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A mi leventéink
Elnézem őket, ezeket a pirospozs

gás. vidám fiukat, amint gyakorla
toznak az öreg kaszárnya melletti 
gyakorlótéren. Csupa élet, csupa 
öröm az egész nagy térség. A sza
badság szele megérintette a mi fia
talságunkat is és most kitűnő, kép
zett katonai vezetés alatt boldogan 
készülnek az igazi életre.

Erős és boldog ez az ország va
lóban csak úgy lehet, ha fegyelme
zettek, kötelességtudók, karakterek 
a fértiai. Erre neveli a mi fiatala- 
inkat a levente intézmény. Magyar
országon, az anyaországban már 
évek óta bevezették a levente ok
tatás. Néhány év telt el a kezdettől 
csupán, de már is érezhető a levente 
oktatás megbecsülhetetlen nevelő ha
tása. A levenle oktatást nyert fia
talságunk tud boldog lenni és örülni 
az életnek, de komoly célok érde
kében tud erős, fegyelmezett lenni 
és megállja helyét becsületesen a 
munkájában is.

A levente oktatás, amely az egész 
országban már évek óta szerte hinti 
az erős, fegyelmezett Magyarország 
feltételeit, már Léván is elkezdte ál
dásos, ifjúságot átformáló működé 
sét. 1939 január 26 ika óta az öreg 
kaszárnya melletti gyakorlótéren va
sárnaponként fiatal lévai fiuk sora
koznak egymás mellé és csillogó 
szemekkel hallgatják az oktatásukat, 
akik az első órákon feltárták előttük 
a levente intézmény nagy célját, 
amelynek ez a három alappillére 
fogja össze az egész mozgalmat: 
Hit, Hűség és Erő. Ezek azok a 
levente erények, amelyek bátor, ka
rakteres férfivá zsenditik a magy: r 
ifjút és a jövendő nagy magyar cé
lok érdekében megacélozzák 
geit, megacélozzák az izmait és be
csületessé, jóságossá, de erőssé te
szik a síivét-lelket. A leventék so
kat fáradoznak azért, hogy a boldog 
béke éveiben az ország becsületes 
dolgozói legyenek és azért is, hogy
ha az ország éldeke úgy kívánja, 
fenntartás nélkül, bátran harcolva 
küzdeni tudjanak a haza sorsáért.

Leventének lenni nem könnyű 
feladat, hanem egy egész embert 
kívánó magasztos hivatás. Leventé
nek lenni, őszinte revíziót jelent ; 
lemondani a kényelmekről, a meg- 
szokottságokról, önfegyelmet és ön
megtartóztatást gyakorolni önma
gunk felett, de ha egyszer a levente 
igazán átérzi feladatának komoly 
kötelességeit és örömeit, annál szebb, 
uj világ tárja ki előttük kapuit. Ezek-

Az adózásról szóló kormányintézkedés
A pénzügyminiszter u n külön rei.deieiten 

szabályozta * visszacsatolt Főividék pénz
ügyi igazgatását, a hivatalok beosztását, n 
régi adóhátralékok behajtásit r sz uj adók 
kivetését és kezelését.

A p^nzügymini»’téríumn--k e rendelkezé
seket tartalmazó 200 — 1939 P. M. sz ren- 
de'etAt, mely & Budapest Közlöny január 
15 bi 12e« számában jelent meg, itt 
ismerte j ik.

A házadó 

kivetés*  cé'jáhól kötelmek a lakóházak éa 
mán áll*jrJlefü  ópü etek tényleges birto
kosi 1939. é»i f-bru«r hó végéig a húz 
nyersjftvt-deiméről bevallás*  •dói. Az olyan 
<pü eteknél, amelyek az 1939. év élőit ház- 
ősz é yedókAteszterben voltak felvéve és 
tU’jdonosaik h*zosptály«d-1  fizettek, elc- 
perdő » lakrészek és mellékhelyiségek szá
mat m gjelöloi.

A hí vallást az erre a cá’ra szo'gáló nyom
ta' vanyon annál a községi elöljáró Ságnál 
(v rosi adóhivatalnál) keli beadni, amelynek 
terű “ é : az épület fekszik.

A bézbérbevB'iási ivén az 1938 év utolsó 
évre d*ben  (h‘zbérnegyedbe ) járó nyers 
pv d l-nmek egy te'jes évre átszámított, 
v<. Hé.cy éviegyrdr' e,ő összegét keli 
b vxlani. Hí a hérnem n-ayedévenkint fize
tendő, ad.'aiepul az 1938. évi november 
Ív napra eső nyers hí; bír jövedelemnek 12 
hón-pra áts án bolt összi gél kell bevallani

A d«dó a>á nem eső udvartér éa házi
ke f h-sz áfáért fizetett bérösszegét abban 
ez »se b n fa a há»adóal*phoz  kell számi- 
tir i, h »z érte járó bérösszeget az épület 
béré’ö- e'IQönitve állapotot ék meg.

A b-rl’e nem »dott lakásoknál vagy lak- 
rée né hí riövf dni ’m h1 nvában azt a 
h's•'n'rték’t k»il nvpj obi, »m*lyet  a 

krés;ért béibesdas utján 
lehelne írni. H*  az epükben bérbeadóit 
he yi*é^  ’ircs • te«-wegrs birtokos a 

hheti; i yen es»- 
te h • • ' !• ' mi ir. adóhivatal
é ’ep tia m g.

F<- hRte'merás’ kspt*k  - pén fiHyigazgató- 
s gok, hogy akár a Míve’ó i akár a jojor- 
vos'etl eljárás során méltányosan, de leg- 
fe jehb * Ivphisehb hsszonértékek összegé- 
b. piti zoy t háztulajdonosok
Ja!’ r h sz'n r'ét’<!*kik  keresetképte- 
lerek /’s cn k ” é 6 h* 7U*  «'gy részé

nek a megérzéseknek az ifjúságba 
való átültetése az első feladata a 
vezetőknek, akik különben a lévai 
levente anyaggal megvannak elé- 
gedv • Kitűnik ebből az tehát, hogy 
a húsz éves cseh történelem hami- 
sitás a lévai magyar vért nem tudta 
megfertőzni.

Öröm elnézni fiaink gyakorlato
zását. Sajnos azonban igen sokan 
a fink közül nyomorúságos nyári 
ruhákban vannak felöltözve. Soknak 
nincsen meleg kabátj ? > némelyik
lyukas cipőben szál'dg d a nedves 
talajon. Féltve őrzött kincsünk a mi 
leventéink. Az egészségei magyar 
jövő növekedik bennük. Kötelessé

nek Lérbc^duSábói Úrijuk faun magukat. 
Erre a kivételes elbánásra a bérhízak fu’ej- 
donoaai igényt nem tarthatnak.

Az 1939 évre átmeneti eg az állandóan 
adómentes épületekről is rész’etes bevallást 
kell ad' i és ebbpn meg kell jelölni nz épü
leteknek szt a rendeltetéséi, amelynek alap
ján az épület tulajdonosa az állandó htzadó- 
mentességre igényt tart.

A háíbérbevallási iveket a községi elöl
járóság (városi adóhivatal) vizsgá'ja felöl s 
azokra sz épületekre nézve, amelyeket a 
tulajdonos maga használ és h&szonérték 
bevallva nincs, a helyszíni eljárást megfelelő 
sorrendben azonnal kiülni.

A házadókivetést 1939. május hó végéig 
kell befejezni.

Különös figyelem az arányos
ságra és méltányosságra

A rendelet e őirja a m. kir. edöhivatalok 
részére, hogy szoknék a fe ülvizsgálat porán 
különös gondot kell forditaniok arra, hogy az 
egyes adóhivatali körzeteken belül a kivetés 
arányossága és az adó méltányos megállapí
tása biztosíttassák.

A már engedélyezett id iglenes házadó- 
mentességek az engedélyezett időtartam le
jártéig érvényben maridnak. Azokra «z 
újonnan emelt épületekre, amelyeket az 1938. 
évi november hó 1. napja után vettek h»sz- 
nálatbe, a tényleges birtokos kérelmére a 
ezen rendelet hHláybe epése idejében ér
vényben lévő rende kévések szerint járó ház- 
adómentességel kell engedélyezni.

Az építkezésnél érdekelt 
szakmák figyelmébe 1

Azok a törvényhatf'sági joggcl fe!ruházott 
és azok a megyei városok, amelyek nagyobb 
terjedelmű is kiváó fontossággal bíró város
rendezések végrehajtása cé jAból a pontosan 
megjelölendő területen emelendő uj épületek 
rer dkivöli ideiglenes házadó-mentességben 
való részaritesére tartanak igényt, a rende
zésre szoruló területek pontos megjelölése 
meilelt a varos közgyűlése, illetőleg képviselő
testülete u ján előterjesztést tehetnek. A 
kérelmek tárgyában külön rendelet fog 
intézkedni.

Általános kereseti adó, vala
mint jövedelem- és vagyonadó 

kive'é=e c*  jából az Adóalanyokat és adótér

günk róluk gondoskodni és az 
egészségüket megóvni. Bizony sok 
a szegény fiatalember közöttük, 
akiknek nem telik melegebb ruhára, 
vagy jó, erős cipőre. A fiuk bizony 
ily silányan felöltözve a meghűlés
nek ki vannak téve. Ezért a megye 
és város vezetőségének, társadal
munk illetékes tényezőinek figyel
mét felhívjuk, hogy a szegény le
venték felruházása érdekeben indít
sanak mozgalmat. Megérdemlik az 
érdeklődést és a támogatást ezek a 
fiuk, akik életüket és vérüket szí
vesen, lelkesen feláldozzák értünk 
és a drága Magyar hazáért.

Dr. K. L 
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gyakst mioden visszacsatolt községben és 
városban az 1939 évre össze kell írni.

A bevallásokat a Fiividéken ez évben ki
vételesen április hó végéig kell benyújtani 
annál a községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál), ahol az adókötelea állandóan la
kik vagy tartózkodik.

Kivételesen az elmúlt évre voatkozóan a 
bevételeket és kiadásokat, valamint a tarto
zásokat és követeléseket csehszlovák koro
nában is be lehet vallani.

Ilyen esetben az adóhivatal átszámítási 
kulcsa • 100 cieh-szlovák korona = 14 
pengő 28 fillér.

A nyers bevételből ciakis a magyar tör
vények által levorhatónak elismert kiadáso
kat szabad levonásba hozni. Hí a korábbi 
könyvelés során ettől eltérő kiadások is le
vonattak s az eredmény eszerint alakul, az 
adózó köteles ezeket a tételeket külön 
feltüntetni.

Azokat az alkalmazottéba!, akiknek 1938 
évi összjövedelmük a 3G00 pangót megha
ladta, a munkaadó köte es külön bejelenteni, 
hogy ezek az alkalmazottak jövedelemadó 
alá vonassanak. A jövedelemhez számítan
dók a természetbeoi járandóságok is. A 
nyugdíjasokat is be kell jal-nt«ni, ha jöve
delmük meghaladta az évi 3600 pengő’. A 
bejelentés batárideje március 15.

A helyi viszonyokkal ismerős polgárokból 
összeiró bizottságok alakítandók 1

Etek vizsgálják fe’fil sIbö Ízben a beval
lásokat. Működésük május hó végéig be
fejezendő.

Visszamenőleges adóztatás nincs.

Átokra az adózókra nézve, akik üzletüket 
vagy haaconhajtó foglalkozásukat az 1939 
évi j«nuár hó 1. napja előtt kezdték meg és 
»r. 1938 évre megadóztatva nem voltak az 
1938 évre a visszamenőleges megad ztatás 
mellőzendő I

A kereseti adó kivetésének junius 30-áig, 
a jövedelem- és vagyonadókivelésnek suguiz- 
tus hó 1 éig befejezést kell nyernie.

Akiknek a majyar törvényes rendelkezé
sek értelmében könyveket kell vezetniük, a 
múlt évről áthozott összegeket már pengő
értékben kell átvezetniük.

Az egyes vagyontárgyak értéke'ése s a 

jövedelem- és vagyonadó kivetése tárgyában 
később külön általános rendelet fog meg
jelenni.

A mull évről maradt adóhátralékok 

után a kamatodat ki kell számítani, elő kell 
Írni és az 1939. január l e utáni adóktól 
büön kezelve, de be kell hajtani. A hátra
lékot külön adóívben pengőértékben közölni 
kell az adózóval.

Léva a cseh megszállás alatt
V.

.Nem is Majtény felöl, 
Nem is Késmárk felöl, 
Fujdogál a hideg szél. 
Mégis egy éjen át 
Piros csizsmám nyomát 
Hóval lepte be a tél.*  

KERSÉK.

A győztes hatalmak a népek önrendelke
zési joga alapján eldöntötték a magyar Léva 
sorsat ia. Wtso >i elvek alapján a csihik 
véglegesen berendezkedni kezdtek ebben a 
városban, am«ly ezer év óta a magyarság 
egyik vegbástysja volt A csehek egy mo
dern, szabad, demokratikus állam megalapí
tását hirdették széliében az egész világon, a 
valóság azonban az volt, hogy az itt lakó 
magyarokat megfosztották jogaiktól. A cith- 
szlovák állam rbpitasa kicsúfolása volt a 
népek önrendelkezési jogán >k.

Február ll én a csehek a magyar köz
igazgatás eltűrésével kezdték meg gyűlöletes 
uralmukat Rsvasz Viktor kormány megbí
zott váratlanu' megjelent a főbírói hivatalban 
és H<rkányi G u« főszolgabírót a cseh 
kormány megbízásából felmentette hivatalá
tól és azt ő foglalta el. A katonaság uiyan- 
akkor megsráhotta a hadkiegészítő hivatal 
helyi .égéit s G >dits Pnl honvédszázadokt 
erőszakkal eltávolitotta annak éléről.

A város élelmezése egyre súlyosabb gond
ként nehezedett a vezetőségére. A város a 
magyar honvédség által itt hagyott élelmi
cikkeket kiosztotta ez erre rászoru'ó szegé
nyek között. A cseh katonai parancsnok ezt

Folyó adó fizetés az uj 
kivetések megtörténtéig.

Addig, amíg az uj kivetés megtörténik, az 
1939 évi adókat az 1938 évi helyesbített 
előírás arányában kell az esedékesség ide
jében megfizetni.

A befizetéseket elsősorban az 1938 évről 
fennálló hátralékok törlesztésére kell el
számolni.

megtudta és a város vezetőségétől, mint 
hadizsikrnányt visszakövetelte. Hosszas alku
dozások után a város 12.000 koronát kény
telen volt a kiosztott magyar katonai élelmi
szerekért a cseheknek fizetni.

Az elnémított magyar lélek ciakhamar 
felócsudott. Stervezkedoi kezdenek a lévai 
magyarok. Először csak társadalmi téren. 
Egymásután sorba ismét látogatottak lesznek 
az egyes körök és egyesületek. A Lévai 
Kaszinónak 147 és a Kath. Körnek 276 
rendes tagja vöt ebben az időben. Az Iparos 
O vasókör és a K aresztény Munkás Egye
sület is eredményes működést fejtett ki az 
egyesületi élet te élénkítésére. A magyarság 
vezetői felismerik a segítséget. Amig a lévai 
egyesületekben a magyar szó fog uralkodni, 
addig ezt a várost nem kell félteni attól, 
hogy szellemben és lélekben csehszlovák lesz.

Március első felében a lévai magyar egye
sületek meg is tartják sorban egymás után 
tisztújító közgyii és»iket. A Lévai Kaszinó 
elnökévé Huberlh Vilmost, igazgatójává dr. 
Lskner Lászlót, aligazgatóvá dr. Mocty Abát, 
jrgyzóvó Kőitek Ferencet, pénztárossá Schu
bert Tódort, könyvtárossá J iross Ferencet és 
ügyésszé dr. G/apay Edét választották meg.

A Katholikus Körben igazgató lett Dodek 
Jinos, aligazgató Ghimessy J inos, jegyző 
Svarba Ferenc, pénztáros Frasch József, 
könyvtáros Köpetnie zky Kornél és ügyész 
dr. Kmoskó BS a. Az Iparos 0 vasókör is 
megválasztotta ui vezetőségét. E nők Frasch 
József, alelnök Eördögh Lajos, pénztáros

Csúnya lány állást keres
— Fiatal leány nem is lehet csúnya — 

mondjak, akik nem ismerik Aranka kisasz- 
azonyt.

Vannak rosszalaku nők, csinos arcocská
val, vannak mázsás gömbölyűségek, akiknek 
a szeme gyönyörű, vannak selymesen hul
lámzó, aranyazőkehsju piszbafák, akadnak 
szögletes, szabálytalan srcok, amelyeken mé
gis lappang vsiami rejtett báj . . . Aranka 
kisasszonyból éppen ez a báj hiányzik. San- 
kisam tudná megmondani, miért is olyan 
csúnya. Az alakja nem rossz. E ég jó a lába 
is, néha, ködben utánamennek az utcán ka
landot kereső férfias. Az első lámpánál 
azonban, mint mondani szokták, visszafor
dulnak.

Hároméves korában, mikor legédesebbek a 
mosolygó, szöszke cseppségek, Arankának 
már furcsa öreg arca volt és az arca ma is 
öreg és sárga, mint egy mélabu3 kínainak. 
Pedig Aranka mindösste bús. onhároméves.

Ezért nem becézték a szülei úgy, mint a 
két bugát, ezért nevezték az iskolában, az 
egyik tanárnő megjegyzése nyomán „kis ki- 
nizernek*  — és ezért örült mikor végre 
megszabadult az iskolától.

A szü ei sokáig gondolkoztak: milyen pá
lyára adjak, aztán a legszerencsétlenebbet 
választották — kereskedelmit végeztettek 
vele. Menjen el gépirókisasszonynab.

De kinek kell csúnya gépirókisasszony?

Akárhová ment jelentkezni, mély sajnálat
tal adtak tudtára, hogy az állás már be van 
töltve. Néhol tapintatlanul meg is mondták 
neki: .A bizonyitványa megfelelne és a 
atenogrammja is jó — de kérem, nálunk

Irta : BARSYNÉ KAIL IRMA .............. i

felekkel is kel! érintkezni és a kisasszony 
kü seje hm . . .*

H óba volt jó munkaerő, ügyes és gyors, 
évek óta nem sikerült állashoz junia. O thon 
édegéit a szülőnél és igyekezett minden 
munkát e végezni, amit a többiek terhesuek 
találtak A két bún hivatalba járt, uivarlóik 
voltak, — ö pisca járt, takarított, mert 
„minek tartanának leányt, A anyának úgy 
sincs semmi dolga, lega ább nem unatko
zik.*

A húgai levetett divatjamúlt ruháit viselte, 
miért is csináltatnának neki újat, hiszen olyan 
mindegy, hogy mit vesz fel . . .

A lelke mélyén titkos fájdalommal égett a 
sej és, hogy senkisem szereti, nem is szeret
heti, még a saját édesanyja is csak sóhajt, 
ha a szeme elé kerül: Istenem, mi lesz veled, 
ha már nem tudunk rólad gondoskodói ?

Ha kész a nspi munkájával, a sarokba ül 
és maga elé bámul, szomorúan, halálosan 
boldogtalanul. O vésni sem szeret. A köny
vekben szépek a nők, a könyvekben szere
lemről van szó és a vágéu mindenki boldog 
lesz. A könyvekben csúnya nőkkel is történ
nek csodák: egyszer csak kivirulnak, meg
szépülnek, felragyog az életük 1): az ő élete 
mindig ilyen sötét és szomorú lesz, mert 
nemcsak csúnya, hanem szegény is — a gaz
dag nők csúnyaságát elrejti a raftinált öltöz
ködés, ékszer, prém — de ő az a rut kis 
kacsa, akiből sohasem lesz fehér hattyú. ..a 
haja kendsrkóc, a szeme vizenyős, a szája 
vékony és sápadt, az arcbőre likacaos, patta
násos, a szemöldöke seszinü. Minden ruhája 
úgy áll rajta, mintha vasvillával hányták 

volna rá, mert a húgai formásabbak, jobb a 
járásuk . . .

Aranka lehajtott fővel jár az utcán, görbe 
háttal, nem néz rá senkire, hogy őrá se 
nézzen senki.

Az egyik buga menyasszony. Eiténkint 
összebújik a vő egényével, suttognak és csó- 
kolóznak, szorosan egymásbi karolva men
nek sétálni. Aranka néha hosszan u'ánuk néz 
és vizes lesz a szeme . . .

Valamelyik nap újra felbukkan egy állás 
a láthatáron

Mindig akadnak jó emberek, akik sietve 
értesitik öt, ha valaho' állás van kilátásban. 
Szeretik az emborek élvezni a jó szivüket, 
ta’án sikerül valami egyszer ennek a szegény: 
ctuoya leánynak, mi lesz belő e, úgyis veszi 
el senki, legalább el lenne látva és nem 
lenne terhére a szüleinek. Ezek a jó embe
rek nem sejtik, mennyi kin!, megaláztatást 
jelent Arankának elmenni ezekre a helyekre 
és újra, meg újra megkapni a .sajnálom, 
de'-val kezdődő mondatok kíséretében az 
ijedt, utákozó pillantásokat. Újra végigjönni 
az u'cáo, hazafelé, reménytelenül l<hegesz
tőit fővel, irigyelve a csinosan moioiygó ar- 
cocikákat, a táncoslép ü fiatal leányokat, 
akiknek a puszta Iát is boldogság, akiknek 
a szépsége és fiatalsága tőke egy életre.

Gyűlöli ezeket a jó emberiket, akik meg
adnak egy címet, ahol gepirókisasszonyt ke- 
resnek. Éi életében először kijelenti, hogy 
nem megy el jelentkezni. Úgyis hiába I

Fellázad I Ssemébs vágja a szüleinek, test
véreinek életében először: „olyan csúnya 
vagyok, hogy úgysem kellek senkinek I Ron
da vagyok, pocsék, visszatassitó*  — mondja 
és kéjeleg a szavakban, örül, hogy végre ki 
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Balogh Lajos, gondnok Vida Jóná>, jagyzö 
Bakos József fs könyvtáros Bakos Lajos lett.

A magyar egyesületek megkezdték nem- 
xetmentő kulturmuokájukat. A húsz éveB 
esek megszállás tanu’ságai igaeolják a ma
gyar nemzet szempontjából ezeknek az egye
sületeknek felbecsülhetetlen értékű munká
ját. — Az üldözött s elnyomott magyar 
szellem ezekben az egyesületekben talált az 
elnyomás húsz éve alatt meleg otthont. Az 
öregek itt őrizték a magyír hűség tüzét és 
a fiatalságunk ezekben az egyesietekben 
fejlődött ki a magyar szabadság értékes 
harcosává.

1919. március 24 szomorúság és gyász 
napja Léva várOB történetében Erén a na
pon a csehszlovák erőszak a magyar város 
éléről karhatalommal eltávolította a magyar 
vezetőséget.

Bódogh Lajos polgármestert Rrvasz Viktor 
kormánybiztos három férfi társaságában fel
kereste s előadta, hogy azért jelent meg, 
mert a várost a csehszlovák kormány meg
bízásából átveszi és a reáruházott jognál 
fogva a város eddigi tisztviselőit elmozdítja 
állásuktól. Bódogh válaszában ismét hangsú
lyozta régi álláspontját: „Éa a magyar állam 
törvényes képviselője vagyok ebben a ma
gyar városban. A csehszlovák kormánybiztos 
intézkedését törvényesnek el nem ismerem.“

Dr. Ravasz Viktor ezután arra kérte a 
polgármestert, hogy hivassa be Klain Ödön 
főjegyzőt és dr. Horváth József főkapitányt 
is, mert nekik, mint a város főtisztviselöinek 
külön is kiakarja hirdetni megmásíthatatlan 
határozatát. Amikor Klain főjegyző és dr. 
Horváth fökapitánv a polgármester szobá
jába lépek, dr. Rivasz Viktor az asztalra 
ütve kijelentette, hogy a városban átveszi a 
hatalmat a csehsz'ovák kormány nevében és 
Bódogh Lajos po'gármestert, Klain Ödön fő
jegyzőt és dr. Horváth József fekanitányt 
azonnali hatállyal felmenti állásuktól. Majd a 
vele jött idegen urakra rámutatva ezt 
moodta : „Van szerencsém sz uraknak be
mutatni Láva uj polgármesterét, dr. Zosi'ák 
András, uj föiegvzöjé', Rieczky Ernő és uj 
főkapitányát, L“hociky Pál urakat. Ők lesz
nek ezentúl a város uj főtisztviselöi. Ezen 
határozatom megfelebbezhetetlen, de aki 
mégis többet akarna tudni, az forduljon dr. 
Micsura zsupán úrhoz * 

meri mondani hangosan, szinte fellé egztk ki- 
rsgyog ettől a bátorságtól. Hát igen nézze
tek rám és szégyeljétek magatokat, hogy 
szépek és fista’ok vagytok, ez az és életem, 
hát mit tudjátok ti, mit szenvedek, milyen 
boldoggá tenne az az ember, aki egyszer 
egy bókot mondana, üres és sima beköt, 
vagy megcsókolná a kezem . . . csak egy
szer életemben lehetnék szép I

A két húga megdöbbenve néz egymásra 
és újra Arankára. Hirtelen megértik, hogy a 
nővérük hús és vérből való fiatal leány . . . 
szinte hihetetlen . . .

— Aranka, — mondja bizonytalanul a 
kisebbik — ez fu'zás. Hiszen te . . . nem 
is vagy olyan rettentően csuoya. Csak el 
vagy hanyagolva. Ha elmész jelentkezni, oda
adom neked az uj kabátomat és a kis fekete 
kalapomat a lószőrfátyóllal. Majd ha fizeté
sed lesz, te ia csináltathatsz szép ruhákat és 
tudod, hogy az ember mindjárt egészen más, 
ha jól van felöltözve,

— Aranka, — mondja hirtelen buzgalom
mal a másik — itt van három pengő, elkí
sérlek a kozmetikai intézetbe, csináltass egy 
arcápolást. Ha jól kikészítenek, nem fogsz 
ráismerni magsdra. Itt van még ötven fillér, 
borravalónak, kérd meg n Manci kisasszonyt, 
az nagyon ügyes. Fodrászhoz is el kellene 
menned.

Összeadják a pénzt a fodrászra és mani
kűrre is Izgatottan felöltöztetik Az uj, jól
szabott ruba, m-g a sima, sötét felöltő kitü
nően áll raj'a. E mennek a kozmetikai inté
zetbe Aranka szédül és valami furcsa öntu
datlansággal hagyja, hogy gőzöljék, pofozzák, 
nyomkodjak, viliauyozzák, bekenjék az arcát 
fehér, rossz szagu péppel, ami rászárad a 
bőrére és megint lemossák és tépik a sze
möldökét és kikészítik ... Az arca rózsás 
lesz, a szája piros, a pillái feketék — a

Bódogh Lajos, aki türelemmel hallgatta 
végig ezt az ui csehszlovák bemutatkozást, 
energikus hsngou válaszolt a csehszlovák 
kormánybiztosnak: „Vegye tudomásul ura- 
vágod, hogy a történteket én el nem isme
rem törvényesnek. Magamst továbbra is Léva 
város törvényesen megválasztott polgármes
terének tartom. Az állásomban továbbra is 
megmaradok. E helyről csak a fegyveres 
erőszak tavolithst el.“

Kain Ölön főjegyző ezután kijelentette: 
„Én m*gam  is a jog'olytonosság alapján 
állok". D-. Horváth József főkapitány pedig 
kivörösödve a megbotránkozástól, szinte 
kiabálva mondta az uj cs-hsz.ovák veze'ő 
ségnok: „Én is csatlakozom a pogárm'ster 
és a főjegyző ur nézetéhez, mi mindannyian 
csak az erőszaknak engedünk, de csak a 
tettleges erőszaknak."

Ravssz Viktor csehszlovák kormánybiztos 
erre dühösen kiment a teremből, mig a 
bentmaradottak némán és szótlanul vár> koz
tak. A három magyar vezető határozott, éré 
lyes fellépése lá'hatólag megdöbbentette a 
jelen érő csehszlovák újvárosi vezetőséget is.

Pár perc múlva Ravasz Viktor fegyveres 
katonák kíséretében visszajött, majd rámuta
tott a három magyarra és szlovákul a k> fo
náknak azt mondta : „M-gpar»ncso om, hogy 
ezt a három m-gyar férfit azonnal távolit- 
sátok el a varosháza épületéből." A katonák 
ka-onragsdták Bódogh L>jos pogarmestert 
és tárasit és lek isír tök a loiyosó lépcsőin ki 
az utcára.

A katonák visszavonultak a városháza 
épületébe, majd lassan bezárult a városháza 
nagy kapuja a város régi, hűséges, igaz ma
gyar vezetői mögött.

Bódogh Lajos a lelkében összetört magyar 
fe nézeH sóhaj va az e'h'gyott néma polgár
mesteri ablakokra. „S-egény Léva, drága 
magvar varosom.4 S a honfibánattal telitett 
szivböl a bús szemeken keresztül a vérző 
hazáért lassan hullani kezdtek a forró 
könnyek.

Érdekes megemlíteni, hogy az egész eljá
rásról a csehszlovák bizottság jegyzőkönyvet 
akart felvenni és Ri-czíy Ernő, az uj fő
jegyző szlovák szótára nem lévén, nem tudta 
szlovák nyelven leírni az eseményeket. Ma
gyar nyelven készítette el feljegyzéseit.

szeme ettől rejtelmes és sréptckintr'ű „Csak 
diszkréten*,  — mondja a húga, aki maga is 
gyönyörködik az rredményben. Marci kis
asszony a legnagyobb ambícióval gyötri, keni, 
pofozza.

Utána elmennek a fodrászhoz, aki Aranka 
kenderkóc héjat csigákba csavarintja, a kör
meit is rózsáira lakozzák — és Aranka most 
már nyugodtan indu hat az adott c mre. Mi
kor egy kirakatban megpillantja tükörképét, 
alig ismer megára. A hátát is kiegyenesíti, a 
járása is dé'cegebb

Uryvéd táblája. Becsenget. EUadja a mon
da ivaójáh Az ajánlólevelet. A kérvényét.

Az ügyvéd mnvorva, száraz, idősebb em
ber Végignézi. Tetőtől-talpig.

— Nézze k«dves kisaaszony, — szólal 
meg végre és Aranka már ludja, hogy ide 
Is hiába jött. — Itt valami tévedés van. Ne
kem úgy ajan'otak magát, izé. hogy is 
mondjam csak, hát megmondom őszintén, 
kérem, nekem csinos lány nem kell. A fele
ségem nagyon féltékeny természelü ... és 
hm ... ez alkalmazottakat sem zavarja úgy 
a munkájukban, ha a gépirókis eszony jelen
téktelen kü sejü Én csak kmondottan C'unva 
lányt veszek fel. A kisasszony nekem túlsá
gosan csinos Ajánlom magamat.

Aranka lebotorkált a lépcsőn és hazafelé 
indul'. Újra egy kudarc. Az állásért megint 
hiába táradt. Körbeveszett az előzetes üzem 
költség Mehet haza, elmosogatni és fotózni 
a húgai harisnyáit . . .

És mégis boldog. Minlha valami nagyon 
szép ajánlatot kapott vo na, kihúzza magát, 
fölveti a fejét, csillog r. szeme. Énekelni sze 
retne. Szinte megszépül a belső fojtott öröm
től. N-gyon, nagyon boldog . . . Eőazör 
életében.

amelyekből azután szótárak segítségével 
másnap tótul is elkészítette.

Dr. Horváth József főkapitány pár napra rá 
Aranyosmaróton felkereste Dr. Micsura Már
ton zsupánt és meg akarta kérdezni tőle az 
erőszakos intézkedések indokát. A zsupán 
egész délelőtt megvárakoztatta a főkapitányt, 
majd déibrn a szolgával kiüzeote, hogy őt 
nem fogadja.

Március végén elrendelte a csehszlovák 
kormány, hogy ez összes papírpénzek cseh 
bélyegekkel a kijelölt pénzintézeteknél lebé
lyegezi-ndö-c, Léván 15,034 970 korona értékű 
papírpénzt bélyegeztettek le.

Dr. Srobár Lőrinc miniszter rendeletileg 
váratlsnu elrendelte a népszámlálást a ez 
március 24 tői április 3-ig meg is történt.

A gimnáziumban az érettségi vizsgák má
jus elején votak ebben az évben megtartva 
és a tanév május 3-án már véget is ért.

Dr. Z tstyák András uj csehtz'ovák pol
gármester összehívta 1919. msjus 5-ére vá- 
ratlanu a kinevezett uj képviselötesiületet, 
emeltnek tagjai a következők voltak : Adam- 
c«a György, B-mvák L io« Cribulka R:zsö, 
Caeroák Izidor. Engei Gsula, G’lardo M- 
loslav, F ndt Viutos, Honba Samu, S-mák 
0 tokár, R vesz Viktor, Szakács V.ktor és 
Schind er S mdor.

A vároa első c.ehsz’ovák közgyűlésén Dr. 
Micsura M irton zsupán elnökölt. A napirend 
elő't Tokody István tanácsnok kert szót: 
„K jelentem, hogy a jog- as igaztalanul el
mozdított vöt le ebeseimmel tejes szó idari- 
tást vállalok és ezért á issomrol ezennel le
mondok*.  M-jd a megdöbb*nt  a néma csend
ben ü ö uj képviselőtestületi tagok között a 
varos utolsó magyar veze ö tisztviselője is 
elhagyta a városházát.

A városban a C't-h-lr egyre jobban és job
ban kezdték magukat o'ihon érezni. N p nap 
után nagy mu'-toz so’>t cs-pt»k. Juoius 1 ón 
tisztibáll rendeztek. A mű oru'ra magyar 
számot ia akartak felvei ni. F k-resték ezért 
Bartók Máriát, a évei d*'  rd« kitü< ő -zop- 
ran éu,k snőjet éa felkér ek a szetép’ósre. 
Az énekesnő válássá az vo t, hogy rendben 
van, fellep, de c akis u<avv-r ruhában sze- 
rrpel és csak m-gyar n'pd< okat énekel. A 
lisztek összenéztek • e fo adták a feltétele
ket. Bsr’os M ria szer- p ése valóságos ese
mény szemle ment Az e.ybegyüt megle
pett cs hsziovak közönségre m gdöbbentő 
hatást teti az énekes, ö mrgje'enóse. K prá- 
zatoasn szép, mat-yar ruhájában u. y nezett 
ki, mintha tünderí here gnö lett volna éa 
gyönyörű magyar ónak i édes tus magyar 
nyelven, kri-átsklytisztán diada másán szál ot- 
tsk a magasba.

A nagy szám u'án nagy volt a suzás- 
bugás, egye-ek hrv*-e-n  kikelt, k a magyar 
lány ezer'p é»e e len, má-ok kifogások-1 tet
tek. Tény azonban az, ho y a cs h tisztikar 
estélyein többé magyar i>>rpét nem sze
repeltettek

— ÓVAKODJUNK A GYANÚS ÜGYNÖ
KÖKTŐL. A visszacsatolás után tömegével 
keresik fel városunkat a különféle ügynökök, 
akik igen gyakran agresszíven lépnek fel, 
szinte követelik, hogy rendeljenek náluk, 
mintha ugyan a helybeli iparnak és kereske
delemnek, amelyet az elmúlt húsz év alatt 
éppen eleget mellőztek a cseh hivatalos kö
rök, nem is lenne szüksége a támogatásra. E 
héten két női ügynök járt Léván is, akik a 
Nöegylet és a Kongregáció ajánlására való 
hivatkozással igyekeztek könyvmegrendelése
ket gyűjteni. A Nőegylet és a Kongregáció 
ezúton figyelmezteti a közönséget, hogy a két 
ügynöknővel semmiféle kapcsolata nincsen.

— A VISSZACSATOLT FELVIDÉKI TE
RÜLETEKEN tényleges szolgálatot teljesítő 
volt csehszlovák közalkalmazottak, továbbá 
az ilyen jellegű alkalmazottak özvegyei, árvái, 
valamint a hadigondozottak eddig megállapí
tott és ezután megállapítandó járandóságait 
január 1-töl kezdve a budapesti központi illet
ményhivatal utalványozza. (3189—1939. P. M.)
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TÁRSADALMI NAPTÁR.
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 11. A vármegye közönségének is
merkedési estélye a Városi 
Vigadóban, az Ínségesek javára.

Február 18. A Lévai Dalárda hangversenye 
magyar bállal egybekötve.

Február 19. A Lévai Iparos Kör farsang
záró műsoros táncestélye.

Február 19. D. u. 5 órakor a Női Mária 
kongregáció farsangzáró jóté- 
konycéln tea-délutánja a Kath. 
Kör összes helyiségeiben.

Február 21. A Protestáns Leánykor műso
ros teája Denknél.

.....»>•••••••.........

— KINEVEZÉS. A Kormányzó Ur ő’ö- 
méltósaga a magyar kir. miniszterelnök elő
terjesztésére ke selököi báró Majthenji Lász
lót a magyar főrendi ház örökös tagjává ne
vezte ki. Báró M-tjthénji László politikai 
munkásságának eredménye a szlovenszkói 
mngyar pártok egységének kialaku ása. Báró 
M jlhényi László, mint a párt zselizi járásá
nak elnöke és később a magyar nemzeti ta
nács d íöke a aziovenszkói magyar munka 
frontján itt a Garam-m*ntén  igen eredmé
nyes munkát végzett. J iross Andor legmél
tóbban jellemezte legu obbi lévai ittlétekor, 
amikor azt mondotta, hogy az ur és paraszt 
között szintézist épített ki. A magyar népi 
összefogás szükségességét báró Mtjthényi 
László építette ki ezen a vidéken és egyik 
nagy lelke annak az elgondolásnak, hogy 
itt minden magyar szív eggyé forrjon.

— MEGYEBÁL LÉVÁN Az idei farsangi 
naptár különös megitpste«t hoz vidékünk 
magyarsága számára. A felszabadulás Lávát 
megyeszékhellyé emeite s február hó 11 én 
rendezik meg itt az első „megyebált-, vagy 
amint a meghívó mondja: B«rs- és Hont 
közigazgatásilag egyelőre egyesített várme
gyék közönsége február hó 11 én a Városi 
Sxálló ÖSSB6S helyiségeiben a vármegyék Ín
ségesei javára ttnccal egybekötött jótékony 
célú ismerkedési estélyt rendez. Az első lévai 
megyebál természetesen nagyon sikeresnek 
ígérkezik, mert ezen az estén a Garam és az 
Ipoly völgyének társadalma találkozik itt is
mét hosszú idő eimu tával. A zenét két ze
nekar adja: egy cigány- és egy jazz-ze
nekar. A rendezőség serényen buzgóikodik 
azon, hogy ez a nagyszabású jótékony est 
minél fényesebben sikerüljön. Felü fizetéseket 
a jótékonycélra köszönettel fogadnak és hir- 
lapilag nyugtáznak. Meghívókat a főispáni 
titkári hivatalban lehet igényelni.

— A BAROSS-SZÖVETSÉG, a keresztény 
kereskedők és iparosok magyar érdekvédelmi 
szövetlége most van megalakulóban Léván. 
Örömmel üdvözöljük a szövetséget, amely
nek célja a keresztény maiyar kereskedő éa 
iparostáraadalmat összetartani.

— A HIMNUSZ VÉGSORAIT ÉNEKLÉS
NÉL NEM KELL ISMÉTELNI. Minden ün
nepélyéé alkalomkor emelkedett érzésekkel 
énekli hazafias társadalmunk a nemzet szép 
fohászét: a Himnuszt. Az ismétlő résszel 
azonban a legtöbbször baj volt, mivel nem 
volt véglegesen megállapítva, hogy az ismét
lés honnan történjék. Msst végre rendező
dött a kérdés és az illetékes körök az ének- 
egyaeg biztositása céljából az eredeti kézirat 
egybevetéaével úgy határoztak, hogy az is
métlés teljesen elhagyandó. A rádióban le
adott lemezeknt már úgy vették tel és a 
kultuszminisztérium is utasítást adott ki, hogy 
ai iskolában ismétlés nélkül énekelje a ta
nulóifjúság a nemzeti imádságot.
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— A LÉVAI KERÜLETI BETEGBIZTO
SÍTÓ INTÉZET FIGYELMEZTETI TAGJAIT, 
hogy a fennjáró betegek az intézet székha
zában levő központi orvosi rendelőben köte
lesek felkeresni az orvost. A fekvő betegek 
hozzátartozói a beosztott orvosi kerületek 
•zerint illetékes orvost a beteg lakására hív
ják. Az orvos hívásakor a tag pontos nevét 
éa lakóhelyét, utca, házszám, mioden eset
ben meg kell adói, valamint azt is jelenteni 
kell az orvosnak, hogy a lévai kerületi beteg
biztosító intézet tágjáról (családtagjáról) van 
szó, mivel egyéb gyógyalapok részére nem 
minden orvot rendel és ha a beteg hozzá
tartozója már eltávozott és eaetleg nem a 
lévai kér. betegbiztoiitó intézet tagjáról van 
szó, az orvoa nem fog látogatást eszközölni. 
Az orvos kihívása lehetőleg d. e. 9 óráig 
törtéojék, hogy az orvos látogatásait ren
desen be tudja osztani. Kivételt képez a sür
gős szükség és első segély esete, amikor az 
orvoa bármilyen időben hívható. Az orvoa 
hívása minden esetben a munkaadó által 
pontosan kiállított igazolvánnyal törlénik. Ez 
az igazolvány egy betegség tartamára a be
teg felgyógyulásáig érvényes- Munkaadói iga
zolvány nélkül az orvos házhoz nem hív
ható, kivételt képez a sürgős szükség, vagy 
első segély esete, de ilyenkor is köteles a 
beteg a munkaadói Igazolványt három napon 
belül beszerezni és az orvosnak utólagosan 
átadói. Vasár- és ünnepnadokon egy orvos 
látogatja az összes betegeket, épen ezért csak 
sürgős esetekben lehet az orvost igénybe 
venni. A vasár és ünnrpnap látogató orvos 
neve a beterbiztositó részére rendelő ösizes 
orvosok lakásának .inján kivan függesztve. 
Rmdelőórák : 9-10 ív dr Kalocsai O gs, 
10—11 ig dr Cinte Károly, 11—12-ig dr 
Guba Jinos, 7,3—7,4 ig dr G'rmáo István, 
7.4 —4-ig dr Kersék László. Láva várost a 
betegbiztosító intézet három körteire osztotta
I. körzet: Dr Kers k László. A Perec csa
tornától, mint határvonaltól kezdődően a 
város perifériája felé (Dohánybeváltó felé).
II. körzet: Dr Cmte Kiroy. A város azon 
része, mely a perec bslpartja és a Báli 
útnak temető felé eső oldala között egé
szen a B-ramegvei Népbank sarkáig, va
lamint a Dzák Ferenc u ca, Felszabadulás 
ú ja párában oldalai és a Jóáai utca pá
ros o dalai által közre fogott városréazek.
III. körzet: Dr Kalocsai 0 ga. A város azon 
része, amelyet a Biti u ca kórház felé eső 
oldala a Bj eman gvógyizertsring, azután a 
Diák F-renc ulcs, Felszabadulás útja páros 
odala, Jókai utca páratlan oldalától kifelé 
eső részek (Kika —Újtelep) fognak közre. 
Dr G irmán István lálj > el: Csánk, Varsány, 
Kiskér, Ladány, Ó vár, G iramszentgvörgy és 
Szeutgyörgypuszta községeket. Dr Guba 
János irtja el: a majorok, szőlők, Ó lévák, 
S klói, Kereszthegy és Nixprót vidékét.

— HAZÁM ASZTALTÁRSASÁG által f. 
évi február hó 5 en d. u. 5 órai kérdettél az 
Iparoskör helyiségeiben n lévai IIONSs cso
port javára megrendezendő trade.után mű
sora: 1) Hiszekegy. Lévai Dsiárda. 2) M g- 
nyitóbeszéd, báró Máj hényi László a HONSz 
diszelnöke. 3) Prológ, dr Brleman J mosné.
4) Énekszám, Turpinszky József. 5) Szavalat, 
Mikioasy Anna oki. tanítónő. Gj Zeneszóm, 
Csupray zenekar. 7) Felolvasás, Koperniczky 
Kornél a B rs főszerkesztője. 8) É lekszám, 
Gyurász Bázsiae. 9) Köszönet a HONSz 
részéről, Miklóasy Bsla, HONSz ügyvezető. 
10) Ztróbeszéd, B .iázs Liazló, a Hazám 
A T. vig. biz. elnök. 11) Himnusz, Lévai 
Da'árda. 12) Konferál, Bognár János.

— HIRDETMÉNY Értesi jük Léva város 
közigazgatási terű elén lakó járadékosokat, 
nyugdijaiorat, akik korábban 1) a Központi 
Szociáis Intézettől (Prága) rokkantsági, agg
kori (öregségi), özvegyi vagy árvaiaradékot,
2) az Országos Munkásbiztositó Hivataltól 
(Pozsony, Brünn) ideértve a baloséi okán a 
hozzátartozónak nyújtott járadékot is, 3) a 
M ízögazdasági A kalmazottak B leseti Pénz
tárától (Pozsony) baleseti járadékot, 4) az 
Áta ános Nyugdíjintézettől (Pozsony, Prága, 
Btüon) vagy ennek valamelyik pótintézetétől 
rokkantsági, aggkori (öregségi), özvegyi vagy 
árvajáradékot, 5) a Bányatársládától (Po
zsony) rokkantsági, aggkori (öregségi), öz
vegyi és árvajáradékot, 6) az államtól állami 

aggkori segélyt élveztek, hogy járadékukat, 
nyugdijukat az 1939. évi február hó 1-étöl 
kezdődően részükre a lévai kerületi betegbiz
tosító intézet postatakarékpénztár utján fizeti 
ki. Felhívjuk az illetékes katonai parancsnok
ságnál, vagy az illetékes po'gári hatóságok
nál összeírás végett már jelentkezett járadé
kosokat, továbbá azokat ia, akik összeírás 
végett ezideig még nem jelentkeztek, hogy ■ 
járadékot megállapító határozattal és a leg
utoljára kapott járadék postautalvány szelvé
nyével a lévai kerületi betegbiztositó Intézet
nél azonnal jelentkezzenek, mert amennyiben 
ielentkezésüket, illetőleg igazoló okmányaik 
bemutatását s mu asztják, részükre az alu - 
irott intézet járadékot nem folyósít. Láva, 
1939. januir hó 28. Kerületi Bstegbiztositó 
intézet

— ELJEGYZÉS. Bucsek Ionkát Léváról 
eljegyezte Bscbmann BJla Kistarcaa, Pest 
megye. (M. k. é. h.)

— A GYÉRMEKKONYHÁN élénk élet fo
lyik. A ais vendégeknek igen Ízlik a koszt 
éa általános a vélemény, hogy jobb a ma
gyar konyha főztje, mint a cseheké. Egy hét 
után kezdenek megbarátkozni, felo dódik a 
nyelvük és egyik kedves esemény követi a 
másikat. Kivétel nélkül .kisasszonynak*  sió
idénak valamennyiümet, néha egy egy ap
róbb „kisaiszonynéoil" ia mond. Van egy 
kis kövér bírálunk, aki türe metlenül kopog 
az asztalon a csajkájával és úgy integet: 
.kisasszony jöjjön már ide*,  hogy pincérnek 
őrzőm magam éa rohanok éhes és kövér 
vendégemet kiszolgálni. Egy másik amint 
átnyújtja p'ébtáiacskóját, M.-melt mutatóuj
ját fenyegetéssel rázza meg felém, miközben 
szigorúan mondja : de aztán sokat adjon 
ti-kem abból e guiábó'. Van egy kis szél
hámosunk is, ez eleinte jegy nélkül prsbált 
becauszni, majd hozod valami papirsze:etkét, 
nzt állítva, hogy ő olyat kapott, amelyikkel 
bármikor és akárhányszor jöhet — az ebéd
időn kivül ia — enni a konyhára. Van egy 
ennivaló csöppségünk, pirosarcu, csillogó 
szemű kislány, aki másfélliteres bögrét hoz 
magával. A bögre oly nagy, a kislány oly 
kicsi és valahogy elenyészett étel a nagy di
menziókban. K s barátnőnk mosolygó szemre
hányással kérdőié vont: miért kaptam sok
kal kevesebbet, mint az a fiú ? A fiú 14 
öves kamasz vöt, n kislány legfeljebb 7. Da 
sietve éa ezer bocsánatot kérve mértünk még 
így nagy merőkanál gu'yáet a picinek, ami 
pillanatok alatt szinten elfogyott. Péntekre 
több oldalról előre rendelés történt a sava
nyú bableves irányában, de kü önben ia 
élénk az érdeklődés mindig, mi e másnapi 
menü ? Persze ez csak egy hétig volt titok, 
hisz kényszerűségből ismételnünk kell a pro
gramot, addig, amig a gyermekek barátai és 
a nyomor áldozatos enyhítői hozzájárulása
ikkal nem teszik lehetővé a szélesebb és 
változatosabb keretek között mozgó ebéd- 
müsortl — A hét folyamán Kocio- Gyu'a 
főispán és dr. Sáaka D rzrő alispán Majihéoyi 
László báró kíséretében megjelént a gyer- 
mekkonyhán ; megizleiték az urak a gu yast, 
pompásnak faládák és egy nagy doboz sa
vanyú cukrot tettek le a konyha asztalára I 
Mondanom is alig kall, hogy a legfinomabb 
gulyás és a legkitűnőbb kolbász sikrre is el
törpült a cukor okozta szenzáció mellett. Is
mételten meglátogatott már minket Magyary 
Kessáné szoc. megbízott, aki sugárzó viccel 
jár kel a jókedvű és jóétvágyu gyermekkar 
között. — Mindenkit szeretettel meghívunk a 
Ladányi utca (Felszabadulás útja) 19 szám 
alatti gyermekkonyha megtekintésére és egy 
ben megismételjük multheti kérésünket, mely
nek elsőheti eredményeként az alábbi ado
mányokat nyugtázzuk mély hálával: Streicher 
Jizsef és Fia cég 2 métermázsa bab, Muok 
László 50 kg árpakása, Engel Gyű a 50 kg 
liszt, E-zaébet malom 85 kilo liszt, Hidasi 
Pál sütömester 45 kg lisztből díjmentesen 
sütötte meg a gubát. — Az ebédosztó höl
gyek névsora a következő : héttő: Balogné 
Boliizár I y, Zórád Ella, kedd : Bartoa Bé- 
láné, Budaváry Aiadarné, szerda: dr Hubert 
Pá né, Lányi Nándoroé, csütörtök: vitéz dr. 
Berlhóty Dazsöné, Boleman Judith, péntek: 
Horatsik Páiné, Surányi Bélané, szombat: 
dr. Nagy Béláné, báró Majthényi Lászlódé.
— K iszönjük mély hálával. Boleman Já- 
noané Zorkóczy Atala.



BARS 5
— A CSÓKOS HUSZÁROK című irredenta 

nagy zenés vígjáték a Keresztény Munkás 
Egyesület színpadán csütörtökön Gyertya
szentelő Boldogasszony napján óriási siker 
jegyében zajlott le. A kivé o szerep öt mél
tatásával lapzárta miatt jelenleg nem foglal
kozhatunk, erre a jövő számunkban fog sor 
kerülni. A rendezőség a pompás sikerre és 
a nagy érdeklődésre való tekintettel a dara
bot február hó 7-én, kedden este 8 órai 
kezdettel megismétli, de nem a Mujkás 
Egylet, hanem a Városi Színház nagyter
mében. Jegyelővétel e Koráb virágüzletben. 
A Ksrtal községtől kapott zászló és a dísz
közgyűlés méltatásával is jövő számunkban 
fogunk érdemlegesen foglalkozni

— A LÉVAI FIÚ SZÍVGÁRDA folyó 12 én 
délután 4 órakor a K«ih. K.r sainp dán 
tartja e ső magyar ünnepségét a bo.dog Fel
szabadulás óta. Eruttal is kérjük a szivgárda 
kedves pártfogóit, hallgassak meg az apró kis 
magyarok n.üsurszámsit, melyben lep regnek 
előttünk újra Feiszr bsdu ásunk fclej.hetetlen 
mozzanatai és egyéb apróságok. A jótékony
célú előadásra minden vendeget igaz magya
ros szeretettel várja a Vezetőség.

— HIRDETMÉNY az 1938 évi január hó 
15-i kelettel ellátott harmadik kibocsátású 5 
pengős bankjegyek bevonása tárgyában. A 
Magyar Nrmzeti Bank a forgalomban levő, 
1938. évi január hó 15-i kelettel ellátott 5 
pengős címletű bankjegyeket 1939. évi február 
hó 1-étől kezdödőleg a forgalomból bevonja. 
A bevonásra kitűzött időtartam a magyar kir. 
kormány hozzájárulásával 1939. évi juíus 
hó 31-éig terjed, mely időpontig a behívott 
bankjegyeket, úgy mint eddig, tizetéskép el 
kell fogadni Ennélfogva a Magyar Nemzeti 
Bank főíntézete és fiókintezetei a behívott 
bankjegyeket ugyancsak 1939. évi juius hó 
31 éig fizetesképen vagy kicserélés végett el
fogadják. Ezen időpont után az említett 
bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank inté
zetei már csak kicserélés végeit fogadják el. 
1942. évi juius hó 31-ével a Magyar Nem
zeti Bank beváltási kötelezettsége a fent- 
emlitett bankjegyekre vonatkozólag a Bank 
alapszabályainak 94. cikke szerint megszűnik.

— MENETREND ÉRTEKEZLETET tar
tott a Mav igazgatósága Érsekújváron a vár
megyeház tanácstermében a közelmúlt na
pokban, amelyre meghívták Bara és Hont- 
vármegyék és Léva varos vezetőségét vala
mint a lévai közigazgatási érdet képviseletet 
is. A vármegyét dr Gssparecz Beia vm. fő
jegyző, a varost dr. Kersek János h. polgár
mester és a Lévai kereskedelmi csarnokot 
Kern Oszkár társelnök képvisel ek és jó 
eredménnyel tértek haza, amennyiben a Mzv 
kijelentette, hogy a Budapest- lévai viszony
latban a tavaszi menetrendben oly, reggel 
8.30 órakor induló és este 20.30 óra körül 
visszaérkező vonatpárt foguak beállítani, 
amely az eddigi négy és félórás menetidó 
helyett két és egynegyed óra alatt fogja 
megtenni az utat, Léva és Párkány közölt 
gyorssinautóbusz létesítésével. A Láva Ipo.y- 
sági, továbbá Léva—Érsekújvár—Komárom 
— Győri csatlakozások szintén kívánságaink
nak megfelelően nyernek kedvező eóLtazést. 
Mávaut képviselője ugyanott kijelentette, hogy 
mihelyt a Szántó—Magyaradi országút a kö
zeljövőben felszabadul azonnal beállítják a 
Balassagyarmat—Ipolyság—Léva — Verenélyi 
állami autóbusz járatot és ugyancsak ezt a 
Vámosmikola— Léva vonalon is a Sztkincze 
völgyi forgalom lebonyolitására éa ezzel úgy 
Léva, mint csonka vármegyéink közgazdasági 
életének vérkeringése felélénkülve fog bekap
csolódni az anyaországhoz.

— A CSEH-SZLOVÁK ADÓSSÁGOK BE
JELENTÉSE. A G.th sz.ovákiával lo.yamat- 
bán levő államközi tárgyalásokkal összefüg
gően, a visszacsatolt területeken be kellett 
jelenteni a cseh-szlovak adóssal szemben 
fennálló 1000 csehkorouát meghaladó pénz- 
követ, berket, cseh-sziovák értékpapírokat, a 
cseh-szlovak köztársaság területén fekvő 
ingatlanokat, vagy az ott lévő vállalatokat, a 
bármilyen államba i küllöldi hitelezővel szem
ben fennálló, 1000 cseh-koronat meghaladó 
pénztartozásokat, végül mindazokat a felvi
déki ingatlanokat is, amelyek tulajdonosa 
csehszlovák területen lakik. Illetékes helyről 
kapott felhatalmazás alapién felhívjuk az ér

dekeltek figyelmét arra, hogy akik a bejelen
tési kötelezettségüknek bármely oknál fogva 
mindezideig e eget tenni nem 'udtak, köve
te. ésrikrt, tartozásaikat stb. a M-wy-r Nem
zeti B.nk főiotézetenéi (Budspest, V, Szobád 
ság-ier 8) vagy prdig a Magyar N mzeti 
B.nk É sekujvárori, Losoncon, Kassán, Mun
kádon és Uniiváron létesített kirendeltségei
nek valamelyikénél saját érdekükben a le 
hető legrövidebb idő a belül pótlólag je entsák 
be. A bejelentés cejára a Magyar N.mze'i 
Bank kirendeltségeinél, valamiül az erre ki
jelölt felvidéki pénzintézeteknél is díjtalan 
nyomtatványok állnak rend-ikezcsre és 
ugyanott kaphatók a Magyar Nemzeti Bank 
által kés2itett részletes tájékoztatók is.

— GYÁSZHIR. Utólagos értesülés szerint 
— nagy részvet m holt temettek ei f. évi 
jar u.tr 19 én Miskolcon özv. Z uril a Antalné 
szül. Bányász Maria uriasazonyt 82 éves ko
rában. A matróna-kort elért uriiő az igazi 
magyar édesanyák mindenkori mintaképe 
volt. A világháborúban csupán öt—lia sze
relt ki a harcterekre — melyekből sajnos 
csak két fia tért vissza. Az elhunytban Z>u- 
rilla Antal nagykálnai gyarveaeiö, dr Bjze- 
réti József kispesti városi tancsnok. Bezeréti 
Lajos miskolci (őcrdéaz és Kerényi Ferencné 
lillafüredi erdész neje szeretett édesanyjukat 
gyászoljak.

— MEZŐGAZDASÁGI KAMARA. A földtn. 
min. a felvidéki magyar területek visszacsato
lásával újra megállapította a mezőgazdasági 
kamarák számát és működési területét. Eddig 
öt mezőgazdasági kamara működött a csonka 
országban, most a hatodik kamarát Komárom 
székhellyel állította föl s a Kisalföldi Mező
gazdasági Kamara nevet viseli és működési 
területe Komárom, Esztergom, Győr, Moson, 
valamint Nyitra és Pozsony, továbbá Bars és 
Hont vármegyék s Győr város területére 
terjed ki.

— NAGYSZÁMÚ ÉS IGEN KITŰNŐ MI
NŐSÉGŰ TENYÉSZÁLLATOT JELENTET
TEK BE A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍ
TÁSRA. A máicius 22—27. napjain tartandó 
országos mezőgazdasági kiállítás tenyész- 
áliatcioportjabau a jelentkezési határidő 
január 6 an lejárt. Az igen nagyszámú be
jelentés feldolgozása hosszabb időt vett 
igénybe, igy meg csak most van alkalom az 
eredményekről tájékoztatást njujtani Az 
összes tenyészd élcsoportban meghaladják a 
bejelentések a t rvezett kereteket, jeléül 
annak, hogy a neves nagytenyeazetek és a 
fejlettebb aöztenyeszetek irányítói is tudjál, 
hogy az országos kialmás nyújtja a legk<d- 
veiőbb alkalmat a kiemelkedően jó minőségű 
eladó tenyészanyag megtelelő értekeiitésere. 
A rendezőség lehetővé kívánja tenni, hogy az 
ismert nevű regi tenyészeteken kivül az 
uj.bban előretörő tenyészetek is szerepel
hessenek és elért szép eredményeiket a 
kiállításon az ország és a küllőd eiölt be
mutathassák Ezért, va amint a varható n>gy 
keresletre való tekintettél olyan eihe yezési 
lehetőséget igyekszik biztosítani, hogy meg a 
műit évinél is nagyobb számú ál atot lehes
sen bemutatni, mert előreláthatóan, kü ö- 
nöaen a köztenyésztés részéről, a vissza
csatolt Fe vidékkel megnövekedve nagyobb 
lesz a kereslet. A bejelentések adataiból, va
lamint a folyamatban levő minőaégi felül
vizsgálatokból örömmel lehet megállapítani, 
hogy a most következő kiállításon a tenyész
állatok minősége az országos tenyésztés 
színvonalának örvendetes állandó emelkedé
sével párhuzamosan további fejlődésről fog 
számot adni. A kiállításra felhozandó tenyész
állatok mind megfelelnek a fö dmivelésügyi 
minisztérium által az állami kedvezménnyel 
köztenyésztésre vásárolható apaállatokkal 
szemben megkívánt minőségi követelmények
nek, igy köztenyésztésre minden, a kiállítá
son levő állatot bátran meg lehet majd vá
sáron!. A vásárolni kivánó gazdák is igen 
élénken érdek ődnek már, sűrűn tudakozód
nak a rendezőségnél a kiállitás várható anya
gáról és arairól. A rendezőség természetesen 
nemcsak az eladók, hanem a vásárolni szán
dékozó gazdák érdekeit is kellő figyelemben 
részesid és ezért a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium hathatós támogatásával a múlt 
évhez hasonló sokoldalú és messzemenő 
kedvezményeket biztosit, hogy a kiállításon 

anyagi erejéhez mérten mindenki hozzájut
hasson a szükséges tenyészállatokhoz. A 
vasúti azá litásoknál ez évben a vásárra fel
áré itásnál minden e öző évinél nagyobb, 
80% os fuvardijmérsékitst alkalmaznak, a 
vásárolt állatok hazaszállitása pedig ingye
nesen töriénik.

— LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ. A „Brrs*  
jaruár 29 isi szamának vezéreimé írja, hogy 
a szü é-zeii osztály hiánya .közkórhazunk 
bsn, mint széles egisvségügyi rés tátongott." 
A cikkből esetleg származható félreértések 
elkerülésére a következők szives közlését ké
rem : A cseh uralom alatti állapotokról pon
tos értesüléseim nincsenek. Azonban éneikül, 
hogy a szüészeti osztály felállításának szűk- 
szégességét bírálói akarnám, meg kell álla
pítanom, hogy a kórházba való kirendelésem 
kezdete, azaz 1938. november 16. és a szü
lészeti osztály felállítása, tehát december 20. 
közötti időben, me yben szülészeti és nőgyó
gyászati betegek ellátása a sebészeti osztály 
körébe tartozott, Leidenfrost dr. alorvos se
gítsége mellett, aki már egy éve ellátta ezen 
teendőket, kezeltük a szülészeti és nőgyó
gyászati eseteket egyetlen halálozás nélkül. 
A betegek szakellátásban a kórház felszere
léséhez képest hiánytalsnul részesültek. Sa
lamon Ernő dr. — (A levelet készseggel le
közöljük, megjegyzésünk cvak annyi, hogy 
mi azt szeretnénk, ha kórházunk teljes kór
házzá épülne ki. Vagyis a kórházban nagy
nevű sebészetünk és kitűnő belgyógyásza
tunk mellett más osztályok is fellennének 
állítva, köztük ellősorban az igen szükséges 
azülészeti o.ztály. Szerk )

— FEKETE APÁCA. Művészi film, vala
mennyi szer p öje afrikai benszülőtt, akik 
olyan jól ja s auak, hogy színészeken is túl
tesznek. Afrikában készültek a film felvéte
lei. A misztérium és vallásos áhítat öm ik el 
a lelkeken és azon kapjuk magunkat, hogy 
megrendülve és elmelyülten figyejük a ke
resztény misszió hősi küzdelmet E ismerés
sel kell adóziunk azon mesteri rendezésnek, 
mely a vallásos tárgyba kitünően beilleszti 
mindazt, ami a benszttiöttek életéről, szoká
sairól európai embert érdekelhat. Szeretettel 
ajánljuk a filmet mindenki figyelmébe. E film 
február 6 éti és 7-én fut 6 és negyed 9 órai 
kezdettel.

Földi-tömjén.
Földi-tömjén, Pimpinella 1
Sarjadzva arasz-magasra
Nő telkem sziklaaljában
Öröklétrül álmodozva.

Negyedszázada int felém 
Hasadékrul hasadékra
Vándorolva — Magam s házam — 
Népe lelki-osztályosa.

Bár vegetál s jócskán sovány,
— Szikla nem ád bő élveket — 
Gyöke-levele mégis telivér
S résibe mindig kitelelt,

Ág-kocsányt ím ismét bontvabont, 
Ernyőjét bugárság lepi.
Fejér virágit egynapról- 
Másra hűn magbaérleli.

Ugy-é? tömjénes gondolat:
Az öröklét, hogy magad vagy. 
Fajban-utódban fönn-maradsz . . . 
Bár sziklabércen tengj magad.

Magamban éltem sorsodat. 
Tudod mi volt ? mi Hozzád vitt: 
Öröklét-tudat, Öserő,
Faj- s vérbe rótt hű Sziklahit I

. . . Lakóm — cseh, éjes — a kulcsát 
Az Est' már megint itthon feledte.
S mikor Sziklán át — késve — hazajött: 
Pimpinellánk lefejezte . . .

Szegény növényein! Végest néztelek, 
Számláltam levélkéd-rügyed
S most egy barbárnak durva lepleit 
Kell tűrni , . . gyűrni lelkűnknek. 

(Hegyalatt, 1924. VII 31.)
KRIEK JENŐ
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— A LÉVAI KÁT. KÖR műkedvelő gár
dája 1939 február 9 én ciütörtökön este 8 
órakor hozza színre a kör színpadán másod*  
szór „Királyáé színpadán*  című örökszép és 
nagysikerű háromfelvonásos dalművét. Min
denki nézze meg a díszletekben és jelme
zekben gazdag e őadást. Helyárak 1 P—80— 
50 és állóhely 30 fillér. Jegyelővétel a Kát. 
Körben.

— A PRÍMÁS. Kopáciy József vesz
prémi püspök, mikor egyszer Sümegen 
tartózkodott, egjik sétája alkalmával 
egy vén cigány kért tőle alamizsnát, 
aki valamikor zenész volt. — Hogy 
hívnak ? — kérdi tőle a főpap. — Sze- 
lepcsényinek — volt a cigány válasza. 
— Szelepesénél — tűnődik Kopácsy 
— hisz az egykor hírneves prímás volt. 
— Azs én voltam I — vág szavába nagy 
örömmel a dadó, — lám még a pispek 
ur is hallotta híremet.

— A BÚVÁR januári száma érdekes cikkben és 
miivészi kepeiben mutatja Oe a legközelebbi olim- 
piász színhelyet: Finnországot. Ambrus libore 
tanulmánya mellett Rolarides Mihály a sporthorgá- 
szat poezisenek ad hangot, Szeky ráírna a Pyre- 
neusok, Matolay Tibor a brazil őserdők világába 
vezeti az olvasót. Tangl Harald élettani cikkei irt 
ebbe a számba, Fejerváry Gezáne bárone, üaál 
István, Molnár László, Újhelyi István témáit az 
állattan koréból vette, Bán Márton Linné Károly
ról, Trocsányi Zoltán regi babonákkal kapcsolatos 
kuiturtorteneti emlékekről ir, Hoffinann trnö a 
fiziológiai optika egyik jelenséget, Szmodits Káz- 
mer pedig a teszültsegoptika elmeietet es alkalma
zását ismerteti. Múzeumi hirek, közkeletű techni
kai újdonságok, mindmegannyi kedvelt rovata a 
folyóiratnak. A januári szamnoz mellékelt multevi 
tartalomjegyzék 1300 címszót foglal magaban es 
150 munkatais nevet sorolja fel. Olyan teijesitmeny 
ez, amellyel méltán büszkelkedhetik a magyar tu
domány es a magyar újságírás.

UJ ORVOS LÉVÁN. Dr. b.rsi Leiden- 
fro.i G,u.» a lévai iuüu ». »iorvo»» Levan 
(voit Kuasu.h Lajos u.ca 17. az.) Jeiemeg 
Felölj u. 17. a.att orvoai rendeiOt njiloti.

LEGSZEBB MAGYAR RUHÁKRA BroKa- 
lok e. scijuieb nagy va.aaaiesoeu Wiader 
divatáruk üzleteden kaphatok.

TARTÓS ONUOLÁLÁSBAN VILÁGFOR 
RADaLOM 1 A duüapeau 1939 ea N.oiaeuuzi 
■odrasa versenyen eisö dijat nyert „U.ira X.“ 
Aram nóiküi keaziti a legtoaeieiesodö tartok 
ondoik.aat. Hj.gyeim: Nem keli térni a vil
lan,to> 1 Nem eget, nem táj, nem tori a szö- 
kiiett, testeit hajat. Nem sargitja az ősz ha
jat. Gjűnyorü es tartós nagy hullámokat ké
szít. Szenzációs! Öröme lesz, pröbaija meg. 
Egjedtli B.nos női fodrásznál, Boieman-haz.

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

Gyászköszönet.
Azoknak a jó telkeknek, akik kedves 

Veréna nővérünk halála alkalmával kegye
letüknek bármi jelét adták, hálás köszönetét 
mondanak

az irgalmas nővérek.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Baly András és Chlebo Mária fia 

Jenő. — Udvardy László és Tomka Mária leánya 
Aranka Mária. — Pécka F. Erzsébet fia Ferenc.

Házasság. Fábián Géza ref. és Boróczi Vilma 
rkath.

Halálesetek. Zsigray M. Erzsébet 76 éves. — özv. 
Izsák Andrásné szül. Vidra Teréz 81 éves. — Bog- 
dánv Sándor 66 éves. — Nagy Sándor 81 éves. 
— özv. Feldmann Izidorné szül. Vágmann Teréz 
69 éves. — özv. Grűnwald Lipótné szül Engel Ce
cília 90 éves.

H-.CTn 4|l gyermekkocsikat megvételre 
riaSZnall keres a „Magyar a magya
rért" mozgalom lévai kirendeltsége. Várme
gyeháza.

A Bars rádió műsora:

Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek. 10 Ref. 
istentisztelet. 12.33 Ppesti Hangv Zenekar. 14 Hang
lemezek. 16.30 Előadás. 17.10 A József nádor 2. 
honvéd gyalogezred zenekara. 18 Farsangi szemle 
az asztali örömök felett, felolv. 18.30 Orbán Sán
dor magyar nótákat énekel, kisér Sárai Elemér és 
cigányzenekara. 19 30 Sporteredmények. 22 Szabó 
Kálmán jazzhármasa játszik. 23 Pertis Pali cigány
zenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 Egy diák kalandjai Afrikában, felolv. 
2.10 Német Anna zongorázik. 12.45 Hirek. 13 

Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. 14.25 
Hirek. 17.10 Mursi Elek cigányzenekara. 21.10 Hi
rek. 23 Farkas Béla cigányzenekara muzsikál, Kal
már Pál énekel. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Országos Postászenekar. 12.30 Hirek. 
13 30 Rácz Béla cigányzenekara. 14.35 Hirek. 18 A 
rádió szalonzenekara. 18.30 Gróf Esterházy János 
felhívása a szlovákiai Magyar-házak ügyében. 18.50 
Tánclemezek. 22 Lovászi Ferenc cigányzenekara.

Könyvujdonságok I

Dékány A.: Tátrai tüzek fűzve 2.80
Falu Tamás: Tiszta viz fűzve 2.60
Harsányi Zsolt: Magdolna I.-1II. kötve 18 —
Szentmihályiné: Örök társak kötve 8 —

„ „ Emberé a munka kötve 7.—
„ „ Istené az áldás kötve 7.—

Tormay: Az ősi küldött I-III. fűzve 10.—
Zsigray: Római százados fűzve 6.—
Michael Forster: Amerika álma kötve 6.50
Duff Cooper: A nyugati hadszíntér kötve. 8.—
I. B. Priestley: Farway a boldog

ság szigete kötve 8.—
1. B. Priestley : Jóbarátok kötve 8.—
Mitchell: Elfujta a szél kötve 10.—
George Sava: Gyógyító kés kötve 6.—

Bel- és külföldi divatlapok 
nagy választékban kaphatók

Nyitrai és Társa
könyvkereskedésében - Telefon 98

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Lendvai Jóska cigányzenekara.'' 12.30 
Hirek. 13.30 Hanglemezek. 14.35 Hirek. ” 18.10 La
katos Flóris cigányzenekara. 21 Hirek. 22.25 Tánc
lemezek. 23 Heinemann Ede jazz-zenekara.

Csütörtök
BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek. 10 Hirek. 

12.10 Hanglemezek. 12.30 Hirek. 13.30 A rádió 
szalonzenekara. 14.35 Hirek. 22.15 Bura Sándor 
cigányzenekara muzsikál. 23 Beszkárt-zenekar.

Péntek
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred 
zenekara. 12.30 Hirek. 13 30 Magyari Imre cigány
zenekara muzsikál. 14.35 Hirek. 17.10 Tánclemezek. 
17.45 Sportközlemények. 18.50 Csorba Gyula cigány
zenekara muzsikál. 19.55 A rádió külügyi negyed
órája. 23 1 hátér Gyula és Végh Mihály jazz- 
zenekara játszik. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Végh Sándor hegedül, zongorakiséret
tel 12.45 Hirek. 13 Hanglemezek. 14.35 Hirek. 17.10 
Rendőr fúvószenekar. 18.30 A rádió szalonzene
kara. 20.40 Hirek 21 Csárdások. Farkas Jenő 
cigányzenekarának közv. a Baross-kávéházból. 23.05 
Tánclemezek. 0.05 Hirek.
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ÍOreíx-r cs<? fw fádét I i

Megalakult a Magyar 
Vöröskereszt Egylet 
helybeli fiókszervezete 

A Magyar Vörös Kareszt Ejylet Orsi. 
Főgondnokának megbizáiából a lévai fiók
szervezet újjáalakítását magamra vállalva, 
ezúton kérem Léva várói táraada’mának 
aegitő támogatását, áldozatkészségét. Együt
tes, közös akarattal legyünk támogatói ennek 
a mindnyájunkra nézve egyformán fontos 
Egyesületnek, amelynek tagsorába lépni nem 
divat, de kötelesség. Minél több lelkes, se
gíteni tudó tagra van szükségünk, akár egy 
boldog békevilág nyugalma vár reánk, akár 
felcsap újra a világháború hsmyado para
zsától a háború veszedelmes lánpjs.

Nítnes lelkesedéssel áthatva indulnak tag
gyűjtő körútjukra asszonytársaim, Dóka 
Sindorné. Gaál O g», dr Huberlh Pamé, 
Horatsik Palné, dr. Nagy Büáoé, báró Majt
hényi Lászlóné, Surányi Béláné, Pair cakó 
Aladárné. Kérem, fogadják őket szeretettel, 
a nemes cél iránt való érdeklődéssel s le
gyenek segítségükre nehéz muikájukbao.

*
A Lévai Vörös-Kereszt Fiókegylet Önkén

tes Ápolónői Szervezete e hó 6-án d. u. 
fél 7 órakor tartja megbeszélését az uj 
Ö íkéntes Ápolónő1 tanfo yam megrendezése 
tárgyában, a volt Járási Ifjusággondoz ' épü
letében, illetve a jelenlegi Országos S'efánia 
Szövetség Egészségházaben, (L'dinyi üci, 
régi Gyapay-ház.) K írjük ápolónötestvérBink 
teljes számban való pontos megjelenését. Aki 
régi igazolványát mindszideig még be nem 
szolgáltatta, hozza el magával. Ugyanakkor 
uj munkakönyvét is átveh'ti.

SCHUBERT TÓDORNÉ

S P !\ T Rovatvezető : BOROS BAi A

A Lévai Torna Egylet február 12 én II 
órakor tartja évi rendes közgyűlését a Kaszinó 
nagytermében. Erre a tagokat ezúton tiszte
lettel meghívjuk Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Főtitkári és szakosztályok jelen
tései. 3. Pénztári és ellenőri jelentések. 4. 
Esetleges indítványok. 5. Tisztikar és választ
mány megválasztása. Az ideiglenes vezetőség 
nevében: Boros Béla és dr Korpás László.

LTE vezetősége a budapesti Magyar 
Labdarugó Szövetség meghívására Boros Béla 
és Budaváry László kiküldötteivel résztvett 
azokon a tárgyalásokon, amelyek a vissza
csatolt Felvivék futballsportbeli bekapcsolását 
az anyaország sportjába volt hivatva elintézni. 
A végleges döntés a következő lett: A Kas
sai Atlétikai Klub, mint országos magyar baj 
nők bekerül a Nemzeti Ligába. A 6 diviziós 
csapat, névszerint: Komáromi FC, Érsekúj
várt SE. Füleki TC, Munkácsi SE, Bereg
szászi FTC és az Ungvári RUSSJ, ezek be
kerülnek a Nemzeti B Ligába selejtező mér
kőzések nélkül. A Losonci AFC, az Ungvári 
AC, a Kassai SC, a Lévai TE es a Nemzeti 
B/Liga bajnokság 2 utolsó helyezettjei osz
tályozó mérkőzést játszanak és e 6 csapat 
közül kettő kerül be a Nemzeti B, Ligába. A 
Déli kerület, mint olyan nem marad fen, 
egyesületei a legközelebb eső alszövetségekbe 
nyernek beosztást. Tavasszal a csapatok még 
kupa-mérkőzést fognak játszani kiesési for
mában, úgymint azelőtt a Felvidéki Magyar 
Kupa volt és csak ősszel kezdődik az 1939/40 
évi futballbajnokság.

A lévai m. kir. adóhivataltól. 

350-1939. szám.

Hirdetmény.
Ezúton hozom Léva város és a lévai járás 

adófizető polgárainak tudomására, hogy a 
volt cseh-szlovák adóigazgatás felszámolásá
val annak hatáskörét folyó évi január hó 
1-től a m. kir. adóhivatal vette át. A kir. 
adóhivatal a városházáról a Jozsefcssk örö
kösök tulajdonát képező Kossuth tér 13. sz. 
alatti épületének II emeleti he^yiiégeibe köl
tözött át. A kir. adóhivatal működési köre 
kiterjed az általános keresetiadó, jövedelem- 
és vagyonadó és közúti gépjárműadó kive
tésére, az összes illetékek kiszabására és a 
bírói letétek keze-ésére Hrlyesbitik az első 
tokon kivetett általános keresetiedét és jö
vedelem vagyonadót ha az adó vitás kitzi- 
mitás, vagy tényállásban való tévedés kö
vetkeztében helytelenül állapitatott meg ha
tároznak az ideiglones házadó mentességi 
kérelnrtk, a közadók és illetékek e nézve 
benyújtott részletíizetés és lizetési halasztás, 
végrehajtás felfüggesztési kérelmek ás végre
hajtási panaszok fölött. A fö'dadót, házadét, 
rokkanté látásiadét, kereskedelmi és iparka
mara illetéket, az összes helyhatósági adókat 
és pótadókat a városi adóhivatal, illetve 
községek vetik ki. A forgalmiadókat (általá
nos és fényűsési) a pénzügyigazgatóság 
székhelyén müsödö forgalmi adóhivatal a 
liszttorgalmi adót a pénzügyigazgatóság 
malomosztálya veti ki. Italmérési és dohány 
elsdási engedélyek fölött elsőtökön a pénz
ügyigazgatóság határoz. Az összes közadó- 
kst egyénenként a városi adóhivatal, községi 
elöljáróságok tartják nyüváo, a vonatkozó 
befizetések ott teljesitendök, úgyszintén ott 
fizetendők a bor és hús fogyasztási adók és 
italmérési illetékek is A forgalmiadók a 
forgalmisdfibivatalnál fizetendők, A kir. adó
hivatal csak ez illetékeket és a közúti adót 
tartja egyéninként nyilván, befizetések is ott 
történnek, A közadók és az összes köztar
tozások bahsjtását a városi adóhivatal, illetve 
községi elöljáróságok teljesítik.

Lévai m. kir. adóhivatal, 1939. jan. 27-én. 
KR'ZSÁNYI SÁNDOR 

m. kir. állampénztári tanácsos, 
megbízott hívatalfönök.

REVE LÁSZLÓ
OKL. GAZDA

a Téti Nitrogén Műtrágya rt. 
fötisztviselöje

LÉVA
Horthy Miklós-ut 11. szám.

GRIMM
Budapest, Vigadó-u 2. 
Telefon: 18—33—14.

38—15—35.

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

rí J ■ Ladányi utca 7. számú ház. Bö- 
CladO vebbet a kiadóban.

Modern kétszobás, komfortos, egyedül 
álló ház eladó. Érdeklődni: 
Mángorló köz 12.

TI J ■ puhafa hall, konyha, cselédszobá
ul 30O bútor, Stingel zongora és külön
féle háztartási cikkek. Cim a kiadóban. 194

Garage kiadók Moravcsik cégnél Léva,
Horthy Miklós ut 77. 172

II' | modern 3 és 4 szobásak, tel- 
LeiKdSOK jes komforttal kiadók. Horthy
Miklós ut 11. alatt. 175

J, állapotban lévő használt bútorok, zon-
O gora és lakberendezési tárgyak jutá

nyosán eladók, Reitmann Izidornál Léván. 176

K. J ' egy szoba, konyha, speiz, elö
ld Cl O szoba. Újtelep, VII ik utca 31. sz.

177

Di ,. szobát keresek, konyha
DUtOrOZOtt használattal, lehetőleg a 
belvárosban. Cim a kiadóban. 178

Ásványvizes
Lachky Léva.

és boros használt 
üres üvegeket veszek.

180

[8 ' lakás és üzlethelyiséggel együtt Biti 
llaZ utca 4 szám alatt 1939. április hó 
1-től bérbeadó. Érdeklődők Tonhaiser Mihály 
plébánoshoz forduljanak Nagysallón. 185

Egy
Izidor Léva.

finom 25 soros vetőgép és lószer
számok olcsón eladók. Neumann

jókarban
Béhm utca 16. sz.

levő gyermekkocsi 
gyártmány eladó.

Alig használt

IMI

„Hiko"
Cim:

187

„Förster pianinó el
adó. Teleky u. 15.

 188

a | ' l nyelvet tanít egyen-
rAngOl, nOmGt ként vagy csopor
tokban Rimanóczy Géza tanár, Léva, gimná
zium. 189

Kiadó egy szoba, konyha, speiz, fás
kamra. Újtelep I. utca. Bella. ioo

!/■ I * a Fromrner féle házban (Deák 
1x1300 Ferenc utca 1 sz. alatt) egy nagy 
utcai üzlethelyiség 1939 május hó 1 re. Bő
vebb felvilágosítást Kontorovics Mihályné ad, 
Deák Ferenc utca 1 szám alatt. 192

' I 100.— P.-től, hangolás, ja- orai< vitás jótálással. Felszaba
dulás útja 7. Juranek. 193

PENZIÓ
A BELVÁROS KÖZPONTJÁBAN. 
TELIES KOMFORT ELSŐRANGÚ 
ELLÁTÁS 1 - POLGÁRI ÁRAK 1

SZENT LUKÁCS GYÓGYFÜRDŐ
Kénes meszes források (64®C) nyitott természetes iszaptó, fürdés telen-nyáron szabadban, 
gyógyfürdővel egybekötött gyógyszálló, teli-nyári rheuma gyógyhely — BUDAPEST.

Hivatalos menetrendek: L^küifö^^ NYITRAI könyvesboltjában.
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Az esztergomi m. kir. pénzügyígazgatóságtól.

5173—1939—11. szám.

Hirdetmény
Az 1939. évre szóló általános kereseti-, vala 

mint a jövedelem- és vagyonadó-bevallások 

beadására.

A folyó évi általános kereseti adóra, továbbá 

a folyó évi jövedelem- és vagyonadóra vonat

kozólag legkésőbb április hó végéig bevallást 

kell adni.

I.
1. Az általános kereseti adó kivetési cél

jára 1939. évi április hó 30-áig bevallást 
kell adni azokról a jövedelmekről, melyek a 
következő fonásokból származnak:

a) az ország területén bárki által folytatott 
ipari és kereskedelmi üzletből, bányászatból; 
az ország területén lévő márvány-, kő-, ka
vics, murva- és földbányáknak, általában a 
bányatörvény alá nem tartozó bányaterületek 
forgalombahozatalából; mesterséges halasta
vakból ;

b) az ország területén bárki által folytatott 
szellemi és bármi más haszonhajtó foglalko
zásból ;

c) az ország terőletéről származó s bárki 
által élvezett, nemkülönben a külföldről szár
mazó s az ország lakosa által élvezett jára
dékokból. Ide tartoznak különösen az élet
járadékok, a rokonsági évjáradékok, a tartás
dijak, az özvegyi jog címén kiszolgáltatott 
életjáradékok, ha csak ez utóbbiak nem a férj 
vagyonának haszonélvezetében állanak, amely 
után a jövedelemadón kivül az özvegy egyéb 
adót is fizet;

d) mindazokból a járadékszerü visszatérő 
szolgáltatásokból, amelyeknek teljesítése tör
vényen, bírói Ítéleten, vagy szerződéssel meg
állapított, de nem szolgálati viszonyból eredő 
kötelezettségen alapul;

e) a találmányok és találmányi szabadal
mak használatáért, valamint a szerző halála 
után az örökösökre átszállóit szerzői jogért 
(1921: LIV. te.) fizetett dijakból;

f) a gyógyszertárak, iparüzletek, bányamü
vek és egyéb, föld- vagy házadó alá nem 
eső tárgyak vagy jogok használatáért járó 
haszonbérekből vagy más szolgáltatásokból, 
a bányantiveléshez szükséges beleegyezésért 
fizetett ellenszolgáltatásokból, (termelési juta
lékokból), valamint általában a szorgalmakért 
járó haszonvételekből;

g) az örökbérböl, a zsellérbirtokok (1896: 
XXV. te.) és az ezekhez hasonló természetű 
birtokok haszonvételéért fizetett évi szolgál- 
mányokból (idézett te 6§-a), illetőleg meg
váltás esetében a váltsá'gtöke kamatából és 
az eféle, földadó alá nem eső haszonvételi 
jogok (örlkváltságok) után fizetett évi tarto
zásoknak a kamatokra eső részéből;

h) a földbirtok helyesebb megoszlását sza
bályozó 1920: XXXVI. te. 61. §-a alapján 
alkotott járadéktelkek után fizetett járadékok
ból;

i) a külföldi munkaadótól származó szolgá
lati illetményből, vagy munkabérből, ha azt 
nem valamely itteni pénztár, illetőleg a kül
földiek itteni állandó megbízottja fizeti.

2. Az 1. a)—i) pontok bármelyike alá tar
tozó foglalkozás, keresetüzés, vagy jövedelem 
után a foglalkvzást-üző, vagy jövenelmet él
vező az 1938. évi jövedelméről (keresetéről) 
tartozik általánosan kereseti adóbevallást adni.

II.
Jövedelem- és vagyon-adó bevallásra köte

lezettek :

1. Jövedelem- és vagyon-adó bevallást — 

amennyiben sáemélyes mentességben nem ré
szesülnek — azoknak a természetes szemé
lyeknek, továbbá azoknak a jövedelem- és 
vsgyonadó fizetésre köteles jogi személyeknek 
kell adni:

a) akiknek az 1. a)—i) pontok alatti fog
lalkozási ágak, vagy jövedelmi forrásokból, 
továbbá ház és földbirtokból származó jöve
delmük az évi 1.000 pengőt s ha adómentes 
jövedelme van, a 600 pengőt meghaladja;

b) azon magánalkalmazottak, kiknek évi il
letményük a 3.600 pengőt meghaladta.

III.

A bevallás beadásának 
helye és módja.

1. Az általános kereseti adó bevallást a 
községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál, 
kerületi adószámviteli osztálynál) kell beadni, 
éspedig:

a) annál, melynek területén az adózó a hely
hez kötött foglalkozást folytatja. Helyhez kö
tött foglalkozás az, mely üzleti teleppel kap
csolatos. Ilyen iizlettelep például az üzlethe
lyiség, a raktár, a műhely, az elárusító iroda, 
az ügyvédi iroda, az orvosi rendelő stb.;

b) akinek több helyen van üzlete (fióküz
lete), az minden egyes üzletről (fióküzletről) 
külön-külön bevallást tartozik adni.

c) A helyhez nem kötött foglalkozásról ott 
kell bevallást adni, ahol az adózó állandóan 
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lakik, ha pedig több állandó lakhelye van, 
akkor ott kell a bevallást beadni, ahol a jö
vedelemadóra vonatkozó bevallás beadandó.

d) A bányákról abban a községben (város
ban) kell a bevallást beadni, amelyben a bá
nyavállalat, vagy üzem fekszik, illetőleg foly- 
tattatik. Ha a bányaüzlet több községben fek
szik, a bevallást abban a községben (város
ban) kell beadni, amelzben a bányamű kül
szín berendezésének főrésze fekszik.

e) Az építési és közlekedési vállalatokról a 
vállalat székhelyén kell a bevallást beadni. A 
vállalat székhelye alatt annak központi irodá
ját, ilyenek hiányában pedig a vállalkozó la
kóhelyét kell érteni.

2. A jövedelem- és vagyonadó bevallást 
annál a községi elöljáróságnál (városi adóhi
vatalnál, kerületi aoószámviteli osztálynál) kell 
beadni, ahol a bevallás beadására kötelezett
nek állandó lakása van. Akinek több állandó 
lakása van jogában van bevallását bármelyik 
lakása szerint illetékes községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál, kerületi adószámviteli 
osztálynál) beadni, de ezt köteles a másik, 
vagy a többi lakása szerint illetékes községi 
elöljáróságnál (városi adóhivatal, kerületi adó
számviteli osztálynál) legkésőbb április 30-ig 
bejelenteni.

3 Közös háztartás esetében a közös ház
tartáshoz tartozó családtagok jövedelmét is a 
családfőnek kell bevallani. Nevezetesen:

a) az adókötelesnek jövedelméhez azt a jö
vedelmet is hozzé kell számítani, amely a vele 
közös háztartásban élő feleségét megilleti;

b) adóköteles atya jövedelméhez azt a jö
vedelmet is hozzá kell számítani, amely az 
atyai fegyelem alatt álló kiskorú gyermekeket 
megilleti. Az adóköteles anya jövedelméhez a 
kiskorú gyermeke jövedelmét szintén hozzá 
kell számítani;

c) a közös háztartáshoz tartozó többi ta
goknak (nagykorú lemenők, felmenők, oldal
rokonok stb.) jövedelmét rendszerint a ház
tartás fejének jövedelméhez kell számítani;

d) a háztartásban fizetés, vagy bér fejében 
nlkalmazottak, valamint a kosztosok, albérlők, 
vagy ágybérlök nem számíthatók a közös ház
tartáshoz.

4. A közös háztartáshoz tartozó családtag 
jövedelmét a családfőnek nem kell bevallani 
a kővetkező esetekben:

a) a feleség jövedelme nem számítható a 
férj jövedelméhez akkor, ha a házastársak 
közt a házassági életközösség tartósan meg
szűnt, de ebben az esetben is csak akkor, 
ha a nő vagyonát már nem a férj kezeli;

b) a feleségnek, vagy a közös háztartáshoz 
tartozó többi tagoknak az a keresete, amely 
fejenként évi 600 pengőnél nem több, továbbá 
ugyanezeknek adómentes szolgálati illetményei;

c) ha a háztartás feje bizonyítja, hogy a 3-
c) pont alá eső és a vele közös háztartásban 
élő családtag jövedelme nem kerül az ö ren
delkezése alá ;

d) az előző a) —c) pontok esetében a fele
ség, illetőleg a családtag külön adózik, amtny- 
nyiben az illető családtagra nézve a jövede
lemadó fizetési kötelezettség az általános sza
bályok szerint különben fennáll.

Párkány,. 1939 január

5. A bevallás kiállításánál a következőket 
kell szem előtt tartani:

a) a bevallást rendszerint maga az adókö
teles tartozik kiállítani és benyújtani. A nem 
önjogu természetes személyek, valamint a jogi 
személyek nevében a bevallást a törvényes 
képviselő adja, aki képviseltjének érdekeit az 
egész kivetési eljárás során felelősség mellett 
képviseli. Az a családtag, akinek jövedelme 
nem kerül a családfő rendelkezése alá és igy 
nem számítható a családfő jövedelméhez, kü
lön bevallást köteles beadni;

b) a bevallás beadására kötelezett a beval
lás beadásának, valamint a törvényben, ille
tőleg törvényes rendelkezésekben előirt min
den egyéb kötelezettségének meghatalmazott 
által is eleget tehet, ennek eljárásáért azon
ban a meghatalmazó anyagilag is felelős ;

c) ha a bevallás beadására kötelezett a 
bevallási ivet kitölteni nem tudja, a községi 
(városi) közegek kötelesek a bevallási-iv ki
állításánál segédkezni, illetőleg a bevallást az 
adózó bemondása alapján kitölteni s ennek 
megtörténtét a bevallási ivén hivatalból iga
zolni. Az adózó azonban ilyen esetekben is 
köteles a bevallási ivet aláírni;

d) a bevallások lezárt borítékban is bead
hatók, abban az esetben a nevet és lakást, 
valamint azt a körülményt, hogy a zárt borí
ték a bevallást tartalmazza, a borítékon fel 
kell tüntetni;

e) ha az adózó az előző évben másutt adó
zott, úgy az adóbevallásban pontosan meg 
kell jelölnie azt, hogy az előző évben mely 
községnél (városi adóhivatalnál, kerületi adó
számviteli osztálynál) fizette a jövedelem- és 
vagyonadót.

f) a bevallást az 1938. évi keresetről, il
letve jövedelemről kell beadni és pengőér
tékre átszámítva kell a bevallásba beállítani.

IV. 

Adatszolgáltatási 
kötelezettség.

1. Minden biztositó intézet és minden 
más vállalat vagy vállalkozó legkésőbb 
1939. évi március 15 éig köteles a szék
helyére illetékes pénzügyigazgatóságnak ki
mutatni azokat az ügynöki dijakat, amelyeket 
a múlt évben kifizetett. Az alkalmazottaknak 
kifizetett és az alkalmazottak kereseti adójá
val megadóztatott ügynöki dijakat azonban 
nem kell kimutatni.

2. Az élet- és járadékbiztosítással foglal
kozó intézetek kötelesek azokat a biztosítási 
ügyleteket, amelyekre egyszersmindenkorra 
esedékes avagy előzetes díjfizetések történ
tek, 1939. március hó 15-ig a székhelyére 
illetékes pénzügyigazgatóságnak kimutatni Ez 
a kötelezettség a külföldi biztositó intézetek 
magyarországi fióktelepeire (képviseleteire) a 
Magyarországon szerzett oly ügyleteket ille
tőleg is kiterjed, amelyre vonatkozólag a köt
vények külföldön állitattak ki.

3 Mindenki, aki bárminő szolgálati illet- 
lmény vagy nyugellátás fizetéséve van köte- 
ezve, köteles azokról az illetményre vagy

12-én. 

nyugellátásra jogosítottakról, akiknek az adó
évet megelőző évben

3.600 pengőnél nagyobb összegű 
illetményt fizetett ki, a név, fog
lalkozás és lakás megjelölésével 
névjegyzéket, valamint az adó
évet megelőző évben kifizetett 
illetmények összegének megjelö
lésével egyénenként illetmény
jegyzéket kiállítani s azt 1939. 
március hó 15-ig az alkalmazot
tak adóztatási helye szerint il
letékes községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál, kerületi 
adószámviteli osztálynál) benyúj
tani.

4. Aki az előző 1 —3. pontban említett 
adatokat a kellő időben be nem adja, vagy 
azokban valótlanságokat ad elő, annyiszor 
büntethető 100 pengőig terjedhető pénzbír
sággal ahány adóalanynál ezt a mulasztást 
vagy cselekményt elkövette.

V.

Bevallási 
nyomtatványok.

A bevallás céljaira kétféle hivatalos nyom
tatvány van. Az egyik azáltalános kereseti 
adó céljára, a másik a jövedelem és vagyon
adó céljára szolgál. Ezeket a nyomtatványo
kat — az előállítási költség megtérítése mel
lett — a községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál, kerületi adószámviteli osztálynál) 
lehet megszerezni, amely az adóbevallások 
kiállításának módjára nézve is felvilágosítá
sokkal szolgál.

VI.

Büntető rendelkezések.
1. A valótlan adatok bevallását az általános 

kereseti adónál mint adócsalást, a jövedelem- 
és vagyonadónál mint jövedéki kihágást, az. 
üzleti (gazdasági) könyvek adatai alapján való 
adóztatás esetén pedig a jövedelemadónál is 
mint adócsalást büntetik.

2. Aki az általános kereseti adó bevallását 
az előirt határidőben nem adja be, a kivetés 
során megállapított adóalap 1 százalékát, ha 
pedig a bevallás beadására hozzáintézett fel
hívásnak a kitűzött határidőn belül sem tesz 
eleget, az adóalap 3 százalékát fizeti birság 
fejében.

3. Aki a jövedelem és vagyonadó bevallást 
az előirt határidőben nem adja be, a kivetés 
során megállapított adónak 10 százalékát, ha 
pedig a bevallás beadására hozzá intézett 
felhívásnak a kitűzött határidőn belül sem 
tesz eleget, a megállapított adónak 50 száza
lékát fizeti birság fejében.

Dr. Janisch Géza s. k.
m. kir. pénzügyi főtanácsos, az esztergomi kir. pénzügyig, vezetője.
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Magyar ember 
magyar gyártmányú 
rádiókészüléket vásároljon!

rAdió central
KERN TESTVÉREK

legrégibb műszaki és rádió szak
üzletében Léván. Alapittatott 1881.

Munka- és nép gázálarcok 
egyedárusitó lerakata I

(Építkezés tartamára ideiglenes 
üzlethelyiség Széchenyi u. elején ) 

„REVÍZIÓ" Első magyar kétdob- 
rendszerü sokszorosító gépek 

KNEI ■ I, MÁRTON, Budapesi, V. Eonvéd-u. 4.

SZUPERFOSZFÁT,
kálisó, kénsavas

AMMÓNIÁK
és egyéb mütrá- 

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

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

FONTOS ÉRTESÍTÉS 1
Közöljük igen tisztelt ügyfeleinkkel, 

hogy a „LÉGIÉ" Biztosító R- T-ot 
illetve annak biztosításait a szín
tiszta magyar Fonciére Általános 
Biztositó Intézet, Budapest V., 
Sas-utca 10, amely egyike a leg
nagyobb magyar biztositó társasá
goknak, vette át. Felhívjuk feleink 
szives figyelmét, hogy a „LÉGIÉ" 
Biztosító. R. T-nál fennálló biztosí
tásokat más társaság, mint a Fon
ciére Biztositó nem veheti át. A 
Fonciére Biztositó, amely minden 
irányban és minden ágazatban a 
legnagyobb készséggel áll ügyfelei 
rendelkezésére, a „LÉGIÉ" Bizto
sító R. T-nál érvényben levő biz
tosításokból folyó mindennemű kö
telezettséget átvállal.

FONCIÉRE ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ 
INTÉZET.

HAN60S APOLLO Mozáó

Ma, vasárnap a nagy sikert elsőrangú 
magyar operett utolsó előadásai délután 
2 és 4 órakor, este 6 és 8.15 órakor

3:1a szerelem javára

Rendezte: Vaszary János. Zene: Ábra
hám Pál. Főszereplők: Bársony Rózsi, 
Dénes Oszkár, Halmay Tibor, Kiss Ma
nyi, Rózsahegyi Kálmán, Békeffy László

Február 8-án, szerdán 6 és 8.15 órakor 
Febr. 9-én, csütörtökön 6 és 8.15 órakor

az igazi filmművészet nagyfilme:

Lovagias ügy

Febr. 10-én, pénteken 6 és 8 15 órakor
Febr. 12- én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor

Stan Laurel és Olivér Hardy
uj s I á g e r vi gjátéka:

UJJÉ A HEGYEKBEN 
NAGYSZERŰ

További szereplők: Delia Lind, Waiter 
King, Eric Blore. - Uj téma, uj stílus, 
merész fordulatok gazdag produkciója 
ez a film, melyben a világ két legnép
szerűbb filmkomikusa a legpompásabb, 
legötletesebb játékot produkálják. — A 

legújabb filmhíradó 11!

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

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

Ma d u. 2 órakor filléres helyárakkal,
4-6-8.15  órakor rendes helyárakkal

SHIRLEY TEMPLE
legbájosabb filjében:

>—| o
KS 
Oí

HEIDI
Shirley ebben a filmjében felülmúlja az 
összes eddigi szerepeit. - Jegyelővétel 1 

Febr. 6 és 7-én Hétfőn és kedden 6 
és 8.15 órakor az első hangos missziós 

filmdráma I

A FEKETE APÁCA
Magyarnyelvű bevezetőt mond Kovács 
Sándor püspöki az Aclio Katholica 
orsz. titkára. A btto bevétel 10%-aaz 
árvaház javára lesz fordítva. - A 6 órai 

előadás filléres helyárakkal.

Febr. 10 —12-ig, péntektől vasárnapig: 
MAGYAR FILMBEMUTATÓI 

LILA AKÁC
Szép Ernő regényének filmváltozata. 
Főszereplők: ÁGAY IRÉN, KABOS 
GYULA, GÓZON, BILLERI., RÁTKAY

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


