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A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

Az elvágott gazdasági 
életerek

A minisztériumokban nagy a vi
déki küldöttségek sürgés-forgása. A 
visszacsatolt Felvidék minden váro
sának van valamelyes régi kíván
sága, vagy uj óhajtása, amelynek 
kielégítését várja most a (elszaba
dulás után a magyar kormánytól. 
Minden felvidéki magyar város a 
hazatért gyermek módjára a sze
rető anyától várja a húsz évi mos- 
tohaságban élés után az őszinte 
szeretet megsegítő és istápoló meg
nyilatkozását.

És mi itt a szabaddá lett Felvi
déken érezzük, tudjuk, hogy a gyá
szos és átkos Trianon sorscsapásait 
anyagilag még ma is érző ország 
kormányzata most óriási feladat előtt 
áll, a különböző és igazán sokoldalú 
kívánságok mikénti kielégítése során.

Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy a 
magyar kormány egyaránt kielégí
teni szeretne minden felvidéki kíván
ságot, de anyagi lehetőségei nem 
korlátlanok. És ezzel a szomorú 
adottsággal számolni kell az egész 
felszabadult Felvidéknek. — Egyet 
azonban meg kell állapítanunk, még
pedig azt, hogy mind a kérelmező 
városoknak, mind pedig a kormány
nak a különféle intézetek és segít
ségek szétosztásánál nem a prote 
zsálók személyiségét kell nézni, ha
nem az egyes városok helyzeti adott
ságai legyenek kérelmeiknek egyet
len és igazi protektorai!

A kormánynak és különböző mi
nisztériumainak legelső feladata a 
legbehatóbban és legpreciziósabban 
mérlegelni azt a körülményt, hogy 
mennyiben van rászorulva az illető 
város a támogatásra. Ha az érdemet 
lehetne nézni, azt mondanánk, hogy 
mindegyik érdemes rá; de nem egy
formán szorult rá a segítségre mind
egyik város.

Mi országgá kiáltjuk, hogy a kor
mány legelső gondjának kell lennie 
a határszéli városok kettévágott gaz
dasági életereinek a megmentése. 
Azokat a városokat kell megmen
teni az elvérzéstől, amelyek a hatá
ron állva rendíthetetlen őrállói a 
magyar nemzeti eszmének, a ma
gyar államiságnak, a szentistváni 
örök gondolatnak.

Az elvágott gazdasági életerü vá
rosok között ott van Léva is, amely 
a nyelvhatáron történelmi misszió
ját mindig tudatosan végezte és a 
jövőben is folytatni kívánja, de szük

séges, hogy ehez a nemzeti misz- 
sziós munkájához megkapja a kor
mánytól a szükséges gazdasági és 
kulturális megerősítéseket. Az őr
álló katona muníció nélkül hiába áll 
a vártán 1

A cseh uralom a határszéli ma
gyar városok életét elsenyvesztette, 
tervszerűen mellőzte ezekben a pénz
ügyi és gazdasági természetű invesz
tíciókat, mert ezeket a városokat 
soha sem érezte teljes biztonságban 
a maga kezében Érezte, hogy hi
ányzik birtoklásukhoz a történelmi 
joga. És csakugyan, az adók terhe 
alatt nyögő lakosság keserves pén
zén kiépített határerődökből a leg
első történelmi fuvalom kivetette a 
cseh uralmat.

Lévához Magyarországnak elvi
tathatatlan történelmi joga van — 
megírtuk a komáromi tárgyalások 
idején is — a vas és vér árán, a 
honfoglalás, az ezeréves vér és az 
ezeréves munkából hulló magyar 
veríték révén, amelyeket e kilenc- 
százéves város és vidékének lakos 
sága mindég oly bőségesen hullatott 
azóta, hogy Bors vezér itt a Garam 
partján kardjával kimérte az első 
magyar vár helyét. Ez a város te
hát mind történelmi, mind népi jo
gon örökös tulajdona Magyarország
nak, azt el nem szakíthatja tőle

Dr. VARGHA GYULA:
Mi vei kárpótoljuk Lévát ?

Jelentettük mír, hogy dr. Vargha Gyula, 
Gyula varos polgármestere miniszteri meg 
bi’O't gyanánt Láván működik. Az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesü'et titkára meg
interjúvolta dr. Vargha Gyulát a ez az interjú 
a- OMKE hivata'os lapjának legutóbbi szá
mában jelent meg, onnan vesszük át.

Dr. Vargha Gyulát, Gyula város közszere
tetben álló polgármesterét saját városában is 
mindenki a kereskedelem éa ipar őszinte 
barátjának ismeri. A gyulai OMKE kerület 
gyűlésein mondott beszédei mindmáig emlé
kezetesek előttünk. A belügyminiszter most 
különleges megbízást adott dr. Vargha Gyula 
polgármesternek, hogy Léva város vezetősé
gét a magyar közigazgatás jogszabályaiba és 
rendszerébe bevezesse.

Az OMKE munkatársának alkalma volt 
hosszabb beszélgetést folytatni a Láván tar
tózkodó dr. Vargha Gyula polgármesterrel, 
aki Léva város mai helyzetéről és kereske
delmének jövőjéről a kővetkező nyilatkoza
tot adta:

— A csehek — kezdte nyilatkozatát dr. 
Vargha Gyula, — Kassa és Ungvár kivéte
lével, a Felvidék minden városát visszafej- 

semmiféle hatalom, itt tehát nemzeti 
kötelességünk tovább építeni és fej
leszteni ezt a várost, amely az el
múlt húsz esztendő alatt is hullám
törő gátja volt a szláv áradatnak.

Ma még az átmeneti idők nehézsé
geivel küzd városunk gazdasági éle
tével egyetemben, de meg vagyunk 
győződve a magyar kir. kormány 
jóindulatáról, meg vagyunk győ
ződve arról, hogy ezt a várost, 
amely az elmúlt húsz súlyos esz
tendő alatt a magyar élethez való 
ragaszkodásának oly sok jelét adta, 
fel fogja karolni és ez a város ha
tárjellege mellett sem fog vissza
fejlődést mutatni.

Léva magyarságában mindig erő
teljesen buzogtak a fejlődési vágyak 
és munkás akaratok, e város mun
kás és törekvő lakossága most is 
tettvágytól hévül és ezekkel a mun
kás akaratokkal és a kormány jó
indulatú támogatásával reméljük, 
hogy mihamar le fogja gyűrni az 
átmeneti nehézségeket is és Léva 
nem fog arra a szomorú és nehéz 
életsorsra jutni, amelynek terhe alatt 
görnyedtek a cseh megszállás alatt 
határszéli magyar városaink. Léva 
őserejéről és vitalitásáról tovább is 
jelt akar és fog is adni — észak és 
nyugat felé is!

lesztették nagyközséggé, mert nagyon jól tud
ták, hogy ■ magyar nemzeti öntudatot ■ 
városokban jobban lehetett ápolni, mtnt a 
községekben. Erre a sorsra jutott Léva is, 
amellyel kapcsolatban tehát az első teendő, 
hogy újból várossá fejlesszék.

— Léva város bírája egészen a közel
múltig egy sörnagykereskedő volt, akit álta
lában dicsérnek.

— Léva nagy mértékben kisiparosok vá
rosa volt, de a cseh gyáripar versenye le
hengerelte ezt a kiaipart. Most ettől a ver
senytől megszabadunk ugyan, de viszont 
hiányzik annak a területnek a nagy része, 
amelynek fogyaaztói ezt a kisipart foglalkoz
tathatnák. Az uj hstármegállapitás iámét 
kedvezőtlen Lévára, mert az északi, a keleti 
és a nyugati oldalon tulközel van a határ. 
Minthogy pedig a kisipar sorsával szorosan 
összefügg a számukra nyersanyagot szolgál
tató kereskedelem sorsa is, természetes, hogy 
a kereskedelemnek is nagyon hiányzik az 
elvesztett környék, amelynek lakosai közvet
lenül a kereskedőktől ia sokat vásároltak.

— Van Lévának egy igen modernül be
rendezett és nagy kapacitású hengermalma, 



2 BARS

amely meisze földre izállitolta jóminöségü 
lisztjét. Ez a malom mozi három irányba 
nem mehet, dél felé pedig szállítási költsé
gek és egyéb okok miatt nem verzenyképez.

— Léva dohánybeváltó intézete ezelőtt 
400 munkást foglalkoztatott. A Gsram völ
gyében a dohánytermelésnél a csehek a 
mennyiségre féktették a föau'yt, igy a most 
éppen beváltásra kerülő dohány is bizony 
silányabb minőségű. Megfelelő szakértelem
mel azonban nemesíteni lehet a termelést és 
ezért egyik legsürgősebb hatósági feladat a 
dohánytermeléauek megfelelő minőségre való 
átállítása. Szociális szempontból nagyon fon
tos, hogy ezt a több 100 embert fogialkoz-' 
tató beváltót üzemben tartsák. A csehe*  
ugyan elkövették azt a hibát, hogy vasbe 
Iónból csinálták a azáritótermeket, ahol nem 
érik meg kellően a dohány, de a magyar 
kormány máris elhatározta, hogy ezt a hibát 
megfelelő fűtő és szellőztető berendezések
kel fogja pótolni.

— Egyelőre még igen msgas a munka- 
né’küliség aránya. Az összlakosság száma 
13000 és ennek majdnem 10% e, 1200 a 
munkanélküli. A magam részéről azonban 
máris gondoskodtam egy azonnal megvaló
sítható programról, amely legalább is rész
ben csökkenti a munkanélküliséget 40.000 
pengő állami asgélyt kértem, 16.000 pengőt 
a város ad hozzá és ebből az 56000 pengő
ből az általam összeállított terv keretén 
belül megindul a kőbánya és homokbánya 
üzeme, fekália-telepet létesítünk s a fásilási 
és kertészeti munkálatok nyújtanak sok ma
gyar munkás kéznek munkát és megélhetést.

— A városnak van egy nagyobbkeretű és 
hosszabblejáratu munkaterve is, de az 
egyelőre pénzügyi okokból nem valósít
ható meg.

— Léva postája kitűnöm működik, ellen
ben vasúti összeköttetése, különösen a fő
várossal, még igen sok és sürgős javításra 
szorul.

— A volt állami tanítóképző intézetet a 
csehek feldu ták és minden berende

zését elvitték. Ez ia sürgősen helyreállítandó 
úgy, ahogyan a régi piarista gimnáziumot a 
magyar ku tuszkormány már át is alakította 
állami gimnáziummá éa az már működik is.

— A vároa közönségének az a kivánaága, 
hogy középfokú mezőgazdasági iskolát is 
állítsanak fel itt és ezzel is kárpótolják a 
várost némileg a környékbeli veszteségekért.

— Megoldandó még az ivóvíz kérdése is, 
mert most a városnak nincs élvezhető ivó
vize. E őterjeszléaemre az Országos Köz
egészségügyi Intézet rövid időn belül meg
ejti a szükséges vizsgálatokat.

ÜZENET HAZA
Itt vagyunk I Hosszú, kínzó évek után 

újra itt állunk az őrhelyen, kezünkben a ne
héz munka fegyvere s a azivünkben — 
Ipolyság, a fények, színek szivárványok ösz- 
szevisszasága. Mi is történt ? Karácsony előtt 
beállított egy cseh csendőr s kifelé mutatott. 
A kertünket akkor hó bontotta s a velem 
egyidős fák éa fenyők bánatos zsolozsmákat 
muzsikáltak a szélben. A zsandár parancso
lóin kifelé mutatott, pedig olyan szép és 
meleg volt az a háborította otthon s a kö
zeli Karácsony megértésről, szeretőiről dalolt. 
Különös, keserű nehéz napok következtek, 
édes teatvérem, szegény beteg emberi szív, 
mennyit sikoltoztál.

Egyik reggel egy vasúti teherkocsiban 
ébredtem fel, körülöttem a régi meleg búto
rok, mellettem az édesanyám feküdt, tején 
hajának ezüst koszorúja, ő is telebr dt, né
mán körülnézett, aztán hűlni kezdtek a 
gyöngyök szeméből. Ezt úgy hívták, hogy 
vagonlakás. Nagymaros következett, kis 
ipolysági csapat gyűlt itt össze, mint Rodos
tóban s mind-nki északra nézett s várta a 
szabadulást. E óbb napról-napra, aztán hét- 
röl-hétre, majd évröi-évre, de várluk és hit
tünk benne mindannyian.

Zsnoletti városbiró uram nemsokára jönni 
fog a tavasz, sz első tavasz azóta, ne fe
ledkezzék meg róluk, akik már kidőltek. 
Kelten H dervary Lajos és C tompó Ede, ott 
feküsznek a Kerepesi temetőben és hárman, 
Halász F.renc, Sirtoriua István és Rády

— Léva véra, ímely legutóbb ■ Rikóczi- 
féle szabadságharcban játszott nagy szere
pet, műemléknek számitó nevezetesség éa 
több egyéb momentummal együtt alkalmas 
arrs, hogy Láva belső idegenforgalma is ki
fejlődjék.

— Léva most mrgyeszékhsly és a megyei 
hivatalok már meg ia kezdték működésüket 
s ha a várossáfejlesztéa is megtörténik, 
akkor ez a mindig hű msgyarérzelmü lakos
ság, amelyben nagy az összetartás, meg 
fogja találhi a kárpótlást az átmeneti 
nehézségekért.

- IPOLYSÁGRA
Béla a nagymarosiban. Lehettek hibáik, de 
mind hittek és haza vágytak. Városbiró 
uram, ha megérkezik a tavasz, fonasson öt 
koszorút az ipolyparti virágokból s küldje 
el a sírjaikra, tanúskodom, hogy mind meg
érdemelték.

Nagymaros is elmű t és szétszéledtek azok, 
akik még megmaradtak. Homlokomon a B.) 
listások sötét bélyege egészen ártatlanul. 
Megint bajok, gondok, keserűségek. A be
csületesség botja sokszor nem támaszt jelen
tett, de uj terhet, mit cipelni kellett. A tu
dás és az önérzet szépen csillogtak, de nem 
melegítettek, mintha messzi csillagok lettek 
vo na odafent.

Testvérek, barátok, ismerősök maridak 
el es tűntek el örökre. Még egyszer felnyi
tották a szeműket, Erdély felé bámultak vagy 
erre fel északra, a hitük, a vágyuk, az imád
ságuk felcsillogott mégegyszer utó jára — 
aztán elmentek. — Helyettük is nekünk kel
eti várni tűrni, hinni. Az édes anyám is 
bezárta drágakő szemeit és Ipolyságot még 
mindég a csehek fojtogatták, de megfojtani 
nem tudták mégsem.

Es eljött a nap, 1938 ősze volt, az aj
kunk remegett a a rádió szavát lestük — 
sápadtan hozzá hajolva — s a rádió zúgott, 
zengett, dalolt, lármaorditás, sikoltás töltötte 
be a szobát, uj, különös hang s ez a hang 
a felszabadult Ipoyság zúgása, aiko'ya — 
hangja volt Óh, hogy sírtunk mi ipolysági 
számüzöttek és hogy könnyezett mindenki,

Nincsenek felnőttek!
Ahogy a múlt vasárnap felmentem Pók Da

nihoz, aki /gén kedves és régi barátom, nagy 
zűrzavart találtam náluk. A család legifjabb 
sarja, Pistike a sarokban térdelt és az orrát 
törülgette, az asszony a dívány sarkában só
hajtozott, Dani pedig olyan emberevö ábráza- 
tot vágott, mintha pont házbérnegyed lett 
volna

— Na, mi baj van? — mondtam könnye
dén, hogy közbelépésemmel enyhítsek a szem- 
mellátható feszültségen.

Pistike szipogott tovább, de az asszony 
megszólalt, ám nem volt benne semmi kö
szönet, mert csupán ennyit rebegett:

— Áh, szóra sem érdemes . . .
— Persze, semmi I Szóra sem érdemes, amit 

ez a komisz kölyök müveit ? I Alig hat éves 
még és máris rettegésben tartja az egész há
zat 1 Nem elég, hogy naphosszait avval az 
átkozott trombitájával bosszantja az embert, 
amit az anyja vett neki karácsonyra, ma a 
szomszédasszony is panaszkodott rá, hogy 
papirgombócokkal hajigálja a folyosón I

— Nono — szóltam közbe békitőleg —, 
hiszen gyerek és mi is voltunk fiatalok.

— De ennyire nem rakoncátlankodtatn so
ha I — rikkantotta Dani. — Mit csinált a 
vacsoránál is ? I Addig kellett neki vacakol
nia, amig egy hajszál hijján el nem törte a 
kávéscsészét. Hát ez igy nem lehet tovább I 
Ha aztán az ember kissé megleckézteti a fic

kót, akkor kegyetlennek, emberevőnek titu
lálják. Pedig meg kell nevelni a gyereket, 
hiszen maholnap felnő és mi lesz vele, ha 
komisz marad ?! Egyszer már meg kell ko
molyodnia.

Csönd lett. Ezt a pillanatnyi viharszünetet 
használta fel Pistike s azt remélve, hogy meg
jelenésem amnesztiát fog eredményezni szá
mára, félbeszakította a vizsgálati fogságát és 
hozzámrohant evvel a csatakiáltással:

— Bácsi, játszunk vonatosdit! Én leszek a 
mozdony.

Ám az atyai szigor azonnal megakadályozta 
a „filléres gyors" megalakulását:

— Leszel ám . . . majd megmondtam mi
csoda 11 Hagyd a bácsit békén. Majd pont 
veled fog szamárkodni. Jobban tennéd, ha 
nagy fi létedre már leszoknál arról a sok 
vacak játékról!

Azzal ágyba dugták az ipsét, hogy komo
lyodjon. Mi ellenben leültünk egy kis bridzs- 
re, mert elvégre is az ember meglett korban 
már nem játszhatik vonatosdit, hát bridzszsel 
szórakozik. Bár utólag kissé megbántam, hogy 
nem maradtam a vonatosdi mellett, mert azon 
aligha vesztettem volna el hat pengőt, mig 
ezzel a komoly, elmefoglalkoztató művelettel 
igen. Daniék bridzsben verhetetlenek.

Természetesen 11 után felkerekedtünk és 
egy kis üdülésre letelepedtünk az egyik kávé
házban.

— Az ember annyit dülöng, iót-fut, robotol 
egész nap — mondta Dani —, hát igazán 
ráfér egy kis szellemi pihenés.

Már kitűnő hangulat csapongóit a terem
ben. Alighogy beléptünk, tizen is színes pa- 
pirgolyókkal kezdték bombázni a fiatal, szép 
Daninét és negyedórán belül valakinek sike
rült is úgy szemen haggyintani őnagyságát, 
hogy egész este könnyezett belé.

— Ugyan fiam, hát mit csináljunk — mo
solygott Dani, amikor a panaszkodó neje dü
höngött —, elvégre ez csak játék, hecc s az 
ember igazán nem tehet ilyen véletlen inci
densről. Majd én is úgy igyekszem, hogy va
lakit jól fejbe trafáljak.

így aztán mi is hárman gőzerővel kezdtünk 
dobálózni. A szomszéd asztalnál az ősz ta
nácsos irgalmatlan hamisan és hangosan sí
polt állandóan egy papirfurulyával és közben 
vígan lengette a tarkóján levő vörös fezt. Saj
nos, nekünk már csak indián tolldisz jutott, 
mert a vendégek addigra mind megvették 
a csákókat.

— Szivem, szemet szemért — előzékeny- 
kedett Dani és vett a feleségének egy néger 
álarcot, amit az asszonyka rögtön fel is erő
sített és attól kezdve nem könnyezett többé 
a szeme.

Csudára festett a két dagadt fekete szem
mel, annyi biztos. És kapott melléje még egy 
tülköt is, amelyiknek ha billegtette a lyukait, 
ezt sivitotta: ámuiuiuiéééiiii. Persze fülrepesz
tőén I

— Összetörted a szivemet, Maca 1 — böm
bölte a legújabb foxtrott szövegét egyik asz
talnál egy virágos kedvű társaság és stílsze
rűen minden sor végénél poharat vágtak a 
földhöz.
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az is, aki először hallott*  ezt a szót — 
Ipolyság. Kérdezgettek, odakészültek — mert 
ez a szó most simogatós volt a beteg em
beri szívnek, megnyugvás, beteljesedés, a 
bit uj virágbabotuláss.

Így kerültem újra haza 18 esztendő mu’va. 
Az arcom sápadt volt, mint a mellbetegé, a 
szivem úgy zajongott, hogy a kezemmel kel
lett betakarni. Homok ... a híd . . . a 
rét . . . a tér . . . a Mária szobor ... a 
liget fái tele voltak az ősz arany talléréival 
s minden kis viskót tündSrkastéllyá szépített 
a múlt, az emlékek varázsa. Behunytam a 
szemem s újra kinyitottam, a hid ... a 
tér ... a régi házunk ... a temelő, benne 
az apám s nagyapám sírja — s Mária fent 
magasan — feje a csillagok közt — tehát 
mégsem álom.

Leányliceumot és felsőmezőgazdasági 
iskolát Lévának
Irta: GAÁL DEZSŐ tanár

1.

Ha óhajt Léva megvalósítható iskolatípu
sokat, akkor a jelen körülményeink között 
ez a két iskola: * leány iceum és a mező
gazdasági szakiskola jöhetnek számitásba. 
Mert Lévának a két polgári iskoláján és egy 
gimnáziumén kivül kétségtelenül szüksége 
van még más iskolafajtára is. Különösen a 
két polgári leányiskolából kikerült tanulóifjú
sága fejlődése legszebb idején még feltétle
nül nevelésre szőrű1.

A leányliceum gondolatának a megvalósi 
tása érdekében f. hó 13-án a gimnáziumban, 
17-én pedig a polgári iskolában tartott a ta
nári kar szülői értekezletet. Mind a két in
tézetnél Kiacskó Jenő gimn. tanár szimpatikus 
egyéniségével és közvetlen előadásával tett 
az ügynek értékes szolgálatot. E őadta, hogy 
a V. K. M. a magyar gimnáziumoknál nem 
engedi meg a koedukéciós tanítást. Fiugim- 
náziumba csak 10 százalék leány vehető fel 
nyilvános rendes tanulóul Ami azt jelenti, 
hogy Léván a IV. polgári elvégzése után le
ánytanulóink magasabb iskoláztatásban mér 
nem részesülhetnek. A leányliceum felál'itá 
Sára tehát feltétlenül szükség lenne, miután

— Ez aztán mutatás, a teremfáját 1 — irigy
kedett Dani szenvedélyesen — nőtlen korom
ban magam is sokat kultiváltam.

Valóban igen nettül viselkedett a társaság, 
mert erősen bírta pénzzel Össze is törtek 
ott nagyhirtelenében vagy tizenöt pezsgős
poharat. De az már nem volt szép, hogy ké
sőbb, amikor a papirgolyók elfogytak, pogá
csával kezdtek el dobálózni, ami ugyan ere
deti ötlet volt tőlük, de szerencsétlenségre 
összetörték az egyik vendég szemüvegét. Igaz, 
hogy bocsánatot kértek utólag, de mégis . . .

— Hej, amikor mi pezsgősüveget vágtunk 
bele a tükörbe és szétszedtük jókedvünkben 
a zongorát, de szép is volt! — lelkesült Dani 
néhai urfikorának duhaj emlékein. — Hiába, 
ma már ritka az ilyesmi. Nincsen se pénze, 
se hangulata az embernek ehhez.

— No még csak az kellene, hogy újra 
hozzákezdj a pohártöréshez és lumpoláshoz I 
— hangzott a vétó Daniné ajkáról, majd némi 
gúnnyal hozzátette: — A hetvenkedést a kis
fiádnak nem akarod megbocsátani, de magad 
kedvet kapnál hozzál

— Kérlek, kérlek, én csak a múltat emle
getem és ezért még nem kell mindjárt lein
teni az embert. Én tudom, hogy mivel tarto
zom a koromnak, de az a gyerek is tanulja 
meg, az élet nem cirkusz, ahol csak játszani 
lehet, pláne rakoncátlankodni I

Én nem tudom miként történhetett, de az 
az élet, amely a kávéházban zajlott éppen, 
pontosan az ellenkezőjét bizonyította be a 
Dani szavainak. Az emberek hajigálóztak, sí
poltak, gyerekeskedtek, zeneszóra parketten 
ugráltak és őszintén mondom, az a carioca 
nem volt olyan elmés játék, mint például a

Istenem I — csakhogy megélhettem — ezt 
a szép csodát.

S most itt vagyunk az u| őrhelyen, Léván, 
kezünkben a munka eszköze, de ha kell a 
kard is. Itt vagyok én is — a hajam már 
ősz — de még hinDi tudok a munkában és 
újra szerelmese vagyok a becsületnek s az 
igazságnak. Dolgozunk, izzadunk s majd ha 
ellankadok — újra hallani fogom a muzsi
kát. Ipolyság felszabadulásának mámoros, 
könnyes, csillogó himnuszát — az igazság 
győzelmi énekét s mint a földműves a déli 
barangszóra, leveszem a kalapom s össze 
kulcsolom a kezem, hogy mégegyszer meg
köszönjem a gondvisslésnek ezt a felszaba- 
du'ást, s hogy erőt, kedvet kérjek * további 
harchoz, munkához.

RÁCZ PÁL

a két po'gári leányiskolánk tanulóifjúsága 
elegendő anyagot szó gáltatna a líceumnak.

Klacakó tanár előadásaihoz hozzáfűzte még. 
hogy a líceum elsősorban a tanítói pályára 
és az összes főiskolákra készít elő. Az egye
temre nem. Aki a líceumi érettségi után 
az egyetemre akar menni, annak latin érett
ségit is kell tennie.

A polgári iskolában a szülők saját köiük- 
ből bizottságot is szerveztek, amely a líceum 
érdekében felkeresi a ku'tuszminisztériumot,

Szabad legyen nékem e minden tekintet
ben értékes és megvalési’ásra méltó előadás 
hoz a következő gondolatokat még hozzá 
fűznöm :

Kétségtelenül szükség van Léván egy olyan 
leányiskolára, amelyik a két polgári leány
iskolájának az anyagát továbbvezeti. És je
len körü’ményeink között ennek a célnak 
leginkább a leányliceum felelne meg. Már 
csak azért is, mert a lic um egy általános 
gyikorlati irányú középiskola. Ét ebben az 
országban ahol a legnagyobb rrunkalehető- 
ségek várnak, kétségtelenü1 a gyekor-ati élet

Pistike vonatosdija. Hátrább kurjongatott né
hány egyetemi polgár, a boxokban kártyáz
tak, a billiároasztalon csontgolyót lökdöstek 
és majd a guta ütötte meg a kibiceket az iz
galomtól.

És ekkor jöttem rá annak az elvnek a cél
szerűségére, miért nem engednek be lö éven 
aluli egyént a kávéházba! Végtelen egyszerű 
a megoldás. Mert ugyebár Pistike rakoncát
lan teremtés, aki nem tudja, hogy mi illik 
és mi nem, tehát még valami komiszságra is 
vetemedhetett volna ezen a komoly helyen. 
Teszem fel: valakit megdobott volna papír- 
gombóccal! Mekkora kellemetlenséget okozva 
ezzel meglett szüleinek, ugy-e ? Avagy netán 
trombitált volna kiállhatatlan hangszerével, 
vagy — ne adj Isten I — még képes lett 
volna összetörni egy poharat, miegymást. 
Amilyen haszontalan, komolytalan egy gye
rek !

Bár nagy a gyanúm, hogy pogácsával azért 
mégsem hajigálózna és nem törné össze sen
kinek sem a drága szemüvegét. Hanem ami
lyen ostoba és kiskorú egyén, még megenné 
a töpörtyüs pogácsát! És az egész kávéház
ban egyedül ö jönne rá arra, hogy a pogá
csával nemcsak dobálózni, hanem azt evésre 
felhasználni is lehet. Mert bár néha úgy tű
nik fel, mintha léteznék olyan korosztály is, 
amelyet idősebb egyének alkotnak, mégis 
merem állítani, hogy felnőttek nincsenek. Csak 
öt, tiz, húsz, ötven és hetven éves gyerekek.

De azt, sajnos, csak ketten tudjuk: Pistike 
meg én. Dani papa még nem jött rá. Ö még 
túlságosan gyerek az ilyen dolgok megérté
séhez. Bár remélem, hogy idővel majd kissé 
meg fog komolyodni. Főleg, ha nem jár sű
rűn kávéházba . . .

HIRDETMÉNY
A Magyar Nemzeti Bank Érsekújváron 

újonnan létesített fiókintézete 1939. évi janu
ár hó 23-án fog a Komáromi-utcai 1. szám 
alatt levő helyiségekben megnyittatni. Az üz
leti órák tartama reggel 8 órától délután 1 
óráig terjed.

A fiókintézet üzletköre kiterjed :
a) bankképes váltók, értékpapírok és 

szelvények leszámítására;
b) kézizálogkölcsönök nyújtására ;
c) a zsiróüzlet folytatására ;
d) letétek átvételére a föintézethez való 

beküldés céljából ;
e) a föintézetre és'valamennyi fiókinté

zetre szóló bankutalványok kiállítá
sára ;

(f ügyleteknek bizománybán való ellá
tására ;

g) árszabásba foglalt aranyérmék súly 
szerint való vásárlására;

h) lejárt államadóssági szelvények be
váltására ;

i) külföldi piacokra szóló bankkövete
lések, váltók és csekkek, nemkülön
ben külföldi pénzjegyek vételére; 
külföldi piacokra szóló bankövetelé- 
sek, csekkek és külföldi pénzjegyek 
eladására.

A Magyar Nemzeti Bankkal való üzleti 
forgalomra megállapított Üzleti Szabályokat a 
fiókintézet kívánatra kiszolgáltatja.

Budapest, 1939. évi január 21-én.

■z. Ezen s téren ugyanis messze mögötte 
kullogunk Nyugatnak, mig elméletiekben egy- 
ben-másben meg is e öztük. Különösen egye
temi és főiek, képzésünk némely fakultásé
ban. Tudják azonban az igen tisztelt szülők 
azt is. ha azt akarják, hogy ■ líceum csa
lódásokat ne hozzon, hogy akkor annak gya
korlati szellemének meglelelőleg uj állások 
megszervezésére is lenne szükség Mint ami
lyen üdvös és értékes például a zö'dkeresz- 
tes ápolónői állás. Mert a lic‘um jelenlegi 
keretei között olyen pályákra készít elő, ahol 
ha végzett is a növendék, jó néhány évig, 
vagy pedig egyáltalán nem lehet elhelyez
kedni. D< viszont éppen sz ilyen szellemben 
vezetett ifjúságtól lehetne várni a legfőbb 
érdeklődést a falusi élet felé. A falusi és 
tanyai életünknek nemcsak egészségügyi ta
nácsadókra van szüksége, hanem egyéb kul- 
turvezetöi munkásokra is. Nagy szolgálatot 
tenne a magyar jövőnek az a falusi kultura- 
vezetö nő, aki « varrástól elkezdve, népmü- 
véazelünk ismertntéaévJ folytalva a azt ala
posan kimé'yitve — gazdasági tanácsadó is 
tudna lenni. Tanácsot tudna adni, sőt egyik
másik helyen ö maga dolgozna addig, amíg 
tanításait elsajelitjak a b'iromfi helyes neve
lésében. a kert pyümö csösfái és általában a 
kert helyes gordo'kanban, a szövésben, a 
fonásban az egyszerű és Ízléses magyaros 
ruha, vagy vz újszerű magyaros ruha meg
teremtésében Mnd'n ilyen tanítónőnek egy 
egy kisebb körzete lehetne, 2—3 falu. Külön 
állásként mepazerve-zve. Mert balgategság 
volna várni eredményes rrunkáaságot ilyen 
irányban is attól a tanítótól, akit a minden 
napi iskola éppen eléggé leköt. És a magyar 
falu ezt a kicsi figyelmességet talán meg is 
érdemelné.

D: szolgá:ni ke'lene végül a líceumoknak 
azt a szellemet is, hogy azok, akik ehez a 
nagyon nehéz hivatáshoz, a falusi ku‘tu’- 
munkához magukban nem éreznek tehetaé- 
get, a nőknek vaió ipari pályákon próbálja
nak elhelyezkedni I yenek: * szabók, kala
posok, keztyüsök. divattervezők, textilesek 
stb. Segítsék meghonosodni nálunk is azt a 
felfogást, hogy érettségivel nagyon üdvös do
log ipsri pályákra menni. Sőt az ilyen elő
képzettséggel rendelkező szakemberektől vár
hatjuk csak méltán ipari életünknek annyira 
szükséges fellendülését. Németországban az 
érettségizett iparos általános jelenség. Ná
lunk még ceoda számba megy. Éppen ezért 
itt még boldogulnának a jól képzett emberek.

Igen nagy hibája különösen gimnáziuma
inknak, hogy ennek a gondolatnak nem tud 
lek eddig még elhintői lenni, csupán a tu 
zsúfolt szellemi pályákra neveltek.
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Léva a cseh megszállás alatt
„Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, 
Isten óvja nagy csapástól mi magyar hazánkat." 

ARANY.

Keserű fájdalom fogja el még most is a 
lelkünket, amikor vissza idézzük az 1919. év 
szomorú, tragikus januárját. Vesztett háború 
végzetes következményei sötét árnyként ve
tődtek rá Léva akkori életére. 1918. október 
31-e, Linder, a Károlyi kormány hadügy
miniszterének ominózus szavai s a váratlan 
fegyverletétel magukkal hozták városunk el
vesztésének veszedelmét.

Léva lakóssága megdöbbent lélekkel és 
fátyolos szemekkel ismerte fel az ország vég
zetét. Az akkori idők hű krónikása aggódva 
kérdezte lapunk hasábjain : „Mit rejt magá
ban az 1919-es év? Ha az országol felda
rabolják, lehet-e megnyugtató a jövő ? Az itt 
lakó magyar nép ebbe soha sem fog bele
nyugodni, a lelkében örökké kisérteni fog az 
elvesztett részek visszaszerzésének vágya."

És igy is volt I Húsz szomorú rabéven ke
resztül kínlódott, vergődött a lévai szív vá
rosa szabadsága után. Minden érzését csak 
az az egy gondolat töltötte el: Léva mindég 
magyar volt s az is marad tengernyi üldözés, 
erőszak és elnyomás dacára is.

Már 1918. év végén végzetszerűen össze
tornyosultak Léva felett a vészterhes fellegek. 
A csehszlovák kormány minden raffináltságát 
felhasználta arra, hogy a világ közvéleményét 
meggyőzze arról, hogy ez a város szlovák. 
Hamis adatokkal, kitalált, hazug mesékkel 
igyekezett alaptalan állításait és jogtalan köve
teléseit az ántant előtt hitelt érdemlően alá
támasztani. Ezzel szemben Léva becsületes 
magyar népe hitt az ezeréves igazságban és 
lehetetlennek tartotla még a gondolatát is 
annak hogy a garammenti színtiszta magyar 
vidék valaha is idegen járom alá kerülhessen.

Az igazság azonban keresztrefeszitve ver
gődött. Magyarság hite, reménye összetörtén 
meghallgatás nélkül elbukott. Megmérhetetlen 
szomorúság borult az egész városra. Holló 
Sándor indítványára a Reviczky Társaság
1918. december 29-éré hirdetett irodalmi 
estélyét is tekintettel az igen súlyos időkre 
beszüntette.

Gyász és temetés vette körül a szabadsá
gért rajongó lévai magyar sziveket, amikor 
hírül jött hozzájuk, hogy a cseh maffia győ
zött. Az ármány és a hazugság diadalmas
kodott.

Léva büszke fiai könnyezve búcsúztak el 
szülőföldjüktől. 1919. január 8-án éjjel Léván 
megszólalok a búcsúzó kürtök és a lévai 
magyar anyák zokogva áldották meg az 
ismeretlen végzet felé induló fiaikat. Felsőbb 
parancsra Pálmay százados vezetésével a lévai 
géppuskások váratlanul katonailag kiürítették 
a várost.

Másnap január 9-én megjelent a házak fa
lain Bartos János főispán-kormánybiztos sta
tárium rendelete, mely szerint, miután Léváról 
a magyar népköztársaság katonái eltávoztak, 
a rend és közbiztonságot egyedül a polgár
ság és a nemzetőrség van hivatva fentartani. 
Ezek munkájának megkönnyítésére január 9-én 
délután 6 órától kezdődő hatállyal statáriumot 
rendelt el Léva város és a lévai járás egész 
területére.

Ugyanekkor dr. Horváth Gyula rendőr
kapitány felhívta a város 18—55 éves férfi 
lakosságát, hogy a város képviselőtestülete 
által felállítani elrendelt polgárőrség tagjai 
jelentkezzenek A lelkesedés óráról-órára nö
vekedett. Különösen a diákok vesznek részt 
ifjú lelkűk egész melegével a mozgalomban. 
A gimnázium VI., VII és Vili, osztályai és a 
tanítóképző növendékei alkotják azt a lelkes 
diákszakaszt, amely vasárnap kivételével el
látta a nappali szolgálatot.

A polgárőrség parancsnoka Hoffmann Árpád 
százados, járásbiró lett, aki példás rendet 
tartott fenn az egész városban és környékén.

Rohamosan fejlődtek egymás után a sors
döntő események. A város vezetősége január 
elején már bizalmas értesülést nyert az ántánt

III.
hatalmaknak a magyar ügyek iránti kedve
zőtlen határozatairól. Hiába volt minden. Ha 
rövid időre is, de a város csehszlovák meg
szállása el nem kerülhető.

A város képviselőtestülete január 10 én 
közgyűlést tartott. Ezen határozatilag elrende
lik, hogy a várható cseh megszállásra való 
tekintettel a tisztviselőknek februári és már
ciusi fizetése kiutalványoztassék. Meghagyta 
egyúttal azt is, hogy az összes tisztviselő 
megszállás esetén is köteles a helyén ma
radni és csak az erőszaknak engedelmesked
jék. A város vezetősége a munkanélküliek 
sorsáról is, ha ideig-óráig is, de gondosko
dott azáltal, hogy 75,000 korona gyors elő
leget szavazott meg a szegények közt ki
osztandó liszt bevásárlására. Dr. Csánki 
Aladár a szocialisták nevében népbiztos ki
küldését kérte ennek lebonyolítására, amit 
azonban a képviselőtestület egyhangúlag el
vetett és vele még csak tárgyalni sem volt 
hajlandó.

A Felvidéket megszálló csehszlovák csapa
tok lassan előrenyomultak. Hiriil jött, hogy a 
tót kapuig nyomultak már előre. A város 
vezetősége, hogy elkerülje az esetleges össze
tűzést és a magyar város hihetetlennek látszó 
csehszlovák megszállását, küldöttséget kül
dött ki a csehekkel való tárgyalásokra. A 
küldöttség tagjai Tokody István tanácsnok, 
dr. Vlcsek Ferenc, Csernák Izidor és Preszto- 
lánszky Béla voltak. Ők hozták a szomorú 
bizonyságot a csehek szándékáról. A várost 
a cseheknek át kell adni s ezt a pesti kor
mány értesítése is megerősített.

A csehek január 15-én megérkeztek Léva 
határához, majd rövidesen megszállták a 
vasúti pályaudvart. Azonban a városba a 
polgárőrség elkeseredett hangulata miatt be
jönni nem mertek. Alkudozni kezdtek a polgár
őrség parancsnokságával s a tárgyalások 
eredményeként megállapították, hogy a cseh
szlovák csapatok a városba be nem jönnek 
addig, mig erre mind két részről különleges 
parancs nem érkezik s mig a városban rend 
és nyugalom van. A polgárőrség és a cseh 
csapatok között a demarkációs vonalat a 
Kálnai ut végén lévő s Weisz-féle mümalom 
előtti hid képezte. Ezt egyik részről sem lép
hették át a csapatok.

Egyre több és több a keserűség a lévaiak 
lelkében. A város nehéz helyzete és kétséges 
sorsa egyre jobban aggasztotta a város igaz, 
hűséges magyar vezetőségét. Mindenki a ki
bontakozás útját kereste. Egyesek a csehek 
ellen fegyveres ellenállást akartak szervezni, 
mások a védtelen, békés lakosságért aggodal
maskodtak. A város komoly tényezői pedig

GONDOLATOK ÉS JEGYZETEK
I.

Nemzeti lélek nevelése nélkül nem lehet 
jövőbe épitő magyar életről beszélni. 0 yan 
népek, melyeknek nemzeti létük az értelem 
rovására csupán hangulatból tevődik össze, 
egy ellentétes hangulat befolyása alatt köny- 
nyen tévutakra térhetnek, mert alapos neve
lés bián nincs meg a tudatos nemzeti lélek. 
Korunkban a nemzetek jövőjét az egyete
mes kifejlett népi szellem határozza meg.

Uj korban élünk, uj felelősséggel I Uj kö
telességek elé állítja korunk a népeket és 
azok vezetőit, létparancs engedelmeskedni a 
körülményeknek és a kornak; a kor értékes 
követelményeit megismerni, hogy a nemzet 
hasznára minden előnyt biztositani tudjunk.

Az élet folytonos váltosás törvényei alatt 
fejlődik, épül még akkor ia ha hátráltatják 
annak kifejlődését. Korfelismerés és korkö
telesség nem jelent jogfeladást, mert ni hely
zetek ui jogokat adnak a Nemzet vezetőinek 
és a Nép számára; de ugyanakkor uj köte
lességeket is.

A nemzeti lélek kinevelésére szükségessé 
válik a szociális helyset igazságos és kor- 

lázasan keresték Léva megmentésének le
hetőségét.

Az igen súlyos és komoly napokban azon
ban a városban idegen izgatók próbálkoztak 
saját hasznukra a helyzetet kihasználni. Dr. 
Csánki Aladár fegyverneki földbirtokos január 
15 én mintegy 200 elégedetlen szociáldemokra
tával tüntető felvonulást rendezett. Nem haza
fias felbuzdulásból a város felszabadítása ér
dekében, hanem kicsinyes, önző célok vezették, 
a város feletti hatalmat szerette volna saját 
magának megszerezni. Rend és nyugalom he
lyett, zavart és kétségbeesést akartak kelteni 
az amúgy is nyugtalan lakosság körében. A 
tüntetők követelték a munkásbiztositó éléről 
Kresko Nándor elnök, Csernák Izidor és 
Nyiredy Géza alelnökök és Tóth János he
lyettes igazgató azonnali eltávolítását. A la
kosság nem ült fel az alaptalan rágalmaknak. 
Bízott régi vezetőiben. A polgárőrség szive és 
lelke is a helyén volt es az erélyes fellépé
sükre a zavargók szétszaladtak.

Hiába volt azonban a lévaiak nagy erő
feszítése, Léva város sorsát elintézték nélkü
lük azok, akik talán még a létezéséről sem 
hailottak soha sem. Elrendelték Léva átadását. 
Január 21-én éjjel jött be a városba a cseh
szlovákok első 200 főnyi csapata. Egy részük 
azonnal a laktanyába ment, a másik része 
két zászlóval reggel 8 órakor bevonult a 
város főterére.

A magyar Léva polgárőrsége némán, 
könnyes szemekkel a Kosuth Lajos téren fel
állott, fegyvereit gúlákba rakta s igy várta a 
leszerelést. Elösször a derék diákcsapat adta 
át fegyvereit a cseh katonai parancsnokság
nak, majd sorba utánnuk a polgárőrség többi 
századai is lerakták fegyvereiket.

A polgárőrség lefegyverezése alatt halálos 
néma csend borult az egész nagy térségre. 
A szegény elárvult lévai magyarok lelkében 
sirt, jajgatott a fájdalom. Soha még szomo
rúbb temetést nem látott ez a város, mint 
amikor eltemette saját magát.

A polgárőrség lefegyverzése után a cseh 
parancsnokság a városházára vonult Itt Bó- 
dogh Lajos polgármester fogadta Léva uj urait. 
Bódogh büszkén és bátran magyar nyelven 
tiltakozott a város jogtalan elfoglalása ellen. 
Léva mindég magyar volt és ezért törvényes
nek a megszállást soha el nem ismeri. A 
polgármester tiltakozását Tokody tanácsnok 
tolmácsolta tótul. Majd Birtha József ref. 
lelkész kérte, hogy a csehek a magyarság 
jelvényeit ne bántsák

A csehek erre átadták Piccione tábornok 
felhívását a város közönségéhez és a város
házát birtokukba vették.

Borongós, téli nap volt. A nap megbújt a 
felhők mögött. A kihalt utcákat a cseh jár
őrök óvatosan, félve járták s az eltiport ma
gyarság kezére lassan rárakták a rabbilin
cseket.

szerű rendezése, hogy igy lassú fejlődési 
tempónk megélénkülve felvehesse ezt sz 
irányt, amely nélkül nem igen lehet elkép
zelni szoknak a feladatoknak elvégzését, me
lyeket a magyarságnak a Dunamedencében 
vállalnia kell. Hogy a magyarság ■ helyét 
megállhassa a reá bizott ponton, ahoz szük
séges az egységes, mindent felismerő és át
fogó biztos hóditó szellemiség, hogy általa 
és sose nélküle, hatni tudjunk önmagunkra 
és a körülöttünk élő Népsk életére is.

A Népek bukása a tudatlanság; a jövője 
a tudás. Nélküle nem élhetünk, létparancs 
befogadni a szellemet; minden téren bizto
sitani számára a helyet, hogy emberibbé, 
merészebbé célirányosabbá formálja az éle
tünket ... A szellem az örök, ha megbecsü
lik épit; ahol megvetve nélkülözik, ott rom
bol —, mert mindenképen érvényésiteni tö
rekszik önmagát.

II.
A magyar népi problémák megoldása min

den holnapbalátó magyar gondolkodónak 
«»jik legfontosabb törekvése. Érthető ha 
körülnézünk a körülöttünk élő népek kultu
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rális, gazdasági éa kereskede'mi életében; 
azt látjuk, hogy minket ezek a népek már 
sok mindenben megelőztek. N unzetileg kö
zös lelki berendezéssel önmagukból termel
tek ki egy uj építő lelkierőt, saját népiségü- 
ke', mellyel minden időkben készek az uj 
honfoglalásra. A magyarságnak fel kell venni 
a versenyt az európai népek szellemi, gaz
dasági és kereskedelmi életével. Hogy ezt 
elérhesse, a magyarságnak megujhodo'.t nem
zeti életre van szüksége, amelyben nemcsak 
kötelességek, de egyenlő jogok is vannak. A 
közös jogélvezet mindig ható erővel birt a 
nemzet életének kifejlődésére. A szellemet, 
mely a magyar nép lelkében él, versenyké
pessé kell nevelni más nemzetekkel szem
ben, de úgy, hogy megnyilvánu'ásaiban azok 
na ellenséget, de tiszta jogos épitőszándékot 
lássanak. Órökéíelű az a nemzet, amelyben 
a nép megtalálja önmagát. Szellemi erejével 
önmagát védi, szellem hiányában önmagát

A „Magyar a Magyarért"
akció hat hónappal meg
hosszabbította lévai 
működését

Msgyary- Kossá Aladárné szociális meg
bízót’, aki a magyar hadsereg lévai bevonu
lása után a „Magyar a magyarért" országos 
akció lévai kirendeltségének élén olyan buzgó 
odaadással szolgálta a lévai és a iévai járás
beli szegénység szociális megsegítésének 
nehéz munkáját, e hét torán ismét Lévára 
érkezett.

Felkerestük irodájában abból az alkalom
ból, hogy a lévai szociáds munka frontjá
nak irányítását újból átvette.

— Igen nagy örömmel jöttem Lévárs, régi 
munkateremre. Ugyanis mozgalmunk újabb 
anyagi erőforrásokhoz jutott, ami igen ör
vendetes, mert a „Migyar a magyarért" 
akciót ennek következtében hat hónappal 
meghosszabbithatjuk.

— Akciónk rövidesen nagy feladatot vesz 
át, a visszacsatolt felvidéki városok jogi 
helyzetének tisztázása után ugyanis a „Ma
gyar a magyarért*  mozgalom fogja intézni a 
városok szegénygondozását és smig a vá
rosok jogi helyzetének tisztázása megtörté
nik: mi elvégezzük a szegényügy előkészí
tésének munkáját. Eonek keretébe tartozik a 
szegénykataszter felállitáaa, amelyben a 
segélyre szorulók állandóan nyilván lesznek 
tartva.

— A szegénykataszterbe való fölvétel 
környezettanulmányozás után történik. A 
környezettanulmányozás nehéz munkájában 
lelkes segítőtársakra leltem Bucsek Bözsi éa 
Pakarik Giziké és más melegszívű lévai höl
gyekben, akik magyar lelkesedéssel ajánlot
ták tel munkájukat a magyar testvériség 
ápolását szolgáló akció támogatására.

— A környezettanulmányi íven igen sok 
adat van. Felöleli a ssgélytkérö személyi és 
családi adatait, megfelel a kérdésre, mióta 
munkanélküli az illető, munkaképes-e, vagy 
pedig csökkent munkaképességű, esetleg 
munkaképtelen.

— Az akció gondjaiba veszi a hadisérül
teket és a hadiözvegyeket is ha rászorulnak 
és ahol a család feje nem vehet részt a 
segitési céból megindított munkákban. Az 
akció előfizet tejre az olyan szegény család 
részére, ahol beteg van és a legszorosabb 
kapcsolatot létesitette a hatósági orvossal, 
aki a szegény betegek látogatása alattt szer
zett tspasztalatai alapján javaslatot tesz az 
általa is szükségesnek látott szociális intéz
kedések megtételére.

— Most szervezik a szegény diákok cipő
akcióját, mégpedig kétféle segitési szándék
kal ; ugyanis a kiosztandó cipőket a helybeli 
munkanélküli cipésziparosokkal készíttetik e1, 
igy ez az akció a munkanélkü iség csökken
tesét is szolgálja.

Az akció egy kedves aktusa.
Pénteken este egy kedves aktus zajlott le 

Léva polgármesterének hivatalos helyiségé
ben. A „Magyar a magyarén*  akció értékes 

veszítheti el. A magyar parasztság szociális 
helyzetén sürgősen segiteni kell, mert a kö
rülöttünk élő nemzetek életfejlődésének gyors 
tempója nekünk ezt parancsolja. A fejlődést 
minden időben és talán minden népnél az 
élet, a föld diktálja. A magyarság földrajzi 
és politikai helyzeténél fogva olyan körülmé
nyek közé került, hogy elfogadja az élet 
szociális fejlődésének sürgős psrancsszavát, 
vagy annak elvetésével halálra Ítéli önmagát. 
Csak az erős nemzetnek biztos a jövője, ép
pen ezért az értékeinket és erőinket nem el
fojtani, hanem minél jobban megsokszorozni 
kell. A népszaporodást elősegíteni s ezzel a 
nemzetet megerősíteni csak úgy tudjuk, hogy 
a városokba aereglett és a falutól elszakadt 
elszegényedett proletárságot hozzásegítjük és 
lekötjük az ő elveszett nagy szerelméhez, a 
földhöz.

SASS JÁNOS

nászajándékkal lepte meg azt az ifjú házas
párt, aki Léva felszabadulása után elsőnek 
kötött házasságot a magyar anyakönyvvezető 
előtt. Tamás Bála és felesége, Porubszky 
Anna részesültek ebben a kedvez kitüntetés
ben. A nászajándékot neves budapesti cégek 
bocsátották a „Magyar n magyarért*  akció 
rendelkezésére. A herendi porceltáogyár, to
vábbá Verő Sándor porceilánkrreskedese, az 
Anha'ser és Tsa r. t. üvegkereskedése és 
Horváth Miksa szőnyegipara az adományo
zók. A Nóegylet képviselőinek és más vendé
geknek jelenlétében magyar lelkületű meleg 
beszéd kíséretében adta át az ajándékot a 
házaspárnak Ktain Ödön polgármeiitr, majd 
Mgyary-Kossá Aladárné szociális megbízott 
jókivánatait tolmácsolta az ifjú párnak, aki 
boldog örömmel köszönte meg a szép meg
lepetést, az anyaország szeretetének meg
nyilatkozó’át.

• — RENDELET A VASÁRNAPI MUNKA
SZÜNETRŐL. A kereskedelemügyi miniszter 
rcndeiets január 29-tői kezdve életbelépteti 
az ország egész területén az élelmiszerüzle
teken kívül az összes nyílt árusítási üzletek 
teljes vasárnapi munkaszünetét. Az élelmi
szerüzletek vasárnspí muokaszünetéről a ren
delet úgy gondoskodik, hogy a törvényható
sági jogú városok po gármesterei és a vár
megyék alispánjaira biaza, hogy ahol a fo- 
gyasztóközönség érdekei lehetővé teszik, a 
teljes vasárnapi munkaszünetet az élelmi
szerüzletekre nézve is megvalósitsák. Külön 
intézkedéseket tartalmaz a rendelet a május 
1-től október 31 ig terjedő időszak vasárnapi 
árusitási rendje tekintetében, amennyiben le
hetővé teszi, hogy ebben az időszakban az 
ország egyes helyein az üzletek bizonyos 
korlátozott keretek között vasárnap is nyitva 
tartassanak Ezek a rendelkezések azáltal, 
hogy nagy lépéssel visz'k előre a vasárnapi 
munkaszünet ügyét, mind valláserkőlcsi, mind 
szociális szempontból értékes eredményt je
lentenek.

- MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TAN
FOLYAM. A lévai volt Szlovenszkói Magyar 
Kultur Egyesület f. hó 24-i kezdettel tizhetes 
tanfolyamot rendez, amelyen a következő tan
tárgyakat tanítja: magyar helyesírás, magyar 
irodalom, magyar földrajz, magyar történelem. 
Az egyes tantárgyakat Tóth István, Alaxa 
Ambrus, Perényi Imre és Szomolányi József 
gimnáziumi tanárok tanítják. A tanfolyam si
keres elvégzéséről hivatalos bizonyítványt 
kapnak a hallgatók, amit az iskolai hatóságok 
is elismernek. A tanfolyam a lévai gimnázium 
iskolatermében lesz minden kedden és csü
törtökön este 7—9-ig. A tanfolyam teljesen 
ingyenes, csak a terem fűtésére és világítá
sára kér a rendezőség személyenkint két pen
gőt, valamint a bizonyítványra 1 pengőt. Je
lentkezni lehet Nyitrai és Társa könyvesbolt
jában, vagy kedden este a gimnáziumban.

— A BUDAPESTI ACT1O CaTHOLICA 
országos sajtó szakosztályának propaganda
bizottsága f. hó 22 én, ma vasárnap este hat 
órai kezdettel a Kath. Kör dísztermében a 
helybeli Női- éa Férfi Mária Kongregációknak 
közreműködésével nagy sajtógyüléit .endez, 
melyre a t. katolikus társadalmat tisztelettel 
meghívja.

KOLONFÉLÉI<__J

TÁRSADALMI NAPTÁR.
Január 22. A Lévai Dalárda tea-délutánja. 
Január 29. D. u. fél 5 órakor a Lévai Torna 

Egylet teája Denknél.
Február 2. Iparos és kereskedötanoncok 

teaestélye az Iparos Olvasó
körben.

Február 2. Keresztény Munkás Egyesület 
zászlóünnepélye.

Február 4. A Lévai Katholikus Kör műso
ros farsangi estje saját szék
hazában.

Február 5. D. u. 5 órakor a „Hazám" asz
taltársaság zártkörű műsoros 
teadélutánja az Iparos Körben, 
a lévai Hadirokkantak, Hadi
özvegyek, Hadiárvák csoportjá
nak javára.

Február 18. A Lévai Dalárda hangversenye 
magyar bállal egybekötve.
.......• ••«••■•.......

— A VOLT SZ. M. K. E. LÉVAI KÖR
ZETÉNEK VEZETŐI ÉRTEKEZLETE. A volt 
Szovenszkói M-gyer Kutur Egyeiülot lévai 
körzete f. hó 25 én tartja körzeti vezetői 
értekezletét. Az értekezlet 25 én d. e. 10 óra
kor kezdődik a főszolgabírói hivatal második 
emeleti nagytermében a következő program- 
mai: Schubert Tódor országos alelnök meg
nyitója. Farkas Károly vámosladányi szerve
zet vezetőjének előadása : „Milyen akadályok 
gátolják a falusi kullurmunkánkat*  címmel. 
Schmiedt Imre barsbessei szrrvezet vezető
jének előadása: „Milyen gazdasági szerep 
vár a falvak kulluregyesületeire". Szombathy 
Viktor országos főtitkár azervezeti kérdések 
röl ad elő. Varga Imre, a lévai körzet tit
kára a Ku tur Egyesületek kulturprogramját 
ismerteti. Minden egyes előadás u'án eszme
csere lesz Közben fél 1-kor közös ebéd a 
Városi S'.állóban. A körzet vezetősége ezúton 
is felhívja minden, körzethez tartosó veze
tőt, hogy az értekezleten okvetlen jelenjen 
meg. De nemcsak az eddigi megszervezett 
egyesületek vezetőit várjuk a megbeszélésre, 
hanem minden komoly falumunkást, ki ed
dig akár a Járási Közművelődési Testület 
keretei között, akár egyedül, függetlenül min
den szervezettől fejtett ki kulturmunkát. Az 
értekezletnek egyetlen célkitűzése van: az 
uj adottságok között megkeresni a falusi 
kulturmunka útját. Esuton is felkéri a körzet 
vezetősége azon verebélyl, lévai, volt zselizi, 
párkányi, ipolysági és kékkői járások ama 
faluvezetőit, kik külön meghívót nem kap
tak a megbeszélésre, hogy meghívásukat ezen 
sorokban tudomásul venni sziveskedjenek a 
az értekezleten minél számosabban jelenje
nek meg Megjenésükkel nemcsak az orszá
gos munkába való bekapcsolódást teszik le
hetővé, hanem a saját munkájukat is nagy
ban megkönnyítik.

— ZÁSZLÓADOMÁNYOZÁS. A békés
csabai r. k. elemi népiskola Ványa Vilmos 
ottani igazgató-tanítónak — Léva szülötté
nek kezdeményezésére — három hímzett 
selyem záazlót küldött Lévára. Egyet az 
állami el. iskola, a másikat a r. k. el. fiú- 
iakola, a harmadikat az irgalmas nővérek 
zárdái iskolája vette át Pépes nyugalmazott 
igazgatótanitó utján. A zászlóknak különös 
érdekességet az ad, hogy úgy a rajtuk lévő 
címer, mint az akörül látható köriratot ele
mista leányok hímezték. A zászlók küldőjé
nek Ványa Vilmos lévai gyükérnek jóleső 
figyelmét a megajándékozott iskolák vezetői 
meleghangú levélben megköszönték.

— EGYHÁZI HÍR. Bús Jószef rk. segéd
lelkészt, aki a magyar hadsereg bevonulása 
előtt az óbarsi plébánián működött, az esz
tergomi hercegprímás a hontmegyei Lukané- 
nyére helyezte.
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— A LÉVAI KERESZTÉNY MUNKÁS 
EGYESÜLET ÜNNEPÉLYE február 2 án, 
Gyertyaszentelő ünnepén a Kartal községtől 
kapott emlékzászló átadása alkalmával. Az 
ünnepség sorrendje: Délelőtt 10 órakor az 
emlékzászló megáldása a plébániatemplomban. 
11 órakor díszközgyűlés az egyesület Barsi 
utcai székházában. 12 órakor társasebéd. Este 
8 órakor szinielőadás. Szinre kerül Alföldy 
Géza: „Csókos huszárok" című nagysikerű 
irredenta zenés vigjátéka a szerző részvételé
vel. Utána tánc. Beléptidij 1 pengő, vigalmi 
adó 10 fillér.

— A REF. EGYHÁZMEGYE KÖRÉBŐL. A barsi 
református egyházmegyében egyházmegyei főjegy
zővé Pap József , sárói lelkészt, egyházmegyei ta- 
nácsbiróvá Lányi Árpád hontfiizesgyarmati lelkészt, 
egyházmegyei aljegyzővé dr. Vargha Sándor lévai 
ügyvédet választották meg.

— A RÁDIÓÉLET LÉVAI SZÁMA. A bu- 
dspesti Radióélet munkatár»i • felszabadu- 
láa után bejárják a Felvidék városait s be
számolnak azok életéről. A jelentősebb vá
rosokról külön számot adnak ki. Felhívjuk 
olvasóink figye'mét a t. hő 27 én megjelenő 
Ridióélet lévai számára, amely cikkekben és 
fényképfelvitelekben számol be kuruc Léva 
magyar életéről. Bizonyára nagy sikere lesz 
Léván.

— MEGHÍVÓ a kát. kör közgyűlé
sére. A Lévai Kató ikus Kör évi rendes 
közgyűlését f. hó 29 én, vasárnap d. u két 
órakor tartja székházéban. Tárgysorozat: 
1. E nöki megnyitó. 2. Az igazgató jelentése. 
3. Könyvtárbitottség jelentése. 4. Múlt évi 
zárszámadás és jövő évi költségvetés tárgya
lása. 5. Választmány választása. A közgyű
lésre a Kör t. tagjait esuton is tisztelettel 
meghívja az elnökség.

— LUDOVIKA ÉS FELSŐIPARI SZAK
ISKOLA FELVÉTELI VIZSGÁRA, ábrázoló 
geometriából előkészítő tanfolyam nyilik meg 
a lévai m. kir, áll. polgáriban. Miután e két 
iskola tipusnál a tanuló ifjúság minden év
ben nagy számban jelentkezik, a felvételi 
vizsgáknak kimondott célja a rostálás. Épen 
ezért az érvényesülni óhajtók igen helyesen 
cselekszik, ha még ideje korán készülnek az 
egyik legfogósabb tantárgyból mert a jó 
előkéazités nemcsak a vizsga sikerét bizto
sítja, de felvétel esetén nagyban előmoz
dítja az intézetben való bo'dogulést is. Ta
nú mányi idő hetenkint 1 délután, kívánatra 
esetleg 2. Tandíj megbeszéléa szerint. A több 
gyermekes tzegény családok gyermekei in
gyenes előkészítésben részesülnek. Jelentke
zés a m. kir. áll. polgáriban Gaál Dezső az 
ábrázoló geometria oki. tanáráná1.
- MEGTALÁLTÁK A STEFANIK-SZO- 

BOR ALAPÍTÓLEVELÉT. Amidőn a csehek 
Léváról elszállították Nyitrára a Stefánik-szob
rot, bármilyen lázasan is kutattak az alapban 
elhelyezett alapitóokmány iránt, nem találták 
meg azt. Sőt már a város vezetőségét is meg
vádolták azzal, hogy az okiratot ő tüntette el. 
Most, hogy a város a szobor helyén vissza
maradt alapromokat eltakarittatta, a munkások 
az egyik cementtömbben véletlenül rábukkan
tak az okiratra. A munkások kalapáccsal 
szétzúztak egy tömböt, amelyben meglepeté
sükre egy vaslemez hengerre akadtak, azt 
felbontották és előkerült belőle az üveghen
gerbe zárt pergamenbe irt alapítólevél. Á mú
zeumban helyezték el.
- FIGYELMEZTETÉS ÚTLEVÉL ÜGYEK

BEN. Egyik utóbbi számunkban felhívtuk a 
közönség figyelmét arra, hogy az útlevelekhez 
szükséges erkölcsi stb. bizonyítványok meg
szerzésére a lépéseket ne az utolsó órákban, 
amikor már az útlevélre szüksége van, tegye 
meg, hanem legalább egy héttel előbb. Mivel 
a közönség az illetékes hatóság eme figyel
meztetését nem igen tartja be, ezúttal ismét 
nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy ezt a 
rendelkezést mindenki saját érdekében tartsa 
be. Az útlevelet mindenki előbb elkészíttet
heti magának, igy amikor arra szüksége van, 
már készen találja.

— A MAGYAR KULTUR EGYLET MUN
KÁJA A LÉVAI KÖRZETBEN. Január 22-től 
29 ig a Faiuvzövetseg mozgó filmjeivel meg- 
latogatjék azokat a helyiszervezetekef, ahol 
villanyvilágitáa van. Az előadások ingyenesek, 
csak ezt kérik a ezervezetektő1, hogy a 
filmeket kitérő két ezereplőnek egy napi el

látásáról gondoskodjanak. Ahol vonat nincs, 
ott pedig a következő helyiszervezet fa'ujába 
való átszállitását kérjük a szereplőknek. A 
mozielőadások műsora: Bevezető előadást 
tart Varga Imre körzeti titkár, majd 8—4 
filmet vetítünk le Msgyarország egyes vidé
keinek életéről.

— MEGDÖBBENTŐ DRÁMA játszódott le 
f. hó 19 én Aranyosmarótoo, ahol egv meg- 
bibbantagyu ember agyonlőtte Pető Arthur 
56 éves közismert nagyvállalkozót. Mravik 
Kelemen fuvaros a vállalat irodájában át
nyújtotta elsaámolásait a vállalkozónak s 
amig Pető az iratot olvasta, Mravik revolvert 
rántott elő és lövöldözni kezdett. Az egyik 
golyó Petőt halálosan talá ta, míg a cégve
zető megsebesült. A csendőraég Mravikot le
tartóztatta. Megállapították, hogy erősen ter
helt. Pető Arlhurt, aki a Barsmegyei Népbank 
igazgatóságának tagja volt, pénteken temet
ték e1. Pető Imre vezérigazgató az elhunyt
ban unokafivérét veszítette el.

— ÁTHELYEZÉS. A földm. minisztérium 
Salmeczy Mihály főerdőmérnököt Miskolcról 
a lévai erdőfelügyelöséghez he'yezte át.

— FELHÍVÁS. A felvidéki volt politikai 
foglyok országos érdekvédelmi szövetsége 
ezúton is ismételten felhívja mindazoknak a 
figyelmét, kiket magyarságuk miatt az elmúlt 
20 esztendő alatt a cseh hatóságok gáládul 
meghurcoltak, bírósági eljárás a'á vetettek, 
vagy bebörtönöztek, hogy a szövetség ideig
lenes irodáján: Léván, Márton'fy u’ca 18. 
szám alatt, ha meg eddig nem jelentkeztek, 
ezt mielőbb eszközölni szívesek legyenek. 
Már az eddig befu'oll, több százra menő je
lentkezésekből is számtalan segélykérés, ször
nyű nyomor kétségbeesése és tengernyi jaj
kiáltása érkezett hozzánk, hogy mind indo
kolttá tegyék, könnyekkel és a nincstelenség, 
elhagyatottság kiáltó verejtékezésével kérjék, 
követeljék szervezkedésünket, az egy nyo- 
moruságbol kikerült valamennyiünk erejének 
összefogása által a megérdemelt tisztesége- 
sebb és nagyobb darab kenyeret. Erősebbek 
leszünk, ha valamennyien együtt vagyunk. 
Na maradjon el azért senki közülünk. Azok
nak pedig, kik már eddig is jelentkeztek, 
szives türelmét kérjük. Árvaságunkban ne
hezen haladhatunk előre, de kell, hogy fel
támadjon végre a mi napunk is. Még ebben 
a henspban az előkészitő bizottság gyűlést 
tart, majd február elején, miről a tagoknak 
jelentkezetteket külöo is értesítjük s legkö
zelebbi időpontot hirlrpokban is közöljük, 
— Budapesten kongresszust tar unk, melyen 
a megalakulást és a további teendőinket 
tárgyaljuk meg. — A szövetség ideiglenes 
vezetősége.

— DÖBRÖSY LAJOS MISSZIONÁRIUS 
ELŐADÁSA LÉVÁN. A reformá'ui egyház 
pogány missziójáról fog beszámolót tartani 
Döbrösy Lajos ref. lelkész, aki több mint egy 
évtized óta dolgozik a mohamedán misszió
ban. Eöadasa f. hó 29 én este hit órakor a 
ref. templomban tartandó istentisztelet kere
tében fog elhangzani, ugyanakkor az isten
tiszteleti szolgálatot Peter János budapesti 
lelkész fogja végezni.

— KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A lévai Iz
raelita Jutekonyaagi Nóegyiet január 22 én 
d. u. fel három érakor tartja rendes évi 
közgyűlését az iir. iskolában. Tekintettel arra, 
hogy ez idén a tisztikar mandátuma is lejár, 
igy ezen közgyűlés egyben tiszlujitó választó 
közgyűlés ia lesz A tagokat ezúton is meg
hívja az Elnökség.
- MÁRCIUS IDUSA MEGÜNNEPLÉSE. 

Az alábbi levelit kaptuk: Igen tisztelt szer
kesztő ur I Léva város közönsége az állam
fordulatig minden évben megünnepelte már
cius 15-ikét, de sajnos a legutóbbi 20 éven 
keresztül a változott viszonyok miatt nem ró- 
haituk le kegyeletünket a 48-as szabadság
harcok hősi halottainak a lévai temetőben 
nyugvó emlékműve előtt. Most, amidőn húsz
éves rabságunk után semmi sem áll útjában 
annak, hogy Léva város közönsége az elesett 
hősök iránti kegyeletét lerója, időszerűnek ta
lálnám, ha t. Szerkesztő ur a Barsban föl
hívást intézne Léva város közönségéhez, hogy 
az évtizedeken keresztül szokásos ünnepély 
és fáklyásmenet megrendeztessék. Azt hiszem, 

hogy t. Szerkesztő ur az ügyet magáévá teszi. 
Tisztelettel: Boros Gyula. (A kérdéssel már 
mi is foglalkoztunk és tervbe vettük az ün
nepélyt rendező régi 48-as bizottság újbóli 
megalakítására vonatkozó gondolatot felvetni. 
A szerk.)

Rossz fogait a legjobban és legolcsób
ban kikezeli és reudbehozza BODÁNSZKY 

IRÉN vizsgázott fogtechnikus Léva, Főtér.

A NAGY HIDEG beálltával életenergiánkat 
a maximumig kell fokoznunk, mindent el kell 
követnünk, hogy szervezetünk minél ellen- 
állóbb legyen, minél több kalóriát vegyünk 
magunkhoz s egészségünk felett minden te
kintetben őrködjünk. Kalóriadus, zsíros ételek 
élvezete mellett megfelelően kell öltözköd
nünk : uraknak meleg, kötött holmit kell fel
venniük, a hölgyeknek nem szabad arra gon
doltok egy percig sem, hogy az esetlen hó
csizmák, vastag, kötött kesztyűk a női szép
ség rovására mennek. A gyors, egyenletes, 
egészséges vérkeringés, a normális anyag
csere zavartalansága érdekében a magyar 
orvosi kar több tekintélyes tagja azt ajánlja, 
hogy erősen csökkentett nikotintartalmu do
hányneműt füstöljünk, melegen öltözködjünk, 
függesszünk fel a hideg tartamára minden
nemű fogyókúrát, a szabadban való tartózko
dás közben feltétlenül mozogjunk, szóval: 
hideg ellen meleg ruha, normális táplálkozás, 
NIKOTEX-cigaretta és szivar és mozgás a 
szabadban I

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek. 9 Gö
rögkatolikus istentisztelet 10 Egyházi ének és szent
beszéd. 11 15 Evang. istentisztelet. 12.30 Operaházi 
zk. 14 Hanglemezek. 15 Földmivelésügyi előadás. 
15.45 Csorba Gy. cigányzenekara. 16.30 Előadás. 17 
Zenedélután. 18 Felolvasás. 18 30 Szalonzene. 19.05 
Hirek. 20 Sporreredmény. 20.10 Hangképsorozat. 
21.40 Hirek. 22 Téli sport Kassa környékén. Köz
vetítés. 22.45 Jazz-zk. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 12.10 Zongora. 12.30 Hirek. 13.30 Honvédze
nekar. 14.35 Hirek. 16.15 Diákfélóra. 17.30 Kertész 
Lajos énekel. 18.20 Rácz-Tarlósi Pál cigányzene
kara. 19 05 Hirek. 19.45 „Isten rabjai" hangjáték 
21 Beszkárt zenekar. 21.40 Hirek. 22 Zathurecky 
Ede hegedül. 22.40 Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 12.10 Dénes J. és cigányzenekara. 12.30 Hi
rek. 13.30 Filmrészletek. 14.35 Hirek. 16.10 Asszo
nyok tanácsadója. 17.30 Haják K. hegedül. 18 „Ma
donna" elbeszélés. 18.30 Szalonzenekar. 19.05 Hirek 
19 30 „Gloconda" dalmű 4 felv. 20.23 Hirek. 23.15 
Pertis Pali és cigánÁzenekara. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Előadás. 12 Hangv. 12.30 Hirek. 13 30 
Hanglemezek. 14 35 Hirek. 16.15 Előadása. 17 Elő
adás. 17.30 Zongorahangv. 18 Versek. 18.20 Bodrics 
B. cigányzenekara. 19.05 Hirek. 19.30 „Aranyvirág" 
daljáték 3 felv. 21.40 Hirek. 22.30 Operaházi zk’

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. Utá

na: Étrend, közlemények. 10 Hirek. 10.20 „Történe
lem a művészet tükrében" felolv. 10.45 „Sauna, a 
finnek fürdője" felolv 11 10 Nemzetközi vizjelző- 
szolgálat. 12.10 Szimfonikus zenekar. 12.30 Hirek.
13.30 Sárai Elemér cigányzenekara. 14.35 Hirek.
17.30 Póstászenekar. 18 „A magyar tánc" felolv. 
19.05 Hirek. 19 30 „Don Juan" közvetítés az Opera
házból. 11.15 Kávéházi zene.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 „Az orvos és a fogyókúra" felolv. 10.45 
„Séta a hamburgi Elba-alagutban" felolvasás. 12.30 
Hirek. 13.30 Szalónzenekar. 14.35 Hirek. 16.15 Diák
félóra. 17 „Télen a fővárosban" hangképek. 18 
Sportközlemények. 18.35 Kurina S. cigzk. 19.05 Hi
rek. 19.45 „Kemény idők ércdalai" Tímár J. szaval. 
20.20 Bpesti Hangv. Zenekar. 2O.f 5 Külügyi negyed
óra. 21.40 Hirek. 22 Kamaranégyes. 23.10 Csorba 
Gy. cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Előadás. 12.10 Lovászi F. cigányzene
kara. 13.30 Hanglemezek. 14.30 Hirek. 16.20 Mesék 
17 Mit üzen a rádió. 17.30 Magyar nóták. 18.20 
Előadás. 18.40 Indulók. 19.05 Hirek. 19.20 Hangle
mezek. 19.50 „Pehelyke" Színmű 3 felv. 21.40 Hi
rek. 22 Jazz. 22.45 Operaházi zk. 0.55 Hirek.



BARS 7

— A MAGYAR KIR. AUTOMOBIL KLUB 
lévai osztályának megalakítására vonatkozó 
előkészületek folyamatban vannak.

— államépitészeti hivatal lévan 
A Felvidéken Int varmegyének megfelelően, 
hat államépitészeti hivatalt állítanak fel 
Komáromba, Érsekújvárra, Lévára, Losoncra 
Ungvárra és B'regszászra kerülnek az uj 
államépitészeti hivatalok. A Felvidékkel 4000 
kilométer ut kerti t viasza s erek igazgatását 
50 mérnökkel fogják elvégeztetni.

— A KÖZSÉGI KÖZMUNKABEVÉTELEK 
FÉLHASZNALASA. A községek költségveté
süket évrőt-évre oly módon állítják össze, 
hogy a községet megillető közmunkából vagy 
annak váltságából származó bevételnek úti 
kiadásaik fedezése után fennmaradó részét 
egyéb, háztartási célokra használhassák fel. 
Tekintettel arra, hogy ez az eljárás a köz- 
u akról és vámokról szóló 1890: I. te. 48. 
§-ának első és második bekezdésében foglalt 
rendelkezéseivel merőben ellenkezik és a köz
ségek háztartásának nyomasztó helyzetére 
való tekintettel csak átmenetileg volt tűrhető, 
a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter 
elrendelte, hogy a községek háztartási költ
ségvetésének telülbirálatánál, illetve jóváha
gyásánál a közúti törvény most említett ren
delkezéseire figyelemmel, a községek köz
munka bevételének háztartási célokra való 
felhasználását az alispánok gátolják meg és 
a községeket e bevételüknek rendeltetésszerű 
felhasználására szorítsák. E rendelkezés, ame
lyet a m. kir. pénzügyminiszter már előzete
sen tudomásu'vett, nem zárja ki azt, hogy a 
községek az őket megillető közmunkabevételt 
részben az érdekükben épü'ő bekötőút költ
ségeihez vállalt hozzájáruási összeg fedezé
sére fordítsák. (116.245-1938 K. K M )

Tájékoztató a kedvezményes utazási 
igazolványokról

Az 50 százalékos utazási kedvezményes 
arcképes igazolványra jogoau tak

a) A rendszeresitett állásra kinevezett és 
rendszeres évi fizetés élvezetében álló, hiva
tali esküt tett, nyugdijigénnyel bíró állami és 
állami üzemi tisztviselők, segédtisztek, keze
lők, kezelőnők, altisztek és szolgák.

b) Az állami hatóságoknál, hivataloknál és 
intézeteknél, üzemeknél alkalmarásban lévő 
esküt tett, vagy fogadalmat tett díjas és díj
talan tisztviselők, tisztviselőnők és gyakor
nokok.

c) A rendszeresig t állásra kinevezett és 
rendszeres fizetés élvezetében álló hivatali 
esküt tett és nyugdíjigénnyel biró állami és 
kir. katolikus, valamint a közalapítványi ta
nárok, tanítók, tanitónők, óvónők, állandó 
gyermekmenedékházi vezetőnők, a kincstár 
által kinevezett tanítók és tanítónők, úgy
szintén az állami hitoktatók, hittanárok. Az 
állami, a kir. kato ikua, valamint a közala
pítványi középfokú tanintézeteknél rendsze
resitett állásban alkalmazott esküt, vagy fo
gadalmat tett helyettes (rendkívüli, segéd, 
megbízó t) tanárok.

d) A vármegyei törvényhatóságoknál az 
1923. évi II törvénycikk 2. § ában felsorolt 
állásokra kinevezett, vagy megválasztott hi
vatali esküt tett évi fizetéssel és nyugdíj
igénnyel biró tisztviselők.

e) A törvényhatósági joggal felruházott vá
rosoknál az 1923. évi IV. te.-ben a mellék
leten felsorolt állásokra kinevezett, vagy meg
választott hivatali esküt tett évi fizetéssel 
és nyugdíjigénnyel biró tisztviselők és ugyan
ezen feltételek mellett alkalmazott és fize
tési osztályba sorozott anyskönyvvezelö*.

f) A rendezett tanácsú városoknál az 1923. 
évi IV. te. B mellékletén felsorolt állásokra 
kinevezett, vagy megválasztott, hivatali esküt 
tett évi fizetéssel és nyugdijigénnyel bíró 
tisztviselők és ugyanezen feltételek mellett 
alkalmazott és fizetési osztályba sorozott 
anyakönyvvezetők.

g) A községeknél az általános községi köz
igazgatás körében működő községi és kör
jegyzők, továbbá a rendszeresitett állásra 

öávemi lát fal
Megszállott esős utcasarkon:

sápadt gyermekek búcsút intenek 
hóvirággal a télnek 
és megvetett sorsuk néma reggelén, 

ma még magyarul,
kenyérre, puha kenyérre kérnek . . .

Együtt álldogáltunk

Később nyomorillatu ibolyákkal Űztük 
a telet, de mennyien maradtak otthon, 
akiknek nem less többé kikelet . .

Mennyi gőgös testvérszobából 
hiányoznak ezek a képek, 
kihez is menjenek a kis testvérajku 
magyar elítéltek . . .

Ibolyák után gyöngyvirág
és utána sokáig semmi . . . 
szomorúan jönnek, ellepik a várost 
csak tízévesek, szivükből eltűnt a tavasz, 
a gondok feke'e bimbóit küldik a 

(nyárnak 
és újra hóvirágra várnak . . .

Ma még szűzi fehér
a kicsiny lélekharang, de a Sorsuk 
őrülten húzza :

ke—nyér, nyo—mór, 
gi—ling, ga—láng, 
qi — ling, ga — láng ... 

MÁRTON LÁSZLÓ 
(Pozsony, 1938)

élethossziglan megválasztott és a községi 
vezetőjsgyzök mellett működő okleveles él
és segédjegyzök.

h) A nyilvánossági joggal fe'ruházott nem 
állami, vagyis községi felekezeti és a fizetést 
kiegészítő államsegélyben rsszesű ő alapitvá- 
nvi. társu'ali, illetve egyesületi, valamint az 
1921. évi XXX te. alapján kormányintézke
dés folytán létesült tanintézeteknél (u m. fő, 
közép, ipar, kereskedelmi, polgári, elemi is
kola és ovódavégleges (minőségben évi fize
téssel és nyugdijigénnyel alkalmazott esküt 
tett tanárok, tanárnők, tanlók, tanítónők és 
óvónők, továbbá úgy az ezen, mint az ál
lami tanintézeteknél rendszeresitett állásban 
működő hitoktatók.

Hitoktatóknak (hittanároknak) csk az te
kinthető, aki miként egyéb állami tisztviselő 
fizetési osztályba nyert kinevezést, vagy a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium, illetve 
egyházi (elsőbbség által a hitoktatói teendők 
ellátásával .DispO’itionális*  illetve megbízó 
levéllel kiküldetik kizárólag a hitoktatás te
endőivel van megbízva és egyéb teendőt 
másnak akadályoztatása esetén legfeljebb 
csak kisegítésképpen teljesít. — Ellenben lel
készek, missziós lelkészek, segédlelkészek, 
káplánok, plébánosok, rabbik, kántorok stb., 
akiknek a lekipásatori vagy egyéb hivatás a 
fő foglalkozásuk, utazási kedvezményre még 
abban az esetben sem tarthatnak igényt, ha 
valamely nyilvánossági joggal felruházott is
kolánál, kirendelt, vagy megbízott hitoktató
ként működnek, illetőleg hitoktatással is fog
lalkoznak. — Épp úgy nem igényjogosultak 
a kedvezményre, azok a lelkészek sem, akik 
lelkészkedésük mellett ezen állásukból kifo
lyólag saját felekezetűk iskoláiban, tanitói, 
tanári, igazgatói, felügyelői, egyházkerület! 
tanfelügyelői stb. teendőkkel vannak meg
bízva.

A magánosok által fenntartott tanintézetek 
és ovódák személyzete még abban az eset
ben sem jogosult aa utazási kedvezményre, 
ht azok nyilvánossági joggal vannak fel
ruházva.

Jogosultak továbbá a kedvezményre az 
a-g) pontokban felsorolt tényleges szolgálat

ban lévő alkalmazottaknak, továbbá a nyilvá
nossági joggal felruházott nem állam’, vagy
is községi felekezeli és fizetést kiegészítő 
áUamsegélvben részesülő alapítványi és az 
1921. évi XXX te alapján kormányintézke
dés folytán létesült (u. m. fő, közép, ipsr, 
kereskedelmi, polgári elemi, ovódai) tanin
tézetek igényjogosult tényleges alkalmazot
tainak családi pótlékban részesü'ő feleségük 
és családi pótlékban részesülő vagy állami 
költségen tanintézetekben elhelyezett gyer
mekeik (ideerive a mostoha és törvényesen 
örökbefogadott gyermekeket is).

Az arcképes igazolvány kérelmezési módja 
a következő :

Az igényjogosultaknak úgy t saját, mint a 
családtagjaik részére azarcképss igazolvány
nak beszerzése végett a hivatali (elsőbbsé
gükhöz kell íorduni és egv a hátlapon ol
vasható névvel ellátott 6—10 cm. nagyságú 
puha, kartonlapon nem húzott fényképet kell 
beadni.

A szolgálati főnökség a kérelmezők neveit 
hivatali állásukat, a gyermekek utó neveit 
kimutatásba foglalja.

A kimutatást a hivatali főnöknek záradé
kolni, sajátkezüleg aláírni és hivatali bélyeg
zővel ellátni kell. A kimutatás záradékának 
mindenkor alkalmazni kell, hogy a felsorol
tak igényjogosultsága a fentközöltek alapján 
fennáll.

Az állami alkalmazottaknál a gyermekeket 
külön kimutatásban kell fölvenni.

Az állami alkalmazottak kimutatáaait iga
zolás, előjegyzés és térítési szelvény kiállí
tása végett, az iletékea miniszteri számvevő
ségnek kell felterjeszteni.

A közigazgatási alkalmazottaknál ez iga
zolásra a vármegyei igényjogosultaknál az 
alispán, a törvényhatósági és rendezett tané 
csu városoknál a po'gármester, a községi 
igényjogosu taknál a főszolgabíró az illetékes. 
— A tanintézeteknél az igényjogosultságot a 
felső és középiskoláknál az illető tanintézet 
igazgatósága, az állami elemi és ovódai tan
személyzet igazolványait az illetékes minisz
teri számvevőség az egyéb elírni és ovódai 
lanszemélyzet igazolványait az illetékes tan
felügyelőség igazolja.

Az ilyen módon záradékolt kérvényeket az 
összea állami alkalmazottaknál a családfő és 
feleség után a m. kir. államvasutaknak fize
tendő (16 Pengő) térítési összeg előjegyzése 
végett az illetményeket számfejtő hivatalok
nál be kell mutatni, amelyek a térítési ösz- 
azegek feljegyzésének megtörténtét a kimu
tatáson igazolják s róluk téritési szelvényt 
csatolnak a himutatáshoz.

Az igazolvány kiállítási illetéke igazolvá
nyonként 2 Pengő, a téritési dij24 Pengő, 
a téritési díjból a szorosan vett állami alkal
mazottak és feleségük után 16 Pangót az 
illetékes tárca visel, 8 Pengő térítési dijat és 
a kiállítási illetéket pedig a kérelmezőnek 
kell csekken befizetni. A befizetést tanúsító 
csekk elismervényt a kimutatáshoz vagy kér
vényhez ciatolva be kell küldeni.

Mígjegyezzük, hogy a vistzakerült köz
szolgalati alkalmazottak részére az arcképes 
igazolvány ciak akkor lesz kérelmezhető, ha 
a státusba való sorozás mkr megtörtént.

A kereskedelmi miniszter ur megengedte, 
hogy 1939. évi jaruár hó 31-ig (február hó 
15 ig tartó érvényességgel) a (elsőbbség ál
tal láttamozott kérelemre a visszakerült és 
egyébként arcképes igazolányra igényjogo
sult alkr'mazottak igényjogosult családtagjai 
részére egyes meghatározott útra szóló fél
áru jegy váltására jogosító igazolványt ad
janak ki.

A tényleges szolgálatban ál ó alkalmazot
tak (családtagok nem) az 50°/oos utazási 
kedvezmény’ 1939. január 31-ig a birtokuk
ban levő CSD által kiállított és 1938. évre 
érvényesített arcképes igazolványaik alapján 
vehetik igénybe. Azonban csak az esetben, 
ha a ÓSD arcképes igazolványt az illetékes 
szolgálati főnöksége az alábbi záradékkal 
látja el: „Arcképes igazolvány tulajdonosa 
tényleges szo'gálatban áll*  és ezt a bejegy
zést a hivatali bélyegző alkalmazásával, az 
aláírásával hitelesíti.



8 BARS

A közönség köréből
Az aiábbi levelet kaptuk:
Iien tiizlelt Szerkeiztő Ur!
Visszatérek legutóbbi városfejlesztő be- 

azélgetéaflnkre, amelyben néhány felvillanó 
Ötlet kepeién említettem meg azt a tömér
dek tennivalót, amely Léva fejlesztésében 
mint a folytonosság szükséges eleme jelent
kezett. E gondolatsor mellett nem tudok el
menni anélkül, hogy a mi boldog emlékű 
nagy városépítő polgármesterünket, Antal 
Gyulát ne említsem meg. Az ö emberfeletti 
erőfeszítése, amikor idegen környezetben, az 
érintkezési nyelv teljes ismerete nélkül, a ha
logatás, vagy egyoldalú kedvezés helyett ma
kacs céltudatossággal az egész Léva fejlesz
tését oly hatalmasan meginditotta. Az ő tett
erejét dicsérik a részleges csatornázás, a ne 
mes Útburkolat helyreállítása a város főút
vonalán és a régi burkolatból nyert keramit- 
tal további utcák nemea burkolaténak elké
szítése. A középületek rgy részének megépí
tése és sok olyan tényező, amelyek a húsz 
év után hazatért látogatók és testvérek elé 
a kellemes meglepetés érzetével együtt a 
városias jelleget, hatalmas fejlődési iramot is 
oda varázsolta.

A Bars legutóbbi számában igen helyesen 
jelölte meg a legközelebbi programmpontként 
a csatornázás további kiépítését. Csupán azt 
hagyta figye'men kivül, hogy ezen csatorná
zási rendszer, amely létesült, csak a felszíni 
szennyvizek elvezetésére szolgál. Szükséges 
lenne tehát oly uj és generális csatorna el
készítése, amely teljesen megoldaná az öaz- 
szes szennyvíz elvezetését éa ezáltal az 
egészség és tisztaság minden hozzáfűzhető 
követelményének megfelelne. Ezen terv meg
oldása évek torán módot nyújtana a szaka
szonkénti csatornaépitésre és a várható la
kásépítkezés csökkenését mint munkaalka
lom pótolni tudná. A városrendezési terve
zet alapja az uj kataszteri felmérés már el
készült és csupán a magassági felmérés lenne 
sürgősen pótolandó. Ezen két adatttömeg is
meretével az általános csatornázás megter
vezhető és gyakorlatilag is keresztülvihető

A csatornázás elkészültével az utcaburko
latok nemes burkolattal helyetteaitendök. Az 
altalaj minősége szerint beton, vagy maka- 
dam alapon kockaburkolat, vagy aszfalt ké
szíthető. Egyidejűleg a járdák kérdését is 
meg kell oldani és pedig az utca szélessége 
és jelentősége szerint aszfalt, vagy szegély
kövek közötti beton vagy egyszerű mészho- 
mokzuzalék járda felülettel.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a kö
rülményt, hogy a városi utaink legnagyobb 
része poros és nyári időben a sfirü öntözés 
dacára sem sikerült azokat pormentessé ten
nünk. Nem felel meg tehát az egyszerű hen
gerelt, vagy makadám ut készitéae, hanem 
az említett nemes burkolatú utakat az ösz- 
szes belső utainkon rendszeresítenünk kell.

A Mártonffy utca burkolata azinte iskola
példája annak, hogy a magas fentartási költ
ségek mellett állandó por és sár borítja az 
ut felületét és igy racionálisnak ezen burko
lat megválasztása nem mondható. Ezen a 
hibán sürgősen segitenünk kell. S csak ter
mészetes, hogy ezen a nyomon a többi po
ros és sáros városi utcák burkolatán is.

A közlekedés torlódásának kiküszöbölését 
jelenti, ha a Malomhidtól a Simor utcán ke
resztül az uj szolgabirói hivatalhoz és foly
tatva és a vármegyéhez Kálvin ndvari olda
lán jól megépített utat létesítünk. Ezen a 
részeken a csatornázás már elkéss ült s igy 
műszaki akadálya nincs a gyors megoldásnak.

A vasúti hozzájáró ut igen rossz állspotban 
van s ezen csupán a teljes átépites segithet. 
Az úttest megfelelő kissélesitése és az autók 
részére az állomási épülettel szemben egy 
parkhely építése lenne eme megoldás lényege.

Nem szabad elhanyagolnunk a mi kedves 
Tabánunk utcáit sem, ahol az utak vonalve
zetése, alapos burkolást, járdák létesítése és 
duslombu fásítás teremtsen egy derűs, jel
legzetes kedvességében megnyerő városrészt.

A Bem utcán keresztül meg kell teremte
nünk a fejlődő Kákával az egyszerű össze
köttetést.

A Káka további fejlesztése és az utjának 
pormenteaitése égető feladat, mert hiszen 
ideiglenes pótolja a (el nem szabadult ki
ránduló helyeket is egy uj egészséges vá
rosrésznek veti meg az alapját. Nem lehet 
ez alkalommal figyelmen kivül hagyni az 
Ördög-árok szabályozását és befedését sem, 
mely állandó terv maradt sajnos a megva
lósítás minden nyoma nélkül. Ha meggon
doljuk, hogy ezen fertőző szennycsatorna mel
lett egy uj városrész épü t és az üdülésre 
szánt nyaralók alján a nyári hónapokban 
ilyen bűzfészek létezik, elszorul a szivünk és 
gyors megoldást sürgetünk.

Az utcák átépitésének tervei készen van
nak. A közmunkák megindítása tehát csak 
az időjárás és pénz kérdése. Adja Isten, hogy 
hatóságaink szeretetteljes gondoskodása, a 
város közönségének támogató megértése és 
lankadatlan sürgetése megérlelje éa tetté 
váltsa az elgondolásokat.
Léva, 1939. január 19. LAU FÉR OSZKÁR.

— A LÉVAI TÜDŐGONDOZÓ rendeléseit 
január 16 án megkezdte. Rendelési órák : 
héttőn és csütörtökön d. u. 4 érától.

— KI AKAR RENDŐR LENNI? A m. kir. 
rendőrség vidéki őrszemélyzete létszámának 
kiegészítése céljából a közeljövőben próba
rendőri állások kerülnek betöltésre. Próba
rendőrnek az vehető tel, aki: 1. magyar ál
lampolgár, 2. életének 21. ivét betöltötte, de 
26 évét fül nem lépte, 3 nőtlen állapotú, 
4 teljesen egészséges, erős testalkatú, 5 lég 
alább 170 cm. testmagasságu, 6 igazolja, 
hogy katonai kötelességének akár a magyar, 
akár a cseh-szlovák hadseregben eleget tett,
7. a magyar nyelvet birja, 8. büntetlen elő
életű. A felvételt a m. kir. rendőrség vidéki 
főkapitányságához címzett kérvényben kell 
kérni. A kérvényhez csatolni kell: 1. szüle
tési anyakönyvi kivonatot, 2. magyar állam
polgársági bizonyítványt, vagy ennek hiányá
ban községi illetőségi bizonyítványt, 3. nőt
lenséget s büntetlen előéletet tanúsító hely, 
hatósági (községi) bironyitványt 4 a vég 
zett legmagasabb iskolai bizonyítványt, 5. a 
magyar vagy cseh-szlovák katonakötelezettség 
teljesítését igazoló okmányt. A kérvényt a 
folyamodó lakóhelyéhez legközelebb eső m. 
kir. rendőrkapitányságon legkésőbb folyó év 
január 30 áig a folyamodónak személyesen 
kell benyújtania, amikor is a folyamodó elő
zetes orvosi vizsgálat alá kerül. A kérvények 
a következő m. kir. rendőrkapitányságokon 
nyújthatók be: a balassagyarmati, bereg
szászi, győri, érsekujvári, esztergomi, jolsvai, 
kassai, komáromi, lévai, oionci, magyar
óvári, miskolci, munkácsi, rimaszombati, rozs- 
nyói, salgótarjáni, ungvári és váci m. kir. 
rendőrkapitányságokon. A kérvényeket 2 pen
gős okmánybélyeggel, a kérvény bélyegte'en 
mellékleteit pedig 30 filléres okmánybélyeg
gel kell ellátni. Szegénységi bizonyítvány csa
tolása esetén úgy a kérvény, mint annak 
mellékletei bélyegmentesek Mindm egyéb 
felvilágositást az a rendőrkapitányság adja 
meg, ahol a folyamodó kérvényét benyújtja. 
Budapest, 1939. évi január hó 10 én. — 
Baksa János s. k., főkapitány.

— A MEZŐGAZDASÁGI IPAROK NAGY
SZABÁSÚ SZEMLÉJE LESZ az országos 
mezőgazdasági kiállítás. — A március 22 én 
megnyíló országos mezőgazdasági kiahitás 
előkészületei már jelentősen előrehaladtak. A 
tenyészállat csoportokban a bejelentések ha
tárideje már lejárt, feldolgozásuk még folya
matban van, annyi azonban máris megálla
pítható, hogy a bejelentések alapján a múlt 
évit is meghaladó létszámú éa minőségű 
lesz a tenyészállatkiállitás. A többi csopor
tokban is igen előrehaladtak az előkészületek. 
Az idei kiállításnak kiemelkedő része lesz és 
bizonnyal nagy érdeklődést fog kelteni a me
zőgazdasági iparok hatáskörébe váró kiállí
tás, amelyet a földművelésügyi minisztérium 
mezőgazdasági kisérletügyi intézményei ren
deznek. Ez a kiállitás felöleli az erjedési, 
konzerváló, a burgonyafeldolgozó iparok, a 
keményitő, keményitőssirup és krumplicukor
gyártás, a szőlő, illetve a must és bor fel
dolgozás, a gabonafeldolgozás, a száraztészta
ipar, a sütőipar, a paprika- és takarmányipar 

ismertetését. A kiállitás a felsorolt mezőgaz
dasági termények ipari feldolgozásának be
mutatásán kivül érzékeltetni fogja ezeknek 
az iparágaknak a mezőgazdasági termeléssel 
való kapcsolatát és ennek megfelelően kiter
jeszkedik a megfelelő ipari növények ter- 
meaztésére vonatkozó adatokre is. A kiállí
táson résztvesznek : az Erjedéstani Állomás, 
a Szőlő- és Borgazdasági Központ Kísérleti 
Állomás, a Székesfővárosi Vegyészeti és É el- 
miszervizsgáló intézet, a Gabona- és Liazt- 
kisérleti Á'lomás, az Országos Chemisi Inté
zet, a szegedi és a kalocsai vegvkisérleti ál
lomások és az Állatélettani és Takarmányo
zási Kísérleti Á'lomár. Ennek a kiál ifásnak 
az anyagát felhasználják a Budrputen ez év 
ju'iusában a nemzetközi mezőgazdasági ipari 
kongresszus alkalmából rendezendő mező
gazdasági ipari kiállitás céljaira is. A kisér
letügyi intézmények mezőgazdasági ipari ki
állítását kiegészíti a M Kir. Külkereskedelmi 
Hivatal kiállítási csarnokában a mezőgazda
sági ipari kész termékek értékesítésére vo
natkozó kiállítási anyag. Az országos mező
gazdasági kiállításnak a mezőgazdasági ipa
rokra vonatkozó anyaga tehát részletes képet 
fog nyújtani ezeknek az iparoknak közgaz
dasági és mezőgazdasági jelentőségérő'.

— NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁNK. 
Láva város népmozgalmi adatai az 1938. 
évről az él ami anyakönyvi hivatal kimuta
tása szerint: Születések száma 259 (ebből 
leány 122, fiú 120. halva született 17). Há 
zssság 107 kötetett. A halálesetek száma 
felülhaladja a születések számát, mert 271 en 
haltak meg (ebből 48 gyermekkorú, 120 
férfi és 103 nő). Itt azonban tekintetbe kell 
vennünk azt a tényt, hogy a lévai kórház
ban számos vidéki ápolt is elhunyt, akiknek 
ha'álozását a lévai anyakönyvi hivatalban 
anyakönyvelték, igy megállapíthatjuk, hogy 
Léván a születések és a halálozások száma 
uem mutat eltolódást, hanem kb. egyszinten 
mozog.
- NEM ELEGENDŐ A GYÜMÖLCSFÁ

KAT PERMETEZNI a kalifornia pajzstetű 
ellen, mert ez a pajzstetű egyéb gazdasági 
és erdei fakon, csemetéken is megél és rend
kívül elszaporodik, úgyhogy a közelben lévő 
gyümölcsösöket megfertőzheti. A „Magyar 
Gyümölcs" legújabb száma ismerteti azokat 
a másnemű fákat és cserjéket, amelyeken a 
pajzstetű megél, amelyeket tehát permetezni 
szintén szükséges. Erről, valamint a gyümöl
csösök műtrágyázásáról, a konzerválásra al
kalmas gyümölcsfajtákról, Magy'arország 11 
évi gyümölcskiviteli adatainak tanulságáról, a 
szőlő-, zöldség és virágtermesztés, valamint a 
baromfitenyésztés és méhészet gyakorlati ten
nivalóiról ir részletesen „A Magyar Gyü
mölcs" januári száma, amelyet lapunkra való 
hivatkozással mutatványszámképpen díjmen
tesen megküld a kiadóhivatal, Budapest, IV. 
Gerlóczy ucca 11. III. 2.

..Magyar a magyarért" 
akció javára

Felvidékitől tiz pengő érkezett hozzánk. 
Rendeltetési helyére juttattuk.

Gyászköszönetek
Mindazon rokonnak, ismerősnek, valamint 

a malomüzem vezetőinek és munkásainak, 
összes jóakaróinknak, akik édesapánk elhunyta 
alkalmával fájdalmunkban együtt éreztek és 
utolsó útjára elkísérni szívesek voltak, ezúton 
fejezzük ki köszönetünket.

PINKE és RAKOVSZKY 
családok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Éder József Német Margit fia Gábor 

Kálmán — Kósa Lajos Pricsek Julianna fia Lajos.
Házasság. Mészáros Gyula r. k. Bartal Mária 

Ivanovna r. k.
Halálesetek. Koponics József 68 éves — Simo- 

nics Károly 66 éves — Orbán János 68 éves — 
Akucs Sándor 88 éves — Mészáros Jenő 21 éves — 
Meller Manóné sz. Deutsch Berta 53 éves — 
Glauber Jenöné sz. Herczog Gizella 37 eves.
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Léva város

426-1939 szám.

Hirdetmény.
A földművelésügyi minisztérium növényter

melési hivatala az 1939. évi tavaszi vetőbur
gonya kiosztási tevékenység során március hó 
folyamán történő szállítással „Ella, Őszirózsa 
és Gülbaba" vetőburgonyát szállít.

Az akció kétféle módon bonyolítható le:
a) készpénzfizetéssel — mely esetben árked
vezmény van —, b) kamatmentes hitelezés
sel, amelynél a vételár egyharmad részét előre, 
a kétharmad részt pedig október 31-ig kell 
megtéríteni.

Felhívom az érdekelteket, hogy abbeli igé
nyeiket a Városházán (városgazdái hív.) leg
később 1939. évi január hó 25-én déli 12 
óráig jelentsék be, ahol a szükséges informá
ciókat is megkaphatják.

Léva, 1939 január hó 20-án.
KLAIN ÖDÖN, 

városbiró.

Léva város

258/1939.

Felhívás
Léva város elöljárósága felhivja az adófize

tőket, hogy állami adóhátrálékaikait és azok 
járulékait Léva város pénztáránál (Városháza,
I. emelet 11 szám) 8 napon belül különbeni 
végrehajtás terhe mellett fizessék be.

Közli továbbá, hogy a folyó évi előírásokra 
befizetések negyed évi előleges részletekben 
esedékesek (február 15, május 15, augusztus 
15 és november 15).

Léva 1939 január 19-én.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

| I - Bem utca 10 szám, Sugár-
LaKaSOn) féle házba (földszint) he
lyeztem át. Engel Mór. 122

LJ - az Ady utcában eladó, vagy bérbe-
11 aZ adó, megbízott: dr. Strasser Elemér 
ügyvéd Léván. 123

a i'l szalongarnitura eladó. Ugyanott 
/AntIK urileány teljes ellátást kaphat. 
Cim a kiadóban. 126

D, ,, szoba azonnal kiadó. —
DUtOrOZOtt Magtárköz 2, Bakerné- 

nál. 127

M; I „ fa- és cseréppipák,inaennemu dohányzó kellékek, 
Írószerek, papíráruk legolcsóbban szerezhetők 
be M. Dobrovitzky trafik és papirkereskedé- 
sében, Léva, Bástya utca 2. 128

!/■ J - két utcai szoba fürdőszobával, 
iXláűO Horthy Miklós ut 13 szám alatt. 
Azonnal elfoglalható. 129

Kétszobás
23 szám alatt.

uj ház, eladó vagy bérbe
adó. Érdeklődni Barsi u.

130

príma hegedű eladó. Cim a kiadóban.
131

II- 1 modern, 3 és 4 szobásak, 
LaKaSOK teljes komforttal, kiadók. — 
Horthy ut 11 alatt. 133

T ■ . • I -- különbejáratu szobát ke-
I ISZ1VIS61O rés csöndes helyen. Cí

met a kiadóba. 135

Kiadó kis kétszobás ház kerttel Tóth 
Ede utcában. 138

I/..I.. I ■ - , bútorozott szobaIxulonoejaratu kiadó Bővebbet
Singer Izidor fűszer, csemege üzletében. 139

TI I - (kiadó) uj ház két szoba, konyha, ElaClO kamra, előszoba, veranda és kert, 
Petec utca 1. 140

/"> . . | ■ j terjesztésé-Osztalysorsjegyek ben jártas 
ügynökökkel összeköttetést keresünk, Gutt- 
mann Géza banküzlete Budapest, VII. Rákóczi 
ut 4 142

Mezőgazdasági gépészi 
állást keres saját műhelyfelszerelésével és vál
lal bármilyen e szakmába való munkát. Cim 
a kiadóban. ns

Ipari, üzemi, kórházi és 
tudományos laboratóriumi 
felszerelési cikkek. Tan
szerek ! — Fényképészeti 
eszközök !

Calderoni r.t.
BUDAPEST, IV., VÁCI U. 50.

Az Angol - kisasszonyok templomával 
szemben. Tel. 181-228. Alapítva 1819.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség szives tudo
mására adni, hogy

Györki u. 1. sz. alatt

cipész
műhelyt

nyitottam !
Uj munkát, mindenféle 
sárcipöjavitást is vál
lalok. Kérem a n. é.
lévai közönség szives 
pártfogását, tisztelettel

Biró Gyula
cipész, Léva.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk 'aszra szolgáló levelezőlapot csatolni

A. központjában egy kétágyas és varos egy egyágyas szoba kiadó.
Deák Ferenc utca 15. 145

Jókarban lévő fehér asztal-sparheltet 
keresek. Dobó u. 6. 117

Alkalmi vétel ! gyeskereskedés 
vidéken azonnal bérbeadó, vagy újonnan épült 
adómentes házzal komplett, olcsón eladó. Bő
vebbet Keusch vegyeskereskedésben. 119

| I ' komfortos, áll három szoba, kony- 
LaKaS ha, fürdőszoba, összes mellékhe
lyiségek és kertből, Honvéd utca 56 szám 
alatt, április hó 1-től kiadó. Érdeklődni lehet 
Koralewsky Rezső főjegyzőnél. 121

Hivatalos menetrendek: NYITRAI könyvesboltjában.
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Epitötelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó. Tűzifa

rí I - Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
ulduO vebbet a kiadóban.

I/- I . üzlethelyiségKiadó Báti-u. 2.
és szoba, konyha.

87

A; , nyelvet tanit egyenlőül, nemet ként vagy csopor
tokban Rimanóczy Géza tanár, Léva, gimná
zium. 103

APOLLOmozőóHANGOS

Jan. 11-én vasárnap 2-4 6 és 8.15 órakor 
A SZTÁROK FILMÉ!

HÁROM BAJTÁRS
A mesterien felépített film csupa finom
ság, mulatságos és megható mozzanatok 
keveréke. — A főszerepekben: Róbert 
T A Y L 0 R. Margarett SULLAVAN, 
Franchot TONE és Róbert YOUNG.

A vasárnap délutáni 2 órai előadás
filléres helyárakkal!!

Január 23-án, hétfőn 6 és 8.15 órakor
Január 24-én, kedden 6 és 8.15 órakor

Lebilincselő bűnügyi nagyfilm, szen
vedélyes szivek szerelme és küzdelme.

CSILLAGOS 
LOBOGÓÉRT

Az U. S. A. rendőrség leghíresebb bűn
ügye, a Perry eset. — A főszerepben:

Róbert T A Y L O R, Barbara 
Stanwick, Victor Mc Laglen.
A 6 órai előadások filléres helyárakkal!

Elsőrendű bükkhasáb 
Szlovákiából vagontéte
lekben is előjegyezhető

FEST ERNŐ
fa- és szénkereskedés,

Léva. Baross u. 11. szám. Telefon 144.

LÁTCSÖVEK
::::r Fűtőkészülékek, szemüvegek, 

i:: barométerek és hőmérők

CALDERONI és Társa 
£ iii látszerésznél, Budapest, 
£ g Vörösmarty tér 1 szám.

MACZÁK ISTVÁN*
25 éve fennálló géplakatos műhelye 

és vasöntödéje, Léva.

VÁLLALJA : mindennemű elektromos 
gépek készítését és 
javítását.

Érdeke minden elktromos géptulaj
donosnak, hogy gépeinek javítását, 
vagy tekercselését erre a célra ké
pesített iparossal végeztesse. Szak
szerű munka a legolcsóbb. Becses 
érdeklödöknak díjtalan szaktanács és 

árajánlat I

1888—1938
JUSZT FERENC - ÖZVEGYE
LÁTSZERÉSZ ÉS FOTOSZAKÜZLETE 

BUDAPEST, IV. 
MUZEUM KÖRÚT 19.

TELEFON : 386-168. 
FIÓKÜZLET: Vili. BAROSS-TÉR 3.

OPTIKUS ÉS FOTOKERESKEDÖ

Libái és MÁRZ
Budapest, VI., Teréz-körut 54.
Nyugati pályaudvarral szemben. 
Podmaniczky-utcai sarokházban.

Cégtulajdonos: Özv. MÁRZ KÁROLYNÉ. 
Tel. 310-704.

SZUPERFOSZFÁT,
KÁLIS Ó, KNSAVAS 

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

Berczeller
Jenő, Budapest, 

:Ü:í:h V., Nádor u. 12.

Magyar ember 
magyar gyártmányú 
rádiókészüléket vásároljon!

RÁDIÓ CENTRAL

KERN TESTVÉREK

legrégibb műszaki és rádió szak
üzletében Léván Alapiitatott 1881.

Munka- és nép gázálarcok 
egyedárusitó lerakata 1

(Építkezés tartamára ideiglenes 
üzlethelyiség Széchenyi u. elején)

Január 27-én, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Január 28 án, szombaton 6 és 8.15'órakor 
Jan 29- én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor

A magyar filmgyártás kimagasló teljesít
ménye, JÓKAI MÓR felejthetetlen és 

legszebb regénye:

FEKETE 
GYÉMÁNTOK

Rendezte: Vajda László. Főszerepekben a 
magyar színjátszás reprezentánsai, mint:

Jávor Pál, Törzs Jenő, Szeleczky 
Zita, Csortos Gyula, Mály Gerő, 
Rózsahegyi Kálmán, Greguss Zoltán
Ne mulassza el megnézni a magyar 

filmgyártás e remekét.

VADÁSZFEGYVEREK,
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK !!
KERÉKPÁROK,
GRAMOFONOK ÉS
LEMEZEK LEGÚJABB
FELVÉTELEK!
LŐPOR- ÉS
ROBBANÓSZER ÁRUDA!!

Baroska J. Léva.S^4^

I—I o
Ki
Oí

Ma, 2 órakor filléres helyárakkal, 4, 
6,és 8.15 órakor rendes helyárakkal! 
JÓKAI MÓR halhatatlan regényének 

remekbe szabott filmváltozata I

AZ ÚJ FOLDESÚR
Főszereplők: Csortos, Jávor, Somlay, 
Egri Mária, Uray, Gordon Zita, Rózsa
hegyi, Mály, Makláry, Lázár Mária. 
Ajánlatos jegyekről elővételben 

gondoskodni I

Jan. 25-29-án, szerdán és csütörtökön 
este 6 és 8.15 órakor Nóti Károly 
zenés vigjátéka:

HETENKÉNT
EGYSZER alakítása^ 

Partnerei: PERCZELL ZITA, Földessy, 
Vaszary Piri, Salamon Béla, Mály G. 

Jan. 27-28-29. Pénteken és szombaton 
6 és 8.15 órakor, vasárnap 2-4-6 és 
és 8.15 órakor. - (Az első előadások 

filléres heíyárakkal)

Feketeszáru
cseresznye

HUNYADY Sándor színmüve nyomán

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


