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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

A szabadság ünnepe
(Ky) 1848 tavasza lelkeket feszitő 

friss áramlásokkal tört be a magyar 
lelkekbe. Ez a tavasz rügyeztette 
ki a Szabadság, Egyenlőség és 
Testvériség szent eszméit, a nagy 
Magyar Március uj utakat szabott 
a magyar életnek és megvetette 
az országfejlődés uj útjainak alapját.

A nemesség az ország fejlődésé
nek érdekében lemondott kiváltsá
gairól, magához ölelte az ország 
minden lakosát, felszabadult a lélek 
és a gondolat szabadon szállott a 
bilincseitől megfosztott sajtó szár
nyain. A Költő a magyar milliók 
szivében élő vágynak adott hangot, 
amidőn a Muzeum lépcsőiről világgá 
kiáltotta: Rabok tobább nem le
szünk !

Most, amidőn ennek a szent ma
gyar tavasznak megünneplésére ké
szül Léva város, a Garam és Ipoly- 
völgy magyar népe, lehetetlen meg- 
indultság nélkül visszatekintenünk 
az elmúlt húsz esztendőre, arra a 
húsz keserű esztendőre, amely 
csupa sóvárgásban és harcos küzde
lemben telt el szabadságunkért, az 
idegen elnyomatás, lelki rabság 
alóli felszabadulásért. És ebben a 
sóvárgó vágyban és küzdelemben 
egyenlő testvérré vált itt minden 
magyar ember, ur, paraszt és 
munkás, gazdag és szegény egy
aránt. A húsz esztendő megpróbál
tatásainak iránytszabó nagy haszna: 
az óhazától erőszakkal elszakított 
terület magyar nemzetrészében ki
alakult a lelkek összeolvadása, ez 
az igazi magyar demokrácia, ame
lyért ama nagy március vezérei is 
küzdöttek.

1939. március 15-ének nemzeti 
ünnepén mi hazatért magyarok 
nemcsak az első magyar márciust 
ünnepeljük, hanem ünnepeljük fel
szabadulásunk első szent tavaszát 
is. A magyar nemzet fáján a hosz- 
szu tél után uj rügyek bomlanak 
és mi remegő lélekkel figyeljük 
fejlődésüket és nehéz szívvel várjuk 
az érlelő Nyarat és a termő Őszt, 
amely meghozza várva-várt ajándé
kát minden magyarnak, amint az 
elmúlt Ősz meghozta nekünk is 
Istentől megáldott termését.

Ilyen drága gyümölcs nekünk a 
mostani március 15-én hazakerülő, 
megyebeli két kedves magyar fa
lunk : az áldozatos kitartásával or
szágos hírre emelkedett Bori és 
Magyarad községek is. Népe leiké
vel mindég benne élt a nagy ma
gyar nemzeti közösségben, most

Léva közönségéhez!
Húsz keserves esztendő után a 

Gondviselés megérnünk engedte, 
hogy ismét szabadon ünnepelhetjük 
a magyar szabadság szent napját: 

Március 15-ét!
A magyar történelemben váro

sunk elsőizben ülheti meg e napot, 
mint a magyarság hivatalos ünne
pét !

E napon hálatelt szívvel gondo
lunk a 48-as napok immár törté
nelmivé vált nagy alakjaira, a ma
gyar szabadság bajnokaira és vér
tanúira. Az ő lelkesedésük, áldoza
tos hazaszeretetük nyomán virradt 
fel először a Szabadság boldogító 
napja a magyar nép millióira.

Különös jelentőséggel bír ez a 
nap számunkra most, amidőn újból 
egyesülhettünk szeretett Hazánkkal, 
amikor felszabadultunk az idegenek 
járma alól 1

Örvendez a lelkünk, bátrabban do
bog a szivünk, hiszen most már 
szabad Léva szabad polgáraiként 
működhetünk közre a Haza boldo
gulására.

Boldog Március 1 Szép kikelet 
hava! Borítsd virágba a magyar 
élet ezeréves törzsét, a szent ma
gyar szabadság soha többé el nem 
hervadó virágzását hozd meg mind
nyájunknak széles e hazában 1

Magyar Testvéreink !
Gyülekezzetek mindannyian az 

ünnepség színhelyén, a Kossuth La
jos téren, ahol Március 15-én d. u. 
5 órától folyik le az ünnepség.

Léva képviselőtestületének ünnepélyes 
megalakulása

e hó 9-én történt a városházává átalakult, volt 
járási székház tanácstermében. Az alakuló 
gyűlésen Mailáth László járási főszolgabíró 
elnökölt és a városatyákon és a városi tiszt
viselőkön kívül megjelent Sáska Dezső al
ispán, a vármegye tisztikara és több hivatal 
vezetősége is. A magyar Hiszekegy elmondása 
után az elnöklő

Mailáth László
főszolgabíró a kővetkező beszéddel nyitotta 
meg az alakuló gyűlést:

Üdvözlöm a megjelent képviselőtestületi 
tagokat, akik Léva város képviselőtestületének

fizikai valóságával is bele helyezke
dik a szerető anya puha ölébe. Ne
kik is, nekünk is, minden magyar
nak feledhetetlen ünnep lesz ez az

Ugyancsak Március 15-én d. u. 
fél 6-tól 8 óráig világítsátok ki a 
lakóházak, üzletek, vendéglők, iro
dák stb. ablakait.

Az ünnepség részletes program
ját alant közöljük.

Az ünnepség sorrendje: Reggel 6 órától 
üdvlövések a várhegyen. D. e. 8-kor ünnepé
lyes isteni tiszteletek az összes hitfelekezetek 
templomaiban. D. e. 9 órakor az iskolák 
háziünnepélyei. D. u. 4 óra 30 perckor. Fel
vonulás a Kossuth Lajos térre. Minden cso
port saját helyén gyülekezik. Felvonulás a 
következő sorrendben: 1. Honsz. 2. Front
harcosok. 3. Pálmay csoport. 4. Leventék. 5 
Cserkészek. 6. Egyesült Magyar Párt. 7. 
Egyesületek lobogóik alatt. 8 Iskolások. A 
testületek az Országzászlóval szemben, a hi
vatalok képviselői a zászlótól jobbra, a 
közönség pedig balra áll fel. 5 órakor. A 
Polgári ünnepség megkezdése, a) Himnusz. 
Énekli a Lévai Dalárda, b) Talpra magyar. 
Szavalja: Galgóczy gimn. II. o. t. c) Ünnepi 
beszéd : Dr. Korpás László, d) Szózat: Énekli 
a Lévai Dalárda, c) Rákóczi induló: Énekli 
az áll. polgári iskola 500 tagú énekkara. Fák
lyásmenet a 48-as emlékműhöz. A fáklyás- 
menet alkalmával az iskolás ifjúság sorfalat 
fog állni, kérjük a szülőket, hogy az ifjúság 
részére nemzeti színekkel diszitett lámpa
üvegekből lampionokat szíveskedjenek készí
teni. a) Hiszekegy • Énekli a Lévai Dalárda,
b) Óda: Irta : Szobi Endre; Szavalja : dr. Tóth 
János, c) Beszéd: Aleksz Ambrus gimn. 
tanár, d) Himnusz: Énekli a közönség Átvo
nulás a hősi halottak emlékművéhez és a 
katonai temetőbe. Himnusz. Koszorúk elhe
lyezése.

Léva, 1939. március 12-én. 
KLAIN ÖDÖN s. k. 

városbiró.

alakuló gyűlésén a mai napon megjelentek. 
A 20 évi elnyomás után a jelen hivatalos ak
tus ismét egy kisebb történelmi állomást je
lent a város életében és remélem, hogy rövid 
időn belül, egy majd másik sokkal jelentősebb 
alakuló gyűlésen vehetünk részt, amely Léva 
város önállóságának teljes visszaszerzését 
fogja jelenteni és ami Léva városát méltóan 
megilleti.

A jelen ünnepélyes alkalommal azt hiszem 
az itt megjelentek egyhangú véleményével ta
lálkozom akkor, amikor az első gondolatunk
kal felkeressük azon férfiút, kit a sors keze 
az ország és minden igaz magyar őszinte

uj történelmi jelentőségű március
15-ike, amidőn a magyar Géniusz
a hosszú gyász szomorúsága után
ismét derülni kezd.



B A R S

örömére mint vedért az ország élére állított 
és aki bölcs és megfontolt kormányzásával 
immár 20 éven át nehéz viszonyok között 
vezeti az ország ügyeit és minden akadály és 
veszély dacára az ország megerősödését nap
ról napra elősegíti

Tisztelettel javasolom, hogy a képviselőtes
tület a mai alakuló üléséről hódolattal üdvö
zölje vitéz nagybányai Horthy Miklós Kor
mányzó Urat és iránta érzett tiszteletteljes 
ragaszkodását és hűségét kifejezze. Őszinte 
igaz tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a gyű
lésen megjelent Sáska Dezső alispán urat és 
igaz köszönetét mondok azért, hogy megjele
nésével ezen gyűlést ünnepélyessebbé tette.

A főszolgabíró megnyitóját és indítványát 
lelkes éljenzéssel fogadta a gyűlés

Az elnök a történelmi jelentőségű közgyű
lés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bándy End
re és dr. Kmoskó Béla tagokat jelölte ki.

Bándy Endre 
javaslatára a közgyűlés üdvözlő táviratot in
tézett gróf Teleky Pál miniszterelnökhöz, Já
rass Andor felvidéki miniszterhez és vitéz dr. 
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez.

Majd
Klain Ödön

polgármester emelkedett szólásra és az alábbi 
beszédben hívta fel a városatyákat az uj ma
gyar élet szolgálatára.

Mélyen tisztelt Képviselőtestület! Igen tisz
telt Hivatali képviseletek I Lélekemelő ünnep
ségeken adtunk hálát az Egek Urának, hogy 
megélnünk engedte a magyar feltámadás haj
nalhasadását. Ma, amidőn Léva város közön
ségének önkormányzati képviselete először ül 
össze, ebből az alkalomból és erről a helyről 
újból kifejezést kell adnunk határtalan örö
münknek felszabadulásunk felett.

Igen I Örvendez a lelkünk, imádságos áhí
tattal dobban meg a szivünk, hogy a háború 
borzalmainak elkerülésével, békés utón sike
rült elérnünk az anyaországgal való egyesü
lésünket. A trianoni börtön ajtaja felpattant 
és nékünk megadatott, hogy testvéri ölelésre 
siethessünk, hogy reá borulhassunk szeretett 
édes Magyar Hazánk keblére I Ó, bárha mi
előbb visszatérhetne minden magyar Testvé
rünk az ezeréves, egységes, hatalmas Magyar 
Hazába, Szent István újjáéledt és uj dicső
ségben tündöklő birodalmába!

A tavaszi Ígérettel teljes légkörben a ma
gyar rögök felett uj élet feszülését érezzük 
és nékünk minden tehetségünkkel ezt az uj 
magyar életet kell szolgálnunk. Az uj magyar 
élet parancsszava kiált felénk és megköveteli 
tőlünk a teljes odaadást, becsületet, kitartást 
és önzetlenséget, mert maradandót csak úgy 
lehet alkotni, ha munkánk alapja a tiszta köz
életi erkölcs, méltányosság, igazságosság és 
szeretet 1

Városunk uj, határszéli helyzetében foko
zottabb erőfeszítésre van szükségünk, hogy 
ezen aránylag kicsi város továbbra is fenn
tarthassa azt a jelentőségét, amelyet gazdasági 
és kulturális szempontból nemzedékek mun
kája által elért és itt a Garam völgyében a 
maga részére biztosított Városunk hivatását 
röviden összefoglalva úgy jelölhetném meg, 
hogy Lévát gazdaságilag erőssé kell tennünk 
és ezáltal biztosítjuk városunk kulturális ha
tóerejét is. Legyen Léva a magyarság erős 
bástyája s egyben hivatott közvetítője a Kár
pátok medencéjében sorsszerűén egymásra utalt 
magyar és szlovák nép gazdasági, kulturális 
és politikai kapcsolatainak.

Városunk helyzetét nagyon megerősíti az a 
körülmény, hogy valóra vált régi óhajunk és a 
vármegye székhelye lett Léva. Mi, akik büsz
kén valljuk magunkat lévaiaknak s akik tel
jesen eggyé fortunk ezzel a várossal, szim
bolikus jelentőséget látunk abban, hogy az uj, 
szabad Léva képviselőtestülete egy olyan fér
fiú elnöklete alatt alakult meg, aki megyénk
ben ősi család sarjadéka. Szeretettel üdvö
zöljük ez alkalommal Mailáth László urat a 
lévai járás főszolgabíróját, akinek itteni mű
ködésére oly jelentőségteljesen tekint nagy
nevű néhai édesapja, az egykori barsi főispán 
közgyűlési termünkben kegyelettel megőrzött 
arcképe.

És milyen kimagasló öröm számunkra itt 

üdvözölhetnünk a testvér Hont szülöttjét, 
Sáska Dezső alispán urat aki oly pompás 
rátermettséggel végzi az egyesitett vármegyék 
ezer fele ágazó közigazgatási feladatainak hi
vatott irányítását.

Különös szeretettel és tisztelettel említjük 
meg Koczor Gyula főispán ur személyét, hi
szen az ö hatalmas energiája és szervező 
képessége tette erőssé a felvidéki Egyesült 
Magyar Pártot, amely pártnak a kisebbségi 
küzdelmek során kifejtett erőfeszítése bizo
nyára nem kis mértékben tette lehetővé, hogy 
álmaink álma, felszabadulásunk valóra vál
hasson I

Most, amikor megköszönöm az igentisztelt 
képviselőtestületi tag uraknak és a katonai és 
polgári hatóságok vezetőinek szives megjele
nését, újból hangsúlyozni kívánom és felké
rem a képviselőtestület tagjait, fogjunk össze 
fenntartás nélkül, félretéve minden egyéni ér
deket és önzést, munkálkodjunk kizárólag vá
rosunk felvirágoztatásán és ha ezt a vállalt 
munkát becsülettel és kitartással végezzük, 
általa legjobban szolgáljuk szeretett hazánk 
üdvét is!

Amint Léva az elmúlt húsz esztendő küz
delmeiben sokszor példát adó tettekkel és 
megmozdulásokkal szolgálta a kisebbségi küz
delmek szent ügyét, úgy legyen az uj város
vezetés mintaképe az előrelátó, mindenki 
javát egyformán szolgáló, szociális érzésektől 
áthatott városi közigazgatásnak. S hogy ezt 
elérhessük, elsősorban békés megértés és 
szeretet vezérelje minden cselekedetünket,mi
által könyebben hidalhatjuk át a nézeteltéré
seket és megépíthetjük városunkban a társa
dalmi. felekezeti vagy szociális ellentéteket és 
különbségeket nem ismerő, városunk minden 
derék polgárát egyformán védő otthonát a 
magyar összetartásnak I Adja Isten úgy legyen I

A mély benyomást keltő beszéd után a 
szlovák lakosság nevében

Csorba Jenő
a következő deklarációt terjesztette elő:

Tisztelt Uraim I A városbiró ur megnyilat
kozása Léva város összlakossága nevében 
történt, mégis legyen szabad nekem ezen 
összlakosság egy töredékének nevében a 
következőket előadni:

Léva város mai képviselőtestülete az Egye
sült Magyar Párt 34 tagján kívül 2 volt 
Hlinka-parti tagból adódik össze. Mikor a fe
lettes hatóságoknak ezen nemes és lovagias 
intézkedését a magyar nemzethez hű tót nép
csoport nevében mély hódolattal és őszintén 
köszönöm, felfedezni vélem ezen bölcs intéz
kedés alapját abban, hogy hatóságaink a volt 
Hlinka-párlban a volt magyar kisebbség sors- 
és fegyvertársát tisztelték meg.

Ezen nagy megtiszteltetésünkben megille- 
tődve tekintek vissza a távol múltba, vissza 
1000 év tanulságos történelmébe, melynek 
századain át az államalkotó magyar a tót 
népcsoporttal együtt építette fel Nagymagyar- 
országot vérségi kötelékeivel és családi kap
csolataival egy a nyugateurópai kultúra vé
delmében sokat szenvedett, de testileg ép, 
lelkileg egészséges és eugenetikailag szép 
nemzedéket termelve ki, mialatt az alföld 
rónája és a felföld hegy völgyei egymást ki
egészítve alkották meg a Dunamedencének 
Kárpátokövezte gazdag, gyönyörű szép 
országát.

Az utolsó 20 év alatt is szigorúan ragasz
kodtunk elődeink hagyományaihoz és magyar 
iskolánk tanításaihoz: hiszen a tót nép vallá
sos és tekintélytismerö alapbeállitottsága, tü
relmes konzervatizmusa nem szenvedhette 
ezen 20 év vallástalan és tuldemokratizált 
rendszerét. Helyünk az őslakosság képviselői 
táborában volt és eszméink azonossága kö
vetkeztében a magyar pártok képviselőivel 
együtt dolgoztunk.

A jövőt illetőleg legyen szabad hivatkoz
nom azon írásbeli hűségnyilatkozatunkra, 
melyet a magyar nemzeti tanácsnak átnyúj
tottunk.

Sok munka vár mindnyájunkra és mi ez
úttal is csak odaadó hűségünkről kívánunk 
tanúbizonyságot tenni akkor, mikor Ígérjük 
hogy minden önös cél kizárásával és mindan 
érőnkkel a magyarnemzetközösség érdekében 
testvérként fogunk dolgozni, hogy az újjá

építés nagy munkájában gazdagítsuk váro
sunkat és vele magyar hazánkat.

Ezzel szemben gyermeki bizalommal csak 
azt kérjük, hogy a szerény, becsületes, dol
gos, istenfélő és nemzethü tótajku lakosságot 
tekintsék testvérüknek, a város költségvetésé
ben jóakarattal gondoskodjanak azon módok
ról, melyek e nép testi és leiki szükségletei
nek fedezését lehetővé fogják tenni

A város gazdasági, városfejlesztési, nép
jóléti berendezkedéseinek tárgyalásainál ja
vaslataimat a munkagyüléseken fogom kifejteni. 
Ezúttal újólag mély hálámat fejezem ki a 
hatóságok jelenlevő képviselőinek a kegyért, 
melyben részesültünk.

Közös munkánkra Isten hathatós segítségét 
és bőséges áldását kérem, melynek eredmé
nyeként bizton várom az elmúlt jobb idők 
visszatértét és Nagymagyarország dicsőséges 
feltámadását.

A közgyűlés a magyar—szlovák testvérisé
get szolgáló megnyilatkozást élénk helyeslés
sel fogadta. Ezután

Sáska Dezső 
alispán szólalt fel. — Megható jelenetnek volt 
tanuji a főbíró hivatalában — mondotta. 
Megjelent ott az egyik visszacsatolandó község 
lelkésze, hogy utasításokat kérjen a bevonu
lással kapcsolatban. Könnyes szemekkel 
mondta el, hogy milyen hosszú idő az a pár 
nap is, mig a magyar hadsereg bevonul 
hozzájuk. Eszébe jutnak ennek kapcsán azok 
a lelkes napok, amikor oly forrón ünnepelték 
községröl-községre a felszabadulást. Az 
alispán eljött ekkor Lévára is, mert barsi 
testvéreinek örömében osztozni akart és ime 
a sors azt hozta, hogy ideállitották öt az 
egyesitett vármegye elére. A lelke a feledhe
tetlen november 10 én forrott össze egy szent 
érzésben és ezek az érzések fogják őt irányí
tani mindég. Tehetségét és minden tudását 
fogja áldozni, népének érdekeit szivén fogja 
viselni, mindent igyekezni fog biztositani neki, 
amit csak lehet.

Ezen a közgyűlésen éppen olyan megha
tottság fogta el, mint a főbíró hivatalában, 
mert a város népének összefogása a közös 
munkára, a magyar és szlovák lakosság test
véri megértése megható. Ez az összetartás 
biztositani fogja a város fejlődését.

A mai közigazgatásnak másnak kell lenni, 
mint amilyen volt itt a húsz év alatti köz
igazgatás. Mi mindenkit keblünkre ölelünk 
— mondta az alispán — bármily nyelven is 
beszél, csak magyarul érezzen 1

Az alispán mélyhatásu beszédében még azt 
fejtegette, hogy a közigazgatás tudatában van 
annak, hogy nem a nép van a hivatalokért, 
hanem a hivatalok vannak a népért és azért 
a nép érdekeit kell szolgálniok. A legjobb 
szándékkal jött ide, a legjobb szándékkal mű
ködik. Az Isten áldását kéri Léva városára, 
képviselőtestületére és a város fejlődését célzó 
munkára.

Dr. Kmoskó Béla 
a polgárság érzelmeinek adott hangot felszóla
lásában. Általános helyeslés mellett fejtette ki, 
hogy az élet nem csak örömeket hoz, hanem 
szenvedéseket is. Mi nagy örömmel vártuk a 
felszabadulást, de nem azért, hogy helyzetünk 
ezzel rózsás legyen. Városunkkal és magyar 
hazánkkal szemben tartozó kötelességeinket 
minden körülmények között teljesíteni fogjuk. 
Az Isten hozta közénk az alispán urat, akit 
nemes törekvésében támogatni fogunk.

Mailáth László főszolgabíró ezután bezárta 
a közgyűlést, azzal a kívánsággal, hogy az 
Isten adjon erőt a képviselőtestületnek, hogy 
kötelességeinek eleget tudjon tenni.

A történelmi jelentőségű ünnepi közgyűlés 
a Himnusz hangjaival nyert befejezést. Más
nap zajlott le az uj képviselőtestület első 
munkagyűlése, amelyről máshelyen közlünk 
tudósítást.

„ — AZ LTE F. Hó 19 ÉN RENDEZI LÉ
VAN az első futtballmérközését a felszaba- 
duHs óta. 25-én és 26án előreláthatóan 
Budapesten játszik a BESZKÁRT ellen. Tár- 
8y*lá>ok  vannak folyamatban, hogy a Felvi
déki Magyar K dzmfivelődési Egyeafllettel kar
öltve egy külön vonatot indítsanak Buda
pestre ebben az időben.



B A R S 3

Jaross Andort Léva díszpolgárrá választotta
Az Egyesült Magyar Párt lévai járási szer

vezete vasárnap ülést tartott. Dr. Kmoskó 
Béla járási elnök megnyitó beszéde után báró 
Majthényi László felsőházi tag szóvá tette 
Jaross Andor tárcanélküli miniszter, az Egye
sült Magyar Párt vezére ellen intézett támadó 
hadjáratot. Ehhez a kérdéshez számosán szól
tak hozzá, minden felszólaló elítélte a táma
dásokat, végül Nagy Gyula kisgazda az 
alábbi határozati javaslatot terjesztette a já
rási pártvezetöség ülése elé, amit az egy
hangú lelkesedéssel elfogadott.

- A Garamvölgy magyarsága állandó és meg
döbbent aggodalommal figyeli azokat a mél
tatlan támadásokat, amelyek az elnyomatás 
keserű évei alatt harcos vezérét, nemzeti 
lelkiismeretének és hazafias lelkesedése tüzé
nek állandó élesztőjét, Jaross Andor miniszter 
urat a parlamentben és azonkívül is érik.

Úgy gondoltuk, hogy a támadási akció 
egyszer „kijátssza" magát és megszűnik, de 
ugylátszik csalatkoztunk ebben. A Garam- 
völgyi magyar nép, amely politikai erejét 
sohasem a teslvérharcban, hanem állandóan 
csak a cseh elnyomatás elleni küzdelemben 
acélozta keményre, mély szomorúsággal te
kint ezekre a különös jelenségekre, amelyek 
bizonyos körökből megnyilatkozva, már 
szinte azt a látszatot keltik, mintha az Anya
országhoz visszacsatolt magyar nép nemzeti 
érzületét nem is tartanák egyenértékűnél az 
óhaza magyarságának nemzeti érzületével. 
Soha sem gondoltunk arra, hogy húsz évi 
sóvárgásunk és vágyakozásunk beteljesedése 
után a mi szeretett Vezérünket, akinek puri
tán és önzetlen jellemét, izzó és fanatikus 
magyar népszeretetét a legnagyobb csodá
lattal tiszteljük: egykor majd nekünk kell 
védelmünkbe venni egyes magyar helyekről 
jövő megnemértés és méltatlan támadá
sok ellen.

Gyermekgondozás a Felvidéken a felszabadulás 
után

Gyermekében él a nemzet 
Gyermekében él a család 
Gyermekmosoly ígéri a 
Magyar jövő szebb hajnalát.

A felszabadu'ás által egymásratalált magyar 
szivekből egyetlen közfs vágy támadt tel, 
megalapozni és nagyon boldoggá tenni a 
magyar jövőt. A megszenvedett és megkín
zott magyar lélek már nagyon sóvárog nyu
godt. békéa élet után. .Kié a jövendő ?“ 
Kik lesznek hivatottak reményteljes álmain
kat valóra váltani? A mi kis magyarjaink... 
Ha belenézünk egy mosolygó gyermekar
cocska ártatlan tiszta kék szemébe, szent 
bizonyossággal hisszük azt, hogy a mi kis 
magyarjaink felépitik majd a szebb, tisztább 
magyar jövendőt. Hiszen ők most a felsza
badulás után is azonnal megtalálták a mód
ját annak, hogyan kell testvérien kezetnyuj- 
tani egymásnak. Ezt bizonyítja a sok száz 
nemzeti színű azivvel ékesített levélke, me
lyek vándoroltak az Anyaországból hozzánk 
és viszont. A sok könyv és játék, melyekkel 
a kis-magyarok hozzá akartak férkőzni egy
más szivéhez. Mennyi gyermek-szív talált 
egymásra, mennyi gyermekarc vált bo'dogan 
mosolygóvá ... De jaj, sok helyen az 
anyaországi kis levélke sem tudta mosolyra 
deríteni a nélkülözéstől megfonnyadt, sápadt 
arcocskákat. Bizony sok gyermek arcról 
lopta le a kenyértelenség a rózsás pirt, sok 
gyermektest didergett össze a hideg téli na
pok alatt.

De hála a jóságos Istennek, megmozdultak 
az anyaországi magyar szivek. A szinte cso
dával határos buzgalommal összegyűjtött 
pengőkből, számtalan didergő kis felvidéki 
gyermek lett felruházva és részesült táplálék
ban. Erulán az anyaországbeli különböző 
segélyező egyesületek és intézmények léptek 
akcióba és a .Magyar a Magyarért" a Ste
fánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egész
ségügyi Intézmény munkája nyomán mind ke-

Az Egyesült Magyar Párt lévai járási szer
vezetének vezetősége 1939. március 5 éré e 
célból egybehívott rendkívüli ülése a legmé
lyebben elitéli a Jaross Andor miniszter ur 
ellen intézett, meg nem érdemelt támadásokat 
és Öt őszinte ragaszkodásáról, odaadó hűsé
géről és legteljesebb bizalmáról biztosítja. 
Felkéri a Miniszter Urat, hogy a bizalomnak 
ebből a megnyilatkozásából merítsen erőt és 
kitartást a magyar nép boldogabb jövőjéért 
és Magyarország korszerű megújhodásáért 
vívandó további küzdelmében. Az Egyesült 
Magyar Párt lévai járási szervezetének párt
vezetősége úgy érzi és úgy látja, hogy ebben 
a nemes küzdelmében nem csupán a vissza
csatolt terület magyarsága, hanem az óhaza 
magyar népének milliói is együtt éreznek vele 
és lelkűk mélyéből kivannak teljes sikert a 
Magyarországot megerősítő reformok meg 
valósításához.

Az Egyesült Magyar Párt lévai járási szer
vezetének vezetősége legjobb lelkiismerete 
szerint vallja, hogy az a szellem, amely Jaross 
Andoron keresztül a visszacsatolt felvidéki 
részről az An aországba árad: egybeolvadása 
után hasznot hajtó lesz az egész magyar 
nemzetre és az egész magyar hazára, amely
nek boldogitására irányuló munkába nem csak 
igaz szeretetünket, hanem a húsz évi szellemi 
harcban megedződött minden erőnket és ke
mény akaratunkat is belevisszük.

Feltétlen bizalmát nyilvánítja a gyűlés a 
Felvidéki minisztérium és annak eddigi mun
kája iránt s annak további folytatását a 
visszacsatolt nemzetrésznek az Anyaországgal 
való mielőbbi zavartalan összeolvadása cél
jából szükségesnek és üdvösnek tekinti.

Itt jelentjük, hogy Jaross Andor Léva pén
teki közgyűlésén báró Majthényi László in
dítványára a város díszpolgárává választották.

vesebb lett a Felvidéken a könny és • jaj. 
Mind több és több eáp'dt gyermekire göm- 
bölyödött és pirosodott meg. Sok kenyérért 
siró száj hallgatott el megelégedetten.

Lássuk csak miben részesültek gyermeke
ink a megindult anyaországi segélyezés 
nyomán ?

Leánylíceumot és felsömezögazdasági iskolát 
Lévának

v.
Be kellene vezetni közoktatásunknak, hogy 

legalább is 50 holdtól kezdve csak az a 
gazda vezethet gazdaságot, aki gazdasági 
szakismereteiről vizsgát tesz.

A felső mezőgazdasági iskolának 
törvény szermii ismertetése.

• ♦ •

A mi drága Felvidékünk vissza csatolása 
alkalmával sok szép és megvalósításra váró 
probléma került politikai életünk homlok
terébe. Most azután elérkezett annak is az 
ideje, hogy ez a sok szép elgondolás lépés- 
röl-lépésre meg is valósuljon. Itt az ideje 
annak, hogy a magyar föld végre a magyar 
népé legyen l Nem szabad azonban arról 
megfeledkesni, hogy ennek az átszervezésnek 
csak úgy lehet valóban értéke, ha ugyan
akkor a magyar nép kulturális érdekeit is 
sokkal jobban felkaroljuk, mint azt a múlt
ban eselekedtűk.

Sok a tenni Válónk ezen a téren I Mert 
bármennyire is (áj, de meg kell mondanom, 
hogy a mulasztások elsősorban közoktatásun
kat terhelik, másodsorban — részben ennek 
h következményeként — a maradi közfelfo-

Február 16-án a zárda-tornaterme hangos 
a gyermekzsivejlól. Csecsemőiket karjukon 
tartó anyák szoronganak ott iskolás és óvo
dás gyermekek között. A „Magyar a Magya
rért*  mozgalom 118 iskolás gyermeket jutta
tott vadonatúj, kísipsrossink által csinosan 
kiállított cipőhöz. A Stefánia S’övetsíg vé
dencei közül 30 gyermek kapott egy-egy pár 
cipőt, harisnyát és kisruhát. 10 csecsemő 
latt ellátva ízléses kelengyével. Az anyák 
öröme leírhatatlan volt. Hálakönnyekk-I a 
szemükben tértek otthonaikba.

Iskoláiékban tanuló szegénysorsu gyerme
keik ugyancsak az Anyaország részéről tan
könyv-segélyben részesültek.

A Fe'srabadulás-uicai Stefánia gondozó 
házban létesiteti gyrrmekkonyhán 206 isko
lás gyermek kap naponta ingyen ebédet. A 
gyermekek örömteli arccal fogyasztják a pá
rolgó, Ízletes meleg ételt. Ugyanott a Stefá
nia Szövetség réazéröl 15 terhes, 9 gyer- 
mekágyes anya, 139 csecsemő és 322 há
roméven aluli gyermek van nyilvántartva. 
Etek közül 11 terhes anya, 139 csecsemő 
és 113 gyermek részesül hetenként kétszer 
orvosi és egészségügyi tanácsokban.

A Züdkeresztes akció keretében 150 drb 
1 kg cukorra szóló jegy lett eddig kiosztva 
a gyermekes anyák között.

Még be kell számolnunk a „Magyar a Ma
gyarért" mozgalom által anyagilag biztoaitott 
úgyatcsak Zö dkeresztes tej akcióról, mely a 
rru't napokban indult meg. Ennek keretében 
20 terhes és gyermekét tápláló anya, 110 
három éven aluli, 96 Óvódás és 204 iskolás 
gyermek részesül naponta ’/a liter, illetve 2 
és */ 2 deci tejadagban.

Ha a felsorolt adatukra nézünk, lelkünk 
megtelik bízó reménységgel. Amíg egy nem
zet ennyit áldoz féltő szeretettel kicsinyeiért, 
eddig »z a nemzet életképes, ez semmi kö
rülmények között el nem veszhet, sőt biztos 
léptekkel és istenbe vetett rendíthetetlen hit
tel halad a szebb jövő felé. Magyar anyák 
fel a fejjel I Amíg gyermekeitek nevelésében 
ilyen segitő karokra számíthattok, addig 
nem lesz nehéz gyermekeitekből egészséges, 
becsületes embereket nevelnetek. Ha ilyen 
összetartás és egymáson való segíteni akarás 
lesz bennünk, Édes Magyar Hazánk egy bol
dog, megelégedett polgárokból álló ország 
lesz . . .

Anyában gyrmeket 
Gyermekben nemzetet 
Nemzetben hont védünk 
Rajta, rajta, rajta 
Amíg el nem késünk . . .

PEKAR1K GIZELLA.

gást. És hogy ez gyökeresen megváltozzék, 
bizony eok a tenni valónk. Sokat kell ilyen 
irányban Írni, cselekedni, de legföképen meg
felelő iskolákat létesiteni. Az anyaország te
rületén a téli mezőgazdasági iskolákkal óhaj
tanak ezen egyelőre segiteni.

Mi magyarok földmivelö állam vagyunk. 
És hogy mégis mennyire szervezetien ügy a 
földmivelés hazánkban — mi sem bizonyítja 
jobban mint az, hogy nálunk minden pályá
hoz előképzettséget kívánnak, csak az oly 
annyira fontos gazdaság vezetéséhez nem. 
Pedig nem kisebb értékről van ittten szó, 
mint az édes anyafölddel való bánásmódról. 
Ennek az országnak pedig a jóléte a föld 
termőértékétől függ.

Óriási tévedés azt hinni, hogy a föld mű
velése olyan egyszerű feladat, amihez külö
nösebb tanulás nem is szükséges. Alapjában 
véve bizony sokkal nagyobb körültekintést 
igényel, mint a paragrafusok és sablonok 
szerint dolgozó hivatalnokember munkaköre. 
A szakszerű gazdálkodás komoly gyakorlati 
elmélyedéseken alapuló tudomány. így az 
ötletszerű gazdálkodás lassú tengödést ered
ményez csupán. Épen ezért igen korszerű 
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lenne, ha közoktatásunk bevezetni, hogy 
megfelelő mennyiségű fö'dterületen önálló 
gazdálkodást ciak as « gazda folytathat, aki 
bizonyos fokú gazdasági szakismereteiről arra 
illetékes tényezők előtt tanúságot tett. Nem 
volna szabad tehát megengedni, hogy az 
édes anyaföldön vétkes mulasztások miatt 
olyan gazdálkodás történjék, amelyből nem 
csak a gazdának, de mindnyájunknak óriási 
kára van. Az édes anvaföld elsősorban a 
hazáé, mindnyájunké. Ciak azután a gazdáé. 
A mezőgazdasági szakiskolák — kü'önösen 
amint látni fogjuk az alábbi képesítés sze
rint — olyan gazdatársadalmat nevelnek, 
amely kitartással az egész mezőgazdasági 
rendszerünket gyökeresen meg fogja változ
tatni.

Nem volna szabad közömbösen venni, hogy 
az a tisztviselői társadalom, amelynek pedig 
a képesítésére igen nagy gondot fordit köz
oktatásunk, csaknem egészében azéit a gaz
da-társadalomért van, más szóval azért a 
nemzetfenntartó elemért, amelynek sorsa for
dulásától áll vagy bukik az ö sorsa is. Ha
zánk jóléte, boldogulása nem annyira tiszt
viselői karától, de sokkal inkább gazdatársa 
dalműnk érvényesülésétől függ. Ezzel szem
ben mégis azt látjuk, hogy gazdasági szak
oktatásunk még csak csecsemő korát éli, 
ugyanakkor hivatalnoki karunk képesítése 
sok tekintetben már tu'szárnyalja azokat a 
kívánalmakat amelyek hivatala elvégzéséhez 
szükségesek volnának.

Gimnáziumi nevelésünknek ugyanekkor az 
a beteges kinövése, ami pedig országunk 
helyzetének a javulását egyáltalán nem fogja 
eredményezni, hogy valósággal ontja a tiszt
viselői társadalmat. A gazdasággal való fog
lalkozásról, de legfőképpen annak megbecsü
lésétől elneveli ifjúságunkat.

Ezen a lehetetlen helyzeten kultuszkormá
nyunk segíteni kívánt azzal, hogy az 1938 
—39. tanévtől hazdödőleg megszervezte a 
mezőgazdasági középiskolát, amelyet az 1938 
évi XIII. t. c. kel kiván biztositan'. A mező
gazdasági középiskolát a gimnáziummal egyen 
rangú intézménynek nyilvánítja.

A mezőgazdasági középiskola tehát ciak 
most létesül'. Felső merőgazdstá ji iskolánk 
is mindössze 27 éves. Az első ilyen intéze
tünk 1912-ben nyílt meg O.-oshízán.

Értekezésem további részében a gazdasági 
középiskola törvény szerinti szervezését óhaj
tom ismertetni.

Az 1934 XI. t. c harmadik részében a 
gyakorlati irányú gazdasági középiskolát há
rom részre tagolja : mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi középiskolára. Bennünket jelen 
esetben a mezőgazdasági középiskola érdekel.

Az emiitett t. c. 32. § a : , A gazdasági
középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos 
alapon és nemzeti szellemben erkölcsös pol
gárrá nevelje, gyakorlati iránju és gazdasági 
szellemű műveltségű íz és az iskola különle
ges szakirányának megfelelő szaktudáshoz 
juttassa a ezzel felsőbb szaktanulmányokra 
is képesítéssé."

33 §. (1): „Fiuk és leáoyok számára kü- 
lön-külön épületben elhelyezett és külön 
igazgatás alatt álló gazdasági középiskolát 
kell fenntartani.*

(2): ,0.y községben (városbsn), amely
ben leányok számára gazdasági középiakola 
nincsen, a fiuk számára fenntartott gazda
sági középiskola osztályai pedig fiú tanulók
kal nem népeaithetök be, a valláa- éa köz
oktatásügyi miniszter kivételes és meghatá
rozott időre engedélyt adhat a fiuk és leá
nyok együttes oktatására, esetleg külön-külön 
leány osztály (osztályok) szervezésére *

34. §. (1): „A gazdasági középiskolának 
négy osztálya (évfolyama) van.*

35. §. .Gazdasági középiskola csak gya
korlati ismeretek tanítására alkalmas, kellően 
felszerelt gyakorlóhellyel együtt létesithetö. 
Ez mezőgazdasági középiskolánál gyakorló 
gazdaságból áll.*

41. §. (1): ,As iskolai év szeptember hó 
elejétől junius hó végéig tart."

(2): „A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter elrendelheti az érdekelt miniszterrel egyet
értőén, hogy a tanulók a gazdasági közép
iskola sajátos irányából folyó és a azakisme- 
retek kiegéizitésére szolgáló gyakorlatokat az

(1) bekezdésben megállapított szorgalmi időn 
kívül végezzenek.*

42. § .A gazdasági középiskola első osz
tályába csak az vehető fel, aki a gimnázium 
vagy polgári iskola negyedik osztályát siker
rel elvégezte és tizennyolcadik életévét még 
nem töltötte be.*

43. § (1): , A gazdasági középiskolába ma
gántanulót felvenni nem szabad.*

(2) : .A gazdasági középiskola magasabb 
évfolyamára más iskolafajból átlépni egyál
talában nem lehet. Ilyen célból különbözeti 
(magán) vizsgálatot nem lehet engedélyezni.*

(3) : Hasonló irányú középfokú gazdasági 
szakiskolából vagy szaktanfolyamból a gaz
dasági középiakola magasabb évfolyamára 
való átlépés módozatait a vallás- és közok
tatásügyi miniszter az érdekelt miniszterrel 
egyetértőén rendelettel szabályozza."

45. § (1): „A gazdasági középiskola ma
gasabb oszrályába csak az a tanuló léphet, 
akinek tanulmányai eredményét a megelőző

A Felvidékről sokan készülnek a budapesti 
mezőgazdasági kiállításra

Az országos mezőgazdasági kiállítás és 
tenyéssál'atvásár rendezőbizottsága vitéz Te
leki Béla gróf főispán elnökletével gyűlést 
tartott, amelyen Konkoly Tnege S tudor dr. 
főtitkár számolt be a közel jövőben meg
nyíló kiállítás előkészítő munkál itairól, az 
egyes csoportok anyagáról és oktató céljáró’, 
a propaganda eredményeiről és a látogatott
ság várható kedvező kilátássiról.

A rendezőbizottság örömmel értesült arról, 
hogy a kiállításra olyan bőséges anyagot je
lentettek be, ami az összes kiállítási istállók 
férőhelyeit és pavillonjait meg fogja tölteni. 
Több értékes uj csoport is lesz a kiállításon, 
amelynek befogadására szép uj kiállítási 
csarnokok épültek.

A tenyészállatcsoporlon lesz idén is a ki
állítás súlypontja. Szerencsére a száj- és 
körömfájás járvány lényegesen csökkent, 
ecnek ellenére a rendezőség messzemenő 
állategészségügyi rendszabályokat fog alkal
mazni. Az összes tenyészállatcsoporlbsn 
együttvéve mintegy 5000 kiváló minőségű és 
nagyértékü állat fogja képviselni a kiáliitáson 
Magyarország fejlett állattenyésztését. Az 
előjelek után Ítélve megfelelő vásári for
galomra lehet számilani, annál is inkább, 
mert a kiállítás alkalmából az értékesítés 
előmozdítása érdekében többféle igen jelen
tős tenyészállatvásárlási kedvezményt sikerült 
biztosítani. Örvendetes érdeklődés mutatkozik 
a azomszédos államok részéről is. A baromfi
kiállítás, az angota nyu'tenyésztök kiállítási 
csoportja, a halászati kiállítás és a kutya
bemutatók is nagy érdeklődésre számiihatnak.

A kiállítás látványosságát hatásosan fog
ják kiegéaziteni a lókiállttásssl kapcsolatos 
változatos programú lovasmérkőzések, a 
töbtmpos concourr, lovasmutatványok és 
játékok. A fogatversenyekre és bemutatókra 
igen nagyszámú jelentkezés érkezett

E'őreláthatóan a többi kiállítási csoportok 
gazdag, tanu’ságos és tetszetős anyaga is 
nagy elismeréssel fog találkozni. A gazdasági

A párnapos magyarok revíziója
Sokan úgy fogták fel a dolgot, hogy érdem 

as, hogyha valaki nemzeti érzésében meg
maradt ; én azt mondom, hogy aki érdem
nek könyvelteti el magyar voltát, az nem 
lehet jó magyar. Jó magyar csak az az 
ember, akit önzetlenül egy íratlan törvény 
tett méltóvá arra, hogy magát minden időben 
magyarnak vallja még akkor is, ha ebből 
semmi néven nevezendő haszna sem volt.

Igen, vannak párnapos magyarok és ezek 
az átmeneti idők magyarjai; ezek az embe
rek úgy változtatják nemzeti érzésüket, mint 
más ember a szennyesét; ez az emberforma 
minden fordulatnál az első, aki hangos szó
val, felszalagozva jelentkezik és halált kiált 

alsó osztály valamennyi rendes tantárgyában 
legalább elégségesnek minősítették és aki a 
szakismeretek kiegészítése céljából megsza
bott gyakorlatokat (41. § (2) bekezdés) si
keresen elvégezte."

46 § (1): »A gazdasági középiskola négy 
osztályának sikerts elvégzése után a tanulót 
abban a gazdasági középiskoiábsn, amelyben 
a negyedik osztályt elvégezte, kérelmére érett
ségi vizsgálatra kell bocsátani.*

(2): .Az érettségi vizsgálst írásbeli, sró- 
beli és az iskola irányának megfelelő gya
korlati vizsgálatból áll."

47. §. (1): ,A sikeres érettségi vizsgálat
ról a tanú ó gazdtségi középiskolai (mező
gazdasági, ipsri vagy kereskedelmi közép
iskolái) érettségi bizonyítványt kap.*

Hogy mire jogosit a gazda'ági középiskola, 
azt majd a legközelebbi cikkemben fogom 
ismertetni.

GAÁL DEZSŐ 
tanár.

szakoktatási intézmények kiállítása keretében 
.gazdasági tanácsadó iroda*  fog működni. A 
tudományos kutatómunkát végző kisérletügyi 
intézményeknek ez évi kollektív kiállítási 
cioportjs a mezőgazdasági iparok jelentősé
géről a mezőgazdasági termelés szempontjá
ból fog részletes tájékoztatást nyu|tani. Az 
Országos Mezőgazdssági Kamara és a Kül
kereskedelmi Hivatal önálló kiállításai idő
szerű mezőgazdasági kérdésekről és as 
agrártermékek külföldi értékesitéséről fognak 
tájékoztatni, különös tekiotettel a visszacsa
tolt felvidékre.

A falu egészségvédelmével foglalkozó ki
állítás és a fejlett növényoemesitésüok ered
ményeiről tájékoztató bemutató, nemkülönben 
az erdészeti kiállítás is stilszrrü pavilonban 
nyernek elhelyezést. A dohánytermelés és 
értékesítés, a háziipar, zö dmezőgazdklkodás, 
a szőlészet és borászat, a méhészet és aa 
élelmiszeripar mind szerepelni fognak a 
kiállításon.

A vadászati kiállítás keretében Széchenyi 
Zsigmond gróf keletafrikai, indiai és alaskai 
vadászatainak nagyértékü trófeái lesznek lát
hatók. A kisgazda mintaszerű tejgazdaságát 
bemutató csoporton kivül látható lesz üzem
ben egy tökéletesen felszerelt faiusi kis tej
üzem is. A vidéki nép éleiét bemutató 
kiállítási falu kunsági és göcseji házakkal 
bővül. A hazai mezőgazdasági gépgyárak és 
a külföldi gyárak képviseletei, nemkülönben 
a gazdasági üzemanyagokat forgalombshozó 
vállalatok a mű t évinél is nagyobb felké
szültséggel fognak felvonulni a kiáliitáson.

A kiállítás látogstottságs az érdeklődés 
után Ítélve, mind belföldről, mind külföldről 
igen nagynak Ígérkezik, különösen a vissza
csatolt felvidéki gazdák és a városok lakos
sága készül arra, hogy a kiállítás a kaiméból 
az 5O°/o os utazási kedvezmény igénybevéte
lével látogasson el Budapestre.

Utazási igazolványok n Bsrs kiadóhivata
lában kaphatók.

arra, akit vagy amit eddig szolgált. Ezeket a 
párnapos magyarokat kellene revizió alá 
vésni, ezek hasonlatosak a filoxerához, 
lassan de biztosan ártanak. Ezekből a pár
napos magyarokból tevődött össze a felvi
déki magyarság legkártékonyabb ellensége, 
ők voltak azok akik előljártak abban, hogy 
a magyar egység bomlásnak induljoo, ezek 
vallották magukat szlováknak, kiléptek a 
magyar egységből, a magyar kisebbségi 
helyzetből, mert ezt nem tálé ták előnyösnek 
a maguk részére. A hatalom hóna alá kö 
nyörögték magukat, hullákon törteitek előre, 
szívesen azonosították magukat azokkal, akik 
a magyarság életerejét és egységét akarták 

x
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megölni. Ha magyarul azóitunk hozzájuk, • 
hivatalokban, ott ahol érezték magukon a 
centralista hatalom szemét, kénye'metlenül 
erezték msgukat és felfelé alázatos szóval 
meghunyáazkodva mentegelöztek, mig lefelé 
érdemre vadászva szlovákositottak, ezek az 
urak és hölgyek Srvatopluk unokáinak kép
zelték magukat. Szlovenszká-ligai akcióknál 
regédkeztek, a cseh nemzeti ünnepekre úgy 
készültek, mint még soha az árulök között 
senki.

Nem azokról szólok, akik becsületesen és 
nyíltan ma is megvsllják szlovák nemzetisé 
güket, ezek j’llemek, mert megkisebbedve is 
vallják becsülettel és tudjuk róluk, hogy

Egypár szó a városi képviselőtestület 
megalakulásához

Minden lévai polgárban a megnyugvás ér
zését keltette az a hír, hogy a város vezetése 
is végre a törvények által előirt módon rend
be jön. Mindnyájan örültünk annak, hogy az 
uj képviselőtestületet kinevezték, de mégin- 
kább örültünk annak, hogy a felszabadulásunk 
arra is módot nyújt, hogy a város képviselő
testületéből elmaradhatnak olyan személyek, 
kik nem a város polgárságának egy rétegét 
képviselték ott, hanem vagy egyéni akarna- 
koskodó tultengéseket, vagy a polgárság ér
dekeitől messzeálló irányokat, törekvéseket, 
vagy nagyon sokszor személyi hiúsági érde
keket szolgáltak.

Mindebből származó bajokat és hibákat a 
magunk bőrén tapasztaltuk s nagyon sokszor 
gondoltunk arra, mikor titokban, vagy össze
bújva a szabadságunkról álmodoztunk, hogy 
egyszer itt is rendet teremtünk majd s olyan 
embereket küldünk be, akik feltétlenül a pol
gárság érdekeit szolgálják. Hány képviselő
testületi gyűlésen gondoltunk magunkban arra, 
hogy ez vagy az a személy nemcsak a párt
állása miatt, hanem egyénisége miatt, foglal
kozása miatt nem ludja szolgálni a közösség 
érdekeit. Nem a kisebbségi harcokról beszé
lek most, ott mindannyian egyformán álltuk a 
sarat, hanem a kis köznapi kérdésekről, a la
kosság inindinnapos bajairól, a város ügy
viteléről stb

Most megtörtént az uj képviselőtestületi ta
gok kinevezése. Nem lesz érdektelen ha vé
gignézünk a kinevezettek között abból a szem
pontból, hogy a felszabadult polgárság egyes 
rétegei megkapták-e a nekik kijáró képvise
letet. Ezt a szempontot kell most néznünk, 
nem pedig azt, amit eddig néztünk, a kisebb
ségvédelmet, mert most már nem kisebbségi 
harc lesz a városházán, hanem a polgárság 
gazdasági érdekeinek képviselése. Ezen az 
alapon egyetlen foglalkozási ágat sem foszt
hatunk meg attól a jogától, hogy a város ve
zetésében szóhoz juthasson, mégpedig a szá
mához arányosan.

Még mielőtt a mostani elosztást boncol
gatnám, talán nem lesz felesleges szétnézni 
éppen foglalkozási ágak szerint a kinevezett 
tagok között.

Tag lett: 5 ügyvéd ; három vallás papja ; 
5 hivatalnok: 7 gazda (kisgazda); tiz iparos 
(nem kereskedői); 1 nagykereskedő; három 
illetve négy pártlitkár és egy munkás.

Fentebb már rámutattam arra, hogy itt ér
dekképviseletről van már szó, nem pedig ki
sebbségvédelemről. Úgy látszik nem tudunk 
kiesni mégsem a szerepből, amit eddig vé
geztünk s belekényszeritjük magunk a lakos
ságot abba, hogy a saját érdekei védésére 
ne tömörüljön, hanem csoportokra menjen szét.

Mindenkinek el kell ismernie azt, hogy a 
politikai hovatartozandóság elsöleges szem
pont. De úgy tudjuk, hogy például a keres
kedők között is akadt olyan magyar ember, 
aki pol tikailag is elég jó arra, hogy a többi 
kereskedő érdekeit képviselje.

Nem lett volna semmi baj (még a pártér
dekekben sem esett volna csorba), ha a tiz 

hova tartoznak és mit akarnak.
De nem tudjuk elfelejteni és nem ii sza

bad elfelejteni a pár napos magyarok pál- 
fordulását, ezeknek hátat kell fordítanunk, 
nem csak nekünk, hanem még azoknak is, 
ahová eddig tartózónak vallották magukat.

R víziót a pár nspos magyarokra, hogy no 
mosolyogják le gyengeségünket; felkutatni a 
húsz éves népszámlálási statisztikát, beszél 
jenek az Írott betűk és adjanak számot az 
ő húsz éves viselkedésükről, hogy végre 
tisztán láthassuk őket és aszerint intézni a 
pár napos magyarok sorsát.

Sass János.

iparos közül kettő vagy három (a szerénység 
szép erény) kereskedő lett volna. Igaz hogy 
a két foglalkozási ágnak sok közös adottsága 
van, de azt csak a kivül állók mondják, akik 
sem nem iparosok, sem nem kereskedők.

Ezen az alapon igazán összevehetném az 5 
ügyvédet és az 5 hivatalnokot. így együtt
10-en  vannak s hány százalékát képviselik a 
hivatásukkal a városi polgárságnak ?

Minden körülmények között helyesnek ta
láljuk a három pap résztvételét a képviselő
testületben, úgyszintén a gazdák megfelelő 
számú képviseletét is, bár helyet adhatnánk 
egy földmunkásnak.

A kereskedők mellett a legfeltűnőbb hiá
nyosságot a munkásság úgyszólván teljes ki
hagyása mutatja. Egy város, hol annyi sze
gény ember lakik, nem nélkülözheti a mun
kásság képviseletét. Különösen akkor tűnik 
fel ez a hiány, ha melléállitom azt, hogy há
rom, illetve négy párttitkár viszont helyet 
kapott a képviselőtestületben. Akkor, mikor 
valamennyi tag egy párt tagja s igy mind 
egy pártérdekeket szolgálnak, nem látjuk an
nak szükségét, hogy minden párttitkár tagja 
legyen a városi képviselőtestületnek.

Nem látjuk a rációt a négy pártlitkár tag 
ságában. Melyik rétegnek az érdekeit védik ? 
Nem védhetik egyikét sem, mert mindenkinek 
egyforma párttitkárának kell, hogy legyenek. 
Nem sajátíthatja ki egyik foglalkozási csoport 
sem magának. Vagy talán elismerésül kapták 
ezt a tisztséget ? Nem hiszem, mert mindenki 
előtt világos, hogy a képviselőtestületi tagság 
nem kitüntetés, sem nem népjóléti intézmény.

Ismerünk a pártunkban olyan munkás, be
csületes és értelmes embereket, akik okvetlen 
tudnák a nagyszámú munkásságot képviselni, 
még úgy is, hogy a pártnak érdekeit nem sér
tenék meg. Vagy nincsenek a pártnak jó 
munkástagjai? Cs'k az ügyvédek és a párt
titkárok azok ? Vagy beleestünk abba a hi
bába, hogy a munkás az dolgozzon és ne 
védje az érdekeit ? Csak nem haladunk visz- 
szafelé a társadalmi felfogásunkban ? A mun
kásoknak és a kereskedőknek éppen úgy van 
köze, a számukhoz arányosan, a város ügyei
hez, mint az ügyvédeknek, iparosoknak, vagy 
a gazdáknak.

Ha van valami mód arra, hogy a tagságo
kat megváltoztassák, úgy okvetlen szükséges 
az, hogy a fenti hiányokat pótolják, ha más
képen nem, akkor legalább pártfegyelem ré
vén, mégpedig úgy, hogy azon csoport pár 
tagja, hol aránytalanul sok a számuk, mond
janak le s adjanak helyet azoknak, kik kima
radtak : kereskedőknek, de főképpen a mun
kásoknak.

Ezen legkirívóbb hibákon kivül sok más 
szempont is felmerült még. Például, miért 
maradt ki a képviselőtestületből a városnak 
mindenkor a segítségére siető és a kisebbsé
gi életben olyan nagy szerepet játszó kultur- 
emberek egyike. Vagy közegészségügyi szem
pontból talán mégis csak jó lett volna és 
munkájával feltétlenül hasznos az öt ügyvéd 
helyett legalább egy orvos Vagy közegész
ségügyi problémája nincs a városnak ?

Közkatona.

KÜLÖNFÉLÉK ■

— HONVÉDSÉGÜNK ESKÜTÉTELE. A 
lévai honvédség újoncai ma déli fél 12 óra
kor ünoepé'yes keretek között esküsznek fel 
az országzászló előtt. E őzően úgy volt ter
vezve, hogy az eskütétel a március lö-iki 
ünnepélyek sorába kapcsolódik be, de ebben 
a tervben változás történt

— JAROSS ANDOR MA LÉVÁN BESZÉL. 
Az Egye=ü,t Magyar Párt vármegyei szerve- 
zeténtk vezetőségét ma választják. A köz
gyűlés délután három órakor lesz a tanító
képző tornatermében. A gyűlés szónokai Ja- 
ross Andor miniszter és gróf Révay István 
pártelnök lesznek. A gyűlésre a pírt taglalt 
ezúton hívja meg az elnökség.

— A PLÉBÁNIA TEMPLOMBAN a va
sárnapi szent misék sorrendjét igy á lapítot
ták meg: Hat órakor csendes mise szent
beszéddel a közönség részére ; nyolc órakor 
szentmise a tanuló ifjuiág részére ; kilenc 
órakor csendes szentmise a honvédség éa a 
leventék részére; tiz órakor szeutbeszéd és 
énekes mise a közönség részére; fél 12 óra
kor csendes mise a közönség té.zfre.

— VALLÁSOS EST A REF. TEMPLOM
BAN. Ma, vasárnap a Soli Dzo Glória diák
mozgalom lévai csoportja a rét. templomban 
eate 6 órai kezdettel vallásos estét rendez. 
Igehirdetés, szavalat, szólóének, e'őadáson 
kivül a diákcsoportokból alakult szavalókórus 
bemutatkozása lesz a műsor egyik érdekes
sége. Belépődíj nincr, mindenkit szeretettel 
hív a rendezőség.

— A LÉVAI SZIVGÁRDA ELŐADÁSA 
ma délután fél öt órai kezdette) lesz meg*  
tartva a Katho'ikus Körben.

PÁLMAY - HÍRADÓ
Rovatvezető:

Tömörkényi Gyula

Szülővárosunk hagyományához híven 
1919-ben Ipnlyságon ünnepeltük meg már
cius 15 ét. Itthon maradt véreink helyett 
ünnepeltük, mert tudtuk, hogy az elnyoma
tás a bátrak torkára is ráforraszlja a szót 
Láván. ,K'gyószisz“ minden fájdalmával ve- 
leéreztünk, amikor a Bars 1919 márciusi 
számában képesbeazéddel igy panaszkodik :

,Éles Fiam I — Ne kivánkozz ki a vé
remből, mert biz'Isten megkeserülöd kora- 
azü'etésed.

Majd egyszer, ha megjön a nyár; piros 
rózsás, fehér lányok és zöld mezők nyara. 
Akkor majd mezítláb és fedetlen fővel is 
befogadlak sok-sok esztendős bölcsödbe.11

Bsjtársak, a nyár megjött I Itt van a piros
fehér-zöld, szabsd magyar Hazánk. Ha nagy 
áldozatok árán jutottunk is hozzá, de mégis 
itt van. Szeressük mint a nagy fájdalommal 
szült gyermekét szereti az anyja.

A mostani március 15 én húsz évi fájdal
munk fog enyhülni. Ebből az enyhülésből 
részt kapunk mi is Palmayak. Kétszeresen 
is részt kapunk. Eöször amikor dicső Hely
őrségünk eskütételére kaptunk meghívást, 
másodszor amikor testületileg jelenhetünk 
meg az ünnepélyen. Program: Mátcius 12 én 
d. e. 10 óra 30-kor gyülekezés (szakaszokba 
és századokba való beosztás végett) a Blthy 
László téren (F.órián szobornál), honnét az 
eskütételre fogunk felvonu'ni.

Március 15-én újból gyülekezünk 4 óra 
30-kor ugyancsak a Báthy László téren és 
felvonulunk a Kossuth Lsjoa téri ünnepélyre.

Ünnepély után a temetőbe megyünk, hol 
a 48 as honvédek sírjánál és a Hősök em- 
lékkereszljénél fogunk tisztelegni, msjd pedig 
elesett bős Pálmay bajtársaink airjait koszo- 
tuzruk üteg.

ELŐRE PÁLMAYI
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— LÉVA KÖZGYŰLÉSÉ. Lév« város 
képviselőtestülete f. hó 10-én tartotta a fel- 
sTabidu'áa után első munksgjű ését. Kiéin 
Ödön polgármester bejelentette, hogy a tanéci- 
teremben kitllggesztette a keresztet, majd 
részletes jelentésben számolt be a ví ros éle 
léről, abból az időből, mig képviselőtestület 
nem működött. A jelentést, mint történelmi 
dokumentumod jövő számunkban lógjuk 
ismertetni. A .Magyar a magyarér.' akció 
nagyszerű működésének méltatása után 
Schubert Tódor indítványára a közgjű és 
köszönő táviratot intézett az akció országos 
vezetőjének, lmrédy Bélánénak és köszönetét 
szavazott a Léván kitünően működő Magyary- 
Kossa Aladárné szociális megbizottnak. Ezután 
a közgyűlés elhatározta, hogy a belügy
minisztériumba kérelmet terjeszt be a csehek 
által nagyközséggé lefokozott Lávának me 
gyei városi rangra való emelése érdekében 
Ugyancsak egyhangúan mondta ki a köz 
gyűlés, hogy kérelmet terjeszt fel Lávának a 
III. lakbérosztályba való sorolása érdekében. 
Lávát ugyanis az V. osztályba — az utolsó 
előttibe — sorolták, amelybe a kis helyek 
tartoznak. Láván a lakások 40—5O°/0 al drá
gábbak, mint amilyen lakbértéritést kapnak a 
köztisztviselők. Ez kihatással van a város 
közgazdasági életére is. A vármegyei hivata
lok elhelyezésével kapcsolatcs kiadások költ
ségeinek fedezésére a közgyü'és 36 ezer 
pengőt szavazott meg, amely összeget a 
vármegyei törvényhatósági bizottság megala
kulása után részletekben visszatérít a megye. 
A lévai helyőrség elhelyezését, gyakorlótér, 
bekapcsoló ut épitését stb it a közgyűlés 
megszavazta. A keresk. min 12 ezer pengőt 
ad Lévának útépítésre, ezt az összeget a 
bekapcsoló útra használják te1. Léva zászlót 
ajánlott fel a helyőrség részére, amit az 
köszönettel fogad. A közgyűlés a koldu'ás 
megszűntetését és a Msgyar Norma sze
rint való megszervezését (a segélyt társadalmi 
u'on összehozni) valamint uj szegényháznak 
létesítését kiadták előkészítés céljából a ta
nácsnak. A .Magysr a magyarért1* akció a 
belső berendezést vállalja. A vezetésre 
ferences nővéreket és diakonisszákat tervez
nek meghívni. A Stefánia Szövetség lévai 
intézetének az 1939. évre 800 pengőt szava
zott meg. Az épüőfélben maradt uszoda 
Ügyében úgy határozott a közgyü'és, hogvha 
az állam a fö dterület tulajdonjogának kérdé
sét rendezi, a város hajlandó az uszodát át
venni, amelyhez 30 ezer pengő szükséges. 
Erre a Msgyar Testnevelési Tanács segélyt 
hajlandó adni. Majd a szükséges öt apaálat 
ügyét tárgyalták.

A bizottságokat a közgyűlés így alakította meg: 
Tanács: Klain Ödön, Schubert Tódor, Hulley János, 
Boros Béla, Nagy Gyula, Prachár István, Dr. Kersék 
János, br. Majthényi László, Hoffmann Árpád, Há- 
mornyik János, Dóka Sándor, Bélik József.—Pénz
ügyi bizottság : Schubert Tódor, Hoffmann Árpád, 
Bándy Endre, Czeglédy Pál, Dr. Huberth Pál, 
Boros Béla, Surányi Béla, Dr. Korpás László, Vida 
Jónás, Kern Oszkár, Stugel Béla, Mischák István, 
Márkus Barna, Vas Jenő, Dénes Zoltán, Dr. Pető 
Imre, Varannay Sándor, ifj. Gyapay Ede. — Épít
kezési bizottság: Csorba Jenő, Prachár István, 
Kostyek József, Elischer József, Guttmann János. — 
Egészségügyi bizottság: Dr Bolemann János, Bőg- 
nerGyula,ifj. tógnerGyula, Szilassy Aladár,Lehotzky 
Béla, Bartos Béla, ifj. Gyapay Ede, Dr. Bándy 
László, Túri Nagy János, Dr Guba János, Dr. 
Czinte Károly, Galambos Endre. — Tanügyi bizott
ság : Bándy Endre, Czeglédy Pál, Cséfalvy József, 
Gasparik József, Koperniczky Kornél, Szabó Vilmos, 
Varga Imre, Dóka Sándor, Heckmann István, Dr. 
Vargha Sándor, Csekey János, Surányi Béla. — 
Mezőgazdasági bizottság : Nagy Gyula, Váczy István, 
id. Dóka Sándor, Tóth Bála, id. Jakab Sándor, 
Kucs Lajos, Szabó Dániel. — Villanytelep üzemi 
bizottság: Kern Oszkár, Boros Béla, Márkus Barna, 
Akucs László, Horatsik Pál, Csorba Jenő. Kostyek 
József. — Nyugdíj bizottság: br. Majthényi László, 
Hoffmann Árpád, Boros Béla, Budaváry László, 
Nagy Gyula, Bella László. — Jogügyi bizottság: 
Dr. Kmoskó Béla, Dr. Balog Sándor, Dr. 
Huberth Pál, Dr. Korpás László, Dr. Var
gha Sándor és Dr. Perger Aladár, Hoffmann 
Árpád. — Könyvtár bizottság: Schubert Tódor, 
Kriek Jenő, Koperniczky Kornél, Kleiszner Pál, 
Bányai Ferenc, Vojtás István. — Tanonciskolái 
bizottság: Suszta Vilmos, Csuvara László, Vida 
Jónás, Danis József. — Vágóhíd ellenőrző bizottság : 
Bógner Gynla, Boros Béla, Túri Nagy János, Nagy 
Gyula. Vörösmarty Mihály, Iványi Tivadar, Akucs 
László, Éder Kálmán, Kiss Sándor. — Szociális bi
zottság : Bándy Endre, Bélik József, Hámornyik, 
János, Czeglédy Pál, Cséfalvy József, Bella László 
Bella János, Vodnák János, Gyuriss József, Dunaj- 
szky Sándor, báró Majthényi Lászlóné, Offermann 
Ágostonná, Schubert Tódorné, dr. Boleman János- 
né, dr. Hubert Pálné, özv. Antal őyuláné, Rudnyán- 

szky Olga. A közgyűlés további tárgyalásáról jövő 
számunkban adunk jelentést.

— JELENTKEZÉS A MÁRCIUS 15IKI 
TÁRSASVACSORÁRA. A márc. 15-iki ünne 
pályek befejezéséin este félkilenc őrskor a 
Katho'ikui Körben tárasavacsora lesz. Jelent 
kezét legkéaőbb 14 én délig a KörbBn, vagy 
Nyitrai és Társa Ötletében. Egy teríték ára 
borral 1 30 P

— A SZMKE ÉS A „MAGYAR A MA
GYARÉRT- ELŐADÁSSOROZATA. F. hó 
13-tól kezdfdóleg minden hétfőn ét pénteken 
a SzMKE lévai helyi szervezete éa a ,M.- 
gyar a magyarért- mozgalom lévai irodája 
díjtalan ismeretterjeaztö előadásokat rendez 
a volt járási hivatal II. emeleti tanácstermé
ben, esténkint 8 órai kezdettel Az elöadá- 
aok célja: megismertetni a város közönségét 
a húsz évi különélőé után bekövetkezett ör
vendetes változás uj helyzetében azokkal a 
társadalmi és szociá is kérdésekkel, amelyek 
fontos tényezői a magyar népi közösség éle
tének — Az ingyenes előadások sorrendje : 
Mire. 13 án: Schubert Tódor, a SzMKE el
nöke bevezetőt mond. ,A lévai magyarság 
társadalmi ösazetéte'e a megszállás alatt-, 
előadó dr. Kersék János, h. városbiró Márc. 
17-én: ,A magyar állam közegészségügyi 
szervezete”, e öadó dr. Oko'lcsányi Bélé, vm. 
tiaztifőorvos. Márc 20-án: „Szegényügyi tör
vények és rendeletek”, előadó dr. Kunsági 
Kálmán, szkfv. fogalmazó. „A szegénység 
problémája-, előadó Magyary- Kossá Aladár- 
né, szoc. előadó. Márc. 24 én : „A szociális 
gondozás-, előadó Lukács Sirolia, a M. V 
K. E. alelnöke ,A segélyezettek lélektana-, 
előadó dr. Imre I ma, szkfv. szoc. e öadó. 
Márc 27-én : „Az állami gyermekvédeém-, 
előadó dr. Szokolay Leó, a szkfv. árvaszék 
helyettes elnöke. Márc. 31-én: .A munka
nélküliség-, előadó dr. Kovrig Bé'a, egyetemi 
tanár.
- „MOVE” MEGALAKULÁSA LEVAN. 

Örömmel értesültünk arról, hogy a Magyar 
Országos Véderő Egyesület lévai csoportja a 
közel jövőben meg fog alakulni. A MÖVE 
Magyarország legnagyobb keresztény és nem
zeti alapon álló társadalmi sport és kulturális 
egyesülése. Az alakuláson és a zászlószente
lésen a MOVE országos elnöksége is részt 
fog venni

— A SZEGÉNYSORSU ISKOLÁSGYERMEKEK 
ebédakciója javára a következő adományok érkez
tek : Drdos-féle kiskéri gazdaság (Kmoskó Imre ut
ján) 2 q burgonya, 13 drb. téli tök; Székely Dezső 
ref. lelkész (Alsó-Szecse) 5 kg liszt, 2 kg zsir; Ad- 
ler Gyula földbirtokos — egy darab hízott birka; 
Streicher József cég 1 q bab, Engel Gyula 10 kg 
borsó, dr. Weisz László 2 q burgonyaIng. Weisz 
Imre 2 q burgonya. A nagylelkű adományokat há
lás. n köszönjük. Léva, 1939 márc. 8, — Bolemann 
Jánosné Zorkóczy Atala.
- A .FOTOÉLET” KIRÁNDULÁSA LÉ

VÁRA. Dr. Gyulvi Ferenc a „Fotoéiet- 16- 
szerkeaztője március 19 én 80 — 100 tagú 
kiránduló csapattal érkezik Lévára. Ezen al
kalomkor a kiránduló táriaság megkoszorúzza 
a lévai orazágzászlót A kirándu'ók fogadása 
éa az országzászló megkoszorúzása déli 12 
érakor lesr. Kérjük a nagy közönség szives 
megjelenését.

— VETÍTETT KÉPÉS ELŐADÁS A KATH. 
KÖRBEN. Dr. Gyu'ai Ferenc a Fotoéiet fő
szerkesztője az általa Lévára vezetett kirán
duló társasággal vetitett képes előadással fog 
kedveskedni Léva város közönségének. Az 
előadás a Kath Körben lesz megtartva már 
cius 19 én d. u. fél hat órai ktzdettel, tet
szés szerinti belépti dij mellett. Az előadá
son Budipzst székesfőváros, a magyar nép
viseletek, filmek as Eucharisztikus kongresz- 
szusról, Szt István napról éa a Fotoéiet ez 
évi kirándulásai lesznek bemutatva.
- ÁPRILISBAN JÖNNEK A SZÍNÉSZEK, 

luké Dezső színigazgató, akinek kerületéhez 
Láva városa tartozik, e hét során felkereste 
Léva város vezetőségét és játszási engedélyt 
kért luké Dezső azintársulata április 15 én 
nyitja meg a lévai szioiidényt, amely hat 
hátig fog tartani. É-deklődéssel és előlegezett 
bizalommal várjuk az uj szintáriulatol.

— LOPÁS Vozár Jánozné ipo'ysági-uti 
lakos bejelentette a rendőrségnek, hogy két 
zsák búzája eltűnt. A rendőrség a nyomozás 
során a búzát a közeli kazalban elrejtve 
megtelálta. Csakhamar kinyomozta a tolva
jokat is Maliaka József és Szenei József 
lévai lakosok személyében.

— A BAROSS-SZÖVETSÉG mára hirde
tett alakuló gyűlését a közbejött egyébb 
rendezések miatt t. hó 19 éré halasztot
ták el.
- A „A MAGYAR A MAGYARÉRT*  ak

cióra befolyt adakozás: özv. Antal Gyuláné 
egy jó karban levő gyermekkocsi. Lsuler 
Sándor 5 P. Koralewzzky Rezső főjegyző 
gyűjtése 64 50 P. Névtelen adakozó 1 P. 
Köszönet érte I

— A CSEH POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI 
BETÉTKÖNYVEK helyett kiá litott takarék
betétkönyvek átvehetők március hó 20 ig 
azon postahivatalnál, ahol átértékelésre be
nyújtották.
- RÁDIÓENGEDÉLYEK FELMONDÁSI 

IDEJE 2 hónap, amennyiben a felmondás a 
hó 8 ig a postahivatalhoz beérkezik. Ha a 
felmondás a hó 8-a után érkezik a posta
hivatalba, akkor a felmondási idő 3 hónap.

— A LÉVAI IPAROSOK vitalitásé*,  életre 
valóságát bizonyítja az, hogy a határvonal
nak közvetlen Láva mellett történt megvo
nása következtében elveszített felvidéki pia
cok helyett kárpótlásul már megkezdték az 
uj piacok keresését a trianoni Magyarország 
határán belü', Lévától nagy távolságokban. 
Egyes lévai iparosok már megjárták a kecs
kémét’, füzesabonyi, esztergomi és Pest-kör
nyéki vásárokat is. Panaszkodnak a nagy 
költségekre, a magas utvámokra. Da jelentős 
az az átmeneti nehézség is, hogy iparosaink 
még nem ismerősök az ottani vidék népi 
„divataival", az ottani lakosság által hasz
nált tormákkal, amihez hozzá kell igazodniok, 
hogyha eredményesen kivánnak fellépni a 
nekik uj piacokon.

TARTÓS ONDOLÁLÁST csakis Ultra X villany
nélküli géppel készítessen BARTOS fodrásznál, 
Léván.

ÓVAKODJUNK A HÁZALÓ FAISKOLAI ÜGY
NÖKÖKTŐL, inért rendszerint harmadrendű pajzs
tetves, nem fajtaazonos gyümölcsfát szállítanak. 
Szerezze be szükségletét közvetlenül Unghváry 
József faiskolájából Cegléden. Árjegyzéket ingyen 
küld.

A VISSZATÉRT FELVIDÉK első alkalommal 
játszhat most az uj magyar királyi osztálysorsjáték 
első osztályán, mely már április 4-én és 5-én lesz. 
A régi időkből jól ismert népszerű Benkö-bank r. t, 
mely egyike az ország legnagyobb és legszerencsé
sebbnek ismert főárusitóinak, örömmel küld 
szerencsesorsjegyeket a visszatért felvidék lakosai
nak. Ajánlatos mielőbb rendelni, mert a sorsjegyek 
nagyon keresettek és hamar elfogynak. A Benkö- 
bank r. t. levélcíme: Budapest, VI. Andrássy-ut 56.

50 ÉVES JUBILEUMA A HOLZMANN CÉGNEK. 
1889-ben alapította Holzmann Bódog Léván a leg
első és legnagyobb divatáruüzletet, melyet fia 
Holzmann Miklós nagy szakértelemmel fővárosi 
nívóra emelve vezet és készséggel áll a n. b. kö
zönség szolgálatára a férfi és női tavaszi divat
újdonságokban.

NEMZETI ZÁSZLÓK, készen és anyagban, min
den nagyságban. Címeres gyapjú zászlók stb. leg
nagyobb választékban kaphatok. Widder, a ma
lommal szemben.

A M. KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉKOT a pénzügy
miniszter megbízásából, a Pénzintézeti Központ ren
dezi és bonyolítja le. Április 4-én kezdődik az uj 
sorsjáték. Sorsjegyek mennyisége F8.000, a nyere
ményeké 44.000, tehát „minden második sorsjegy 
nyer!“ A nyeremények összege közel 10 millió 
pengő. A sorsjegyek hivatalos ára: 3.50, ’/<—7,
'/« 14, '/, 28 pengő, az összes föárusitóknál. A 
jutalom 400.000 pengő, főnyeremény 300 000 pengő, 
ugy, hogy a legnagyobb nyeremény szerencsés eset
ben 7C0.0C0 pengő. Kisorsolásra kerülnek továbbá : 
100.000, 70000, 60.000, 2 drb. 50.000, 2 drb. 40.000 
P. 30.100 P. stb. pengős nagy nyeremények. Külö
nösen jelentősek a 21 drb. 20.000 P. 32 drb. 10.000 
P. stb. nyeremények. Az uj játéktervet készséggel 
küldik el mindenkinek a föárusitók.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Sároczky Sándor, Hármán Erzsébet 

fia Sándor József — Dohány Sándor, Hugyec Ve
ronika leány Veronika — Alföldy Gáspár, Pákozdy 
Ilona leány Erzsébet Mária Kolompár Julianna 
fia Balázs — Bankházy József, Somogyi Mária le
ány Mária Ilona — Dr. Ledényi László, Horváth 
Gyöngyvér fia László Gyula József — Nováky Já
nos Nagy Ilma leány Magdolna Rozália.

Házasság. Lázár Pál László g. kát., Némethy Va
léria Aranka r. kát. — Pirk János r. kát., Bella 
Mária r. kát. — Dr. rápolthi Rápolti-Nagy Tibor 
Imre ref., ibrányi Laczik Juhász Irén Jolán Ilona 
r. kát.

Halálesetek. Ábrahám Rudolf 5 éves — Kovács 
Tibor 19 hónapos — Csudái János 24 éves.



Léva a cseh megszállás alatt
Haljátok a mesét: a népnek
Atyái voltának,
S a mint atyáik vetkezetlek, 
Ök úgy hullottanak;
A megmaradt nép fölsüvölt: 
Törvényt I s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt a gaz merény: 
Nincsen reményi

(VÖRÖSMARTY.)

Az 1919. év juniui*  igen nehéz és su yos 
tnegprűb&ltatások hónapja volt a város ha
zafias közönségének. Míg Láva önfelá'dozó 
fiatalsága fegyverrel védte szülőföldjét és 
nap-nap után komoly harcokat vivőit a té
madó csehszlovák katonasággal, addig más
részt bent a városban a város vezető tértiéi 
szervezték titokban a Taoács-kormány inter- 
nacionális, elnemzetlenitö intézkedéseivel 
szemben az ellenállást.

A város ezekben a napokban i gr moz
galmas táborhoz hssonli ott. A városházán 
Bonyhády Ferenc vezetésével a direktórium 
megkezdte működését. Elrendelte az üzletek 
szocializálását és leltározását. Mindent csak 
jegyre lehetett kapni. Amig a szegény kérel
mező a bevásárlási jegyet a dirrktóriumtól 
megkapta, addig a kálváriák torturáj tt kellett 
végigszenvedoie. A rendőrkapitányságon a 
katonai parancsnokság kapott szállást A hi
vatalokban az átszervezés munkája folyt. A 
bíróság működését azonban beszüntették s 
helyette a direktórium Ítélkezett.

A cseh repülök nap nap után megjelentek 
a város felett a különböző főbb pontokra 
bombákat dobtak. A város polgári lakossá
gának nagy része e miatt a közeli szöliők 
hajiokaiba költözött. Egy-egy repülőtámadáa 
idején valóságos népvándorlás ment az 0 é- 
vák és az Urbánok felé.

A társadalmi élet bent a városban jófor
mán teljesen szünetelt. Az egyletek helyisé
geit a katonaság foglalta le magának. A ká- 
véhátak pedig ciak reggel 7—9 óra között 
lehettek nyitva.

A Tanács kormány Birsvármegye kormány 
zótanéc i biztosává Gróf Antslt nevezte ki, 
aki junius 9 én érkezett Lévára. Misnap el
foglalta hivatalát s a következő kiáltvánnyal 
fordult a város lakosságához:

.Mindenkihez I Elvtársak I A forradalmi 
kormányzótan'cs 36 számú rendeletévé ki
nevezett Birsvármegye kormányzótanácsi biz
tosává Érendelem, hogy a megyéhez tar
tozó városok éa községek politikai és köz
igazgatási megbízottai megbízó-levelükkel ha
ladéktalanul jelentkezni tartoznak. Azon elv
társak, akik ezen felhívásnak nem tesznek 
eleget, a forradalmi törvényszék elé kerülnek. 
E vlársak I A forradalmi kormányzótanács 
nem mint egy hadúrt, vagy mint egy pribé
ket küldött, hogy a hatalmat gyakoroljam, 
hanem örömmel és szeretettel jöttem ide, 
hogy a néppel együtt és önzetlenül do'goz 
zam “

Ssjnos, a múlt eseményei azt mutatják, 
hogy a népbiztos nagyhangú Ígérete csak 
üres beszéd volt. A polgári lakossá; az Ígért 
szeretetteljes gondoskodás helyett csak üldö
zést és megaláztatást kapott a város kom
munista vezetői részéről. A direktóriumok 
nem a külellenaég erősödésével törődtek, nem 
a belső nyomor és nélkülözés leküzdését 
tüsték ki céljukul, de as önző, rövidlátó in
tézkedésekkel a magyar ember lelkének ide
gen központi Tanács-kormány rabszolgáivá 
próbálták átgyurni sikertelenül ezt e népet, 
amelynek líai mind ott küzdöttek hősiesen 
a várost körülvevő lövésaárkokban, mig bent 
a városban és a hivatalokban a vezető nép
biztosok tudatlanságukban és tehetetlensé
gükben a polgárság sorsát keserítették egyre 
nehezebbé.

A lévai direktórium főfeladatául tűzte ki 
maga elé elsösorbon az iskolák kommunizá- 
lását és az egyes társadalmi osztályok meg
szervezését a kommunista párt keretében. 
Elrendelte, hogy az irgalmas nővérek inté
zete, a kegyesrendiek vezetése alatt álló fő
gimnázium, az összes elemi iskolák, polgári,
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kereskedelmi és tanonciskola. Stefánia Árva
ház és a Tanítók IIIze a Tanács-kormány 
lu'sjdonába mennek át. A vallásos érzelmű 
lakosság megdöbbenve és tehetetlenül vette 
tudomásul a direktórium intézkedését. Junius 
4 én összehívták az összes lévai pedagógu
sokat azon célból, hogy Léván is megalaku
lón a Pedagógusok srakszervezete Az érte
kezleten Bonyhády Ferenc ismertette a kor- 
mánv kívánságát. Az értekezleten résztvett 
házi f as érzésű tsuári és tanítói testület az
zal odázta el a kommunista indítványt, hogy 
egy bizottságot kü'denek ki rövidesen a kér
dés alapos megvitatásárr.

Dr. Keráctonyi E'emér népbiztossági re
ferens pedig Pdnkösd vasárnap délutánjára 
a közalkalmazottakat hívta össze azért, hogy 
a szakszervezetüket megalakítsa Ktrácsonyi 
dr. dadogó, tartalmatlan előadása a világ
megváltó eszmékről csak megecá'ositotta a 
hazafias bivataínokok lelkét. Az előadó te
hetetlen vergődésében szánalmas figurát nyúj
tott. A lévaiak dr. Karácsonyi képességeit 
nagyon is jól ismerték a igy vezetőül öt 
senki sem volt hajlandó elfogadni. Majd 
utána Simái Miklós, a búd.pesti I. kerület 
muikásszervezetének elnöke a kommunizmus 
aiapelveit és törekvéseit fejtegette. A közön
ség, felbosszankodva az elöl dók nagyképü, 
üres fec-tegésein, zajosan követelte a gyűlés 
berekesztését. S mai, hogy a nagyobb bot
ránynak elejét vegye, gyorsan befejezte elő
adását. Az egybegyűltek azután egy öttagú 
bizotságot választottak a szakszervezeti 
kérdés tanú mányozására.

A bíróság beszüntette működését, helyette 
a direktórium mellett felállított népbiróaág 
Ítélkezett a felmerül bűnügyekben. Junius 
12 én halálra Ítéltek Su gán András nyitrai 
és Jedlicska József lévai lakost hazaárulás 
büntette miatt. Az elitélteket a homokbényá 
bán lövették agyon.

Mig bent a városban a vörös vezetőség a 
polgári lakosságot rémitgelte különböző vak 
hirek terjesztésével, addig a várost körül
vevő frontokon a crehek ismét nagy erösí 
tést kaptak Több olasz gyártmányú repülő 
gépet kaptak, amelyekkel minden nap táma
dást intéztek az amúgy is nvugtalan város 
ellen. Junius 11-én a Városi Vigadóra dob
tak bambákat, másnap a lévai Takarók épü
letére hullottak a csehek bombái. A kár je
lentéktelen volt, a támadásnak egy halottja is 
volt. Ssbo látván nyomdász éppen hazafelé 
tartott — és a lévai Takarék sarkán a Hon
véd utcába akart fordulni, amikor az egyik 
bomba a lábai elé hulott. Súlyosan megse
besült s sebeibe néhány óra alatt meg is 
halt.

A magyar katonaság puskával és gép
fegyverrel védekezett a caéh repülök ellen, 
azonban sajnos eredményteienü', mert azok 
nap-nap után megjelentek a város felett. A 
katonai parancsnokság magyar repülők ki 
küldetései kérte. Vagre nagynehezeo, Palmay 
erélyes fellépésére a vörös vezérkar egy ma
gyar repülőgépet küldött a lévai frontra. A 
repülőgép junius 13 án jelent meg először 
Léva felett. A lakosság hiáetetlen örömujjon
gással fogadta a magysr repülő*,  amely a 
mír-már lankadó önbizalmat és bátorságot 
h zti vissza Léva népének.

— SALGÓTARJÁNI KIRÁNDULÓK LÉ
VÁN. Dudás János salgótarjáni rendőrfogal
mazó. aki a visszacsatolás után Léván is 
teljeaitett szolgálatot, mintegy 50 tagú sal
gótarjáni kiránduló csoporttal március 25 én 
érkezik Lévára két napos tartózkodásra, a 
felszabadított Léva város megtekintésére. 
Felkérjük Léva város vendégszerető közön
ségét, hogy március 25.-től 26.-ra virradó 
éjjelre ingyen szállást felajánlani szives le
gyen A tisztelt szállásfelajánlókat kérjük 
hogy errevonatkozö bejelentéseiket március
16-ig  Andrási Nlndor városi fogalmazónál 
(Széchényi u. 5 sz. ház, földszint 24 ez. ajtó) 
megtenni szíveskedjenek.

— A „CSÓKOS HUSZÁROK*  — NAGY- 
SALLÓBÁN A Lévai Keresztény Munkás 
Egyesület műkedvelői meghívást kaptak a 
Nagysallói Ku'tur Egyesület vezetőségétől a 
Csókoa huszárok című nagv sikert aratott 
irredenta zenésvigjáték előadására. A rende
zőség f. hó 15 iki nemzeti ünnepen tesz ele
get a meghívásnak és az ünnepélv fényét 
emelve kapcsolódik bsle a Kultur Egyesület 
munkájába.

Nyilttér*)
NYILATKOZAT.

Alulírott a Hegyesi Irén féle Mussolini utca 
17. szám alatti üzlethelyiségben úri és női 
divatáru üzletet kívánok folyiatni, miért is 
felhívom a nevezett hitelezőit, hogy követe
léseiket nálam az ezen hirdetmény közzététe
létől számított 8 napon belül bejelenteni 
szíveskedjenek.

NYITRAI JÓZSEF 
lévai lakos.

“) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a szerkesztőség

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat. — Hanglemezek. 8.45 Hi
rek. 10 XII. Pius pápa Őszentsége koronázása, köz
vetítés a Vatikánból. 12 Az Operaházi Zenekar mű
sora. 13.45 Hanglemezek. 15.45 A rádió szalonze
nekara. 16 30 „Helyszíni közvetítés 1848 március 
15-én Pestről". 17.10 Simenszky \ aléria zongorázik. 
18 15 Lovászi Ferenc cigányzenekara. 19.30 Mária 
Terézia I honvéd gyalogezred zenekara 20.20 
Sporteredmények. 20 3) „Magyar-ruszin est-. 21.40 
Hirek. 22 Csiri László cigányzenekara (a kassai rá
dió műsorából). 23 Tánc emezek. 0.05 Hirek.

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

Hirek. 10.46 „Az 1879-i szegedi árvíz (felolvasás).
12.30 Hirek 13.30 Csorba Dezső cigányzenekara. 
14 35 Hirek. 16.15 Diákfélóra. 16.45 Hirek. 17.15 A 
Rákospalotai Iparos Dalkör műsora. 18 „Népek ta
vasza". 18.30 „A csillagok kialszanak", hangjáték. 
20 20 Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40 Hirek. 
22 Dénes József cigányzenekara, Orbán Sándor 
énekel. 23 Szalonötös. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 A „Nemzeti Dal" (felolvasás). 12.10 
Hanglemezek, lz.30 Hirek. 13.30 A rádió szalon
zenekara. 13.35 Hirek. 16.45 Hirek. 18 Gyászünnep
ség (Panachida) a munkácsi hősi halottak emlekere. 
18 50 „Hubay-dalok es hegedüszámok" (a szerző 
halálának évfordulóján). 19.30 Az. Operaház elő
adása: „Falstaff". 2 i.IO Hirek. 21.15 Hirek. 10.20 
Pertis Pali és cigányzenekara. 0.05 Hírek.

Szerda
BUDAPEST. 8 Szózat. Majd: „Nemzeti Dal", el

mondja Kiss Ferenc. 8.10 hanglemezek. 8 45 Hirek.
12.30 Magyar! Imre cigányzenekara. 13 40 Hangle
mezek. 15 Fuvoszenekara 16.40 Budapesti Hang
verseny Zenekar. 18 „A magyar vers története", 
bevezeti Illés Gyula, szaval Lehotay Árpád 18 30 
„Boka Rozália lakodalma" előadás, közreműködik 
Kóczé Antal cigányzenekara. 19.30 Sporteredme- 
nyek. 19 40 „A zenelö óra", színmű 3 felvonásban.
21.40 Hirek. 22 Operaházi Zenekar. 23.10 Csorba 
Gyuja cigányzenekara. 0.05 Hirek

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

Hirek. 12.10 A rádió szalonzenekara. 12.30 Hirek.
13.30 Suki Tóni cigányzenekara. 16.10 Magyaror
szág—Franciaország válogatott csapatai közötti 
labdarugó mérkőzés II felideje (beszelő Pluhár I.)
17.40 Hírek. 19.45 „A becsi keringő története", fel
olvasás (közreműködik a Budapesti Hangverseny 
Zenekar). 21.40 Hírek. 22.30 Hanglemezek. 0.05 
Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Temesváry János mélyhegedűn játszik, 
zongorakisérettel. 12.40 Hirek. 13 Állástalan Zene
szek Szimfonikus Zenekara. 14.35 Hirek. 16.15 Di
ákfélóra. 16 45 Hirek 17.50 Sportközlemények. 18 
'lánclemezek. 19 30 Közvetítés az Operaházból: 
„Hoffmann meséi". 20.30 Külügyi negyedóra. 21.30 
Hirek. 23 A rádió szalonzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 10.15 „Ifjúsági rádió. 12.10 Országos Postás
zenekar. 13.30 Hanglemezek. 14 35 Hírek. 16.45 
Hirek. 17 10 Hegedűs Gyula cigányzenekara. 18.20 
A rádió szalonzenekara. 20 „Sáros-szepesi vidám 
est". 21.40 Hirek. 22 Beszkárt-zenekar. 23 Jazz- 
zenekar. 0.05 Hirek.



1677—1938. szám.

Hirdetmény.
Felhívom a város adózó közönségének fi

gyelmét arra, hogy úgy az állami, mint a 
községi adók csak a városi pénztárnál fizet
hetők.

A hátralékos, vagy a már végrehajtás utján 
szorgalmazott adókat a megbízott városi 
végrehajtók is jogosultak felvenni nyugta 
ellenében.

A megbízott városi végrehajtók fényképes 
igazolvánnyal vannak ellátva, miért is felhí
vom a város adózó közönségét, hogy adó
fizetéseket csak olyan egyének kezeihez tel
jesítsen, kik személyazonosságukat és adó
beszedésre való jogosultságukat a város által 
kiállított, bélyegzővel ellátott igazolvánnyal 
tudják bizonyítani.

Léva, 1939. március hó 10.
KORALEWSZKY Dr. KERSÉK

jegyző. h. városbiró.

Bars és Hont k. e. e. vármegyék alispánjától. 

Szám: 1362—1939.

TÁRGY : Vármegyei altisztek egyen
ruhával való ellátása.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Bars és Hont k. e. e. vármegye központi 

és járási szolgálatot teljesítő altisztjei részére 
az 1939. évi járandóságukat képező forma
ruhák szállítására versenytárgyalást hirdetek.

Az árajánlatokat legkésőbb 1939. március 
hó 20 án, hétfő déli 12 óráig kell az alispáni 
hivatalban benyújtani.

Csak szabályszerűen kiállított aláirt, pe
cséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett 
és közvetlenül vagy posta utján beadott aján
latok vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlatokat 
„Ajánlat az 1362—939. sz. versenytárgyalási 
hirdetményben kiirt vármegyei altiszti forma
ruhák szállítására" felirattal kell ellátni.

Az ajánlatokat az alispáni hivatalban Léván 
1939. március hó 20-án, hétfőn déli 12 órakor 
bontják fel, melynél az ajánlattevők, vagy azok 
igazolt képviselői jelen lehetnek.

Ajánlatok a következő formaruha darabokra 
teendők:

14 drb. zubbony, sötétkék posztó, egyszerű 
négyszegletes zsinórzással.

14 „ nadrág, sötétkék posztó pantalló.
13 „ sapka, sötétkék posztó és 1 drb.

soffőr sapka.
14 „ köppeny, sötétkék posztó, pasz-

poilozva.
1 „ mente, sötétkék posztó attila zsinór

zással, vatelinnel bélelve, fekete 
bársonyból szegéllyel.

1 „ attila, sötétkék posztó, négyszegle
tes zsinórzással.

1 „ csizma nadrág, sötétkék posztó,
négyszegletes zsinórzással.

1 „ csákó, sötétkék vitézkötéssel és
forgóval.

14 „ zubbony, sötétkék mosó vászonból.
14 „ pantalló „ „ „
Az ajánlattevők a végleges döntés megtör

téntéig kötelezettségben maradnak.
A szállítandó ruhadarabok, szövet, vászon 

és zsinóranyaga megmintázandó és a minták 
az ajánlathoz csatolandók. A munkálat teljesí
téséhez — amennyiben az egyáltalán lehetsé
ges, — hazai gyártmányú anyagokat tartozik 
a munkát vállaló felhasználni és a formaruhák 
előállításához helybeli, oly munkásokat tarto
zik alkalmazni, kik államhűség tekintetében 
kifogás alá nem esnek.

Fentartom a vármegye közönsége részére 
azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok kö
zül az árakra való tekintet nélkül, szabadon 
választhasson.

A szállító vállalkozó járandósága a tényle
ges megtörtént átvétel után fog kifizettetni.

Ha a nyertes ajánlattevő a hozzá intézett 
felhívás vételétől számított .8 napon belül a 
szerződést alá nem Írná, Öt az ajánlatától 
visszalépésnek kell tekinteni.

aqifSzáz

Egyebekben a szállító a 98.500 — 1929. sz. 
B. M. közszállitási szabályrendelet 16. és 17. 
§-aiban, illetőleg a 39.717—936. 1. M sz. 
rendelettel kötelezővé tett hogy a 19 szab
ványlapon foglaltaknak köteles magát alávetni.

Az árajánlatban úgy az egységárra, mint az 
összárra vonatkozó rovatok kitöltendők és az 
utóbbi végösszegezendö.

Léva, 1939. március 1.
SÁSKA 
alispán.

E. 3947—1936. sz. 1939 vghtói 15. szám.

Árverési hirdetmény
Dr. Korpás László ügyvéd által képviselt dr. Ja- 

novits László és még öt végrehajtató társa javára 
328 P, 98 P 71 f, 407 P 25 f, 5 P es 127 P 42 f. 
töke és több követelés járulekai erejéig a lévai 
járásbíróság 1937 E 1191. F. 2104. F 2610. E 1465 
és 1938 E 982. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1937 
május 19-én 1937 Vili. 13, 1937 X 12, 1938 III. 26, 
1938 IV. 21, 1938 VI 23-án lefoglalt 1.570 P-re be
csült ingóságokra a lévai kir. járásbíróság fenti sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t e. 20. §-a alapján a fent megne
vezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő 
más foglaltatok javára is az árverés megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatba nincs végr. szenv lakásán, 
üzletében Léván Felszabadulás ut alatt leendő meg
tartására határidőül 1939. évi március hó 23. 
napjának délelőtt 9 órája tűzetik ki, amikor bi- 
róilag lefoglalt bútorokat, rádió, esztergapad, 
cséplőszekrény, bicikli, benzinmotor, könyvek s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés mellett, esetleg becsárun alul is el fogom 
adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási 
ára egyezer pengőn felül van, az 5.610-931 M. E. 
számú rendelet értelmében csak azok árverezhet
nek, akik a kikiáltási ár egytizedreszét bánatpén
zül leteszik.

Léva, 1938 február 23.
TÓTH ARTÚR

kir. bir. végrehajtó, 
mint bírósági kiküldött.

F. 937—1937. szám. 1939 vghtói 16 szám.

Árverési hirdetmény
Dr. Korpás László ügyvéd által képviselt Frasch 

Béla és a lévai betegsegélyző pénztár javára 
jaszenák Mihály ellen 255 P és 71 P 60 f tőke és 
több követelés járulékai erejéig a lévai kir. járás
bíróság 1937. évi F. 1258. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedőtől 1937 május hó 26-án, lefoglalt 461 P 42 
fill. becsült ingóságokra a lévai kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1098. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján a fent 
megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltok javára is az árverés megtartá
sát elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí
tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba nincs végr. szenv. 
lakásán, üzletében Léván Simor utca 1. sz. alatt 
leendő megtartására határidőül 1939. évi március 
hó 20. napján délelőtt 9 órájára tűzetik ki, ami
kor a biróilag lefoglalt bútorok, préselő gép., vil
lanymotor, ventilátor, hengerelő gép, s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon 
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer 
pengőn felül van, az 5.610—931 M. E. számú ren
delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a 
kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.

Léva, 1939. évi február 27.
TÓTH ARTÚR

kir. bir. végrehajtó, 
mint birósági kiküldött.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

1/ . használt fagylalt jégszekrény
l\6VeSet 3 tégelyes jitányos áron 
eladó Rónai Ella cukorka üzletében. 352

Tanuló

Szoba,

felvétetik Weiner Zoltán lakatos 
mesternél. 353

Varrógép női kis Singer, jókarban 
eladó. Kákái ut 74. 356

elős?oba, konyha, speiz 
utcai kiadó Jókai u. 11.

szép
360

r i I ' * ' I l iratokról, rajzokró,
iOtO“kOpi3K3t az eredetivel telje
sen egyenlőket, Foto Rusznyák készít, Léva.

362

r elsőrangú karban lévő komplett üz- 
Cgy letberendezés (alkalmas drogéria, il
latszer és fűszer) jutányos áron azonnal eladó. 
Megtekinthető Verebély, Zsitva utca 61. 363

Gyümölcsfák kaphatók Miile Ká
roly Tüzér ut 1. 265

Dl ll L különbejáratu,bútorozott szoba fürdőszoba-
használattal 15-től kiadó. Ferenc József u. 2.

367

üzlethelyiség és szoba, konyha 
kiadó. Báti-u. 2. 372

C 'J "1. önálló, gyors munkaerőt □ egednOt, keres, azonnali belépésre, 
Hajdú Sándorné női divatszalonja. Deák Fe
renc utca 2. szám. 375

rí J ' L ' I Szobon a dunapar- CladO nazak. tón egy 4 lakásos 
emeletes, uj adómentes épület, gyönyörű he
lyen, olcsón eladó, esetleg itt Léván elcserél
ném. Ugyanott csak a főutcára néző ház, 
benne pékség és vegyeskereskedés 2 lakás
sal és még egy a főutcán 2 szobás összkom
forttal, főleg nyugdíjasoknak nagyon megfelelő 
hely. Érdeklődni Hidasi Pál sütőmesternél, 
Léva, Bem utca 1. 376

I | I . -,l I ' Tisztelettel ér-Uzletathelyezes. tesitjük Léva és 
vidéke n. é. közönségét miszerint üzletünket 
ápr. 1 töl Weinberger magnagykereskedö há
zába, Báli utcai oldal helyezzük Kérjük to
vábbra is b. pártfogásukat. Steiner József 
butorkereskedés. Kovács ruhaüzlet mellett. 377

Szoba, konyhabútor, alig használt, szép, 
elköltözés miatt eladó. Kisfaludi

utca 10. (Kasznárság).

r ■■ • gyakorlattal és Ízléssel,
i OVarOSI szabónő munkát vállal, 
telep, Vitéz u. 16.

378

női
Uj-
379

j I - I modern 3 és 4 szobásak, tel- 
LaKaSOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175
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ÍEI-Ja Ladány> utca 7. számú ház. Bö- 
LlaUO vebbet a kiadóban.

a város közepén cca 500 
upilOlelcK D-öl jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.

L1 -I. kerékpár eladó. Kovács fod-
naSZnalt rásznál, Munk-ház._____ 294

Szőlőoltványok : 
csemegekülönlegességekben, fajtisztán leg
olcsóbban kaphatók. Badacsonyvidéki szőlő 
helyi kezelősége Tapolca (a Balaton mellett,) 
Helyi megbízottunk : Dubovszky János, Léva. 
Gömbös Gyula u. 1. sz. 265

Húzás április 4 és 5-én
Ne feledje az uj sorsjátékhoz osztály
sorsjegy szerencseszámát levelezőlapon 
vagy telefonon — nálunk megrendelni 

BENKŐ BANK R. T.
Bpest, VI. Andrássy u. 56. Tel. 128-647.

TÚRÁN,
FELVIDÉK,
NEM, NEM, SOHA I
THEBRIS másoló írónők a

Schuler József
Részvénytársaság — Budapest,

kiváló minőségű magyar 
gyártmányai

Az uj

42. m. kir. osztálysorsjáték
ismét óriási nyerési esélyeket nyújt.

Az első osztály főnyereményei :
I. osztály 30.000 pengő

II. osztály 40.000 pengő
III. osztály 50.000 pengő
IV. osztály 60.000 pengő

PENGŐ 700.000 PENGŐ

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szakiizletében — Léván.

Jutalom és nyeremények: 
400.000 70.000 40.000
300.000 50.000 30.000
100.000

21 drb á 20.000. 32 drb á 10.000. 
stb., stb., pengő, összesen közel 
10 millió pengő készpénzben. 
A húzás április 4-én kezdődik 

88.0Q0 sorsjegy közül 44 000 darabot ki
sorsolnak, tehát a sorjegyek fele nyer! A 

sorsjegyek hivatalos ára osztályonként:

A megrendeléseket (akár személyesen, telefo
non vagy levélben) a hivatalos főárusitók a 

leggondosabban és diszkréten intézik el.

! Nyolcad Negyed Fél Egész
3'1, 7 14 28

pendő pengő | pengő I pengő I

Ozv. BERNSÜTZ JÁNOSNÉ
KEFEKŐTŐ

LÉVA, BÁTI UTCA 2. SZÁM.

I

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítjük az alant felsorolt 
intézeteknél biztosítottakat, hogy szö
vetkezetünk a m királyi minisztérium 
9000—938. M. E. számú rendelete ér
telmében a következő cseh-szlovák biz
tosító intézetek üzletá’.lományát vette át

SLAVIA
KÁRPÁTIA 
ROLNICKÁ 
HASICSKÁ
KORUNA 
PRAHA 
CSECHOSLAVIA
NATIONALE 
DOMOV-SLOVÁKIA

Felkérjük a felsorolt intézeteknél biz
tosított ügyfeleinket, hogy kötvényei
ket az átírás céljából — irodánkban 
(Léva, Kálvin-udvar első emelet) 
bemutatni szíveskedjenek. Ugyanakkor 
a befizetést igazoló ellsmervenyeket is 
kérjük felmutatni. — — Tisztelettel :

Gazdák Biztosító 
Szövetkezete
BUBAPEST,

LÉVAIFÖKÉPVISELETE.

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy Léván 
f. hó 16-án, Mussolini u. 17. sz. alatt, saját házamban 

úri és nőidivatáru üzletet 
nyitok. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását.

Kiváló tisztelettel :

NYITRAY 
JÓZSEF 
divatárukereskedő.

CORDATIC
A TÖKÉLETES AUTÓGUMI

Telefon:

148.

Összes méretben raktáron tartja :

Tatár Garage
Léva, Horthy Miklós-ut 3.
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A RÉGI HÍRES

„KISPISZKOS"
SÖRCSARNOK

(Budapest, IV., Curia u. I.) Ferenciek terénél. 
SCHWETZ utóda BABOCSY JÓZSEF. Várja 
a felvidéki vendégeit az ismert ételkülönle- 

geségekkel és kitűnő sörével.

MAGYAR
MAGTENYÉSZTÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Istvánkirály Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky u. 8. 
A nyugati pályaudvar közelében. 

Felvidékieknek 20 "tó kedvezmény!

MONORI MAGKERESKEDÉSE 
BUDAPEST, Vili, RÁKÓCZI UT 7.

Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb )
leszállított áron kiárusítok 11!

VÁMOS MÓR
üveg-, porcellán- és díszműáruk Léva.

Fajtiszta, fajta azonos, legmaga
sabb csíraképességü mezőgazdasági, 
konyhakerti és virágmagvak.

Tavaszi képes főárjegyzékünk megje
lent, — bárkinek INGYEN küldjük !

Üzlet áthelyezés I
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt 
vevőimet, hogy a „SIMLÓN“ divat
áru házamat ideiglenesen Hitler utca 
1. szám alá helyeztem át. — Szives 
pártfogásukat — továbbra is kérem:

HEGYESI E.

HANfiOS APOLLO M0Z6Ó

Marc. 12-en, vasarnap 2-4-6-8.15 órakor 
Különleges kalandortörténet, amely a 
Singaporei őserdők titokzatos és izgal
mas világába vezeti el a nézőt. A Pa- 
ramount milliós filmé. Az emberek hő
siességének megrázó drámai nagyfilme: 

BULU a fehér tigris 
Főszerepekben: 
Cambell, Mac

Előajáték : Hangos híradó.

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

Colin Tapley, Luise 
Noel, Spencer Tracy. Baroska |. Léva Horthy Miklós-ut 43. sz. y Telefon szám: 130.

13- án, este
14- én, este
15- én, este

6 és 8.15 órakor
6 és 8.15 órakor
6 és 8.15 órakor

a magyar film-

Március
Március
Március

A legmagyarabb film, 
gyártás büszkesége. Eredeti fiímoperett, 
nagyvonalti rendezés, mövészi teljesítmény

Fehérvári huszárok 
(Hét szál rózsa) 

Főszerepekben : Egry Mária, Págen A., 
Kabos, Peéry Piri, Aerky Lili, Pethes.

Előjáték FOX hangos híradó.

Márc. 17-én, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Márc. 18-án, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Márc. 10-én, vasárnap 2,4, 6, 8.15 órakor 
Nagy bemutató film, idénysláger. Gaál 
Franci legnagyobb sikere. — Szerelem, 
nóta, tánc, kacagtató félreártések, re
mek helyzetkomikumok jellemzik ezt a 

kiváló filmvigjátékot

TAVASZI PARÁDÉ
További szereplők: Wolf Albach Retty, 

Theo Lingen, Paul Hörbiger 
Előjáték MF1 hangos híradó.

I

Ma vasárnep 2—4—6 és 8.15 órakor 
(2 órakor filléros helyárak)

Óriási sikert arat Kabos Gyula ra
gyogó vigjátéka a

PAPUCSHÓS
További szerepekben: Erdélyi 
Mici — Pethes — Sándor — 
Vaszary Piri — Kertész De
zső és Bilicsi Tivadar.

Március 13—14—15-én, 
hétfőn és kedden) 6 óra
kor és 8.15-kor, (a 6 órai 
előadások néphelyárakkal) 
szerdán 2—4—6 es 8'15 
órakor (2-kor fill. helyárak

A rend katonái
G—MÁN

Az amerikai rendőrség gi
gászi küzdelme az alvilág 
ellen. — Szigorúan csak 

felnőtteknek !

JÖN a legjobb szereposztásu és legvidámabb magyar film:

Ida regénye
Irta: GÁRDONYI GÉZA.

Bemutató:
Márc. 16-17-18-19 és 20.

Tnray—Jávor—Gombaszőgi
—Ágay—Gózon - Máli — Rajnay — 
Somlay—Berky

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában. Léván


