
LIX. óvfolvam 2. szám Léva 1939 január 8

Előfizetési feltételek :

Egy évre . . . 10__ Pengő
Hat hóra . . . 5___ Pengő

Három hóra . . 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

Munka és kenyér
A visszacsatolt Felvidék élete fo

kozatosan hozzáigazodik az anya
ország életéhez és rendszeréhez. 
Amint már jelentettük, a kormány 
kiküldöttei itt helyben fáradoznak 
azon, hogy városunk és várme
gyénk élete is minél gyorsabb 
ütemben dobogjon együtt az anya
országgal.

Nagyjelentőségű, a munkásréte
geket és a városi közigazgatást 
egyaránt mélyen érintő a szociális 
probléma mikénti megoldása a visz- 
szacsatolt Felvidéken.

A magyar kormány ugyanis a 
téli munkanélküliséget nem a mun
kanélküliség pénzbeli segélyezési 
rendszerével, hanem produktív és 
közhasznú munkák megnyitásával 
igyekszik levezetni. A magyar kor
mány törekvése oda irányul, hogy 
minden épkézláb, egészséges em
bernek alkalma legyen munkája 
révén megszerezni magának és 
családjának a mindennapi kenyeret. 
Közsegélyben és jótékonysági ak
cióból nyújtott támogatásban csu
pán csak az orvosilag munkakép
teleneknek nyilvánított egyének ré 
szesülhetnek, akiket összeírnak és 
róluk kartoték rendszerű nyilván
tartást fognak vezetni.

A magyar kormány rendszere a 
téli munkanélküliség levezetése te
kintetében az emberi önérzet és 
méltóság figyelembe vételére van 
alapozva. A munkateljesítmény nél
kül kapott pénz : megalázó és de
moralizáló, s az emberi lelket ala- 
csonyrendűségi érzésre hangolja, 
mig a becsületesen megszolgált 
pénz felemelő és igazi emberi ér
zéseknek válik forrásává.

Sajnos, az idei tél különösen nagy 
megpróbáltatások elé állította a 
visszacsatolt felvidéki rész szegény 
népét. A cseh mozgósítás alatt a 
családfenntartók katonai szolgálatra 
vonultak be, igy munkájuk révén 
nem tehettek félre a téli időre 
semmi megtakarítást, igy itt a 
„Magyar a magyarért" akció is 
valóban áldást jelent, mert meg
könnyíti a szegénységnek a tél 
nehézségein való átvergődést, igy 
az idei farsangnak is mindenütt a 
visszacsatolt Felvidéken a „Magyar 
a magyarért" akció jegyében kell 
lezajlani, a farsangi összejövetelek 
bevételeiből ezt a magyar testvéri
séget kifejező nemes mozgalmat 
kell támogatni.

A téli munkanélküliség levezeté
sére legelsősorban a városi kőbánya

Sáska Dezső alispán a siker reményében 
kezdi meg működését

Tisztelt Szerkesztő Úri A közelmúlt na
pokban azzal a kéressél fordult horzán-, 
hogy a szerkesztésében megjelenő ,B>rs“ 
című hetilap újévi számiban szóljak Bars 
ér Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyék Közönségéhez.

Először idegenkedtem ettől a gondolattól, 
mert nem megválasztott, h»nem erek ideig
lenesen kinevezett alispán vagyok, ér, mert 
nem szeretek sokat beszélni, h>nsm annál 
többet cselekedni.

Da idegenkedtem azért is, mert nem új
ságcikk keretében, hanem az arra illetékes 
törvényhatósági bizottság előtt kell tn.jd 
ismertetnem azokat az elgondolásokat e*  
irányelveket, amelyeket alispáni mőtödésem- 
ben követni kívánok.

Azóta sok mindent tapasztaltam és ezért 
megmásítottam elhatározásomat

Úgy érzem, hogy táp sztalataim alapján 
indokolt szólani az egyesített varmegyék 
Közönségéhez, — nem prog-ammadas cá- 
jából, — hanem azért, hogy ben utslkorzam 
és kifejezzem azokat az érzéseket, amelye 
két a rövid alispáni működésem alatt ’ap.-sz- 
faltak váltottak ki lelkemböl.

Tapasztaltam azt, hogy én itt Léván az 
egyesített vármegyék uj székhelyen min
denki részéről, akit megismerni szerencsém 
volt, a legnagyobb jóindulattal és megértés
sel találkoztam.

Tapasztaltam azt, hogy az egyesitelt vár
megyék minden polgára lelkében méiyeo él 
a Magyar Hazához való ragaszkodásnak és 
hűségnek soha ki nem irtható érzése.

Tapasztaltam azt, hogy itt mindenki vá
gyódik a nem jelszavakat hirdető de min
den erőt összefogó és mind-n társadalmi 
osztályt felölelő igazi, népies és csak a köz 
érdekét szolgáló közigazgatás után.

és homokbánya üzembe helyezése 
jön tekintetbe, további munkaalkal 
mát lehet nyújtani az újtelepi ut
cák gyalogjáróinak elkészítésével. 
A magyar kir. kormány máris ki
utalt Lévának hatezer pengőt a téli 
munkák megindítására.

A tél folyamán elő lehet készi 
teni az államfordulat következtében 
félbemaradt középitkezések munká 
jának folytatását s ugyancsak a 
tervezett munkák (Perecszabályo
zás, stb.) elkezdését is. örvendetes 
lenne továbbá, hogyha a csehszlovák 
rezsim alatt a pozsonyi országos 
hivatal által a garamvölgyi ma
gyarság felé mézesmadzagnak hasz
nált garamszabályozási munkálatok 
megindítását is előlehetne készíteni. 
Éveken keresztül hangoztatták a 
Zólyomban székelő Középszloven- 
szkói Nemzetgazdasági Megye gyű
lésein, valamint a zselizi járás vá
lasztmányi ülésein is, hogy a sza
bályozási tervek „már" készen van

T-pssztaltam, hogy itt egy szent érzésben 
forrott össze minden magyar és szlovák 
testvér,- és ez a szent érzés : Mindent felál
dozni a trianoni bék»parancs által kegyetle
nül megeső okított M gyár Hazának, szebb 
és bo'dogabb jövendője érd-kében.

De tapasztaltam azt is, hogy itt a 20 esz
tendei szenvedés alól felszabadult minden 
magyar kivétel nékül hiszi az egy Itten’, — 
hiszi az egy Hazát, hiszi az egy Isteni 
örök igazságot és hiszi Magyarország fel
tárna disát.

Mind-zt tapisztaltam és örömmel tapasz
taltam Örömmel, mert az Úristen segedelme 
és az egyesített vármegyék bizalma által az 
alispáni székbe emeltetvén, nyugodtan me
rem vállalni ennek a vármegyének vezetőiét 
és irányítását.

Nyugodtan merem vállalni, mert az egye
sített vármegyék közönségének elgondolásai 
es az én elgondo ásaim teljesen fedik egy
mást

Ez a megnyugvás sokat jelent számomra, 
de különösképpen jelenti azt hogy a ieg- 
trljesebb bizakodással a biztos siker remé
ltében kezdhetem meg aispáni működé

semet.
Ehhez a működéshez kérem az egyesített 

vármegyék Közömégéoek megértését és tá
mogatását, — ehhez a működéshez kérek to
vábbi bizalmat és segítséget.

És amikor ezt a B rs-on keres? ü kérem, 
ugyanígy köszönöm meg B-rs é« Hont köz- 
'-jargatásilag egye őre egv-sitett v rm-gvég 
Közönségének a részüktől eddig tapa-ztalt 
jóindulatot és előlegezett bizalmat, s kér-m 
a magyarok I.tenét, legy-n velünk továbbra 
is. ádja meg az egyesitett vármegyék m n- 
d n polgárát és adja vissza nekünk és Ma-

nak az országos hivatalban, de az 
általános szabályozáshoz még sem 
fogtak hozzá a gyakori sürgetések 
ellenére sem.

Most a magyar kormány meg
bízottja a Garam szabályozásának az 
ügyét a helyszínén fogja tanulmá
nyozni s bízunk a kormány jóindu
latú támogatásában, amellyel lehe
tővé fogja tenni ezen nagy hord
erejű kérdés megoldását. Mind a 
Garam, mind az Ipoly tavasszal 
rendszeres következettességgel ki
árad és a mezőgazdaságban milli
ókra menő károkat szokott okozni. 
Nagy nemzetgazdasági érdek tehát 
a Garam és az Ipoly szabályozása, 
amelynek tervei a Középszlovenszkói 
Nemzetgazdasági Megye jelentése 
szerint szintén a pozsonyi országos 
hivatalban vannak. Ezzel a nagy 
munkával sok becsületes magyar 
kéz jutna foglalkozáshoz, kenyér
hez az egyesitett Bars- és Hont 
vármegyében.
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iy«r Hszánknsk a nagy B»rs-vármsgyét él 
nagy Honi-vármegyét.

Abban a reményben, hogy fohás2urk 
meghallgatásra talá', és reményeink mielőbb 
valóra válnak, szívélyesen üdvözli igaz 
híve:

Léva, 1988 december 31.
SÁSKA DEZSŐ.

HARC
A TÖKE ELLEN

Az egyik nemzeti szocialista hetilap meg
döbbentő képet festett a Magyar Általános 
Kőszénbánya r. t.-nál „dolgozó" fötisztviselök 
óriási jövedelméről. M "gdöbbsnlő, mert ezek 
a fizetések messze túlhaladják a legnagyobb 
közéleti méltóságok — miniszterek — fize
tését is és ugyanekkor ezek és hasonló sok 
száz nagyvállalat alacsonyabbraogu alkalma
zottai és legfőképen munkásai még megdöb
bentőbb mértékű alacsony fizetést „élvez
nek".

Általános panasz hangzik, hogy drágaság 
van. Az ipari termékek árai kétségbeejlöen 
magasak.

Ez a két tünet : Fizetések aránytalansága 
és a drágaság, mint okozat ötlik fel önkén
telenül, a vállalati vezetők, tantiémesek és 
hasonlók óriási jövedelmei, mint ok feltéte
lezésével.

Nincsen drágaság I U. i. a drágaság egy 
viszonylagos valami, mert attól függ, hogy 
milyen kereseti lehetőségek vannik. Drága
ság van, ha a nép nagy része ciak annyit 
keres, hogy abból nem tudja megvásárolni 
a legszükségesebbeket Sím, viszont ugyan
akkor néhány iparmágnás olyan jövede met 
élvez az árak és munkabérek rovására, amit 
egy ember vagy család tisztes vagyongyüjtő 
takarékosság mellett nem bir rendes jómódú 
életszínvonal fenntartásával elkölteni. Áz ilyen 
jövedelem nagy része nem forog a nemzeti 
belgazdaság életében, mert igényei túlnőnek 
a nemzeti éiet keretein éa inkább a nagyvi
lág félvilági költekező helyeire — Pária. Nizza,

Monté Carlo, Egyiptom stb. — vándorol. A 
nagy jövedelem nemzetgazdasági értéke egy 
középjövedelem színvonalára sülyed, de arra 
alkalmas, hogy elvonja a kisjövedelmek nem
zetgazdasági értékét és ezzel fogyssztáscsök- 
kenést és ennek velejáróját, termeléscsökke
nést és még tovább menve újabb kereset
lehetőség csökkenést okozzon.

Egy örökös körforgás van a kereset — fo
gyasztás — újabb keresetlehetöségek között. 
A tőke elleni harc kiindulása összeesik a 
töke hatalmának, a mammuth jövedelmek ki- 
alaku'ásával. Es a harc még nemrégen a nem
zetköziség jegyében dúlt és — nem nevet
séges, mert úgy van 1 — a nemzetközi jelle
gét épp az a társadalmi réteg — a zsidóság 
— cdta jelszóba, amely réteg élvezi tunyo- 
mórészbtn a töke előnyeit.

A zsidóság tragédiáját oz a kettős szerep 
okozta, mert ezen szerepek felismerése ter
melte ki a fsscizmust, nemzeti szocializmust 
és ez a felismerés alakítgatja a mai Orosz
ország berendezését is

Nemzetköziség csak egy van : A tőke nem
zetközisége. A megélhetés biztosítása sajá
tosan nemzeti érdek és ezért természetsze
rűleg nemzetköziség ellenes, mert útjában 
rgyesegyedül az államhatalmaknál nagyobb 
hatalmat bitorló tőke nemzetközileg elismert 
és rettegett befolyása áll Mostani időnk tőke
ellenes bsrca ezt a hatalombitorlást iparko
dik megsrü'.itetnl, hogy a tőkét, a pénzistent 
beszorítsa az állam, a nemzet határaiba és 
mioden befolyását megszüntetve, alárendelje 
az állam, a nemzet érdekeinek.

Ezt a harcot vívta meg az olasz és né

Elkészült a hivatalos statisztika a Felvidékről
A Felvidékre vona'kozó ag 1910 óta nem 

készült hivatalos statisztika A Központi S.a- 
tisztikéi Hivatal a visss&csalolés után azonnal 
munkához látott, hogy ezt a hiányt pótolja 
és addig is, amíg a rész’etea és rendszeres 
adatgyűjtés a rendes mederbe kerülhet egy 
rögtönzött, gyors adatgyűjtés során nagyvo
nalban számbsvegye a Falvidék adatait éa a 
csehek által okozott károkat.

met nemzet. A küzdelemben ellenfélül talál
ták a nemzetközi tökét és a nemzetközi szó 
c'iális jelszavak alatt kinevelt néptömegeket, 
amelyeknek vezetői is csak a tőle kiszolgá
lói voltak. Amikor legyűrték a tömegek szel
lemi irányítóit, megszűnt a néptömeg mint 
ellenfél, mert felocsúdott az ámításból.

A tőke, a pénz hatalma e!len indított harc 
nehezebb, mert átmeneti gazdasági nehézsé
geket okozhat, ha nem történnek kellő ellen
intézkedések. ríahezebb azért i«, mert a 
nemzetközi pánzszervezetek hatalma egész 
országok gazdasági életét és százmilliós nép
tömegek keresetét irányija és mert a pénz
hatalom beferközik az államhatalom ténye
zőinek életébe is. Ntacs olyan állami vagy 
magánszervezet, ahol a pénzhatalom irányí
tói befolyást ne gyakorolnának részben köz
vetlenül, részben közvetett módon a szolgá
latukba állított „befolyásos" egyenek utján. 
A pénz hatalma akkor bzüuís meg. ha olyan 
irányzattal kerül szembe, amelyet nem 
anyagi, hanem tényleg idráis szellem hátát 
és amey nemcsak jelszeVtkkal, de lettekkel 
is a köz érdekében dolgozik. Iiyan irány 
napjainkban a nemzeti szociális irányzat. Es 
nem szünteti meg magát a tökét éa a vál
lalkozást, de megszünteti azokat a visszaélé
seket, amelyeket a dolgozó tömegek ellen 
elkövetnek, amikor munka nélkül juthatnak a 
pénz kiváltságosai megdöbbentő jövedelmek-, 
hez.

A tőke elleni harc a nemzetek belső harca 
a nemzetet alkotó nép megélhetéséért és 
ezen harc sikeres megvívása jelenti egy-egy 
nemzet boldogabb jövőjét.

A hivatal rendelkezésére boc3ájtották a 
szükséges anyagi eszközöket és igy gyorsaD, 
a kormánynak egész rövid idő alatt tudta 
beszolgáltatni a kívánt adatokat. November 
16-tól 27 ig több, mint száz tisztvise ö dol
gozott a Felvidék különböző részein s most 
már a kérdőívek feldolgozását is befejezték 
és Konkoly-Tnege G^ula dr. államtitkár, a 
hivatal elnöke azonnal a kormány rendelke-

— . B IRTA: MÁRIÁSSYNÉ SZEMERE KATINKA

Deus ex machina
— András I . . .
— Hm.
— Mondanék valamit.
— Muszáj?
— Muszáj.
— Akkorhát mondjad
A fiatalabbik Ócsay elnyomta a cigarettáját, 

krákogott egyet és megcserélte a keresztbe- 
tett lábát. Aztán mereven átnézett a másik 
borszékben ülő nagybátyjára — már ameny- 
nyire hozzáférközhetett a pillantása a sűrű 
csibukfüsttől.

— Meg kellene házasodnod — bökte ki 
végre.

— Tudom, — volt a nyugalmas válasz.
— Legtöbb ideje: negyvenkét éves vagy.
— Tudom . . .
— Ócsay Pali huszonnégy esztendejének 

egész lendületével ugrott talpra.
— De nem addig van ám! Nemcsak kel

lene házasodnod, hanem kell. Gondolj a csa
ládra, a nemzetre . . .

András, az idősebbik Ócsay lassan kezdte 
kiverni a pipáját.

— Marha vagy, fiam — pillantott fel az 
asztalon keresztül.

— Ha megházasodom, te vallód kárát. Nem 
örökölsz semmit.

Pali elvörösödött.
— Nem is akarok, — vonta fel a vállát. — 

Akkor volnék igazi „marha", ha a te életedet 
engedném tönkremenni igy, hiába, csak azért, 
hogy nekem egyszer hasznom legyen belőle. 
Remélem, nem nézel ilyen jellemtelen gazem
bernek.

— Apád fia vagy, — mormogta András. — 
Ö se tudta soha a maga hasznát üstökön ra

gadni . . . Nem vagytok ebbe a mai világba 
valók!

A hangja rosszalló akart lenni, de valami 
meghatott gyöngédség bujkált benne. Pali 
azonnal észrevette. Megkerülte a gazdasági 
lapokkal és hamutartókkal megrakott asztalt 
és átölelte az András vállát.

— Szóval igazam van. Belátod. És meg
ígéred, hogy mire elmúlik a nyár és nekem 
vissza kell mennem Keszthelyre, már nem 
fogsz egyedül kongani ebben a bomlott nagy 
kastélyban!

— Miféle zöld beszéd ez. Először, kettőn 
áll a vásár . . .

— Ajaj I Talán azt hiszed, nem akad, aki 
hozzádmenjen ? Válogathatsz, én mondom ne
ked ! Ezer hold tehermentes föld, meg egy 
szép szál vén medve a tetejébe . . .

— Te mondod. Egy vén medve. Hogy a 
csudába is fognék hozzá ?

— Azt bizd rám. Holnap elmész Pettendre, 
László-napra.

— Megy a fene.
— Szóval elmész. Ott szétnézel. Aztán meg

mondod nekem, hogy ki tetszett neked a lá
nyok közül. A többi az én gondom.
, — Adta kölyke ... — morgott András. 

És nem szólt többet estig. Némán járták együtt 
a határt egész délután. Csak este szólalt meg, 
vacsora után.

— Nem mehetek Pettendre, — mondta dia
dalmasan. — Gyűrött a szmokingom.

Pali fiatal nevetése csak úgy visszhangzott 
a boltívek alatt.

— Tegnap küldte haza a szabó. Kifogás
talan. Már be is csomagoltattam Gyurival.

András felhúzta a szemöldökét.

— De a Villám sánta, — próbálkozott még 
egy utolsó érvvel.

— Behozattam helyette a Táltost a tanyá
ról. Még jobban jár a Lepkével, mint a Villám.

— A manó vigye el azt a kacskaringós 
eszedet! . . .

Harmadnap reggel virágos jókedvében haj
tott hazafelé Ócsay András. Hiába, nem árt, 
ha az ember egyszer kimulatja magát.

Pali mellette ült. Titokzatos kis mosoly buj
kált a szája szögletén. Félszemmei Andrást 
figyelte, közben hátra-hátra fordult az öreg 
János kocsis felé, aki álmosan lógatta a fejét 
a hátulsó ülésen. Nyilván nem hallja a sza
vukat, de ha hallja, az se baj. János ragasz
kodó vén családi bútor és szűkszavú magyar. 
Még csak nehezére sem esik a titoktartás.

— Aranyos kis portéka az a Visontay-leány, 
— kezdte Pali a beszélgetést.

András rántott egyet a gyeplőn. A Lepke 
felkapta a fejét és nekiiramodott.

— Az a kifestett baba? — vetette oldal
vást a szót.

— Ugyan no. Manapság az nem olyan nagy 
dolog . . .

— Gusztusod vóna festéket csókolni ? — 
melegedett bele a témába András. — Huncut 
Ízlésed van, mondhatom . . .

Pali erőszakkal visszaparancsolt egy széles 
mosolyt az arcáról.

— No, de Lenkey Ancsi csak tetszik ne
ked ? Micsoda alak! Micsoda elegancia I

— Tudod is te, hogy mi az alak! Hogy 
mi az elegancia! Egypár hosszú, zörgő csont, 
meg egy piros selyemrongy, abból is mentül 
kevesebb, — aztán az neki elegancia, meg 
alak!

Pali kihajolt oldalt, mintha az utmenti lu
cernatáblát vizsgálná. Valójában az ajkát ha- 
rapdálta rendbe.
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■éaíra bociájtott*  az anyagot. A statisztikai 
adatok feldolgozása alatt a Központi Statisz
tikai Hivatal a szó szoros értelmében éjjel
nappal dolgozott és míg ma is megfeszített 
munka folyik a hivatalban, hogy a felvidéki 
statisztika elkészitése alatt az anyaország te
rületéről összetorlódott anyagot feldolgoz
hassák.

Az első atatiaztikai adatgyűjtés alkalmával 
a kárfelvétel meglehetősen háttérbe szorul. 
Elsősorban azt az anyagot dolgozták fel, 
amelyre a kormánynak a Felvidék polgári és 
katonai megszervezése miatt sürgősen szük
sége volt.

A statisztikai adatgyűjtés hosszú tábláza
tokban ismerteti a Felvidék jelenlegi viszo
nyait. A közigazgatással három tábla foglal- 
koiik : az elsőben a község neve, jellege, 
illetékes hivatalai, a csendőrség és a tűzoltó
ság adatai azerepeloek, a második a közsé
gek és városok háztartásával foglalkozik, eb
ben mutatják ki a községek és városok in
gatlanát, vagyonát és terheit A harmadik 
táblázatban találhatók a honvédelemmel kap- 
csolatoa kérdések igy p1. ebben van feltűn
tetve a 19 — 50 éves férfiak száma.

Külön táblázat készül az 50 holdas gaz
dasagok számáról és terü'eteről egyenként, 
valamint az állattenyéaztísrö és a mezőgaz
dasági munkáskérdésről is. Az ehhez csatla
kozó pólláa foglalkozik a földárak alakulásé 
val a Felvidék területén.

Kwskedelmi statisztika készült a tárhá
zakról, raktárakról, szövetkezetek számáról 
és nagyságáról, valamint a vásárokról is. A 
közlekedés ágazatait a forgalmi-statisztika, a 
szállodák viszonyait pedig a szálloda-statisz
tika tűnteti fel.

A terű éiről és népességről készült táblá
zat ismerteti a lakosok számát, a közegész
ségügyi és társadalombiztositási táb ázat ösz- 
szefoglalja a munkanélküliség, a munkás
felesleg és a közegészségügyi problémákat. 
Ebben a keretben foglalnak helyet a gyógy
szerészek, magánorvosok és kórházak adatai 
önálló feldolgozásban azerepeloek, Ugyanúgy, 
mint a hitel és biztoaitás bőséges sdatai is.

A Központi Statisztikai Hivatal fentebb is
mertetett sokrétű és nagyszabású munkás
sága bebizonyította, hogy a statisztika gya-

korlati tudomány, amely ■ legégetőbb feledt- kitünően ezervezett Központi S'atieztikai Hi
tok elvégzésében ia nélkülözhetetlen munkát vatal kípzett tisztikara Konkoly Thege Gtu'a 
tud végezni, semmivel sem maradva le a elnök vezetésével fényesen kiállta a tüzpró- 
viszonyok sürgető követelményei mögött. A bát ezekben az izgalmas napokban.

LÉVA FELSZABADULASA UTÁN
nagyon sok olyan látogatót fogadott falai kö
zött, akik hajdan ebben a perecparti város
ban szövögették életük fonalát . . .

„Aki a Perec vizét issza, vágyik annak 
szive visza" — mondja a tréfás lévai köz
mondás, amely persze, inkább csak a rím 
kedvéért, mind az igazságért él még mostan
ság is. Mert vájjon ki lett volna Léván olyan 
balga, hogy a Perec vizét iszogassa, amikor 
a híres lévai ludfertályt, amit a régi időben 
csak nem ingyen osztogattak a lévai város
háza tájékán, kesernyésbe hajló izéi, jóféle 
urbánhegyi burcsákkal is meglocsolhatta. A 
hajdan való régi jó időkben a lévai szőlős
gazdák kiálltak a „hajlok" elé, úgy lesték a 
kvaterkázásra alkalmatosnak látszó s ennél
fogva szívesen beinvitálandó vedégekef.

Mondom, tisztára csak a rim kedvéért 
emlegetik a Perec vizét a Lévára visszavá
gyakozó szivekkel kapcsolatban, mert a vá
gyakozás okául minden mást felhozhatnánk 
talán, csak éppen a Perec vizét nem! A lé
vai levegőben, a lévai tájban és talán nem 
utolsó sorban a lévai lélekben keli lenni an
nak a vonzásnak, amely mágnes gyanánt 
fogja meg a Lévára kerülő másvidéki embe
rek szivét

Se szeri, se száma, mostanában azoknak, 
akik már régen elszakadtak ebből a város
ból és felszabadulása után ide siettek, hogy 
az öröm és meghatódás könnyeivel nedvesít
sék meg Léva régi köveit . . .

A Lévához kapcsolódó emlékek költőkké 
változtatják az embereket, alig győzzük ol
vasni most a Léváról szóló sok verset, mint 
a régi kedves emlékeknek a szivekből kitörő 
visszhangját.

Körülbelül 20-21 évvel ezelőtt jelent meg 
az első versem a „Bars“-ban, — Írja nekünk 
az egyik ilyen lévai látogató —, azóta mesz- 
sze vetett a sors diákkorom városától. A 
csehek elüldözték a famíliámat Csiffárról, ván

doroltunk a csonka Hazában mindenfelé, de 
örökös nosztalgia égetett az elvesztett Felvi
dék után, amit húsz év alatt sem tudtunk 
elfelejteni.

A felszabadulás után siettünk a kedves, 
régi tájakat felkeresni s én egy estére betér
tem a Fertikó kávéházba, ott írtam a mellé
kelt verset. (Tudom, hogy már nem hívják 
Ferlikónak, de nekem már csak az marad.)

Kérem Szerkesztő Ur, szíveskedjék a „Bars“- 
ban leközölni a versemet, jól esik visszatérni 
oda, ahonnan húsz évvel ezelőtt elindultam. 
Meg aztán had olvassák a lévaiak, hogy mi
lyen jó köztük lenni, ha ismeretlenül is . . .

Nagyon sok Írást kapott a Bars szerkesz
tősége, amelyekben a felszabadult lévaiakat 
köszönlik.

De most oly magánlevélről kell megemlé
keznünk, amilyet nem lehet megindultság 
nélkül olvasni. Ez a levél a történelmi erejű 
magyar-lengyel barátság egyik szépséges meg
nyilvánulása.

Öt esztendeje annak, hogy egy lengyel 
cserkész társaság érkezéséről kaptunk hirt 
Léván. A lévai magyarság pár perc alatt fel
készült, hogy a lengyeleket a hagyományos 
barátság szellemében fogadja. Hogy ennek a 
lévai fogadásnak az emléke mint él Lengyel
országban, arról az alábbi levél tanúskodik. 
A levelet a Léván járt lengyel cserkészek 
vezetője irta magyarul s hogy eredeti izéből 
semmit se veszítsen, kedves nyelvhibáival 
együtt bocsájtjuk olvasóink elé:

Kedves Szeretett Pali barátom 1
Igen nagy örömmel olvastam kedves sorai

dat és légy szives én tőlem is elöfogadni a 
legjobb és legboldogabb Karácsonyi ünnepe
ket igaz hogy már elmúlt de azért még idő 
van és kívánok Neked és a cserkész leányok
nak és az elszabadult magyar testvéreknek a 
nyomorult cseh rabságból igen kellemes és

— Hát nem szebb az, mint a Martos Éva 
unalmas fehér-fekete ruhája?

András előfogta az ostort. A lovon kár 
végigvágni, az nem beszél bolondokat. Csak 
a levegőbe legyintett tehát, aztán lefektette 
keresztbe. Azalatt kissé lehűlt benne a mél
tatlankodás.

— Nem értesz hozzá, fiam. Úri fehérnép 
sohase olyan úri, mint fehér-feketében. Az Éva 
ruhája a legfinomabb volt az egész bálon. De 
nemcsak a ruhája, hanem a leány is.

Hallgattak.
— Szép ez a répa, — mondta Pali a falu 

alatt.
— Eső kéne rá, — felelte András.
Több szó nem esett a dologról.
Következő szombaton este Pali leballagott 

az istállóhoz.
— János bácsi, — mondta az öreg kocsis

nak — holnap délátán négy órakor megyünk 
Vértesre. Maga előáll, akár kap parancsot, 
akár nem. Érti ?

— Értem, kérem alássan — hunyorított az 
öreg. — Úgy bizony.

Úgy bizony. A többit pártolólag hozzágon
dolta János bácsi.

Pali pedig rágyújtott egy cigarettára és 
felkutatta a kertészt.

— Józsi, holnap délután négy órakor be
fog a János bácsi. Maga föltesz a kocsira 
egy szép nagy rózsacsokrot. Csupa pirosat, 
tudja!

Józsi elvigyorogta magát.
— Igenis, fiatalúr.
Sok csokrot kötött ő már Palinak. Csupa 

pirosat. El se képzelte, hogy ezúttal nem 
neki kell.

A piros rózsacsokor ott égett a hajtókocsi 
ülésén, mikor Gyuri inas kinyitotta a dohányzó 
ajtaját:

— Előállt a kocsi, jelentette tisztességtudó 
komolysággal.

— Dehiszen ... — pillantott fel Gyuri az 
újságból — én nem . . .

— Jól van, Gyuri, megyünk — vágott közbe 
Pali. S hogy az inas eltűnt, odaszólt a nagy
bátyjának :

— Befogattam András ... ne haragudj. . . 
Tudom, hogy vasárnap ráérsz, meg is vagy 
frissen borotválkozva, sötét ruha is van raj
tad .. . el kell menned leánynézőbe . . . 
megígérted 1 . . .

— Hogy én megígértem ? 1 — húzta fel 
András a szemöldökét. — Aztán hova a csu
dába akarsz vinni ?

— Természetesen Vértesre. Ott ma van 
jour. Az egész környéket ott találjuk vendé
gestül.

— És ha nem megyek ?
— Dehogy nem jössz. Egy piros rózsa

csokrot is feltétettem már a kocsira. Azt oda
adod valakinek. Akinek akarod. Ancsinak, 
vagy • • •

— Hagyj békén az Ancsiddal. És ne tégy 
nevetségessé.

— Hát akkor gyerünk.
Vagy négy autó állt már a Pándy-kastély 

udvarán, meg két hajtókocsi, mikor az Ócsayak 
berobogtak. András már javában rázta a há
zigazda kezét, mikor Pali megragadta a csok
rot és gyorsan a szobaleány kezébe nyomta 
egy névjeggyel együtt. Súgott is hozzá va
lamit.

Éva, aki pár hétre jött le Pándyékhoz, nem 
volt a fogadószobában. Csak később jött le 
a kertbe, ahol már javában folyt a tennisz. 
Fehér ruhájának gomblyukában egy piros ró- 
zsabiinbó bársonylott.

— Köszönöm ,a gyönyörű rózsát, — for
dult egyenesen Öcsay Andráshoz, aki a nézők 
között állt.

András kissé zavartan nézett rá. De hamar 
összekapta magát és meghajolt.

— Köszönöm, hogy kitűzte . . .
Pali úgy tett, mintha semmit se vett volna 

észre. Sem a kitűzött rózsát, sem azt, hogy 
a nagybátyja egész délután nem tágít Éva 
mellől. Nem is beszéltek róla. De ezentúl két 
vasárnap egymásután állt elő János bácsi a 
szokott időben, a szokott rózsacsokorral az 
ülésén. És András egy szóval sem tiltakozott 
többé.

A harmadik hét szombatján András nem 
jelent meg a reggeliző asztalnál. A hátaslova 
is hiányzott az istállóból. Ez annyiból volt 
feltűnő, hogy máskor mindig együtt jártak 
Palival, akár gyalog, akár kocsin vagy lóháton.

Pali restéit a cselédektől kérdezősködni. 
Nyergeltetett ö is és nyugtalanul 'vágott neki 
a világnak. Arra, amerre a Pándy-birtok ha
táros volt az Andráséval.

— Most biztosan valami bakot lő — gon
dolta magában. — Ajtóstól rohan a házba . .. 
Elrontja, amit én olyan szépen előkészítettem 
eddig . . .

Túl a választómesgyén fehér nyárfatörzsek 
és ezüst levelek ragyogtak a kék égben. Pali 
lépésre fogta az Olgát. De a ló egyszerre 
hangosan felnyeritett, átugrotta a sekély árkot 
és befurta magát a nyárfásba.

— No te bolond, — csodálkozott Pali — 
mi lelt már téged is ? . . .

Ebben a pillanatban közvetlen közelről újabb 
nyerités felelt Olgáéra. Egy lépés még — és 
Rigó állt előttük, az András sárgája, oda volt 
kötve egy fához. A zajra szétvált a bozót és 
András jelent meg a tisztáson. Kézenfogva 
tartotta Évát. Mondhatatlan ragyogás volt az 
arcukon.

Pali zavartan rángatta a kantárszárat. Nem 
tudta, leszálljon-e, vagy hátat forditson és 



4 BARS

„Boldog újévet" adjon a nagy Isten hogy 
1939-ben közös határunk legyen.

Ez az egyetlen kívánságom van aini csak 
élni fogok hogy együtt lehessünk.

Bizony már sok éve elmúlt hogy nem volt 
semmi hirem szép Léva városból a hol olyan 
finoman fogadtak benünkét a magyar cserké
szek. Emlékszem még igen jó mikor Te len
gyelül beszeltél, én pedig felmásztam a 
motor-kerékpáromra és néhány szólt mond
tam magyarul. Én egy csöpet sem változttam 
magam, ugyan olyan meleg szeretettel beszé
lek magyarul és örökig nagy barátjuk mara
dok. Sajnos bizony hogy nincs kivel beszélni, 
és lasanként felejteni kezdek nincs meg a 
gyakorlat, de ha a jó Isten segít és közös 
határunk lesz akkor lejövök a nyáron Ma
gyarországra és felkeresem kedves pajtásom. 
Legyen szives Írjon néhány sort mi újság 
van Lévan, ott é van még aza fiatalember 
aki hozánk csehól beszélt ? Az nem szeretett 
engem mért magyarul beszéltem és látta 
hogy nagy barátjuk vagyok. A jó Isten meg
büntette a hamis nyomorut cseh Benes poli
tikát, szét vették és azt hiszem ha tovább 
olyan politikát csinálnak hát nem marad még 
Prága sem.

Sajnos hogy nincs adó állomása vagy ve
vőkészüléke rövidhulámokon, én minden va
sárnap reggel 8 órákor a magyar testvérek
hez beszélek és átadom az üdvözletemet. 
Figyeljen mindig 42, 5 méteren, sokszor hét
köznapon 3 órakor is beszélek az amatő
rökkel.

Micsinálnak a szeretett lányok biztosan 
már férjhözmentek, és a kedves r-kat káplán 
Wilde József ? Most egy néhány napig volt 
Gdynián magyar hajó 5/5 Atlas aki Panama 
lobogo alat vett szén és elutazott Dél-ameri- 
kába. A két rádiotelegrafistákat igen szívé
lyesen fogadtam a hazámban vacsorára igen 
szépen töltötünk az estét és csókolva egy
mással elbúcsúztunk, ahol másnapon fogadtak 
engemet a hajón. Közös sorsunk, magyar
lengyel történeit egyut beszéltünk és sirtunk 
és egy kivánsagunkal elbúcsúztunk, hogy 
csak közös magyar-lengyel határ legyen.

Kedves Pali barátom most várok Önntól 
néhány sort, Isten vele sokszor ölelem és 
csókolom szerető barátja.

hazavágtasson ? De akkor már ott álltak mel
lette mindaketten

— Nocsak, ugorj le és csókolj kezet a né- 
nédnek — nevetett András. — Ugye feltél, 
hogy bolondot csinálok, ha egyszer a magam 
esze után megyek ?

Pali boldogan üdvözölte őket. András ba
rátságosan hátbaveregette.

— Ne haragudj pajtás, hogy igy szó nél
kül megléptem. De te biztosan okoskodtál 
volna, én meg már untam ezt a gyüvés-me
nést, csokorcipelést. miegymást. Hát eljöttem 
és megkérdeztem Évát, hogy nem fogadná-e 
el inkább az egész kertemet, mindenestől, 
gazdástól, — de helyben ? I

Aztán nevetve fordult Évához:
— Nézze meg jól ezt a kolosszális szama

rat, ezt pénzért kellene mutogatni . . . Egy 
unokaöccs, aki megházasitja az Erbonkliját!

Éva meleg pillantással nézett a piruló fiúra.
— Megáldja érte az Isten I . . .

Ha ez kitalált történet volna, akkor úgy 
kéne folytatódnia, hogy Pali önzetlensége fü
lébe jut egy gyönyörű, milliomos leánynak, 
aki nemcsak boldoggá teszi, hanem az elve
szett örökséget is kárpótolja. De az életben 
az máskép van. Pali ezidöszerint vígan gya- 
kornokoskodik egy nagybirtokon és minden 
szabadságát Andráséknál tölti ; utóbb a kis 
Pali keresztelőjén fungált, mint keresztapa.

S a história itt egyelőre félbemarad.
A folytatását — mint Éva mondja — az 

Úristen fogja elintézni, akinél számon van az 
ilyen „kolosszális szamarak" önzetlen szive. 
S a jutalom oly biztosan kijár érte, mint ami
lyen biztosan tölgyfa nö az elültetett makk
ból .. .

Winkler alezredes megható búcsúja Lévától
és a járás

Winkler Ödön alezredes, a léva járási ka
tonai parancsnoka, a katonai közigazgatás 
megszűnte alkalmával meleghangú levelet in
tézett Léva város és a lévai járás községei
nek elöljáróságaihoz.

— Midőn most a katonai közigazgatá- 
éléről távozom — hangzik a levél — köszö
netét mondok mindazoknak, akik engem e 
nehéz tisztségemben támogattak. Nem volt 
egyszerű munka. Oly feladatokat kellett meg
oldanom, amelyeknél a személyi érdekeket 
háttérbe kellett szoritanom. Könyörtelenül kel
lett nagyon sokszor intézkednem, csak azért, 
mert a legszentebb érdek, a Haza érdeke 
azt úgy kívánta.

Nagyon nehéz idők jöhetnek, nagyon sú
lyos problémákat kell még megoldani, de 
meggyőződésem az, hogyha a közigazgatás 
minden egyes tagja úgy teljesíti kötelességét 
mint eddig, akkor nyugodtan nézhetünk a 
jövő elé, az épitömunka eredményes lesz:

Mi okozta a csehek talajvesztését Szlovákiában
Ai illetékei cseh körök sehogysem tudnak 

belenyugodni abba, bogy Szlovenazkón tel
jesen elvesztették a talajt lábuk alól. A 
szlovák önkormányzat erős keze egymásután 
utasítja ki a cseheket, akik oly sok éven át 
sem tudtak hozzáidomu'ni az ottani szoká
sokhoz, nem tudták megszerettetni magukat 
és rém tndták keb.ükre ölelni az ott élő pol
gárokat, őslakúkat.

Minden oldalról keresik, kutatják azokat a 
hibákat, melyek előidézői voltak a nagy cseh 
összeomlásnak. A kutatás erősfónyfl lámpá
jával leszállnak saját lelkűk mélyére és igye
keznek megtalálni a kórokozó baktériumo
kat. Vannak kutatók, akik bele mernek nézni 
abba a tükörbe, mely a maga valóságában 
mutatja be a szlovenazkói csehek groteszk 
arcát. Ezeket a hibákat most nem álcázzák, 
a maga pucárságában mutatják be őket.

A csehországi „Posel" a következőkben 
foglalja össze a csehek szlovenszkci hibáit:

A csehek elfelejtették azt, hogy a szlovén- 
szkói kuliura a katolikus valláson és annak 
tanain épült fel és ezer éves tradíciója van. 
Büntetésképpen érezniük kellett, mint omlot
tak össze az ezeréves cseh határok.

Büszkén és öntelten szembeszálltak az 
Istennel és ennek az volt az eredménye, 
hogy még a védekezéa lehetőségétől is el
estek. Mindenki azt szedte el töltik, amit 
éppen akart.

Mindig csak önmagukban hittek. Ezt a bi
zalmat másoktól megtagadták. Ejészen egye
dül éa tanácstalanul maradtak.

Csak a saját embereikre támaszkodtak és 
minden szövetségesük a legválságosabb idők
ben esetben hagyta őket.

Léva a cseh megszállás alatt
Léva város ez a felvidéki magyar kultur- 

központ volt a cseh megszállás alatt a ma
gyarság lüktető, vérző szive. Innét indult ki a 
kisebbség keserű kenyerét tördelő felvidéki 
magyarság minden jelentősebb politikai, gaz
dasági és kulturális megmozdulása. Itt a ga- 
rammenti őrhelyen mindig ébren voltak a ma
gyarok és a kis város minden megmozdulá
sára feszülten figyelt a bilincsbe vert magyar 
Felvidék.

Ennek a városnak a legnagyobb erőssége 
az volt, hogy a cseh megszállás alatt a fel
szabadulás hitét soha el nem veszítette. A 
magyar munkás és iparos, gazda és intellek- 

községeitől
az eljövendő Nagymagyarországra majd egy 
boldogabb, szebb korszak vár.

Fogadják ismételten köszönetemet önzetlen 
és önfeláldozó munkájukért — fejezi be le
velét Winkler alezredes — és töltse el Önö
ket az a tudat, hogy kötelességüket mindig 
lelkiismeretesen teljesítették. —

Szilveszter napján Léva város elöljárósága 
és hivatalnoki kara Klain Ödön polgármester
rel az élén — tisételgő bucsulátogatáson je
lent meg Winkler Ödön alezredesnél, hogy 
Léva város közönségének köszönetát és há
láját tolmácsolja azért az emberfeletti önzet
len munkáért, amelyet rövid hat hét alatt 
Léva város érdekében kijejtett. Nehéz felada- 
datát - mondotta a polgármester — kato
nás szigorral, de mégis érző szívvel, mindig 
megfontoltan és tapintattal oldotta meg. 
Winkler alezredes a ragaszkodásért megha
tott szavakkal mondott köszönetét.

Mindazokért a sérelmekért, amiket szent 
Vencel ell in elkövettek, sokkal nagyobb en
gedményekre és megaláztatásokra kényszeri- 
tették őket, mint aminöket szent Vencelnek 
kellett elvise'nie.

Eitéltek a cseheket anélkü1, hogy meg
hallgatták volna őket. Róma hatalmát meg 
akarták dönteni és közben az ő trónusuk 
ingott meg.

Mennyi bűnt követtek el azáltal, hogy 
csak a test kultuszának emeltek magaslatot, 
a lélek és erkölcs nevelését, ápolását hát
térbe szorították. A kereszteket az iskolák 
faláról leszaggatták ét nemzeti hőseik arc
képeit helyezték el rájuk. E törölték a kato
likus vallás legszébb, legtenségesebb ünne
peit : a karácsonyt, a husvétot, a M uia- 
ünnepeket és az eretnek Húsz J mosnak 
tömjáneztek. Nsm ismerték a vasárnapi 
istentiszteletet, ellenben ismerték a vasár- 
és ünnepnapi táncmulatságokat és egyéb 
erkölcsi kilengéssket — még böjtben is.

N un ismerték azt az örömet, melyet a 
szüc'ett kis gyermek okoz a szülőknek. 
Irtóztak a bölcsőtől és a természetes szapo
rulatnak, mely a nemzet jövőjét biztositotta, 
különféle orvosi beavatkozással gátat vetettek.

El kell viselniöi a cseheknek ezt a szo
morú sorsot már azért is, hogy lássák, 
milyen jól érezték magukat szlovák testvé
reink akkor, mikor megtagadták tőlük ax 
élet jogát és azt, amit nekik megígértek.

Az önbeismerés a bűobánat egyik rokon
szenves jele és ml csak örömmel vesszük a 
cseh ksto ikus „Posel" leleplezéseit, melye
ket mi már régen ismertünk.

tüell, koldus és gazdag itt csak egy cél felé 
törekedett: vissza, csak vissza az elszakított 
hazához. A lévai magyar anya gyermekét elő
ször a magyar imádságra tanította meg és az 
ifjúság a lévai magyar iskolákban tiltott, buj
dosó könyvekből tanulta meg nemzetét iga
zán, hűen szeretni. Életet, vagyont a csehek 
elrabolhattak a lévai magyaroktól, de azok 
hitét, reményét, nyelvét és nemzetét soha.

A csehek már 1919-ben bevonulásuk első 
pillanatában felismerték Léva nagy politikai 
és gazdasági jelentőségét és ezért mindent el
követtek, hogy a várost lélekben is csehszlo
vákká tegyék. A cseh elnyomás hatalmas gé
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pezete húsz év alatt valósággal reáfeküdt erre 
a városra, amelyet azonban ennek dacára sem i 
tudott bevenni soha. Cseh erőszak és Ígér- ’ 
getés itt süket fülekre talált. A lévai magyar- ’ 
nak cseh pénz és állás nem kellett. Inkább ' 
éheztek, nyomorogtak, de magyarságukat soha ‘ 
meg nem tagadták. Innét van az, hogy a 
csehek ellen küzdő felvidéki magyarság leg
erősebb, legszilárdabb és legbátrabb csapatait 
a garami síkságról toborozta.

Már a cseh uralom első heteiben az el- 
alélt felvidéki magyarság, Kersék János, az 
öreg hegedős, a Felvidék korán elhunyt nagy 
költőjének tárogatós szavára meggyujiotta őr
tüzét a lévai vár fokán. És húsz keserves 
éven keresztül ez a tűz soha ki nem aludt. 
A vérükkel öntözték ezt a lévai magyarok. 
Lobogó lángja messzire világított vigasztalón 
a sötét rab éjszakába az elnyomott felvidéki 
magyaroknak.

A költő szavára megmozdult a magyar lé
lek, hogy ismét életre keltse, harcossá tegye 
a megrettent s elnémított magyar szót. Óriási 
volt a feladat, de Léva akkori ifjúsága bátran 
vállalta a nemzetmentés nagy munkáját. — 
Sümeghek, Bartosok, Kovácsok, Farkasok, 
Konyak és a többi höslelkü fiatal lévai ma
gyar megalakítja a Hazám asztaltársaságot 
es 1919 tavaszan cseh szuronyok között meg
rendezi az első hazafias magyar estélyt.

Kersék János lapjaban, az ötvenéves Bars- 
ban a csehszlovák uralom első napjaiban ki
jelöli az egyenes ulat, amelyet a lévai ma
gyarnak követnie kell. Hü maradni minden
hez, ami magyar és megtartani mindent, ami 
a mienk volt. Egymás után Írja szebbnél- 
szebb, az ó-hazaban talán nem is ismert lel
kesítő, buzdító verseit és színdarabjait. Éve
ken keresztül ezeken nevelkedett a felvidéki 
ifjúság. Hü segítő társakat talált Jaross Fe
renc igazgató tanítóban, a Bars akkori fő- 
inunkatarsaban, a törhetetlen magyarsága miatt 
tragikus sorsot ért felejthetetlen, derüstollu 
humoristánkban, Erdélyi |ózsel piarista tanár
ban, a korán elhunyt kitűnő esztétikusban, Kriek 
Jenő ny. képezdei igazgatóban, a lévai magyar 
közkönyvtár és Muzeum megalapitójában, dr. 
Karafiáth Máriusban, a lévai járás főorvosá
ban, a kitűnő felvidéki Íróban és Koperniczky 
Kornélban, Léva hűséges krónikásában. Ezek 
a hős pionérek vettek fel Léván először a 
harcot a toll fegyverével a betolakodott cse
hek ellen.

Léván a cseh uralom első hónapjaiban 
megkezdődött a magyarok politikai szervez
kedése is. Bándy Endre ev. föesperes, Rudnay 
Béla ny. főkapitány, dr. Gyapay Ede és dr. 
Kersék János ügyvédek, Klain Ödön városi 
főjegyző, Boób József, Kostyek József iparo
sok, Dóka Sándor, Dóka István, Váczi János 
gazdák, Abaffi Béla és Bella János munkások 
lelhivására Léva közönsége azonnal kiépíti a 
magyar ellenállás bástyáit. Megalakítják az 
Országos Magyar Kisgazda, Földműves es Kis
iparos Párt és az Országos Keresztényszocia- 
lista Párt lévai szervezeteit és megindítják a 
húszéves felszabadító harcot a csehek ellen.

A magyar Léva szívós munkával lassan ki
építi a Tótkapunál a magyarság bevehetetlen 
politikai hadállásait. Tóbler József keresz
tényszocialista képviselővel és Szabó S. Zsig- 
mond ref. lelkész, a Magyar Kisgazda Part 
akkori titkárával az élen, a magyar pártok 
lévai megszervezői sorra bejárjak s öntudatra 
ébresztik a nagy összeomlás után elalélt ga- 
rammenti magyar falvakat. A szervezkedés 
gyors tempóban folyt le s az itteni magyar
ság a csehszlovákiai első választásán is már 
jelentős eredményeket ért el.

1924. évben már teljesen megszervezetten, 
elkeseredetten és dacosan, megingathatatlanul 
es győztesen vívta meg politikai harcait a 
csehek ellen a garammenti magyarság.

Léva a magyaroké volt és magyaroké is 
marad, — szalad végig az egész Felvidéken 
a magyar tiltakozás. A csehek erőszakhoz 
nyúlnak. A lévai magyar gimnáziumot foko
zatosan megszüntetik, de a derék lévai lélek 
sem hagyta magát. Masaryk Tamás elnököt 
a magyar pártok megbízásából Léván dr. 
Gyapay Ede pártelnök nem üdvözlő szóval 
fogadja, de azzal, hogy a lévai magyarság 
törhetetlenül ragaszkodik nyelvéhez, hagyo
mányaihoz és követeli a lévai magyar gimná
zium teljes visszaállítását. A megrettent cse- 

- hek mindent megígértek, de az Ígéretet soha 
Jmeg nem valósították. A lévaiak azonban nem 
g nyugodtak. A magyar gimnázium és a többi 
J magyar iskola érdekében Léva és környéké- 
■' nek magyarsága nagy arányú népgyűlést ren
dezett a lévai főtéren. A lévaiak összefogó 

ereje a magyar szocialistákat is állásfoglalásra 
t kényszeritette a magyar javaslat mellett. Dr.

Kmoskó Béla elnöki megnyitója után dr. Ker
sék János terjesztette elő a magyarság hatá
rozatát a magyar iskolák érdekében. A döntő 
erejű gyűlés szónokai voltak még rajtuk kívül 
az összes magyar pártok, a zsidópárt és a 
magyar szocialisták kiküldöttei is. (Folyt, köv.)

KOLONFÉLÉK^J

TÁRSADALMI NAPTÁR.
Február 4. A Lévai Katholikus Kör műso

ros farsangi estje saját szék
házában.

(Kérjük a társadalmi egyesületeket, hogy ren
dezéseiket e rovatban négy hét előtt közöl
jék, hogy a különböző rendezések idejét ennek 
figyelembe vételével tűzhessék ki.)

....»»••••••••••......

— SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A KATO
NAI parancsnokságnál, a honvédelmi 
miniszter Winkier Ödön alezredest, a lévai 
járás volt katonai közigazgatási parancsnokát 
szolgálattételre egy magasabb parancsnokság
hoz osztotta be. Az uj járási katonai pa
rancsnokságot — egyben mint lónyüvántartó 
tiszt is — Bihary Faragó Ödön alezr des 
vette át. Teatoevelési vezetők: Gaál Gyű a 
alezredes és Kis — Varsányi Fialka Géza 
őrnagy. Kigészitő tiszt: Werner Károly őr
nagy. A honvédelmi miniszter a később meg
alakuló Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett Varmegyei Katonai Parancsnokság
hoz Lávára mint kiegészítő törzstisztet vitéz 
Prokopovitsch Leó a^zr-deit nevezte ki.

— IPAROSOK ÉRTEKEZLETE A Lévai 
Ipartársulat a a lévai iparosság f. hó 9 én 
este nyolc órakor a Lévai Iparos 0 vasó- 
körben értekezletet tart, amelyen dr. Vargha 
Gyula gyulai polgármester, miniszteri meg- 
bizott felvilágosító előadást fog tartani a 
magyarországi ipar helyzetéről. Az érdeklő
dőket ezúton is meghívják.

— FELVIDÉKI IRODALMI EST Budapest 
Székesfőváros Népművelési Bizottsága ren
dezésében január 14-éo, szombaton de.után 
háromnegyed 5 órakor a Zeneművészeti Fő
iskola nagytermében. Előadok: Dtrkó latvan, 
Éyasen Irén, Mécs László, Rács Pál, R Si- 
monffy Margót, Schubert T< dór, Szent Irány 
József, Szombathy Viktor, Szvatko Pa1, Vass 
László, Zador Dezső — Megnyitó beszéd : 
Szendy Karoly. Bevezető: Jarosa Andor. — 
Jegyek: 080 P-töl 3— P-ig Budapest Sré- 
kestöváros Népművelési Bizottságánál (IV, 
Szép-u. 5. felem 2) és a Zmeművészeli Fő 
iskola portásánál. (VI, Liszt Fcrmciér 8)

— A LÉVAI NÖEGYLET SZILVESZTERI 
ESTÉLYE. A Steiania árvabazat fenutartó 
Lévai Nőegylet sikerült szilveszteri estélyt 
rendezett a városi vigadóban. Az estély a 
háboruelőtti régi, kedves, soha el nem felej
tett magyaros hangulatot hozta vissza ne
künk. A műsor nagy része Dudás János 
rendőrfogalmazó, neves magyar nóta költő 
nagyszerű szerzeményeiből állott, amelyeket 
a szerző saját maga adott elő zenekari kisé- 
rettel. Egy meleg érző szív csendült ki min
den egyes dalában. Különösen Szép tavasz 
volt, Piros rózsák, Búzavirág, Kis margaréta 
című dalai keltettek frenetikus hatást. Csoda
szép a zeneileg is művészi felépítésű Rákóczi 
búcsúja és Sokszor tűrte az Isten, hogy a 
magyar is sírjon cimü dalai. Ezek a dalok 
oly szépek, oly hangulatosak, hogy rövidesen 
az egész orsaágban el fognak terjedni. Lel
künk megtelt örömmel, mikor a szerzőt 
énekelni hallottuk, örültünk annak, hogy egy 
izzig vérig poétát ismerhettünk meg Dudás 
Jánosbao. Igen fáj, hogy Dudás most elment 
tőlünk viasza a régi állomáshelyére, Salgó

tarjánba, de reméljük rövidesen ismét hall- 
hatju*  Léván Dudás János hangulatos dalait. 
Az est keretében még a lévai lányok a szép
séges magyar körtáncot mutatták be nsgy es 
megérdemelt siker mellett. Mérőn Dezső 
kitűnő komikus tánca nagyban emelte a 
szilveszteri vig bámulatot. A műsor befeje
zéséül dr. Kersék I,ászióné nagy hatást kel
tett drámai erejű szilveszteri felköszöntöjét 
hallottuk. A műsor után reggelig tartó tánc 
mulatság volt.

— KÓRHÁZI HÍR. A lévai kótházban 

megnyílt a szülészeti osztály.
— HÁZASSÁG. Dulmady József és U rich 

Jolán f. hó 5-én Tatabányán házasságot 
kötöttek. (M. k. é. h.)

— A LÉVAI KATOLIKUS KÖR SZIL
VESZTERI ESTJE igen látogatott volt. A 
díszes vendégkoszoruban az ifjúság nagy- 

f számban volt képviselve, igy pompás tácc- 
' hangú ét alsku't ki. Az estélyt hangulatos, 
"’gkedves és igazán szórakoztató műsor vezette 

be. Medzihradszky Jozsetné egypar magyar- 
hangulatu müdalt énekelt cigányzene kísé
rettel, igen meleg hatással. Sikerét a zajos 
tapsok bizonyították. Török Rezső: Laci
konyha citaü egyfeivonásosa a magyar nép
életből szakított ki egy hol megható, hol 
megkacagtató történést, amely alkalmat adott 
Turpinszky Józsefnek, hogy pompás tenorját 
egypár népdalban megragyogtsssa. Az egyet
len női szerepben Válások Marci tűzről pat
tant magyar menyecskéje csupa életes való
ság gyanánt hatolt. Kosa István eredeti ét 
hatásos alakítása mi is tetszett Hamran 
János egy özvegyember és Vízi litván a 
korcsmáról szerepeben csupa szikrázó humor 
volt A bájos kis Turpinszky Béla ma is nagy 
sikert aratott. A következő szám gyanánt 
Hngyi Juci nagy tetszés közepette egypár 
száp táncot mutatott be. Bilog Bé a korát 
meghazudtoló tehetséggel játszott hegedűn. A 
közönség lelkes tapsoi kai köszöntötte a sze
replőket, a humorosan és szellemesen kon
feráló Nsgy Gyulával együtt. De valóságos 
tapsorkáu zúgott fel az utoisó számnál. Ez 
egy magyar e.ósép volt. A színpad délszaki 
növényekkel és címeres magysr zászlókkal 
volt diszilve, középen a Kormányzó Ur 
Ö ö néltósága szobre, előtte pedig magyar
ruhás gyermekek az angyalos magyar ország- 
címert tariotiák, R indl Karoiy pedig Csongor 
Györgyj: 1938. c. hazafias vonatkozású a.kaimi 
költeményét szavalta el lelkesítő nagy hatás
sal. A rendezőn is a legnagyobb ensmerest 
érdemlik meg. Éjfél után a gazdag tombo a 
nyereményei kozott a füleknek joiesö eieven 
malscsikitasok derűs hangulatot árasztottak, 
tőként a boldog nyerőkre. De végeredmény
ben a vig hangulat .ragadós*  voit, mert hi
szen valami nyeremény csaknem mindenki
nek jutott.

— A FELVIDÉKI MINISZTER FELHÍ
VÁSA A KÉRVÉNYEKKEL KaPCSOlAT- 
BaN Jaross Aeücr tatcauiUtÜu ni. kir. mi
niszter közű a közönséggel, hogy a felsza
badult Felvidéken megüresedett állásokra, 
valamint a Felvidékkel kepcsolatos engedé 
lyekre vonatkozó kérvényeket átteszi az 
illetékes miniszter urakhoz. Fölösleges mun
kát és késedelmet okoz lehat ez, ha vaiaki 
kérvényét a tárcanélküii miniszternél adja be 
és emellett annak a veszélynek teszi ki 
magát, hogy kérvénye döntésekor nem lesz 
még az illetékes miniszternél. A tárcanélküli 
miniszter munkatársaival az egyes miniszte
reknél levő anyagba betekintést kap és igy 
módja lesz a felvidéki érdekek érvényesítésére.

— VISSZA AZ IPOLYSÁGI MUZEUM 
ANYAGÁTI Amidőn a cl hszlovák kormány 
a Feivtdeken a régi vármegyerendszert meg
szüntette és bevezette a nagymegye rend
szert, Ipolyság, Hontvármegye székvárosa 
múzeumának anyagát Selmecbányára szállí
totta és beolvasztatta a Selmecbányái mú
zeumba. Hontvármegye egykori főispánjainak 
egész galériája, értékes festmények, Ferenc 
József és Erzsébet királyné hatalmas méretű 
portréi, Holló Barnabás remek alkotásai van 
nak olt összegyüj've Természetesen az 
államfordulat következtében ezek a vagyon
tárgyak Ipolyságot illetik meg, azért azok 
visszaszerzésére az akciót meg kell indítani 
a vármegyének.



BARS6
— INGYEN CSEMEGESZŐLÖOLTÓ- 

VESSZÖKET OSZT KI A FÖLDM1VELÉS- 
ÜGYI MINISZTÉRIUM A m. kir. földmive- 
lésügyí miniszter hirdetést tett közzé, ingyen 
csnm-gsszölő oltóvesszők kiosztásáról. A 
hegyközségi törvény szerint a közvetle ül 
(d-rekt) termő amerikai fajtákkal telepített 
szőlőket az 1941 év végéig ki ke l vágni, 
vagy át kell oltani Mindazokat, a két ka- 
tssztrális holdnál nem nagyobb közvetlenül 
(direkt) termő amerikai szőlővel rendelkező 
szőlőbirtokosoknak részére, akiknek a szőlő
művelés föjövedalemforrását képezi, közvet
lenül (direkt) termő amerikai szőlő átoitása 
céljára sz 1939 év tavaszán a rendelke
zésre álló készlet arányában a csomagolási 
éa szállítási költségek utánvételezésével in
gyen tog a földmivelésügyi minisztérium 
csemegeszőlöoítóvesszöket kiosztani. A hegy
községi törvényben a kataszteri holdankint 
megállapított kártalanítás összegéből az át- 
oltásre ingyen kiosztott sző őresszök értéke 
fejében kát. holdankint 80 pengőt hoz levo
násba a minisztérium. Az ingyen csemege
szőlővesszők igénylését az illetékes községi 
elöljáróságnál (városban a polgármesternél) 
legkésőbb 1939. január 31 ig kell bejelen
teni. A községi elöljáróság (polgármester) az 
igényléseket kimutatásba foglalva, legkésőbb 
1939. február 15 ig az illetékes m kir. 
szőlészeti és borászati kerületi felügyelőség
nek megküldi A kimutatásban az érdekelt 
szőlőbirtokos nevén kívül tel kell tüntetni az 
átoltani kívánt ingatlan területét és telek
könyvi helyrajzi számát, valamint az ki
oltandó srö őtőkék fajtáját is.

— HORTHY MIKLÓS ÖSZTÖNDÍJALA
POT létesít a 27000-1938 V. K M ren
delet egyelőre 300 ezer pengővel, amelyet 
óvről-évre kö tségvetéai juttatás éa esetleges 
adományok táplálnak. Az ösztöndijalsp 
szegénysorsu, magyar állampolgár, tehetséges, 
szorgalmas és nemzethü középiskolai és fő
iskolai hallgatók, valamint tudományos, mű
vészeti szolgálatot teljesítő gyakornokok 
tanulmányi segé yezésére szolgál. Összege 
középiskolai tanú óknál és a tőisso'ások 
I—II. év folyamainak hallgatóinál évi 200, a 
töisko'ák III—IV. évfolyamainak hallgatóinál 
360, díjtalan gyakornokoknál 600 pengő. A 
tegélyrzés tankönyv és ruhajuliatás utján is 
történhetik. Az ösztöndíjat pályázat hirdetése 
után a vallás és közoktatásügyi miniszter 
osztja ki. Az egyszer adományozott ösztön
díj a tanuló egész tanulmányi ideje alatt jár 
■ z oklevél vagy képeaités megszerzéséig, 
feltéve, hogy közben az ösztöndij elnyerésé
hez előírt feltételek nem változnak meg. 
(Buiapesti Közlöny 289—1938. az.)

— ÉLETBELÉPETT A MUNKÁSOK GYER
MEKNEVELÉSI PÓTLÉKÁRÓL SZÓLÓ 
TÖRVÉNY. A bányászatban, kohászatban es 
iparban alkalmazott munkások gyermekneve
lési politikáról szóló törvénynek, — melyet 
úgy a képviselőház, mint a felsőház még a 
karácsonyi szünet előtt letárgyalt, — most 
jelent meg a vegrehájtási utasítása. A ren
delet szerint azok a vállalatok, amelyek 
1937-ben legalább húsz napszámost, mun
kást, szolgát, altisztet, iparossegédet éa más 
hasonló alkalmazottat foglalkoztattak, január
5-ig  kötelesek befizetni az évi negyvennyolc 
pengőben megállapított járu ékegység alapján 
u gyermeknevelési pótlék egynegyedét az 
illető szakmai családpénztárba. Az ipari ügy 
körben hét ilyen családpénztárt áditották fel. 
A nyolcadik hatásköre a közlekedésügyi és 
kereskedelemügyi miniszter ügykörébe tar
tozó iparágakra terjed ki. Az igényjogosult 
alkalmazottak igényüket január 25-ig kötele
sek bejelenteni.

— FELVIDÉKI RENDELETEK. A Buda
pesti Koziöoy december 31 i száma közli a 
magyar Szent Koronához visszacsatolt fel
vidéki területek pénzügyi közigazgatásáról, 
valamint a közszolgálati alkalmazottak nyug
ellátásáról és betegsegélyezésröl szóló 
kormányrendeletet, amely a magyar pénz
ügy jogszabályait teljes egészükben, tehát 
úgy szervezeti, anysgl, jogi és eljárási ré
szükben is január 1-töl kezdődően kiterjesz
tette a felvidéki területekre is és ezzel egy
idejű eg a visszacsatolt felvidéki területeken 
érvényben volt pénzügyi és jogszabályokat 
hatályon kivül helyezte.

fj-folói].
Irta dr. Kersék László. A Lévai 
Nőegylet jótékony szilveszteri est
jén előadta dr. Kersék Laszti né

Az idő szekere felért már Isten hegyére s 
mi emberek íme készen állunk, hogy alágör- 
düljiink az ismeretlen örömök, fájdalmak, 
vágyak és elérhetetlennek hitt beteljesülések 

országútján.
Nyissuk meg sziveinket az uj elölt és vár

juk magyar lelkünk megújhodását I
De álljunk meg egy pillanatra az eszten

dők küszöbén, s mielőtt az ('esztendő végleg 
eltűnne a századok nagy temetőjében, búcsú- 
zásul igy szóljunk hozzá :

1938, te más voltál, mint a többi. . .
Te meghoztad azt, amiért annyian epedtiink.
Te letörülted orcánkról a könnyet, mit húst 

esztendő ostora csikart ki vérző sziveinkből.
Te nem csaltál meg minket : Piros vágya 

inkát, fehér húséggel és zöld reménységgel 

élesztetted valóvá.
Mikor vak gyűlölet taposott bennünket, te 

magadhoz öleltél, árvákat, magyarokat, min 
két. Ne csodálkozz hát, hogy most fájdalmas, 
könnyes sóhajjal intünk búcsút feléd

De téged is szeretünk, uj rügyeket fakasztó 
ujesztendö I

Te már a miénk vagy egészen /
Te dús Ígéreteiddel boldoggá igézel minden 

magyart.
Mert te fogod lesimogatni rólunk a fájdal

mak ráncait
Mert te fogod édes aszúkkal vidám itani a 

borús éjszakákat.
Mert te hozod meg a magyar beteljesülést: 

minden magyaroknak egybeforradását.
Néked áldozzuk hát a farsangi himnuszokat.
Mert örömünk nagy, nagy, határtalan !
Hisz ki mérheti meg azt, mit jelent ne

künk : újra szabad magyaroknak lenni I

— IRATKOZZUNK BE A VÁROSI KÖZ
KÖNYVTÁRBA I A Lsva városi m=gyar köz
könyvtárba az 1939. évi tagbeiratások folya
matban vannak. Tagja lehet a könyvtárnak 
minden egyén, aki betöltötte 16. életévét. Évi 
tagsági dij egy pengő, az uj tagok a cím
jegyzékért külön fizetnek egy pengőt. Bt
iratkozni lehet szardán. csütörtökön éa pén
teken d. e. 10—12 óra között a könyvtár
ban, Városi székház, II em. balra a mellék
lépcső. Könyvkölcsönrés: Kedd d. e. 10—12 
éa péntek d. u. 1—’/a7 óra között. Használ
juk ki ezt a szép ku.turintézményüoket I A 
könyvtártanács.

— HOVÁ KÖLTÖZÖTT LÉVÁRÓL A 
STEFÁN1K SZOBOR ? A napokban kaptuk 
meg az eddig elmaradt nyitrai magyar lap- 
tánaink caerapéldinyait. A Nyitramegyei 
Szemlében olvassuk: A közeljövőben fel
állítják Nyitrán, az állami po’gári iskola épü
lete előtt Stefánik tábornok szobrát. A szo
bor eredeti eg l.'iván állt. Tudni kell ugyanis, 
hogy a Slovák Maticának sikerült a magyar 
megszállás elöl megmenteni a nagysurányi 
és lévai Stefánik-szobrokat.

— A KOMÁROMI ÜGYVÉDI KAMARA 
MEGALAKULÁSA. A Budapesti Közlöny 
hivatalos része jelenti, hogy a m. kir. igazság
ügyminiszter a komáromi ügyvédi kamara 
megalakulásának előkészitésére szervezett 
felvételi bizottság elnökévé dr. Soós Imre a 
komáromi kir. törvényszék elnökét, a bizott-
Ság tagjaivá pedig dr. Kállay Ede komáromi, 
dr. Lapka Bála érsek újvári, dr. Kmoskó 
Béla lévai, dr. Salkovszky Jeuő ipolysági, dr, 
Szeiff Géza dunaszerdahelyi, dr. Z eiger 
Ernő somorjti ügyvédeket, valamint Ecker 
László kir. ügyészségi alelnököt, a komáromi 
kir. ügyészség vezetőjét és végűi dr Valló János 
lévai kir járásbirót nevezte ki.

— FELHÍVÁS a PÁLMAY csoport 
TAGJAIHOZ 1 Ma, vasárnap déli 12 órakor 
a Palmay csoport 25 tagja érkezik Ipoly
ságról Léváre; kérjük a csoport tagjait a 
pályaudvaron az ünnepélyes fogadtatáson 
okvetlenül megjelenni szívesek legyenek. Az 
alakuló közgyűlésen d. u 2 örakor mindenki 
ott lfgven. A vezetőség.

— PESTI ZÁSZLÓKAT HOZTAK LÉ
VÁRA. U|-V napján a kispesti Move (Ma
gyarországi Véderő Egyesü et) küldött zász
lót Lévának, melyet az egyesület két baj
társa kerékpáron hozott Lévára. Valóban 
nagy áldozat volt a bajtársaktól a szigorú 
hidegben ennek a zászlónak Lévára hozatala. 
A zászlót Kiain Ödön polgármester vette át 
és ünnepélyes felavatása akkor fog megtör
ténni, amikor a lévai Move megalakul. E 
hó 6 án a budapesti Szentkirályi-utcai mű
szerész iparos tanonciskola emlékezett meg 
a lévai iparos és kereskedelmi tanoncisko
láról. Kiss László mérnök igazgatójuk veze
tésével a felszabadulás emlékére díszes 
zászlót és egy nagy bronz plakettet, nagy 
Magyarország szimbólumát, saját szép mun
kájukat hozták Lévára. Az igazgatón, aki 
néhai Kiss Gyula lévai ref. tanító fia és a 
tanári karon kivül 18 növendék érkezett 
Lévára. A vendégeket az Iparos Körben 
Vida Jónás elnök köszöntötte, majd Kiss 
László igazgató nagyhatású beszéd kísére
tében adta át a zászlót Kiain Ödön polgár
mesternek, mint a tanonciskola felügyelő
bizottsága elnökének. K ain Ödön köszönő 
szaval után Tulassay Sándor, a tanonciskola 
tanári kara nevében mondott beszéde', majd 
Szalay Béla budapesti tanár lelkesítő be
széde után Sógor János lévai esztalostanuló 
üdvözölte a pesti vendégeket. A megható 
ünnepély a magyar testvériség gondolatának 
a szolgálatában állott és mély benyomást 
kelteit. Utána társasebéd volt, amelyen a 
vendégeket az ipartestület nevében Kern 
Oszkár alelnök köszöntötte.

— MAGYARSAG-TUDOMÁNYI INGYE
NES TANFOLYAM (helyesírás, irodalom, 
történelem, to.drajs, stb ) a napokban meg
nyílik. Jelentkezések a Bars kiadóhivatalában.

— MAGYAR HÁZAK ÉPÍTÉSE SZLOVÁK
ORSZÁGBAN. GrU Esterházy János a Cseh- 
sziovákia határain belül maradi felvidéki ma
gyarság vezére felhívást tett közzé, amelyben 
adakozásra szólítja fel a szlovákiai magya
rokat a cseh uralom alatt maradt magvar 
városokban építendő magyar házakra. Po
zsonyban, Nyitrán, Nagyszombalon, Eper
jesen, Iglón es minden olyan városban vagy 
községben, ahol magyarok élnek, ez év vé
géig fel kellene épü nie egy-egy magvar 
háznak, amely a magyar kultúra szigete 
lenne. Esterházy János az adományosat, 
Pozsony, Signum Szövetkezet, Vadász ut 12. 
szám alá kéri Magyarországon is igen sokan 
vannak, akik szívesen áldoznak erre a ne
mes, hazafias célra, egyelőre azonban senki 
sem tudja, hogyan juttassa el adományát a 
megadott cimre. Ramé.hetőleg az akciót 
központositani tudják és rövidesen meg lesz 
a módja annak, hogy az ilyen adományokat 
a nemea célra Pozsonyba lehessen juttatni.

MEGJELENT A GYÜMÖLCSTERMELŐK 
NAPTARA AZ 1939. ÉVRE, közii az tdö- 
sztrü tennivalókat hón>poukent a gyümöl
csösben, zöldséges és virágoskertben, ezen
kívül az esetleg fellépő kártevők, gombabe
tegségek képét és az ellenük való védekezést, 
ismerteti a hegyközségi törvényből a terme
lőket érdeklő részekét, stb. Naptárt az Észak
pestvármegyei Gyümölcs- es Szőlőtermelők 
Egyesülete adta ki. Kapható: Budapest, IV. 
Gerócsy u. 11. III 2.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Rafael Amália leánya Rozália Juli

anna — Novák Mária leánya Mária — Lomianszky 
Istvánná leánya Mária Anna.

Házasság. Tamás Béla ref, Purubszky Anna rk.
Halálesetek. Halász Lukácsné sz. Matyejovics 

Jolánná 53 éves — Hunyadi István 55 éves — Cser
nek János 21 éves — Balogh Gyula 71 éves — No- 
vák Mária 3 órás — Hegedűs Lukács 75 éves — 
Özv. Török Károlyné sz Kulcsár Lídia 78 éves.



BARS 7
— A KERESZTÉNY NEMZETI LIGA 

komáromi fiókja a napokban alakult meg. 
Tiaztikarában Léva is szerepsl Schubert Tó
dorral, akit ilelnökké választottak. A gyűlésen 
részt vett Jaross Andor miniszter ir, aki ki
jelentette, hogy a Liga azokat a célokat 
akarja elérni társadalmi utón, amiket a ma
gyar póri DOlitikai utón.

— A SZABADSÁG, budapesti politikai 
hetilap feltűnést keltő vitszaeinlékezést közöl 
arról, hogyan látták 1910 ben Magyarország 
politikai helyzetét — a németek. A vezércikk 
a nemzeti öiszeterlás szükségét sürgeti. Se
rényi Gusztáv a mezőgazdaság tervezett irá
nyításéról ir nagyérdekű cikket. Magyary- 
Kossa István azokról ir, akik be akarnak 
olvadni a nemzetbe és azokról, akik nem 
akarnak Büki Gyula a kormányzás legkö
zelebbi feladatairól, Fülöp Dszsö ev. lelkész 
a termelők értékesítési helyzetéről ir. A min
den irányzathoz csatlakozó „akarnoki Csört- 
hettheő Balázs*  újabb levélben figurázza ki 
azokat, akis nem asszimilációs szelleműek. 
Simándy Pál az egyházak szociális feladatait 
fejtegeti. A lap végül délamerikai jelentést 
közöl a búzaár várható alaku’áiéró1.

— BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE I Há
romszázezer sorozat lelaras be ysg a .Ma
gyar a magyarért*  akció javára. A posta
vezérigazgatóság elhatározta, hogy a .Magyar 
a magyarért*  mozgalom céljaira 50 százalé
kos felárrá1, később közlendő időpontban 6, 
10, 20, 30 és 40 filléres emlskbélyegeket bo- 
csájt forgalomba. A bélyegeket csakis soro
zatokban fogják a postahivatalok árusitani. 
Az öt értéket magában foglaló teljes sorozat 
ára 1 50 P, > 10 és 20 filléres bélyegekből 
á'ló kissorozat ára 45 fillér. A bélyegekből 
200.000 tejes és 100 000 kissorozat késiii. 
Magánfelek a posta bélyegértékesitő irodájá
nál is megrendelhetik a bélyegeket. Ezek az 
emlékbéiyegek a felár nélkül számitolt név
értékűk erejéig a jövő év juoius 30 ig be
zárólag mindennemű postai küldemény bér
mentesítésére felhssználhatók.

— .A KUTYA*,  Iosvai-Hollóssy L'jos 
m. kir. gazd. főtanácsos szerkesztésében meg
jelenő .kutyatenyéaztők és kulyskedvelők lap
jának*  karácsonyi és egyúttal felvidéki szá
ma is nemcsak az ebtenyésztő sport híveit, 
de minden kutyatulajdonost érdeklő tarta
lommal jelent meg Ezt a számot minden 
érdeklődőnek, aki azt kéri, díjtalanul küldi 
meg a M-gyar Ebtenyésztők Országos Egye
sülete (Budapest VIII, ROóczi-ut 29)

— FAJKUTYATULAJDONOSOK, EBTE
NYÉSZTŐK ÉS EBKEDVELŐK figyelmébe 1 
A Magyar Ebtenyész ők Országos Egyesülete 
ezúton kéri tel a felvidéki ebtenyésztőket, eb
kedvelőket, vadászeb- és fajkutyatulajdono
sokat, közöljék az egyesüettel, milyen fajtájú, 
nemű és leszármazásu fajkutyáik vannak, 
hogy azoknak a hazai tenyésztésbe való be
kapcsolódását és az ivadékok értékesitési le
hetőségeit az egyesület előkészíthesse éa 
szakszerűen felkarolhassa. Ez a bejelentés 
semmiféle kötelezettséggel sem jár. Az egye
sület még a régi nagy Magyarországnak a 
a legelső, immár negyven év óta fennálló és 
az összes ebfajtákat felölelő, nemzetközileg 
is elismerten törzskönyvező egyesülete s mint 
ilyen, szövetséges tagja a Fedération Cyno 
logíque Internationlenak, amely 26 európai 
ország ebtenyésztő vezető sportszervezeteit 
egyesíti magában. Az egyesület a nemzetközi 
viszonylatban elfoglalt ezen előnyös helyze
ténél fogva mindazokat a nemzetközi kap
csolatokat tudja nyújtani a magyar ebte
nyésztő-sport híveinek és barátainak, ame
lyekre a sportszerű ebtenyésztés keretében, 
úgy a kiállitásokon való részvétel, mint a te- 
nyészeredmények értékesítésénél sok tekin
tetben szükségük lehet. Felkéri sz egyesület 
a Trianon által húsz év előtt erőszakosan 
elszakít ott tagjait, hogy vegyék fel vele újból 
az érintkezést. Az egyesület minden érdeklő
dőnek, ha kéri, tiszteletpéldányként, díjtalanul 
megküldi .A KUTYA*  című szaklapjának 
felvidéki számát, mely bő és részletes fel
világosítást nyújt minden a fajkutyával vo
natkozásba hozható kérdésben. Az egyesület 
cime: Budapest VIII., Rákóczi-ut 29.

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

— DOLGOZTASS, HOGY DOLGOZHAS
SUNK! A varatlan események, a hirtelen 
változások mindig rázkódtatássai járnak az 
ember lelkében. Felvidékünk felszabadulása, 
mint mérhetetlen fontosságú esemény, ter
mészetesen kizökkentette az embereket ren
des életmódjából. Testvéreinket újabb tervek, 
célok, várakozások loglalkoztatják s mindenki 
szeretné tudói, milyen lesz a magyar holnap 
e 20 nehéz év múltán. Vágyaink azonban 
sok mindenre köteleznek. Arra, hogy mun
kánkat békésen, szorgalmasan tovább ’oly- 
tassuk, hogy épitői legyünk annak a Hízó
nak, amelyhez sok szenvedés után végre 
visszakerültünk. Bo gozni azonban csak azok 
tudnak, akiket dolgoztatnak. A gazda csak 
akkor vásáro hat. ha terményeit eladhatja. Az 
iparos, kereskedő ciak akkor do'gozhat, ha 
van vevője. A napszámos csak akkor dol
gozhat, ha van munka. Ezekben a bo'dog

KARDOSLEPKE.
(Egy tanár keserveiből.)

III.
... Ő - Én. 

Lepkék lent röpültek, 
hozzá eszeveszten. 
így lett, hogy kisdiák 
jó-fogást tett Ö-kem’.
Egyszerre kettő is 
futott be a tőrbe. 
Betellett a gyermek 
vágyó reménysége.

Láttam az örömét
— Ott ültem a sziklát — 
hogy zöld jószágába 
csőstül dűlt az áldás. 
Gyermekin rezdültek 
karjai, ajkai — 
s együtt örvendeztek 
rekvizitumai.

Én — tanár, a lepkék 
röptén révedeztem. 
Magyar-voltunk sora 
sirtatta két szemem; 
elborultan, mint a 
Falon belül helyzett 
Golgotái kétegy — 
Jézusőr — státua.

Lesz-e élte, napja, 
jajtalan kenyere 
Ki azt eddig Itten 
élte és szeldelte ?
Magyarvágy I lesz röptéd 
ott fenn az Éterben ?
. . . vagy Fecskefarkoknál ? 
dobtam a szót hozzá: 
Gyermek, ez a prédád!

IV.
Való igy ?

Bocsáss meg kisdiák, 
örömöd turbálva 
kölcsönbe nevét, hogy
— vagy nem ? — kitaláltam.

Lásd, micsoda pompa 
foglyaid ruháján.
Aranysárga mezők 
szemes-szárny palástján.

Ott, a hátsó permen
— diákszem odafuss! — 
ül egy-egy tüzes folt, 
akár kárbunkulus.

Palástdisz-szem mögül 
índuil lengő lece . . . 
Ismered a nevét: 
Fecskefarku lepe.

Az, ki hálódé vált
— magyaráztam félvált 
hült tanári kedvbül: 
Botod még kizöldül!

V.
Tévedés.

De a kis lepkészünk 
okos kék szemei 
mintha nem „az én szemeim" 
akarnák keresni.

napokban nem elég az ünnep'és, az öröm 
anyaországunkhoz való visszakerülésünkön, 
hanem még áldozatok árán is segítenünk kell 
a közön: munkát adni, dolgoztatni. Ha javí
tanod kell a házadat, javíttasd 1 Ha cipőt, 
ruhát kell csináltatnod, csináltass 1 Mindenki 
dolgoztasson, ha teheti, még ha csak később 
akarta is e végeztni a tervezett munkát. Min
denki igyekezzen pótolni a saját do'gait, le
gyen forgalma a vállalkozónak, iparosnak, 
kereskedőnek. Az illetékes tényezők pedig 
gondoskodjanak arról, hogy a földmüve'ők jó 
áron adhassák el terményeiket. Minden dol
goztató szent ügyet szolgál, aki munkát ad 
a do'ogtalannak, kenyeret ad neki, előbbre 
viszi a magyar ügyet s országunkat szol
gálja. A munka kenyér, a kenyér élet, a nagy 
darab kenyér: sok magyar élet. Erre van 
nekünk szükségünk. — Dr. Tulassay Tódor.

Szárnyszemekben tüzet 
keresnek, mely elül . . . 
s nem ott hátul kucorodik, 
rejtőzve veszélytül.

Nézik a zsákban is 
vívódó csápokat, 
amint szerte vagdalkoznak, 
s lefogva is bátrak.

Observál fejeket.
Mint kosok! — Hálóbul 
kitörni készülnek . . . szűkült 
demarkációbul.

A szárny már tapintja 
át szitaszöveten.
— Vagy frigykötés ez az érzés ? — 
„Kardos !“ — kiált, s néz rám : 
„Nem a léces Fecske."

*

Hé, Katedrafia!
Te, a félszáz s jócskás 
lepkenemzedéket nevelt 
kergetett éven át 
zengtél díszt és pompát 
dac s kard helyett skólán! 
Hamut a fejedre . . . ’sz 
Tévedsz I Ébredj 1 Riadj!

Add vissza Kisdiák 
a kértem nagy Párdont.
Látom: célra . . . lepkefajra 
szemem ráhibázott.
Nálad az igazság! 
Az én hitem avult.
Örálló szem, vigyázó kar! 
létünk csak igy javul.

. . . Hittem: lelkesedik 
szavas- s kardosáért.
S mit látok ott ? a hálónak 
nyitja a tetejét ? !
Még búcsút is intett 
a kiröpült párnak.
... Szemek fejen s szárnyszemekből 
tán tüzcsókot hánytak.

(Folyt, köv.)

BÚCSÚSZÓ.
Léváról való távozásunk alkalmával szív

ből köszönjük Léva lelkes magyar közönsé
gének azt a felejthetetlen, szeretetteljes fogad
tatást és igazi magyaros vendégszeretetét, 
amelyben két hónapi itt létünk alatt részesí
tett. Ezek az itt eltöltött hetek maradandó 
emlékként vésődtek lelkűnkbe. Fáj a bucsu- 
zás, mert e rövid idő alatt Lévát, a kedves 
lévaiakat nagyon-nagyon megszerettük. Az 
idő rövidsége miatt sajnos minden ismerő
sünktől személyesen nem búcsúzhattunk el, 
igy ezúton mondunk mindenkinek szívből jövő 
„Isten Hozzádot". A viszontlátásra 1

Winkler Ödön alezredes 
és felesége.

A felszabadulás gyönyörű emlékeit örökre 
szivembe zárva, búcsúzom a lévai magyar 
Testvérektől.

Dudás János
rendőrfogalmazó.
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Meghívó!
A Léva és vidéke Bélyeggyűjtők Egye

sülete az
évi rendes közgyűlését

1939 január 18-án, szerdán este 8 órakor 
tartja renes klubhelyiségében (városi szálló 
kisterme), melyre tagjait ezúton is meghívja.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó,
2. Titkári jelentés az 1938. évről.
3. Pénztári jelentés az 1938. évről.
4. Alapszabályok módosítása.
5. Felmentvény megadása.
6. Uj vezetőség megválasztása.

Szavazati joggal bir minden olyan tag, aki 
a tagsági diját kifizette. — Érdeklődőket szí
vesen látunk.

Léva, 1939 január 4-én.
WINDICH PÁLDY BÉLA

h. titkár s. k. elnök s. k.

— HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNYOK 

KIADÁSI IDEJE. A m. kir. állatnrendőriég 

lévai kapitánysága közli az érdekeltekkel’ 
hogy határátlépési igazolványok kiadása 

ügyében kizárólag csak délelőtt 10—12 óra 
között fogad.
- FOLYNAK A BUDAPESTI MEZŐGAZ

DASÁGI KIÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÜLETEI. 
Az O szágoa Magyar Gazdasági Egyesület 
kiállítás rendezöbizottsága elhatározta, hogy 
az 1939. évi, sorrendben immár negyven- 
nyo’cadik kiál itását nagyobb arányokban ren 
dezi meg március 22-27. napjain. Az elő
készületek ennek figyelembevételével folynak, 
a kiállítási iroda az ősz kezdete óta teljes 
felkészültséggel dolgozik és a kiállítás korai 
időpontjára való tekintettel már régebben 
szétküldték a jelentkezési felhívásokat, sőt a 
tenyészállatok csoportjában a bejelentések 
határideje január 6 áo már lejárt, mig a 

többi csoportokban a bejelentés határideje 
február 15 e. A gazdák máris nagy érdek
lődéssel és várakozással tekintenek az idei 
kiállítás elé, amely igen tanu'aágosnak, sok 
tekintetben újszerűnek Ígérkezik és mint 
eddig, előreláthatóan most is igen nagy szol
gálatot fog tenni állattenyésztésünknek a 
legjobb minőségű tenyésyállatok központosí
tott forgalmának lebonyolítása, egész mező
gazdaságunknak prdig nagy oktató és neve ö 
hatása élte1. A kiállításon a tenyészállatérté- 
kesitést és beszerzést jelentős szállítási, hitel 
és különféle egyéb kedvezmények fogják 
előmozditaci. Belföldön 50%-os, a szonszi- 
dos államokban ugyancsak jelentős utazási 
kedvezmények lesznek a kiállítás alkalmával, 
amely a magyar gazdasági élet egyik legje
lentősebb eseményének Ígérkezik ebben az 
évben is. A kiállítási iroda készséggel ed fel
világosítást bármilyen irányú érdeklődésre 
(Búd-pest IX., Köztelek utca 8. sz. Telefon: 
18-79-54).

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hírek. 9 Ó-szláv 
istentisztelet a munkácsi görögkatolikus templom
ból. 10 Egyházi ének és szentbeszéd. 11 Evang. 
istentisztelet. 12.30 Operaházi zk. 13 05 Egészség
ügyi kalendárium. 14 Hanglemezek. 15 Földműve
lésügyi előadás. 15.45 Szalonzene. 16 30 „Jókai hu
mora" felolvasás. 17 Jazz. 17.40 Nyirö J. elbeszé
lése „A jobbágy". 18.10 „A magyar nyelv tisztasá
gáért". 18.15 Karácsonyi Maigit és Szegedy Károly 
magyar nótákat énekel, kiséri Veress Károly cigzk. 
19.05 Hírek. 19.20 Mária Terézia 1. honvédgyalog- 
ezr. zenekara. 19.50 Sporteredmények 20 „Az utolsó 
tekintetes ur“ vidám hangjáték 2 részben 21.40 Hí
rek. 22 Lovászi F. cigányzenekara. 22.40 Postás-zk.

Hétfő

BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 
Hírek. 10.20 Felolvasás. 1210 Hegedűjáték. 12.40 
Hirek. 12.55 Fuvolahangv. 13.30 Kiss L. cigányzene
kara. 14.35 Hirek. 17.15 Diákfélóra 16.45 Hirek. 17 
Zongorahangv. 17.45 Előadás. 18 „Nagy idők tanúja" 
csevegés. 18.30 Rádiózk. 19.05 Hirek. 19.30 Opera
ház előadása „Bohémélet" dalmű 4 képben. 20 50,
21.35 Hirek. 22.40 Jazz-zk. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Felolvasás. 12.10 Csorba Cy. cigány
zenekara. 12.30 Hirek. 13.30 Rendörzenekar. 14.35 
Hirek. 16.10 Asszonyok tanácsadója. 16.45 Hirek. 
17 Timkó Margit magyar nótákaat zongorázik. 17.15 
Előadás. 15.45 Orgonaavató hangverseny. 19.05 Hi
rek. 19.20 Hanglemezek. 20 „Vasárnap délután" fa
lusi kép. 20.45 Dénes J. cigányzenekara. 21.40 Hi
rek. 22 Szalonzene. 23.10 Jazz-zene. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Felolvasás. 12.10 Honvédzk. 12 30 Hi
rek. 13.30 Hanglemezek. 14.35 Hirek. 16.15 Diákfél
óra. 16.45 Hirek. 17 Rádió a rádióról. 17.15 Zon
gorahangv. 17.45 „Martos" előadás. 18.20 Kurina 
S. cigányzenekara. 19.05 Hirek. 19.20 Operaház elő
adása „Iphigénia Aulisban" dalmű 3 felv. 20.40, 21.50 
Hirek. 22.50 Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 Felolvasás. 12.10 Balalajka zk. 12.30 
Hirek. 13.30 Szalonzene. 14 35 Hirek. 16.15 „Ahol 
a hálókocsik alusznak." 17.30 Operaházi zenekar.
18.35 „A magyar nyelv tisztaságáért*.  19 05 Hirek
19.20 Cigányzene. 20 „A vendég" rádiódráma 3 
felv. 21.40 Hirek. 22 Hanglemezek. 23.10 Sárai Ele
mér cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek, 10.20 Előadás. 12.10 Solt Etel és Penninger 
Antal énekel. 12 30 Hirek. 13.30 Cigányzene. 14 35 
Hirek. 16.15 Diákfélóra. 17 „Az ó-cseh ipar politika 
múltja." 17.30 Szimfonikus zene. 18.15 Sportközle
mények. 19.05 Hirek. 19.20 Szalonzene. 20.10 Kosz
tolányi est. 21.40 Hirek. 22 Cigányzene. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Énekegyüttes. 12.45 Hirek i3 Hanglem.
14.35 Hirek. 16.15 Mese. 17 Felvidéki Irodalmi Est.
18.20 Cigányzene. 19.05 Hirek. 19.50 „Aquincum 
csalogánya". 20.20 Hangvers.-zk. 22 Tánclemezek. 
23.10 Szalonzene. 0.05 Hirek.

Amíg egy írón
---------- ----------elért idáig

A müncheni egyezményt megelőző 
hetekben történt, hogy egy nagy pesti 
gyár cseh származású művezetőjét el
zárásra és kitoloncolásra Ítélték, mert 
munkástársai előtt letörte és megta
posta egy magyar Írón nemzetiszinű 
végződését. A cseh művezető nem az 
első magyargyülölő volt, akinek sze
met szúrt és akit feldühített a híres 
„Nem ! Nem ! Soha!“ Írón. A hírhedt 
„Universul" román fajvédő orgánum 
már az 1937- junius 4-ki számában 
„Magyar revíziós irón“ című képpel 
illusztrált cikkében dühös gúnnyal 
támadja a „Nem ! Nem ! Soha 1“ 
irónt.

— Ha a magyar sovinizmus azt 
hiszi, hogy a világban terjesztett revi
zionista írónok által vissza fogja állít
hatni a régi Magyarország határait, 
akkor nem annyira a propaganda te
rén való találékonyságát, mint inkább 
a nevetségesség iránti érzetének hiá
nyát bizonyítja, — írja többek között 
az „Universul."— Az ugyanakkor meg
jelenő „Bunavestire" című román lap 
még rádupláz és az „Universul" cik
kére való hivatkozással „Schuller ceru
zája" címen szidalmazza a magyar 
revizionista mozgalmat és a „Nem 1 
Nem 1 Soha 1“ irónt, majd igy ir:

— ... ezen irónokat szabadon ter
jeszthetik Magyarországon, ahol a ne
mes ifjak a ceruzavégen át szívják ma
gukba azon átkozott illúzió mérgét is, 
amellyel szomszédunknak olyan jól 
esik táplálkozni.

Később arról ir a román lap, hogy 
az egész világon terjesztett magyar 

revizionista térképek, brossurák, Lord 
Rothemere lapjai és Mussolini segítsé
gével sem sikerült egy négyzetméter 
földet sem visszaszerezni. Majd igy 
folytatja :

— Ha Schuller irónjával sem fog 
sikerülni Magyarországnak, hogy át
húzza azt, ami történt és ismét elhe
lyezkedhessen régi határain, nem tu
dom Istenem mi máshoz fordulhatna. 
Végül a cikk befejező szavai szerint 
akkor sem sikerülnek a magyar reví
ziós törekvések, ha elmozdítják a csil
lagokat is helyükből és ráírják, eset
leg szintén a Schullerék ceruzájával: 
„Nem 1 Nem 1 Soha !“

Amint látjuk, a „Buna Vestire" és 
az „Universul" cikkírója, hála a menny
béli jó Istennek, tévedett. El sem kel
lett a csillagokat a helyükről mozdí
tani és az átkozott illúzió; a magyar 
igazság, végső győzelme feltartóztat
hatatlan útjára indult. És most, amikor 
halljuk, hogy a magyar Felvidék visz- 
szacsatolásának emlékére a „Nem! 
Nem! Soha!" testvéreképen a „Felvi
dék" című írón forgalomba kerül, hogy 
a két irónnal egyesült erővel „szív
hassa magába a nemes magyar ifjúság 
az átkozott illúziót" a hazaszeretetet, 
önkéntelenül is arra gondolunk, mennyi 
minden történt addig, amíg a „Nem ! 
Nem! Soha!" és a „Felvidék" eljutott 
idáig, eljutott hozzánk, a magyar Fel
vidékre és álmodhatunk arról a közeli 
időről, amikor eljut máshova is, min
denhova, ahol magyar szabadon él 
és ir. Azt Írja amit akar és azzal 
amivel akar!

^v^^VenJégifáró "kekszet!
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APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbeli érdeklődésekre ké> 
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

TI I ■ Ladányi utca 7. száinu ház. Bő- 
ClSdO vebbet a kiadóban.

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

K- I - 2 szoba különbejárattal, irodának
I3CÍO vagy garconlakásnak Steiner Sán

dor ékszerésznél. 49
C| J - (kiadó) uj ház két szoba, konyha, 
C IctClO kamra, előszoba, veranda és kert. 
Perec u. 1. 58
k A I - • Thuja (kötészetre) gyümölcs-
1’lcJnOniá, fők, díszfák, díszcserjék, fe
nyők, rózsák igen olcsón Kolauc'n faiskola 
Szeged. Utazókat keresek. 74

C|_ J ' 4 szobás ház összes mellékhelyi- 
ClaOO ségekkel. Érdeklődni lehet Tre- 
bitsch-cégnél.__________________________ 89
K; I » üzlethelyiség és szoba, konyha.

1300 Bali-u, 2.87

I/" I " _ |__ • - . bútorozott szobaIxulonbejaratu azonnal kiadó. -
Zugó-u. 27. 86

A főzőtanfolyamra h^gyS 
felkérem beiratkozás céljából e hó 9, 10-én 
délután 3—4 óráig a városi szálló konyhájá
ban. Denk szálló föszakácsa, Schweier. 92

Eladók öreg férfi télikabátok. Zách u. 5.

KI ruhavarrást
> NŐI Báti ut 24. 
Philips rádió eladó.

tanít Deutschné szalonja 
Ugyanott három lámpásos 

94

ötszobás villalakást keresek. Cim 
a kiadóban. 95

1 ■ J - ház, áll 3 szoba, veranda, konyha 
KlauO és mellékhelyiségekből — esetleg 
kerttel. Honvéd u. 42. 1220

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.

Használja ki az őszi ültetés előnyeit és 
rendeljen gyönyörű rózsáinkból I

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

nagy választékban:

r I • - varrást vállalok és jutá-
r6n6memU nyosan tanítok. Grosz- 
manné Hochberger Manci, Újtelep, 1. utca 11.

84
T- , I ,. I értesítem t. vevőimet. 
I ISZtQIGttel hogy harisnyaüzletemet 

a Városháza épületéből Kazinczy (Zöldkert) u. 
12 (Ujfalusy-féle házba) helyeztem át. Tisz
telettel Sch. M. 88

BUDAPESTEN

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

Winter István
faiskolájában, Érsekújvár

Ár- és fajtajegyzék kiiánatra ingyen! | 
fl

Lakás kiadó. Érdeklődés Gróf Tisza Ist
ván-utca 10 sz. 79

Q i konyhából álló lakás kiadó Fel- 
öZOQcl; szabadulás útja 39.__________77

Garázs
(Bayer).

két személyautó részére a bel
városban kiadó. Klapka-u. 17.

76
!/■ J ■ Schoeller u. 28. számú házban 2 
1X1000 szobás lakás mellékhelyiségekkel, 
ugyanott egy különbejáratu bútorozott szoba 
kiadó. 90

X, 8. számú házban egyszobás la-
. UlCŐ kás mellékhelyiségekkel és nagy 

kerttel kiadó. Érd. Schoeller u 28. 91

r..| I ■ . lakást keresek április el-
roldszintes sejére, lehetőleg a város 
belterületén. Berger Ernő, Gróf Tisza István 
utca 3. 96

I ' comfortos lakás, továbbá 
otszooas irodának vagy rendelőnek 
alkalmas kétszobás lakás 1939 év április 1-re 
kiadó. Felvilágosítást ad: Dr. Wlcsek Ferenc 
ügyvéd, Léván. 97

Magyar ember 
magyar gyártmányú 
rádiókészüléket vásároljon!

RÁDIÓ CENTRAL

KERN TESTVÉREK

legrégibb műszaki és rádió szak
üzletében Léván Alapittatott 1881.

Munka- és nép gázálarcok 
egyedárusitó lerakata!

(Építkezés tartamára ideiglenes 
üzlethelyiség Széchenyi u. elején.)

CÁRI TÓN ^7ÁII ODA a budaPesti Dunapart polgári jel- 
'e8a szadodaia a Belváros szivében

BUDAPEST, IV. Mária Valéria-utca 2. Telefon: 18-89-70.

A Bratislavai I. Takarékbank R. T.
(ezelőtt POZSONYI I. TAKARÉKPÉNZTÁR)

felhívja a Felvidéken tartózkodó betevőit, hogy betétkönyveiket nyilvántar
tás céljából jelentsék be — elegendő a betétkönyv számának megadása 
— a Bratislavai I. Takarékbank R. T. alant felsorolt valamelyik affiliált,

Drágán világit, aki „olcsó" elavult

illetve szerződéses viszonyban lévő pénzintézeténél :
lámpákat éget. A Krypfon lámpa

Komáromban a
Léván
Vágsellyén 
Ipolyságon 
Rimaszombatban
Tornaiján

Komáromi Első Hitelintézetnél 
a Lévai Első Banknál 

az Első Sellyéi Banknál 
az Ipolysági Takarékbanknál 

a Rimaszombati Banknál
a Tornaijai Hitelintézetnél

Ezen bejelentések betevőink érdekeit kívánják szolgálni, hogy amidőn a 
megfelelő kormányintézkedések azt lehetővé teszik, rendelkezésükre áll
hassunk. — Az elintézés a bejelentés sorrendjében fog megtörténni. 
A BRATISLAVAI I. TAKARÉKBANK R.T.

izzóíehér fénye sokkal gazda

ságosabb áramfogyasztással jár.

('(elad o-i'Cfi/jUáiTlcz.

TUNGSRAM
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NYITRAI könyvesboltjában.Hivatalos menetrendek: felvidéki —30, Magyarországi
1.50, külföldi 1.— ® Kaphatók:

SZUPERFOSZFÁT,
kálisó, kénsavas

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

Berczeller
Jenő, Budapest,

:::::::: V., Nádor u. 12.

VADÁSZFEGYVEREK,
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK !!

KERÉKPÁROK,
GRAMOFONOK ÉS
LEMEZEK LEGÚJABB 
FELVÉTELEK!
LŐPOR- ÉS
ROBBANÓSZER ÁRUDA!!

HANŐOS APOLLO MOZŐÓ

Jan 8-án, vasárnap 2, 4, 6 és 8 15 órakor

Nagy amerikai vígjáték 1

AZ OXFORDI DIÁK 
van műsoron. — Humoros nagy film- 
vigjáték, mulattató jelenetekkel és ka
cagtató helyzetkomikummal - Az Oxford 
—Cambridge egyetem legutóbbi regatta
versenye. — Főszerepekben: Róbert 
Taylor, Vivien Leigh Maureen O’Sullivan 

és Lionel Barrymore.

A két órai előadás filléres 
helyárakkal.

Január 9-én, hétfőn 6 és 8.15 órakor 
Január 10-én, kedden 6 és 8.15 órakor 
A 6 órai előadások filléres helyárakkal! 

Egy nagysikerű uj detektivsorozat indul 
a főszerepben: a magyar

Peter Lorre-val

Mr. Moto Sanghajban 
Peter Lorre ma már teljesen egyenrangú 
vetélytársa a kínai Charlie Channak. — 
Vigyázz I — A legújabb „FOX“ hangos 

Híradó mint előjáték!

Január 13-án, pénteken este 8.15 órakor 
Január 14 én, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Jan. 15-én vasárnap 2-4-6 és 8.15 órakor 

A magyar színpad páratlan együttesének 
filmelöadásában

A falu rossza
SZIGLIGETI felejthetetlen népszínműve.

Bővebbet a következő számunkban

Baroska J. Léva Horthy Miklós-ut 43. sz.
5 Telefon szám : 130.

tT”1 N 

h—H o
K'i
Oí

Ma, vasárnap 2-4 6 és 8.15 órakor

SEGÍTSÉG! 
ÖRÖKÖLTEM! 

Indig Ottó vigjátékánakremekbe szabott 
filmváltozata. Főszereplők:
Ágay Irén ni Rajnay Gábor 
Uray Tivadar j; Gőzön Gyula 
Vaszary Piri III Ihász Lajos 

Szerdán és csütörtökön este 6 és 8.15 
órakor szenzációs amerikai nagyfilm I

GANGSZTEREK 
ALKONYA
Főszerepben :

Eduard Robinson

Jan. 13-14-15. Pénteken és szombaton 
6 és 8.15, vasárnap 2-4 6 és 8.15 órakor

TARZAN 
BOSSZÚJA

Egy dzsungelfilm és egy kalandorfilm 
izgalmai egy filmben. — Főszereplők : 
Glen Morris és Eleanor Hóim 

olimpiai és világbajnokok

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


