
LIX. évfolyam 8. szám Léva, 1939 február 19

Előfizetési feltételek:

Egy évre 
Hat hóra
Három hóra

10.— Pengő
5.— Pengő

2.50 Pengő

TELEFON 98

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

Alakítsuk meg Léván
(Ky) Az egykori lévai diák, aki 

itt emléktáblát kapott, a hatalmas 
tudásu »vasminiszter*,  a magyar 
vasút kifejlesztője nevéről elnevezett 
szövetség helyi szervezetei alakuló
ban vannak már a visszacsatolt Fel
vidéken is.

A Baross-Szövetség nagy ma
gyar nemzetépitő munkát végez, 
azért azt minden városban vagy 
községben meg kell szervezni, ne
mes eszméinek hatását mindenfelé 
érezni kell.

Ma a visszacsatolás következté
ben egész gazdasági életünk meg
változott és tapasztalható bizonyos 
kavargás, amely a meg nem álla- 
podottságok jelét mutatja. Egyesek 
most azt gondolják, hogy ez talán 
igy is marad már. Nem ! Tévedés 
lenne ezt gondolni. A gazdasági 
élet átszervezésének munkája folya
matban van és a korszerűség felé 
törekedik. Intézmények sora, ame
lyeket mi felvidékiek nem ismerhet
tünk meg az átcsatolás óta eltelt 
idő alatt, fáradozik ezen a munkán.

Nagyon célszerű lenne ezekről az 
intézményekről összegyűjtött tájé
koztatót kiadni, vagy előadásokat 
tartani róluk. Ószintén szólva mi, a 
felvidéki sajtó munkásai sem ismer
jük mindannyit, pedig ezek az in
tézmények már elláthattak volna 
bennünket olyan tájékoztató és meg 
ismertető anyaggal, amit az itteni 
vidéki lapok hasábjain tovább ad
tunk volna a nagyközönségnek és 
ezzel nagymértékben szolgálhattuk 
volna mind a lelki összefonódás, 
mind a gazdasági összekapcsolódás 
olyan szükséges ügyét és érdekét.

Népünk pedig sokat tanulhatott 
volna belőle. A Falu-szövetség a 
SzMKE-t segítő munkája vetített 
filmjeivel a garamvölgyi falvakban 
már is nagy sikerről beszélhet. A 
Magyar Külkereskedelmi Hivatalnak 
Léván levetített tanulságos filmjei 
a magyar mezőgazdaság és annak 
mellékágai nagy fejlettségéről ad
tak érzékeltetést a garamvölgyi kö
zönségnek. Mi minden van még a 
trianoni Magyarországon, amiről 
itt mi még nem tudunk?! A külön
féle szervezetek légiója, amely mind 
gazdasági, szociális vagy kulturális 
érdekeket szolgál és csak fokozato
san ismerkedünk meg velük. A Zöld
kereszt, a Stefánia-Szövetség az uj 
Magyarország népegészségügyi és 
szociális felépítésének egy-egy lép
csőfoka.

a Baross-Szövetséget
De mi ezúttal a Baross-Szövet

ségről kívánunk egyelőre szólani.
A Baross Szövetség a nemzeti 

munka védelmét szolgálja, irányitó 
szerve a keresztény magyar talajon 
álló iparosoknak, kereskedőknek és 
a többi e csoportba tartozó réte
geknek. Ahol 25 tag jelentkezik, 
ott már megszervezhető a helyi 
fiók, éppen ezért még a kisebb he
lyeken is felállítható.

A Baross-Szövetség az ipari, ke
reskedelmi stb. szakoktatás fejlesz-

A Garamvölgy hangja
Az utóbbi napok belpolitikai eseményei nagy 

megdöbbenést okoztak az egész országban, 
de főként a Felvidéken, amely sziklaszilárd 
egységben áll vitéz Imrédy Béla és Jaross 
Andor pártvezére mellett.

A felvidéki magyarság, amely nagy meg
értéssel figyeli azokat az országot megerősítő 
és életébe foss és pezsditő energiákat csíráz 
totni akaró reformtörekvéseket, amelyeket ti
tokzatos erők megbuktatni akarnak a magyar 
nép igazi akaratával szemben. A magyar népi 
megújhodás szelleme nem fogja tűrni azt hogy 
ezek a rejtelmes, homályban bujkáló láthatat
lan hatalmak a magyar népi politika őszinte 
és igaz kialakulását és annak igazi érvénye
sülését hazánkban megakadályozzák.

A jarossi-szellemnek, amely ma már nem 
csak a felvidéki magyarság akaratának és kí
vánságának egyetlen kifejezője, hanem Ma
gyarország népének nagyrészéé is: végül is 
diadalmaskodnia kell Magyarország belpoliti
kájában.

Nem csak Léva város magyar népe, nem 
csak ez a széles Garamvölgy, amely mindég

A FELVIDÉKÉRT
Kezembe veszem a Pesti Hirlsp 1918. évi 

december 8-iki számát és olvasom: „Az északi 
demarkációs vonal a Duna le ső foyásától 
Ungvárig terjed*.  — Lapozom tovább. — 
.Megállapították a tót demarkációs vonalat. 
A cseh-szlovák kormány átveszi a katonai 
és polgári hatalmat a megszállott területe
ken". — Ugyanebben: „Hodzs*  Milán nyi
latkozata0. A Pesti Hírlap tudósítója kérdést 
intézett a Felvidék kiüritése ügyében Hodzsa 
cseh követhez, aki a következőkben válaszolt: 
„A demarkációs vonal még nincs megálla 
pitva. A megszállásra vonatkozó parancs 
anélkül érkezett meg, hogy a demarkációs 
terűéiről intézkedett volna. Én erre nyom
ban felhívtam a francia parancsnokság fi
gyelmét, sme'y ezután haladéktalanul intéz
kedést kéri Francuet d'Esperey tábornoktól 
a vonal megállapítása tárgyában. As erre 
vonatkozó parancs egy napon belül megér
kezik ide Szalonikiből”.

Szomorú őszi idői — Öröm-mámorban 
úszik Budapest utcájának éretlen tömege — 
forradalom. Utcasarkokon tisz'i egyenruhába 
bujtatott katonaszökevények, börtöniöltelékek 
kedélyesen pucolják az u'cai közönség cipő 

tésének az útépítője, a társadalmi 
osztályok szociálpolitikai problémái
nak, a közszállitásoknak, a jóléti 
intézmények létesítésének a har
cosa. Röviden el sem számolható 
annak sokasága, hogy a Baross- 
Szövetség milyen ügyekben végez 
kezdeményező vagy érdekvédelmi 
munkát.

A Baross-Szövetség a keresztény 
gazdasági élet ujjáépitője, azért 
megérdemli minden keresztény ma
gyar támogatását, kinek szivén fek
szik az uj és keresztény Magyar
ország ügye.

oly hatalmas, túláradó lelkesedéssel fogadta 
ilyenkor hevesebben dobogó szivébe elhivatott 
vezérének, Jaross Andornak dinamikus erejű 
és izzóhevü beszédeit. Szavai mint a szent 
magyar tűz perzselték lelkeinket, mikor elő
adta friss levegőt, uj magyar megújhodást je
lentő, a magyar életnek uj horizontokat raj
zoló és ígérő terveit, amelyeket most, a fel
szabadulás után megvalósítva is akarunk látni.

A Garamvölgy népe mélyen elitéli azokat 
a bujkáló erőket, amelyek önző célokból 
gáncsot vetnek a magyar nép milliói által 
oly forrón várt reformok megvalósításának, 
de mélyen elitéli azt a hangot is, amelyet 
egyes képviselők a felvidéki magyar nép ön
zetlen és puritán jellemű vezérével, jaross 
Andorral, mint a felszabadult felvidéki magyar 
nép parlamenti képviselőjével szemben olyan 
gyakran megengedtek, amely bennünket, fel
vidékieket is sért.

Megállapíthatjuk, hogy Garair.völgyének la
kossága a cseh elnyomatás szomorú emlékű 
idejéből ismert töretlen erővel áll Imrédy 
és Jaross reformtervei mellett. — A 
Felvidék hangulatát Budapesten is tudomásul 
kell venni. (Ky)

jét s csevegik: „Nagy időket éiünk, megvál
tozott a világ rendje, már nem kell ■ katona. 
Mi aktív tisztek vagyunk, most már máskép 
megélni nem tudunk, a munka pedig nem 
szégyen." Ez a leggyalázatosabb propaganda 
volt a sok sebből vérzett bős katonáink el
len. Győzött a forradalom, 1918 okt. 31 én 
Hadik lemondott; József főherceg mint telj
hatalmú királyi megbizott kinevezte Károlyi 
Mihály kormányát, ugyan az nap este áruló 
golyó halálra sebezte a legnagyobb magyart, 
gróf Tisza Istvánt.

Míg Károlyi az utca tömegévei ünnepel
tette magát, addig a csehek, románok és 
szerbek lassan vonultak, minden ellenállás 
nélkül belseje felé Nsgymagyarországoak.

Hogy ia történt a Felvidék megszállása ? 
A csehek előre küldték a rendbontó, kom
munista elemeket a Felvidékre, rombolásra, 
rablásra uszitották a nincsteleneket a rend
csinálás végett „wilsoni elvek" hazudtoláaa 
mellett megszállották az egész Felvidéket. — 
Rózsahegyen 1918 november elején mar volt 
egy hősi halottunk. Egy honleány — Korvin 
Lenke —, a magyar kokárda hősi hatottja, 
akinek a szive vére pirosra festette a keb



lére tűzött kokárdáját. Hiába jajdult fel a 
Felvidék: ipolymenti palóciág, szepts' cip- 
cerek, a keleti éa nyugati tótok ia hiába til
takoztak a megszülés ellen, tiltakozáauk Bü
ket fülekre talált az entente hatalmak előtt. 
1919 január 15 én virradó hajnalban a ese- 
hek már nem elégedtek meg az Ipolyig ter
jedő határral, átlepték a demarkációs vonalat 
éa megszállták Balassagyarmatot. A csehek 
Vácig akartak vonu’ni, mivel szükségük volta 
Losonc—Bilassagyarmat—váci vonalra. 1919 
január 29-én Huszár Aladár, Vizy Ziigmond 
százados és dr. Pongrácz György irányitásá- 
val a Bsjatz Rudolf katonai csoport, Kroffin- 
ger Fülöp vasutasaival, iglói géppuikásokkal 
a a felfegyverezett polgársággal kiverték a 
caeheket Balassagyarmatról a igy megakadá
lyozták, hogy a csehek Vácig terjeszkedjenek. 
Itt volt az első és utolsó hősi halottuk, 1914 
óta, ezek ia a lövéseket hátba kapták. Dr. 
Pongrácz Györgyöt, aki a kommun utolsó fe
lében átszökött a csehekhez, a csehek elfog
ták a a Felvidéki Liga kérelmére Ules Ven
cel cseh kémmel kicserélték.

A Felvidék megmentéséért az alábbi szer
vezetek létesültek: A keleti tót mozgalom 
Dvorcsák Győző vezetésével, Tót szövetség 
Stróbl Miksa vezetésével, Rutén Magyar párt, 
Tót központi iroda vezetője dr Bulissa Ká
roly, Migyarbarát tót néppárt Jehlicska Fe
renc vezetésével.

Mária Valéria u. 12. sz. ház egy kicsi 
szobájában szomorúan tanácskoztunk 1919 
február 2-án 0 t voltak mindazok, akiket a 
Felvidék érdekelt. Ott volt dr. Szontagh Ta
más, dr. D ngha Bála, dr. Subert Zoltán, 
Dessew'fy István, Siatmáry István. Künn 
dübörgött a forradalom, örömmámorban úszott 
a nép, bent a kicsi csoport: zokogtunk. Bs- 
ront hozzánk dr. Bulissa. könnyes szemein
ket látva, zokogva felkiált: Uraim, csináljunk 
valamit, a Felvidék vérzik, a „tót földön fo
lyik a véri*  A Károlyi kormány sehol sem 
állott ellent. Ahol helyi fölkeléssel akartak a 
magyarság sorsán segíteni, azokat a kormány 
oly módon szabotálta, hogy nem adott ren
delkezésükre fegyvert, se municiót. — M>jd 
Wilion rendet csinál, wlsoni békét kérünk!

E-re megalakult a szervező bizottság s 
1919 február 9 én országos nagygyűlést hív
tunk össze. Ugyanezen a napon megalakult 
a „Felvidéki Liga*,  amelynek a tisztikara a 
következők lettek: Igazgatóság: gróf Apponyi 
Albert, gróf Andrássy Gju'a, Bsrzeviczv Al
bert, BsöthyZso't. Intéző bizottság: dr. Szon- 
tagb Tamás elnöklete alatt dr. Dingha Bála, 
dr Subert Zoltán, Veres Vidor, Krrchnyai 
Béla, később l’ruzsioszky Irtván, Lórenc Ist
ván, dr. Űiz Béla. Munkabizottság tagjai: 
Szatmáry István, Dsssew'fy Irtván, dr. Hsyde 
Gyula, Bazzegh Huszágh Miklós, dr. Ernst 
S sodor, Némák Imre, dr. Czettner Jsnö, Raffay 
Sándor, dr. Pechány Adolf.

A „Felvidéki Liga*  azzal a céllal alakult 
meg, hogy a csehek által megszállott Fel
vidék lakosságát nemzetiségre való tekintet 
nélkül a csehek ellen az integritás megvé
dése érdekében megszervezze, a békekonfe
renciánál a cseh megszállás megszüntetését 
és semleges katonai megszállás védelme és 
felügyelete mellett megejtendő népszavazás 
elrendelését kiküzdje s amennyiben azt el 
nem érné, szervezett erejével ■ békehatáro
zat ellenére is kiharcolja a Felvidék népi 
akaratának érvényesü'ését. A proletár dikta
túra alatt a Liga működése szünetelt, a kom
mun bukása után megalapítói: dr. Ssontagh 
Tamás, dr Dingha Bála, dr. Subert Zotán 
és Vare3 Vidor. Az eredeti alapon uj életre 
bivták a Ligát, mely az akkori helyzetnek 
a az akkori hivatalos állásfoglalásnak és el
határozásoknak megfelelő működést fejtett 
ki S:oroi érintkezésben voltunk a azudéta- 
németekkel, a Dsutschböhmökkel, mivel kö
zös sorsunk és célunk volt, Németországon 
és Ausztrián inarx sták uralkodtak. A szer
vezetünk olyan megbizható a lelkes szervezet 
von, hogy a legügyesebb cseh rendőr-közeg 
sem tudta lekapcsolni, a legügyesebb cseh 
kém sem tudta felderíteni.

A prágai kormány rendelőit 24 óra alatt 
kezünkben volt a a propaganda-szolgálataink 
és az«rveink oly gyorsak voltak, hogy a cseh 
kormány minden rendelete e lenállásra táléit, 
’iu-sinkszky litván felvidéki, Duna menti 

szervezőnket 1920-ban a csehek elfogták, 
halálra Ítélték és a pozsonyi börtönből a mi 
szervünk mentette ki és hozta át a feljelen
tővel együtt a Dunán.

A „Felvidéki Ligát" cseh panasz folytán 
az entente hatalmak parancsára feloszlatták, 
de azért nem szűnt meg végleg, mivel e lel
kes szervezet minden egyes tagja tovább 
munkálkodott a kitűzött szent cél érdekében 
a maga őrhelyén.

A sors keze a határvároiba, Ipolymentére 
sodort. A Felvidéki Liga volt szerveivel érint
kezésbe léptem az Ipoly mentén. Az Ipoly
menti szervezet csinálta azt a hathatós pro
pagandát a cseh korona ellen, amelynek ha
tását kiéreztük a kritikus napokon Hodzsa 
rádióbeszédéből. A bevonuló katonák Horthy- 
dalokat énekeltek.

November 8 áo, amikor katonáink a ba
lassagyarmati hídfőnél átlépték a trianoni 
határt, két beszéd julott eszembe. Az egyik 
Apponyi 1919 december 30-iki beszéde, amely 
igy szól: „Ha moit egy sötét folyosón is 
kell mennünk, nemzetünk átment ilyeneken 
történetében többször; hát még most, midőn 
egy becsülettel elvesztett háború után egy 
keserves átfutót, utána következő rettenetes 
korszak súlyát kell viselnünk, annyira mel
lettünk szól nemcsak a jog, de annyira mel
lettük szól az az államokat és nemzeteket 
alkotó, a nemzetek egymáshoz való viszonyát 
szabályozó természeti erők mindnyája, hogy 
lehetetlen, hogy e sötét korsrakon túl ne 
lássuk már mostan egy fénylöbb, egy jobb 
korszaknak legalább is a körvonalait. Hogy 
én ennek a korszaknak bekövetkezését meg 
fogom-e élni — nem tudom, de remélem, 
hogy legalább úgy, mint Mózesnek, nekem 
is megadatik egy Horeb hegy, ahonnan meg
láthatom az Ígéret földjét, amelybe drága 
nemzetem majd be fog vonu'ni.*

A másik beszéd igy szól: „Katonáim mi-

Az általános forgalmi adó és forgalmi adóváltság 
fizetése alá eső adózók adófizetési kötelezettsége

A m. kir. Pénzügyminiszter rendeletének 
értelmében a visszacsato t felvidéki területe
ken az 1939. évi január hó 1 tői kezdve fi
zetendő forgalmi adókat (általános forgalmi 
adót és adóváltságot, ideértve a mezőgaz
daság megsegítésére szolgáló alap javára fi
zetendő adókat és járadékokat is, a fényü- 
zéai forgalmi adót) magyar jogszabályok 
szerint kell megfizetni.

A magyar jogszabályok szerint járó álta
lános forgalmi adó és adóváltság, a husfor- 
galmi adó és fényűzési forgalmi adó a vár
megyei központi forgalmi adóhivatal, Esz
tergom. elnevezésű 62207. sz. postataka
rékpénztári csekkszámlájára fizetendő és 
ugyanezen hivatalhoz terjesztendők be az 
előirt vallomási ivek, valamint egyéb beje
lentések is.

A idézett rendelet értelmében a vissza
csatolt felvidéki terű eten lakó (székhellyel, 
telephellyel bíró) kereskedők és iparosok, 
szellemi szabadfoglalkozásúak, bizományosok 
és ügynökök, külföldi vállalatok belföldi kép
viselői, lerakatai és általában mindazok, akik 
az 1939. évi január hó 1. napja előtt for
galmi adót tartoznak fizetni — a mezőgaz
dák kivételével — kötelesek az adóköteles 
kereseti tevékenyaég fo ytatásáoak helye 
szerint illetékes községi elöljáróságnál (városi 
adóhivatalnál) Írásban bejelentést tenni Te
kintettel arra, hogy a kir. Pánzflgyigazgató- 
ság hatásköri területén a fentem,itett beje
lentések már hivatalos fa,hívásra megtörtén
tek, ezért az újabb bejelentések mellőzen
dők, abban az esetben azonban, ha valaki 
mindeddig a bejelentés megtételére nem hi
vatott még fel, azok felhivatnak, hogy a 
fentemlitett bejelentési kötelezettségüknek az 
előirt határidőig okvetlen tegyenek eleget. 
A bejelentéshez szükséges „BEJELENTÉSI 
LAP*  a vármegyei központi forg-uni adó
hivatalnál, Eiztergom, szerezhető be.

A fent telaorolt bejelentésre kötelezetlek 
közül a raktárra dolgozó iparosok, valamint 

után betakarították a földekről az Itten ál
dását, fegyvert fogtak kezűkbe, hogy rendet 
teremtsenek a hazában. Ezek a kezek nyitva 
vannak testvéri kézszoritásra, de büntetni, 
sújtani is tudnak, ha kell 1“ Hogy ezt ki 
mondta, azt minden magyar jól tudja.

A háború férge, bic'llusa még nem pusz
tult el, csak lesoványodott. Uj terveket sző I 
Két nagy nemzet millióinak adójából körül- 
vérezte magát s mivel azok az igazság út
jára léptek és nagy álmait megvalósulni nem 
engedték, elfordu't tőlük. A kis uzsorás most 
már más helyen kopogtat, más nemzet vér
gőze után szaglál, hogy diadalra hozhassa 
régi álmát, hogy utóbb ellene uszíthassa az 
egész világot, ha kell bont, rombol; vérezni, 
dicső halált halni eszményekért nem akar.

Felvidéki testvéreim I Bsjtársak I Az ezer
esztendős Magyarország megoszthatatlan föld
je a mienk Dshát van e ehez a földhöz a 
mienknél nagyobb jussa a világ bármely 
nemzetének? E: a föld a mi földünk egy 
ezer év óta, amely bennünket, a magyar és 
nem magyar ajkú gyermekeit egyformán táp
lál a maga hűséges anyai szeratetével. A 
csehek boldogujanak a maguk országában, 
amelyet minden fajbeli, érzésbeli különbségen 
kivül a Kárpátok égretörő bércei választanak 
el 1 De a mi földünk, az egyedül a miénk, 
mert évszázadok óta a mi vérünk, a mi 
könnyünk, a mi verítékünk öntözi Kiáltsunk 
bele a világba, hogy mi: magyar, tót, német 
és rutén gyermekei ennek a hazának örökké
való hűséggel, ki nem irtható érzéssel ra
gaszkodunk a mi ezer éves hazánknak min
den kis porszeméhez. — Mi nem nyugszunk 
addig, mig a Kárpátok csúcsain magyar lo
bogó nem leng. Es életcélunk, hitvallásunk!

VERES VIDOR,
a Felvidéki Liga intéző bizottságának 

volt tagja. (Balassagyarmat.)

a kereskedők a szokásos évvégi leltárt az 
1938 évi december hó 31. napján fennállott 
állapot szerint kötelesek elkészíteni. A lel
tárnak tartalmaznia kell a raktáron lévő 
kész-, félkészáru és nyersanyag mennyiségét, 
egységenkénti és összesített beszerzési árát, 
igszo'ható beszerzési ár hiányában az áru 
forgaimi értékét, anyag, illetve árunemen
ként elkülönitve.

Amennyiben a bejelentésre kötelezettek 
tisieti könyveket vezetnek, kötelesek üzleti 
könyveiket az 1938 dec. 31. napjával le
zárni. Az üzleti könyvek lezárása alkalmá
val meg kell állapítani az 1938 évi decem
ber hó 31-ig teljeaitett áruszállítások, vagy 
egyéb szoigalatteljesitések után fennálló kö
veteléseket (a még be nem folyt ellenérté
ket) elkülönitve aszerint, hogy a fennálló kö
vetelések után az 1938. évi december 31. 
napjáig érvényben volt jogszabályok szerint 
járó forgalmi adó befizetése, vagy előírása 
(kivetése) megtörténl-e, vagy sem. Az igy 
mega lapított követe'éseket a vármegyei köz
ponti forgalmi adóhivatalnál, Eiztergomban, 
Írásban be kell jelenteni. Ugyancsak be kell 
jelenteni azokat a bevételeket is, amelyek 
után az 1938. évi dec- 31. napjáig a for
galmi adó befizetése, vagy előírása (kivetése) 
nem történt meg.

— A SZMKE. KÖZGYŰLÉSE, Érsskujvá- 
rott, f. hó 26 án lesz. Targy: A megválto
zott viszonyok által előadódott körülménysk, 
alapszabálymódosilár, névváltoztatás, uj vá
lasztmányi tagnévsor, tagdij kérdése. A 
SzMKE. uj névvel, de a régi hittel s céllal 
élni fog.
- INKE REZSŐ SZÍNIGAZGATÓ kapta 

meg Lévára a játszási engedélyt. Magánér
tesülés szerint áprilisban keresi fel Lávát, 
Ioke Földes Djzsö színigazgató felszerelését 
vásárolta meg.
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Bars- és Hontmegyében 90 taggal kell 
kiegészíteni a közigazgatási bizottságot

A hivatalos lapban megjelent a miniszter
elnök rendeleté a magyar szent koronához 
visazacsatolt felvidéki területek közigazgatá
sáról szóló 9.330—1938. sz. rendelet módo
sításáról és kiegéazitéséről.

Ez a rendelet kimondja, hogy a vissza
csatolt felvidéki területrészekkel kiegészített 
vármegyékben a törvényhatósági bizottságo
kat — a visszacsatolt felvidéki területek la- 
koaságának képviselete címén — ki kell egé
szíteni.

E rendelet értelmében Birs és Hont köz
igazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék
ben 90 taggal kell a bizottságot kiegészíteni.

A bizottsági tagok kétharmadrészét a fő
ispán hívja be a fennállott csehszlovák járá
sok volt képviselőtestületeinek olyan válasz
tott tagjai közül, akik a vármegye területén 
laknak.

Abban az esetben, ha a behívható törvh.

Léva a cseh megszállás alatt
„Haza és szabadság, — ez a két szó, melyet 
Először tanuljon dajkától a g« érmék 
És ha a csatában a halál eleri, 
Utólszor e két szót mondja ki a férfi."

PETŐFI.

1919. juníus 1. Léva szabadságmozgalmá
nak egyik legszebb, legdicsőbb napja. Az öt 
hónapig tartó cseh tlnyomás alatti letargiába 
merült város uj erőre, uj életre kezdett kapni. 
Az előző este jött örömhírek a magyar csa
patok váratlan hídvégi áttöréséről és Léva 
felé irányuló előnyomulásáról egyre jobban 
megerősödtek. Az egész város tele volt fe
szültséggé’. A magyar őslakosság lelkét hihe
tetlen öröm töltötte el. Nemsokára meglátni, 
magához ölelni rég nem látott, vitéz fiait, 
akik szeretett városuk szabadságáért a vé
rüket és életüket áldozták. Ismét szabadnak 
és magyarnak lenni 1 Várhatott-e nagyobb 
boldogság erre a szegény, elnyomott lévai 
népre? Óráról órára jöttek az újabb és újabb 
hirek, hogy az elönyomuló magyar katona
ság szinte rohanó lépésben kergeti maga 
előtt a hányát-homlok visszavonuló s elleni
állást az Ipolysági csata óta alig tanusitó 
csehszlovák csapatokat. A nagyra tartott 
csehek büszkesége, a csehszlovák légiók is 
rendetlen futásban kerestek menekülést. Száj
ról szájra járnak a városban a lelkesítő öröm
hírek. Már Magyarad, Hontlüzesgyarmat köz
ségeknél járnak a csapataink. Nemsokára jött, 
hogy Vámosladányt, Varsányi is kiüritették 
a csehek.

A városban az izgalom a tetőfokra hágott. 
Mig a magyarság a boldogság örömmámorá
ban várakozott a testvéri találkozóra, addig 
a csehek a várost egész nap pánik-szerüen 
üritették ki.

Ravasz Viktor kormánybiztos és a többi 
csesszlovák vezető újból kocsikra ültek és 
reménytelenül hsgyták el a várost. Az állo
máson a város cseh parancsnoksága állan
dóan öt gözmozdonyt tarlóit befütve. Öt tel
jes vonatfelszerelés állott készen azon cél
ból, hogy a csehek szükség esetén hirtelen 
elmenekülhessenek. A csehszlovák vezetőség 
dél felé már teljesen elvesztette a fejét. A 
csehszlovák katonaság és felfegyverezett vas
utasok össze-vissza, rendetlen csoportokban 
szaladgálnak a városon keresztül-kesu'. A 
magyar lakosság türelmetlen várakozása is 
tetőfokra hágott.

Pontosan 4 óra volt, amikor Siklós felől 
megszólaltak a magyar ágyuk. Nsgy robajjal 
csapódtak be a lövegek az állomás környé
kén s a megrémült csehek egymás után in
dították útnak a csehszlovák menekültekkel 
egy pillsna*  alatt megtelt csehszlovák kocsi
kat. Magat a csehszlovák katonai parancs
nokságot is ugylátszik, váratlanul érte a ma- 

b'zo’.tségi tsgok száma nem érné el a meg
állapított tsglétszám kétharmadrészét, a to
vábbi tagsági helyeket a főispán a vármegye 
olyan lakosainak behívása utján tölti be, akik 
a legutoljára tartott csehszlovák járási kép
viselőtestületi választásnál a behivottakkal 
egy választási lajstromon voltak felvéve.

Ilyen módon azonban az egyes lajstro
mokról legfeljebb annyi törvényhatósági bi
zottsági tagot lehet behívni, mint ahány 
törvh. bizottsági tsg az illető lajstromról 
behívható.

A tagoknak behívásánál szemelőtt kell tar
tani, hogy az egyes járások, ill. városok a 
lakosság számának megfelelő arányú képvi
selethez jussanak. A bizottsági tagok egy- 
harmadrészét az illető vármegyének vissza
csatolt likosai közül a felvidéki miniszterrel 
egyetértőleg a belügyminiszter nevezi ki.

VII.

gyár csapatok gyors előrenyomu'ása. A ren
detlenül menekülő csapatokkal kilátástalan
nak látta a védekezést. A magyar ágyúzás 
megkezdésekor a cseh tüzérek három ágyú 
val a báti parira vágtattak, ahol azonban 
ahelyett, hogy lemozdonyoztak volna, hirte
len visszafordu tak és a városon keresztül az 
állomás felé hajtottak vissza.

A magyar lakosság öröme nem ismert ha
tárt. Már nem törődött senki semmivel. A 
menekülő cseh katonaság össze vissza sza
ladgálása és céltalan lövöldözései már nem 
izgatták a kimondhatatlan boldog vársko 
zásba merült népet. Mindenki a főtér felé 
aietett. A temetőknél, a báti part szélén va
laki nagy fehér lobogót lobogtatott és adta

Leánylíceumot és felsőmezőgazdasági iskolát 
Lévának

Falvaink részére minél előbb meg kell szervezni a gazdasági szakelőadásokat!

Ezelőtt 90 — 100 esztendővel az volt a 
helyzet a közoktatásunknál, hogy ugyanolyan 
mérlékben volt szükség az úgynevezett kép
zelt, diplomás emberekre, mint amilyen nagy 
mértékben siükségünk van ma szakszerűen 
képzett gazdatársadalomrs. Éi amint meg
mutatta népünk azt, hogy a diplomás em
berek nagy százaléka az egyszerű nép sorai
ból kerültek ki, meg kell történni annak is, 
hogy gazdasági vezetőinknek meg különös
képen a nép fiainak soraiból kell rekrutáléd- 
niok.
i- Be kell látni ugyanis közoktatásunknak 
azt, hogy a mai idők kiváltképen a gazda
társadalom szellemi fejlődését kivánják meg. 
Mert az Iskolák mindenkoron azért voltak, 
azért vannak és azért lesznek, hogy a kor 
szükséges kulturigényeit elégítsék ki. Ma az 
a helyzet ugyanis csonka hazánkban, hogy 
tele van az ország állás nélküli diplomások
kal, akik pedig mind kiváló rétegei a tár
sadalomnak. Erejüket lélekőrlö várakozással 
kénytelenek elforgécsolni. Egyenesen bűn 
tehát ezeknek a számát szaporítani akkor, 
amikor máshol volna ezekre az emberekre 
szükség. Egy gyökeres változásaal a minden
képen tanu'ni vágyó generációt be lehetne 
állitani mezőgazdasági átszervezésüsünk igen 
értékes szolgálatába. Mert bizony a jelen 
körülményeink között bűnnek kell nevez
nem azt is, hogy a magyar falu gazdasági 
szakelőadók hiányában van még napjainkban 
ia akkor, amikor pedig annyi, de annyi ér-

* jeleket a csehek meneküléséről a magyar 
csapatoknak.

Alig hogy eltűnt a főtér sarkán a rohanó 
cseh tüzérség, a báti parton megjelenik már 
a magyar csapatok előőrse. Vörös lobogót 
lobogtat kezükben a késő délutáni szellő. 
Hat óra volt, amikor Levics visszakapta is
mét jogos régi, ősi nevét, Lévát.

A Kossuth Lsjos-téren óriási tömeg lelke
sedett és várakozott türelmetlenül a magyar 
katonákra. A városháza erkélyén ősi lobogó 
került a cseh zászló helyére. Diadaimasin 
lobogtak a nemzeti szinü zászlók és a piros- 
fehér zöld kokárdák büszkén diszitetlék a 
magyar nép kebié*.

Nagy örömujjougás, ölelés, csókolgatáa kö
zött ért le a járőr a városháza elé Négyen 
voltak. Péter Árpád polgári biztos, Béres Ist
ván, Halász András és Pankó József katonák.

Tokody István városi tanácsnok a köny- 
nyezö tömeg élén meghatva köszönti az első 
magyar katonákat, akik az ölhónapi rabság
ból felszabadult város területére először lép
tek. Egyben felhívta a lakosságot, hogy élel
met küldjenek a bevonu'ó katonaságnak.

Péter Árpád népbiztos válaszolt néhány 
szóval a meleg üdvözlésre. .Élelemre a ma
gyar katonáknak nincsen szükségük — mondta, 
— tartsa meg azokat magának a város szük
séget szenvedő lakossága A hatalmat ezen
nel átveszem a népbiztosok kormánya nevé
ben. Miután a nemzetköziség és nem a nem
zeti elvek alapján állunk, elrendelem, hogy a 
városháza erkélyen kitűzött nemzeti lobogó 
helyére a vörös zászlót tűzzék ki. A nép
biztosok tanácsa nevében a nemzeti szinek 
használatát megtiltom*.

A hazájukért, nemzetükért életüket felál
dozó, hazafias érzésű lévai közönség meg
döbbenve, néma csendben hallgatták végig 
Péter Árpád népbiztoa szavait. A magyar 
szivekben egyszerre kialudt a lelkesedés há
ti Ima" lángja. N m ezt várták, nem ezt akar
ták l Éi ahogy a kegyetlen kezek a város
háza erkélyén kíméletlenül letépni kezdték a 
magyar szabadság szent szineit, a szegény, 
csalódott lévaiak lelkében felsírt a keserűség. 
A nagy térségen hangosan zokogott a honfi
bánat.

III. 

tékünk kallódik kihasználás nélkül. Valljuk 
meg csak egész*  n őszintén : A faluval mind
eddig nem törőd ünk ugv, mint ahogyan az, azt 
megérdemelte vo na. M is szóval: nem ismer
tük föl a falu ku urértékeit és a közöny ta
lán innen megy r zható. Legyen szabad a 
következőket bizonyságul felhoznom :

A gazdasági szakismeretek terjesztése 
szempontjából it> van például az igen érté
kes téli időszak. K rdezem : vájjon megkap
ta-e gazdatársad műnk a neki mindenképen 
szükséges és « dasos gazdasági szakokta
tást ? I De hány meg hány olyan magyar 
falut tudnék f> sorolni, ahonnan minden 
ilyen irányú, mér csak próba kisérletezés is 
távol maradt. Mert??! Egyszerűen azon 
oknál fogva, ho.y nincsen még eléggé kifej
lesztve ilyen ir< »ban gazdasági kulurszer- 
vezetflnk. E l>p »s hasábjain állandóan ol- 
vssok a SiMKE áldásos tevékenységéről. 
Hála a Mindenh l< nak, hogy volt egy ilyen 
értékes egyesü c hűk a cseh uralom alatt. 
És mindig örömmel telik el lelkem, ha lá
tom azt, hogy a egyesület egyik-másik he
lyen megtalálta ► helyes utat. De megje
gyeztem maganmk Schmidt Imre kedves 
kartársamnak a következő őszinte sorait is: 
„Egyesületünk c» ja eddig főként a nemzet 
ismerete és a >ji öntudat ápolása volt, 
mely mellett a n ■ tógazdasági oktatás csak 
elméleti jelleggé birt. Mindkettőből levizs
gáztunk. A lörtt- e mi előadások, a faji ön
tudat nevelése • i dményeinek legjobb ered-
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ménye a múlt évi lévai ,János Vitéz*  volt 
mikor is 40.000 magyar jatt össze az ország 
legtávolabbi részeiből, de egyetlen egy cso
portunk sem akadt, amely a ScMKÉ elóadá*  
sainak során szerzett ismeretek alapján 
gazdasági kiállításra mert volna vállalkozni."

Szükség volna tehát akár az egyesület ke
retein belül, akár azon kívül a falusi gazda
sági szakoktatás kimélyitésére. Mert semmi
ki pen sem hiszem el, hogy az állandóan 
ilyen irányban hangoztatott közöny miatt 
hiába valónak bizonyul mindé i yen fárado
zásunk. Az okos szót bizony meghallgatja 
és megszívleli a magyar psraszt, ha látja, 
tapasztalja, hngy annak alapja van. De be
szélhet az a derék lelkes magyar tanító akár 
reggeltől napestig például a vetés forgók 
elönyeirö1, ha a magyar gazda tudja azt, 
hogy az előadó tudása csupán könyv isme
reten alapszik. Azt, amit hirdet ö maga sem 
próbálta soha sem. És azt hiszem, hogy 
minden fáradozása elvesztené varázsát, ha 
csak egyetlen egy olyan felszólaló ia akadna 
előadása alkalmával, aki megkérdezné: 
.Ugyan Uram megtudná-e mutatni, hogy az 
őszi alá hogyan állítjuk be az ekét és ho
gyan kell szántanunk ? 1 Ilyenkor azután 
kénytelenek vagyunk beismerni, hogy az 
ilyesmihez a cseléd gyerek mégis csak job
ban ért, mint az elösdó urak. Hogyan kí
vánhatjuk akkor az egyébként is óvatos és 
maradias magyar gazdától azt, hogy ö való
sítsa meg minden gondolkodás nélkül azt az 
elméletet, amelynek gyakorlati kivitele felöl 
mi sem tudunk százszázalékig biztosat. 
Egyszerűen azon oknál fogva nem, mert mi 
sem próbáltuk azt még megvalósítani. Ne is 
csodálkozznnk azon, ha ilyen körülmények 
között a magyar gazda tirtózkodó. Higyje 
el a kedves olvasó, hogy az ilyen mező
gazdasági vonatkozású kulturelőadásoktól 
valóban nem várhatunk sokat. Valami olyas 
féle eset ez, mintha valaki pl. a zenében a 
dur és moll skálát tudatos használatát hang- 
súlyozva éa magyarázza a cigány előtt, de 
ö maga, ha arról van szó még a .Boci-boci 
Tarkát*  sem tudja hegedűn eljátszani.

Ezek után tisztelettel azt kérdezem, hogy 
miért nem lehet nékünk kellő számban kép
zett gazdasági szakoktatónk? Ennek a fel
adatnak megoldását a felsömezögazda- 
sági szakoktatástól várhatjuk. És ebből a 
szempontból is feltétlenül szükség van arra, 
hogy Léva, mint a garamvidéki magyarság 
centruma felsőmezőgazdasági iskolát kapjon.

Közoktatásunknak egyik igen nagy hibája 
az különösen falun, hogy úgy szólván min
den kultur munkát a falusi tanítóktól vár. 
Az iskolai tanítás az övé, a kántori teendők, 
a levente oktatás, a szövetkezet vezetése a 
legtöbb helyen. Legyen még ezen kívül 
gazdasági oktató is. Ez annyi feladat, ami
nek eleget tenni még a leglelkesebb tanitó 
is te jesen képtelen. Hs eredményes oktatást 
akarunk, bizony a mezőgazdasági szakokta
tás állandóan leköt egy embert msgában 
véve is Es hogy ez megszervezésre vár s 
hogy a falu ügyét sokkal, de sokkal inkább 
fel kell karolnunk a jövőben, mint azt a 
múltban tettük, az nézetem szerint a leg
égetőbb megvalósításra váró problémánk.

A magyar falut tudással és áldozatos sze
retettel lőhet megnyerni I

GAÁL DEZSŐ.

(platánok alatt.

fjöriiítem úgy megért a Bánat 
Súlya etBirliatattan teher, 

bompán- Ropogva jár az élet 
„jf (assnn múló perceRen.

■Aranyfürtjeim megfaRnltaR, 
Jjeuélesof sir a píátán, 
ff műit néha még vissianéi, — de 
UÜlindcn csali álom volt talán.

Radványné Ruttkay Emma.

Lévai gyászmise a Szentatyáért
Pesteken reggel, a lévai r. k. plébánia 

templom tornyán, a szentmisére menő hívőket 
gyászlobogó lengése lepte meg. Nyombsn 
megjelentek a gyászlobogók a többi katolikus 
intézményeken s az állami hivatalokon is, 
annak emlékezetéü és megbecsüléséül, hogy 
a Szentatya Szűz Mária országának, a ma
gyaroknak nagy barátja volt. Akik nem ültek 
a rádiónál és nem hsllgatták a reggeli híre
ket, azok nem tudták még, hogy a Pápa 
őszentsége, miután Lcuri bíboros feladta rá 
a haldoklókat végső Útjukra megerősítő szent 
kenetet, hsjnali félhet órakor meghalt.

A S centatya 82 éves hosszú életének 
utolsó percéig sem veszítette el eszméletét. 
Együtt imádkozott a betegágy körül elhe
lyezkedett környezetével, még áldást is osztott.

XI. Pl US ÉLETRAJZA.

XI. Pius pápa 17 évig uralkodott — 
családi nevén Rstti Achille Ambrogio Dsm- 
jano — 1857. május 31-én a Miláoó melleti 
Desioban született, ahol atyjának nagy se
lyemszövő üzeme volt. Teológiai tanálmányait 
részint Milánóban, végül pedig Rómában a 
Coliegio Lombardinoban végezte és a Ger
gely-egyetemen, valamint az akkor alapított 
Szent Tamás Akadémián megszerezte a 
teológia, filozófia és egyházjog hármas dok
torátusát, majd 1879. szeptember 20 án pappá 
szentelték. E ső szentmiséjét Rómában, Szent 
Páter sirja fölött mutatta be. A fiatal papot 
érseke a milánói azemináriámba küldötte a 
héber nyelv, később pedig a dogmatika és a 
szónoklat tanárának. A tanári pályát 1887-ben 
a könyvtárosival cserélte fel. Ebben az évben 
a híres milánói Ambrosiana-könyvtárba

KÜLÖNFÉLÉBB

TÁRSADALMI NAPTÁR.
Február 19. A Lévai Iparos Kör farsang

záró műsoros táncestélye.
Február 21. A Protestáns Leánykor műso

ros teája Denknél.

— MEGYEBAL. Bars- Hont k. e. e. vár
megye tisztikara nagysikerű ismerkedési 
estélyt rendezett a Városi Vigadóban. As 
agilis és ügyes rendezőség a régi, hirneves 
megyebálok fényét és hangulatát varázsol
ta erre az alkalomra a vármegye egész 
terü'etéröl összegvülokezett kedélyes vidám 
közönség leikébe. Volt is hangulat és vigság. 
A tánco ó fiatalság kivilágoa hajnalig ropta 
a táncot. Az előkelő s díszes közönség élén 
ott látluk Koczor Gyula főispánt és Sáska 
Dezső alispánt és számos kiváló közéleti 
személyiséget is. A megjelent hölgyek stines, 
ízléses ruhái, különösen pedig a szépséges 
magyar úri viseletek méltán keltettek feltű
nést a nézők előtt. Az estélyen két zenekar 
emelte a kitűnő hangulatot, még egész 
féggelig, a nagyszerű bál végéig tartott

— IPOLYNYÉK ORSZÁGZÁSZLÓT KA
POTT. Ipolynyék község számára a napok
ban Felsőgöd orazágzászlót ajándékozott, 
amelyet ünnepélyes keretek között avattak 
fel. Az ünnepélyen a vármegye nevében dr 
Sáska Dezső alispán és a község nevében 
Endersz Ervin főjegyző mondtak emelkedett 
hangulatú szép beszédeket.

— MEGNYÍLT A HATÁRFORGALOM. A 
tegnapi nappal Magyarország és Szlovákor- 
srág között a lévai állomáson megnyílt a 
határforgalom. A szlovák vonat, amely ed
dig csak Garamkelecsényig közlekedett, a 
megállapodás értelmében most a lévai állo
másra fut be. Az utasok ellenőrzése, útlevél 
és vámvizsgálat magyar részről a lévai vasúti 
állomáson történik. Lfvfn fővámhivatalt ál
lítottak fel. Szlovák részrö a vámvizsgálatot 
szlovák területen ejtik m-g. Láván tehát 
nincs úgy, mint pl. Szobo.i volt, ahol a 
vissgálat mindkét részről mssyar területen 
történt. Aranyosmsrót felé ugyancsak meg
nyílt az autóközlekedés.

keruit, ame>yuok 1907-beu prefektusa lett. 
Tudományos érdemei jutalmazására 1911-ben 
meghívták a vatikáni könyvtárba, amelynek 
1914. októberében prefektusa lett. XV. Bene
dek pipa 1919 ben az önálló Lengyelország 
első pápai nuociusává nevezte ki, Kakowski 
varsói bíboros-érsek pedig 1919. október 
28-án püspökké szentelte. 1921-ben Milánó 
érseke tett és még ugyanazon évben bíbo
rossá kreálta a pápa. XV Bsnedek halála 
után 1922. február 12-én pápává választották.

A Szentatya a szó szoros értelmében 
modern ember volt egész életében, szerette, 
megbecsülte és használta is a kultúra cso
dálatos vívmányait, a technika alkotásait. 
Turistáskodott, utazott repülőgépen is és Ő 
volt az első pápa, aki az egész világ katoli
kusaihoz szólott a rádió felhasználásával. 
Bölcs és tudós volt, a szegény családok láng- 
lelkü védelmezője és szószólója, aki méltán 
érdemelte ki a szociális pápa elnevezést. A 
világbéke érdekében számtalanszor emelte fel 
szavát és erre az egész világ mindig méltán 
felügyelt. A Katolikus Akciót és Ő fejlesztette 
ki mai nagyságára és elterjesztette az egész 
világon. S jelleme és szociális állásfoglalásai
nak hatása átalakító erővel volt a társada
lomra, azért az elhunyt pápa emléke időtlen 
időkig élni fog az emberek között.

A S centatyát kedden temették el és 
csütörtökön a lévai plébánia templomban 
gyászmiaét mondtak lelkiüdvéért. A gyász
misén a hatóságok képviselői, a kát. intéz
mények és a hívők nagy tömege vett részt

— A PROTESTÁNS LEÁNYKOR f. hó" 
21-én este 8 órai kezdettel, műsorral egybe
kötve tar'jt szokásos farsangi teaestjét a 
Városi Vigadó nagytermében. Műsor: l.Har- 
sányi Zsolt: Utolsó szó. E ylelvonásos víg
játék. 2. Magyar táncok. 3. Tőrök Rezső: 
Forog, vagy nem forog. Humoros egyfelvo- 
násos. A szünetekben tea és tombola. A da
rabokat az egyesületnek már a múltban is 
sok sikert aratott műkedvelő-gárdája adja 
elő. A magyar táncot Budaváryné Krick 
Ziuzsa tanitja. Az egyes műsorszámokat 
dr Vargha Sándor konferálja. A rendezőség 
szeretettel biv mindenkit Külön meghivók 
nem bocsájtattak ki; belépődij tef.val együtt 
egy pengő. Műsor után tánc Felülfizatése- 
ket a szegény gyermekek segélyezésére kö
szönettel vesz a rendezőség.

— TANÜGYI HÍR. A lévai m. kir. áll. 
fiú és leány polgári iskolának, a M.gyar 
Nemzeti Tanács és a Járási Katonai Parancs
nokság által kinevezett igazgatóját, Nnvotny 
Józsefe', a vallás és közoktatásügyi minisz
térium állásában megerősítette.

— MEGHÍVÓ. Az Érdekvédelmi Központ 
f. hó 19 én, este 18 órakor Budapesten 
(Akadémia u. 17. sz.) a Felvidéki Miniszté
rium termében kongresszust tart, melyre 
tisztelt bajtársaikat ezúton hívja meg az 
Előkészítő Bizottság.

— MI LESZ AZ USZODÁVAL ? Az Or
szágos Testnevelesi Tanács képviselői meg
vizsgálták az épülőfélben levő uszodát. A 
bizottság tárgyalásokat folytatott az illetéke
sekkel és ennek alapján előterjesztést fog 
kidolgozni, melyet abban az esetben, ha a 
város közgyűése hajlandó lesz az uszoda 
átvételére, a kultuszkormány elé fog terjesz
teni segélyezés végett. A korszerű uszodára 
városunkban igen nagy szükség van és a 
városnak mindent el kell követnie, hogy az 
idei nyáro t a nagyközönség részére használ
ható legyen.

— FRONTHARCOS BAJTÁRSAK FIGYEL
MÉBE I Kéretnek a bajtársak, akiknek a fel
vételi személyi lapjuk ki lett töltve, egy 
fényképet hozzanak be az irodába, igazol
ványukba való beragasztás céljából. Jancao- 
vics Béla.

— ZSINATI KÉPVISELŐVÉ jelölték ki a 
barsi ref. egyházmegye fögondookát, dr Nagy
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— A „MAGYAR A MAGYARÉRT “ moz

galom egyik gyönyörű megnyilvánulásának 
voltunk szemtanúi f. hó 16 án a lévai zárda 
tornatermében. Valóságos meglepetés volt 
látni a szegény emberek szemének pazar 
ajándékok hatalmas sorait. A kioiztáai ünne
pélyt Magyar/-Kossá Aiadarné, szociális meg 
bízott nyitotta meg beszéddel. Megállapította, 
hogy Magyarorazág bizonyaágot ad arról, 
hogy a gyermekvédelmet legelsőrendú fela
datnak ismeri, amit a mai gyermekségé 
lyezéa is mutat. Köszönetét mond a lelkes 
munkatársaknak, Dóka Studóménak és Hri- 
bik Ilona Stefánia Szövetségi védőnőnek és 
a cipész iparosoknak, akiknek munkája meg
lepetést kelteti. Boldog öröm volt nézni, 
hogy a sok gyermek mily ragyogó szemmel 
szoritotta magéhoz a cipőt, a szülők a teljes 
babakelengyéket és kisruhákst. Mindenki ka- 
pott hozzá télkiló cukrot is. A kiosztásnál 
megjelent Koczor Gyula főispán is.

— A BUDAPESTI MEZŐGAZDASÁGI 
KIÁLLÍTÁSRA márc 22-27 között 50%-os 
vasúti kedvezmény lesz, az utazási igazol
vány ellenében. Igazolványok a Hars kiadó
hivatalában lesznek kaphatók 1 30 P.

— ELJEGYZÉS. Obicky Irma és Konkoly 
Mátyás Léva jegyesek. (M k é. h)

— NÉPSZERŰ.. ORVOSI ELŐADÁSOK. 
A Vörös Kereszt Önkéntes Ápolónői Szerve- 
zete megkezdte előadás sorozatát a Stefánia 
Szövetség Egéscségházában. E ső e öadónk 
dr Guba János „A szülésről s az ezzel kap
csolatos népibsbonák1* ról tartott komoly tanul
mányokon alapú ú előadást. Bár minden fia
tal anya meghallgatta volna. — Legközelebb 
dr Oiolicsányi Tibor vármegyei tiszti főor
vos „A gázsérültek lelki megbetegedéseid
ről fog előadást tartani. Az elősdas nspját 
jövő számunkban közöljük.

— GYÁSZHIREK. Id. Balázs Márton a 
régi lévai iparostársad&lom ismert tagja, de- 
rekas munkában eltöltött tisztes élet után 
78 éves korában elhunyt. Halálát hat gyer
meke, nyolc unokája és kiterjedt rokonság 
gyászolja. — Kalapos Ltjoi nyugalmazott 
városi alkalmazott Áldáson életének 85. évé
ben elhunyt. Hosszú ideig buzgón szolgálta 
szülővárosát. Halálát gyermekei Ltjos, Béla 
és Mariska, öt unokája és a rokonság gyá
szolja. — Dr Stilárd Stmu lévai ügyvéd 
életének 63. évében hosszas szenvedés után 
f. hó 15 én elhunyt. A megboldogult mind 
jogaszköröben, mind a nagyközönség köré
ben nsgv megbecsülésben részcsü’t, erős 
logikája, puritán jelleme és erősbftű magyar
sága miatt. Betegsége előtt a városi közéjei
ben is buzgó munkásságot végzett. Teme
tése f. hó 17 én ment végbe nagy részvét 
mellett. Halálát kiterjedt nagy rokonság gyá
szolja.

— SZŰCS LÁSZLÓ LÉVAI DALESTJE. 
Szűcs László a magyar Operaház tagja, 
akire jól emlékszünk még, abból az időből, 
amidőn a Polgár színtársulatában énekelt 
Láván, március 4 és 5 én a Városi kávó- 
házbtn dalestét rendez. Műsora igazán vál
tozatos. A legszebb magyar dalok mellett a 
legnépszerűbb operaáriák szerepelnek. Asz
talt tanácios előre rendelni a nagy érdeklő
désre való tekintettel.

— A FELVIDÉKI VOLT POLITIKAI 
FOGLYOK országos érdekvédelmi szövetsé
gének ideiglenss irodáját a Fereocz József
u. 10 számú htzba (Kasznárság, volt kato
nai hadkiegészítő parancsnokság épületébe) 
helyeztük át.

— GYORSÍTOTT VONATJÁRATOT KA 
PÚNK. Eddig panaszok voltak vonatjár iá
ink miatt. Amint most illetékes helyről köz
ük velünk, május elsejétől gyorsított vonat
járatokat kapunk, megfelelő mennyiségben. 
Ugyanis erre az időre befejezik a pályatest 
megerősítési munkálatait.

— A FIÜ-SZIVGÁRDA ELŐADÁSA, mely 
az egyházi gyász miatt elmarad*,  f. hó 19 én 
délután 4 órai kezdettel a Kath. Kör szín
padán lesz megtartva. Nézzük meg minél 
azámosabban a kis magyarok első bevo
nulását 1

- A „CSÓKOS HUSZÁROK“-AT MA ÚJBÓL 
ELŐADJAK. A Lévai Keresztény Munkás Egyesü
let zászlószentelési ünnepélyéről már beszámoltunk, 
de helyszűke miatt még nem emlékeztünk meg az 
emlékezetes ünnepély méltó befejezéséről: a „Csó- 
kos huszárok" előadásáról, amelyen az operett szer
zője, Alföldy Géza is megjelent. Az előadást f. hó 
7-en a Városi Színházban megismételték. A pom
pás díszletek, a jó rendezés nagyban emelte az 
előadás sikerét és a magyar lelkekre gyakorolt ha
tását. Bizonyára felesleges mondanunk, hogy a cseh 
uralom alatt nem kerülhetett volna színre itt ez a 
forró levegőjű magyar darab. A szereplő gárda 
minden képességét kibontotta, igy győzelmet aratott. 
A rutinos Mészáros Árpád humora most is csupa 
sugárzó derű volt a falusi biró szerepében Bella 
Margit a biróné szerepében tiszta, szép beszédével 
es jó arcjátékával tűnt ki Kónya Böske mint egy 
uj üde, friss szin jelent meg a színpadon, első be
mutatkozása megérdemelten sikeres volt. Partnere 
Turay László, m nt délceg huszárfőhadnagy ma is 
dominált a színpadon, kitűnő tenorja pedig hatáso
san csendült. Rácz-Virág Böske idillikus játéka, 
Gábris Béla érthetetlenségében is érthető olasz ka
tonai attaséja elsőrangú alakítás. Ifj. Hacsko Mihály 
tőről szakasztott tiszti pucér, ügyes táncos. Baranya 
Lili színes és halástkeltő Rozi cseled volt. A ki
sebb epizódisták is jól és rátermetten mozogtak a 
színpadon, névszerint: Máté József, Hengertner 
Jenő, Svarba Ferenc, Sági János, Múcska László, 
Szilicai György. Helyrelegények voltak a huszárok 
is : Sógor János. „ Jakubik János, Szabó Imre és 
Csörgei Sándor. Ők is megérdemelt részesei a za
jos sikernek. Akács József rendező ma is fényesen 
kitett magáért és méltót produkált. A zenekar is 
Schindler Rezső vezetésével derekas munkát vég
zett. Meg kell még dicsérni az előadás nagyszerű 
és népszerű tánctanitóját, Zórád Aladárt, aki nagy
ban emelte munkája révén a sikert,

— RÁDiÓELÖFIZETÖK FIGYELMÉBE 1 
A posta a rádiódijak szedését hétfőn, f. hó 
19 én megkezdi. Egyszerre fizetendő a ja
nuár és február hóra esedékes díj, mely ha
vonta 2 P. 40 fillér.

— AKINEK RÁDIÓJA VAN, KÉRJEN A 
POSTAHIVATALTÓL ENGEDÉLYT. Rádió
nak, rádióalkatrészeknek engedély nélküli 
(rádióengedély nélküli) tartása kihágás. Ez 
ellen vétőket a posta előzetes figyelmeztetés 
nélkül kihágás címén feljelenti. Próbára is 
csak a postahivatal előzetez engedélyével 
tartható készülék, legkésőbb a felszerelés 
megindu'ásával bejelentendő.

— FIGYELMEZTETIK AZ IPAROSOKAT, 
hogy az uj iparigazolványokhoz szükséges 
erköicsi bizonyítványokat ne az utolsó órák
ban, hanem legalább két héttel előbb kérjék.

— A KATHOLIKUS KÖR GYÖNYÖRŰ 
ELŐADÁSÁT: „A királyné rózsája4* daljá
tékot csütörtökön este megismétlik.
- KAMATMENTES HITELLEL LEHET 

TENYÉSZÁLLATOT VÁSÁROLNI. A már
cius 22—27-én tartandó idei országos me
zőgazdasági kiállítás és tenyészáliatvásár 
iránt nemcsak az eladni szándékozó gazdák, 
hanem a tenyészállatot vásárolni kívánó te
nyésztők is örvendetesen nagy érdeklődést 
mutatnak. A föidmivelésügyi miniszter az 
OMGE előterjesztésére a tenyészállatokat be
szerezni kívánó gazdák vásárlásaiknak meg
könnyítése érdekében kedvezményes u. n. 
jutalékos tenyószállatbeszerzési hitelt enge
délyezett. A jutalékos hitelt igénybevevő te
nyésztők, ha megfelelő hitelképességüket 
igazolják, a bejelentendő és vásárolni kívánt 
tenyészállatok, u. m. szarvasmarha, sertés és 
juh beszerzésére hitelhez juthatnak, amely
nek ellenében az országos mezőgazdasági 
kiállításon a bejelentett tenyészállatokat meg
vásárolhatják. .Védett**  birtokosok e hitelt 
nem igényelhetik. A kölcsön 18 hónapra 
szól és azt két egyenlő részletben kell a te
nyésztőknek visszafizetniük. Az igénybevett 
hitel kamatmentes, csupán a folyósításért és 
kezelésért kell a kölcsöntőke teljes Összege 
u'.án évi 1.5 °/o jutalékot a törlesztési rész
letekkel egyszerre és egy időben megtéríteni. 
Azok a magántenyésztők, akik ezt a hitelt 
igénybe óhajtják venni, igénylésüket az or
szágos mezőgazdasági kiállítás rendezőbizott
ságának (Budapest, IX., Köztelek utca 8.) 
legkésőbb február 10 ig jelentsék be. A te- 
nyészá latvásári bi> t igénybevevő tenyész
tők a bejelentéstikbeu ■ néven, lakhelyen, az 
állatok faján, nemen, s ámán és a hitelösz- 
szegen kívül azt is koz< ljék, hogy tagjai-e 
az OKH k ötelékébe tartozó valamely szö
vetkezetnek és rövid tömör formában az in-

I7AV1S ISTVÁN:

f£z élet útvesztőiken 

nem retina Ham egy Hamar.
jFejem sokszor veszélyke1 forgott, 

s íiajfi, nem voltam igazi boldog, 
csak ka győzött az ész, a kar.

Álem is védtem nagy érdeket, 

de nékem mindig kedveset, 
jf* °^a s°fi s2^2 bajomnak, 

Hogy érveim meg nem kajoltak, 
s azt kittem akkor, jót teszek.

így röppent el tökk évtized 

s alul maradtam a tusán, 
ki győzelemről álmodtam, 
diadalról, mely lángra lokkan 
egy szép tavasznap Idusán.

Jdáf törjek ki karagka most, 
és szórjak szitkokat vaduk, 
mikor rám néz a nagy DTiagiszler, 

az éket, kristálytiszta szemmel, 
s azt mondja: ..jjölcs, aki fanul.”

— Uram, kicsi volt okulásom, 

szemem kár a jót látta csak; 
de kor-csökevény, téka szellem 
nem ösztökélt a küzdelemben, 
csupán a kit s az akarat.

9Hlertkisz az élet lényege 

nem a siker, kármit mutat;
csak, aki emker volt a karcka , 
annak lesz majd a kadisarca 
a megnyugtató öntudat.

gatlan és ingó vagyonuk, valamint terheik 
állapotát szintén közöljék. E hitelakció célja 
az állattenyésztő gazdák részére a kiállításon 
vásárolható tenvészáiiatok beszerzésének 
megkönnyítése, ezért nem kifejezetten te
nyésztési cálra történő vásárlásokra (pl. fe
jős tehenek, hízó sertések) e hi el nem igé
nyelhető. A községek és közbirtokosságok 
ezt a hitelt nem vehetik igénybe, részükre 
különleges tenyész. lüatbeszerzési kedvez
ményi biztosit az OMGE kérésére a földmi- 
velésügyi minisztérium

ÚJRA KAPHATÓ A TELEFUNKEN 439 
V SZUPERRÁDIÓ. Közismert az az átütő 
siker, amit a Telefunken g$ár »z idei rádió- 
azezónban különösen a Telefunken 439 V 
tipusu szupsrrádiójával eléri. S ík rádióérdek- 
lödő a legnagyobb mértékben sajnálta, hogy 
a Telefunken 439 V tipusu készülék nagy
mérvű kereslet következtében már aránylag 
rövid idő után kifogyott. Amint értesülünk a 
Telefunken gyár az általános érdeklődés kö
vetkeztében most egy újabb szériát hoz 
forgalomba ezen készüléktípusból, természe
tesen az első szériával azonos kivitelben. A 
készülék szállítása már meg is kezdődött.

TARTÓS ONDOLÁLÁSBAN VILÁGFŐR’- 
RADALOM1 ■ budapesti 1939-es Nemzet
közi fodrász versenyen első dijat nyert 
„Ú tra X“ áram nélkül készíti a legtökélete
sebb tartós ondoláláat. Hölgyeim : nem kell 
félni a világtól I Nim éget, nem fáj, nem 
töri a szőkitett 'esteti hajat. N'm sárgítja 
az ősz hajat. G öuyörü és tartós nagy hul
lámokat késsit. S enzációs I Öröme lesz, pró
bálja meg. Egyedül Bartos női fodrásznál, 
Bólém,n ház.



6 BARS

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Varannay Sándor, Pompos Eszter 

leány Julianna — Danis Jeremiás, Vikukel Erzsébet 
fiú Béla — Zimányi András, Magyar Irén leány 
Valéria — Novak Andor, Vida Mária leány Klára 
Edit — Haverla Franciska leány Mária Márta.

Házasság. Reményi Imre izr., Paulik Juta r. kát. 
— Biumenfeld Pál izr., Müller Ella izr. — Strán- 
szky Béla izr., Biumenfeld Aranka izr.

Halálesetek. Lovas János 64 éves — Gajdos Já
nos 66 éves — Bátovszky László 3 hónapos — Dr. 
Szilárd Samu 62 éves — Harangozó János 31 éves.

Köszönetnyilvánítás.
A .Hazám*  A. T. február hó 5 én meg

tartott teadé'után jövedelméből 568 pengő 
65 fillért a lévai HONSz csoport javára át
utalt, melyért hálás köszönetét mondunk.

Elnökség.

VASÚTI MENETREND
1939. évi február hó 15-től

Léva—Csata—P-Nána- Budapest

Léva ind.
Csata érk.
Csata ind.
P-Nána erk.
P-Nána ind.
Bpest Nyug. érk.

a)
6.37
7.44
7.50
8.22
8.27

10.57

c)
8.48

10.00

10.CÍ
11.08
11.22
11.57
12.23
14.31

Ilii
 

□í r 
i 

r 
i

14.50
15.55
16.10
16.45
17 31
19.40

a)
17.28
18.33
18.41
19.16
19.38
21.22

Budapest—P-Nána —Csata—Léva

Bpest Nyug. ind. 
P-Nána érk.
P-Nána ind.
Csata érk.
Csata ’nd.
Léva érk.

5 40
6.16
6.26
7 37

b)
7.45
8 53

a)
8 15
9.49 

10 08 
10 45 
10.55 
12.06

12.23
14.35
15. IC
I5.4«-
155t 
17.06

a)
17.15
19.23
19.45
20 21
20.31
21.41

Léva Csata—Ipolyság

Léva ind. 6.37 lo.oo
b)

13.25 14 50 17.28
Csata érk. 7.44 11.08 14.33 15.55 18 33
Csata ind. 11.18 —.— 16.0: í() 35
Ipolyság érk. 12 27 17.02 21.32

Ipolyság—Csata— Léva

a) = Közvetlen II. és 111. oszt, kocsi Bpest Nyug-ra.
b) = Léva—Csata illetve Csata—Léva között csak

hétköznapokon közlekedik.
c) = P-Nánától gyorsvonat.

Ipolyság ind.
b)
6.25 9 55 13.15 14.48 17.31

Csata érk. 7.30 lo. 5( 14.05 15.45 18.28
Csata ind. 7.45 10.55 15.56 20 30
Léva érk. 8.53 12 06 17.06 21 41

Léva—Érsekújvár—Kontárom

a) = Csak iskolaköteles napokon közlekedik.

Léva ind. 5 30 11.35
a)

13.30 16.12 18.52
Érsekújvár érk. 7 05 13.16 I5.2Í 17.53 20.32
Érsekújvár ind. 7.13 13.43 18 33 21.10
Komárom erk. 8,09 14.37 19 26 22.03

Komárom—Érseku vár—Léva

a) = Csak iskolaköteles napokon közlekedik.

Komárom ind. 6.16 10 22 12 57 14 57
Érsekújvár érk. 7.00 a) 11 .05 13.38 15.51
Ersekujvár ind. 7.25 5.41 11.15 13.4.' 19 0C
Léva érk. 9.08 7.26 12.58 15.27 20 43

Léva — Érsekújvár—Budapest

Léva ind.
Érsekújvár érk. 
Érsekújvár ind. 
Bpest Nyug. érk.

a) = Érsekújvártól gyorsvonat.
b) = Lévától Érsekújvárig csak iskolaköteles na

pokon közlekedik.

Budapest—Érsekújvár—Léva
Bpest Nyug. ind. 
Érsekújvár érk. 
Érsekújvár ind. 
Léva érk

8.15 
'0.45 
11. If 
12.58

8.50 
10. Of 
13.48 
15.17

15.20
17.55
19.00
20.43

— A KÖZSÉGI (VÁROSI) VAGYONÁT
RUHÁZÁSI ILLETÉK azedéai jogot a 
30 410-1939 B. M. rendelet a visizscss- 
tolt Felvidékre is kiterjesztette még pedig 
úgy, hogy azok a községek (városok), 
amelyek a csehszlovák rendszer szerint az 
ottani állami vagyonátruházási illeték után 
pótlékot szedtek, a magyar adórendszer sze
rinti községi illeték szedésére minden to
vábbi nélkül fogosultsk. Az illeték mérve 
0 5—1.5 százalék aszerint, amint a régi pót
lék 1—4, 5—7, vagy 8—10 százalék volt. 
A régi pótlék százalékát a községi elöljáró
ságok kötelesek a kir. adóhivatalhoz beter
jesztendő adó- és értékbizonylaton feltüntet
ni. Az érdekelt községeknek (városoknak) az 
ingatls nátruházási illetékről hat hónsp alatt 
szabályrendeletet kell alkotniok. (Községi 
Közlöny.)

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

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hirek. 12.30 
Operaházi zk. 13 10 „Világhiradó" előadás. 14 Hang
lemezek. 15 45 Állástalan zenészek szimfónikus ze
nekara 17.10 Iréné Dubiska zongorakisérettel he
gedül (a magyar - lengyel müvészcsere keretében).
17.30 „Kockázás- elbeszélés 18.05 Magyar est köz
vetítése a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 
19.20 E. T. A. Hoffmann, a muzsikus költő (felolv. 
hanglemezekkel). 20.05 Sporteredmények. 20.15 „Ju- 
lika“, Csurka Péter hangjátéka. 21.40 Hírek. 23 
Közv. a tritannia-szállóból, Vörös Elek cigány
zenekara muzsikál. 0 05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 „A híres mohácsi busójárás-, felolv. 
12 10 Horváth-Dudás József cigányzenekara. 12.30 
A József nádor 2. honvéd gyalogezred fuvós-zk. 
14.35 Hirek. 16 15 Diákfélóra 18.50 Tánczene. 20 
Közvetítés a Magyar Színházból: „Erzsébet-. 21.30 
Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 „Végbeli magyar vitézek- felolv. 10.45 
„Divattudósitás-. 12.10 A rádió szalonzenekara.
12.30 Hirek. 13.30 Hanglemezek. 14 35 Hirek. 17.10 
Nagy Olivér mesterharmóniumon játszik. 17.30 „A 
chilei földrengés- előadás 19.05 Utry Anna és Or
bán Sándor magyar nótákat énekel, kiser Farkas 
B es cigányzenekara. 19.40 „Rozsnyói farsang" 
1 felv. hangjáték. 20 Dalok. 20 40 Dani bá’ vidám 
jelenete. 20 50 „Virágok, madarak, diákok- operett- 
reszletek. 21.40 Hirek. 22 Nagy Izabella és Vargha 
Imre magyar nótákat énekel, kisér Bura Sándor és 
cigányzenekara. 23 Tánczene. 24 A farsang befeje
zésének közlése. 0.5 Hirek. 0.10 Közvetítés a Va- 
dászkürt-szállóból (Pertis Pali cigányzenekara). 0.30 
Közv. a Britannia-szálióból (Heimann E. jazz-zk.) 
0.50 Közv. a Debrecen-étteremből (Kurina Simi ci
gányzeneka). 1.10 Közv. az Emke-kávéházból (Kal
már Pál énekel.) 1.30. Közv. a Kakuk-etterembol 
(Lovászi Ferenc cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Gyermekdélelőtt: „Háromszinü a nem
zeti lobogó-. 12.45 Hirek. 13.30 Oláh Kálmán ci
gányzenekara. 14 35 Hirek. 16 15 Diákfelóra 16.45 
Hirek. 18 A rádió szalonzenekara. 8.15 Az Opera
ház előadásának közvetítése, Max Hirze! kamara
énekes vendégfelléptével: „A nürnbergi mesterdal
nokok-. 11.10 Hirek. 11.30 Tánclemezek 0.5 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 „Átmentem a Királyhágón-. 12.10 Hang
lemezek. 12.30 Hirek. 13.30 Beszkárt-zenekar. 14 35 
Hirek. 16.45 Hirek. 17.40 Operaházi zenekar. 19.30 
Palló Imre magyar nótákat énekel, kisér Csorba 
Gy. cigányzenekara. 20.30 Hanglemezek. 10 A rádió 
szalonzenekara. 22.45 Hirek. 0.05 Hirek.

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

Hirek. 10.20 „Az iskolai túlterhelés- felolv. 12.10 
Lakatos-cigányzenekar. 12.30 Hirek. 13.30 A rádió 
szalónzenekana. 16.45 Hirek. 17.50 Sportközlemé
nyek. 18 Magyar nóták és csárdások (hanglemezek).
19.30 Az Operaház előadásának közvetítése: „A 
végzet hatalma-. 20.55 Külügyi negyedóra. 22 Hirek. 
13.15 Magyari Imre cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Ifjúsági rádió: Beszélgetés híres ma
gyar énekesnőkről. 12.45 Hírek. 13 Hanglemezek. 
14.35 Hirek. 16.15 „Hárman mesélünk-. 16.45 Hirek. 
17.10 Budai György cigányzenekara. 18.15 A rádió 
szalonzenekara. 20.15 Cigány-vonatkozású operett
dalok. 21.40 Hirek. 20 Hanglemezek. 20.45 Hirek. 
0.05 Hirek.

1108—1939. szám.
TÁRGY: A kishaszonbérletekben részesí

tendő egyének összeírása.

Hirdetmény.
A lévai járás főszolgabit ói hivatala elren

delte a lefoglalt maradék-és telepes birtokok 
hasznosítását, illetve a kishaszonbérletekben 
részesítendő egyének összeírását.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik 
jogosan igényelnek földbérletet, hogy össze
írásuk végett a hivatalos órák alatt jelentkez
zenek a Városházán, I. emelet 5. szobában, 
legkésőbb 1939. február hó 25-én déli 12 
óráig. Későbbi jelentkezések nem vétetnek 
figyelembe.

Léva, 1939. február hó 17-én.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

1166—1939. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Léva város elöljárósága nyilvános verseny

tárgyalást hirdet a vármegyeház átalakításá
val kapcsolatos kőműves, ács, asztalos, 
szobafestő, mázoló, üvegező, kályhás, 
kárpitos és vízvezeték szerelési munkákra. 
Csak helybeli vállalkozók és iparosok pályáz
hatnak. A szállításnál az 50000—1934. K. M. 
sz. Közszállitási Szabályzat rendelkezései érvé
nyesek, a pályázati feltételekben körülírt vál
toztatásokkal.

Az ajánlati űrlapokat 1939. február 22-től 
kezdődöleg lehet átvenni önköltségi áron a 
városi mérnöki ügyosztálynál. A szabályosan 
felszerelt és lezárt ajánlatok 1939. február
25-én  d. e. 10 óráig nyújtandók be a városi 
hivatal iktatójában és ugyanaznap d. e. 11 
órakor lesznek felbontva a mérnöki ügy
osztályban.

A szállítással kapcsolatban szükséges 
összes felvilágosításokat a városi mérnöki 
ügyosztály adja meg.

Ezen szállítás kiadása kizárólag a város 
elöljáróságának tetszésétől függ, az összes 
munkálatokat tetszése szerint kiadhatja, vagy 
korlátozhatja, illetve a pályázatot teljes egészé
ben visszavonhatja a pályázók minden kár
térítési igénye nélkül.

Léva, 1939. február hó 16-án.
Dr. KERSÉK
h. városbiró.

1055-1939 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Léva város városbirája tudatja az érdek

lődőkkel, hogy a M. kir. Kincstár nyilvános 
pályázatot hirdet különféle vasipari- és 
egyéb cikkek mint: kalapácsok, laposvágók, 
lyukasztók, csavarhuzók, csavarkulcsok, gyuj- 
tógyertyakulcsok, gyújtógyertyák, kézikürtök, 
kézi légszivattyúk, szoritókészülékek, meleg
ragasztófoltok, olajkannák, 5 és 7 tonnás 
kocsiemelök, gépkocsihid deszkák, vontató
kötelek, ponyvaivek, ponyvatartó és ponyva- 
ivtartó táskák, szorítócsavarok, kapupánt- 
csavarok, hevederlemezek és gépkocsi pony
vazsinórok nagyobb mennyiségben való szál
lítására. Az egyes cikkek a M. O. Sz. által 
meghatározott méretekben és minőségben 
szállitandók. A szállításra az 50000--1934.
K. M. sz. Közszállitási Szabályzat rendelkezései 
érvényesek.

Az ajánlati űrlap, a minőségi és műszaki 
feltételek, rajzok a városi mérnöki ügyosz
tálynál vehetők át és csak korlátolt mennyi
ségben tényleges ajánlattévők számára állnak 
rendelkezésre.

A pályázatok 1939. március 2-áig d. e. 
10 óráig nyújtandók be a feltételekben meg
szabott helyen.

Léva, 1939. február 16.
Dr. KERSÉK 

h. városbiró.

D - I kerti magvak jófajták kaphatók 
DOTSOK, Fischer Gézánál, Bethlen utca.
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Pályázat.
A mohii ref. egyház presbitériuma pá

lyázatot hirdet uj lelkészlak építésére.
Tervek bármikor megtekinthetők a mohii 

ref. lelkészi hivatalban.
Ugyanott kaphatók a költségvetési űrla

pok is.
Az egyes iparosmunkákra külön is lehet 

pályázni.
Beadási határidő: a fenti lelkészi hiva

talban f. é. március 5-éig déli 12 óra.
A pályázatból kifolyó semminemű költ

ség megtérítve nem lesz.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbeli érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

C|_ J< 2 1,engeres Tatra és 110 es sze- 
LldQO mélyautó. 1 >/2 tonnás Praga te
herautó, faszéngenerátor és Wertheimkassa. 
Cim a kiadóban. 222

W 1 •• fontos tényezője a gazdá-’ ctOrnsg nak, tehát ne mulassza el 
már most vetésre szánt gabonáit Kiskálnán 
Ungár Sándor vetőmagtisztitó üzemében tisz
títani. 223

1-2 szoba rendelő vagy irodai célokra ki
adó. Deák Ferenc utca 7. 226

Cl J ' Ujorbánban 800 □ |szőlő talaj.
ClődO Érdeklődni Kersék u. 32. déli
12—2 között. 231

■ női fekete kék bőr és antilop 
VzICSO cipők eladásra kerülnek Scháf- 
fer Sándor cipőáru házában. 5 50 P minden 
számban kapható mig a készlet tart. 232

Lakások kiadók, Csepregi utca 29.

Há szobás modern, magányos házrom kiadó. Cim a kiadóban. 216

H< lakás és üzlethelyiséggel együt Báti 
dZ utca 4. szám alatt 1939 április hó 
1-től bérbeadó. Érdeklődők Tonhaiser Mihály 

plébánoshoz forduljanak Nagysallón. 224

Kiadó
bán.

négy szobás parkettás összkom
fortos emeleti lakás, Bars ház-

229

Szoba, konyhás lakás március 1-től
kiadó. Dimjanich utca 3. 234

GC I ' " ' I mindent meg-rafologusnonel tudhat írás
ból, fényképről. Jellem, sors, élettanácsok. Fo
gad : Szent István-ut 9. 238

FELVIDÉKIEK!
A frissen csapolt Baurnébl kassai sört 
Budapesten a Váci utcai sörözőben 

(IV., Váci utca 38. Tiszti Kaszinó épület) 
i hatjátok.

FELVIDÉKI MAGYAR!
A felvidéki magyarság találkozóhelye A KÁRPÁTIA ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
BUDAPEST, IV., Ferenciek tere 7. Felvidéki ételkülönlegességek.

BERINKEY írásszakértő

a közismert szaktekintély március 1-ig Léván 
tartózkodik és fogad lakásán délelőtt 10 órától 
egész nap. Szent István u 9 Levelekre azonnal 
válaszol. Vidékiek 2 pengőt bélyegben mellékelje
nek A híres grafológusnö bárkinek jellemét, 
sorsát megdöbbentő igazsággal feltárja. Hasznos 
élettanácsokat ad díjtalanul szegénysorsu anyák 
részére. Házasságkötés, pályaválasztás előtt külö
nösen ajánlatos a hírneves léleklátót felkeresni.

KÉSZÜL A K,S TUNGSRAM KRYPTOHLÁMPA. 

’ LEGMODERHEBB FELSZERELÉS BIZTOSÍTJA
KIVÁLÓ MIHŐSÉGÉT, SUGÁRZÓ FÉHYÉT.

H I , j | felvidéki —.30, Magyarországi
ivatalos menetrendek: 1.50,külföldi 1— « Kaphatók: NYITRAI könyvesboltjában.



Eladó Ladányi utca 7. számú ház. Bő
vebbet a kiadóban.

ízi.. I ■ . , kétágyas bútorozott
Különbejaratu szoba azonnal

kiadó Koháry u. 12.

Közismert, országos hálózatú

élelmiszerközpont
Léva város és körzete részére 
az élelmiszer, (fűszer) stb. ke

reskedelemben jólbevezetett, helybenk kó, ko
moly, mozgékony, megbízható, olyan keresz

tény származású JUTALÉKOS

körzeti képviselőt keres,
aki a helyi sajt-vaj lerakathoz 
szükséges 500— IOOÜ P forgótő
kével is rendelkezik. — Sürgős 
részletes ajánlatokat
„Központ 100“ jeligével

BALOGH Hirdetőiroda, Bpest
V. Szent István-körut 9. továbbit.

„II .. | , . bérbe adom oly□zolloskertemet bérlőnek,
ki egyedül művelné meg. Schivitzer Gyula, 
Telefon 53. ________________218

r I I a város közepén cca 500
EpitOteleK O-öl jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.

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.

II- I modern 3 és 4 szobásak, tel- 
L3K3SOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. ________ 175

r I I - két szobás ház jómenetelü füszer- 
tlddO üzlettel, berendezéssel és az ösz- 
szes mellékhelyiségekkel. (Kereszfény cég.) 
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SZUPERFOSZFÁT, 
kálisó, kénsavas 

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

Berczeller
Jenő, Budapest,

:::::::: V., Nádor u. 12.

HANGOS APOLLO mozőó

Febr. 19-én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor

Minden idők, rendkívüli finomsággal 
megrendezett, kivételes nagyfilmje.

SÁRGA CSIKÓ
Főszerepbon a magyar szinigárda legki- 

válóbbjai.

Február 22-én, szerdán 6 és 8.15 órakor
Febr. 23-án, csütörtökön 6 és 8.15 órakor

Vadnai László legkiválóbb müve filmen 

EZ A VILLA ELADÓ 
Szellemes humorral telitett gyorstempóju 
modern vígjáték. Főszerepekben: Turay 
Ida, Gózon Gyula, Berky Lily, Somló, 
Csikós Rózsi, Kabos Gyula és Verebes. 

Énekel: Sebő Miklós.

Febr. 24-én, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Febr. 25-én, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Febr. 26-án, vasárnap 2-4-6-8.15 órakor

Figyelem I A péntek és szombat 6 órai 
előadás valamint a vasárnap 2 órai 

előadás filléres helyárakkal!

A dal királynője és a dal királya. Iz
galom, romantika, harc, szerelem, zene, 
tánccal együtt. Jeanette Macdonald és 
Nelson Eddy legnagyobb és legújabb 

filmé, az idény sláger bemutatója:

A nyugat lánya
További szereplők: Walter Pidgeon, 
Leó Carillo, Buddy Ebsen. Tüneményes 
szépségű, mesterien megrendezett film I

KÉRNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi osztálysors
játék I. osztályára 

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szakiizletében Léván.

Baroska J. Léva.srs* 43,

Bernáth és Fenyvesi
Alapítva 1919. Léva Telefon 20. sz.

Báti uta 9 11.

Shell Kőolaj rt. Budapest gyári lerakata.

Benzin, olaj,

műtrágyák,
erötakarniányok, 
növényvédelmi szerek, 
vetömagtisztitó telep.

VADÁSZFEGYVEREK,
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK !!

KERÉKPÁROK,
GRAMOFONOK ÉS
LEMEZEK LEGIIJABB
FELVÉTELEK!
LŐPOR- ÉS
ROBBANÓSZER ÁRUDA 1 !

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván
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ZI MA vasárnap 2 órakor filléres hely
árak, 4—6 és 8.15-kor rendes helyárak 
Clark Gabié, Myrna Loy, Spencer 
Tarcy és Lionel Barrymore diadalmas 

amerikai repülő filmé:

UJ BÁLVÁNYOK
| T E S T PILOT 

Magyar világhírűdé.
Fiataloknak is alkalmas!

Február 20—21-én, hétfőn és kedden 
6 órakor filléres helyárak, 8 15 órakor 
rendes helyárak. — Kettős műsor:

o London réme
2) RIN-TIN-TIN

A HEGYEK HŐSE

Izgalmas és lebilincselő bűnügyi fil
mek. FOX híradó!

JÖN: A legújabb magyar víg játéksláger, Török 
Rezső regényének film változata :

JÉMTEK ^ÉZf
Turay Ida, Páger Antal, Erdélyi Mici, Rajnay Gá
bor, Vizváry Mariska, Gózon, Égry M., Simon Zs.

Bemutató: Február 24—25—26-án. Pénteken, szom
baton 6 és 8.15 órakor. Vasárnap 2—4—6 és8.15ó.


