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Előfizetési feltételek:

Egy évre 
Hat hóra 
Három hóra

10.— Pengő
5— Pengő

2.50 Pengő

TELEFON 98 BARS Ára : 20 fillér
Hirdetések : Díjszabás szerint. Gyakori 
hirdetők és a velünk összeköttetésben 
levő hirdető irodák árengedményben 

részesülnek

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak 
Alapította : HOLLÓ SÁNDOR

Megjelenik : Minden vasárnap reggel 

Szerkesztésért felelős : A LAP KIADÓJA

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 

A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

A BARS
59. évfolyama elé

A kormány tanulmányozza Léva helyzetét
Hogy állunk a lévai közmunkákkal ?

A Bars mai számával ötvenkilen- 
cedik évfolyamába lépett s most, 
amidőn bekopogtat az olvasó ajta
ján, mintha egy kissé ellágyulva 
jelentené ezt a tényt.

Nagy öröm az számunkra, hogy 
kedves közönségünk, olvasó tábo
runk a régi szeretettel áll melet- 
tünk, hétröl-hétre várja az ismerős 
betűket, amelyeknek ezreiből a mi 
kedves Lévánknak és a szépséges 
Garam völgyének nagy szeretetét 
érzi feltörni.

Érzik és tudják olvasóink, hogy 
mi ezért a városért, ezért a vidé
kért, ezért a vérrel, könnyel és ve- 
ritékes munkával megszentelt törté
nelmi földért élünk és dolgozunk 
és azt szeretnők, hogy törekvő la
kosságára, gazdasági és kulturális 
éleiére a legteljesesebb fejlődés ál
dása szálljon. Mind a gazdasági, 
mind a szellemi fejlődést pedig csak 
a legteljesebb összefogással, a leg- 
harmónikusabb összemunkálkodás- 
sal tudjuk elérni.

A Bars legnagyobb missziójának 
tartottuk a lelkek összehangolását 
Léva és vidéke elhaladásának szol
gálatára. Kialakítani azt az egész
séges közszellemet, amely életcélt 
lát a közösség ügyének munkálá- 
sában. Olyan levegőt igyekeztünk 
árasztani lapunkból, amely e város 
minden lakóját igaz patriótává ala
kítja.

Hogy mennyiben sikerült ez a 
munkánk, annak megítélését olvasó 
közönségünkre bízzuk. Az az 58 
esztendő, amit maga mögött ha
gyott a Bars, bizonyára amellett 
tesz igaz tanúbizonyságot, hogy 
hivatását, feladatát, magyar becsü
lettel látta el.

A Bars az elnyomatás szomorú 
huszesztendeje alatt is a törhetetlen 
magyar hitet hirdette és a remény
ség magvait hintegette a magyar 
lelkekben, őrállója és védője volt a 
magyarság életérdekeinek.

A felszabadulással lévavidéki ma
gyarságunk munkája is uj útra tért, 
az elnyomás elleni harc nem köti le 
többé erőnket, uj feladat gyanánt 
áll előttünk a korszerű uj Magyar
ország felépítése, amit nekünk, fel
vidéki magyaroknak történelmi el
kötelezettségnek kell ismernünk és 
minden erőnkkel támogatnunk.

Ugyancsak uj kötelességet ró 
ránk Lévának megyeszékhellyé való

A Felvidék magyarlakta részének az anya
országhoz való visszacsatolása átmenetileg 
megakasztotta a város munkaprogramjának 
végrehajtását, ami természetszerűen érezteti 
hatását a munkásság foglalkoztatása tekinte
tében is. Magától értetődő, hogy az illetékes 
tényezők mindent elkövetnek a tekintetben, 
hogy a munkanélküliek a lehetőség szerint, 
minél előbb foglalkoztatva legyenek.

A közmunkák ügyében kérdést intéztünk 
Klain Ödön polgármesterhez, aki kijelentette, 
hogy a m. kir. kormány kiküldöttei sűrűn ke
resik fel Léva városát, tanulmányi anyag 
gyűjtése és jó tanácsok szolgáltatása céljából, 
hogy Léva minél kisebb zökkenővel kapcso
lódjék be a magyar városok és az ország 
életébe.

Itt különösen ki kell emelnünk dr. Vargha 
Gyula gyulai polgármester állandó tevékeny
ségét. Dr. Vargha Gyula napok óta Léván 
dolgozik és éleslátással figyeli nem csak a 
város ügymenetét, hanem a város különböző 
intézményeit és gazdasági telepeit is tüzetesen 
végigszemlélte és jövőre vonatkozó elgondo
lásait a várossal közölte. Nagyszerű közgaz
dasági vonatkozású elgondolásait és terveit 
majd annak idején ismertetni fogjuk rész
letesen.

Gondoskodni fogunk, hogy a tél folyamán 
inségmunkát adjunk a kőbányában az arra 
szorulóknak. A szegények segítésének mód
járól is tanácskozás folyik.

A közmunkákról összeírást készített a vá
ros és azt felterjesztette az ipar és kereske
delmi minisztériumba amely most ezekben 
az ügyekben határozni fog. Ugyancsak eljárt 
a város a felvidéki minisztériumban is.

Megkezdett és az államfordulat miatt félben 
maradt közmunkák:

1) A város részleges csatornázása. Építtető 
a város. Építési összköltség a terv szerint 
700 000 Ki.

A munka félig készen van de félben ma
radt, mert a vállalkozó pozsonyi Rumpel cég 
(német) az anyagot vagonok hiányában 
Prágából leszállítani nem tudta. A város 
ugyanezzel a céggel kívánja a munkát befe
jeztetni, mert meg volt vele elégedve. A terv 
a városi mérnöki hivatalban rendelkezésre áll 
és a munkát tavasszal szeretnénk folytatni, de 
a városnak már nincs pénze, mert az állam
segély és a hozzájárulási összegek nem foly
tak be. A munka befejezéséhez az anyagárak 
és a munkabérek változatlansága esetén 
330 000 Ki. volna szükséges. É munkánál

emelkedése. Városunk akciósugarát 
ezután nem csupán a Garam völ
gyére, hanem az Ipoly felé is ki 
kell terjeszteni, az Ipoly völgyét 
is be kell kapcsolnia abba a szelle
mi áramkörbe, amely tovább adja 
azt a korparancsként hangzó prog
ramot, hogy Bars- és Hont egye
lőre egyesitett megyének, minta
vármegyének kell lennie! Birs és 
Hont minden igaz magyarjának — 
kart-karba öltve — ebben a szellem
ben kell
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Hiríacok—folvóiratok

három hónapig hetven ember találna foglal
kozást.

2) Aszfalt gyalogjárók építése. Építtető a 
város, a költségeket a háztulajdonosok utólag 
legnagyobb részt megtérítik. Folytatólagos 
munka évente mintegy százezer korona érték
ben. Két hónapon keresztül mintegy húsz 
ember talál itt foglalkozást. Államsegély vagy 
pénzügyi beavatkozás e munkánál nem 
szükséges.

3) Városi utcák kocsipályájának kövezése. 
Az 1939. évre a város a csatornázás által fel
dúlt utcák kocsipályájának kövezését irányozta 
elő 250 000 Ké. értékben. Ez a munka ez 
évre eső része befejezést nyert, folytatása ta
vasszal esedékes oly mértékben, ahogyan a 
város jövedelmei befolynak. Ezen költség egy 
részét a város 80.000 Kő. értékben azon 
összegből fedezte volna, amelyet az országos 
hivatal már végrehajtott utcakövezések után 
hozzájárulás képen megszavazott, de eddig még 
ki nem fizetett.

A vátos ezt a munkát vállalati utón vé
gezte és ily módon kivánja folytatni is. A terv 
és költségvetés készen van. Ezen munkánál 
mintegy 3 000 szakmunkás és kézinapszám fog 
felmerülni, ami 25 embernek 120 napi mun
kát jelent.

4) A Mikes és Leidenfrost utcák makadám 
burkolása. Építtető a város, építési költség 
175.000 Kő, mely teljes egészében rendelke
zésre áll. Eddig elkészült mintegy 7.000 Kő. 
értékű munka, ntig a többi most is teljes erő
vel folyik és jelenleg 45 munkás van alkal
mazva. Ezt a munkát a város részben házilag, 
részben vállalati utón a hengerlés kivételével 
még ez év őszén be fogja fejezni.

5) Járásbíróság és pénzügyi hivatalok épít
kezése. Három emeletes épület, mely a máso
dik emelet falegyenéig készen van. Az építési 
engedély kiadásához szükséges tervmásolati 
példány a városnál rendelkezésre áll. Építtető 
az állam. Építési összköltség 2,700.000 Kő, 
amelyből ezideig elkészült mintegy 700.000 Kő. 
értékű munka. Vállalkozó A. Rozhon, Meris 
Ostravai cég lévai fiókja, mely elmenekült. A 
fedélszék egy része állítólag Simkó József 
helybeli ácsmesternél elő van készítve. Hiány
zik még a III. emelet felfalazása és a fedél
szék ráhelyezése, melynek végrehajtása mi
előbb célszerű lenne. Költségvetés nincs. A 
Járásbíróság a kataszteri mérnöki hivatal és a 
jövedéki hivatal elhelyezésére volt tervezve.

6) Laktanya építkezés, építtető az állam. 
Terv és költségvetés nincs, mert katonai épit-

Lapunk, ezentúl is szolgálatára 
fog állni minden nemes célzatú ügy
nek, éppen úgy, mint a múltban is.

Régi, hű olvasó táborunknak kö
szönetét mondunk az eddigi szives 
támogatásért és kérjük a közönsé
get, hogy szerető ragaszkodásával 
továbbra is erősítsen meg bennün
ket felelősségteljes nehéz munkánk
ban. Az uj évfolyam megindulásá
val uj előfizetést nyitunk lapunkra. 
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kezésnél ezeket bizalmasan kezelték. Nagy 
épület komplexum, mely tető alatt van, sőt 
nagy része be is volt fejezve, de a padlókat 
és egyéb épülettartozékokat (kilincs, vízveze
ték) a csehek föltépték, illetve lebontották és 
elvitték. Állítólag 12,000.000 Kő volt az épí
tési költség, amelyből még egyéb épületek is 
épültek volna.

7) Tartományi közkórház bővítése. Építtető 
a szlovák tartomány lett volna. Tervmásolat a 
városházán meg van, költségvetés nincs. Állí
tólagos építési költség 4,500.000 Ke Elké
szült ebből egy betegpavilon alapkiemelése 
(részben). A munka folytatásához fedezet nem 
áll rendelkezésre.

8) Uszoda építkezés. Építtető a járási szlo
vák közművelődési tanács. Építési költség 
1,100.000 Ke, amelyből 1,000.000 Ke t az 
építtető, 100.000 Köt pedig a város fizetett 
volna, amelyből 50.000 Kí-t az építtetőnek a 
város már előre ki is fizetett. A még esedé
kes 50000 Ke az 1939. évi költségvetésben 
elő van irányozva és rendelkezésre fog állani. 
Az építkezés % részben készen van, csak a 
belső berendezés és a végső befejezési mun
kák hiányoznak.

B) Előiránj zott, de még el nem kezdett 
munkák:

1) Városi kislakások építése a jelenleg ba- 
rakban lakó szegények részbeni elhelyezésére. 
Építtető a város. Építési költség 370000 Ke, 
mely összeget a város kölcsönből kívánt fe
dezni. de a kölcsön megszerzése már nem 
sikerült. Az 1939. évi költségvetésben a köl
csön törlesztésének első részletére még nem 
volt felvéve semmi. A terv és költségvetés a 
Városházán rendelkezésre áll, a versenytár
gyalás meg volt, de a kiadásra már nem tör
ténhetett intézkedés. ,\ város véleménye sze
rint a munka azért nem hajiható végre, mert 
a város kölcsönt úgy sem tudna szerezni és 
a fedezet nincs a költségvetésbe beállítva. Az 
építkezést 1939-ben kezdték volna meg. Az 
amortizációs 25 éves kölcsön egy részét (2%) 
az állam törlesztette volna.

2) Postahivatal építése. Építtető az állam. 
Építési költség hallomás szerint 900000 Ke, 

terv és költségvetés a prágai póstaügyi mi
nisztériumban van. A város e célra 100.000 
Kő-ért telket vett, amelyet 80000 Kő-ért 
adott volna át az államnak. Az építkezés 1939. 
évre volt tervezve és az állami költségvetés
ben elő is volt irányozva.

3) A vasúti hozzájáró ut áthelyezése és 
beton alapon kiskő burkolattal való ellátása. 
Építtető a tartomány, de az építési költség 
>/3 részét a tartomány. >/s részét a vasút és 
13 részét a város fedezte volna 200 000 Kő. 
értékben amortizációs kölcsön utján. Építési 
összköltség 600.000 Kő. A terv és költség
vetés a pozsonyi országos hivatalnál készen 
van. A tervek elkészítéséhez a város a 200.000 
Kő. első részlete képen már 6.000 Kő-t Po
zsonyba már be is fizetett. 1939. évre volt 
tervezve.

4) Állami elemi iskola építése. Építtető az 
állam, építési költség 2,500.000 Kő, amely a 
200.000 Kő. értékű telekkel növelve 2,700 000 
Kő-t tesz ki. Ehhez a város 540 000 Kő-val 
(20%) járult volna hozzá, melynek első rész
letét a 200.000 Kő. értékű telek képezte 
volna, úgy hogy a készpénz hozzájárulás csak 
340 000 Kő. lett volna, amely összeg az 1939. 
évi városi költségelőirányzatban kölcsönfelvé
tele utján mint kiadás elő van irányozva. Terv 
és költségvetés a prágai ískolaiigyi miniszté
riumnál már készen van. 1939. évre volt 
tervezve.

5) A Perec patak medrének szabályozása. 
Építtető a Podluzsánka és Szikince vizsza- 
bályozó társulat, Léva. Építési költség a lévai 
szakaszon 2,000000 K, amelyből 80 százalé
kot az állam (Földművelésügyi minisztérium), 
10 százalékot az érdekelt parttulajdonosok, 
10 százalékot Léva városa fizetett volna. A 
várost terhelő 200.000 K-s kölcsönből fedez
ték volna és ez teljes összegben az 1939. évi 
költségvetésben be van állítva. A terv és 
költségvetés Pozsonyban az Országos hiva
talnál készen van (a társulatnál nincs terv). 
1939 ben kezdték volna meg és 2 év alatt 
fejezték volna be.

6) A léva- tolmácsi országos ut városi át
kelési szakaszának 400 méter hosszban asz

falt és 1200 méter hosszban makadám ,ala- 
alapon kiskö burkolattal való kiépítése. Épít
tető a szlovák tartomány. Építési összköltség 
1,900.000 K melyből a 6 m. széles burkolat 
90 százalékénak megfelelően 1,100000 K-t a 
szlovák tartomány, mig a 6 m. széles burko
lat 10 százalékának és a szélesítésnek, a pad
kaburkolatnak és vízlevezető folyókák építési 
költségei fejében 800.000 K t a város fizetett 
volna. Ez az összeg az 1939. évi városi költ
ségi előirányzatban teljes egészében kölcsön 
utján be van állítva. Ez a munka 2 részletben 
1939 és 1940-ben épült volna. Terv és költ
ségvetés a pozsonyi Országos hivatalnál ké
szen van, amelyhez a város a hozzájárulás 
terhére 9 000 K-t már be is fizetett.

7) Az állami reálgimnázium kibővitésn. Az 
épület a városé. Tornaterem építés, tanter
mekkel való bővítés. Építtető a város, építési 
összköltség 1,000.000 K, amelyet a város az
1939. évi költségvetésbe kölcsön utján bizto
sított oly módon, hogy az évi törlesztéseket 
teljes egészében (töke és kamat törlesztés), 
az állam által kifizetett bérből fedezte volna. 
A terv és a költségvetés Pozsonyban az or
szágos hivatalnál van, de másolati példány 
a városnál rendelkezésre áll. Ez a munka az 
1939. évre volt tervbe véve. A kiírási költ
ségvetés összege az előirányzattal szemben 
csak 735.000 K

C) A közeljövőben végrehajtandó egyéb 
munkák :

1) Egyes városi ulcák makadámburkolattal 
való ellátása. Épittetö a város. E célra az 
1939. évi költségvetésben 300.000 K áll ren
delkezésre kölcsön utján, melyhez a csehszlo
vák rezsim alatt a szlovák tartomány 40—50 
százalék segélyt szokott adni ezenkívül a nép
jóléti minisztérium szociális segély címén nap- 
számonkint 7 8 K-t adott volna, úgyhogy a 
város tényleges terhe csak 200.000 K lett 
volna.

A tervek és költségvetések 474 000 K ér
tékben a városi mérnöki hivatalnál készen

A liba
pegig igyék vizet 1...
— Ember I — mondta az asszony.
— Mi köll, asszony ? — mondta az ember.
— Szeggye kend magát, mer megy ki a 

a tanyára I
— A tanyára ?
— A tanyára.
Az ember most kipislogott félszemmel a 

csikós dunyha alól és ránézett az atlikrs.
— Ebbe ja hófúvásba ?...
— Énbe ja hófúvásba.
Később igy folytatta az asszony :
— No, szeggye kend magát, ameddig szé

pen mondom, fene a kényes természettyibe I 
Itt a pwcekúcs, to napúién ölünk, mennyen, 
oszt a pirosbort fejese le I., .

— Ammán másl... — mondta az em
ber, mármint Fürtös Kis János, jómódú pó- 
csérpataji gazdálkodó és cihelödött Mert egy
felől katonaviselt ember volt s jól tudta, hogy 
a parancsot megmagyarázni nem Írhat, más
felől pádig a borfejiés a mezőgazdaságnak 
amaz egyetlen válfaja volt, amellyel min
denkor szívesen foglalkozott.

— Ammán más I.. . — mondta és indult.
A pitvarból visszaszólt:
— Rózsi, te I Ne várj este, mer ott alszok.
— Olt alszik ?
— Olt alszok.
— Oszt mér ?
— Mer ott alszok .. .
Rózsi asszony gondolkozni kezdett. Hm. 

Az ember is szereti a bort, G izsi a tanyás
legény se veti meg az itókát, ezek most oda
kint a pinceku'cs birtokában és felügyelet 
nélkül összeülnek és leisszák magukat. Es 
valami szamárságot csinálnak ...

— Emberi Füccsön be jó, mer estére én 

is o't leszek I.. . — mondta Rózsi asszony.
Az ember éppen most lépett ki az udvarra 

és térdig a hóban hirtelen megállt és vissza
nézett

— O t leszól estére?
— 0 t leszek.
— Oszt mér ?
— M :r ott leszek .. .
Odakint a tanyáslegény igencsak megörült 

a gazduramnak és főképen a pinceku'csnak.
— Hit bizony, mán legfőbb ideje lefejteni 

azt a piros borocskát I — mondta és lelkes 
hangulatban nekilátott a munkának.

Kezdhették úgy reggel kilenckor és délután 
háromra elkészültek. Mindenképpen. A piros 
borocskát átfejtették egy másik hordóba, a 
régi hordóból kiöntötték a söprűt egy dézsába 
és a dézsát, hogy ne szagijjon, — mert a 
söprűnek akkora marha maiigános ereje van, 
hogy még a szaga is leveri a lábáról az em
bert, — kitelték az udvarra, a pioceajtó ele
jébe. Aztán várták az asszonyt és minden 
harmadik pohárnál kikukucskálván a pince
ajtón, csendesen kvaterkáztak .. .

A kukucskálásban most éppen Gizsin volt 
a sor, feitamolygott hát a lépcsőn és kikém
lelt az udvarra. És igy szólt:

— Ajj«jjajj, gazduram, végem van 1
Erre aztán Fürtös Kis János gazduram is 

felrohanl és háromszor is megdörzsölte a 
szemét, hogy jól lát-e: a söpriii dézsa kö
rül huszonkét mozdulatlan libát pillantott meg 
a hóban . .

A saját libáit . ..
Éjnek forditott hassal. ..
— Hát ezek jó besöprüztek I ... — véle

kedett Gazsi.
— Bs, alaposan I ... — hagyta helyben 

Fürtös Kis János. — Teremtésit a buta fe
jünknek I ..,

— Ne tácsd a szád, — folytatta és meg
rázta Gazsit, — hanem nézd meg sebesen, 
hogy vámé még bennük élet I ...

Gazsi megnézte. Ér intett. Hogy nincs. Egy 
szikra se. Mind meghaltak. Annyit ittak...

— Istenkém, htenkém I .. . — tördelte a 
kezeit Fürtös Kis János, majd kiadta a pa
rancsot, hogy menteni, ami menthető: Gizai 
a huszonkét döglött libát kopasszá meg és 
gyűjtse össze a tollat egy zsákbal...

Megtörtént ...
G zsi a libákat megkopasztotta és behsji- 

gálta szegényeket a színbe . ..
És ekkor érkezett meg az asszony. , .
Hajaj, hogy mi volt ottan 1 . ..
Gazsi az istállóban bebújt a jászol alá, a 

gazduram benn a szobában bebújt nyakig a 
dunyha alá és onnan hallgatták a Rózsi téns- 
asszony fuvolázását ...

Éjféli tizenkét óráig ...
Midőnis végre elszundiloüak és álmukban 

ilyen hangodat hallottak:
— Gágágá 1...
Később hangosabban ...
— GágágágáI...
Es végül egészen hangossn és viharosan:
— Gigágágágágágá I . ..
Nos, erre már felébredtek, viharlámpát 

gyújtottak s kiszaladtak. Egyenest be a színbe, 
ahol a libák immár kijózanodtak és megéled
tek. És hogy a kopasztolt hasukkal a ré
misztő li deg ellen valamiképen védekezzenek, 
fel s alá rohangáltak, csapkodták a szárnyai
kat és ordítottak:

— Gágágágágágágágá I . ..
Mit volt mit tenni: Rózsi asszony össze

szedett a házban mindenféle rongyot és hasz
nált pokrócot, varrógéphez ült és kabátokat 
készitett szegénykéknek ...

Ebben jártak aztán Fürtös Kis János gazd
uram libuskái mind a kivirágos kikeletig, az 
első melegebb napsugárig és az első gólya- 
hirig, de azért senki se kérdezze meg a pó- 
csérpatajiakat, hogy ott csakugyan kabátban 
jár-e a liba, mert az illetőt azonnyomban 
agyonverik...

SZILÁRD JÁNOS. 
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vannak és ezen munkálatok az 1939. év ta
vaszán azonnal megindithatók. A város véle
ménye szerint a munkanélküliség levezetésére 
ez a legalkalmasabb.

A TÍZMILLIÓ

MAGYAR KULTURFELADATAI
A felvidéki magyarság visszscsatolása nem 

csak politikai esemény, hárem kul'urkérdés 
is. Az egymás mellé került néptömeg, melyet 
20 évig egy államhatár választott el, vissza
csatolásának politikai aktusa levrgöt hozott 
mind a két csoportnak. Huzat támadt a 
pesszimista keserű izü magyar társadé ómba 
a az egyes kis magyar közösségikbe is. Uj 
életkedvek csillannak meg, nem csak az 
egyénekben, hanem a közösségben is. Uj 
életcélok alakulnsk ki, kics'ben és nagyban. 
Uj vidékek színes összetétele ad nem csak 
uj izeket, de ij erőket is. A politikai ese
mény nem csak területi megnagyobbodást 
hozott, de meghozta magával az önbizal
munk megnagyobbodását is. N m csík az 
egymillió magyar menekült meg a R.-pub ika 
elsü yedt erkölcate en tengeraiat járójából, 
hanem tízmillió magyarban szabaditolta fel a 
letargikus leiket. Igaznak bizonyult az ami
ben hittünk s megnövelte a fajsúlyúnkat 
mindaz, amit a 20 éves szétszakítás alatt 
akár az agaik, akar a másik c<opo*t  a kö 
zöpséai céljaink érdakéb n tett. Ma ezen 
hitünk győzelmével s a 20 éves küldésünk 
jaaunkrairásávat olyan suyt jelrntünk nem 
csak Középeurőpában, hanem a mérvéi o- 
zolt Európában is, amit nem lehet e hanya
golni még a 70 mii ió mellett sem.

Sokan még tel sem merik annak a tény
nek a jelen'őségét, hogy Magyarország ma 
kisebb alakban, de ugyan oyan körülmények 
közé került, mint vö t ezer évv-l ezelőtt, 
amikor a nyugati határon a német—római 
birodalom, dali halárán a már akkor meg
lévő délszláv államiság, északi határán pedig 
a lengyel királyság őrszemei állották. És 
most egy percre képzeljük vissza magunkat 
azokba az időkbe. Az esztergomi ásatások 
rajzolódnak elém : erre a korra emlékeztet. 
Pécs székesegyházát nézem és erre gondo
lok. A nemrég feltárt egri bazilikát nézem 
vagy akár a szepesi várakat, a csü örtök- 
helyi tempomot Krasznahorke büs?ke várat: 
mindegy- Akármit nézek u van az az ih et 
száll meg bennünket egyformán. An ikor a 
magyar szellem egy Önái ó. erős magvar 
államiságon és társadalmon kér sztül er je 
teljében é hette ki magát, a nemze i géniusz
nak olyan szellemi bástyáit a.kotta meg, 
amelyekből a mostani nemz*  dák is bőven 
meríthet. M lyen csodá atos, hogy a nivy- 
srázéves közös uralom, a ezazötveneves tőrök 
dulaa ellenére soha e y percre le nem ha
nyatlóit a független magyar hivatna gondo
lata s már m»ga ez elege: dó bironvuek 
arra, hogy a magyar szel emnek nem csak 
az a szerepe K zéprurópaban, hogy egy 
szin legyen a sok között, nem csak az, hogy 
a Djugateuróp.i utazók telsoro hassák a 
Kárpát m<d nc-jében éa körű lőtt- élő 
tizennyoc nemzet között, hanem etmél sok
kéi, sokkal több Egy bizonyos: a vitaiko- 
zások legnagyobb problémája a szágu dó 
történelmi események jóvo iából megszü t. 
M esztelen tények e őtt álunk s a meszte en 
önmagunkra vagyunk bízva, támasz, aegit- 
ség s kibúvó pélkü1. S a magyarságnak ez 
az önállósága a megnagyobbodásával járó 
fajau'ynövekedéae jogosan veti fel a kér
dést, vájjon folytatni tudjuk e a régi hivatást, 
vájjon a magyar szellem folytatói tudja-e 
azt az utat, amelyet az A-pádok indítónak 
al. amelynek egyedül köszönhetjük natySá
gnak alapjait.

Mielőtt a most megnagyobbodott Magyar
ország a 10 miliővel továbbhaladna — 
immár ismét felfelé ívelő utján — először 
bévül kell rendbejönnie, az öntudatot meg
erősítenie a közösségi érzést lefelé is általá
nossá tenni: as erőinket befelé irányitani, 
as igazi nemzeti értekeket felszínre hozni s 
a mindezekből fakadó gyakorlati teerdíket 
leitétel nélkül elvégezni. Mindez nem jelent-

2) Léva város felmérésére és szabályozási 
terveire 75.000 K, a csatornázási tervekre pe
dig 50.000 K az 1939 évi költségelőirányzat
ban kölcsönből biztosítva van.

Varga Imre előadása az 
esztergomi Balassa Társaságban 

kezhetik negatívumokban : nem azt kell ke
resnünk, hogy más nemzetekhez képest 
mink nincs, hanem azokat a faji és népi 
adottságainkat kell kitermelnünk, amiknek a 
kibontakozása hozza mrg majd az igazi 
nemzeti értékünket.

Oyan eszményeket kell a tömegeink elé 
állítani, amik a nemzeti életünk minden vo
natkozásában ezt a célt szó’ gálják.

Ha a 10 millió magyar igy megerősödik s 
mentesíteni tudjuk a jelszavas magyarosko- 
dáitól s az u’caizándékoktói, akkor díucs az 
életűek olyan o dala, ahol bikesdve vészé*  
lyeztethetné a magyarság Önállóságát. Nam 
igar, hogy rajiunk kívül álló erők lendülete 
és akarata determinálja a mindenkori hely
zetünket, mert ennek hirdetése a nemzeti 
életünk feladását, saját magunk gyávaságát 
és üiiyefogyottsagát, de egyúttal ellenállás- 
né'küii behódolásunkat is jelentené.

A magyaraág belső megerősödése belát
hatatlan perspektívákat nyit a Duaameden- 
cében. Égy erős konstruktív társadalmi be- 
rer dezkedesü, magas kultúrájú magyar nem
let — ahogy az a múltban ia vo’t — von
zóerővé ve hetik a Kárpátok hallatában lakó 
töblí n»m’.etek számára is. Ht egy ilyen 
felsőtbrendü é etformát tudna magából ki
vetíteni a 10 miniós magyarság, nem csak 
vonzóerő, hanem útmutatója is lenne a 
Dunamedenca sötétjében járó kis népeknek.

Nji vánvaló, hogy ezt csak egy erős ma
gyarság végezheti eh let á lünk megnöveke
dett feladatainkkal, nemzeti prob émáiokkal 
egy Európában, mely épujy mint évszáza
dokon keresztül, csak akkor törődött velünk, 
ha csatatérré vá'toz unk, vagy h« a biaknáz- 
hatatlan népi forrásainkra vo’t szüksége.

Ennek a mágnesea erővel bíró magyar 
éle formának a be sö szerkezete a jól irá
nyított társadalmi szervezettségen, de még 
inkább sz igazi nemzeti ku urán épü hét fel. 
A mi'liónvi magyarnak • 20 éves kisebbségi 
sorsa megmutatta azt, hogy a nemzeti mi
voltunkhoz a legszilárdabban nem a politi
kai hova’artozandóság, sem p**dig  a mester
séges állameszme, hanem a közös kutur- 
értékek kötötték úgy az egyént, miot a 
közösseget. A magyarságot sohasem a poli
tika naeyzások tették igazán naggyá, hanem

RÁKÓCZI BÚCSÚJA
Szövege di. Pap Dezsőtől. Zenéjét szerzé Dudás /ános. 

Énekelte a szerző a Lévai Nőegylet jótékony szilveszteri estjén

Mén veled Kassa 
Szabad hajdúk földje. 
Ónod, Munkács, Késmárk 
Hazám minden rögje 
Hol hős katonáim 
Vérüket ontották, 
El kell válnom tőled 
Édes Magyarország. 
Lehullott a zászló 
A trencséni páston, 
Tárogató nem sir, 
Mélységes a gyászom. 
Béri Balogh Ádám, 
Vak Bottyán vitézem 
Elárvult sírotok 
Vérző szívvel nézem.

« helyes felismerése igazi mivollunknak. Ha 
többet akartuok önmagunknál, mindig rá
fizettünk, ha viizont elvettek belőlünk: 
mások fizettek rá, mert a kulturértékeinkben 
éltünk tovább. Ha elvettek belöünk — az 
iga?i mivoltunkból visszajáró lelkek lettünk a 
köiös kulturértékeink minden megnyilatko
zásaiban s kisértetek minden tolvaj rémüle
tére. Az igazi haza, igy a ku turazálakkal 
megrajzolva nem válhat a magyarság szá
mára aem térképpé, sem határkővé hanem 
szívvé és lélekké.

Ha a tömegeinkben a kuliura kiválasztó 
vizével kristályosítjuk ki a nemzeti tartalmat, 
nem kell többé félnünk az éidekmagyarság 
káros következményétő'.

Mint ahogy minden berendezésünket, úgy 
a kullurmunkánk irányát ia a közösségi 
eszme határozhatja caak meg. Kollektívnek 
kell lenni érnék az iránynak, mert a ma
gyar nép egyeteminek jövőjét akarja szol
gálni. A kul'urélelünk minden megnyilatko
zásában érvényesülni kell innék az elvnek, 
legyen az akár iskola, akár iskolán kívüli 
népnevelés, akár irodalom, vagy művészet. 
Nem lehet helyeselni azt a törekvést, hogy 
egyes csoportok a nemzeten belül — néha 
azon kívül ia kisajátitsák a kultúráiét egyes 
ágait s csoportérdekükbe ál i sík azt be. De 
azt sem nézhetjük jó szemmel, hogy a kutur- 
munka egyes politikai frakci k — mégha 
magyarck is azok — érd'kvonalain mozog
jon s azoknak propaganda kelléktárába 
szoruljon.

Tulajdonkipeni célja minden kulturműkö- 
désnek a magyar tömegek azelemi meg
erősödése. A tömegeink szellemi megerő.ö- 
dését csakis egy egészségesen kialakóott 
társadalmi utón megszervezett egyesületi 
rendszer teszi lehetségessé. E kuhurmunka 
tengelyének pedig egy olyan ku turazervezett 
sig kell hogy legyen, amely a nemzet leg
gerincesebb rétegének, ör<k s kifogyhatatlan 
erőtartalékénak, a magyar népnek a müvtl- 
séget van hivatva fejleszteni.

Nem engedhetjük meg magunknak még a 
megnagyobbodott formában sem azt, hogy 
az igazi népi nemzeti kulturpo'i'ika helyett 
szektakultura foglalja le a ku (urat szomjazó 
tömegeinket.

A telszabsdu'ás után ennek a 10 millió
nak olyan feladatai is vannak ku'lurália 
téren, amik abból az adottságból száműz
nek, hogy 20 évig más célra összpontosí
tottuk a közösségi erőinket. A legnagyobb 
különbséget abban látom, hogy ná unk az 
iskolán kisüli népnevelés vo't a társadalom 
szempontjából a fontosabb dolog az isko
láknál. Érthető ia ez, hisz az iskola ügyeibe 
mi alig tud unk beleszólni a legutóbbi időkiv. 
Csak közvetlenül a telszabadu ást mege ő ő 
egy-két éven kezdtük kiépiteni a törvény

Kifelé visz utam, 
Ki tudja, hogy merre. 
A Kárpát ormán túl 
Messze nagyon messze. 
Messze idegenbe 
Hazátlanul árván. 
Ki tudja, hogy milyen 
Sötét jövő vár rám. 
Most, hogy útra kelek 
Húzzad Czinka Panna, 
Sírjon a hegedűd 
Minden egyes hangja, 
Húzd el azt a régit, 
Ez a dal oly fájó: 
Piros csizmám nyomát 
Befújja majd a hó.
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Által nyújtotta lehetőségeket s megszervezni 
az iakolAk mellé a szüői szövetségeket. Ez 
■ szöretség nagyon fontos s hathatós 
szervezetté nőtte volna ki magét s egyike 
lehetett volna a legerősebb nemzetmentö 
szervezetünknek. Munkája abban állt, hogy 
minden iskola mellett áron iskola növendé
keinek szőlőiből egy szervezetet létesítettek, 
amely a tanítókkal s tanárokkal együtt a diá
kok társadé mi, szociális s főképpen peda
gógiai kérdéseit intézte Ez von a szerv, 
amin keresztül a magyar társida'o'n bele
szó hatott a szülői jogon a cseh szlovák 
nemzeti érdekeket szolgáló isko'ai nevelésbe.

Úgyszólván valamennyi iskolánk™ k népi 
jellege volt, vagy talán inkább azt mond
hatnám, hogy szegény jellege. A magyarság 
lassan leszegényedett, gyermekei is magukba 
azivták a szegény sora minden jellegzetes 
adottságát. Ez a megállapítás egyformán szól 
nem erek az elemi iskoláéra, nem csak a 
kevés polgárira, de szól a nyolc gimnáziumra 
is, de méginkább érvényes a főiskolát láto
gató magyar hallgatókra.

A húsz éves kisebbségi sors legnagyobb 
nyoma a fiatalság szellemiségében érezhető. 
Nem csoda, hisz az iskoláink célja az iskolai 
rendeletek szerint a társadalomban való de
mokratikus együttélésre, az összetartozásra és 
az emberiségre való nevelés volt. így nem 
csak a sokat emlegetett s az agyon cikkezett 
értelmiségi fiatalok között észlelhető bizonyos 
felvidékiesaég, hanem éppen úgy érezhető a 
felvidéki magyar fö'dmüves és muokas ifjú
ságnál is. Hosszú volna jellemezni ennek a 
három csoportnak a lelki összetételét; de 
hisz nem Is erre vállalkoztam. Most egyedül 
azt kutathatom csak, hogy mik azok a fel
adatok, amit most már együtt, egyszerre el 
kell végeznünk a közös kulturfeladataink 
között.

Tagadhatatlan tény az, hogy az egész ma
gyar néptömegben a legnagyobb résznek 
csak népiskolai képzettsége van M őst ahelyett, 
hogy nagyképűen irányt próbálnék szabni az 
irodalomnak — különben ezt nem is lehetne, 
mert magyar irodalom csak egy ven — 
ahelyett, hogy pálcát törnék egyes művészeti 
irányzatok felett, tisztán a magyar nép' tö
megek ku'turéletének megszervezéséről óhaj
tok beszélni.

Számunkra nem az nyújt kizárólagos él
ményt, hogy a bársonypáholyokban kik je
lennek meg valamilyen magas színvonalú 
előadáson, hanem sokkal jobban érdekel 
bennünket az, hogy a magysr néppel 
mennyire törődnek az alig pár éves kötelező 
iskolákon kisül Minket erre is megtanított a 
kisebbségi sors. Tudtuk, hogy a nemzeti kul
túrát a fötdszagu nép, az olajos szagu mun
kás számára teremtették s kimertük mon
dani, hogy árulója a magyar kultúrának 
mindaz, ki megakadályozza azt, hogy a 
tömegeink is hozzáférjenek a kulturérté- 
keinkhez.

Tapasztalatunk az, hogy a falusi élet 
sokoldalúsága a magyar gazdát amúgy is 
beállította a mozgalmi életbe. A községi kép 
viselötestületek, az úrbéres községek, az 
iskolaszékek, a falusi közmunkák mind a 
falu népének közéleti tevékenységét kívánják 
s gyakran akad köztük, ki önálló utakon 
indul el, szövetkezetét, kulluregyesületet 
szervez meg a faluban s ezeket vezeti, 
könyvel, jegyzőkönyvet vezet, üzletet köt, 
árakat kalkulál stb.

Törekvésünk tehát nem lehet más, min*  
az, hogy ezen sokoldalú tevékenységében 
segítségére lehessünk, nem pedig az, hogy 
újabb munkafeladatot rójjunk a vállára 
nemzeti kötelesség ürügye alatt.

Okét kell elsősorban továbbképezni, meg
felelő irányítással munkába állítani, mindegyi
ket a maga otthonába. Ilyen célkitűzésekkel, 
a kuturmunkánk nem vasárnap délutáni 
szórakozás lesz, hanem a népi tömegeink 
szellemi, gazdasági és politikai megerősödé
sét és érvényesülését hozza majd megával. 
Eszel a munkával az egyedül álló, csak 
egymás mellett élő tömegeinket egy nagy 
egységbe forrasztják s parasztjainkat, paraszt
sággá, a népet pedig öntudatos nemzetté 
nevelhetjük.

Felteszem most már s kérdést, hogy váj

jon képes e a magyar szellem kis államiságá
val elvégezni ezt a sok feladatot ?

Engedjék meg, hogy erre talán már ne is 
válaszo'jak. Én nem tudok nagyobb csodát 
elképzelni, minthogy a magyar szellem a 
rettenetes leveretéae után, a háború után is 
szakadatlanul alkot. És az még csodála
tosabb, hogy irói csoportokat, gondolkodó
kat, valamennyi kulturmuckást a csonka
országban s az utódállamokban egyaránt 
közös vonal fog össze Nyirő és Kóos Károly 
ugyanazt mondják kifejezbetet'en művésze
tükké', mint Birlök, Kodály, Mécs Liszló; a 
Prágába felnőtt magyar fiaté ok, a komáromi 
diákok; a kassai katolikus Uj Éet ugyan
arról beszél, mint a református erdélyiek. A 
vásárhelyi Találkozó fiataljaiban ugyan az 
lüktet, mint a Prohászka emlőin nevelkedett 
felvidéki fiatalokban, Makkéi Sándor és Ra

A lévai 48-as nemzetőri lobogó megmentése
Amikor 1938. évi december hó 4 én, a 

Barsvármegyei Egyesület díszközgyűlésének 
keretén belül Léva város nevében további 
megőrzésre a 48-as nemzetőri lobogót át
vettem, nem volt alkalmam a történelmi hű 
ségnek megfelelően részletesebben elmon
dani ezen értékes ereklyének a csehek elöl 
történt megmentése körülményeit. Nem lehe
tett ezt megtennem azért, mivel akkor a 
gyü'és lefolyását a magysr rádió közvetí
tette és igy érthetően minden elhangzott 
beszéd percekre volt kiszámítva.

Többoldalról megnyilvánuló kívánságnak 
teszek tehát eleget, amikor a későbbi idők 
és a lévai krónika számára megőrzendő — 
legjobb visszaemlékezésem szerint — mint a 
zászló megmentésének egyik részese, elmon
dom a zászló megmentésének részletesebb 
körülményeit. Örömmel teszem ezt, mert 
nemcsak belső szükséget elégitek ki vele, hs- 
nem a nsgyközfnség érdeklődésének s első
sorban a zászló megmentése kivitelezőjének, 
néhai jóbarátom és kartársam fiának, Tokody 
István ezidőszerint gyömrői lakosnak hoz
zám e'juttatott kívánságának is eleget teszek 
vele.

A 48-as lobogó Léva város főjegyzői szo
bájában volt üvegezett szekrényben elhe
lyezve. Mivel a cseh megszállás előtti idő
ben ez volt az én dolgozó szobám, annak 
őrizetére én voltam hivatott. 1919. január 
16 án távirati érteiités jött a város akkori 
po'gámesteréhrz. hogy a cseh csapstok meg 
száilják Lévát. Ez akkor nem történt meg, 
de visszaemlékezésem szerint 1919. január 
23-án következett az be. A pontos időt 
sajnos nem tudom, de vagy a megjelölt na
pon, vagyis a cseh megszállás napjának es
téjén, vagy egyik legközelebbi napon be jött 
hozzám idb. Tokody István kartársam, Léva 
városának azon időben volt tanügyi és gaz
dasági tanácsnoka azzal, hogy itt az idő a 
gyors cselekvésre, a zászlót bármi módon is, 
de meg kell menteni. Tanácsot tartottunk és 
határoztunk. Akkor már a lévai Városháza 
körül szuronyos cseh csendőraég és katona
ság őrizte a kijáratokat. A késői esti órá
ban bejöttek az én dolgozoszobámba néhai 
idb. Tokody István és fia ifj. Tokody István, 
a zász'ót az üvegezett szekrényből ifj. To
kody István kiemelte, a ruhája alatt a teste 
körül csavarta és szuronyos katonaság kö
zött lopódzott ki igy a zászlóval a Város
háza egyik kijáratán az utcára. Mi prdg 
idb. Tokody Istvánnal a Városháza másik 
kijáratán távoztunk, hogy ne legyen az 
egész dolog feltűnő és gyanús Msr előre 
megbeszéltük, hogy más-más utón fogunk 
eljutni néhai Levatich Gusztáv ügyvéd há
zához. Ugyanis úgy határoztunk, hogy a 
most nevezettnek adjuk át megőrzés végett 
a zászlót, m>rt ö volt Léván a 48-as párt
nak régi elnöke. Ez igy történt. Jellemző 
azon körülmény kiemelésére, hogy akkor is 
már mennyire éreztük azt, hogy a cseh 
megszállás nem lehet végleges, az, hogy az 
átadott zászlóról, amelyet a családtagjai je
lenlétében igy küldOttségileg átadtunk, én 
néhai Levatich Gusztávtól még elismervényt 
is kértem és kaptam. Ezt az elismervényt 
több even at gondosan őriztem, de jöttek a 

vasz László rezonanciát talá'nsk a nsgy- 
vársdi Erdélyi Lspokban; a református Kodo- 
lányi Boldog Margitról ir.

Valamennyien titkos összeesküvés tagjai 
vagyunk. Erős, szociálisán átalakult nemzeti 
öntudattal r ndelkező magyarságot akarunk, 
amely megértő, kitártszivű s erejében bizva 
barátkozik a többi kulturnemzetekkel. Ady 
Endre jár az eszembe, aki a kis Értől indult 
el és bejutott a nagy Óceánba.

Igen, mi mindnyájan az Értől iodu'unk el. 
A magyar rögtö1, a magyar népből. Kirepitő 
fészkünk a magyar közösség.

Akik most felszabadulva visszatérünk ha
zánkhoz, ezt a magyar szellemet képviseljük. 
Az erős szint a a magyar fajta örök vonásait.

Tudjuk, hogy a kulturkérdésben velünk 
vagy ellenünk lehet menni, de nélkü ünk soha.

sorozatos csendöri házkutatások, úgyhogy 
az ügy érdekében tanácsosnak tartottam 
ezt sz elismervényt megsemmisiteni. A Le- 
valich és Sssbó családok házához tehát 
mint említettem ifj. Tokody István hozta el 
a teste körül csivarva a zászlót. Itt átvette 
őrizet és megmentés okából a Levatich és 
S abó család. Elsőbb Szabó Aranka urhölgy 
kispárnájába lett elrejtve, aki — amint ő azt 
a díszközgyűlésen maga is elmondotta — 
Ugyanúgy mentette át magyar területre 
Budapestre, mint ifj. Tokody István.

Szükségesnek tartottam mindezt az utó
kor számára megőrizendő öreg „Bsrs“ unk 
hasalj ön is lerögzíteni, hiszen úgy Szabó 
Aranka urhögy, mint ifj. Tokody István ur, 
akik a zászló megmentésének tulajdonképeni 
kivitelezői voltak, bátorságot igénylő csele
kedetükkel olyan nemzeti érzésből fakadó 
magyaros dolgot cselekedtek, hogy méltán 
szolgálhat pé ősképül a jövőben is minden 
magyar ifjúnak.

KLAIN ÖDÖN.

KARÁCSONYI
PÁSZTORLEVELEK

Karácsony első napján a magyarországi 
református egyház mioden szószékéből fel
olvasták ez alábbi történelmi fontosságú kör
levelet, amelyet a megnagyobbodott M igyar- 
ország valamennyi református egyházköz
ségéhez, gyülekezetéhez, lelkipásztorához, 
presbitériumához, tisztviselőjéhez, egyházi és 
iskolai hatóságához intéztek az anyaország 
a a volt szlovákiai és kárpátaljai református 
püspökök és egyházkerületi főgondookok.

(E pásztoriévá! fe'olvasásának a lévai ref. 
tempómba > kü önös történelmi jelentőséget 
ad az a körülmény, hogy az államfordu at 
után abb-n a templomban nyitotta meg Pa
lócai Czinke István püspök az akkori S :lo- 
vákia egyetlen ref. zsinatát. A csehszlovák 
kormány a lévai zsinat által alkotott egyházi 
törvényeket, különféle kifogásokkal, a ref. 
egyház többszöri sürgetésére sem hagyta 
jóvá. A szerk.)

A körlevél többek közt igy szól:
— Ö ömmel jelentjük minden magyar re

formátus testvérünknek azt a közös lélekből 
fogant megállapodásunkat, hogy a Felvidék 
magyar református egyházközségei a vissza- 
csato' ás tényétől kezdve, az egységes és 
oszihstatlsn történelmi magyarországi refor
mátus egyház élő tagjai lettek. É ténynek 
ünnepélyes megállapítására, törvénybeiktatá
sára és az ebből fo.yó következmények le
vonására az országos zsinat illetékes s en
nek sürgős összehívása iránt a törvényben 
rendelt intézkedések megtörténtek: az or
szág Föméltóságu Kormányzó Urától enge
délyt kértünk e zsinat megtartására.

É zsinat képviselőit a visszacsatolással ki
egészült és megnagyobbodott magyar refor
mátus egyház összes preabitériumsi fog|ák 
megválasztani. Természetesen a megválasz
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tottak között eliö hely illeti meg ez egész 
magyar reforméiul egyház egyetemes er
kölcsi érzése szerint azokat a férfiakat, akik 
mint püspökök, főgondnokok vagy az egy
házi élet mái vezetői a megszállás alatt állő 
Felvidéken a magyarság és s tiszta Evan
gélium ügyének hordozói és legelső bizony
ság tevői voltak.

Kit évtized alatt a Ciehsslovákiábsn küzdő 
és szenvedő magyar református egyháznak 
olyan intézményei, alkotásai, jogviszonyai és 
helyzeti átalakulásai támadtak, amelyeknek 
a történelmi magyar református egyházba 
való beillesztése s az ezzel járó összes függő 
kérdések elintézése kemény és hosszú mun
kát kivár. Erégből a mielőbb összeülő zsi
nat ünnepélyes megnyilatkozása után egy 
átszervező bizottságot fog kiküldeni, amely 
minden kérdést törvényesen és méltányosan 
az atyafiui szeretet és megbecsülés teljessé
gében fog megtárgyalni és javaslatát még a 
jövő év tavaszán a zsinat elé terjeszti. A 
zsinatnak e javaslatra hozandó határozata 
véglegesen elintézi egyházunknak ezt a kü
lönösen fontos és kedves feladatát: a teljes 
egyesülés müvét. Mindaddig a Felvidékről 
visszacsatolt gyülekezetek megmaradnak a 
belőlük származott egyházi tagozatok és (el
sőbbségek közigazgatási és bíráskodási ille
tékessége alatt a zavartalanul érvényben ma
rad törvényesen megválasztott egyházi tiszt
viselőik joghatósága.

Mi pedig mégegyszer szaruiknak egymás 
bizonyságtételétől fokozott erejével kérünk 
mindenkit ez eltörölt határokon innen és tu>, 
hogy a magyar református egyház törté
nelmi és lelki egységét az egyház Urának, 
a mi Urunk a Jézus Krisztusnak való alá- 
zatoa engedelmességgel, a Szent Lélek aján
dékainak hálás elfogadásává’, egyházi tör
vényeink és a törvényes egyházi feisőbbsé- 
gek rendelkezéseinek megtartásával előmoz
dítani boldog kötelességének tartsa.

A minden kegyelemnek Istene, ki az ő 
örök dicsőségére hivott el titeket, a mi Urunk 
Jérus Krisztus által, tegyen titeket erősökké 
abban a reménységben, hogy amit Ö a mi 
megszabaditáaunkra elkezdett, azt dicsősége
sen véghezviazi.

A hercegprímás 
pásztorlevele

Dr. Serédi Jusztinján hercegprímás most 
megjelent X. pásztorlevelében a zsidókereszt- 
ségekről a következő latinnyelvtt leiratot in
tézi papságához :

„A zsidók ezekben a napokban nagy szám
ban kívánják a keresztséget felvenni. Ebben 
a kívánságukban bizonyára inditja őket az 
idők viszontagsága ia és nemcsak az örök, 
hanem inkább a földi boldogságot töreksze
nek maguk és fiaik számára biztosabbá tenni. 
Mégis kegyetlenül és igazságtalanul járnak 
el azok, akik a bizalom hiányában vala- 
mennyiüket viaazautasiiják, de éppen úgy 
azok is, akik a szándék előzetes megvizsgá
lásának és az alapos oktatásnak mellőzésé
vel sietnek nekik a keresztséget feladni. Sza
bály legyen sr, hogy mindenkit szeretettel 
kell fogadni, akik meg akarnak térni; azután 
legalábbis három hónapi próbaidőre bocsáj- 
tandók a felnőttek, amely idő alatt hetenként 
legalábbis két teljes órán át a plébános, vagy 
helyettese által a katekizmus igazságaiban 
oktatandők.

A keresztelés ne történjék meg az egy
házfő kikért engedélye és a polgári törvé
nyek rendelkezéseinek betöltése élőt*.  Ezen
kívül vigyázni kell arra és ez az egyházfő
höz intézett beadványban különlegesen fel
említendő : vájjon érvényes-e vagy legalábbis 
érvényessé tehető-e a házasság, amelyben 
a keresztelőire jelentkezettek élnek. Elen- 
kező esetben pedig, például ha a házastár
sak között köteléki akadály áll fenn, kereszt- 
aég szentségét nem lehet kiszolgáltatni.

Azokat pedig, akik azt vélik, hogy a zsi
dók házasságát a keresztelés után az egy
ház előtt újból meg kell kötni és igy érvé
nyessé tenni, felvilégositjuk arról, hogy ez a 
véleményük téves, mivel az ilyen házasság 
a természeti törvények alapján érvényes és 
magának a keresztségnek felvétele folytán a 
szentség méltóságára emeltetik.

Figyelmeztetjük végül a főtisztelendő pap
ságot, hogy a keresztelés után is különleges 
gondot fordítsanak a kitértekre.

SÁ6I FARKAS ISTVÁN:

Dobó István második városa Léva
A budapesti rádióban 1938 november 12-én a felszabadulás alkalmából 
tartott előadás, melyet a szerző emlékül küld.

Borús, júliusi napon, a Gsramba siető 
felhők alatt jártam a régi várost, szedeget
tem a régi emlékeket, amelyek méz édes
ségével csordultak a szivemre. A lankadat
lanul vonu'ó felhők alatt valami csendes 
szomorúság nehezedett rám. gyermekkoro
mon túl visszafelé néztem és Léva emlékeit 
kerestem.

Magányos, elörenyuló begyen emelkedik a 
régi vér, alul hosszú, egyemeletes udvar
házzal, s ki tudja, hogy hányadszor olvas
tam régi iskolám, a piarista gimnázium mel
lett a megfakult márványba vésett felírást : 
.... Magnificus dominus S'epharu*  Dobó 
de genere Ruszke, comes Bare. . . 1571...“

Bornemissza Gergely és Cecey Éva alakja 
jelentek meg színes szememben, messziről 
odakisértelt az egri vár, a magamban jól- 
esőleg, teli fohászként kelt a lévaiak dicsé
rete : megérdemelték, hogy a lévai vár falán 
Dobó Istvánnak, az egri bősnek a neve áll
jon. A márványtáblás mementó hűséges ma
gyar, később kuruc Lévát látott maga alatt, 
Dobó István, Bars grófja nyugodt derűvel 
tekinthetett alá a csillagokból.

A váron tu', a három k-betfis hegy között, 
a Kálvária, a Kurlahegy és a Kereszthegy 
ölelő karjaiban, tágas merőn, hét karcsú 
jegenye között megint el'aku't márványtábla, 
amely a Koháry-nevet d caéri ismerősnek és 
idegennek. Mindig levett kaleppal a kezem
ben olvastam a lévai magyarok által odavé- 
aett szavakat: ,Üdv a hősük emlékének I 
Koháry István vfrkapitáoy e mezőn védel
mezte Lévát « törökök ellen, itt kspott ha
lálos sebe*.  500 jó vitézével hősi halált halt 
1664. juiius 20-án. E napon örökre letűnt a 
félhold uralma Léva vára felett.*  Az egész 
városban ott kisért a magyar dicsőség gló
riával és kérőbbi szomorúságokkal tetézett 
két esztendeje: 1848 és 1849. A közeli 
Nagysalló síkján vívta éle'-hatáihaicát 1849 
áprilisában a fáradt, de lelkes magysr bcn- 
védaereg, a a lévai iskolában ápolták a se
besült honvédeket A lévai temetőben hir
deti ez elesett honvédhőaök emlékét hatal-

KÖSZÖNTÖ.
Nincs itt egy sirhantnyi földem, 
a csillagok nem nekem égnek itt, 
nehezen pergettem mégis mindég 
a távoliét felleges éveit.

Emléked simogat most is, 
a szivem mégis úgy elszorul néha: 
annyi év után fiadnak fogadsz-e 
álmaim álma, kedves Léva I

„Ezüsttükrös kávéházad", a régi utcák, 
százados, ősi köveid
megismerik-e, érzik-e most is 
öreg diákod lépteit ?

Karodra veszed, — elringatod-e 
hozzád sóvárgó lelkemet ? 
Megérzed-e majd újra, amit 
szóba önteni nem lehet ?

Hogy szebb itt a tavasz, több a virág, 
szűzi-fehérebb a tél,
hogy esténkint egyszerű, öreg meséket 
dúdol errefelé a szél,

hogy nem olyan sötét itt a bánat, 
akik elmentek: visszavágynak, 
hogy égöbb a szeme, hű a szive 
most is a lévai lánynak ...

Öreg Léva, itt vagyok végre, 
elhoztam neked a szivemet, 
mert elfeledni, elhagyni Téged 
húsz hosszú év után se leheti

SOMOGYI IMRE. 

más oszlop, amelyet a kegyelet még a gyá
szos emlékű cieh megszállás éveiben is min
den esztendőben megkoszorúzott.

Hoszu békeévek teltek el a kiegyezés után, 
Léva erőben, becsületben gyarapodott, tör
ténelmi múltjához gyermekded kegyelettel 
ragaszkodott, külsejében csinosodott, tiszta
sága szinte közmondásos volt, a ahogy ren
dezett tanácsú várossá nőtt, az egész vidék 
fölött szinte egyeduralmat gyakorolt. A nyit- 
rsi tizennegyedik honvédgyalogezred egy 
zászlóalja itt kapott csinos laktanyát, az 
ország egyik legrégibb tanítóképzője innen 
bocsájfotla szárnyára a lelkes, fiatal magyar 
tanilókat, ősrégi piarista gimnáziuma az 
egész, boldog, régi Nagymagyarország min
den tájára adott egy-egy alkotni és dolgozni 
tudó szellemet.

A kuruc időkben itt vo t Vak Bottyán 
háza, még a nemrégi időkig ia szembenézett 
a laktanyával, s uj honvédek kivonu ását 
őrizte fáradt tekintetével.

Aztán u1, talán még a törők hódoltság 
idejénél is szomorúbb fejezetet szánt a tör
ténelem kuruc Láva városának. 1919. január 
elején szálltak meg a cseh légionista csapa
tok, s egy hideg, jaruári éjtszakán hagytuk 
oda Lévát, álmaink és vágyaink városát, 
hogy az azóta régen elhunyt felvidéki hős
sel Pa'may századossal elmenjünk az Ipo'y 
túlsó vonalára. Éjié kor ürítettük ki a varost, 
amelyre olyan nyomasztó, szinte télire der
medt csend feküd’, mintha az egész város 
a temetőbe költözött volna.

Léva életében közel húsz esztendős, uj 
fejezet kezdődött. Az idegen uralom idején 
rövid évek alatt szerették volna elvenni, 
megmásítani kuruc jellegét, de Léva és de
rék polgárai állták a kemény harcot, s a 
város szivvel-lélekkel, érzéseiben és jövő- 
várásában is csak magyar tudott maradói. 
Hiába állt már régen az öreg O-cszlán he
lyén az újonnan épült Városi Nagyszálloda, 
hiába vették le a tanítóképző uj palotájáról 
a majolikából kirakott, gyönyörű magyar cí
mert, hiába került Szent I<tván koronája 
helyére a cseh oroszlán, a lévai gyermekek 
magyar anya tejét szívták, Léva történelme 
Dobót, Koháryt és Vak Bottyán*,  a nagy- 
sallói vitéz honvédeket ismertette, s a tör
ténelmi erők hatalmát nem tudta megtörni 
az elnyomók hada.

Az idegen uralom alól a régi havába ke
rült nevek. K’ttenberger Katona Kálmán, a 
bires u'aró, B’nyai Kornél, a korán elhunyt 
kötő, Faragó Ede a cserkészek büszkesége, 
Feja Gsza, az ul Msgvarország egyik égő- 
tollú munkása, Tatár István, a magyar sport 
egyik vezéralakja és a többiek, akiknek ne
vét kisebb-nagyobb körben becsületes, ma
gyar munkájuk tette ismertté, mind Láva 
szellemét vitték magukkal, azt a lehet-tlen- 
ne! is megküzdő, acélos akaratot, amelyet a 
a lévai magyar anyák oltottak szivükbe soha 
el nem fogyó utravallul.

A város utolsó magyar po'gármestere, 
Bödogh Lajos már nincsen az é ők sorsban. 
Nem érte meg a boldog fe szabadulást Báthy 
László prelátus sem, a város akkori prépost 
plébánosa, eltávozott Birtha József reformá
tus lelkész is, ott porlad a temetőben Tóth 
Sándor gimnáziumi igazgató, aki a magyar 
történn em ékességére tanitgatta a lévai fiu
kat. Régen meghalt Léva öreg hegedőse, 
Kersék János, a költő is. akit még sokszor 
emleget a nóta : .Erűittükrös kávéházban ...“ 
A halottak azonban el nem fogyó életet 
hagytak maguk után. Az egykori lévai már
ciusi ünnepek úgy beleoltották a város szi
vébe a soha el nem múló, magyar hazasze- 
retetet, hogy az húsz esztendő — egy csepp 
a történelem tengerében — ki nem irthatta, 
még csak meg sem ingathatta.

Az elszakadt lévaiak mindig szigetet al
kottak, összetartásuk közmondásos volt a 
világháború alatt is. A tisennégyes honvédek 
és as esztergomi volt huszonhatos közös
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gyalogezred legbátrabb katonái között voltak. 
A három keresztény egyház papjai szeretelre 
és Összetartásra nevelték a jószándéku né
pet, iparosai a régi Felvidék cébei között az 
első helyen álltak. Városi múzeumában, 
amelyet Kriek bács>, e régi Msgyarország 
egyik legkiválóbb pedagógusa őriz, szépsé
ges emlékeket talál az idegen.

Lehet, hogy csak én dicsérem a várost, az 
onnan elszakadt egykori kisdiák szemével, 
de azt hiszem hogy szeretek és dicsérjük 
mindannyian, akik tatai között nőttünk fel. 
Meeható kép volt, hogy itt, az elsőnek fel
szabadult és világhíressé vált kisvárosban, 
Ipolyságon, a dicsőséges magyar bevonulás 
első órájában, hogy egymás mellé bújtunk, 
hogy aggódtunk, mi, lévaiak, hát a mi váro
sunkra mikor kerül a sor ? Egyre vártuk, 
lestük a híreket, minden este azzal feküd
tünk le, vájjon mit csinálnak most .odahaza 
a mieink, mit csinálnak velük a hatalmi té
bolyukban szinte őrjöngő idegenek ? Mi tör
ténik azon a pompás főtéren, amelyen csak 
az elmúlt nyáron játszották a .Jlnos vitézt*  
s az első lévai szabadtéri játék rendezője 
kikerült-e már a csendöri felügyelet alól? 
V ajjon mit csinál a többi magyar vesetö- 
e mber, ki őrzi nyugtalan álmukat, s mit hoz 
reájuk az újabb holnap?

Benne éhünk az öröm teljességében, 
Ipolyságot az egész világ szeme sok, hosz- 
szu napon át éber figyelemmel kisérte. De 
szivünk mélyén mindig ráncot vetett az ag
godalom, homlokunkra su’yos barázdák ül
tek, D obó és Koháry városát, városunkat 
féltettük.

A magyarok Istene lassan, de annál biz
tosabban Írja népének történetét. Ha nem 
ia olyan verőfényes, mesébe illő már az 
őszi nap, ha a lévai Ká'várie, a Kurtahegy 
és a Kereszthegy el is készítették télire 
szánt köntösüket, he a Koháry-emlékkápolna 
körül már félig csupaszon is mered az ég
nek a bét, karciu jegenye, a kuruc város 
mégis boldog ünnepet ül, a lévai főtér még
is könnyes zokogástol hsngos, a lévai vár 
évszázados falait mégis derűsebb fény ciró
gatja, a kuruc város megtért elhagyott őr
helyére, a végekre, magyarok határára. A 
Tót Kapu felől sebes vizével sürgetőbben 
folyik az öreg Gsram, leviszi az üzenetet a 
kék Dunának, a vén Duna habjai átadják 
az üzenetet az egész világnak, ahol magya
rok élnek, s azoknak, akiket a magyar sors 
mindig érdekelt: megint egy újabb magyar 
terület, megint több maroknyi, ősi magyar 
föld, megint több reménység és szebb való
ság : Levice helyett ősi Láva.

Az öreg Tabán házain ott leng a há- 
romszinű zászló, amelyet húsz esztendeig 
örieztek a padlásokon, a város Főterén ma
gyar Himnuszt játszik megint a katonazene
kar, kicsinyek és felnőttek együtt imádkoz
zék, éneklik és zokogják a magyar Hiszek
egyet, a temetőben nyugvó honvédhösök 
nesztelenül kikelnek sírjukból és odaállnak 
a régen látott, ujarcu, de ugyanolyan ssivű 
és daiu magyarok sorába, a magyar dicső
séget felkapja az őszi szél és elviszi min
denhová, ahol elszakadt lévaiak élnek, s 
akiknek a szeméből kicsordul a boldog öröm 
könnye.

Dobó István szelleme pedig odafent, a 
csillagok körül talán éppen most jelenti 
magyarosan, katonásan a Legfelsőbb Hid- 
urnak: „Uram elfoglaltad Lévát, tartsd meg 
örökké, tartsd meg újabb ezredévre, egy 
boldog, békességes Nagy Magyarországnak 1“

Ipolyság, a Felszabadulás és Sient István 
évében I

— A lévai Vöröskereszt Egyesület ön
kéntes ápolónői szervezete január 2-án,
d. u. 6 órakor tartja első gyűlését a volt Já
rási Ifjusággondozó épületében, illetve a je
lenlegi Országos Stefánia Szövetség egész
ségházában. (Ladányi utca, régi Gyapay-ház.) 
Kérjük ápolónő testvéreink teljes számban 
való pontos megjelenését. Régi igazolványát 
mindenki hozza magával. A vezetőség.

A családjuktól távol 
karácsonyestje

Léva város társadalmának megértő szere- 
tété tette lehetővé a Láván szolgálatot telje
sítő és családjaiktól távolélő m. kir. állam
rendőrök meleg karácsonyestjét a helybeli 
kaszinóban. Este 6 órakor katonás pontos
sággal sorakoztak a nagyteremben, ahol 
Borosa Endre rendörfalflgyeló, Dudás János 
és dr. Versényi fogalmazók is megjelentek.

A szépen megterhelt karácsonyi asztal, 
az ajándékcsomagok derűs tarkasága, a 
sudár, szép karácsonyfa igazi, békés ksrá 
csonyi hangulatot árasztott.

A .Mennyből az angyal*  kezdetű éneket 
énekelték a jelenlevők s lehulló könnyeik 
szivárványán keresztül távolbalátó s a messzi 
otthont kereső szemeikkel szeretettel simo
gatták körül a karácsonyfát, amelynek kicsi 
gyertyái vidám sercegéssel égtek, belekapva 
itt ott egy-egy angyalhaj ezüst csillogásába.

Azután Schubert Tódor beszélt s az 
őszinte magyar arcok bizakodón fordultak 
feléje. Léva város társadalmának nevében 
igaz szeretettel üdvözlöm Önöket a szent 
karácsony estéjén ezek között az öreg falak 
között, amelyek az elmúlt huss esztendő 
alatt is a magyar testvériségnek, a magyar 
élniakaráanak, a szép magyar nyelvnek és 
kultúrának voltak védőfalai.

Önöket a kötelesség, a szolgálat távol
tartja a családi élet meleg tüzhelyétő1, ked
veseiktől drága gyermekeiktől, ezen a szent 
estén is, amely nemcsak a kereszténység, 
de az egész művelt világ legnagyobb ünnepe, 
mert ünnepe a szeretetnek, a jóságnak, a 
gyermeknek. Nigyon jól ismerem azt a fájó 
érzést, amely elfogja az ember szivét, akkor, 
mikor ezt az estét távol kell tölteni az 
övéitől, mert hiszen én is hat karácsonyt 
töltöttem elszakítva enyéimtő messzi Szibé 
riában. Da az Ölök pillanatnyi fájó érzését 
enyhítse az a tudat, hogy édes hazánk, a 
megnagyobbodott Magyarország érdekeit 
szolgálják, amikor itt a visszacsatolt ország
részben a rendre és nyutalomra örködnek. 
Hálátlan, nehéz feladat. Di legyenek meg
győződve, hogy nem csak mi, de minden 
komoly ember teljes mértékben méltányolni 
tudja az Önök értékes muukásságát.

S most, amikor e gyertyatényes kará
csonyfa mellett, lélekben bazsszállnak ked
veseik körébe és megcsókolják hitveseik,

élő lévai rendőrök 
a Kaszinóban

szüleik arcát, megsimogatják gyermekeik 
fejecikéit, gondoljanak szeretettel egy uri- 
asszonyra is, Msgyary-Kossa Aladárnéra, aki 
a főméltóságu asszony és Imrédy Béláné 
kegyelmes aszzony nemes akciójának kép
viselője volt itt, aki amellett, hogy éjt nappallá 
téve fáradhatatlanul do'gozott a szegénye
kért a boldog volt ha csak egy könnyet ia 
letörölhetett a siró arcokról, ez az uriasszony 
nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy 
a legnagyobb szeretettel emlékezzen meg 
Ölökről, mint az ö hűséges, derék munka
társairól.

Arra kérem Ölöket ezen az első magyar 
szent estén, hogy továbbra is legyenek támo
gatói minden nemes ügynek; nehéz, de 
nemes hivatásuk teljesítése közben legyenek 
segítői a szegényeknek, nyújtsák ki védő, 
támogató karjaikat az arra rászorulók felé 
s megfogják látni, hogy a jó Isten kegyelme 
Önökkel lesz s már itt a földön elnyerik ju
talmukat megelégedett, boldog életükben.

Est a szerény karácsonyi estét pádig fo
gadják tő üak azzal a szereteltel, amilyen 
szeretetlel hívtuk meg Önöket ide. Töltsék 
kellemesen az ünnepeket és érezzék jól 
magukat Láván, ahol szeretettel vártuk 
Önöket és szeretettel látjük működésüket. 
Az Ur Isten áldja meg mindnyájukat!

Azután Biross felügyelő beszélt meleg 
szeretettel s atyai jóindulattal a könnyező 
magyar rendőrökhöz a nagyszerű szónoki 
készséggé1, magasan szárnyaló beszédben 
emlékezett meg a húsz év óta várva-várt 
magyar karácsonyról s őszinte hálával mon
dott köszönetét Láva várói áldozatkész 
társadalmának. Akkor aztán kilépett a sor
ból egy álmodozószemü rendőr, Ciipzk Fe
renc s mélységes átérzéssel, kifogástalan 
szavalótechnikával adta elő János barát 
„Tátra keresztje*  című költeményét. S a 
boldog magyar karácsony szent hangulatá
ban a költemény szioes előadása nyomán 
pillanatokra keserű könny azökött a sze
münkbe, emlékezvén az elnyomatás húsz 
esztendejére.

Végül felcsendültek a Himnusz hangjai a 
vitték a reménykedő, síró magyar könyör
gést fel az egekig: Isten áldd meg a 
magyart!

KARDOSLEPKE.
(Egy tanár keserveiből.)

Államfordulás volt, 
Temettünk iskolát
Nagy-Boldog-Asszonykor. 
Gondolat és érzés
— Boldog-Asszony-Anyánk! — 
templomi zsolozsmás 
szent-formákban szólt ott.

Aztán kiődöngtünk 
Természethöz, Pánlioz
— ki a Golgotához I — 
Gondolat és érzés
— Temetés! Szenvedés! — 
formán át szólt ott is 
vívódó bánathoz.

Élniakarások
szent misztériuma 
gyűlt lelkünk mentsvára, 
Iskolánk nyílt sírján . . .
A Magyargondolat 
s tiltott magyar érzés 
ős-testamentoma.

Mint azt gyermekbe is
— fii, fa, bogár révén — 
bevésik vesékig 
Golgota-alakja
s Pán, a csókos művész. 
Hát: favete linquis!
— Vagy a gyöngébbekért: 
Halld iskolás-regém.

I.
„jij suis et jij reste*  

Mac Machon, Sebastopol

Augusztus közepén, 
délnek óráiban 
Kálváriánk ormát 
pompás lepka lakja.

Nem is úgy egyedül . . . 
kettesben suhannak.
Ha nem ügyelsz, biz' még 
beléd zavarodnak.

Cikáznak a légben 
a Kápolna között; 
egyszer toronymagast, 
majd lent a fű fölött.

Cikáznak, cicáznak, 
tűz-csókokat váltva ; 
fényt, derűt és napot 
hisz, csak ezért vártak.

Nászuk egynapos, de 
fajerős . . . Halál nincs!
Dajkáikból szittak 
mákot, köményt, ánizst.

Mindez: Élet. Erő 
náluk. Ugyanezt jelentő 
szárnyaknak csapása, 
acél-suhogása.

Minek nyomán hang kél
— Miként mottóm beszél — 
.Itt vagyunk !“ Te Isten I 
„Itt maradunk!“ — Itten.
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II.
. . . Élünk.

A legtalálóbban 
véltem idézhetni 
hadvezéri mondást 
Cimerforditáskor.
Győző vagy Legyőzött
— liahogy azt idézi, 
magamód hirdeti: 
értelme ? — az más s más.

Híjába szedik el
az iskolás emlőnk.
Hisszük, valljuk, mondjuk : 
Kár nélkül vesztjük el 
ezt a pompás mezőnk. 
— Bízva-bízzál, várjál — 
Karón varju-králás 
itt a győzés . . . Bukás 1

Égő lelkünk füstje 
ugymondott Győzőnek 
becsípi szemébe: 
a megtörhetetlen.
Élniakarásunk,
Siónt 1 — kiáltásunk,
Napbanézö szemünk,
Régi Szent-érzésünk.

Miénk volt itt mindig
— Golgotánk is igy int —
Élet és szenvedés,
Patak csörgedezés,
Egy város-lehelés,
Botja a kenyérnek,
A domb dús gerezdje, 
Csillagtábor Égen.

Örök itt bennünk az
Őslakos gondolat.
Betűin! bennetek : 
régi-hit! új-kezdet!
„Itt vagyunk 1“ — kezdettül
„Itt maradunk !“ — élünk 
Ez a magyar-hitünk, 
irthatatlan létünk. (Folyt, köv.)

— TANFOLYAM VIDÉKIEK SZAMÁRA. 
A M'gytr Műizaki Szövetség a jövő hiten 
2—2 6a fél hétig tartó e méieti és gyakorlati 
villamosheggesztő tanfolyamot tart iparosok, 
szakmérnökök, munkások stb számára. Ki
zárólag vidékiek vehetnek részt a naponként 
4 órányi elméleti és mühelyoktatással járó 
csoportban. Felailágositást a szövetség ügy
vezetősége ad. (Budapest VI, Liszt Ferenc- 
tér 11.)

— KÖSZÖNET A FELVIDÉKI SZÜLŐK
NEK, tanítóknak és hitoktatóknaki 
Mélyen tisztel*  Szerkesztő Ur I Engedje meg, 
hogy mint felvidéki, Ö thöz fordu jak és ké
rem, adjon hangot nagybecsű lapjában, a 
Barsban, szívből jövő, őszinte létekből fakadó 
hálánknak, amelyet mi, az elszakitott terű 
letekről származó magyarok érzünk mindazok 
iránt, akik a megpróbáltatások évtizedei alatt 
a magyar ifjúság körében végeztek lélek
mentő munkát I Elsősorban a szülőkre, a hit
oktatókra, a tanítókra gondolunk, akik áldo
zatos szeretettel ápolták a hazaszeretet ér
zését gyermekeik és tanítványaik lelkében. 
Bizonyára elsősorban rajtuk múlt, hogy a 
felvidéki magyar ifjúság, amely magyar szót 
alig hallhatott, tisztán és szépen beszéli édes 
anyanyelvűnket és hogy szivvel lélekkel ma
gyarnak tudja, érzi és vallja magát. — Ké
rem, ne vegyék szerénytelenségnek, hogy 
honfitársaim nevében éppen én emlékezem 
meg erről a nagy lélek- és szinte nemzet
mentő munkásságról, amelyért • Felvidék 
gyermeknevelő magyarságát sóba el nem 
múló hála illeti. — Tisztelettel: Nsblik Her- 
manné, Maliid, Vörös Keresztes intéző test
vér, Budapest, Győri ut 17.

— LÉVA VÁROS 1939. ÉVI VÁSÁRJEGY
ZÉKE. — Állatvásárok : Január 2 (elmarad), 
február 6. március 6, április 3, május 1, jú
nius 5, julius 3, augusztus 7, szeptember 4, 
október 2, november 6, december 4 Kirakodó 
vásárok: Január 4, március 8, május 3, ju 
lius 5, szeptember 6, november 8. Minden 
szerdán és szombaton hetivásár és sertés
vásár. — Városi tani cs.

KOLONFÉLÉK^J

BOLDOG UJ ÉVET kívá
nunk kedves olvasóinknak, hir
detőinknek és lapunk minden 
barátjának.

— A JÁRÁSI KATONAI PARANCSNOK
SÁG BUCSUESTJE. A lévai járási katonai 
parancsnokság működésének megszűnése és 
a polgári közigazgatás bevezetésével képcső 
latban a Városi szálloda külön termében csü
törtökön eate rendezett társásvscsora kere
tében vettek búcsút a járási katonai parancs
nokságtól, amelynek katonai tisztikara és 
polgári tisztviselői teljes számban vettek részt 
az összejövetelen. A vármegyét Siska Dezső 
alitpán, az államrendórséget vitéz dr. Bartóthy 
Dezső rendőrkapitány képviselte. A vacsora 
során báró Majthényi László, aki mint a kor 
mány megbizottja működött a járási katonai 
parancsnokság mellett, elismerő szavakkal 
méltatta Winkler Ödön alezredes, járási ka
tonai parancsnok működését, aki a legnehe
zebb átmeneti időkben kereste és megtalálta 
azt az utat és módot, hogy az átkapcsolódás 
idejében a legjobban szolgálja a megnagyob
bodott magyar haza és a lévai járás köz
igazgatásának érdekeit. Ez a nagy feladat 
igen szépen sikerü't, amiért hálás köszönetét 
tolmácsolja Ugyancsak köszönetét mondott 
báró Majthényi László a j írási katonai pa- 
rancsnokaag minden egyes tagjának lelkes 
és ügybuzgű tevékenységéért. Az elismerő 
szavakat a járási katonai parancsnokság ne
vében Winkler Ödön alezredes köszönte meg. 
Vázolta a katonyi parancsnokság kialakulá
sát és jelentőségét, majd köizönetet mondott 
báró Majthényi László kormánymegbizott se
gítő támogatásáért

— AZ ÁLLAMRENDÖRSÉG KÖRÉBŐL. 
A ni. kir. államrendörség lévai kirendeltsé
génél személyi változások történtek. A bel
ügyminiszter a lévai kapitányság vezetőjét, 
vitéz dr. Birtóthy Dezső államrendőrségi ka
pitányt ezen beosztásában véglegesítette. — 
Ugyancsak véglegesítette lévai á lávában vi
téz dr. Sárkány Sándor detektivfelügyalőt, de- 
tektivesoport vezetőt, aki Szegedről érkezett 
a felszabaduláskor Lévára. — A személyi 
változások: Dudás J mos fogalmazót Salgó
tarjánba, Boros Endre felügyelőt, a rendőrség 
őrszemélyzetének parancsnokát Mátyásföldre 
és dr. Versényi Pál fogalmazót, a bűnügyi 
osztály vezetőjét Budapestre helyezték át. 
Mindhárom rendörtiazt az átmeneti idő ne
hézségei közepette kitűnően állotta meg he
lyét és töltötte be hivatását a a város kö
zönsége szivében a legnagyobb rokonszenvre 
tettek szert. Távozásukat óssziotén sajnáljuk 
és kellemesen fogunk visszaemlékezni ráiuk. 
Helyükbe a belügyminisztér vitéz dr. É-dy 
Lajos fogalmazót Hegyeshalomról, dr. Kocsis 
Béla fogalmazót Győrből és vitéz Peresei Ist
ván rendőrfelügyelöt, lévai földieket Buda
pestről helyezte Lévára.

— UTLEVÉLKÉRÖK FIGYELMÉBE! Az 
illetékes natoság eiuton figyelmezteti az utazói 
készülő közönséget, hogy az útlevél vagy ha
tárátlépési igazolvány kiváltását ne az utolsó 
órákra hagyja, hanem a kellő időben tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a csatolandó 
okmányok beszerzésére. Az útlevél megszer
zéséhez vzükaéges erkölcii bizonyítvány, szü
letési vagy házassági levél. Az erkölcii bi
zonyítványt legalább egy héttel előbb kell 
kérni. Éhez szükséges a születési vagy há
zassági levél bemutatása. A felek egy darab 
kétpengös és egy darab egypengős okmány
bélyeget vigyenek magukkal. (Szegénységi 
bizonyítvánnyal rendelkezőknek nem kell bé
lyeget vinniük) Az útlevél megszerzéséhez 
szükiéges okmányok: születési anyakönyvi 
kivonat vagy keresztlevél (férjes asszonyok
nál házassági anyakönyvi kivonat) és illető
ségi bizonyítvány. Csatolni kell két darab 
6x9 cm. nagyságú fényképet, amelynek hát
lapján előzetesen igazoltatni kell a polgár
mesterrel az utlevélkérőnek személyazonos
ságát és a lakhelyét. Az útlevélért hun pen
gőt fizetnek be csekklapon; közszo gálatban

ÚJÉVRE
Magyaroknak nagy Istene 
Szent neved óh áldom !
Hogy húsz évnek gyötrő kínja, 
Elmúlt, mint egy álom . . . 
Szabadságunk uj hajnala 
Felpirkadt az égen . . .
Hős nemzetem letiprását 
Nem nézhetted tétlen.
Óh magyarok nagy Istene 
Áldd meg ezt a népet!
Szenvedését jutalmazd meg 
Adj boldog Újévet!
„Kérgeskezű magyar gazda 
Ki húsz évig szántott, 
A barázdán nem énekelt 
Csak bús imádságot ...“ 
Meghallgattál jó Istenünk 
Áldott legyél érte !
Legyen most már a magyarnak 
Boldog békessége !
Áldd meg minden jó Barátját
S aki lesz ellene ?!
Verd meg ötét százezerszer 
Magyarok Istene !

K. Hraskó Júlia

állók vagy szegénységi bizonyítvánnyal ren
delkezők négy pangót fizetnek Végéi még- 
egyszer felhívjuk a közönség figyelmét arra, 
hogy mind az erkö'cai bizonyítvány, mind az 
útlevél vagy határátlépési engedély megszer
zését ne hagyják az uto'só percekre, hanem 
legaláb egy héttel előbb kérelmezzék, igy 
utazásukban nem fog beállni fennakadis, 
mert útlevelüket vagy h*t flrátlépési igazolvá
nyukat a kellő időre kiállíthatja a hatóság.

— ÖTVEN LÉVAI LEÁNY PESTI VEN
DÉGSÉGBEN. K dden LHáról ötven lévai 
diakleány utazott Budapestre, akiket a Zrinyi 
Ilona leánygimnázium növendékei vállaltak 
vendégül három napra és a Fehérház Baj
társi Egyesület fedezte az utazási költsége
ket. A vendégek érkezésére megjelent a nyu
gati pályaudvaron a Zrinyi I ona leánygim
názium tanári kara és a Fehérház Bajtársi 
Egyesület vezetősége. A lévai vendégeket 
vitéz Szomor Aurél tábornok, Párkányi Nor
bert igazgató és Hargittay Anna gimnáziumi 
növendék üdvözölte megható, kedves szavak
kal. A lévai kislányok budapesti tartózkodá
suk emlékére gyönyörű emléklspot kaptak 
ajándékba, majd a budapesti leányok gond
jaikba vették felvidéki testvéreiket, akiknek 
három napon keresztül Budapest szépségeit 
és életét mutatták be. A pesti és a lévai kis
lányok között a legmelegebb baráti érzés és 
magyar testvéri szeretet kspesolatai szövőd
tek és a lévai láüyok a legnagyobb szere
tettel emlékeznek vissza a budapesti vendég
látásra és a szeretet számtalan megnyilatko
zására. Igazán örökké feledhetetlen emlék 
lesz számukra a felszabadulás örömére ren
dezett kirándu ás, amely a magyar testvéri 
érzést is mélyítette. — Husvétkor a Batthyány 
utcai leánypolgári iskola lát vendégül 15 lé
vai diákleányt.

— OROSZKA ELSŐ MAGYAR KARÁ
CSONYA. 0 oszka község a Garam zónájá
nak egyik legértékesebb kulturerődje volt, 
habár a cseh destrukció igyekezett minden 
épitőkezet lefogni. Most végre a templomban 
is Higara Béla ig. tan. városi színvonalat 
megütő dalárdája égbe lendítette a magyar 
Hiszekegyet A azent miséket pedig az esz
tergomi P. Silvátor Ferenc ís áldozópsp vé
gezte. Prédikációiban megismertette a kriaz- 
tuii gondolatokat, — magyar távlatban. 
A szent ünnep délutánján lélekemelő ünne
pélyt ta-tott a köziég a „Mindenki kará
csonyfájánál, ahol felruházták a szegény 
tanulókat. Eit két ünnepi beszéd előzte meg, 
Hagara Bala ig. tan. szívből fakadó meleg- 
Béggel fejezte ki azoknak az érzéseit, akik 
a trianoni ájulás óta először ülnek magyar 
karécjonyt. Majd P. Salvátor mély megha- 
tódottsággal beszélt a felvidéki nép miaiziós 
tudatáról és kérte az ég visszhangját, hogy 
valamennyi rah magyar támadjon föl a 
tetszhalálból. Végül határtalan örömének 
adott kifejezést, mivel a Felvidéken először 
tölthette a magasztos ünnepit.
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— MEGHÍVÓ. A volt Pálmay csoport 
(1918—1921) 1939 janár 8-án, vasárnap 
délután 2 órakor a lévai Katolikus Kör 
nagytermében bajtársi alakuló összejö
vetelt tart. A 20 éves rabságból felsza
badulva minden bajtársunk részvételét 
kéri és várja a szervező bizottság.

— Dr. PETŐ IMRE NYUGALOMBA VO
NULT. A Birsmegyei Népbank r. t. igaz
gatósága dec. 29-án tartolt ülésén tudomá
sul vette dr Pető Imre vezérigazgató azon 
kívánságát, hogy 35 évi munkásság után 
nyugalomba vor unhasson. Helyébe az igaz
gatóság dr Hubert Pál ügyvédet választotta 
meg vezérigazgatónak. Dr Pető Imre mint 
az intézet igazgató tanácsának tagja fogja 
kiváló szaktudását továbbra is a vállalat 
javára hasznositani.

— MEGISMÉTLIK A KONGREGÁCIÓ 
SZINIELÖADAsAT. A lévai férfi kongregáció 
karácsonyi szinielöadása a Katholikus Körben 
olyan fényesen sikerült, hogy közkívánatra 
január 8-án, este 8 órai kezdettel megismét
lik az előadást. „Az ördög mátkája" nép 
ezinmű pompás szereplői megérdemlik az el
ismerést buzgó fáradozásukért és kiváló szín
padi teljesitményükért. Bella Mariska, Kovács 
Jenő életet, eredeti alakítása, Slugel Margit, 
Kaszás Károly üde játéka, Koritár Mária, Ko
vács Magdus, Mészáros Joli és Kuszi Jolika 
színes alakitása igen batázos volt. A többi 
férfiszerepekben Máté József, Szarba Ferenc, 
Kaszás László, Guba László, Sági János és 
Szi'icasi György jeleskedtek. Kaptak is sok 
tapsot a szereplők. A betlehemetek sorában 
Zelenák János, Bozsenyik László, Kovács Jó
zsef, Kaszás Lajos és N]ul József hangula
tosak és őszintén elhitetek voltak. A rende
zésen is meglátszott az ügyes kéz munkája.

— ELJEGYZÉS. Lt czko Mancika és Kronka 
Sándor jégyesek. (M. k é. b.)

— MEGHÍVÓ. A Női Mária Kongregáció 
tisztelettel meghívja a város n. é. közönségét 
a Katholikus Kör összes helyiségeiben január 
6-án, Vizkereszt napján d.u. 5 órai kezdettel 
rendezendő jólékonycélu teadélutánra, ame
lyet felszabadulásunk örömére magyaros mű
sorral és tánccal tart meg. — Külön meg
hívók nincsenek kibocsájtve, mindenkit ma
gyar vendégszeretettel hivunk és várunk, aki 
velünk akar örülni és gyönyörködni a szép
séges magyar tubákban és tárcokban. — A 
zenét Schindler zenekara szolgáltatja. — Be
lépődíj teajeggyel I Pengő. A terem diszitése 
és műsorunk meglepetést fog szerezni. — A 
sütemény és szendvics szives sdományokat 
kérjük jsnuár 6 án d. u. 3 órától kerdve a 
Katb. Körbe juttatni, ahol azokat átvesszük 
és hálás kösrönetlel nyugtázzuk. A vezetőség

— ÜZLETI JUBILEUM. Vsnger Mihály 
lévai kereskedő, most ünnepli cége fennál
lásának lizévea jubileumát. Az előnyösen is
mert előzékeny és puritán jellemű kereske
dőt számosán keresik fel jókivánataikkal. A 
magunk részéről is sok szerencsét kívánunk 
a ' megnagyobbodott hazában a jubiláns 
üzlettulajdonosnak, fejlődjék és virágozzék 
üzlete.

— JÖVÖ ÉV VÉGÉIG HOSSZABBÍTOT
TAK MEG Bars- és Hontvármegyére vonat
kozóan ez útvámszedési jogot. A kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter Nögrád és 
Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vár
megyék közönségének engedélyezett utvám 
azedési jog engedélyét az engedélyokiratban 
felsoroltak közül a jelenleg Bars éa Hont 
közigazgatásilag egyelőre egyesitett várme
gyék területére eső vasútállomásokra, rako
dóhelyekre és hajóállomásokra vonatkozóan 
1939 december 31 ig meghosszabbilotte.

— A LÉVAI IPAROS KÖR a karácsonyi 
ünnepek alkalmából pénzadománnyal segé
lyezte az elaggott iparosokat, illetve iparoa- 
özvegyeket jólékonycélu alapítványából.

— KÉRJÜK A FRONTHARCOS BAJTÁR- 
SAKAT, akik eddig még nem jelentkeztek és 
meg van bármilyen vitézségi éremigazoló ira
tok: ■ személyi lapok kitöltése céljából ked
den és szerdán Mártonfi-utca 6. szám alatt 
megjelenni szíveskedjenek. — Bajtársi üdvöz
lettel: Jancsovits Béla.

— HIBAIGAZÍTÁS. Lapunk múlt számának 
„Léva küzdelme a megyeszékhelyért" c. cik
kébe sajnálatos elírási hiba csúszott be. A 
lévai székhelyért küzdő megyei párt elnöke, 
tudvalévőén nem Holló Lajos — mint a cikk
ben írva volt — hanem Holló Sándor, a 
Bars alapitója volt.

— ELŐADÁSOK, ZENÉK SZERZŐI DIJAI. 
A magyar szövegírók, zeneszerzők és zene
műkiadók szövetkezetének komáromi titkár- 
zága közli, hogy a szerzői jog védelméről 
szóló 1921 évi 54. sz. törvény és a belflgy- 
miu. 168809—1924 sz. rend, szerint a bél
és külföldi zenemüvek és énekszámok nyil
vános előadási jogát meg kell szerezni a 
jogdijaknak lefizetése által. Ide tartoznak: 
1. Mindennemű zenés, műsoros est, hang
versenyek, szórakoztató zeneszámok, ének
kari számok (dalárdák) stb. 2 Az alkalmi 
zrnéltetések (u. m bálok, táncesték, zenés 
és táncdé utánok). zenés összejövetelek nyil
vános zenés vacsorák (még ha zártkörű jel
leggel is bírnak), szabadiéri hangversenyek 
stb. 3. Állandó (reneszerezen ismétlődő) ze
nék jogdij- átalánya. (Kizárólag be'épődlj nél
küli szórakoztató zenére vonatkozik, táucze- 
nére nemi) Ide tartoznak: kávéházak, ven
déglők, éttermek aib. N ponkénti zenék (tér
zene síb.) továbbá a rendszeres, de nem 
naponkénti zene esetén, végül az egészen 
kis üzemek, melyekben csak u. n. „betérő 
zenész*  zenél időnkint. Az átalány (félévi 
vagy évi) jogdij lefizetése feljogositja a ze
néltetőt, hogy a jog megszerzését igazoló 
levélben megjelölt helyen és feltüntetett idő
tartam alatt nyilvánosan zenéltetheaaen. A 
nyilvános zeneelőadáai jogot egyaránt meg 
kell szerezni bármi'ynemü hangszer, ének, 
gramofon vagy más mechanikai hangszer 
(rádió stb.) utján történő előadásokra ia. Az 
esténkénti jogdijakat a zenéa alkalom meg
kezdése, illetve a hatósági engedé s meg
szerzése előtt a körzeii titkárságnál (Komá
rom I, Eötvös u. 16. ez.) csikklapon vagy 
postautalványon kell befizetni. A jogdij befi
zetésének megtörténtét az engedélyező ha
tóságok előtt a fenti feladóvevénnyel, vagy a 
körzet nyugtájának felu utalóiéval kell iga 
zolni. A jogdij befizetésének igazolása nélkül 
az engedély ki nem adható. (A szelvényre 
feltétlenül felírandó, hogy a befizetés mely 
napra, helyre éa alkalomra vonatkozik.) Á 
zenéltetés foga'ma alá tartozik sz is, ha az 
flzemulajdonos a betérő zenész vagy a ven
dég zenélését meperg’di vagy meg űri (Kir. 
kúria P. I. 2034 (1927—17). — Megjegyzés 
az 1. ponthoz: Eőzetesrn bejelentendő a 
körzet titkárságánál (legalább 8 nappal az 
előadás előtt) pontostn feltüntetendők az 
egyes mösorazáuok és e'őadások száma, a 
község neve, a rendező pontos cime, e'ő- 
adás helyisége, hány személyre van férőhely, 
a legmagasabb beléptidij összege. Kisebb 
üzemek átalányban is megszerezhetik műso
ruk többszöri előadási jogát. (Kü ön kieme
lendő még az előadás időtartama is.) — 
Megjegyzés a 2 ponthoz: Áron városokban 
és községekben, melyek megyei vagy járási 
hatóságok székhelyei, a minimális jogdij, ha 
nincs is belépődíj, vagy a azemélyenkinti be
lépődíj (ruhatári vagy bármilyen más címen 
szedett dijjal együtt) nem több 1 P-nél: 10 
P. Ha a belépő (stb.) díj 1 P nél több, úgy 
annak tízszerese fizeterdö. Egyéb községek
ben a minimális jogdij, ha Híresen belépő
díj, vagy a személyi belépő (ruhatári, vagy 
bármely más cimen szedett) dij nem több 
70 f-nél: 5 P. Ha a belépő (stb.) dij 70 f- 
nél több, úgy annak nyo'cszorosa fizetendő. 
— A 3. ponthoz: Alléi dó zenék jogdij átalá
nyánál as egyes üzemek jelentsék be hala
déktalanul a körzet titkárságánál az erre való 
igényűket és Írják körül, hogy milyen zenét, 
hányszor hetenként, napi hány órás időtar
tammal kívánnak játszatni. A legkisebb kocs
mák, shol u. n. „betéiö zeréizt*  megtűrnek, 
szintén kötelesek azt azonnal bejelenteni, 
eaetleg azt is, hogy meddig nem játszstnsk 
aemmifélé zenét az üzemükben stb. A kör
zet megküldi haladéktalanul a kívánt jogdij 
kivetést, figyelembe véve a kívánságokat — 
A szerzői jogdiiak a következő címre fize
tendők be : A Magyer szövegírók, zeneszer
zők éa zeneműkiadók II. sz. (komáromi) kör- 
zeititkárságának, Komárom I. Br. Eötvös u.

16. sz. Befizetési csekklapokat (csekkazámla 
70.242) 2 f. válaszbélyeg ellenében küld és 
felvilágosítással szolgá'.

— BARSVÁRMEGYE T. GAZDAKÖZÖN

SÉGÉHEZ I — A Barsvármegyei Gazdasági 
Egyesület január hó 8 ára meghirdetett köz
gyűlése közbejött akadályok miatt bizonyta
lan időre elhalasztatik. Léva, 1938 dec. hó 
25-én. Krajtsik Jenő.

Rossz fogait a legjobban és legolcsób
ban kikezeli és rendbehozza BODÁNSZKY 
IRÉN vizsgázott fogtechnikus Léva, Főtér.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Öváry Sándor Sebedovszky Ilona 

leány Éva — Kaszás Ferenc Újlaki Hona fia Fe- 
renc — Petyán Dezső Fusch Gabriella halva szüle
tett fia Chlebo István Bella Erzsébet fia István 
Béla — Vojtás István Dampf Vilma leány Katalin 
Erzsébet.

Halálesetek. Baumgarten Fülöp 69 éves — Hulley 
György 12 éves — Gulicska János 74 éves — Tóth 
Margit 46 éves — Sollner Adolfné 82 éves — 
Valdgoni Janka 43 éves — Demeter János 66 éves 
— Lehoczky Margit 1 hónapos — Sinka József 47 
éves.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hirek. 8.15 Harangok újévi üdvöz
lete. 8.40 Hiiek. 9 Reform, istentisztelet. 10 Egyházi 
ének és szentbeszéd. 11 20 Evangélikus istentiszte
let. 12.35 Operaházi zk. 14 Hanglemezek. 15 Föld
művelésügyi előadás. 15.45 Felvidéki est. Utána 
Felvidéki indulók. 16 30 „Bártfa" előadás. 17 Pertis 
j. cigányzenekara. 18 Felolvasás. 18.30 Zongora
hangverseny. 19.05 Hírek. 19 25 Petöfi-versek. 19.50 
Rádióegyveleg. 21.40 Hírek. 22 Jazz-zene. 23.10 
Hanglemezek. 0.05 Hírek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 Felolvasás. 12.10 Vörös E. cigányzene
kara. 12.30 Hirek. 13.30 Honvédzenekar h 35 Hirek.
16.15 Diákfélóra. 16 45 Hirek. 17 Jazz-zene. 18 Elő
adás. 18.35 Énekhangverstny. 191'5 Hirek. 19.25 
Hanglemezek. 20.15 Móra Ferenc elbeszélései. 20.40 
Elfelejtett régi magyar indulók. 21.40 Hirek. 22 Kiss 
L. cigányzenekara. 23.10 Szalonötös. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 Felolvasás. 12.10 bzalonzene. 12.30 Hi
rek. 13 30 Rácz Zs. cigányzenekara. 16.10 Asszonyok 
tanácsadója. 17 Előadás. 17 30 Munkásdalárdák 18.15 
Versek. 18 35 Zongorahangv. 19.05 Hirek. 19.25 Vo- 
tisky Alice magyar nótákat énekel, kíséri Sárai E. 
cigányzenekara. 20.10 „A felszabadítók- hangjáték 
két részben 21.10 Honvédzk. 21 40 Hirek. 22 Melles 
Magyar Vonósnégyes. 22.45 Hanglemezek. 0.05 Hirek

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 Felolvasás. 12.10 Horváth L. cigány
zenekara *2.45  Hirek. 13 Hanglemezek 14.35 Hírek
16.15 Diákfélóra. 17.45 Hirek. 17 Beszkárt-zenekar. 
18 Elbeszélés. 18.35 Rácz B cigányzenekara. 19.05 
Hirek. 19 25 Operaház előadása „A bűvös vadász- 
dalmű 3 felv. 20.15 Külügyi negyedóra. 21.35 Hirek
23.15 Jazz-zene. 0.05 Hirek.

Csütörtök

BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 
Hirek. 10.20 Felolvasás. 12.10 Hanglemezek. 12.20 
Hirek. 13.20 Szalonzene. 14.45 Hirek. 16.15 Közve
títés az erdélyi magyar képzőművészeti kiállításról. 
16 45 Hirek 17 Földmivelésügyi előadás. 17 30 Zon- 
gorakangverseny. 18 Előadás. 18.35 Lakatos Tóni 
cigányzenekara. 19 05 Hirek. 19.25 Gordonkahang
verseny. 20 Közvetítés a Magyar Színházból .Er
zsébet- zenés játék 3 felv 21.30 Hirek. 23.30 Kóczé 
A. cigányzenekara. 0 05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek, 10 Egy

házi ének és szentbeszéd. 11 20 Görögkatolikus is
tentisztelet. 12.25 Operaházi zk. 14 Fertis P cigány
zenekara. 15 Diákfélóra. 15.30 Vakok „Homéros- 
énekkara. 16.10 Előadás. 16.30 Magyar nóták zon
gorán. 17 Előadás. 17.30 Jazz-zene. 18 Előadás. 
18.35 Filmrészletek. 1905 Hirek 19.25 Előadás ru
szinul. 19 35 Hanglemezek. 20.10 „Constantin abbé" 
vígjáték 3 felv. 21.40 Hirek. 22 Farkas J. cigány
zenekara. 23.10 Szalonzene. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hírek. 10.20 Felolvasás. 12.10 Zongorahangv. 12.45 
Ií’-rekó.,3..Hanglemezek. 14 35 Hirek. 16.15 Mese. 17 
Mit Mit üzen a rádió? 17.30 Denes J cigányzene- 
kara. 19.05 Hirek. 19.25 Szalonzene. 20.10 Versek. 
21.40 Hirek. 22 lazz-zk. 23.10 Farkas Béla cigány
zenekara. 0.05 Hírek.
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— HIVATALOS JELENTÉS A NAGYSU- 
RÁNY1 ESEMÉNYEKRŐL. December 24-én 
az éjféli mise után Nagysurány községnek 
szlovák lakossága tömegben az ottani csendör- 
örs elé vonult és a községnek Cseh-szlová- 
kiához való visszacsatolását követelte. Amikor 
a tömeg fellépése fenyegetővé vált, a csend - 
őrség azt szétoszlatta. Másnap, karácsony 
első ünnepén, a délelőtti mise után a szlovák 
lakosság újból tömeggé alakulva, de ez alka
lommal már botokkal és késekkel felfegyver
kezve vonult a csendőrörs elé. A csendörörs 
a tömeg támadó fellépésével szemben és rend
kívül szorongatott helyzetében kénytelen volt 
fegyverét használni. Ennek következtében, 
sajnos, egy személy meghalt, többen pedig 
megsebesültek. A fenti tényállással kapcso 
latban illetékes helyen a következőket jelen
tették ki: Mindenek előtt meg kell állapítani, 
hogy egész december 24-ig vér nélkül sike
rült a rendet és nyugalmat Nagysurányban 
fenntartani, a következő napon azonban a 
község szlovák lakossága fegyveresen támadt 
neki az ottani magyar karhatalmi közegeknek. 
A sajnálatos esemény annak az agitációnak 
az eredménye, amelyet — mint az megállapít
ható volt — Nyitráról irányítanak és amely 
agitációnak az a célja, hogy Nagysurány köz
séget csatolják vissza Csehszlovákiához. 
Szükséges megemlíteni, hogy a nagysurányi- 
hoz hasonló agitáció volt észlelhető Romját 
községben is, de ott sikerült vérontás nélkül 
elintézni. Az agitáció fennállásának bizonyítá
sára szolgáló röplapok az illetékes magyar 
helyek kezében vannak. Ugyancsak nem jó 
szolgálatot tesznek a magyar-szlovák viszony
nak azok a szlovák vezető férfiak, akik a po
zsonyi és besztercebányai rádión keresztül 
még tegnap is azt hirdették, hogy: „Igazuk 
van a komjátiaknak, a surányiaknak, akik

A „Magyar a magyarért" akció közleményei
Hálás köszönetét mond a helyi szervezet a 

gyüjtöiven feltüntetett adakozóknak, akiknek 
nagylelkűsége lehetővé tette, hogy pénteken 
a városháza nagytermében 1300 szeretetcso- 
mag kerüljön szétosztásra az arra rászorulók 
között.

Szombaton délután megható ünnepély zaj
lott le a város főterén, ahol ezernyi csillogó 
szemű kis magyar állta körül a „Mindenki ka
rácsonyfáját". Winkler Ödön alezredes járási 
katonai parancsnok vezetésével olt láttuk a 
katonai és polgári hatóságok képviselőit, a 
„Magyar a magyarért" akció hölgybizottsá- 
gát és a tanári, valamint tanítói kar számos 
tagját. A gyermekek ajkán felhangzott a buda
pesti központ által szétküldött karácsonyi 
ének megható dallama majd a „Mennyből az 
angyal" kezdetű karácsonyi ének elhangzása 
után dr. Kersék |ános polgármesterhelyettes 
megható szavakkal ecsetelte a „Mindenki ka
rácsonyfája" szimbolikus, mély élteimét. A 
piactéren pompás illatos gulyást főztek Sodró 
alezredes kitűnő katonái és jószivvel osztot
ták szét fehér cipóval megtoldva a jelentke
zők között a párolgó levest. Ott láttuk az 
ünnepélyen Winkler Ödönnét, a járási katonai 
parancsnok nejét is, az akció buzgó támoga
tóját, aki serényen tevékenykedett a gyűjtés 
munkájában

A Himnusz eléneklése után az egyes isko
lák sorban felvonultak a városháza nagyter
mébe, ahol az anyaország iskolás gyermekei 
által felajánlott szeretetcsomagok és többszáz 
pompás kiállítású könyv került kiosztásra. 
Még e hét folyamán kezdetét veszi a nagy
arányú fűtőanyag szétosztás, amit a „Bars- 
megyei Egyesület" jóvoltából a Konkoly- 
Thege Gyula elnök által rendelkezésre bocsá
tott 2000 pengőből ugyancsak a „Magyar a 
magyarért" akció bizottsága bonyolít le. 
Ezen fejedelmi ajándékért e helyütt újból kö- 
szönetiinket fejezzük ki a Barsntegyei Egye
sületnek, hiszen nagyon nagy mértékben meg
könnyíti az akció nyomorenyhitő munkáját a 
budapesti testvérek segítésre való készsége. 
Ugyanezen egyesület dús természetbeni ado
mányait még karácsony előtt szétosztotta a 
bizottság, részben az iskolák, részben pedig 
az árvaházak és szegényházak lakói között.

Pénzbeli segélyezők : Reitmann Izidor 80, 

minden erejükkel az anyaországhoz való visz- 
szatérésért küzdenek." A magyar kormány 
legutóbb is kézzel fogható tanúbizonyságát 
adta annak, hogy jó viszonyban kivan élni 
szlovák szomszédjával és ezért a magyar kor
mányt egész különös módon és kinosan érinti 
a Nyitráról irányított állandó provokáció, 
amely, úgy látszik, a jó szomszédi viszony 
megzavarását tűzte ki céljául. Illetékes helyen 
nyert közlés szerint a magyar kormány dip
lomáciai utón magyarázatot kért a prágai kor
mánytól azért az izgatásért, amit egyes ma- 
gasállásu szlovák politikusok a sajtó és a 
rádió utján megindítottak.

Gyászköszönetek
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és az 

összes ismerősöknek, kik felejthetetlen, drága 
Gyurikánk halála alkalmából mély fájdalmun
kat enyhíteni s őt utolsó útjára kisérni szí
vesek voltak, ezúton mondunk hálás köszö
netetet.

Külön köszönetét mondunk Szabó Vilmos 
cserkészparancsnok úrnak, valamint az összes 
cserkésztestvéreknek buzgó fáradozásukért.

Léva, 1938. december 29.
HULLEY-CSALÁD.

Ezúton mondunk köszönetét mindazon jó
barátoknak, ismerősöknek, kik felejthetetlen 
jó nővérem, illetve sógornőm Valdgoni Janka 
elhunyta alkalmával részvétükkel felkerestek 
és Őt utolsó útjára elkísérték.

BOLDIS NÁNDOR és neje.

Reitmann Sándor 20, dr. Pető Imre 100, 
Barsmegyei Népbank r. t. 200, Ehrenstein 
V-né 1, Schaffer Sándor 30, Preisich Ignác 5, 
Salvator gyógyszertár 5, Schönstein Adolf 5, 
Fischer Vilmos 5, Surányi Béla 2, Szemere 
Sándor 2, Kaiser Sándor és neje 2, dr. Molnár 
Miksa 20, Holzmann Ernő 5. Knapp Ignác 
10, Nyitrai és Társa 20. Koráb Lajos 5, 
Steiner Ernő 50, Hercz Marcel 2, Deutsch 
Izidor 5, Wilcsek Salamon 10, Duna Bank 50, 
Schwitzer Gyula 20, Schulcz Ignác és Fia 10 
Steiner Testvérek 20, Fried Gyuláné 10, 
Neumann Géza 10 Roth László 30, Goldstein 
Henrik és Fia 50, Streicher Józsefné 30, 
Sommerman 2, Kaiser Géza 10, Takács Samu 
5, Kucsera Imre 5, Műnk Adolf és Fia 50, 
Braun Lajos 5, Stanga István 5, Grűnhut 
Sándor 1, Denk János 30, Gambaty Testvé
rek 10, Steiner Sándor 20, Kohn és Kovács 
10, Knapp Dávid 20, dr. Steiner Oszkár 20, 
Weinberger Pál 10, Stránszky Bernát 30, özv. 
Löwy Lipótné 20, Boros Béla 30, Lévai Első 
Bank r. t. 50, Szlovák Bank 50, Engel Pál 
10, Weisz Ignác utódai 20, Weisz Gyula 30, 
Borcsányi és Csernák 20, Adler Gyula 150, 
Pápes István 3, Laufer Sándor 5. Feldmann 
Géza 5, Melczer Zoltán 10, Laufer Béla 10, 
dr. Balog Sándor 20, özv. Pető Bertalanné 
20, Schoeller Gusztáv 200, Fégl János 50, 
Kiszely Géza 5, Antal Lajosné 2, Pétery La
jos 3, Pétery Győző 3, Eisler Lipót 10, Frank 
Zsigmond 10, Britka János 5, a vámosladányi 
Kulturegyesület teadélutánjának jövedelme 50, 
Kisóvár község gyűjtése 26.72 Pengő, össze
sen 1864.72 Pengő.

Természetbeni adományozók : Berger Ernő, 
Sikety Lajos, Miiller Árpád, Lachky Elek, 
Amerikai Bazár, Hegyesy N., Handler Test
vérek, Widder Jenő, Ballog Manó, Pick Endre, 
Tauber Ármin, Weinberger Jakab, Kürti Gusz
táv, Neumann Géza, Vörösmarty Mihály, Link 
Bernát Trebitsch Aladár, Weinberger Géza, 
Král Ernő. Blumenfeld Ferenc, Blau Zsig
mond, Stühmer fióküzlet, Iványi N., Wetzler 
N né, Tonhaiser László, Kiéin József, Schwar- 
czer Sándorné Dobogó, Bándy Endréné 
Kákonyi család.

A „Magyar a Magyarért" 
helyi szervezete.

Hirdetmény
A lévai és vidéke sporthalászai egyesü

letének likvidáló bizottsága, az 1938 decem
ber hó 28-án megtartott rendkívüli közgyű
lésén meghozott végzése alapján, az egyesü
let további működését beszünteti és likvidálja, 
miért felhívjuk az érdekelteket, hogy az egye
sülettel szemben esetleg fennálló követeléseiket 
érvényesítés céljából, 15 nap alatt jelenteni 
szíveskedjék.

Léván, 1938 december hó 29-én. 
Likvidátorok:

Gambaty Gyula s. k 
Ondrejka József s. k.

Hirdetmény
Az OTBA (Országos Tisztviselő Be

tegsegélyezési Alap) értesíti az igényjogo
sultakat, hogy működését megkezdte.

Keretébe tartozik a volt Liec. Fond tagjai 
és az OTBA igazolvánnyal rendelkező tagok. 
Léva község két körzetre oszlik.

I. számú körzet: ellátja dr. Guba János, 
lakik: Széchenyi utca 3. Rendel: délelőtt
10-11-ig  és d. u. 2—3-ig. Ünnepnapokon:
d. e. 10—11-ig. Körzete a Báti-parttól a vas
út felé húzódó főútvonal (Báti, Mussolini, 
Horthy Miklós-ut) vár felé eső oldala, vala
mint a megjelölt útvonalak vár felé eső oldala.

II. számú körzet: ellátja dr. Czinte 
Károly, lakik Szent István utca 21. Rendel:
d. e. 11—12 ig és d. u. 2—3-ig. Ünnepna
pokon: 10—11-ig. Körzete: a Báli parttól a 
vasút felé húzódó főútvonal (Báti, Mussolini, 
Horthy Miklós-ut) Újtelep felé eső oldala.

Léva község és környékének ellenőrző or
vosa : dr. Guba János (kórházi beutalások 
betegszállítás, segélyek, stb. ügyek.)

L É V A V Á R OS

12330—1938. szám.

Pályázati hirdetmény.
Léva város elöljárósága a városi szegények 

részere megindítandó népkonyha akciót vál
lalatba kívánja adni. Ezért felhívja azon lévai 
vendéglősök és iparigazolvánnyal rendelkező 
kifőzdék tulajdonosait, akik a népkonyha el
látására vállalkozni kívánnak, hogy ezirányu 
ajánlataikat legkésőbb 1939. évi január hó
4-ének  déli 12 órájáig a városi iktatóba ad
ják be.

A népkonyha elhelyezéséről és az ebédnek 
szelvények ellenében való kiosztásáról magá
nak a vállalkozónak kell gondoskodnia. Az 
ebédeket az illető segélyezettek saját edé
nyeikben viszik haza és otthon fogyasztják el.

Egy ebédnek 1, liter levesből (benne tész
tával) továbbá hétfőn, kedden, csütörtökön és 
szombaton ’j2 liter főzelékből, szerdán és pén
teken 20 dkg lisztből készült tésztából, va
sárnap 12 liter főzelékből és 10 dkg húsból 
(nyerssuíyban) és napi 20 dkg kenyérből 
kell állania.

Ismételten felhivatnak ezért mindazok akik 
a népkonyhának a fenntiek szerint való ellá
tására vállalkozni akarnak, hogy kötelező zárt 
ajánlataikat a megadott határidőben és helyen 
adják be.

Tájékoztatásul közöljük, hogy mintegy 200 
—250 napi ebédadagról van szó.

Léva, 1938. december 30-án.
HULLEY s. k.

h. városbiró

Modern kétszobás, komfortos, t gyedül 
álló ház kiadó. Érdeklődni: 
Mángorló köz 12.
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BOLDOG UJ ÉVET

kívánnak az összes vevőiknek, vendégeiknek, 
jóakaróiknak, ismerőseiknek és jóbarátaiknak

KISS Sándor hentes és mészáros 
RÓM József hentes és mészáros 
SZENESSY Gyula vendéglős 
SZVETLÁNSZKY István kereskedő 
ZS1TTNYAN cukrász
KUCSERA János vendéglős és családja 
KOPRDA István szabó
ZORÁD Aladár hentes és mészáros 
HORVÁTH Béla úri és női fodrász 

MÉSZÁROS József fűszerkereskedő

BOLDOG UJ ÉVET

* &nnu
csokoládé, cukorka (Kral Ernő)

Boldog uj évet
kiván kedves vevőinek és 
jóakaróinak

Batasko József hentes, Léva

Boldog uj évet
kiván t. vevőinek, ismerő
seinek és jóbarátainak 
Brnák József pék

Boldog uj évet
kiván kedves vendégeinek, 
ismerőseinek és jóbarátainak 
Denk János

BARANYA TETSVEREK 
Rádiószaküzlet

BÍRÓ József vendéglős, Kőpince 
CHRENKO Valér úri és női fodrász 
_______________ Horthy Miklós-ut 7. 
FISCHER Géza fűszer- és vegyeske

reskedő
GALAMBOS Jenő iivegkereskedö 

BÍRÓ Józsefné, Kaszinó
H1DVÉGHY Viktor órás, ékszerész és 

optikus
BALLOG hentes és mészáros

Boldog uj évet
kívánunk kedves rendelőink
nek, ismerőseinknek és bará
tainknak

Svarai és Pintér szabók

Boldog uj évet
kiván
özv. Jeszenszky Istvánné 
és Molnár Sándor

Boldog uj évet

íjjjnaaaallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaMaaaaaaaaaamnaalaa

Boldog uj évet kiván

Lachky Elek 
fűszer és csemege kereskedő, 

Léva, Kossuth Lajos-tér.

aaa I

"boldog uj évet
kívánok igen tisztelt vevőimnek 
és kedves ismerőseimnek

Mészár Sándor
fűszer- és csemegekereskedő, Léva.

■_______________________:

PHILIPS RÁDIÓ
Szerencsés és boldog uj esztendőt 

kívánunk igen tisztelt rendelőinknek, 
kedves rokonainknak és jóbarátaink
nak, Ghimessy Mihály és családja

Boldog uj évet
kívánok öszes látogató vendégeimnek, jótevő
imnek és barátaimnak, valamint kartársaimnak

Pisch Károly vendéglős

Boldog uj évet
kiván t vevőinek és ismerőseinek 
özv. Vörösmarty Miklósné és fiai 
mészáros és hentes

Boldog uj évet
kívánok összes ismerőseim
nek és jóakaróimnak
Ürge József szobafestő

kiván
vendégeinek és ismerőseinek 
özv. Vojnarovszkyné

Köszönöm mélyen tisztelt vevőimnek azt a bizalmat, 
mellyel 10 éven át vásárlásaikkal voltak szívesek 
megtisztelni, most a megnagyobbodott hazában 
kivánok mélyen tisztelt vevőimnek megelégedett 

boldog uj évet.
VANGER MIHÁLY 

í fűszerkereskedő,
Léva, Horthy Miklós-ut 13. szám.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaiaaaaiaiaaaaaaaaaa a aaa aaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaeaaaaaajaaaaaaaaa

1929
aaaaaaaaaaaaaaBaBaaa
10 év

1939
■aaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaa aaaaaaaaaaeaaeaaaaaaaeaa ■aaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Boldog uj évet
kiván kedves vevőinek és jóakaróinak
Guggenberger Lajos könyv és pa- 

pirkereskedö, Léva Horthy Miklós-ut 77. sz.

Boldog uj évet
kiván igen tisztelt vevőinek, 
barátainak és ismerőseinek 
Hangos László és neje

Boldog uj évet
kívánok kedves vevőimnek 
és jóakaróimnak 

Moravek Sámuel kályhásmester, Léva

Boldog uj évet
kívánok kedves vevőimnek, 
ismerőseimnek és jóakaró
imnak

Vökön kalapos

Boldog uj évet
kivánok kedves ismerőseim
nek és jóakaróimnak 

Talacs József és neje

II

IGEN TISZTELT
VEVŐIMNEK ÉS
ISMERŐSEIMNEK

BOLDOG UJ EVET
KÍVÁNOK I

BAROSKA JÁNOS
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ówwit ÍOrcí) ^VenJégüuró” kekszet!
APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

Ér-vIíATz-vIaL a varos közePén cca 500 
CpilOieieK Q-öi jutányosán eladó. 
Cím a kiadóban.

C|_ J ■ Ladányi utca 7. számú ház. Bö-
CI3QO yebbet a kiadóban._____________

E|_ J'l egyszerű ablakok, ajtók. Cim 
Ll3uOI< a kiadóban.

Boldog uj évet kiván
az összes barátainak és 
kedves rendelőinek bol
dog Magyarországunkban 

ELISCHER JÓZSEF 
képesített kőműves mester — Léva.

HOTEL József Főherceg Szálloda 
BUDAPEST, Vili. Baross tér 2. 
Keleti pályaudvarnál. Tel.: 134 528.

Polgári szálloda a város köz
pontjában. — Hideg és meleg 
víz, közpoti fűtés, lift, telefon.

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓHELYE I 
RENDKÍVÜL MÉRSÉKELT ÁRAK !

Négy szobás komfortos lakás azonnal 
kiadó. Cim a kiadóban. 75

Ül ■ I I ■ és szoba, konyhazlethelyiseg kiadó. Báti u. 2 sz.
1204

Kiadó kis kétszobás ház kerttel, Tóth
Ede utcában. 1191

\/ I- I "■ üzletvezetőt keresóvadék- 
V enóSgiOI kai özv. Vojnarovszkyné, 

Léva. Báti utca 13. 1207

JÓL KEZDI AZ UJ ÉVET
ha kitűnő cigányzene mellett az 
országszerte ismert 

Debrecen " vendéglő
ben ebédel és vacsorázik. 
Budapest, VII. Rákóczi-ut 88. sz. 

Keleti pályaudvarnál. Felvidéki vendégeinket 
híres ételkülönlegességeinkkel, polgári árak

kal szeretettel várjuk.

Hócsizmák illetve az összes gumi- 
cipök bármilyen javítását

jutányosán vállalja Kónya László úri és női 
cipész, Léva, Mártonfy u. (Jozsefcsek ház).

!/■ J ' 2 szoba különbejáratta), irodának 
1X1300 vagy garconlakásnak Steiner Sán
dor ékszerésznél. 49

TI I ' Deák-Ferenc u. 15. sz. ház, két 
ClcKlO komplett lakásból álló teljes kom
fortos, központi fűtéssel, vízvezetékkel. Meg
tekinthető 2—6 fközött. 52

HAN60S APOLLOmozóo

H' • Budapesti konzervgyár sa- ungaria vanyitott káposztája állan
dóan kapható Vanger fűszerkereskedésében. 

53

Bútor, ebédlő, háló, konyha és háztartási 
felszerelések olcsón eladók Vida-

házban, Horthy Miklós ut. Megtekinthető ja
nuár 3án. 57
rí I ■ (kiadó) uj ház két szoba, konyha, 
LI3GO kamra, előszoba, veranda és kert. 
Perec u. 1. 58

Január 1- és 2-án. Vasárnap 2, 4, 6 és 
8.15 órakor, hétfőn 6 és 8.15 órakor 
Közkívánatra ÚJÉVI újdonságként!

Shirley Temple
legbájosabb, legsikerültebb filmje a

KIS PRIMADONNA
van műsoron. — A legédesebb kis 
filmprimadonna legbrilliánsabb szerepe. 
Figyelem! A hétfő esti 6 órai előadás 
leszállított filléres helyárakkal megy.

I"! I iL í 1 ' kiadó. Horthy Mik-Uzlethelyiseg iös m 20. 59

S. f I I • vadonatúj talpak ési-felszereles cipők eladó. Felsza
badulás (Ladányi) útja 8. sz. 62

Dl • (Budapesttől 15 km) unakeszin, családi ház, üzlethelyi
séggel. gyümölcsössel eladó. Budán 100-as 
telek (Fehérvári ut) szintén eladó. Bővebbet 
Léva, Felszabadulás (Ladányi) u. 26.

Január 4-én, szerdán este 8.15 órakor 
Január 5-én, csütörtökön este 8.15 órakor 
Jan. 6-án, pénteken 2-4 6 és 8.15 órakor

A legnagyobb sikerű magyar film!

T • szarvasmarha trágya eladó.I rsgys, Kósa János, Léva Mező u. 8.
66

BORCSA
AMERIKÁBAN

D . ■< szoba, különbejáratu, ki-
DUtOrOZOtt adó. Felszabadulás útja 5.

67

Főszerepben:
DAYKA MARGIT, GÓZON GYULA

Az elavult, „olcsó" lámpa falja 
az áramot — az áram pedig 
pénzbe kerül.
Takarékoskodik? Krypfen-fényt 
válasszon! Az uj Krypfonlámpa 
ontja az izzófehér fényt, mégis 
kisebb az áramfogyasztása.

1/.. | - | átvizsgálását, tnérleg-txonyveiesek készítést, órakönyve- 
velést megbízhatóan vállal — vidéken is —
önálló mérlegképes könyvelő. Szives megké
rések kiadóhivatalunk által vagy R. M. Jókai
u. 37. címre kéreinek. 68

1’1 I lL I 1 ' fűszerberendezései,uzietneiyiseg bérbeadó, ugyanitt 
bútorozott szoba is. Felszabadulás útja 45 69

|/ -1 utcában 33 sz. ház kiadó, melyl\ersek áll 1 helyiségből. — Érdeklődni 
Belcsák sor 4. 72

Január 7-én, szombaton este 8.15 órakor 
jan 8-án, vasárnap 2, 4, 6 és 8 15 órakor

Nagy amerikai vígjáték 1

AZ OXFORDI DIÁK 
van műsoron. — Humoros nagy film
vígjáték, mulattató jelenetekkel és ka

cagtató helyzetkomikummal

Az igazán olcsó világítás:

TUNGSRAM

ki L ' ’ Thuja (kötészetre)gyümölcs-
1*13110(113,  fők, díszfák, díszcserjék, fe
nyők, rózsák igen olcsón Kolauch faiskola 
Szeged. Utazókat keresek. 74

CARLTON SZÁLLODA
BUDAPEST, IV. Mária Valéria-utca 2.

a budapesti Dunapart polgári jel
legű szállodája a Belváros szivében 
Telefon: 18-89-70.



Hivatalos menetrendek: mdaiHÍrd^-M;°g.rph^! NYITRAI könyvesboltjában.

BOLDOG UJ ÉVET 
kiván kedves vevőinek és 
ismerőseinek

Dobrovitzky-trafik
Léva, Bástya u. 2. Egyben jelenti, 
hogy 100 gramos csomagolástól 

lejebb mindennemű dohány, hüvely dupla szű
rővel és az összes dohányzó kellékek nagy 

választékban kaphatók. 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
SZÁLLÓ

BUDAPEST, IV. Egyetem-u. 5.
Kényelmes tiszta szobák napi 4 — Pengőtől, 

teljes pensió 7 — Pengőtől.

Boldog uj évet

szerezzen magának és szereteti családjának

magyar rádióval I
Vásároljon a legrégibb SZAKÜZLETBEN:

Rádió Centrál-Kern Testvéreknél
LÉVÁN — Alapittatott 1881-ben

BUDAPESTEN

HOTEL NEW-YORK
VII., DOHÁNY U. 20.
A város kellős közepén 
minden kényelemmel be
rendezett családi szálloda.

SZUPERFOSZFÁT, 
kálisó, kénsavas 

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá- 

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

Berceller
Jenő, Budapest.
V., Nádor u. 12.

Használja ki az őszi ültetés előnyeit és 
rendeljen gyönyörű rózsáinkból!

Nemes gyümölcsfák, 
szőlőtövek és 
gyökeres oltványok, 
eperpalánták, stb.

nagy választékban:

Winter István
faiskolájában, Érsekújvár

Ar- és fajtajegyzék kívánatra ingyen',!

ÜüQit

^rrun^dt^'KánjnáS.

OSAN A
VIDÁM ÚJÉVI MŰSORI

W ez,
HH o
Ph 'i
Oí

Ma, vasárnap 2—4—6—8.15 órakor 
folytatja diadalutját a

HARAPÓS FÉRJ
Főszereplők:

Habos Gyula Rajnay Gábor
Bársony Rózsi Dayka Margit 

Január 4-5-6-án. Szerdán és csütörtö
kön 6 és 8.15 órakor, pénteken 2, 4, 
6 és 8.15 órakor Rudyard Kipling 
Nobel-dijjal kitüntetett „Három katona" 
cimü regényének pazar filmváltozata!

INDIA LÁNGOKBAN
Főszereplők: Victor Mc Lángén, June 
Láng, Shirley Temple, Cesar Rómeó.
Az első előadás filléres helyárakkal

JÖN! MAR SZOMBATON!
A magyar filmgyártás remekműve

Segitség, 
örököltem

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


