysalló, 
Csata és Zseliz 2—2 kiküldött hallgatóval vett 
részt a tanfolyamon. Az oktató képesítés Írásbeli, 
szóbeli- és előadói viszgábol állott. Oktató- képe
sítési oklevelet nyert a hallgatók összesége, aki 
vizsgára jelentkezett. Ezek feladata lesz a rövid 
időn belül kinevezett házcsoport parancsnokok ki
képzése. Nagyon kivánatos lett volna, ha a lakos
ság köréből többen vettek volna részt az ingyenes 
tanfolyamon, saját érdekükben is megismerked
hettek volna a hasznos tudnivalókkal. Mi akik 
hallgattuk az előadást, csak hálával gondolunk 
előadónkra.

— LENGYEL MENEKÜLTEK LÉVÁN. 
E hó 25-én délután 594 Iefegyrerzett 
lengyel katona, köztük 39 tiszt, érkezett 
vonaton Lévára. A tisztek között két alezre
des van. A lengyeleket a régi laktanyában 
internálták.

— HALÁLOS AUTÓGAZOLÁSOK. Megren
dítő szerenciétlenség történt m. hó 20 án d. u. a 
Koháry utcának a Hegyalja utca telöli ré
szén. Maczák Gyula lévai gépkocsi tulajdo
nos arra haladt kociiján a Kardos Ferdinand 
kéméndi tartalékol határvadáas honvéd pedig 
lovat vezetett haza a kovácstól, patkolás után. 
A ló az autó zörgésétől idegeskedni kezdett, 
ám Mtczák nem állította meg kocsiját. A ló 
egyszer ciak megugrott a ekkor Kardost az 
odaérő autó sárhányója elkapta s mintegy 
tizméternyire magával hurcolta három ulszéli 
kőrakáson keresztit'. A szerencsétlen katona 
térdtörést és koponya alapi törést szenvedett 
és a helyszinen meghalt. Msczákot a rend
őrség letartóztatta. Kardos Ferdinand két
hónapos házas volt a a kovácsnál, mig a 
lovát patkó ták, levelet irt a feleségének. — 
A vizsgálat megejtésére & komáromi törvény
szék vizsgálóbirója is megjelent Láván, az
után Msczákot a komáromi törvényszék fog
házába szállították. — Két nap múlva, szept.
22-én  este a gényei utón is halálos szeren
csétlenség történt, amelynek áldozata Am- 
atetter Lász'ó lévai származású 27 éves kis- 
óvári vendéglős. Amatetter Láváról hazafelé 
igyekezett kerékpáron s szembe jött vele 
motorkerékpáron Szokol Géze, a lévai ura
dalom tiaztviselője. Hogy a szerencsétlenség 
miként történt, azt a rendőrségi vizsgálst 
által véghezvitt rekonstruálásból állapították 
meg, mert a szerencsétlenségnek szemtanúja 
nem volt a Amstettert és Srokolt az arra 
menők lelték eszméletlen állapotban, mire a 
rendőrséget figyelmeztették. A rendőrség 
autón sietett a sserencsétlonség színhelyére 
és a lévai kórházba szállították mindkettő
jüket. Amstetter, aki súlyos koponyaalapi 
törést szenvedett, 24-én délelőtt meghalt. 
Szokol, aki azintén a fején sérült meg, job
ban van. A vizsgálat megállapítása szerint, 
amelyet a rekonstruálás alkalmával készített 
fényképekkel erősitenek meg, Amstetternek a 
kerékpárján volt lámpa, de a sza
bálytalan oldalon haladt. Lehetséges, hogy 
Amstetter szemét Szokol motorkerékpárjának 
reflektorfénye elkápráztatta és ennek követ
keztében tért át az ut jobb oldalára. A sze
rencsétlenül járt törekvő és munkás Amstet
ter Lászlót, aki csak két év előtt nősült s a 
lévai Liska Irént vette feleségül, 26-án te
mették el a kórház halottas házából, nagy 
részvét mellett.

CSODA-DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű.

Háziasszonyok figyelmébe I

KAPHATÓ MINDEN FÜSZERKERESKEDÉSBENI

SPORT
ÉRSEKÚJVÁR S. E. NYÁRH1D - LTE 4:0 (2:0) 

Biró: Koháry Galánta. — Az LTE Németh 1. he
lyén Csákányival, egyébként komplett csapattal 
állt fel! Az ESE a Csehországból hazatért Polják, 
Cslcsátka, Svidrony, Krajcsir, Banyárés Kováts, iga
zolatlan játékosai szerepelt. Már az elején kitűnt, 
hogy az LTE védekezésre szorul és szórványos 
támadásai az ÉSE jól működő védelmén akadnak 
le. Az ÉSE elég könnyen rúgta góljait. Dohány ka
pus kissé bizonytalanul vedett, két gólban benne 
volt. A csapat legjobb része Matulányi-Ujvári hát
védpár. Németh II javuló formát mutat és állandó 
tagja lesz a csapatnak. Benyovszky és Ocsiák kö
zepes volt. Csákányi gyengén játszott, Halászt ál
landóan erősen fogták, nem tudott eredményes lenni. 
Nemcsok, Horváth II és III megfeleltek. Az LTE 
a mérkőzést megóvta.

MA VASÁRNAP d. u 3 órakor a Gutái Sport 
Egylet játszik Léván bajnokit. Az LTE reméljük ösz- 
szeszedi magát s megnyeri e fontos mérkőzését.

DIVATOS KABÁTSZÖVETEK legújabb színekben, 
ruha anyagok és hozzávalók, fővárosi választékban 
állnak rendelkezésre Widder divatboltjában, a ma
lommal szemben.

FOGORVOSI RENDELŐ ÁTHELYEZÉSE. Értesi- 
tem t. pácienseimet, hogy lendelőmet Deák Ferenc 
utca 20. szám alá helyeztem át. Bodánszky Irén, 
áll. vizsgázott fogász.

Gyászköszönetek.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, 

kik nővérem elhunyta alkalmából részvétükkel 
felkerestek és öt utolsó útjára elkísérték, ez
úton mondok hálás köszönetét.

Kottek Ferenc,

Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazon 
rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, 
úgyszintén a férfi Mária Kongregációnak, kik 
felejthetetlen jó fiunk tragikus elhalálozása 
alkalmával mély fájdalmunkban részvétükkel 
felkerestek és öt utolsó útjára elkísérni szí
vesek voltak.

Amstetter János és családja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések: Petrás János és Karafa Lídia leánya 

Valéria — Béres István és Herda Mária fia Dezső
— Szalay Lajos és Dudás Rozália halvaszületett 
leánya.

Házasság : Peterke Sándor ref. és Panko Anna 
r. k. — Zsóka Lajos r. k. és Sinko Anna r. k. — 
Budaváry Ferenc r. k. és Schmid Anna r. k. — 
Knapp József izr. és Schönfeld Anna izr.

Haláleset: Schwartz Lászlóné sz. Bacskádi Gi
zella 41 éves — Amstetter László 27 éves — Tóth 
Erzsébet 11 éves — Beran Julianna 73 éves — 
Loderer János 73 éves — Tóth Margit 38 éves — 
Schroth Mária 29 éves — Petrás Valéria 3 napos
— özv. Trizna Jánosné sz. Bencsik Lidia 78 éves.

194 — 1939. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai áll. líceum igazgatósága (volt 

tanítóképző) szőlőtermését okt. hó 8-án 
(vasárnap) d. u. 3 órakor a helyszinen 
elárverezi. A szőlőtermés megtekinthető 
az árverés előtt.

IGAZGATÓSÁG.

2 szoba, kiskonyha kiadó Szent István 
ut 12. 1098

Vennék
mos vállalat Léva.

motort */ a—1 
„Volta" villa-

1099

A városi Vigadó I. emeletén egy 4 
szobás, összkomfortos lakás 

október 1-töl kiadó. Bővebb felvilágosítást a 
városi gazdái ügyosztály ad. 1101

Foszlós, puha és szapora 
lesz a KENYERE, ha 

Pánifer
kenyérsütöport tesz belel
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Pályázat
A Lévai Katolikus Kör a meg

üresedd házgondnoki állásra pályá
zatot hirdet. Csak képesített szakem
berek pályázatait veszik figyelembe. 
Pályázatok beadhatók október 16, 
délig, Guba János aligazgatónál. A 
feltételek ugyanott megtudhatók.

Igazgatóság.

Léva megyei város polgármestere.

8129-1939 — II-Ba. szám.

TÁRGY : Kirakatok, üvegfalak és egyéb 
építési anyagok eladása.

Hirdetmény.
A vármegyeháza átalakítása alkalmával 

feleslegessé vált üzleti kirakatok, üvegfalak, 
ablakok stb. nyilvános árverésen lesznek el
adva 1939. évi október hó 2-án d. u 3 óra
kor a városmajorban ; a még ki nem szedett 
kirakatok pedig a vármegyehazán a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellenében.

Léva 1939. szeptember 26.

VOJTÁS s. k. 
polgármesterhelyettes- főjegyző.

Léva megyei város polgármestere.

79-légo.-1939. szám.

TÁRGY: Légoltalmi, gázvédelmi felsze
relési tárgyak összeírása.

Felhívás.
Bars és Hont k. e. e. vármegyék Alispán

jának 88. eln./1939. ssámu felhívása alapján 
elrendelem, hogy a város mindazon polgára, 
valamint a cseh megszállás alatt üzemi légol
talmi szervezet létesítésére kötelezett gyár, 
üzem, intézmény, magán- és közhivatal tulaj
donosa, illetve vezetője, akinek birtokában 
cseh származású légoltalmi, gázvédelmi fel
szerelési eszköz (gázálarc, gázálarc-betét, gáz
védő ruházat stb.) van, a városi légoltalmi 
ügyosztályon (Uj városháza, földszint 24. sz.)
1939. évi október hó 3 ig jelentkezni tartozik.

Ezen rendelkezés nem teljesítése kihágást 
képez s a törvényszerint büntettetik.

Léva 1939. évi szeptember hó 25-én.

VOJTÁS 
polgármester h. légo. vezető.

német dogg kölyök kutyák el
adók; ugyanott egy 1 évesFajtiszta

szuka (nőstény) is. Cim: Eder György Léva 
Lengyel u. 6._________________________ 1086

2 1 lakás kiadó, Szent Imre u. 2.szobás 1088 

üti 46-os ház kiadó. 1077

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

C ' Mély útnál 6505 □-ölJZantOJ'Ola eladó. Teleki tér 8. 1090

8. vegyes szőlő eladó. Koháry-mazsa u. 44. szám.___________ 1091

r-| .. egy fekete-fehér szőrű fox-tlVeSZGtt terier kutya. Megtaláló ju- 
talomban részesül Petőfi u. 22 alatt. 1092

K. I . 2 ágyas bútorozott szoba azonnal, IdClO esetleg honyha használattal is.
Újtelep, I. ucca, Bella. 1095

■ okmányaira I Foto-kópiátazzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

Jó házból való fiú szobafestő tanu
lónak felvétetik Takács 
Mihály, festőnél. 1047

I I • lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
rlaZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

I I - Koháry u. 24. sz., 1997 ü-öl terü-
• laZ lettel eladó. Kisebb gyár építésére, 

vagy kertészkedésre alkalmas ; vé
gében patakkal. 1064

O • 'I I . keresek megvé-rancelszekrenyt leire. Ajánlatok 
zárt borítékban a címmegjelölésével okt. 5-ig 
a kiadóba. 1078 

n. é. közönséget, hogy szűcs 
műhelyemet áthelyeztem PeÉrtesítem

tőfi, volt Kossuth ucca 7 szám alá Dr. Vli- 
csek házba. Tisztelettel Seif Samu, szücs-
mester. 1083

HALLÓ ! FIGYELEM !
Értesítem Léva város és vidéke 
nagyérdemű közönségét, hogy 

szücs-mühelyemet
Mártonfy u. 2 sz. alól Mártonfy u. 14 sz. alá 
helyezem át. Továbbra is fő törekvésem oda 
fog irányulni, hogy a nagyérdemű közönség 

megelégedését kiérdemeljem.
Szőrmékben dús választék. — Tisztelettel:

FISCHER BÉLA
szűcsmester.

Megérkeztek!
azuj rádiószezon 
legmodernebb “ 

RÁDIÓI!

Díjtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték

I. oszt, sorsjegyek
is már kaphatók !!

HANGYA
Ruházati üzlete 
1939 október hó 
2-án nyílik meg.

Textil, rövid, kötött, sző
nyeg, konfekció és az 
összes divatáruk kaphatók.

KERESÜNK
ügyes ügynököket 
osztálysorsjegyek árusítására.

Ajánlatok és referenciák:
PETŐ ERNŐ bankház, Szeged, Postaliók 131.

Előzetes jelentés!
Özv. THURÓCZY JÁNOSNÉ született
Éder Mária a budapesti bábakepzőn 
nyert képesítéssel és 20 évi budapesti 
gyakorlattal, Léván 1939. évi október 
ho első napjaiban, (saját házamban)
Koháry u. 14. sz. alatt mint oki.

szülésznő
működését megkezdi. Kéri az érdekel
tek szives pártfogását.

ORIENT »
Ma, vasárnap 2 órakor (fill hely ), 4, 6 es 

negyed 9 órakor utoljára ! 
Buday D. zenes vigjátéka :

VARJÚ
A TORONYÓRÁN
Főszerepben : Kosáry Emmi, Egri Mária, Si- 
mor E., Rajnay G., Vaszary P., Rózsahegyi K. 

Legújabb Magyar Világhiradó !

Okt. 2.—3 —4., hétfőn—kedden - szerdán 6 o. 
(fill. hely.) és negyed 9 ó. 
Nemzetközi nagydijjal ki
tüntetett francia filmremek

VAGYAK
Egy párisi kislány élménye. 

Főszereplők : Dániellé Darieux, Charles Vanel. 
FOX HÍRADÓ!

Okt. 5—6.—7.-8, csütörtöktől vasárnapig 
bezárólag ! 

A magyar filmgyártás re
mekbe foglalt felejthetetlen 

filmcsodája !

SZEGÉNY 
GAZDAGOK
JÓKAI MÓR világhírű regényé
nek filmváltozata !

Főszerepekben a magyar filmjátszás nagyjai: 
Uray Tivadar, Szeleczky Zita, Mály (ierö, 
Vaszary Piri, Szilassy László, Lukács Margit. 
Pethes Sándor.
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HÚZÁS
október hó 14-en és 17-én.
NE FELEDJE EL 
az uj sorsjátékhoz osz

tálysorsjegy szerencseszámát levelezőlapon — 
vagy telefenon nálunk megrendelni 

BENKŐ BANKR.T.
Budapest, Andrássy-út 56. - Telefon 128-647.

k sugárzó fényű Kryptonlámpa"nagyon 

gazdaságos fogyasztású — no meg 

olcsóbb is most!

A takarékosság útja:

TUNGSRAM

fényesen világíthat 
Kryptonlámpával.

Tiszteletlel értesítem a nagyér
demű közönséget hogy üzletem
ben állandóan ÉLŐ HALAKKAL 

ponty, harcsa, kecsege 
állok mindenkor b. rendelkezésükre

Hazafias üdvözlettel:

MÁRTON
István csemege és füszerkereskedés 
Léva, Horthy M. ut 1. Tel. 175. 

::: ::i

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 javító műhely 
Csepel varrógépek előnyös fizetési 

feltételek mellett kaphatók

Üzletnyitás !
Tisztelettel értesítem Léva és 
vidéke n. é. vásárló közön
ségét, hogy Mártonffy u. 24. 
szám alatt a Messinger-féle 

fűszer és 
vegyeskereskedést

átvettem. Kérem a nagyér
demű vásárló közönség szi
ves pártfogását. Tisztelettel: 

Csákányi Kálmán 
Léva, fűszer és vegyeskereskedő.

OSZTÁLYSORSJEGYET

Ismét itt az alkalom!
Ezer meg ezer ember nyert már a

m. kir. osztálysorsjátékon
Ma majdnem mindenki vesz osztálysorsjegyet, 
mert kis összeggel nagy vagyont nyerhet 

rövid idő alatt 1

Már október hó 14-én kezdődik 
az uj sorsjáték, nagyon ajánlatos, hogy 

rendeljen egy sorsjegyet 
bármelyik főárusitónál.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

700.000
Jutalom es nyeremények készpénzben :

400.000
300.000
100.000

70.000
60.000

2x50.000

2x40.000 
30.000 
15.000

21 á 20.000, 32 á 10.000, stb., stb. P. 88.000 
közül 44.000 darabot biztosan kisorsolnak, 

tehát a sorsjegyek fele nyer I 
A nyeremények összege : 

9,758.000 pengő.
Az 1. oszt, sorsjegyek hivatalos árai:

Egész Fél I Negyed Nyolcad 
28 pengő 14 pengő j 7 pengő 3 és fél P

Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek 
egyenlő a nyerési esélye 1

UJ SORSJÁTÉK ! UJ REMÉNYSÉG !
:ü______________ ,__________ iü

a régi magyar

SCHUCTÁR
BANKHÁZNÁL

Budapest Vili., Üllői u. 6. 
VÁSÁROLUNK.

Óriási választék. Nagy nyerési esély 
Előzékeny lebonyolítás, azonnali nye
reményfizetés.

SORSJEGYARAK : Osztályonként
’/i

P 3.50 P 7 P 14 P 28
Elsöoszt. húzás már OKTÓBER 14-ÉN.
Levelezőlap rendelésnél sorsjegyküldés.

VONATOK- ÉS AUTÓBUSZ INDULÁSA
Érvényes 1939 október 8-tól

 Léván, Kossuth-térről.
Vonat 5.30 9.27 13.28 15.31 18.10
Autóbusz 5.10 9.10 13.10 15.10 17.50 Kossuth-térről
Érsekújvár felé

Vonat 5.28 11.42 * 13.32 16.15 19.03
Autóbusz 5.10 11.25 13.10 15.55 18.45 Kossuth-térről
Vonatok érk.
Párkány felöl 7.08 8.30 16.20 18.34 22.31 Vonat

7.00 8.20 15.55 17.45 22.20 Autóbusz
Érsekújvár felöl * 7.17 8.53 12.05 15.25 20.49 Vonat

7.00 8.40 11.25 15.10 20.30 Autóbusz

* Jelzett vonatok csak munkanapon járnak.

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


