
LIX évfolyam 7. szám Uva 1939 február 12

Előfizetési feltételek :

Egy évre 
Hat hóra 
Három hóra

10__ Pengő
5__ Pengő

2.50 Pengő

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

részesülnek

Alapította : HOLLÓ SÁNDOR

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak 
Felelős szerkesztő : Dr. KERSÉK JÁNOS

Megjelenik minden vasárnap reggel 
Főszerkesztő : KOPERNICZKY KORNÉL 
Főmunkatárs: Dr. KERSÉK LÁSZLÓ

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 

A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

Mit lát meg az uj lévai? A MAGYAR TESTVÉRISÉG ÜNNEPE LÉVÁN
— Levél a szerkesztőhöz —

Igentisztelt Szerkesztő Ur I
Gondolom, hogy néhány embert 

talán érdekelni fog- — mi tűnik tel 
legelőször itt, Léván az olyan ide
genből ide sodródott embernek, 
mint jómagam is, elhatároztam te
hát, hogy megírom.

1.
Feltűnik legelőször is a vonat 

lassúsága. Utaztam en kérem vagy 
40 esztendeje mar errefelé — de 
úgy emlékezem — hogy akkor is 
gyorsabban forogtak már a kere
kek, pedig akkor még az a nóta 
járta, hogy „ . . Elől megy a masi
niszta, a kupéban, a kupéban kis 
Mariska . ma pedig már az Ady 
dalok sem elég modernek. Hiába 
fénylik, cseng ott lent Budap-st 
minden sz-psége — s hív magá
hoz — az ember 'ágyódása bizony 
nagyon megfogyatkozik ha arra a 
sok óráig tartó gvötrelmes uta
zásra gondol, ami odáig — s főkép 
onnan vissza reá vár. Ezen változ
tatni kellene, de gyorsan — minden 
lévai érdekeben.

És itt ez a szürke csúnya ál'o 
másépület — ami az ideérkezőt to 
gadja. Eszembe jutnak a balaton- 
menti állomások, hogy mosok og 
nak az emberre. P< dig ott nincs is 
erre olyan nagy szükség — hiszen 
ott a viz, a tó egy soha többe el 
nem felejthető, gyönyörű, csillogó, 
nagy mosolygás.

2.
Azután ez a busuló postaépület. 

Pénzt akartam feladni az egyetlen 
ablaknál, ahol felveszik, de mar 
álltak ott vagy húszán. Tintát ke
restem, hogy valamit megírjak, de 
egy füdövészes üres tintatartót ta
láltam mindössze. Hol a tinta kér
deztem ? Semmi válasz. Haza kellett 
menni az utalványt megírni.

Szerkesztő Ur kérem szörnyű ez, 
hogy a csehek még ezt a tintát is 
elvitték. Már most mi lesz kérem, 
mig a diplomáciai tárgyalások le
zajlanak, a tinta visszaszállítása 
tárgyában. És még valamit, nem 
illik ez a postahivatal a 13.000 la
kosú Léva városához. Uj szellős, 
vidám postahivatal kell ide, ahol a 
közönség szívesen ácsorog s amiben 
a postatisztviselők türelemmel, kedv
vel végzik nehéz szürke munká
jukat.

A magyar testvériségnek gyönyörűséges 
ünnepsége volt a Lévai Keresztény Munkás 
Egyesület zászlószentelése. Karlal község Léva 
város felszabadulásának emlékére értékes, re
mek kivitelű zászlót ajándékozott a Lévai Ke
resztény Munkás Egyesületnek. A szépséges 
zászló elkészítésén hónapokon keresztül dol
goztak a szorgalmas kartali tiöi kezek s most, 
hogy elkészült, egy küldöttség hozta el Lé
vái a. Ez alkalomból a Lévai Keresztény Mun
kás Egyesület f. hó 2-án zászlószentelési ün
nepséget rendezett. A zászlóanyának Horatsik 
Pálné úrnőt kérték fel. A zászlót Mischák 
István plébános szentelte fel, mely alkalom
ból tartalmas, mtlyenszántó beszédet mondott 
a zászló jelentőségéről.

A templomi zászlószentelés után az egye
sület székhazában díszközgyűlést rendeztek. 
A díszközgyűlést Cséfalvy József káplán, az 
egyesület elnöke nyitotta meg s meleg sze
retettel köszöntötte Kartal község kiküldötteit, 
akik az anyaországból 150 km-es utat tettek 
meg autóbusszal azért, hogy a lévaiaknak 
egy felejthetetlen emlékű kedves napot sze
rezzenek. Kedves, megható, lélekemelő a sze

3.
A mozi 1 — Bizony itt nagyon 

gyengécske filmeket adnak. Miért 
— bizonyosan azért, mert ezek a 
legolcsóbba' s az üzlet — hiába 
csak üzlet Pedig nem egészen van 
igy. Léva a határon fekszik s a 
lakosság nemcsak bizonyos gazda
sági átalakuláson ment át, de át
ment egy lelki átalakuláson is, azaz 
most megy at rajta. Énben segíteni 
kell, melléje keli állni és kultúrát 
kell adni, emberi ku túrát és ma
gyar kultúrát. Itt kevés eszköz van 
ennek megvalósi'ásara, de a mozi 
alkalmas erre. Olvan filmeket kell 
bemutatni, amik mtlegitenek, simo
gatnak, hitet, akaratot ébresztenek. 
Ne az ócska és ostoba pesti kül
telki humor, hanem az emberi mél
tóság. az emberi szív játsza a fő
szerep -t, amire felfigyelne a fiatal
ság is s bátrabb kézzel fogná meg 
masnap a munka szerszámát s 
érezne, hogy valami megcsillant 
benne, valami tavaszi napfény.

Az ilyen határszéli végvárban 
fontos az, — hogy mindég égjen 
egy parányi tűziáng — ami vilá
gítson s aminél mindég meglehet 
gyújtani újra és újra az élet ked
ves mécsesét.

Szerkesztő Ur kérem — itt a 
mozinak is át kell venni azt a sze
repet, amit a szükség szinte rá- 
kényszerit — a kultúra és a ma
gyar kultúra hirdetőjének kell lenni.

4.
Van itt egy várrom is — arány

lag nagyon jó állapotban. 

retetnek s a testvériességnek ezen megnyil
vánulása. A lévaiak mindnyájan jól tudják, 
hogy az egységben, az összetartásban van 
az erő s a széthúzás és megnemértés pedig 
csak a végromlást és elmúlást hozhatják. Az 
erős hitből és szerétéiből nőttek ki a nagy 
emberek. Szent-Istvánok, Hunyadiak, Rákóczi- 
ak, a gyűlöletből pedig a mohácsi-vészek 
borzalmai. Húsz évi elnyomás után újra egye
sülve, egymást szeretve, megbecsülve, kéz a 
kézben, dolgozzunk közösen édes hazánk 
szebb jövőjéért.

Az elhangzott szép elnöki megnyitó után 
Keményfy Elemér, Kartal község nagyrabecsült 
és közszeretetnek örvendő főjegyzője válaszolt, 
aki többek között ezeket mondotta:

„Mi eljöttünk olyan helyről, melyről talán sokan 
nem is tudták, hogy a világon van. A Miskolc és 
Pest közötti vonalon van Kartal, — népes, magyar 
munkásközség. A jó Isten megáldotta őket sok jó 
tulajdonsággal, de különösen megáldotta gyerme
kekkel. Náluk nincsen egyke-rendszer, a 400 házat 
számláló községben 2000 gyereket nevelnek haza
fias szellemben. A kartali lelkekben is hatalmasan 
lángolt a felszabadulás tüze. Ebben a szent hevü
letben határoztuk el, hogy a felszabadulás emlé
kére valamely magyar kulturegyletnek zászlót aján-

Az egyik nap arra jártam, egy 
12—13 éves fiú megszólított.

— Bácsi kérem szeretném én is 
megnézni a várat. — Meglepődtem. 
— Hát mért nem nézed meg ? — 
Mert mikor odaértem a gyerekek 
felülről kövekkel dobáltak és min 
dég dobálnak ha jövök, mivelhogy 
zsidó vagyok. Jött velem. A vár
falakon vagy 20 -25 gyerek állt, 
járt s máshiján egymást dobálták. 
Felszedték, kikapartak a köveket 
egy emberfej nagyságú felénk is 
esett, rájuk is szóltam.

Kérem Szerkesztő Ur. Olyan szép 
egy ilyen régi vár — s oly sok 
mindenről mesél. Olyan kevés van 
belőle a csonka országunkban s igen 
nagy kár hozzányúlni, megboly
gatni. Még a cseh demokrácián ne
velkedett fiatalságnak is csak meg
hatódva lenne szabad közeledni 
hozzá — és meg kellene magya
rázni nékik már most mindjárt — 
mit jelent a magyar múltnak egy 
ilyen szépségesen néma — mégis 
annyi mindenről beszélő síremléke.

Az a kő ott van a legjobb helyen, 
ahol pihen. Csúnya dolog azt ki
szedni onnan, még akkor is, ha 
történetesen egy zsidó gyereket 
akarnak vele hátbabombázni.

Bocsánatot kérek igentisztelt Szer
kesztő Urezen Írásomért, de mindez 
kikivánkozott belőlem s leközléséért 
hálás vagyok.

Egy ma már lévai polgár, ki 
megmondja azt, amit gondol. 



dékozunk. Boldognak érezzük magunkat, hogy Lé
vára jöttünk, ebbe a bátor, ősi kuruc városba. Itt 
látjuk ezt a hatalmas élniakarási erőt, amely a 

ságot megedzette, eggyé kovácsolta a nád- 
■rdeies kunyhóban született szegényt s a palotában 
született mágnást. Ez bátorított fal minket arra, 
hogy Lévát keressük fel, de ne álljunk meg itt, mert 
a papirhatárokon túl is vannak meg testvéreink, 
akik várnak reánk. A zászlónkon a magyar szent 
korona azt jelenti, hogy mi töredékkel nem elég
szünk meg, mert Szent István országa teljes egé
szében kell, hogy a miénk legyen."

Ezután a nagyhatású beszéd után dr. Ker
sék János, h. polgármester tartotta meg ün
nepi beszédét:

„Hálatelt szívvel jöttünk ma itt össsze, a magyar 
kultúra e szerény hajlékában, hogy megünnepeljük 
a régen várt testvéri találkozót és ünnepeljük vá
rosunk felszabadulását a cseh járom alól.

Húsz évvel ezelőtt mérhetetlen szomorúság és 
gyász szakadt a szabadságát féltőn őrző lévai ma
gyarokra. A népek önrendelkezési jogának és a Wil- 
soni elveknek leple alatt a tudatosan és a cseh 
maffia által félrevezetett győztesek ezt az izig- 
vérig magyar várost indokolatlanul odaítélték konc
nak, jntalmul az. árulásért a cseheknek, akik azután 
az erőszak fegyverével húsz keserves rab éven ke
resztül elnyomni törekedtek az ébredő magyar 
szellemet és azon igyekeztek, hogy csehszlovákká 
átfessék ezt a lelkes magyar népet.

Húsz évvel ezelőtt mi lévaiak, bár magunkra 
voltunk hagyatva és az iszonyú véráldozástól ki
merültünk, nem adtuk fel önkent ezt a várost. Nem 
nyugodtunk bele, hogy sorsunkról nélkülünk Ítéltek. 
Hős fiaink harcba szálltak és a cseheket messzire 
kergették el Léva falai alól. Bár akkor a győztes 
harcokból visszarendelték fiainkat és a várost is 
kénytelenek voltak átadni; de most látjuk, hogy a 
hős fiaink önfeláldozása nem volt hiábavaló.

A nagy véráldozatokat követelő világháború után 
a sok fényes kincsünkből nem maradt más, mint 
pár ócska véres holmi és a magyar elszántságból 
zsibbadt akarat. — Kerdem: magára hagyatva le
hetett-e eredményesen ennek a városnak annyi sok 
felfegyverzett ellenséggel szemben ellenszegülni ? 
Húsz évvel ezelőtt, amikor hős fiaink kivonultak a 
városból — úgy éreztük, hogy csillagunk lehullt, 
de a borús jövendőtől csak a gyávák félték. Mi 
hittük, lesz még virradatja a sok, bús éjjelnek s 
lesz még egyszer nekünk ünnepünk is.

Csak el nem csüggegni, csak el nem veszíteni a 
feltámadás hitét! Ez volt húsz éven keresztül a 
jelszavunk. Bevalljuk, hányszor hittük, hogy végünk 
és ugv álltunk itt, az eltiport magyar végeken mint 
bús gyertyaszál, éreztük világítunk és fogyunk, de 
azért csak égtünk, hadd lássuk: nemzetünk lelke 
merre száll ?

Elvették fegyverünket az ellenségeink. De a nyel
vünket, az édes, drága magyar szót nem vehették 
el tőlünk. Ebben az egyesületben húsz éven keresz
tül bátran lelkesített a magyar lélek hitalinas te
remtő és megtartó kulturereje. Ezt a bástyát a 
csehek sem fegyverrel, sem Ígérgetéssel bevenni 
sohasem tudták. Itt húsz éven keresztül uj rügye
ket szemeztünk a régi erős fába és itt, e falak kö
zött a reménység virága kinyílt, kihajtott. Itt, a 
magyar szó szerény színpadán, magyar előadásokon 
mindig feltört a remény, hogy ismét egyszer sza
badok leszünk. Itt mindig úgy éreztük, hogy ha 
sebzett is a magyarság lelke, de a szabadság igaz 
utján jár és egyszercsak valóban felszáll a ma
gasba.

Testvérek, köszönjük nektek a lobogót, amit ne
künk hoztatok. És ti pedig, lelkes fiataljaink, tart
sátok mindig büszkén magasra Tiétek a munka, 
amelyen a jövő épül s ti vagytok itt a strázsák a 
vészes végeken. E zászló legyen biztató reménye
tek. Ha hűek maradtok hozzá, az Isten soha sem 
fog elhagyni titeket.

A portánknak nagy a kára. 
De azért fel a munkára! 
Sok még a megmenthető ; 
Nyíljék ki a rózsabokor, 
Régi, erős alapokon 
Jöjjön most az uj tető!“

A mélyen járó ünnepi beszéd után Nikoliv 
Vilmos ig. tanító olvasta fel a következő tar
talmas tanulmányát a magyar felszabadulásról:

„Kedves magyar Testvéreim!
Két évtized keserves megpróbáltatása után a 

magyar hajntlhasadás égi fényé önti el sokat, na
gyon sokat szenvedett csonkaországunkat. A bizó, 
reménykedő magyar családok otthonaiban a rádió 
hullámain mostanában sokszor csendül fel szent 
imádságunk, szállnak ég felé a Himnusz hangjai. 
A csillagos eget ostromolja a húsz esztendő keser
vében fogant nemzeti eskü : Rabok tovább nem 
leszünk, — nem, nem, soha! Szemünk könnyes 
lesz, imára kulcsolódik kezünk, hogy mélységes há
lát adjunk a Mindenhatónak, amiért megtartotta 
magyarnak ezer esztendő magyar Felvidékét. Hálás 
szeretetünk öleli azokat a testvéreinket, akiknek 
minden veszéllyel, durva elnyomással dacoló el
szánt akarata csodát tudott művelni.

Legyen ezekben az ünnepélyes órákban m'nden 
gondolatunk azoké a magyar édesanyáké, édesapáké 
és tanítóké, akik egymással szent egységbe forrva 
megmentették számunkra a magyar jövőt és meg
tartották magyarnak a Felvidék ifjúságát. A szülői 
ház és iskola a nemzetnevelésnek olyan höskölte- 
ményét Írja meg, amelynek gyönyörűségét csak 
érezni, átélni lehet, de kifejezésére, leírására gyenge 
a szó, a toll minden ereje. Emelt fővel, nyíltan, 
minden érdekelt tényező támogatását élvezve vé
gezni az ifjúság nevelését és oktatását lehet nehéz,

Léva a cseh megszállás alatt
.Jövő magyarját minden ág ne húzza 
Rémlátás réme ne háljon vele. 
Csodára keljen áldott magyar búza ; 
Aki vetette, az arassa le.“

QYONI.

A csehek május vége felé nyugtalankodni 
kezdenek. Meglátszott ideges intézkedéseik
ben, hogy nem érzik teljesen biztosan magu
kat Léván. Szigorú statáriumot rendelnek el s 
megtiltják, hogy este 9 óra után valaki tar
tózkodjék az utcákon. A hazájukért aggódó 
magyarok lelkében ellenben a remények ujult 
erővel keltek életre.

Ipolysági hirek terjednek szerte-szét a vá
rosban. A magyar lakosságot hihetetlen izga
lom és türelmetlenség fogta el. Megérezte 
mindenki, hogy valami forr a levegőben. 1919. 
május 30-án, pénteken a város hangulata 
szinte izzó volt. A csehek ide-oda szaladgál
tak. Délután a kaszárnyákból a tót katonák 
elszéledtek s egy titkos sejtelemmel minden 
magyar a lelke mélyén várta a magyar kato
naság támadását.

A négy hónapos cseh invázió alatt gúzsba 
kötött, erőszakkal elnémított város újra élni 
kezdett.

Szájról-szájra járt az örömhír. Léva fiatal
sága, amely ott szolgált Pálmay Ernő hírneves 
csapatában, már hazafelé tart diadalmasan. 
Léva hangtalan sóhaját, boldogtalanságának 
összes keservét, könnyekkel megszentelt vá
gyait, keserves rabsága panaszait meghallot
ták már az Ipoly túloldalán is és megindultak 
a magyar csapatok, hogy ismét szabaddá te
gyék ezt a magára hagyott árva földet.

A csehek, ahogy jöttek a magyar csapatok 
ipolyi előnyomulásainak hírei, mindjobban két
ségbe estek. Nem tudták mit cselekedjenek. 
A cseh katonai és polgári hatóságok elvesz
tették a fejüket. Egyesek már a magyar ka
tona említésére összeszedték batyuikat és el
menekültek. Az elsők között szaladt ki ész 
nélkül a forrongó városból Ravasz Viktor, a 
csehszlovák kormánybiztos. Rekvirált fogaton 
még péntek reggel elmenekült. Rövidesen 
utánna szaladt a csehszlovák vezetők nagy 
része is.

A város magyar lakosságának öröme, bol
dogsága egyre emelkedett. A csehszlovákok, 
hogy kedvét szegjék a magyar népnek, hajtó- 
vadaszatot rendeznek egyes magyar vezető
férfire és katonatisztre. Sokat közülük össze- 
fogdostak és a városháza nagytermében 
internálták őket.

A magyar közönség öröme és bátorsága 
nem ismert már határt. Nagy tömegekben 
verődik össze a nép a Kossuth Lajos téren 
és nyíltan hangoztatják: Ki a városból az 
árulókkal, ki a csehekkel. A csehszlovákok 
tehetetlenül állanak szemben a tömeggel. 
Néhány felfegyverzett cseh vasutas és ötven
hatvan cseh katona a tér szélén néhány lö
vést ad le a tömeg felé, hogy azokat szét
zavarja. A hatás ellenkezőt váltott ki. A ha
talmas tömeg felmorajlik és a megrettent 
csehek jobbnak látták, hogy ha elszaladnak a

de semmiesetre sem veszélyeket magába rejtő fel
adat. De hogy végezhették ezt az áldásos munkát 
végre keblünkre ölelt felvidéki tanitótestvéreink s 
velük együtt a magyar otthonok tízezrei ?

Rejtetten, titokban nevelni, abban a tudatban 
hinteni el az ifjú lelkekben az éltető gondolatot, 
gyökereztetnl meg a magyarság s-.eretetét, hogy 
minden pillanatban lecsaphat a hatalom sújtó keze, 
csapása nyomán pedig megsemmisülnek az elemi 
életlehetőségek, semmivé válik az ige hirdetésének 
szabadsága mellett még a fizikai szabadság is, — 
ehhez hűség, elszánt bátorság, a szenvedések pok
lában megtisztult hazafiság kell. Akik ezt a munkát 
elvégezték, azok valódi magyar hősök, a nemzet 
apostolai. A magyar Felvidék megtartása mzllett 
ezt a példaadást köszönjük nektek most, hazatért 
magyar szülök, magyar nemzetnevelők Példátok 
megszázsz trozza akaratunk erejét, megacélozza el
szántságunkat és azt az elhatározást, hogy veletek 
együtt, a ti kipróbált segítségetekkel uj, boldog és 
hatalmas Magyarországot akarunk építeni.

Olyan országot, amelyben nincs különbség test
vér és testvér között, nem fenyeget az östuráni 
széthúzás átka, — olyan országot, ahol a pillanat
nyi felbuzdulás hősi gesztusa a hétköznapok apos
toli munkájává magasztosul minden erő, minden

VI.
jogos népharag elöl. „Gyerünk, szabadítsuk ki 
az elfogott túszokat." Hangzott itt is, ott is a 
kívánság. És megindult a tömeg a városháza 
felé, ahol elzárva voltak a lévai magyar túszok.

A tömeg nagy örömujongása között jelen
nek meg a városháza erkélyén a kiszabadított 
túszaink. A lefogottak egyike Birtha József 
ref. lelkész lelkesítő beszédet intéz a tömeg
hez és kitüzeti a magyar nemzeti szinű 
lobogót.

Nagy volt az öröm, nagy volt a boldog
ság. Az emberek egymás nyakába borulva 
énekelték a magyar imádságot.

Sajnos, azonban csak rövid ideig tartott a 
felszabadulás érzése, mert péntek délután 
öt óra felé a csehek ismét visszaszállingózni 
kezdtek a városba. A házak tövén megbújva, 
összehuzódva mindgyakrabban lehetett látni 
egy visszatért cseh menekülőt. Nemsokára 
Ravasz Viktor és társai is visszaérkeztek és 
cseh sorkatonasággal körülvéve a városházára 
siettek. A tömeg lassan szétoszlott a fegyve
res cseh katonaság fellépésére, de a cseh 
hatóság a kiszabadított túszokat újból elfo
gatni nem merte. Sőt szombaton reggel a 
szigoritolt statáriumot is megkönnyítették és 
megengedték, hogy a lakosság este 10 óráig 
is tartózkodhatik az utcákon.

Szombaton úgy látszott, hogy a csehek 
biztonságban érezték magukat. Azonban a lévai 
nép már tudta az ipolysági eseményeket 
Csatáról érkezők is megerősítették Palmay 
Ernő vitéz csapatának hídvégi áttörését s igy 
minden jel arra mutatott, hogy nagy esemé
nyek vannak készülőben. Vasáruap délelőtt 
már minden magyar tudta, érezte, hogy a 
várva-várt felszabadítás órája rohamosan 
közeledik. Csank és Kereskény környékén 
már magyar járőrök jártak. A csehek is 
azonban megsejthettek valamit, mert szomba
ton déltől ismét összepakolták cókmókjaikat 
és egyenként tünedeztek el a városból.

Vasárnap délelőtt szinte már kibírhatatlan 
volt a feszültség. Az emberekkel nem lehe
tett bírni. A cseh hatóság délután 4 órakor 
kidoboltatta, hogy minden ember haza menjen. 
Az utcákon senki se tartózkodjék. A cseh 
hadsereg megkezdte a város kiürítését. A 
menekülő katonaság fejét vesztve lövöldözni 
kezdett a házak előtt álló, vagy udvaron tar
tózkodó békés emberekve Két halálos áldo
zata is volt a lövöldözésnek. Róth Hugó 20 
éves egyetemi hallgatót, amint hazafelé sietett 
orozva hátulról lőtték le a cseh katonák és 
Krekovits József 74 éves aggastyánt a saját 
udvarán lőtték agyon.

A gyáva lövöldözéssel a csehek megfélem
líteni akarták az embereket De akkor már 
Siklós felől megszólaltak a magyar ágyuk. Az 
állomás épü'etét lőtték.

Szakadatlanul dörögtek az ágyuk és ro
pogtak a fegyverek és Léva magyarsága le
borulva adott hálát a jóságos Istennek, hogy 
ez a várva-várt szivét-lelkét gyönyörködtető, 
a testvérek magyar üzenetét meghallhatta.

akarat egyedül, egy boldog ország építésének lázas 
munkájában. Erre tanítson a Felvidék csodája, ehhez 
segítsen mindannyiunkat újból a magyarok felé 
fordult Mindenható kegyelme. Szent István kirá
lyunk halálának 900 éves jubileuma meghozta szá- 
mugkra a Felvidék csodálát. A húszéves rabságból 
felszabadult magyar testvéreinknek első kérése az 
volt: „Magyar nemzeti zászlót adjatok !“ A minden 
magyar e szent jelvényét rab magyar véreink a 20 
éves rabságban szemmel nem láthatták, kézbe nem 
foghatták, csak a közös magyar múlt emlékeként 
utána vágyó szivükben mint féltve őrzött, szent 
ereklyét elrejtve hordozták.

Szent kötelességünk, hogy meghajolva ezen ma
gyar hűséggel telített magasztos várakozás előtt, 
hazatérő magyar testvéreink első kérését teljesít
sük. Kartal község közönsége is belekapcsolódott 
ebbe a mozgalomba és a Lévai Keresztény Munkás 
Egyesületet ezzel a szép zászlóval ajándékozta 
meg. Ez a zászló itt jelvény, arra hivatott, hogy 
neveljen, tanítson; lássuk, mi is ml a tulajdonképenl 
jelentöösége ? Ez egy egyesületi zászló, melynek 
színe fehér. Ilyen legyen a lelke, becsülete minden
kinek, aki egyháza, községe, hazája sorsának irá
nyításában — ha bármilyen kis mértékben is — 
részt vesz. — Magyar Testvér! Amikor e zászlóra 
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tekintesz, tedd a kezed szivedre és kérdezd meg 
az ott benn lakó hatalmas és igazmondó bírótól, 
Ielkiismeretedtöl, ilyen-e a te lelked ? Ilyen fehér-e, 
ilyen mocsoktalan-e, ilyen ártatlan é? Jelentse ez 
a szín a jelen családi és közéletben a ragyogó 
tisztaságot.

A zászlón arasznyi széles nemzeti színű szalag 
lobog. Az első szin a piros, a vér, a szenvedés 
szine. Ez a szin jelenti azt a temérdek vérmennyi
séget, melzet nemzetünk fiai e föld érdekében, an
nak megtartásáért immár több mint ezer év óta ki
ontottak. Második szin a fehér, a tisztaság, becsü
letesség és ártatlanság szine. Ez a szin azt jelenti, 
hogy aki a magyar nemzeti közösségnek méltó 
tagja kíván lenni, annak lelke olyan tiszta, ragyogó 
fehér legyeu, mint ezen szalag középső szine. A 
harmadik szin a zöld, a hitnek, a reménységnek a 
szine. Legyen ez a reményteljes jövő.

Végül jöjj zászló, most hozzád szólok! Gyertya
szentelő napján elhoztunk Lévára! Lobogj te itt 
napsütésben, viharban, derűben, homályban, fény
ben és ködben, esőben és zivatarban.

Lobogtdsd bele az itt elhangzott eszméket min
den lévai magyar testvérünk leikébe, akkor telje
síted a reád bízott kötelességet. Egy kedves, lel
kes és dacos felvidéki magyar városba hoztunk, 
amelyre komor aggodalommal vigyáz a nyolcszá- 
dos vár egyetlen ép fala. A tatárjárás idején emel
ték a Garam-menti ut és a bányavárosok védel
mére ; mig kemény és fölényes volt az erősség, 
nyugodtan dolgozhatott Selmec- és Bélabánya, Új
bánya, Körmöcbánya, Besztercebánya és Breznó- 
bánya. Léva vérzett az aranyért, az ércért, a bé
kéért és a munkáért.

Kiskirályol és rablólovagok nem tudtak otthont 
találni falai között, a hatalmaskodók mindig elbuk
tak a vár dacán és a királyok erején. Csak az igazi 
nagyokat uralta híven és készségesen, mégis leg
jobb gazdája, Vak Bottyán János, felrobbantotta 
puskaporos tornyát Bercsényi trencséri csata vesz
tése után, nehogy császári kézre keéüljön. Azóta 
omlatag a kuruc vár, de a megmaradt fal mögött 
és a domb alján felépült serény és igyekvő város 
továbbra is kitartóan óvta és takarta a jó magyar 
ügy harcosait és a nemzeti vágyakat.

A második, sikertelenül végződött, de mégsem 
haszon nélkül elmúlt vármegyei ellenállás legel
szántabb harcosa Barsmegye volt. Bors vezér haj- 
gan» földje alka'mazta előszí’r a passzív reziszten
ciát í a királyi biztos jövetelére lemondott az egész 
tisztikar és igy nem akadt senki, aki engedelmes
kedhetett volna.

A honvéd-toberzás megirdulása napján nyomban 
százt'zernvolc önkéntes jelentkezett és később, a 
nagysallói csatában négyszázharminc öt lévai honved 
verekedett Görgey vezérlete alatt. A szabadságharc 
levárése után meg is kapta jutalmát Bécstöl: a me
gyei törvényszéket Besztercebányára helyeztek, az 
oszlányi járást Nyitrákoz csatolták és hiába küz
dött hetven esztendőn át azért, hogy Bars szék
helye legyen.

„Bach huszárjai", az átvonuló orosz katonák, a 
bnlsevisták, Castello tábornok csapatai, az. antantra 
hivatkozó, besurranó esek legionisták, a húszéves 
idegen uralom, ."mely még rendezett tanácsú városi 
rangjától is megfosztotta I évát, egyik sem bírt el 
a várossal, Barsmegye első polgárai érintetlenek 
mazadtak a hatalom minden nyomásától és magya
rok Benes esek köztársaságában is.

Ezért várta a város a felszadadulás lázától szinte 
aléltan a bevonuló honvédcsspatokat. Léva elfúl
ta dián az örömtől, tört szavakkal ünnepelt, csak a 
vár állt nyugodtan, a megmaradt fal ismerte és 
tudta a t2rténelmet.

Magyar Testvéreim!
A Lévai Keresztény Munkás Egyesület zászlójá

val, a magyar nemzeti érzés e szent jelvényével 
fogjon először kezet Karfal község polgársága a 
húsz éves rabságból hazatérő lévai magyar munkás
testvéreinkkel. Hiszem, hogy ez a kézfogás nem 
csak megvédi ezeréves Nagy-Magyarország e szent 
szimbólumát, hanem védő szárnyai alá hívja s ha 
kell, ősi magyar akarattal védő szárnyai alá hozza 
a többi rab magyar testvéreinket is. Azon leszünk, 
hogy a Tátrának, Fátrának és Hargitának minél 
előbb tetejére kerülhessenek zászlótestvéreid és 
onnan hirdessék — ne a gyászt, hanem azt, hogy 
Magyarország nem volt, hanem lett!“

Bucsek Gyula, az egyesület titkára emel
kedett ezután szólásra. Beszédében kifejtette, 
hogy az elmúlt 20 év alatt minden elnyomás 
ellenére, az egyesület nagy kulturmunkát vég
zett. Mindnyájan tudtuk s éreztük, hogy jönni 
fog, mert jönni kell egy jobb kornak. A ma
gyar igazságnak mindenek felett győznie kell, 
ígéri a kulturszakosztály nevében, hogy ez
után is fokozott erővel fognak dolgozni a 
magyar krltura érdekében.

Végül Cséfalvy József elnök a kartali test
vérek szeretetének viszonzásául átnyújtotta az 
Egyesület ajándékát, egy aragoni kőbe he
lyezett, ezüst lemezbe vésett emlékokiratot. 
Ez az irat hosszá évszázadokon keresztül fogja 
hirdetni a lévaiak szikla-szilárd igaz szerete- 
tét a kartaliak iránt. Keményfi Elemér főjegyző 
ur meghatódva vette át a kedves ajándékot 
s kijelentette, hogy a gránitkő keménysége 
még a késői unokáknak is hirdetni fogja a 
magyar törhetetlenséget.

Ezután az ünnepélyes zászlószög beverések

A lévai keresztény magyar ifjúság ünnepe
A napokban egy olyan ünnepély folyt la 

Uván, ameiy felett a régi időben nagyon 
könnyen elsiklottunk volna. Ma azonban fi- 
gyclmeaebben nézzük azoknak a működését, 
akik leiket és hangol adtak annek, hogy itt 
a magyar életet elnyomni nem khet és en
nek a magyar léleknek éleiben tartásáért 
dolgoztak és fáradoztak is.

Tíz eaztendőa jubileum talán máskor nem 
is jogosítana fel valamelyes ünneplésre, de 
most, hogy a magyar lelkek boldog szabad 
büszkeséggel nyilatkozhatnak meg a húsz
éves elnyomás után, joggal ünnepehetnek 
azok, akik a magyar szellem ébrentartásának 
munkájában Léván részt vettek. így ment 
hatirozatba a Lévai KaL Kör Műkedvelői 
Gárdájának tízéves jubileumának megünnep
lése ia.

A felvidéki és az országos magyar tár«- 
dalmi életben is példát adó az a szellem, 
amely ebben a Gárdában élt Magához tudta 
vonzani a nemzeti érzés mágnesével a más 
vállátu ifjúságot is, amelynek lelke ebben a 
kis társaságban uj erőre gyű t, mint Anteus 
tes e, amikor földet ért. Itt a lélek találko
zott és érintkezett a földdel, amelyet az el
hunyt ősök porrá át változott teste terméke
nyített és avatott szent magyar földdé. A 
Kát. Kör Műkedvelő Gárdájának és a Kar. 
Kör érdemes Vezetőségének nagyérdeme az, 
hogy a -évei magyar ifjúságot a katolikus 
gondolat keretébe felekezeti különbség nélkül 
össze tudta fogni a magyar Hét szolgáletér? 
és ezzel a működéssel nagyban hozzéjáiu't 
ahhoz, hogy Léva szine megmaradt a régi 
piros—fehér—zöldnek és nem homályoso- 
dott el, mint azt a hatalom szerette volne.

Köszönet és tisztelet ennek a lévai ke
resztény magyar ifjúságnak, ame'ynek lu'- 
nyorr.ó része az iparos és munkás körökből 
került ki.

Az Ünnepélyről egyébként az alábbi fudó- 
sitásbau szarr.o unk be :

A Lévai Katb. Kör műkedvelő gárdája 
febiuír 2 án tartotta ku’turmunkásságának 
10 éves jubileumát Reggel testületileg fel
mentek a temetőbe, nemzeti szalaggal díszí
tett babér koszorút helyeztek el elhunyt 
tagfestvéreik : Kozma Vilma. Bakos Aranka, 
Msrtinec Annus és Bakos Manci sírjaira. Az 
Ünnepélyes hálaadó istentisztelet után dísz
közgyűlés volt, melyen a Katb. Kör vezető
sége, a hatóságok részéről Majlálh László fő
szolgabíró, Érdy Lajos dr rendörfogaímazó 
és a testületek kiküldöttein kivüi megjelen
tek a gárda régi kulturbarátai.

Éder Kálmán elnök megnyitója után Reiudl 
Károly, a gárda igazgatója köszönte meg a 
megjelenteknek a diszközgjűléeen való részt- 
vételt, msjd keresetlen szavak kíséretében 
átadja Éder Kálmán gárda elnök arcképét a 
Kör Vezetőségének. Taby Lajos gárda ren
dező mondta el a gárda 10 éves működésé

A lévai magyar királyi állami fiú és leánypolgári 
iskola jelentősége

Léva vérosánsk fejlődése szempontjából 
részint uj intézményeket kell teremtenie, ré
szint a meglepőket kell fenntartania, sőt fej- 
lesatenie. Az egyik ilyen intézménye Léva 
városénak a magyar királyi állami polgári 
fiú- és leányiskola. Az iskoia nemzetmentö 
tevékenységet fejtett ki az elnyomatás évei
ben. Nehéz szerepe volt, hisz szlovák inté
zetnek volt tagozata. Százszorosán elitélen 
dők tehát azok a magyar iskolák, akik ön
ként szerveztek, vagy szervezni akartak, ma

következtek. Végül az elnök zárszavai után a 
Himnusz eléneklése után ért véget a díszköz
gyűlés. Utána az anyaországból jött kedves 
vendégek tiszteletére társas ebéd volt, akik
nek lelkei friss élményekkel teltek meg a fel
szabadult Léva városában. 

nek cé'ját és munkáját, majd Györgyi Jenő 
a gárda titkára felolvassa a gárda 10 éves 
történetét. A SiMKE részéről Koperniczky 
Kornél méltatja az egyesület magyar mun
káját, Bándy Endre ág. ev. főespeies a Nő
egylet részéről köszöni meg a 10 éven ke
resztül folytatott jótékonysági cselekedeteket, 
a ref. ifj. és leánykör részéről Szabó István 
ref. 8. lelkész mondott köszönetét, hogy a 
gárdában oly szép együttműködéssel dolgo
zik a magyar ifjúság valláskülönbiég nélkül, 
a Női Mária Kongr. részéről Géczy Jolán, a 
Ftrfi Mária Kongr. nevében Weszely János, 
az Ipart stület részéről Tóth Antal és a 
cserkészek részéről K'ssik József köszöntötte 
a jubiláló gárdát, majd az elnök záró szavai 
után a díszközgyűlés véget ért.

Ezután társasebéd volt, amelyen pohárkö
szöntőket mondtak Mischák Ist'án szentszék! 
tanácsos, Dodek János t. b. elnök, igazgató, 
Taby Lajos, Koperniczky Kornél, Éder Kál
mán, Reirdl Károly és Bakos Lsjosné.

Február 4 én nagy siker jegyében adta 
elő a gárda „A királyné rózsája” c. daljáté
kot Farksa Imrétől Az előadás előtt Reindl 
Károly aktuális bevezetőt mordotL Címsze
repben a királyné szerepét Ghymessy Bözsi 
alakította a megszokott rutinjával és fen
séges felléptével, minden jelenete egy-egy 
külön élmény volt, a Sonni szerepet Taby 
Sári alakított*,  aki szép énektzámaival és 
játékával nagy sikert ara’olt. Méltó partnere 
volt Kovéca Lajos, aki játékával és énekével 
partoercőjével együtt fe ü'emílkedett az átla
gos műkedvelői színvonalon. A síubrett és 
tárckomiius szerepét az ismert Valssek 
Mar ci és Nagy Laci adták, akiknek minden 
jelenetét frenetikus taps fogadta és méltó 
eífsmeréfit arattak szép játékukért és táncai
kért. A Kör eme kedves műkedvelői ma is 
szép sikert értek el. Kiemelkedett Györgyi 
Jenő stí usos és bensőséges alakítása, Bott- 
lik József, ki egy csárzárbiztos szerepét nagy 
eiedetiséggei vitt színre. A nagyszerű együt
tesben Koritár Mariska. Csenger Bözsike, 
Kurcsinka Vili, Rdindl Zsuzsi, Hingyi I i, 
Bognár Kató, Dohány Ernő, Fedtrcs Bé'a, 
Hamran Pista, Váridi Sángor, Fotth Ferenc, 
Lukács Lajos, Ranós László, Éder Kálmán, 
Lóderer Lajos, Reindl Káro’v éa a gvermek- 
kórusban Katona Wesseií Mariska,
Gutby Bözsi, Kovács Csöpi, Ser'őző Tibor, 
V ds, Runna és Lőrinc, kik mindnyájan ré
szesei voltak a nagy sikernek, amely zsjos 
elismerésekben nyilvánult meg.

A zenét Schindler Rezső által dirigált ze- 
neksr azolgáltatta F.rkas Imre meleg lírájá
nak és lelki szivének meleg érzékeltetésével. 
A rendező nehéz feladatát Taby Lajos látta 
el ismert hozzáértésével, mig a táncok szép
sége Budaváry Aiadárné szakavatottságát 
dicséri. A darab sikerét nagyban előmozdí
totta a festői ruhák, valamint az uj dísz
letek.

guk mellé szlovák osztályokat. Lévának 
nem voly magyar középiskolája. A lévai 
magyar liuk csak ide menekülhettek. InDen 
kikerülve azutan tovább folytathatták tanul
mányaikat, anyanyelvükön igaz, hogy csak 
más városban, a kereskedelmiben, képzőben, 
vagy különbözeti vizsga után a gimnáziumba. 
Sőt a szegény sotsu leánytanulók ia, kik a 
róm. kát. leánypolgári tandiját megfizet, i 
nem tudták, csakis itt folytathatták tanulmá
nyaikat

Felszabadulásunk után a polgári iskola 
je’entöaége a magyar gimnázium megnyi
tása ellenére sem csökkent, sőt emelkedett 
Magyarországon mindenkitől megkövetelik a 
polgári iskolai végzettséget. Most jelentke
zett vizsgára egy magántaruó. Fütő akar 
lenni a vasútnál, de ehhez szükséges a pol
gári iskola végbizonyítványa. Öreg fejjel ta
nult, fizetett a magánórákért, vizsgádéért A 
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magyar szülők tehl', ha szivükben fekszik 
gyermekeik jövője, törődjenek velük, Nscsak 
■ kényszer h«jts« a gyermekeket az isko
lába.

A közeljövőben állami leányliceum nyílik 
meg városunkban. Az állami polgári leány
iskola tanterve szervesen előkészít a leány- 
liceumhoz. A lévai magyar királyi állami 
polgáriban ugyanis a kultuszminisztérium 
utasításainak megfelelően kü ön leányosztá
lyok működnek. A cieh iskolarendizer ál
datlan koedukációé rendszere már a múlté. 
A leányosztályok teljesen eikülönitve a fiuk
tól az intézet földszintjén vannak elhelyezve.

Gizdaaágilag is nagy előnyt jelent a ma
gyar királyi állami polgári Léva városára. A 
vidéki tanulók égi’ része Léván van koszt
ban, mindegyike lévai kereskedőnél váslro1. 
A tanerőket teljesen az állam fizeti. 20 al
kalmazott családjával nagy fogyasztótömeget 
is jelent, azonkivü elhelyezkedni vaió lehe
tőséget a tovább tanu'ó lévai ifjúság szá
mára. Az iako’a fejlődése a magyar szülőkön 
múlik. PArto játek I

FÉJA TIBOR.

Látogatás
a homokbányában

Meglátogattuk a hét során s temető mel
lett elterülő városi homokbányát. Mír régen 
azt rao adták, ho^y a bánya kimerült, nincs 
benne homok, igy az üzemmel alig törődlek.

Ma mindenbe jobban bele kell nézni és 
meg kell találni azokat a lehetőségeket, ame
lyek munkaalkalmat szolgáltatnak a szegény 
embereknek, a város munktméikü ieinek.

így esett a tekintet az ediig e hanyagolt 
homokbányára is, ahol ma már sok szegény 
ember találja meg életének megsegítését.

A februiri nap már szinte tavasziasan 
árasztja fényét a homokbányában dolgozó 
178 emberre.

A 16 évei ifjú vidám hangulata, tréfái 
hangja megfrissili it, a 60—65 éves korú 
férfiú munkakedvét és akaratát is. A csá
kány, lapát és talicska egjhmgu forgásának

AZ IPARIGAZOLVANYOK REVÍZIÓJA
A m. kir. minisztérium 1.100/1939 M. E. 

számú rendeleté szerint a Magyar Szent Ko
ronához visszacsatolt felvidéki területeken 
ipart, kereskedést űzök iparjogositványai, 
vagyis minden más elnevezésű ipari és ke
reskedési jogosítványai vándoripar vagy há 
zaló kereskedés gyakorlására jogosító enge
délyei,

tekintet nélkül keltükre 1939. 
évi július hó l én hatályukat 
vesztik.

Aki tehát a Felvidéken 1939. évi július hó
1. időpont után ipart, kereskedést, vándor
ipart, vagy házaló kereskedést kíván űzni, 
erre uj iparjogositványt, illetőleg vándoripar, 
vagy házalókereskedés gyakorlására jogosító 
uj engedélyt köteles szerezni.

Az iparjogositvány, illetőleg a vándoripar 
vagy házaló kereskedés gyakorlására jogosító 
engedély kiállítását az illetékes miniszterhez 
címzett és az

1939. évi február hó 15.-től 
1939. évi március hó 15.-ig 
terjedő időben

a lévai szolgabirói hivatalnál, mint első fokú 
iparhatóságnál benyújtott folyamodványban 
kell kérni.

A folyamodvány mintája, — 
amely rendeletileg van szigo
rúan előirva — a lévai járási 
ipartársulatnál szerezhető be, 
ahol mindenki pontos útba
igazítást is nyer.

A folyamodványhoz mellékelni kell:
1. az eredeti jogosítványt, amelynek alap

ján a folyamodó ipart, vagy kereskedést, ván
doripart, vagy házaló kereskedést űzött. 

ütemét egy kis tréfával vigabbá üdítik az 
emberek.

A magyar munkátok beszédébe szlovák 
hangok keverjdnek. Lám. hát itt szlovák 
munkások is dolgoznak. A Magyar a ma
gyarért fikció és a magyar hivatalos körök 
nem tekintenek nemzetiségre tehát, 
amikor arról van szó, hogy a téli ínségben 
a munkanélküliségen amennyire lehet az 
anyagi adottságok közép ette, enyhítsenek.

Eszünkbe jut a pozsonyi rádió hangja, 
amely azt akarja világgá kürtölni, hogy a 
felszabadult Felvidéken tilos lett még a szlo
vák beszéd is. Vájjon ki hinné el azt a bár
gyú beállítást manapság ? A magyar és szlo
vák munkások minden idegenkedés és irigy
ség nélkül dolgoznak egymás mellett.

A lévai homokbányában, valamint a kő
bányában, úgynevezett szociális munka fo
lyik. Ez a mondat azt jelenti, hogy ezt a 
munkát azért inditották és azért végeztetik, 
hogy a szegény emberek némi kernelhez 
jussanak a téli Ínségben, amikor a műhelyek 
éa a búzatáblák még nem igénylik dolgos 
kezeiket. Azért mondjuk, hogy irigység nél
kül, mert itt a munkások turnusokban vál
takozva kapnak munkát és aszerint, hogy 
kinek mi yen nsgy a családja. Mennél több 
a gyermeke valakinek, annál gyakrabban 
kerül rá a munka sora.

Nigy a sürgés-forgás a homokbánya tele
pén, hatalmas kupitokban áll a kitermelt 
homok, háromféle minőségbe osztva. A fi
nomabb a házépítéshez, a durvább az út
építéshez.

A bányatelep talajának egyrészét egyen
getik, a gödröket betöltik, máshelyen pedig 
emelkedéseket bontanak le Ile — amint 
mondják — faiskola kerü'. Ssóva’, az elha
nyagolt homokbánya he:yén friss gazdasági 
ku'tura kialakítása folyik.

Szinte feltűnő, hogy az itt do'gozók nagy
része jobb öltözetű ember. Az ipari munká
sok is, akik a műhelyekből kikerü'.tek, itt 
jutnak munkához.

Délután négy óra van, a munka véget éri, 
hetente 42 órát dolgoznak. A munkavezetők 
olvassák a névsort és megái lapítják, hogy 
másnap kin van a munka sors. Az eddig 
elhagyatott homokbánya telepáu száz meg 
száz ember jut munkához.

2. A kérelmező és az esetleges üzletvezető 
születési anyakönyvi kivonatát (keresztlevelét), 
az említett egyének szüleinek anyakönyvi ki
vonatát (keresztlevelét), vagy házass ígi anya
könyvi kivonatát (házasságlevelét), végül ezek 
esetleges házastársának születési anyakönyvi 
kivonatát (keresztlevelét).

Felhivatnak tehát a
Léva város és Léva járás te
rületén levő összes iparosok 
és kereskedők,

hogy a folyamodványhoz szükséges mellékle
teket nyomban szerezzék be és mihelyst azok 
meg vannak, azokat rögtön a kérvény kitöl
tése végett a lévai

járási ipartársulat irodájába 
személyesen hozzák be.

A benyújtandó folyamodványok illetékmen
tesek. A folyamodványokhoz mellékelt okira
tok, amig azokat más célra nem használják, 
szintén illetékmentesek. Az uj iparigazolvá
nyok, vándoripar, vagy házaló kereskedés 
gyakorlására jogositó uj engedélyek dij és 
illetékmentesen lesznek kiállítva.

A beterjesztett folyamodványokat az első 
fokú iparhatóság székhelyén megalakítandó 
véleményező bizottság vizsgálja meg és azo
kat vélemény nyilvánítás kapcsán az illetékes 
minisztériumhoz felterjeszti. Az illetékes mi
niszter felebbezés kizárásával dönt afelett, 
hogy a kért iparjogositványt kiszabad-e adni, 
vagy sem. Ha az illetékes miniszter döntése 
nemleges, a miniszter a felvidéki ügyek tárca
nélküli miniszterének meghallgatása után köz
gazdasági szempontból indokolt esetben en
gedélyt adhat arra, hogy az érdekelt a fog
lalkozását eredeti jogosítványa alapján az ab

ban megszabott keretek között az üzem, 
vagy az üzlet felszámolása céljából az illeté
kes miniszter által megállapított, de három 
hónapot meg nem haladó időn át folytathassa. 
Ezt a határidőt 1939 évi julius hó 1.-től kell 
számítani.

Ha a korábbi jogosított foglalkozása gya
korlására uj jogosítványt kap, a foglalkozás 
gyakorlásának folytonosságát nem szakítja 
meg az a körülmény, hogy a korábbi jogo
sítvány hatályát vesztelte.

Lévai ipartársulat 
elnöksége.

TÁRSADALMI NAPTÁR.
Február 19. A Lévai Iparos Kör farsang

záró műsoros táncestélye.
Február 21. A Protestáns Leánykor műso

ros teája Denknél.

— A SZENTATYA ŐSZENTSÉGE HA
LÁLA miau a Kith Kő? és a Kongregáció 
rendezései bizonytalan időre elmaradnak.

— TÁRSAS VACSORA BÁRÓ MAJTHÉ- 
NYI LÁSZLÓ TISZTELETÉRE. BiróMijthé- 
nyi Lászlónak felsőházi taggá történt kine
vezése alkalmából barátai éa tisztelői február 
19 ód, vasárnap déli félegy órakor a Városi 
vigadó éttermében Uriasabédet rendeznek, 
amelyre báró M«jthéayi László barátait, tisz
telőit, az egyesült migyar pírt tagjait és az 
ógy&sületeket tisztelettel meghívja a Rsnde- 
■őség. Az ebédre v«ló jelentkezes végső ha
tárnapja f. hó 16 A jelentkezések a 
magyar párt irodájába kéretnek.

— A HONS: IRODA ÁTHELYEZÉSE. A 
iévai HONSz csoport vezetősége felhívj < tag
jai figyelmét, hogy irodáját a kasznársági 
épületben levő volt hadkiegészítőbe heiyezte 
át.

— A LÉVAI IPAROS OLVASÓKÖR f hó 
19-én d. u 2 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését, me'yre a kör tagjait ezúton hívja 
meg a vezetőség.

— A LÉVAI DALÁRDÁNAK a felszsba- 
du'ás utáni első eiiö nagy hangversenye, 
mely Ö nállósága vitás Dr Booczos Miklós
m. kir. belügyminiszteri államtitkár védnök
ege alatt ss közönségünk által jól ismert 

Hímory Imre, a m. kir. Opsraház művészé
nek közreműködésével impozáns érdeklődés
től kisérve folyó hó 18 án lett volna meg
tartva, az országos gyász mi itt egy későbbi 
időpontban lesz megrendezve, amit lapunk 
hasábitio majd annak idejín közölni fogunk.

— LEVENTE ZENE-'ÉS ÉNEKKAR ALA
KULÁSA LÉVÁN. Értesülésünk szerint Liva 
város közönsége részéről az az óhajtás nyil
vánult meg, hogy a leventék körében ének
és zeuekar szerveztessék, mert annak idején 
a Léván szereplő kecskeméti leventék zene
karának nagy sikere volt. Nem ütközik nagy 
anyagi áldozatokba ezen zenekar megszer
vezése, mert ismerve Láva vt ros és egyesü
lteinek áldozatkészséget, a magysr ifjúság 
ügyét most is szolgálni fogjak. Sokkal keve
sebb fáradsággal és anyagi erőfeszítéssel 
'léstül a levente énekkar, melynek szervezési 
munkálatai már folynak és az ifjúság nagy 

örömmel áli be a magyar dal és a magyar 
ének térhódításának szolgálatába.

— MEGINDULT A SZLOVÁKIA FABE- 
HOZATAL. A Magyar Közgazdaság jelenti: 
Megindu l a közelmu t napokban a szlovákiai 
fabehozatal. Változatlanul a D adoma közve
títésével jön be az áru M tgyarországra. A 
szállítók ugyanazok a cigek, mint eddig 
voitsk. A szállításokat egyelőre még mindig 
H régi magyar csehszlovák megállapodás ke
letében bonyolítják le. Uj megállapodás kö
tésére előreláthatóan csak a jövő hónap fo 
lfamán kerül sor. Úgy tudjuk, hogy még 
iievéa kötés történt szlovákiai szállítású fa- 
bao, de a közeljövő hitekben a szál uások 
megnövekednek Tűzifát és müfát egv«rant 
izálitanaka Dredoma utján a saiovákiai 
hereikedők.



BARS 5

— HIRDETMÉNY. Felhívjuk L5va város 
területén lakó összes baleseti, rokkantsági 
állami, aggkori, özvegyi, árva jár&dáko’, va
lamint nyugdijat élvezőket, akik 1939. feb
ruár hónapban járadékukat, illetve nyugdijai 
kát a lévai kerületi betegbiztosító intézettől 
ciekkutalványou megkapták, valamint azokat 
is, akik a fenti járandóságra igényt tartanak, 
de ezideíg nem kapták meg, hogy amennyi
ben február hó folyamán igazolásuk végett 
a kerületi betegbiztosító intézetnél még nem 
jelentkeztek, a járadékot, nyugdijat megálla
pító határozattal és az utolsó cvh rnstata- 
karéknAnTtáH ■zn’v«nnv* ’ •» kerületi beteg
biztosító intézet hivatalos helyiségeiben 
d. e. 8-12 óráig, d. u. 2 5 óráig azonnal, 
de legkésőbb 1939. február hó 14-éig 
feltétlenül jelentkezzenek. Figyelmeztetjük az 
érdekelt járadékosokat és nyugdíjasokat, 
hogy ha ezen igazoló jelentkezésüket a ke
rületi betegbiztosító intézetnél elmulasztják, 
a M. Kir. Bslügymininzter ú? 148 687/1939.- 
XI számú rendslete értelmében járadékuk, 
illetve nvugdiiuk fo vósitácát 1939. március 
1-ével beszüntetjük. K srüieti Bjtegbiztosito 
Intézet.

— A LÉVAI NŐI MÁRIA KONGREGÁ
CIÓNAK folyó hó 19 re hirdetett jótékony- 
cálu teadé'utár.ja a róm*i  kathoiikus egyház 
Fejének XI. Piui pipa Ős'.eotségénsk halála, 
a nagy egyházi gyász miatt nem lesz meg
tartva

— A LÉVAI VÖRÖS KERESZT FIÓK
EGYLET Ö ikentes Ápolónői Szervezete e 
hó 13-án, d. u. fél 7 Örskor kezdi meg or
vosi előadás sorozatát az Őriz. S efánia 
Szövetség Egészségházáoan. (L’.dányi u'ci, 
régi Gyapiyház) Eső előadónk dr Gjba 
János orvos. Kérjük ápolótestvéreink teljes 
számban való pontos megjelenését. É-diklő- 
döket stivesen iátuok. — Lipunk multheti 
számában a betűszedő túlbuzgóságából a 
Lévai Vörös Kereszt Fiókegyíet mar meg- 
alaku’.-t. Félreértését olkerüláss végett kö
zöljük hogy még az alakuló közgyü és nem 
lelt megtartva, melynek pontos dátumát an
nak idején jelezni fogjuk. Ezúttal közöjür, 
hogy a cseh megszállás ideje alatt is műkö
dött Vörös-K?re3zt Egyesület tagíait íuoma- 
tikusan átvettük az újra alaluó Lévai Vörös- 
Kareszt E/yiat ’aqjai sorába.

— ELJEGYZÉS Balogh Aanuika es G.n- 
zery Gyorgv Ipolyság, jrgye8*»k.  (M. k. é- h.)

— A „GSÓKOS HUSZÁROK- előaaása 
nőm február 19 éu, mint hirdetve vö t, ha
nem február 16 án, csütörtökön este 8 óra
kor lesz.

A .HAZÁM" ASZTALTÁRSASÁG az el
műt vasárnap a hadirokkant, özvegyek és 
árvák egyesülete javára teadélutánt rendezett 
az Iparoskörben. - A régi újságírói sablon 
vagy frá2Í3 szerint azt iroánk, hogy fénye
sen sikerűit. A mai időkben azonban mait 
kell mondanunk. A magyar társadalom ar
culatának megváltozását láttuk, mert a ma
gyar társadalom részvétele oyau formában 
nyilatkozott meg, ameiy azt mutatja — amint 
azt báró M»jthényi László, a HONSz di»z- 
olnöke is mondja —, hogy itt a m»gyar tár
sadalom a maga egészében mutatta meg 
bzeretctót a hedirokhan ak és Özvegyek ügye 
iránt, mig a cseh uralom alatt s nki sem tö
rődött velük. — A Lévai Dalárdának a Ma
gyar Hiszekegy pompás e őxdása után báró 
Maj'hényi László, a HONSz diszelnökén^k 
izzó, szívből fakadó megnyitóbaszéds került 
sorra. Dr Bo.eman Jánoané színes é< eleven 
pro ógjat, Turpinszky József nagy tikért ara
tott énekszamai követték. Majd Mik!ós«y Anna 
hatásos alkalmi >znvalata után a CLupruy- 
znnekar hangú alos magyar darabokkal sze
repelt. Koperniczky Kornél a Hazám asztal
társaságnak az elnyomatás első éveiben tett 
magyar ku tur és szociális munkáságáról 
emlékezett, majd harctéri Írásaiból olvasott 
fel. Gyurasz Bözsi, Miklössy Bála, Balázs 
Liszió beszéd-,, illetve éneke után a Dalárda 
Himnuszénekies) fejezte bj a hatásos mű
sort. Bognár J mos szellemes konferálását is 
fel kell jagy-zni.

— SZINMŰELÖ ' DAS SZÓDÓN. A szódói 
levente-k'V-sÜih tagjai f. hó 5 ón adták elő 
B)rk«—M ho>a: Aranylánc c. háromfelvoná- 
sos népszínmű et, melynek tiszta bevételét 
leventeruhák bevásárlására fordították. A da

rabban játszó szereplők Fazekas B5ske, Nigy 
Aranka, Tóth Bőske, S sabó Ju i, Tóth Gyű.a, 
Farkas József, Sírik Béia, Síobi István, B5cz 
Kálmán, Fazekas Sindor, kivétel nélkül tu 
dáiuk jegjavát nyújtották s valóságos színé
szi rátermettsággel szórakoztatták a termet 
zsúfolásig betöltött közönséget. A szünetek
ben Kivács Ernő jóhangu dilénekes Várady 
Aba Károy újabb nótáiból a a leventeének 
kar pedig népdalokat adott. A jótsikerült 
színdarab rendezését Várad? Aba Károly 
tanító nsgy körültekintéss31 közmegeiégedéi- 
re látta el.

— A LÉVAI SZÍVGÁRDA ma, vasárnap 
d. u. a Kath Körben jótékonyéilu előadást 
rendez, amelyre a kát. társadalmat ezúton is 
meghívja.

— A LÉVAI T. E. KÖZGYŰLÉSE. Aí 
LTE ma vasárnap d. e. 11 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését a Gtsinóban levő vívó
termében. A tárgysorozaton az uj tisztikar 
és választmány megválasziása is szerepel.

— NAGY SIKERE VAN A SZMKE ES- 
TÉLYI TANFOLYAMÁNAK Amint azt az 
nlőzö azaniainibaa már megírtuk, a SiMKE 
árai szervezete január 24 iki kéz lettel 10 

hetes magyaraágtudományi tanfolyamot ren
dez. A tanfolyamot, hol magyar helyesírást, 
földrajzot, irodalmat éa történelmet tanítanak 
gimnáziumi tanárok, hetenként minden ked
den és csütörtökön este 7—9 ig a gimnázium
IV. osztá yaban tartották. Alig indut meg a 
tanfo.yam máris olyan nagy lett a hallgatók 
száma, hogy a gimnázium rajztermében kell 
a tanfolyam óráit megtartani. Jzleoleg több 
mint hatvan hallgatója van a tanfolyamnak, 
Isik nagy szorgalommal ipsráodnak megis
merni mindazt, amit a kisebbségi sors miatt 
nz idsgan iskolában nem kaphattak meg. A 
tanfolyamnak u sikere azonban nemcsak 
abban rejlik, hogy a SsMKE ezt a Unoiya- 
mot ingyen rendési, hanem nagy részben 
abban is, hogf az előadó tanárok minden 
egyes eiöadaaa külön élvezetét nyújt a ha 1- 
gat ’knak. A tanfolyammal kapcsolatban egy 
érdekes megfigyelést is tehettünk. A legtöbb 
hallgató független magán ember, ki csupán 
nemzeti kötelességből ragadta mag az alkal
mat arra, hogy pitoija vagy felújítsa azt, 
timit eddig nem tehetett. Pedig tud unkkal 
vannak a lévai közhivatalokban olyat: sze
mélyek, kiknek a magyar állammal szemben 
ennalló kötelességből kellett volna eljárniok 

a tanfolyamra, hogy legalább azt a minimá- 
is áldozatot meghozzák a magyarsággal 
-izemben, hogy megtanuljanak Írni, megtanu ják 
a magyar történelmei, msgumirjók a magyar 
tájak érlékeit, a közelebb kerü jensk a n .-tű
zeti nagy szellemekhez. Talán nem áriánk a 
lévai hivatalokban utána nézni, hogy ki nem 
iker Láván megismerkedni ezekkel az elemi 
áövetelmrnpkiiel ?

Rossz fogait a legjobban és ego csob
ban Kikezeli es reudbehozza BODÁNSZKY 
IRÉN vlzsrázo*t  fovt-chnlkijz Léva, FVA-.

Köszönetnyilvánítások.
A „Magyar a magyarért" segélyakció 

részére újabban a következő adományok ér
keztek : Merkel Krisztina 10 P., Laufer Sán
dor 5 P. Köszönet érte.

*
A Gyermek-konyha a következő adomá

nyokat kapta az elmúlt héten : Merkel Krisz
tina 5 I’., özv. Pető Albertné 10 P., dr Pető 
Imréné 5 P., dr Karafiáth Máriusné 5 P., 
Schoeller uradalom 1 zsák liszt.

A lévai „Hazám Asztal Társaság" folyó 
hó 5-én az Iparos Olvasó Kör helyiségeiben 
a lévai HONSz csoport javára megrendezett 
teadélután közreműködésében bármiféle tekin
tetben segítségünkre szívesek voltak, ezúton 
mondunk szívből jövő hálás köszönetét. Össz
bevételünk 804.30 P, összkiadásunk 235 65 P., 
tiszta maradvány 568.65 P., azaz ötszázhat
vannyolc 65 100 Pengő, mely összeget a lé
vai HONSz csoport javára átadtuk.

Léva, 1939. február 8.
A Hazám Asztal Társaság nevében

Kovács István s. k. Balázs László s. k. 
elnök. vig. biz. elnök.

— BETEGSÉGÉ MIATT ÖNGYILKOS 
LETT. E hő 9-én reggel hét óra tájban a 
járókelők egy férfi tetemét fedezték fel a 
lévai malomnál vizaiűrő rácion Ctakhamar 
megillapitottlk, hogy S'rasser Samu 65 éves 
lévai földbirtokos az illető. Hét óra után 
már kiat volt a rendőri bizottság a hatósági 
orvoaial. S'.rasier su yos betegségben szen
vedett és fájdalmában hajnali hat órakor fel 
kelt az ágyból, levélben elbúcsúzott hozzá
tartozóitól ói éjjeli öltözékben beleugrott a 
P r'cbe.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések: Macák Gyula, Petróci Erzsébet fiú 

László János, Pásztor Mária fiú István János, Nap 
János Vetor Rozália halvaszületett- leány, Horváth 
Béla Hrasko Irén leány Jolán Julianna Ibolya.

Házasság: Melicher József r. kát. Jakab Ilona ref. 
Gyuris Gyula ág. h. ev. Racsek Erzsébet r. kát.

Haláleset: Balázs Márton 78 éves, Vivi Jánosné 
sz. Verebes Zsófia 59 éves, Özv. Kruspán sz. Med- 
vegg Mária 89 éves, Kalapos Lajos 85 éves, Hor
váth Istvánná sz. Polny Erzsébet 58 eves, Strasser 
Sámuel 65 éves, özv. Csontó Jánosné sz. Veres Ju
lianna 53 éves.

Gyászköszönetek.
Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, 

édesapánk és nagyapánk halála alkalmával 
részvétüket kifejezték, Öt utolsó útjára elkí
sérni szívesek voltak, fogadják ezért halás 
köszönetünket.

Özv. Balázs Mártonné 
és családja.

Hílás köszönetét mondunk minden kedves 
rokonunknak, ismerősünknek es barátunknak, 
Léva Varos Elöljáróságának és a Rendőrség
nek, akik szeretett férjem, edes apám, illetve 
rokonunk végtisztességén, temetésen resztvet
tek és fájdalmunkat enyhíteni kedvesek voltak.

A gyászoló Kalapos család.

Mindazon rokonunknak, ismerőseinknek és 
jóakaróinknak, akik forrón szeretett egyetlen 
gyermekünket utolsó útjára elkísérték és fáj
dalmunkat enyhítették, ezúton fejezzük ki 
hálás köszönetünket.

Paluska család.

A Bars rádió műsora :
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek. 12.30 
Budapesti Hangversenyzenekar. 14 Hanglemezek. 
15 45 Farkas Béla cigányzenekara. 17.10 Zeuedelután 
közv. a Hubay-palotából. 18 45 A József nádor 2. 
honved gyalogezred zenekara. 19.50 Sporteredmé
nyek. 20 A rádió szalonzenekara. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 10.45 Húsz év előtt Pozsonyban Felolv. 12.10 
Hanglemezek. 12.30 Hirek. 13.30 Állástalan Zené
szek Szimfonikus Zenekara. 14 35 Hirek. 18.30 Suki 
Tóni cigányzenekara. 21.40 Hirek. 22 Magyar Női 
Vonósnégyes. 23 Közv. a Baross-kávéházbol, Far
kas Jenő cigányzenekara muzsikál, Cselényi enekel.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Országos Postászenekar. 12 30 Hirek.
13.30 Veress Károly cigányzenekara. 14.25 Hirek.
18.30 Magyar est. 19.40 lánclemezek. 2040 Közv. 
a Pátria-káveházból. Fátyol Jancsi cigányzenekara 
muzsikál. 22 A rádió szalonzenekara. 23 Operaházi 
zenekar. 0.05 Hirek.

"Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10,45 A fehér asszony városa. Felolv. 12 45 
Hirek. 13 Hanglemezek. 14.35 Hirek. 19.15 Kóczé 
Antal cigányzenekara. 22 Közv. az Emke-kávéház- 
ból. Szabó Kálmán jazz-hármasa játszik, Kalmár 
Pál énekel. 23 A rádió szalonzenekara.

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

12.10 Rácz-Tarlós! Pál cigányzenekara. 12.30 Hirek.
13.30 A rádió szalonzenekara. 4 35 Hírek. 18.45 
Farkas Sándor cigányzenekara. 21.05 A Mária Te
rézia I. honved gyalogezred zenekara. 23 Hangle
mezek. 0.05 Hirek

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 12.45 

Hírek. 13 A József nádor 2. honvédgyalogezred ze
nekara. 14.35 Hirek. 17.10 Toll Jancsi cigányzene
kara. 17.55 Sportközlemények. 22 20 Hanglemezek. 
23 A rádió szalonzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 12.10 A rádió szalonzenekara. 12 30 Hirek.
13.30 Hanglemezek. 14.35 Hirek. IN. 10 Rendőrzene
kar. 19.30 Kubányi György magyar nótákat énekel, 
kisér Csorba cigányzenekara 21.10 Hirek.
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M. kir. roodörjkí lév«i k»pitány«ág».

560/1939. szám.

Tárgy : Rendőrhatósági engedélyhez 
kötött jogosítványok felül
vizsgálaté.

Hirdetmény.
A m. kir. minisztérium 1939. évi január 

hó 20-án kelt 860/1939. M. E. sz. rendele
tével elrendelte a visszacsatolt felvidéki te
rületeken a rendőrhatósági engedélyhez kötött 
jogosítványok fe'ü'vizsgálását.

A felülvizsgálat a következő jogosítvá
nyokra, illetve engedélyekre terjed ki.

1) A mozgófényképflzemekre,
2) a mutatványokra és mulatókra,
3) a nyilvános tánc- és mozdulatmüvé- 

ssettanitásrs,
4) a táncok tartására,
5) a nyilvános tornatanitásra,
6) a nyilvános vivásoktatásre,
7) a magánkutató irodákra,
8) a gépjárművezetőképző magántanfo

lyamok tartására,
9) az idegenvezetésre,

10) a háztartási alkalmazottak külföldre 
szerződésének közvetitésére,

11) a sajtótermékeknek házalás utján vagy 
utcán terjesztésére,

12) a hivatásos zenélésre,

13) a mozgófényképttzemi üzemvezetésre 
és gépkezelésre,

14) a lőfegyverek, lőszerek és robbantó
anyagok tartására, áiusitására és vásárlá
sára,

15) a robbantószerek készítésére éa az 
asokksl való kereskedésre, valamint a lőfegy
verekkel, lőszerekkel való kereskedésre és 
ezek közvetitésére,

16) a robbanóanyagok gyártására, raktá
rozására, forgalombahozatalára és szállítá
sára,

17) a prostitúcióra,
E jogosítványok birtokosai — akik jogu

kat ezentúl is gyakorolni kívánják, kötelesek 
1939. évi február hó 23. napjáig a jogosít
vány gyakorlásához a magyar jogszabályok 
értelmében szükséges engedélyt kellően fel
szerelt kérvényben kérni. E határidő meg
hosszabbításának kivételesen nincs helye.

Lévai állandó lakósok kérvényeiket a m. 
kir. rendőrség lévai kapitányságánál — a 
járás területén lakók a lévai járás főszolga
bírójánál kötelesek előterjeszteni.

A kérvényhez mellékelni kell:
1) Oly okmányt vagy tanúsítványt, mely a 

folyamodónak nemzethűség szempontjából 
való kifogástalan magatartását és megbízha
tóságát hiteltérdemlően igazolja,

2) a cseh-szlovák és esetleg más hatóság
tól kapott azt az engedélyt, melynek alapián 
jogositványát a visszacsatolás előtti időben 
gyakorolta és jelenleg is gyakorolja.

3) magyar állampolgárságát — vagy köz
ségi Illetőségét igazoló bizonyítványt,

4) fegyvertartáai engedély iránti kérelmek- 
hez ezenkívül testi és szellemi épségét iga
zoló hatósági orvosi bizonyítványt.

Aki kérvényét a megszabott határidő alatt 
bármilyen okból nem terjeszti elő — a jo
gositványát e határidőn túl nem gyakorol
hatja és azt megszűntnek kell tekinteni.

Minden egyéb felvilágosítást a m. kir. rend
őrség lévai kapitánysága — illetve a lévai 
járás főszolpabirói hivatala nyújt.

I.éva, 1939. február hó 8-án.

A kapitányság vezetője: 

vitéz Berthóty Dezső s. le.
m. kir. rendőrkapitány.

Léva város elöljárósága  

443- 1939. ikt. szám.

Hirdetmény.
A lévai járási főszolgabírói hivatalnak 

554—1939. számú rendelete folytán vala
mennyi közegészségügyi ellenőrzés alá tar
tozó üzletben és üzemben (úgymint fűszer
üzletben, hentes és mészáros üzletben, ven
déglő és italmérö üzletben, tejet és terméke
ket árusító üzletben és azokat feldolgozó 
üzemben, szikviz üzemben, péküzlet és sütő
dében, cukrász üzletben, borbély és fodrász 
üzletben, vágóhídon stb.) „ellenőrzési ivek" 
fektetendök fel

Ezen „ellenőrzési ivek" Léván Nyitrai és 
Társa papirkereskedésében szerezhetők be.

Ennek alapján felhívjuk az érdekelteket, 
hogy a fenti rendelkezésnek haladéktalanul 
tegyenek eleget, amennyiben a legközelebb 
megtartandó közegészségügyi ellenőrzés al
kalmával ezirányban észlelt mulasztások ki- 
hágási büntető eljárást fognak maguk után 
vonni.

Léva, 1939. február hó 9.-én. 
KORALEWSZKY s. k. KLAIN ÖDÖN s. k. 

főjegyző. városbiró.

693—1939. szám.

Hirdetmény.
Lévá város közrendészeti szabályrendeleté- 

nak 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogy 
minden háztulajdonos köteles a gyalogjárdák 
felé dűlő saját kerítését legkésőbb március 
hó 15.-ig kijavíttatni, miután a jelenlegi álla
pot a járdákon való közlekedést részben hát
ráltatja, részben teljesen megakadályozza.

Ugyancsak elrendelem, hogy az építési sza
bályrendelet 92. §-a szerint, mindazok a há
zak, melyeknek az utcára néző tetőszélén 
esővíz levezető csatorna nincsen, a fenti ha
táridőn belül bádog eresz csatornával látan
dók el.

Aki kötelezettségének a fenti határidőn 
belül nem tesz eleget, kihágást követ el és 
annak értelmében büntettetik.

Léva, 1939. február hó 3.-án.
KLAIN ÖDÖN, városbiró.

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

El J' Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
LldUO vebbet a kiadóban.

I — L modern 3 és 4 szobásak, tel-
LaKaSOK jes komforttal kiadok. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélheti érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

I/..I.. I • - , kétágyas bútorozottKulonbejaratu szoba azonnal
kiadó Koháry u. 12.

C --II " I l l bérbe adom olybzolloskertemet bérlőnek, 
ki egyedül művelné meg. Schwitzer Gyula, 
Telefon 53. 218

Lakás
szobából

kasznárságban március elsejétől 
kiadó. Áll: szoba, konyha és elő- 

Érdeklődni Fülöp-nél Járásbíróságon.
196

r •• I I J " segéd, esetlegruszerkereskedo üzletvezető
kaucióval felvétetik Moravcsik cégnél, Léva.

199

Tanuló felvétetik Kiss Testvérek mű
bútorasztalosoknál. 200

TI I • két szobás ház jómenetelü fűszer
ül aao üzlettel, berendezéssel és az ösz- 
szes mellékhelyiségekkel. (Keresztény cég.) 
Érdeklődni Dr. Korpás ügyvédnél. 202

T I ' 1 ' eladó Kosa lánosnáljI ehentragya Mező u._&____

1/ •• I ■■ L ■ • l - bútorozott szobaKulonbejaratu 15.-101 kiadó.
Ferenc József u. 2. sz. 210

Kiadó modern lakások uj házban, 3, 2 
és egy szobások. Cim a kiadóban.

211

Uj házban 2 szobás lakas fürdőszo
bával kiadó. Belcsáksor8.

213
| x | x I , | való fiú asztalostanulónak 
jonazool felvétetik. Gráner Gyula 
asztalos, érc és fakoporsó raktár.

Bx | kerti magvak jófajták kaphatók 
OFSOKj Fischer Gézánál, Bethlen utca.

215

H- szobás modern, magányos ház3rom kiadó. Cim a kiadóban. 216

Előkelő intézmény taggyüjtőket 
keres.

Megadott címek látogatása ajánló levelek 
támogatásával komoly és szorgalmas, ke
resztény egyéneknek biztos keresetet jelent. 
Már az első nap pénzhez juthat, megfelelés 
esetén fix fizetés es véglegesítéskor kiutazási 
megbízatás napidij mellett. Ajánlatok „Nem 
alkalmi munka- jeligére HAASENSTE1N ÉS 
VOGLER R. T. hirdetöirodába, Budapest,
V. Dorottya-u. 8.
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582/1939 II. szám.
LÉVA VÁROS

KIVON T
1§•

Az esztergomi m. kir. pénzügyigazgatóság 
illetékessége alá tartozik a lévai m. kir. 
pénzügyőri szakasz. A pénzügyőri szakasz 
kerületéhez tartozik a lévai járás következő 
községei : Alsópél, Felsöpél, Baracska, Alsó- 
szecse, Felsőszecse, Nagyod, Fakóvezekény, 
Cseke, Fajkürt, Hontfüzesgyarmat, Felső- 
Fegyvernek, Alsó-Fegyvernek, Hont-Varsány, 
Csank, Kiskér, Léva, Nagykálna, Kiskálna, 
Garamlök, Tergenye, Nagy-Peszek, Kis Pe- 
szek, Ujbars, Marosfalva, Kiskoszmály, Vámos- 
ladány, Kisóvár, Alsó-Győröd, Felső-Győröd, 
Gyékényes, Ény.

33 §.
Aki a visszacsatolt felvidéki területen cu

kornak nagybani vagy közvetlen fogyasztás 
céljait szolgáló árusításával foglalkozik, 1939. 
január 23 ig köteles cukorkészletét 2 pél
dányban írásban az illetékes pénzügyőri sza
kasznak bejelenteni. A nyitott csomagolásból 
származó cukrot nem kell zárjeggyel ellátni.

35. §.
Aki a fenti községekben a Csehszlovák 

törvények szerint cukor szabadraktár tartására 
voltak jogosultak, kötelesek a lévai m. kir. 
pénzügyőri szakasznál 1939. jan. 23 ig beje
lenteni, hogy ezen üzletüket folytatni kiván- 
ják-e.

37. §.
Azok a keresked >k. akik a fenti községek

ben cukoráru árusításával foglalkoznak, vala
mint azok az iparosok (cukrászok) akik cuk
rot használnak fel, kötelesek ezen tevékeny
ségüket a lévai tn. kir. pénzügyőri szakasznál 
1939. jan. 23-ig bejelenteni.

39. §.
A fenti községekben levő ásványolaj ke

reskedők kötelesek azokat az ásványolajszesz- 
keverékeket, melyek nem 80 °/0 benzint és 
nem 20 ’/0 szesz arányban vannak keverve a 
mennyiség feltüntetésével írásban 2 példány
ban a lévai m. kir. pénzügyi szakasznak be
jelenteni.

Ezek a készletek csak 1939. márc. hó 
31-ig hozhatók forgalomba.

42. §.
A fenti községekben gyufaárusitásával fog

lalkozók, amennyiben ezek tevékenységüket 
tovább is folytatni kívánják kötelesek ezen 
szándékukat 1939. jan. hó 23 ig a lévai m. 
kir. pénzügyőri szakaszon Írásban bejelenteni. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő 
nevét, lakhelyét, üzletének nemét és helyének 
pontos megjelölését.

43. §.
Azokat a felvidéki területen tároló gyufa

mennyiségeket, amelyeknek a csomagolása 
nem felel meg az érvényben levő csomago
lási szabályoknak, 1939. évi febr. hó 28. 
napja után forgalomba hozni nem szabad.

Kivonat hiteléül:

44. §.
Aki a fenti községekben gyujtószerszám 

(öngyújtó) gyártásával, Üzletszerű javításával, 
illetve forgalombahozatalával foglalkozik és 
ezen tevékenységét a jövőben is folytatni kí
vánja, köteles ezen szándékát 1939. jan. 23-ig 
az esztergomi m. kir. pénzügyigazgatóságnál 
(ideiglenesen Párkányban székel) bejelenteni 
és egyidejűleg erre a megkívánt engedély 
kiadását kérni. A kérvényre vonatkozó felvi
lágosítás a lévai tn. kir. pénzügyőri szakaszon 
nyerhető.

45. §.
Akik a fenti községekben magyar adójellel 

el nem látott gyujtószerszámot tartanak birto
kukban, a gyujtószerszám (öngyújtó) anyagára 
és fajtájára vaíó tekintet nélkül kötelesek azt 
1939. jan. 28-ig a lévai in. kir. pénzügyőri 
szakasznál elismervény ellenében beszolgál
tatni.

Az érvényes Csehszlovák adójellel ellátott 
gyujtószerszámok magyar adójellel való ellá
tása után a beszolgáltatónak vissza lesz adva, 
1939. évi január hó 28-ik napja után csak 
magyar adójellel ellátott gyujtószerszámokat 
szabad birtokban tartani.

46. §.
Aki a fenti községben tűzkő árusításával 

foglalkozik és ezen tevékenységét a jövőben 
is folytatni akarja, köteles ezen szándékát az 
esztergomi m kir. pénzügyigazgatóságnál be
jelenteni és ahhoz engedélyt kérni. A kére
lemre vonatkozó felvilágosítás a lévai m. kir. 
pénzügyőri szakaszon nyerhető.

47. §.
Akiknek adózatlan tüzkökészlete van, köte

les ezt a körülményt a mennyiség feltünteté
sével 1939. jan. 28-ig a lévai m. kir. pénzügyőri 
szakasznál Írásban 2 példányban bejelenteni. 
Magánegyének csak 10 darabot meghaladó 
készlet esetén kötelesek ezen bejelentést meg
tenni.

48. §.
A gyujtószerszám és tűzkő árusításával 

illetőleg gyujtószerszám előállításával és javí
tásával foglalkozók, amennyiben az árusítási 
illetve javítási engedély iránti kérelmüket 
1939. jan. 28-ig az esztergomi m. kir. pénzügy
igazgatósághoz benyújtották, ebbeli tevékeny
ségüket kérelmük érdemi elintézéséig tovább 
folytathatják.

Ez idő alatt az árukészlet pótlása a sza
bályszerűen kiállított megrendelőjegyre a lévai 
m. kir. pénzügyőri szakasz által esetenként 
rávezetett ideiglenes igazolás alapján történik.

50. §.
Aki a túloldalon felsorolt községekben 

szivarkapapir árusításával foglalkozik s ezen 
tevékenységét a jövőben is folytatni kívánja, 
köteles ezen szándékát a lévai m. kir. 
pénzügyőri szakasznál 1939. jan. 23 ig beje
lenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 

bejelentő nevét, lakhelyét, üzletének nemét és 
pontos helyét.

53. §.
Aki a túloldalon felsorolt községekben 

szivarkapapir vagy hüvelyt magyar adójegy 
nélkül birtokol, köteles ezt a körülményt a 
mennyiség és minőség pontos feltüntetése 
mellett a lévai in. kir. pénzügyőri szakasznak 
1939. jan. 28-ig Írásban 2 példányban beje
lenteni. Magánegyének csak 10 doboz szi- 
varkahüvelyt és 50 csomag szivarkapapirt 
meghaladó mennyiséget tartoznak bejelenteni.

57. §.
Aki a túloldalon felsorolt községekben 

1939. jan. 1-én olyan mennyiségű margarin 
sajtot mesterséges ételzsirt és étel olajat bir
tokolt, melynek súlya külön-külön 5 kg-ot 
meghalad, köteles 1939. jan. 28 ig 2 pél
dányban a lévai m. kir. pénzügyőri szakasz
nak bejelenteni.

59. §.
Mindazok az egyének és cégek, akik a 

túloldali községekben nem erjesztéssel elő
állított ecetsavat 10 hl foknál nagyobb meny- 
nyiséget tartanak birtokukban, kötelesek kész
letüket írásban 2 példányban a lévai m. kir. 
pénzügyőri szakasznak bejelenteni.

60. §.
Akik a túloldali községekben izzólámpa és 

elektroncső árusításával foglalkoznak, kötele
sek ezen körülményt a lévai in. kir. pénzügyőri 
szakasznak 1939. jan. 23-ig Írásban beje
lenteni.

61. §.
Aki 1939. évben dohánytermeléssel kiván 

foglalkozni, köteles 1939. jan. 28-ig a községi 
elöljárósága utján Dohánytermelési kérelem 
iv nyomtatványon termelési engedélyért fo
lyamodni. Ezen nyomtatvány a dohánybevál
tói hivatalnál szerezhető be.

Akinek 1938*  dec. 31 napján dohányárusi- 
tási engedély volt birtokában és az árusítást 
továbbra is folytatni kívánja, köteles 1939. 
jan. 28 ig az esztergomi pénzügyigazgatóság 
utján a in, kir. pénzügyminisztériumtól enge
délyt kérni. A kérelem benyújtása után annak 
elintézéséig legfeljebb azonban 1939. jun. hó 
végéig a dohányárusitást akadálytalanul foly
tathassák. A kérelemre vonatkozó felvilágosí
tás a lévai m. kir. pénzügyőri szakaszon 
nyerhető.

66. §.
Étsónak, marhasónak vagontételekben való 

kiutalása iránt a Sóelosztó bizottsághoz kell 
fordulni Budapest, V. Vilmos császár ut 32.

67. §.
A csehszlovák jogszabályok alapján kiadott 

italmérési, italáruzitási engedélyek 1939 jól. 
hó 1-én megszűnnek. Új engedélyek iránt 
ezen időpontig a túloldali községek italmérői 
az esztergomi mf kir. pénzügyigazgatóságnál 
folyamodhatnak. A kérelemre vonatkozó fel
világosítás a lévai m. kir. pénzügyőri szaka
szon nyerhető.

P. H.

Olvashatatlan aláírás s. k
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Istvánkirály szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky u. 8. 
A nyugati pályaudvar közelében. 

Felvidékieknek 20 % engedmény I

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

Pétisó, mészsalétrom, kálisó, 
szuperfoszfát, kénsavas am
móniák, stb.

műtrágyák
legelőnyösebben 
beszerezhetők

REVE LÁSZLÓ 
oki. gazda, Barsmegye főbizományo
sánál. Léva. Horthy Miklós ut 11. sz. 
TELEFON : 88,

SZUPERFOSZFÁT, 
kálisó, kénsavas

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

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

Turul-Magyar Országos 
Biztosító R. T.

KERES létesítendő körzeti fő
ügynöksége részére, a biztosí
tási szakmában már eredménye
sen működött 

keresztény urat.
ÍRÁSBELI ajánlatokat eddigi mű
ködés és fizetési igények fel
tüntetése mellett az intézet 
igazgatóságához Budapest, VI. 
Deák-tér 6. szám alá kérjük.

HAN60S APOLLOmozőó
Febr. 12-én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor

Stan Laurel és Olivér Hardy
uj s1á g e r vigjátéka:

UJJÉ A HEGYEKBEN 
NAGYSZERŰ

További szereplők: Della Lind, Walter 
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 I!!

Magyar ember 
magyar gyártmányú 
rádiókészüléket vásároljon!

RÁDIÓ CENTRAL

KERN TESTVÉREK

legrégibb műszaki és rádió szak
üzletében Léván. Alapittatott 1881.

Munka- és nép gázálarcok 
egyedárusitó lerakatal 

(Építkezés tartamára ideiglenes 
üzlethelyiség Széchenyi u. elején )

Bernáth és Fenyvesi
Alapítva 1919. Léva Telefon 26. sz.

Báti uta 9 11.

Shell Kőolaj rt. Budapest gyári lerakata.

Benzin, olaj,

műtrágyák,
erőtakarmányok, 
növényvédelmi szerek, 
vetőmagtisztitó telep.

Február 15-én, szerdán 6 és 8.15 órakor 
Febr. 16-án, csütörtökön 6 és 8 15 órakor

A legbravurosabb kalandorfilm, lélegzet- 
ellálitó bámulatos küzdelmek, a bajtársi 
önfeláldozás mintaképe.

VESZÉLYES ZÓNA
Főszerepben: Dolores Dél Rio Dick 

Ronny.

Febr. 17-én, pénteken 6 és 8.15 órakor
Febr. 19-én, vasárnap 6 és 8.15 órakor

Minden idők, rendkívüli finomsággal 
megrendezett, kivételes nagyfilmje.

SÁRGA CSIKÓ

Főszerepbon a magyar szinigárda legki- 
válóbbjai.

VADÁSZFEGYVEREK, 
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK 1! 

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

Baroska I. Léva,?T,,M“su,43 “' Telefon szám: 130.

O
R

IE
N

T 
H

AN
G

O
S MO

ZI MA vasárnap 2—4—6 és l/t9 órakos 
(2 órakor filléres helyárak

LILA AKÁC

Febrár hó 13-án es 14-en, hétfőn es kedden 6 és 8.15 órakor (6 órakor filléres helyárak)

FRAKKOS SÁTÁN s rk

vészi eszközökkel felépített bűnügyi nagyfilm.

Szép Ernő regényének filmváltozata. 
Főszereplők: ÁGAY IRÉN, KABOS 
GYULA, GÓZON, B1LLER1., RÁTKAY

Február 17 18 19-én penteken es szombaton 6 es 8.15 órakor, vasárnap 2-4-6 és 8.15-kor 

CLARK OALE - MYRNA LOY - SPENCER UJ BÁl VÁklYOlZTRACY - LIONEL BARRYMORE diadalmas D^L V
nagy amerikai repülő filmé: |TEST PILOT

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


