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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

ÚJBÓL BARSBAN LEGYEN A FOGADALMI 

ÜNNEP
(Ky) Országszerte nagy az érdek

lődés Léva iránt. A tavasz és a 
nyár meginditja a leomlott trianoni 
határon túl élő nemzettestvéreink 
seregét ősi városunk felé. Szeretet
tel várjuk őket.

A hajdani lévai diákok, az év
százados főgimnázium egykori nö
vendékei is szervezkednek már, hogy 
testületileg jöjjenek Lévára régi Al
ma Matereik uj akusztikáját kipró
bálni, hogy hangzik benne most a 
diadalmas magyar szó, a zengő ma
gyar beszéd, a huszévi száműzetés 
után. A világszerte hangoztatott 
cseh demokrácia és a masaryki hu
manizmus szelleme ugyanis nem 
tűrte meg ezekben a tanintézetek
ben a magyarnyelvű tanítást, szám
űzte belőlük a magyar szellemet. 
Jövőbe néző szemével igy akarta 
rombadönteni azt a magyar kullur- 
várat, amit Léva jelentett itt a nyelv
határon kisebbségi életünkben. A 
felfuvalkodottság és nagyzási mánia 
azonban elkápráztatta a cseheket 
és az Európában feltámadt nacio
nalizmus friss erői által felkavart 
szellő megmutatta, hogy a cseh fák 
sem nőhetnek az égig.

Igen, országszerte melegen érdek
lődnek Léva iránt, ennek bizonyí
téka az IBUSz értesítése is, amely 
azt közli Léva város vezetőségével, 
hogy április második felében a ma
gyar államvasutak igazgatósága Fil
léres vonatot tervez Lévára indítani. 
Tehát megindul Léva felé is az 
idegenforgalom áradata.

A magunk részéről csak helye
selni tudjuk azt az uj idegenforgalmi 
politikát, amit mostanában kezde
ményeznek Budapesten. A külföldi 
idegenforgalom mellett szükségünk 
van egy belső idegenforgalom meg
honosítására is. Kodály Zoltán irta 
évtizedek előtt, hogy a magyarok 
előbb ismerkednek meg Párissal, 
mint pl. Kézdiszentlélekkel. Tökéle
tesen igaza van Kodálynak. Ismerje 
meg a magyar ember először saját 
országát, saját hazájának természeti 
szépségeit, történelmi nevezetessé
geit és csak azután rohanjon a 
külföldre.

Csak helyeselni tudjuk Léva ta
nácsának azon gondolatát is, amely 
szerint elhatározta, hogy akciót in
dít annak érdekében, hogy most, 
amidőn Barsvármegye egyelőre leg
alább egyrészében ismét megala

kult, Fogadalmi Ünnepét Léván tart
sa, aminek érdekében érintkezésbe 
lép a Budapesten székelő Barsvár- 
megyei Egyesülettel.

Ugyanis a kuruc hadjárat után, 
az 1709. évben óriási pestisjárvány 
pusztított Barsmegyében, amelynek 
szerencsés megszűnése után Bars- 
vármegve törvényhatósága 1714. 
május 2-án, a garamszentbenedeki 
vármonostorban tartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy örök hálából, a 
vármegye legrégibb történelmi em
lékének, az ezeréves garamszent
benedeki apátságnak színhelyén fo
gadalmi kápolnát építtet, 1500 fo
rintos misealapitványt tesz és min
den évben május 3-án, a szent ke
reszt feltalálása napján Fogadadalmi 
Ünnepet tart. A cseh uralom alatt 
megszüntették a vármegyerendszert, 
a Fogadalmi Ünnep, amelyen ré- 
gente a főispánnal az élén résztvett 
a törvényhatóság, hivatalos jellege 
megszűnt, csupán a nép tartotta 
meg bucsujárás formájában. Mig 
régenté magyar és szlovák szent
beszédek hangzottak ezen az ün
nepen, a csehek a magyar szent
beszédet is megszüntették. De az 
emlékezés nem halt ki a barsi szi
vekből és a Fogadalmi Ünnepet Bu
dapesten a Barsvármegyeiek Egye
sülete rendezésében tartották meg.

Most, amidőn ismét szabadon ün
nepelhet itt a magyar lélek, a barsi 
ősök kegyeletes elhatározását ismét 
a szabad Barsban kell megtartani, 
ezzel is dokumentálni itt a határon 
a jogfolytonosságot.

A SzMKE az egységes magyar kultúrpolitika 
hordozója

A Szlovenszkói Magyar Kultur Egyesület
nek az snysországhoz visszscsatolt része 
országos közgyűlését Komáromban tartotta. 
A közgyűlésen mintegy 150 helyi szervezet 
képviseltette magái. Megjelent Antalfia Antal 
miniszteri tanácsos, Czakó István miniszteri 
osztálytanácsos. Megjelentek a fs'usi éa 
városi lulturirunkások, hogy hitet tegyenek 
az élő felvidéki szellem mellel*,  hogy meg
dönthetetlenül bizonyítsák, mennyire élt a 
felvidéki magyarságban mindig a magyar 
kultúra szeretete, hogy kifejezést adjanak 
annak, hogy mindig is as egységes, szétvá- 
laszthatatlan magyar művelődés érdekében 
dolgoztak.

A közgyűlés legkiemelkedőbb pontja Schu
bert Tódor mélyenszántó elnöki beszéde volt.

— Húsz esztendő minden vágyakozása,

Természetes azonban az, hogy 
magunknak is gondoskodni kell ab
ban az irányban, hogy vendégeink 
ne csalatkozzanak és megtalálják 
itt azt, amit várnak. Az olcsó és jó 
ellátás mellett gondoskodni kell jó 
idegenvezetőkről is, akik ismerik a 
város múltját, otthonosak a város 
történelmében Nem mulaszthatjuk 
el ismételten felhívni a figyelmet 
arra, hogy történelmi helyeinket 
emléktáblákkal kell megörökíteni. 
Ezek a kellő szövegű emléktáblák 
kiemelnék a város történelmi lelkét 
a múlt homályából. Elismeréssel 
kell adóznunk a Magyarországon 
élő lévai öregdiákoknak, akik terv
be vették a gimnáziumon és a ta
nítóképzőn ilyen emléktáblák elhe
lyezését. Ugylátszik, hogy nekik, a 
várostól távolélőknek, a város em
lékét a lelkűkben ringatóknak több 
éztékük van ehez, mint itt a város
ban élőknek.

A Bars hasábjain már harminc 
év előtt, 1909. májusában vetődött 
fel a gondolat, hogy az 1849 iki 
nagysallói diadalmas csatának lévai 
vonatkozású emlékeit márványtáb
lákkal kell megjelölni, hogy „az a 
szent hely a magyar nemzet leg
válságosabb, legdicsőbb korszaká
ban temploma volt a nemzeteket 
éltető érzésnek, a hazaszeretetnek."

... De sok megörökítésre váró 
történelmi emlékünk van 1849-en 
kivül is 1 Annak a megállapítá
sára, hogy mit kell Léván megje
lölni, hozzáértőkből bizottságot kel
lene alakítani, mégpedig sürgősen, 
hogy az idegenforgalom megindu
lása előtt az emlékek elkészüljenek 
és díszítsék történelmi városunkat.

soha fel nem adott reménye vált eleven 
valósággá, — mondotta többek között — ma 
már iámét szabad földön, szabad magyarként 
gyűltünk össze e helyen, a magyar kultúra e 
diet őségéi várában, ahol az elmúlt huss 
esztendő alatt oly gyakran jöttünk össze, 
hogy a legnemesebb fegyverekkel küzdjünk 
nenzeti életünkért, nyelvünkért, kultúránkért. 
Húsz esztendeig harcoltunk egy feltörekvő 
nép fiatal, türelmetlen nacionalizmusával 
rzsn ben. Ez a küzdelem eredményekben 
gszdigon folyt le. S most, amikor az ellen
séges haderő elvonult, felteszem a kérdése
ket : Szabad-e a harcban megedzett, tapasz
talak kban gazdag csapatainkat szétereszteni, 
megsiflnt-e ezeknek a csapatoknak hivatása, 
nincs e már több feladat, amelyek elvégzését 
az idő sürgeti?



Etekre a csapatokra még szükség van! 
Nem akad senki, aki azt mondhatna, hogy a 
StMKE már betöltötte hivstását s reá nincsen 
szükség. Lehet-e azebb a magasztosabb hi- 
vatáaa egy egyesületnek, a így az egyea em
bereknek ia, mint réaztvenni abban a nagy 
nemzetneveléai munkában, amely testben a 
lélekben egészséges, uj, friss nemzedéket 
akar szembeállítani a mai idők viharával. At 
iskolánkivüli népoevelést tokozott intenzivi- 
tással kell folytatnunk. Soha nem szabad 
elfelejtenünk, hogy jövendőnk egyedüli biztos 
alapja a nemzet lelki s szellemi egysége : a 
SzMKE hordozója akar lenni az egységes 
magyar nemzeti ku’tu'politikáoak. Működésé
nek ki kell terjedni a magyar társadalom 
minden rétegére.

Le kell számolnunk már egyszer azzal a 
régi, beteg felfogással, amely a „nép" fogal
mát a müreletlenséggei, a kapzsi földéhség- 
gel, az alacsony erkölcsi felfogással kapcsolta 
össze, s azt gondolta, hogy a nép leikéből 
hiányoznak azok a finomabb, emelkedettebb, 
a temesebb érések, amelyek kizárólag a 
tanult ember sajátjsi. A lélek örökkévaló 
nemes vonásai nem a tanulás, nem a vagyoni 
viszonyok, vagy társadalmi állás, sem foglal
kozásadta előnyökből születik. Hí a magyar 
intelligencia, s elsősorban az ifjúság, ezt a 
munkát történelmi hivatásának s kötelessé
gének ismeri fel, akkor uj társadalmi életnek 
veti meg alapját, amelyben minden réteg 
egymássá1, s egymásért él, tökéletes lelki 
egységben, amely a mai tudatos nacionaliz
musok erőszakos korszakában egyetlen biz
tosítéka népü ik életbenmaradásának I

A polgármester jelentése Léva életéről
K'ain Ödön polgármester a képviselőtestü

let első munkagyűlése elé je'entést terjesz
tett, melyből az alábbiakat közöljük :

Városunknak 1938. évi november hó 10 én 
bekövetkezett felszabadulása mindéi tekin
tetben gyökeres változást idézett elő Léva 
életében. Hiábavalónak bizonyult a cseh
szlovák kormányzat minden erőfeszítése, mely 
arra irányult, hogy Láva magyar jellegét el
homályosítsa és megbontsa. B .-bizonyu l, hogy 
a 20 év alatt idetelepitett közalkalmazottak 
elköltözése és a magyar jellegüktől meg
fosztott iskolák idegenajku növendékeinek 
eltávozása után, újból teljes egészében fel
éledt Léva elnyomott magyarsága. Felszaba
dulásunk óta ismét büszkén hangzik a ma
gyar szó városunk falai között és a Koháryak 
városa, Dobó litván és Vak Bottyán végvára 
uj magyar élet reménységével kész betölteni 
hivatását, amelyre a sors itt a nyelvhatár 
szélén rendelte.

Az imperiumvállozás mindenkor nehézsé
gekkel járt, ezen városunknak is át kell 
esnie. De reméljük, hogy városunk köz
szelleme leküzdi a felmerü ö akadályokat és 
ha átmenetileg mutatkoznak ig némi zavarok, 
egységes akarattal és kitartó munkával foko
zatosan megszüntethetők és Láva városának 
é'ete nem fog hanyatlásnak esni, hanem 
siketül felvirágoztatását biztosítani.

A felszabadulást megelőző hetekben a fel. 
szabadulás alatt és az utána következő na
pokban lankadatlan szorgalommal vett részt 
a város ügyeinek intézésében Boros Béla 
helyettes városbiró, aki a tisztségéről való 
lemondásáig példát adott a városát szerető 
polgár önzetlenségéről. A járási katonai pa
rancsnokság rendelkezésével a városbirói 
teendők ellátásával Klaiu Ödön ny. városi 
főjegyző bízatott meg, első helyettes város- 
birónak dr. Kersék János ügyvéd, másod
helyettes városbiróvá Hulley János husiparos 
neveztetett ki. A városi elő járóságra és a 
hivatalok személyzetére su'yos feladatok há
rultak a sürgős munkálatok és intézkedések 
lefolytatása következtében, amelyek a fel
szabadulással voltak kapcsolatosak.

Rendkívüli munkálatokként került lebonyo
lításra a felszabadulással egyidejűleg a nagy
mérvű katonai beszállásolás, s Léván újonnan 
szervezett hivatalok elhelyezése, a legkülön
bözőbb statisztikai adatok felvételezése, a 
népszámlálás végrehajtása, a szociális köz
munkaakció megszervezése stb. Igen súlyos

E’.ulán a titkárok, köztük Varga Inra lé
vai körzeti titkár terjesztették be jelentéseiket 
körzeteik működéséről.

Majd a választás került sorra. Elnökké 
egyhangúan Schubert Tódort választották 
meg, aki eddig az alelnöki tisztet töltötte be. 
At országos választmányba Barsmegyéböl az 
alábbiakat válaaztották: Koczor Gyula, Ko
perniczky Kornél, gróf Rávay litván, Palko- 
vics litván, Farkas Károly, Alaksza Ambrus, 
választmányi póttagokká Schmidt Inra, S:a- 
lay Pál.

A legkiválóbb faluku'lurmuokásokat a 
Faluszövetséggel együtt kitüntetésben s elis
merő oklevélben részesítette a közgyűlés, 
vidékünkről a következők részesültek kitün
tetésben : Be uch Imre, Farkas Károly, Szabó 
Erzsébet, Smidt 1 uráné, Bojsza József, Sza- 
tay Pál.

A főtitkár ismertette az uj alapszabályt! 
amely a réginek módosított mása. A köz
gyűlés megáilapitott*  a StMKE uj nevét, 
ezentúl Széchenyi M tgyar Kultur Egyesület
nek fogják nevezni A tagsági dijat évi 2 
pengőben állapították meg.

Végül foglalkoztak egyea szervezetek kér
déseivel, s határozottan tiltakoztak az ellen, 
hogy a SzMKE t másnak, mint átfogó, 
minden keresztény felekezetnek szóló, ma
gyar nemzeti egyesületnek tekintsék. A 
SzMKE minden magyar emb r kii'turájáért 
egyformán dolgozik s aki ezt nem akarja 
látni, vagy észrevenni, az rövidlátó s nem 
hive a nemzeti irányú kulturális egybafogás- 
nak s haladásnak.

helyzetet teremtett azon körülmény, hogy a 
csehszlovák katonai hatóságok és a polgári 
hatóságok javarésze nem csak a hivatali be
rendezést hurcolta el Láváról, hanem sok
helyütt berendezési tárgyakat és az épületek 
tartozékait összerombolva hagyták vissza. így 
pl a legsúlyosabb károk az á látni tanító
képzőben származtak, ahol vandál módra 
összetörték az ablakokat, sőt ajtókat is, 
pozdorjává zúzták az orgonát és a zongorát 
és általában a XX. század civilizációját meg- 
csufoló módon viselkedtek éppen azon isko
lának növendékei, akik a jövő generáció 
nevelésére készültek elő. Súlyos károsodást 
szenvedett a város tulajdonát képező régi 
laktanya, melynek használható állapotba való 
tétele 15.000 P-nyi összegben szükséges volt 
annak érdekében, hogy honvédőink a tél 
kezdetén legalább a legseükösobban beszállá- 
solhatók legyenek.

Megalakult a Baros Szövetség lévai csoportja
Vasárnap aiaku't meg Léván a Baross- 

Szövetség helyicsoportja, amely a keresztény 
iparos- és kereskedő-társadalmat van hivatva 
egybefogni, hogy a közös munka által kifej
lesszék és egybegyüjtsék az eddig szétszórt 
és közömbös keresztény erőket. A nemzeti 
és keresztény öntudatosodás szele már meg
csapta a lévai kereskedő- és iparostársadal
mat is, amely munkára jelentkezik az uj 
Magyarország korszerű felépítésében.

A Baross-Szövetség alakuló gyűlése a Ka
tolikus Kör nagytermében zajlott le a lévai 
keresztény iparos- és kereskedőtársadalom 
élénk érdeklődése mellett.

A Szövetség központjának képviseletében 
Lenkey Emil tanácstag ismertette a Baross- 
Szövetség célkitűzéseit és feladatait a ma
gyar nép, a magyar nemzeti és keresztény 
iparos és kereskedötársadalom megerősítése 
munkájában. Élénk színekkel, plasztikusan 
ecsetelte, hogy Magyarországon évtizedeken 
keresztül azt harsogták a magyarság fülébe, 
hogy a magyar nem való a kereskedői pá
lyára. így téritették le mesterségesen, pro
pagandával a magyar ifjúságot a kereske
delmi pályáról, amit azután az idegenek fog
laltak le maguknak és meggazdagodtak. Ez
zel szemben a magyar ifjúság a közhivata
lokba tódult és sajnos, még ma is oda igyek-

További súlyos károkat szenvedett a köz
kórház, az uj katonai laktanya, a dohány
beváltó hivatal és más állami hivatalok és 
intézmények, amely károkról pontos össze
írás készült egyrészt az illetékes szak
minisztériumok, másrészt a Központi S.atisz- 
tikai Hivatal adatfelvételezése részére.

Iimeretes, hogy a megszállás utolsó hetei
ben a mozgósított csehszlovák katonaság 
tartotta megszállva a középületek javarészét, 
így a fegyveres erőszakkal szemben senkinek 
sem állhatott módjában a kártevéseket meg
akadályozni. Léva város polgársága a moz
gósítás napjaiban a Magyar Nemzeti Tanács 
megfontolt vezetése alatt, felkészült a leg- 
rosizabb eshetőségre is és a titkosan szer
vezett polgárőrség tagjai készek lettek volna 
életük kockáztatásával is gátat vetni az ide
gen htdak garázdálkodásának, azonban a 
gondviselés megengedte, hogy a bécsi döu- 
tés folytán nem került erre sor.

A katonai közigazgatás előkészítője volt a 
békés polgári épitőmu lkának és most rajtunk 
múlik, hogy vállvetve, egy akarattal lássunk 
hozzá a reánk váró feladatok megoldásához.

Városunk jelentőségét nagyban emeli az a 
tény, hogy 1938. december 22 tői kezdve 
Láva a közigazgatásilag egyelőre egyesitett 
Bars és Hont vármegyék székhelye lett. Re- 
inéjük, hogy elkövetkezik az az idő, amikor 
a történelmi vármegyék teljes egészükben 
újjá éledhetnek és csak akkor teljesül Láva 
régi vágya, midőn a csorbítatlan, teljes 
Barsmegye székhelyeként élhet tovább.

Tagadhatatlan, hogy Láva mai helyzetében 
erősen megérzi a határ nyomasztó közelsé
gét, amely bénító hatással van városunk 
gazdasági életére. Léva gazdasági jelentősé
gét a piac és kereskedelem határozta meg, 
márpedig a helyi forgalom szempontjából 
igen káros következményekkel jár, hogy a 
Lávától északra eső vidéket elválasztja tőlünk 
a határ Nemcsak a volt lévai járásnak je
lenleg a határon tu’eső 30 községe, hanem 
a selmeci, korponai, újbányái és aranyos- 
maróti járásoknak számos községe tartozott 
Láva természetes gazdasági érdekköréhez. 
Igen fájdalmas és városunk gazdasági élete 
szempontjából nagyon káros hatású ennek a 
gazdasági együttélésnek kettészakitása. Fel 
kell készül lünk arra, hogy mindedéig, amig 
nem sikerül határainkat kitágítani, visszaesés 
következik be városunk gazdasági életébe, 
azonbau-egyuttal teljes erőfeszítéssel arra kell 
törekednünk, hogy bennünket ért veszteséget 
más utón kíséreljük meg kárpótolni és ki
egyensúlyozni. (Folyt, köv.) 

szik ahelyett, hogy egy kissé több életbátor- 
sággal a szabad pályák felé igyekezne.

Az előadó azulán azt hangoztatta, hogy a 
keresztény társadalomnak az önsegély útjára 
kell lépni és fel kell építenünk a tiszta ke
resztény és nemzeti alapon álló közgazda
sági életünket, amely erős alapja lesz az uj 
M igyarországnak.

A nagyhatású beszéd uián a jelenlévők 
egyhangúan kimondták a helyi szervezet 
megalakítását és a jslölő bizottság meghall
gatása után a tisztikart igy választották meg 
egyhangúan: E nők Schubert Tódor, ügy
vezető elnök Kern 0 ízkár, alelnökök : Fest 
Ernő, Horatsik Pál, Tatár Sándor és Vida 
Jónás, ügyész dr. Korpás László, titkár Tö
mörkényi Dezső, pénztárnok Kostyek József, 
ellenőrök: Bartos Bála, id. Frasch Józaef, 
Galambos Jenő, D.-elicska Rudolf, sajtóelő
adó Koperniczky Kornél. Választmány: Hul
ley J mos, Prachár István, Schoeller-Szűcs 
Jenő, Éder Kálmán, Nigy Bála csizm., Sírba 
Miklós, E ischer József, Ghimesay Mihály, 
Molnár Stndor vendéglős, Nagy László asz
talos, Csuvara László, Nyií ai József, Zvara 
Mihály, Hatscher Károly, Pópa Jánosné, Van- 
ger Mihály, dr. Kersék Láezló, Mészár Sán
dor, Suszta Vilmos, Valasek István, Kovács 
Ödön, Borcsányi Lehel, Galambos András,
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Váczy István, Kucsera Imre gyógyszerész, 
ifj. Frasch József, Schubert Pál.

A megválasztott tisztikart ■ körponti ki
küldött köszöntötte és kiemelte, hogy Schu
bert Tódort huszévi kist bbségi munkája erre 
a tisztségre predesztinálja.

A gyűlés további folyamán több felszólalás 
történt. A központ kiküldöttje arra buzdította 
a iévti iparosokat, hogy vegyenek réazt mun
káikkal a budapesti tavaszi mintavásáron, a

A MAGYAR NYELVHATÁRKÉRDÉS
Valahogy megszoktuk a sok beszédet és a 

kevés tettet. Egy nemzet é'etrevalóségát a 
tetterő, és mindent merő becsü etea építő 
szándék határozza meg; a tettek né'küli 
programbeszédek olyanok, mint a meddő 
gyümölcsfa virágzásé, szép-szép, de csak 
gyönyörködtet és virágzás után kétségbeejt, 
mert üresre virágzott. Ilyenek az építő szán
dékmentes programbeszédek is, kétségbeesően 
késleltetnek olyan szándékú munkát, melyre 
a magyar nép egyetemének szüksége lenne. 
A magyar nyelvhatér kérdés a legsürgősebb 
kérdés és még csak egy komoly lépés sem 
történt annak a megvizsgálására. Talán fé
lünk a valóság felismerésétől ? Amely nemzet 
fél a valóságtól, annak az élet nem sokat ad ; 
az élet ha komolyan vesszük, minden érté
kével hasznára válik uey az egyénnek, mint 
az egész nemzetnek. A magyar nyelvhatár 
kérdés a maga valóságában ép olyan sürgős, 
mint amilyen megdöbbentő, megdöbbentő 
azért, mert beszögezett ablaku lakatlan por
ták zárják magukban vádlón a magyar élet
akaratot. Miért van ez? Szabad ezt hagy
nunk, hogy élet akaratunk beazögezett ab
laku portákon hallgasson el örökre I Gyors 
segitiég lehetőleg kevés beszéddel, megala
kítani kerületenként a magyar népjóléti bi
zottságokat, hogy az erre illetékesek kivizs
gálják a dolgot és lelkiismeretes heyzetje-

Lélektani vádak a nők ellen
Irta : Dr. Danninger József akad, tanár

Mindenekelőtt hadd mondjuk meg, hogy a 
vádak, melyekkel a nőket illetjük tu’ajdon- 
képen nem is vádak és szimpátiánk a vádlott 
felé vonz. A vádak hangoztatásában legelői 
járnak a pedagógusok. Van nekem egy igen 
komoly, de áldott jószivü pedagógus bará
tom, — tanítványai, fiuk és lányok egyaránt 
csaknem imádják — az nem fogyott ki az 
ilyen vádakból. Leginkább a leányok emlé
kező-tehetsége ellen szokott kikelni. Amit ő 
annyi pontcssággal elmagyaráz, amit tanit- 
ványsi annyi figyelemmel, látszólag annyi 
érdeklődéssel meghallgattak, amit azután oly 
pompásan el tudnak mondani, azt néhány 
hónap múlva elfelejtik, mintha sohasem 
hallották volna.

Emlékezetük valóságos rosta, szekta mon
dani. Úgy néznek reám azokkal a beszélő, 
ragyogó szemekkel: s úgy csodálkoznak, 
ha azt mondom, hogy minderről már szó
lottám egyszer : hogy szinte sajnálom őket. 
S miért felejtenek mindent oly gyorsan ? 
Mert valójában nincs meg bennök az igaz
ság iránti valódi érdeklődés. Kiváncsiak, de 
nem tudnivágyók. Szerelik azt. ami uj előt
tük, de nem szeretik az igazságot. Gyors 
észjárásuak, de ez az ész nem áll az igaz
ság kutatásának szolgálatában. Ha 10 fiú 
közül egy nagytehetségű, 6 közepes eszű s 
3 buta találkozik, a leányoknál a sorrendet 
meg lehet fordítani, s mégis a mindennapi 
eszű fiuk túl fogják szárnyalni a nagytehet
ségű leányokat. A leányok nem szeretik az 
igazaágot, azért, mert igazság. Akkor szere
tik, ha más érdekeikkel találkozik. Tömér
dek sok érdekük van, de ezek közt nincs 
meg a legfontosabb, a tiszta objektív érdek
lődés. S miért nincs meg ? Azt nem tudom. 
A természet igy akarta.

Egy alkalommal, mikor nők előtt is erről 
beszéltünk, védelmére keltem a nőknek. S 
midőn barátom iámét ily irányban lekicsi
nyelte a nőket, én félbeszakítottam. Azért 

lévai jóhirü iparnak ez is egyik eredményes 
propagálása lenne. A köz- éa más nagyobb 
szállításoknál pedig úgy kell megoldani a 
dolgot, ha egy iparos nem tudja vállalni a 
munkát, álljanak össze többen és közös erő
vel jobban boldogulhatnak.

Schubert Tódor az elnöki szék elfoglalá
sakor hitet tett amellett, hogy a Baross-Szö
vetség céljait minden tehetségével elő fogja 
mozdítani.

leütést tegyenek a kormánynál. Ezeket a 
beszögezett ablaku portákat megkell vásá
rolni, hogy a városokban nyomorgó gazdag 
gyermekáldásu becsületes magyar családokat 
vísszatelrpithessük. őket földdel és állami 
kö.'csönsegéllyel ellátni, hogy a magyar nyelv
határ erős és magyarságában tiszta legyen. 
Ez életpararcs egyetlen sürgős ügy, létkér
désünk és történelmi körülményeink diktál
ják, hogy mindent elkövessünk, amit tőlünk 
az idő és a történelem követel. Komolyabb 
munkatempót és gyorsabb intézkedéseket. 
Az újítókban ne gyanús személyeket és 
ellenséget fedezzünk fel; lássuk meg bennük 
végre a komoly magysr munka becsületes 
munkásait és segítsünk nekik, bogy nemzet- 
épitö munkájuk minél eredményesebb lehes
sen. Nemzetünk történelmi életparaccia jól 
végzett munkát és fejlődést igényel, ne hall
gatást sürgessünk hanem munkát, ne csak 
véleményt mondjunk, de a másokét is hall
gassuk meg. Építő aktivitásra sürgessük a 
magysr népet, segítsünk neki és életet pa
rancsoljunk ; hogy kevesebb legyen az üres, 
düledező, beszögezett ablaku, gyom felverte 
telkü magyar porta, éa több legyen az 
újonnan épült magyar családi fészek; hogy 
népszomszédaink felé ne haldoklási és lemon
dást mutassunk, de élethóditást . . .

Sass János.

nincs meg bennök sz érdeklődés, folytattam, 
mert ti, pedagógusok s általában az úgyne
vezett komoly emberek oly fölötte unalmas 
emberek vagytok, s beszédetek rendesen 
nagyon unaimss beszéd szokott lenni.

Az előadónak a dolga, tárgyát érdekessé 
tenni. Nem ért ám mindenki ehhez I Ha 
nőknek beszélünk, szivükre is kell tudni 
hatni. Nem szabad száraz abstrakciókba 
merülnünk. Csak később jutott eszembe, 
hogy barátom a számok tudományára ta
nítja a leányokat. De hát minden fiú sem 
lelkesedik a számok tiszta igazságáért' Azon
ban őket később hajtja a szükség, a prakti
kus életcé', s inkább hajlanak a való igaz
ság felé.

De beszédemmel nem jártam jól, s szó
noklatomnak távolról sem volt meg az a 
batáis, melyet reméltem. Egyáltalán akkor 
először s azóta többször is tapasztaltam, 
hogy sokkal háladafosabb dolog nőket nők 
előtt vádolni.

Az én szókimondó, komotképü barátom
nak a nők valósággal udvaroltak, s engem, 
minek titkoljam ? Alig vettek észre. Talán 
azér’, mert érezték, hogy neki ven igaza ? 
Vagy talán, mert valóban oly kevés bennők 
az objeklivilás. Vagy az ellenséget le akar
ják kenyerezni, a baráttal meg nem gondol
nak, hissen úgyis barátjuk ? De miért talál
nak a nők annyi dolgot unalmasnak, amiről 
a férfiak megfoghatatlan türelemmel el tud
nak vitatkozni ? Nem is említem újból a 
számtan órát, melyen a matb. tanára a 
Dunaszabályozással kapcsolatos számtan-pél
dát dolgoztatta ki s belsőleg ezen az órán a 
leányok legtöbbje ásitozott. Más órán beszél
tek a realizmusról, idealizmusról, materializ
musról, ez ia a leányoknak roppant unalmas
nak tetszett. Őszintén megvallom, a leányok 
sokkal jobban szerették volna, ha óra alatt 
az ujdivalu kalapokról hallottak volna elő
adást, mely most oly kicsinnyé lett, hogy 

zsebre lehet vágni. Elhitték volna ugyanak
kor azt is, hogy most már ismét a nagy 
kalap járja. Én tudom, mondta egy leáoy, 
bogy miért érdeklődnek a férfiak annyi unal
mas dolog iránt. Mert ők maguk is unalma
sak, s az unalmasnak épen az, ami unal
mas, érdekes.

Képzelhetni, hogy ezután nem volt se 
vége, se hossza a csípős észrevételeknek és 
célzásoknak. Csak a zongora erős hangjá
nak sikerült a szájakat végre elhallgattatni, 
a szemek harca még ezután sem csilla
podott.

Azóta többször voltam hasonló jelenetek
nek tanúja, s mindinkább meggyökeri ssdett 
bennem az a nézet, hogy férfiak, nőit, rit
kán értjük meg egymást, azaz a szív do'gait 
hamar el tudjuk végezni egymással, de érte
lemben elzárkózunk egymás előtt. A női lé
lek pszichológiáját sem elméletben, sem gya
korlatban nem érijük. Szerkesztünk tárcát a 
nőkről, s többé-kevésbé kedves hsszontalan- 
ságot mondunk benne, Írunk regényt, mely
ben a női lélek rejtélyessézéröl szólunk.

A társaságban a nő beszélgetésünknek 
állandó tárgya. — Az első nő, akivel az 
életben megismerkedtünk, anyánk, akin vak 
szeretettel csüngünk. Szivünk legnemesebb 
hajtása anyánk iránti szeretetünk. Anyánk
tól a nőkhöz való fötlétlen ragaszkodást, de 
nem a nők ismeretét tanu'juk. S mikor azu
tán először szerelemmel szerettünk, mikor 
szivünk, szemünk, mindenünk betelik a sze
retett nő alakjával, akkor is a nő megisme
résében bizony kontárok maradunk vén ko
runkig. Most, hogy magam elé idézek néhány 
a nőkre vonatkozó közkeletű frázist, egy
szerre egész raj zug a fejemben: ,A férfi 
aktiv természetű, a nő inkább passzív." „A 
nő kiegészítése a férfinak." „A nő, legyen 
nő, valódi hivatása a család." A nőket nem 
lehet elemezni, mert inkább érzelmi lények, 
az érzelem pedig elemezhetetlen. — „A nő 
nem való elvont tudományra." S mindennek 
az ellenkezőjét is állítják, különösen a nő
emancipáció boldog korszakának hajnala óta.

A nők viszont nem ismernek bennünket 
férfiakat. — Keveset tudnak rólunk. De 
egyet nem szabad elhallgatnunk. Őt nem 
beszélnek annyit általánosságben miróluok, 
mint mi a nőkről beszélünk. Ök többnyire 
erről vagy arról a férfiúról szólnak. Ök sze
retik a konkrét esetet, mi az elvont általá
nosságot. Azért bizonyos szűk körben igen 
biztosan Ítélnek meg bennünket. Amit tud
nak rólunk, azt jobban tudják, amit látnak, 
azt pontosabban látják. Mi a frázisok, az 
előitéletek, az érzelmek légkörében élünk. 
Egy okos, tapasztalt nő a maga körén beiül 
sokkal jobban ismeri a férfiakat, mint a leg
okosabb férfiú a nőket.

A nők rendkívül fogékonyak az érdekes 
dolgok iránt, mert hizonyos, hogy könnyen 
gyűlnek érzelemre, vágyakozásra. Ha érde
kessé tudjuk előttük tenni tárgyunkat, meg
nyertük őket. Tehát minden áron érdekesek 
akarunk lenni a nők előtt még a tudomány 
terén is. Ezért van az a sok külön esztétika, 
meg irodalomtörténet, meg világtörténet, meg 
minden : nők számára. Ez a mi tévedésünk, 
a mi hibánk, bogy ilyeneket Írunk a nők 
részére csak azért, mert a nők előtt érde
kesek akarunk maradni.

Pedig az érdekes nagyon mulékony. Az 
érdekes regényt, ha elolvastuk, eldobjuk. Ha a 
szellemes gondolatot kissé tovább szőttünk, 
elfelejtjük. Ha az érdekes emberrel egy ideig 
foglalkoztunk, később nem nézünk feléje. 
Tehát csak az igazi tudomány állja ki az 
idő hatalmát. A tudományt mindkét nembe
linek nehéz munka árán lehet csak elérnie 

Syrakus királyának, aki valamely könnyű 
utón akarta a geometriát megtanulni, azt 
mondta Archimedes : .Nincs királyul, mely 
a geometriához vezet * A nőknek azt kel. 
mondanunk, nincs külön nőut, mely a tudo
mányhoz vezet, szóval az igazi tudást ■ 
férfi és a nő csak egyenlő nehéz küzdelmes 
utón szerezheti meg.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT" AKCI
ÓRA befolyt adakorás. Rohonyi Arthurné 10 
kg- főzőliszl, 15 kg. krumpli. Kopa Istvánná 
4 pengő.
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Léva a cseh megszállás alatt
Hazádnak szép vége mindenütt csonkán áll, 
Sereged szép száma fogy, romol s szállton szállt 
ínséged nő s árad, veled egy ágyban hál, 
Bő etkeid helyett rakódik apró tál.

BALASSA (1551-1599).

A csehszlovák vezérkar sehogy sem tudott 
belenyugodni abba, hogy Lévát elvesztették. 
Ezért óriási erőfeszítéseket tett, hogy ezt a 
fontos hadászati és gazdasági pontot vissza 
foglalja. Igen jól tudták a csehek azt, hogy 
az alsó Garamvölgyének az lesz az ura, aki 
Lévát is birtokában tartja.

A csehek nap-nap után támadást támadásra 
vezetnek a város ellen, többször el is jutnak 
a város széléig, de a magyar katonaság bá
torsága, hősies önfeláldozása mindig legyőzte 
s visszaverte őket.

1919. junius 16-án, hétfőn reggel hat óra
kor 5 cseh repülőgép jelent meg a város fe
lett. A magyar csapatok ágyúállásait keresték. 
A város több pontján bombákat dobtak le. 
Néhány épület meg is rongálódott, de ember
életben semmi kár sem esett. A magyar tü
zérség és gyalogság azonnal viszonozta a 
támadást és sikerült is a cseh repülőket el
zavarni. Alighogy vége volt a repülöharcnak, 
mindkét részről heves tüzérségi harc fejlődött 
ki. Mindkét oldalról az ellenséges gyalogsági 
állásokat lőtték. Délután 2 órakor Lászlómüve, 
lövölde és a vasúti állomás közölt a cseh 
gyalogság támadásra indult. A magyar gya
logság hihetetlen bátorságról tett tanúbizony
ságot. A támadó cseheket a szuronyharc fel- 
vevésére kényszeritették. Elkeseredett kézi
tusa fejlődött ki a cseh légió és a Pálmay 
csoport katonái között. A magyar katonák 
haláltmegvető bátorsága délután 4 órakor le
győzte a támadó cseh gyalogságot. A csehek 
az ellentámadásba átment hős honvédek elől 
fejvesztett futásban kerestek menekülést. Igen 
sok halottat, sebesültet és foglyot hagytak 
hátra.

Másnap újból több ellenséges repülő jelent 
meg a város felett. Újból több bombát dob
tak le a városra, de jelentős kárt nem okoz
tak. Az előzönapi kudarc után a csehek most 
Garamszőllös és Disznós között lévő fronton 
próbálkoztak támadni. Délelőtt 11 órakor in
dult meg a csehek heves gyalogsági táma
dása. A frontot tartó pesti vasas ezred a tá
madás elől hellyel közzel kénytelen volt visz- 
szavonulni. Délután 3 órakor a vasasok se
gítségére sietnek a Pálmay csoport legendás 
katonái. Elkeseredett közelharc fejlődik ki az 
ellenséges csapatok között. Délután 6 órára 
azonban összeomlik a csehek támadása és az 
üldöző honvédség elől a közeli erdőkbe me
nekültek. Igen heves volt az ütközet Garam- 
szőllős, Csejkö, Garamkeszi és Berekalja köz
ségek határában. A cseheket valósággal 
egyenként kellett kiverni mindenegyes köz
ségből. A megvert cseh haderő Bát—Baka
bánya felé vonult vissza.

A csehszlovák haderő támadásai között a 
keddi támadás volt a leghevesebb és legki
tartóbb, amit azzal lehetett megmagyarázni 
az elfogott cseh katonák előadása szerint, 
hogy a cseh hadvezetöség kiadta a paran
csot a támadás előtt, hogy Lévát kedd estig 
okvetlen vissza kell foglalni bármilyen vesz
teség árán is.

A keddi vereség után a csehszlovák had
sereg Léva környékéről visszavonult. A ma
gyar csapatok mindenütt üldözik őket. Junius
18-án  a cseh repülőgépek ismét megjelentek 
a város felett. Néhány bombát is ledobtak, 
azonban azok nem robbantak fel s igy újabb 
kárt a városban nem tettek.

A városban csütörtökön elterjedt a Pálmay 
csoport galgóczi fényes győzelmének hire. Az 
utcákon a hős katonáink mellett lelkesen tün
tetett az egész város.

Bár Léva körül a harcok teljesen elcsitul
tak s az ellenséget csapataink messzire elűz
ték a várostól, ezzel szemben a városban hí
rek terjedtek el a budapesti vörös kormány 
rövidesen várható bukásáról.

A város lakossága tulajdonképpen két el-

XI.
lenség ellen küzdött. Mig a fiatalsága példás 
hősiességgel küzdött a csehszlovák hadsereg 
ellen a csatatereken, addig bent a város
ban a magyarság akkori vezetői élesztgették, 
ápolták a vörösök által halálra üldözött igaz 
magyar nemzeti szellemet és fejtettek ki erős 
ellenállást a kommunista elnemzetlenitö intéz
kedésekkel szomben.

A város vörös vezetőségének elvakult osz- 
tálygyülölete elkeserítette a város egész éle
tét. A város őslakossága megbújt házai mé
lyén vagy a közeli szőllöhegyek présházaiban 
és itt tanácskoztak titokban a város sorsa 
felett.

Junius 24-én érkezett a városba az első 
hir, hogy a magyar kommunista kormány az 
entente rendelkezéseinek megfelelően csapatait 
vissza fogja vonni a régi demarkációs vo
nalra, az Ipoly folyóig. A Pálmay csoport 
diadalról diadalra már egész Trencsénig 
kergette a cseh csapatokat. Vereséget sehol 
sem szenvedett s igy a visszavonulás hire 
mindenütt nagy felháborodást váltott ki a 
magyarság körében, mert nem látta indokolt
nak senki sem azt, hogy miért kell vissza-

KOLONFÉLÉj^J

— A „MAGYAR A MAGYARÉRT" SZOCI
ÁLIS ELŐADÁSAI igazán hiánytpótlók Lé
ván Kiváló szakemberek ismertetik meg 
napjaink legégetőbb problémáját a nagykö
zönséggel. A cikus aorán még két előadás 
lesz a volt járási székház nagytermében 
este 8 órai kezdettel. Március 27-én, hétfőn 
Az állami gyermekvédelem címen dr. Szó- 
kolay Leó tart előadást. Dr. Ssokolay, a 
székesfővárosi árvsszék e'nökhelyettese. 
1910 ben lépett a székesfőváros szolgálatába, 
1920 bán lett árvaszéki ülnök a a gyermek
védelmi oaztályt vezeti. Tudományos mun
káiban és nyilvános előadásaiban a gyám
üggyel és gyermekvédelemmel, valamint a 
közigazgatási tisztviselők és hivatásos szo
ciális munkások kiképzésével és továbbkép 
zésével foglalkozik Mircius 31-én, dr. Kovrig 
Béla egy. tanár ad elő a munkanélküliségről. 
Dr. Kovrig Béla, egyet, tanár, a miniszterel
nökség propaganda osztályának vezetője. Ta
nulmányait a párizsi Ecole libre des Scien- 
ces Politiqies és a berlini Hochschule (ür 
Politik-ban végezte 1921 ben mint aegédfo- 
galmazó minisztériumi szolgálatba lépett. 
1932 ben miniszteri titkárként, majd biztos
ként működött. Az Országos Társadalombiz
tosító Intézet I főosztályán, a Műegyetemen 
a társadalompolitika meghívott előadója. 
Éveken át szerkesztője volt a Társada'om- 
politika, majd a Munkaügyi Szemle c. folyó
iratoknak. 1934 ben a Katholikus Szemle 
szerkesztésében vesz részt. Főbb müvei: A 
mai munkanélküliség oka és annak orvoslá
sa; As ipari béke; Az uj Oroszország; Ra
cionalizmus a gazdaságpolitikában; Szociál
politikai feladatunk ; Az öregségi és rokkant
sági biztositás; A magánalkalmazottak nyug- 
dijbiztositása ; Az antiszociális áradattal szem
ben; A díjtartalék tőkéinek gyü-nölciöztetésé- 
röl; Fasizmus-11 itlerizmus. Az előadásokra 
felhívjuk olvasóink figyelmét. Szabad beme
net, belépti dij nincs.

— VÁRMEGYÉNK ELSŐ KÖZGYŰLÉSE. 
Bars- éa Hont egyelőre egyesitett vármegyék 
első közgyűlése április 3-án, hétfőn délelőtt 
fél 11 órakor lesz megtartva, ünnepélyes 
keretek között. A közgyűlés előtt a keresz
tény templomokban ünnepélyes istentisztele
tek lesznek. Tárgysorozat: 1. A m. kir. mi
nisztérium 9330—1938. M. E. számú rende
leté Bars éa Hont vármegyék egyesitéséröl.
2. Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék törvényhatósági bizott
ságának megalakulása. 3. A m. Mr. belögy- 
miniszter urnák 9305—1938. elő. azámu 
leirata, Koczor Gyula főispán kinevezéséről.
4. A m. kir. belügyminiszter ur 95353—1938. 

vonulni a magyar csapatoknak, miért kell 
kiüríteni ezt a várost, amikor a magyar csa
patok a frontokon a csehek ellen mindenütt 
győztek.

Junius 30 án a város vörös urai egészen el
vesztették a fejüket. A direktórium tagjai, a 
vörös őrség, a pesti vasas ezred katonái 
össze-visszaságban menekültek a városból. A 
sági országúton hosszú egymásba torlaszolt 
kocsisorok nehezítették a menekülők útját.

Bent a városban Simonovánszky a vörös 
ezred parancsnoka vette át a város feletti 
parancsnokságot a fejvesztetten menekülő 
direktóriumtól. Hirdetményt ragasztatott ki, 
amelyben a lakosságot nyugalomra hívta fel. 
Simonovánszky parancsnoksága rövid ideig 
tartott, mert dél felé az utolsó vörös katonák
kal együtt ő is a sorsára hagyta ezt a vá
rost amely oly hősiesen kivette részét Ma
gyarország önállóságának és területi integritá
sának védelmében.

A város lakossága teljes apátiával nézte a 
város kiürítését. Mérhetetlen sokat szenve
dett a vörösök rövid egy hónapos uralma 
alatt s igy nem volt mit sajnálni azon, hogy 
a vörösek elhagyták Lévát. Csak amikor a 
város a derék hőseire, a Pálmay csoport 
katonáira gondolt, remegett meg a város lelke 
és zokogott fel hangosan az elvesztett hazá
ját sirató honfibánat.

III. B. M. számú leirata a vármegyék tisst- 
viselökarának kinevezéséről 5. A törvény
hatósági kisgyülés 16 rendes és 16 póttag
jának megválasztása. 6 A közigazgatási bi
zottság 10 tagjának megválasztása. 7. Az 
igazo'ó választmány 8 tagjának megválasz
tása. 8. A kijelölő bizottság 2 rendes és 1 
póttagjánik megválasztási. 9. Alispáni elő
terjesztés, pénzügyi bizottság és szabályren
deleteket előkészítő bizottság megalakítására.

— LÉVA VÁROS TANÁCSA e heti ülé
sén elhatározta, hogy a most felszabadult 
Bori községnek országzászlót adományoz és 
azt küldöttség utján juttatja a lelkes magyar 
községbe, Bariba. Az illetékes minisztérium 
tervbevette Láván süketnéma intézet létesí
tését, melynek céljára épületet és földet kér. 
A fa-léce elhatározta, hogy az intézet ré
szére a város tulajdonát alkotó régi katonai 
laktanyát ajánlja fel, a süketnéma intézet 
gazdasági tagozata réazére psdig hat hold 
földet helyez kilátásba. A két mezőőr mellé 
kisegítő mezőőrnek Bura Sándort alkalmaz
ták. Elhatározta a tanács lóvontatós, gumi
kerekű utcii locso'ókocsi beszerzését. A 
vármegye alispánja arról értesítette a várost, 
hogy az állam a lévai tejakció céljára 3120 
pengőt boc3át rendelkezésre. A megyeháza 
tatarozását határozták el mintegy 36.000 
Pengő költséggel. A mnnkálatokat lévai kis
iparosokkal végeztetik el.

— JEGYZŐI KINEVEZÉSEK. Bars és 
Hont egyelőre egyesitett vármegyék alábbi 
körjegyzőségeibe körjegyzőkké kineveztettek: 
Alsógyőröd Bsödög Bála, Birsbsae Károly 
Mihály, Csiffár E<őssy Rudolf, Óhaj Kubik 
Ferenc, Verebéig Vodráska Ella, Zsitvagyar- 
mat Halmay Gyula, Zsitvaujfalu Stuzarits 
Imre, Bsrstüss Lövey Mihály, Daménd Sze
pesi János dr., Egeg Kiss Endre, Giram- 
salló Bocikor Endre, Gyerk Labanc Gáza, 
Ipolynagyfalu Kunciusz Gyula, Ipolynyék End- 
ress Ervin, Ipolyplsztó Sáfár Andor, Ipoly
ság S siller György, Ipolyszakálos Nagy Gyula 
dr., Ipolyvisk Demmer Ferenc, Palást Tóth 
Kovács József. Kőkeszi Torma János, Giram
kövesd vitéz Simon József, Ipolyszalka Haj
nal József, Kisgyarmat Csornay Boldizsár, 
Alsópél Bartosiewitcz Géza, Alsóvárad No- 
votny Ölön, Csata Ferdinándy Andor, Fakó- 
vezekény Marcsinké Zoltán, G sramszentgyörgy 
Veress Lajos, Hontfüzesgyarmat Deák Ferenc, 
Hontvarsány Uhlyarik Nándor dr., Lekér 
Kálnay Kálmán, Méláz Skvor István, Negy- 
kálna. Lányi Andor, Nagysalló Somody Ká
roly, Nagysáró Kostyál János, Tergenye 
Csellár Kornél, Ujbars Iviciics Pál, Vámos- 
ladány Gaál József, Zselis Bakos Gyula.

— MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE KIS- 
SÁRÓBAN. Bensőségesen ünnepelték meg
15-ét  Kissáróban is es évben. Huss esslendő 
minden elfojtott érzése kitört március idu
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sának megünneplésében. Az egész falu zász- 
lódissbe öltözött. Délelőtt 9 órakor istentisz
telet volt a templomban az egész gyülekezet 
részvételével. Utánna az ezredéves kert előtt 
volt ünnepély a következő műsorral: 1. 
Himnusz. Mikul Lenke elszavalta Kovácsné 
Huszár Jolán: Március 15. c. versét. Üinepi 
beszédet tartott- Pap József re!, lelkész. Sallai 
Gáza elszavalta Szilágyi Béla: Leventékhez 
c. költeményét. Msgyar Hiszekegy Istenben 
énekelte a Leventék és Leányok énekkara. 
Lőrinc Irén elBiavalta Szilágyi Béla: Msgyar 
zászló c. költeményét. Záróbeszédet tartott 
Gsiambos Béla ig.-tanító. Az ünnepélyt a 
Szózattal zárták be. Ezután az iskolás gyer
mekek ünnepélye került sorra az iskolában. 
Este a község összes ablakai ki voltak vilá
gítva s a lakosság az ezredéves kert előtt 
gyülekezett össze fáklyákkal és lámpionokkal. 
Itt elénekelték a Himnuszt, majd Varad: 
Károly bíró megnyitó beszéde után füri 
Szűcs András törvénybiró ismertette az 
1848. március 15 iki nap történetét. Utánna 
fáklyás körmenetet rendeztek a laluban, 
közben hazafias dalokat énekeltek. A falu 
északi, keleti, déli és nyugati részein Ksjtár 
Kálmán, Kajtár Ernő, Koncé András és Bá
rány Béla levrn'.ék szavaltak. S majd az ez
redéves kertnél Pap J izset lelkész zárósza
vaival az ünnepély véget ért. Magemlitjttk 
még, hogy március 14 én este a Levente 
Egyesület rendezett az ifjúság részére ünne
pélyt, amidőn a leventék és leányok közre
működésével előadták Szilágyi Bála : Vert 
hadak nyomában c. verses elbeszélését. Az 
előadás közben a Levente és Leányok ének
kara hazafias, irredenta dalokat énekeltek, 
köztük több erdélyi, székely vonatkozásút. 
Az est tiszta jövedelme a Msgyar a kis Ma
gyarért akció javára fordittatott.

— BARS ÉS HONTBAN VISSZAKAP
TUNK 126 KÖZSÉGET 115.842 LAKOSSAL. 
A Magyar Statisztikai Szemle közli az első 
hiteles adatokat a visszacsatolt Felvidékről. 
Ezek szerint visszakaptunk Bars és Hont 
közigazgatásilag egyelőre egyesitett várme
gyékből 126 községet, 259.932 katasztrális 
hold területet, 24.484 lakóházat. E terület 
polgári népessége 56 651 férfi, 59.191 nő, 
együtt 115.842 lélek. (A most visszakerült 
Bori és Magyarad nincs még beleszámítva.) 
Abauj-Torna vármegyéből, Kassa törvényható
sági jogú várossal együtt 90 községet, 195.233 
katasztrális hold területet, 17.737 lakóházat. 
E terület polgári népessége 58348 férfi, 
62.590 nő együtt 120938 lélek. Bereg és 
Ugocsa közigazgatásilag egyelőre egyesitett 
vármegyékből, Munkáccsal együtt 78 közsé
get, 213.522 kataszt. hold területet, 23 798 
lakóházat. E terület polgári népessége 65.496 
férfi, 67.233 nő, együtt 132.729 lélek. Eszter
gom vármegyéből 24 községet, 93.012 ka
tasztrális hold területet, 9285 lakóházat. E 
terület polgári népessége 19.757 férfi, 20 285 
nő, együtt 40.042 lélek. Oömör és Kishont 
vármegyéből 133 községet 288889 kát. hold 
területet, 20.002 lakóházat. E terület polgári 
népessége 44.187 férfi, 46.145 nő, együtt 
90.332 lélek. Komárom vármegyéből Komárom 
dunabalparti részével együtt 153 községet 
371.850 katasztrális hold területet, 30981 
lakóházat. E terület polgári népessége 83.845 
férfi, 81.673 nő, együtt 165 518 lélek. Nográd 
vármegyéből 60 községet, 121.997 katasztrális 
hold területet, 10.742 lakóházat. E terület 
polgári népessége 26.517 férfi, 28.022 nő, 
együtt 54 539 lélek. Nyílra és Pozsony köz
igazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék
ből 92 községet, 285.560 katasztrális hold 
területet, 35.233 lakóházat. E terület polgári 
népessége 95.858 férfi, 94.953 nő, együtt 
190.811 lélek. Ung vármegyéből Ungvárral 
együtt 57 községet, 117.956 katasztrális hold 
területet, 13.030 lakóházat. E terület polgári 
népessége 35.698 férfi, 37.577 nő, együtt 
73.269 lélek. Zemplén vármegyéből 58 közsé
get, 109.482 katasztrális hold területet, 9197 
lakóházat. E terület polgári népessége 23.731 
férfi, 24.595 nő, együtt 48.326 lélek. Az ősi 
Felvidékből összesen 871 községet, 2,057.433 
katasztrális hold területet, 194.489 lakóházat 
kaptunk vissza. A visszacsatolt terület polgári 
népessége 510.088 férfi, 522268 nő, együtt 
1,032 356 lélek.

— A „MAGYAR A MAGYARÉRT11 moz
galom lévai irodája a Magyar Vörös Kereszt 
Egylet felkérésére A következőket közli: A 
Msgyar Vörös Kereszt Egylet uj ápolónő
képző iskolát létesít Beregszászon. A kór
házzal kapcso'atoa ápolónőképző iakola idő
tartama két év. A tanuló bentlakása tehát 
az iskolát fenntartó kórházban kötelező. Az 
iskola tanulói egyöntetű ápolónői kiképzést 
nyernek A 2 hónapos előkészítő tanfolyam 
alatt minden jelölt tandíj és ellátási költség 
fejében havonta 30 pengőt tizet, felvételi 
vizsga után két éven át havi 25 pengőt. A 
felvételhez 4 közép vagy középfokú iakola 
(gimnásium, lycsum, polgári) elvégzéséről
t. nuaitó bizonyítvány szükséges. B:vonulás
kor a tanu'ónak a szükséges fehérnemű éa 
felsőruhán kívül csak egy pár alacsony sarkú 
cipőt és egy perc mutatós zsebórát kell ma
gával hoznia. A kérvényhez csatolandó ok
mányok és egyéb tartozékokról felvilágosí
tást ad a „Msgyar a Msgyaréri1' mozgalom 
lévai irodája.

— köszönetnyilvánítás, őszinte ka- 
szünetemet nyilváuitom mindazoknak, akik 
adományaikkal oly á'dozatkészen siettek biz
tosítani a gyűjtési akció sikerét, amelynek 
keretén belü1 vitéz Honvédőink téli ruháza
tának kiegészítésére pénzbeli vagy természet
beni adományokat juttatott a város közön
sége. Egyúttal köszönetemet fejezem ki a 
gyűjtést lefolytató lelkes hölgygárda minden 
egyes tagjának. — A gyűjtés során befolyt 
3 923 P 45 f. Ruhanemüekböl pedig: 75 pár 
harisnya, 14 pár kspca, 9 pár lábszárvédő, 
egy pár térdmelegitő, 5 pár érmehgitő, 16 
drb. alsó, 20 drb. ing, 43 drb. szvetter, 15 
pár keztyü, 47 drb. sál, 7 drb. sapka. — Az 
adományozók névsora a városi pénztárban 
elfekvő gyüjtőiveken a hivatalos órák alatt 
e hó végéig megtekinthető. Meg kell jegyez
nem, hogy ezenfelül egyes hivatalok, mint 
pl. a Varmegyei katonai parancsnokság, Já
rási katonai parancsnokság, A lamrendörség 
kapitánysága. Posta és távirda hivatal atb. 
közvetlenül juttatták adományaikat az akció 
központi vezetőségéhez. — Léva, 1939. évi 
március hó 2l-én. — Dr. Kersék János, h. 
városbiró.
- A LÉVAI SZiVGARDISTÁK ELŐADÁ

SA. Ugyanazon a napon, mikor a lévai hon
védség újoncainak eskütételét ünnepeltük, d.
u. a Katholikus Körben a kis szivgárdisták 
egy bájos „Zászló" című kis színdarabon 
emelték kezüket esküre, hogy ha majd na
gyok lesznek, ők is mindig bátor oltalmazói 
és harcosai lesznek a hazának és ha kell éle
tüket is áldozzák érte. Vájjon kit ne hatott 
volna meg ez a csillogó szemmel és kipirult 
arccal kijelentett szent fogadás. Egy nagyon 
szép élőképben nagyon kedvesen megértőn 
adta Hungária szerepét Hindy Juliska. Kelle
mes meglepetés volt a kis Letocha Miklós és 
Turpinszky Béla énekkettőse. Különösen Tur- 
pinszky Béla kellemes fülbemászó hazafias 
dalai találtak meleg viszhangra a mi lelkűnk
ben is. Szeretnék mindnyájunk nevében hálás 
köszönetét mondani Randik Arankának, aki 
mindezt nagy lelkesedéssel és szeretettel be
tanította.

RÁDIÓ MINDEN KÖZSÉGBEN. Már hosz- 
szabb idő óta tárgyalások folynak abban az 
irányban, hogy az állam minden községet 
lásson el hivatalos rádióval. Úgy látszik, a 
tágyalások most eredményt érnek el. Hir sze
rint a posta 2400 rádiókészüléket vásárol más- 
félmilió pengő körüli összegért s ezeket a 
rádiókat a községházában szerelteti fel. A 
legtávolabbi kis jegyzőségekbe is jutna tehát 
állami rádióvevőkészülék, amely segítségével 
a kormány, a minisztériumok és a többi ható
ságok, a szükséges, néhány pillanat alatt érte
síteni tudnák az országot a legfontosabb ese
ményekről, intézkedésekről. (Községi Közlöny).

MÉHÉSZETI FLÜGYELŐSÉG KOMÁROM
BAN. A Fölmivelésügyi Miniszter a méhészeti 
felügyelőségek működési körzeteit most álla
pította meg. A VI. méhészeti kerület székhelye 
Komárom. Működési területe: Komárom, Esz
tergom, Győr-Moson-Pozsony k. e. e. Nyitra- 
Pozony k. e. e., Bars-Hont k. e. e. várme
gyékre valamint Győr városára terjed ki. Ideig
lenes vezetője: Stáhly György m. kir. méhé
szeti segédfelügyelö.

— A „KÁLÓT" TANFOLYAMA LÉVÁN. 
A napokban tartotta a Katolikui agráti'jusági 
legényegylet titkársága 3 napos tanfolyamát. 
A Kálót nem foglalkozik politikával, célja : a 
magyar földmunkás és gazda ifjakat egységbe 
fogni, hazafias, vallásos, szociális, kulturális 
ás gazdssági nevelés céljából. A tanfolyam 
vezetője Kovács Andor szegedi titkár volt, 
miben nagy segítségére voltak cserkészeink. 
A Kslot mozgalmat P. Kerkay Jenő S J. 
indította meg Szegeden 3 év előtt. 200 falu
ban 20.000 tagja van már. A tanfo:yamot 
egy kis ünnepély zárta le. A Himnusz után 
Kossi József (C-iffár) szava’t; Ssirka Nindor 
(Grata) A falusi ifjúság összefogásáról beszólt, 
Csuka Lajos (Criffár) énekelt; Bócz Klímán 
(Nemesoroszi) Miért fogjunk össze? címen 
beszélt; Horváth Gáza (Besenyő) saját ver
sét szavalta. Török János (Ciata) Gizdasági 
hibái ik, Molnár Lajos (O-oszka) Miért volt 
érdemes eljönni a tan'olyamra ? címen ad
tak elő Góbik E-nő (Zsemiér) szavalt és 
Mészáros Lajos (Csata) Á Krisztusibb ember 
mit jelent számunkra ? címen beszélt A 
tamfolyamon mintegy ötszáz ifjú vett részt 
őszinte lelkesedéssel és tanuhi vágyással.

— KORENTSY SÁNDOR lévai dalszerző 
a Magyar Zmealbum szerkesztőségének orsz. 
nót(pályázatán „Jaj de nagyon sárga" kez
detű csárdásával a második dijat nyerte el. 
Ez a szerzőnek a 21. kitüntetése.

— OLCSÓ RUHAANYAG A FALUSI 
NÉPNEK. Vármegyénk hivatalos lapja közli, 
hogy intézkedés történt az arra rászoruló 
falusi lakosságnak olcsó ruhaanyaggal való 
ellátására : Jó minőségű ágynemű és alsó
ruházati any«g, továbbá felsőruhára való 
anyag, valamint a falusi intelligencia ellátá
sára kék és fekete szövetek. A szétosztást 
a Hingya szövetkezet fogja végezni és min
denkinek csak saját szükségletét elégitik ki.
- AGYONKINOZTA GYERMEKÉT EGY LEL

KETLEN ANYA. A napokban az egyik lévai barak- 
lakó panaszt emelt az árvaszék előtt, hogy a ba- 
rakban lakó Holecska Imréné, született Székely 
Emerencia annyira üti-veri és kínozza öt éves Mi- 
loslav gyermekét, hogy azt már nem nézhetik. Az 
árvaszek az esetet a rendőrségnek jelentette, amely 
nyomban megindította a vizsgálatot. A feljelentés 
valónak bizonyult. A kis gyereket behozták a rend
őrségre, ahol dr. Guba János orvos megvizsgálta 
es látleletet vett fel róla. A rendőrség az orvossal 
együtt elszörnyedve nézte az agyonkinzott gyermek 
testét, amelyen egy centiméternyi nagyságú hely 
sem volt ütéstől mentes. A minden emberi érzésé
ből kivetkőzött 29 éves anya beismerése szerint igy 
akarta elpusztitani házasságon kivül született gyer
mekét. A kis Miloslavnak még a fogait is kiverték 
és a körmeit összetörték. Teste tele van dagana
tokkal, fekélyekkel es veraláfutásokkal. Amidőn el
mentek otthonról, a két ajtó köze zárták és koplal- 
tatták. Nem csoda, hogy a kisgyermek alig állt, 
szédelegve, minden percben összeakart esni. Na
gyon félt a rendőrség előtt vallani és csak hosszas 
biztatásra nyílott fel az ajka, amidőn anyját nem 
látta maga mellett. A geletneki származású Holecs- 
kánénak két gyermeke meghalt már. most a rendőr
ség majd utána fog nézni, hogy milyen körülmények 
között történt haláluk. A gyermeket a kórházba 
szállították, életben maradásában nem bíznak az 
orvosok. A lelketlen anyát letartóztatták.

— AMIT A CSEHEK NEM FIZETTÉK. 
A ctehek a mozgósítás következtében bevo
nult hadkötelesek hátramaradt családtagjainak 
a Felvidéken nem fizették ki a hadieegélyt. 
Most a magyar kormány a felvidéki minisz
ter előterjesztésére elhatározta, hogy a cseh
szlovák hadseregben szolgálatot teljesített 
egyének családtagjainak számára járó élel
mezési segélyeket, amelyeket a csehek nem 
fizettek ki, folyósítani fogja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Filipek József Kis Gizella fia Béla. 

— Gobodi Lajos Mihály Ilona halvaszületett fiú.— 
Károlyi János Fürjes Erzsébet leánya Erzsébet Júlia.

Házasság. Gyuricca István ref. Suhaj Erzsébet 
ág. h. ev.

Halálesetek. Svaral Józsefné sz. Gyurka Mária 
54 éves. — Schvartz Arnoldné sz. Stein Rozália 59 
éves. — Porubszky Józsefné sz. Jancsa Paula 59 
éves. — Bartek Mária 4 hónapos. — Rónai Lipót 
73 éves.



- A GYÓGYNÖVÉNYKISÉRLETI ÁLLO
MÁS FELHÍVÁSA. A M. Kir. Gyógynövény
kísérleti Állomás a gyógy- és vegyiipari nö- 
vénygyüjtés, beváltás és termesztés iránt ér
deklődőket oktatja és nékik szaktanácsot ad. 
Szakszerű közreműködésével támogatja a 
gyógy- és illatos növények gyűjtését, ter
mesztését és feldolgozását. Megvizsgálja a dro
gokat és előmozdítja ezek értékesítését, ellen
őrzi a gyógynövénykereskedelmet. Gyógynö
vényt termelni vagy gyűjteni az e részben 
fennálló rendelkezések megtartásával minden
kinek szabad. A fennálló rendeletek értelmé
ben a gyógynövények beváltása, illetve a má
sok által gyűjtött gyógynövények megvásár
lása, továbbá a gyógynövények külföldre való 
szállítása a M. Kir. Gyógynövénykisérleti Ál
lomás engedélyeihez van kötve. Beváltói, ill. 
gyógynövénynagykereskedői engedélyt kaphat 
minden magyar honos, ha egyébként az elő
irt feltételeknek megfelel. Az ezirányu, 2 pen
gős okmánybélyeggel ellátott kérvények a M. 
Kir. Gyógynövénykisérleti Állomáshoz külden
dők. M. Kir. Gyógynövénykisérleti Állomás 
Budapest, II. Hermán Ottó ut 15.

— A BEVONULTAK SEGÉLYEZÉSE. A 
katonai izolgftlatra bevonultak cialádja rá- 
worultiág esetén segélyben részesül. A se
gélyre vonatkozó igényt a bevonultaknak a 
csapstpsrsncsnokságnál kihallgatáson kell je
lenteniük, ahonnan értesítik az illetékes pol
gári hatóságokat, akik kivizsgálva a család 
helyzetét, a leggyorsabban intézkednek a 
segély kiutalásáról. Feleség részére havi 15, 
minden más családtag részére 10 pengőt 
utalnak ki.

NEM LEHET ELÉGGÉ HANGOZTATNI, mily 
fontos iutézmény a m. kir. osztálysorsjáték. Tudni 
kellene, mindenkinek, mily sokan uyertek óriási 
nyereményeken kívül tekintélyes összegeket és ma 
gondtalanul élnek. A m kir. osztálysorsjáték húzá
sainál az állam gyakorolja az ellenőrzést, ott nincs 
protekció, nincs kiváltság, se rang, se kor, se ér
dem, hanem teljesen a véletlen szerencse dönti el, 
hogy melyik sorsjegy nyer. Senki se mulassza el 
most a gyors meggazdagodás lehetőségét, a kiváló 
alkalmat. Április 4-én, kezdődik az uj 42. sorsjáték, 
rendeljen egy sorsjegyet még ma bármelyik főáru- 
sitónál.

Horthy Miklós kormányzó úr 
öföméltósága nyitja meg a 

mezőgazdasági kiállítást
A rendkívüli események miatt egy héttel 

elhalasztott budapesti mezőgazdasági kiállítás 
és tenyészállatvásár március 29éa, szerdán 
nyitja meg a megnagyobbodott ország és a 
külföld százezernyi látogatója elölt kapuit, 
hogy beszámoljon a magyar gazdák elmúlt 
esztendei munkásságának szép eredményeiről. 
Ezen a napon lesznek a birálatok, amelyek 
eredményeinek megállapítása után március 
30-án, csütörtökön délelölt 10 órakor vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó ur 
öföméltósága ünnepélyes keretek között nyitja 
meg a kiállítást. A kormányzó ur megtisztelő 
látogatása ez évben is elsősorban a magyar 
gazdák eredményes, a nehézségeket szívós 
kitartással leküzdö munkásságának szól. A 
magyar gazdaközönség különös megtisztelte
tésnek tekinti, hogy a kormányzó ur, úgyis, 
mint az ország első gazdája, a háború óta 
rendezett minden kiállítást eddig személyesen 
nyitott meg, kivéve a múlt esztendőt, amikor 
múló gyengélkedése miatt maradt távol. Ez 
évben a kormányzó ur kiállítóként is részt 
vesz, kenderesi gazdasága piros-tarka biká 
kát és mangalica kanokat küld fel a kiállításra.

Március hó 30 án délután megkezdődnek 
már a lovasmutatványok is, amelyek minden 
délután, sőt vasárnap délelőtt is megismét
lődnek. A kiállítás április 3-án, hétfőn este 
zárja kapuit, igy a húsvéti szünidőre a fő
városba érkező bel- és kfillöldi vendégek is 
megtekinthetik. A kedvezményes visszautazás 
lehetősége husvét héttőig tart.

OLCSÓ BOKORRÓZSÁT SZÁLLÍT a legszebb 
uj fajtákban, 20 darabot postán, utánvéttel 8 pen
gőért Unghváry József faiskolája, Cegléd. Árjegy
zéket ingyen küld.

Gyászköszönetek.
Mindazok, akik felejthetetlen édesanyánk 

és nagymamánk elhunyja alkalmával részvé
tükkel felkerestek és Öt utolsó útjára elkí
sérni szívesek voltak, ezúton fogadják hálás 
köszönetünket.

Gyászoló
Kovács család.

Mindazon rokonoknak, jó ismerősöknek, 
valamint vasúti kartársainak, kik férjein el
hunyta alkalmából Öt utolsó útjára elkísérni 
szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszö
netét.

Özv. Márkus Józsefné.

Hirdetmény.
Hontkiskér község képviselő testületé a 

község 1274 kát. holdas vadászterületét ápri
lis hó 6-án d. e. 10 órakor nyilvános árverés 
utján a legtöbbet ígérőnek 10 évre bérbeadja.

Kikiáltási ár évi 120 P. Vadászterületre bér
lőként csak az jelentkezhet, kinek fegyvertar
tási engedélye van, és nem volt büntetve 
nyereségvágyból elkövetett bűncselekményért 
vagy vadászati kihágásért. Vadászterületen ta
lálható nyúl, fogoly, fácán, róka mint állandó, 
őz pedig mint átjáró vad. Bővebb felvilágosí
tások Hontva rsányban a község házán nyer
hetők a hivatalos órák alatt.

Hontkiskér, 1939. március 20-án.
Elöljáróság.

23-/1939  vtói. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Simek István lévai ügyvéd csődtömeg 

gondnok által képviselt magyar gazdák szö
vetkezete volt lévai cég javára a komáromi 
kir. Törvényszék K. 5/1932. számú végzésé
vel elrendelte az alábbi követeléseknek nyil
vános birói árverésen leendő eladását.

Ennek folytán a lévai kir. járásbíróságnak 
Pk. 503 1939. számú kiküldő végzése folytán 
Kovács Kálmán és társainál 2043. Pö. 79' f.- 
ből álló követelések összegére az árverésnek 
Léván a kir. járásbíróság hivatalos helyiségé
ben leendő foganatosításra határidőül 1939. 
évi április lió 12-nek d. e. 9. óráját tű
zöm ki a mikor is a fenti követeléseket az 
alábbi feltételek mellet el fogom adni.

1. A kikiáltási ár az összes követeléseknek 
2043 Pö. 79 fii). összege. A csődtömeg a 
követelések behajthatóságáért szavatosságot 
nem vállal.

2. Ezen követelések a kikiáltási ár egy har
mad részén alól el nem adhatók.

3. Az árverelni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár tiz százalékát bánatpénzül keze
imhez letenni és vételárat nyomban a leütés 
után a bánatpénz kiegészítésével lefizetni.

4. A vételi illetéket és forgalmi adót a ve
vő a vételáron felül sajátjából viseli.

5. A követelések engedményezésével járó 
költségeket és bélyegilletékeket a vevő a 
vételáron felül sajátjából viseli.

Léva 1939. március hó 13.-án.
TÓTH ARTÚR 

kir. járásbirósági kiküldött.

Szőlős kertemet bérbeadöm’vagy
felesben kiadom. Schwitzer Gyula. Telefon 53.
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Felvidéki magyar! A FELVIDÉKI MAGYARSÁG TALÁLKOZÓHELYE A

KÁRPÁTIA ÉTTEREM és söröző
Bupapest, IV., Ferenclek-tere 7. Felvidéki ételkülönlegességek I

Természetbeni 
járandóságok értékelése
az alkalmazottak kereseti, rokkant és külön 

adójához 1939. évre.

I. Élelmezés lakás fűtés, mosás, világítás.
Tisztviselők, kereskedő, iparos segédek, 
stb. havonta 30'—P.
Cselédek (házi és gazdasági) 23 — „

II. Élelmezés (lakás fűtés világítás nél
kül) —
Tisztviselők, kereskedő, iparos se
gédek, stb. havonta 24'— „
Cselédek (házi és gazdasági) 17'— „

Ili. Élelmezési cikkek:

V. Földhasználat
szántóföld 1600Ü-Ö1 18'— „

100. kgr. fehér liszt 30'-P.
25— „
18 — „

kenyér liszt 
búza

n rozs 11'— „
n árpa 13'— „
n n zab 10— „
n morzs tengeri 10— „

hüvelyes 17—„
burgonya 6— „
korpa 9— „
dara 10— „

i zsír 1'20 „
1 szalonna 1'30 „
1 liter tej 012 „
1 bor 050„

Állat
„ kőolaj 

tartás évente
0 25„

1 drb. tehén 120— „
1
1

- ló 
sertés

150 — „
25— „

VI. Lakás.
1. szoba és konyha évi 120’— „
2. „ „ 210'—„
3. „ „ „ 300 — „
4. „ „ 500 - „
5' „ „ 650'— „

VII. Egyéb járandóságok.
1 m3 kemény tűzifa 8 — „
1. szekér ágfa 1— „
villanyvilágítás — —
szobánként és havonként 1'— „

Vili Ruházkodás:
1. rendes férfi felsőruha 40'— „
1. pár férfi lábbeli 8— „

IX. Idénymunkások:
A közösen elszállásolt és élelme
zett mezőgazdasági idénymunká
soknál a napi élelmezés ellenértéke, 
beleértve a lakást is naponta 060—P.

KORALEWSKY 
főjegyző.

KLAIN ÖDÖN 
városbiró,

Vámosladányban ^forgalmas 
országúton levő modern korcsmaépület tánc
helyiséggel és teljes berendezéssel jutányos 
áron eladó vagy esetleg bérbeadó elköltö
zés miatt. Érdeklődni lehet Hollándernél 
Vámosladányban. 425

C I _ konyha mellékhelyiségekkel azon- 
GZOOa, nal kiadó. Antal Gyula u. 26.

____________ 430 
Orvncilan 'negvizsgá|t faí mangolica 

rVOSIiag kan eladó. Csepregi utca
5. Léva.______________________________ 431
I "ItI atiínizAl' f' évi áPrilis 1-től Wein-

u 1 ■ K“ l berger magkereskedö há
zába (Kovács ruhaüzlet mellé) Báti utcai ol
dal, helyezzük. Steiner József bútorkereskedő 
Léva, Báti u. 433

I’ miatt ebédlök,Uzletathelyczes 120-as asztalok 
leszállított árban kaphatók Steiner József bú
torkereskedő Léva, Báti u. 434



rí I ' Ladányi utca 7. számú ház. BŐ
ÉI 600 vebbet a kiadóban.

szoba2
I I • I modern 3 és 4 szobásak, tel- LaKdSOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175

és konyha kiadó április 1-től. 
Koháry utca 46 szám alatt.

rí J ' L ' I Szobon a dunapar- ciaao 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 sütömesternél, 
Léva, Bem utca 1. 376

I t I kerestetik megvételre.Iratszekrény Cim a kiadóban. 420 

l"l I lL I ■ ' kiadó Mártonfi u.Uzlethelyiseg 2. számú házban.
Felvilágosítást az Izr. hitközség ád. 421

F. I I Aki divatos, jó kidolgo- igyeiem ! zásu öltönyt és felöltőt 
akar jutányos áron ne mulassza el felkeresni 
Iván Imre úri divatszabót Léván, Kossuth 
utca 5. 423

1/|I ■ . , bútorozott szobaIxulonbejaratu i-töi kiadó, köz
ponti fűtés, fiirdöszobahasználat. Ferenc Jó
zsef utca 2 sz. 426

A Trieszti Általános Biztositó 
Társulat Lévai Föügynöksége 

ezelőtt Moldávia Generáli 
Biztositó Társaság 

irodahelyiségeit 
Szent István u. 6. 
sz. alá helyezte át.

(Ezelőtt Fogadó utca)

Húsvéti sonkákra
és

ÉLŐ DUNAI HALAKRA
tisztelettel kérem szives 
elöjegyzéeiiket

LACHKY, Kossuth Lajos-tér.

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
tositó intézetek üzletállományát vette át

SLAVIA
KÁRPÁTIA
ROLNICKÁ
HASICSKÁ 
KORUNA 
PRAHA
CSECH0SLAVIA 
NATIONALE 
DOMOV-SLOVÁKIA

Felkérjük a felsorolt intézeteknél biz
tosított ügyfeleinket, hogy kötvényei
ket átírás céljából — irodánkban 

(Léva, Kálvin-udvar első emelet) 
bemutatni szíveskedjenek. Ugyanakkor 
a befizetést igazoló elismervenyeket is 
kérjük felmutatni. — — Tisztelettel :

Gazdák Biztosító
Szövetkezete
BUDAPEST.

LÉVAI FÖKÉPVISELETE.

TÚRÁN,
FELVIDÉK,
NEM NEM SOHA ironok és 
THEBRIS másolóiron

Schul er József r. t.
Budapest,

kiváló minőségű magyar 
gyártmányai

Az uj 42-ik magyar királyi

Osztálysorsjáték
húzása a

JÖVŐ HÉTEN
április hó 4-én kezdődik! 
Saját jólfelfogott érdeke, hogy a 
kapott sorsjegy árát sürgősen 
fizesse meg, különben nincs nye
reményjogosultsága Ha még nincs 
sorsjegye, siessen venni bár me
lyik hivatalos főárusitónál, mert 
mindenkinek es minden egyes 
sorsjegynek egyforma a nyerési 
esélye ! Nyerni azonban csak az 
nyerhet, akinek sorsjegye van. 
Hivatalos ára az 1. o. sorsje
gyeknek az összes főárusitóknál :

Szerda
29

Csütörtök
30

Péntek
31

Szombat
1

Vasárnap 
2

Hétfő
3

Kedd
4

Állandó és kitartó játék által 
érhető el eredmény I

A szerencse útja mindenkinek nyitva áll! 
Köztudomású, hogy csak a húzás előtt kifi
zetett sorsjegyeknek van nyereményjogosult
ságuk, miért is nagyon kérik a föárusitók, 
hogy akik bármely oknál fogva nem óhajta
nak résztvenni az uj sorsjátékban, küldjék 
vissza a kapott sorsjegyet, mert kellemetlen
séget és kárt okoznak, ha a sorsjegyet ide
jében nem küldik vissza az illetékes helyre

Nyolcad Negyed Fél Egész

3>/s 7 14 28
Pengő Pengő Pengő Pengő
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KERNNÉL
VENNÉL

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

APOLLOmozőóHAN60S

Március 26-án, 2, 4, 6 és 8'15 órakor 
A legmagyarabb film, mesteri rendezés, 
utolérhetetlen siker, A kacagtató humor, 
a minden akadályt leküzdö szerelem 

története

Nincsenek véletlenek
Főszerepben: Turay Ida, Szilassy L., 
Szombathelyi Blanka, Juhász József és 
Árpád Margit. A legújabb hangos híradó.

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

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

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

Baroska J. Léva , Telefon szánt : 1 30. |

Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb.)

leszállított áron kiárusítok 111

VÁMOS MÓR
üveg-, porcellán- és díszműáruk Léva.

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

Március 27-én, hétfőn 6 és 8.15 órakor 
Március 21-én, kedden 6 és 8.15 órakor 
Vigyázz I Kettős műsor. Egy vasúti ka

tasztrófa idegfeszitö története

Az ördög éjszakája
(Halálexpressz)

Főszerepekben: Lyle Talbot, Polly 
Rowles. Több fejezetei a filmnek: A 
néma utas, gengszter a koporsóban, 
halálugrás az expresszröl, a szökött rab 
hőstette, stb. A ntüsor második része 

vadnyugat történet

A banditák réme
Fősz.: Buck Johnes, Noel Francis. Fe
jezetei a filmnek: A négyek bandája, 
vakmerő postarablás, lesben a bérgyil

kos, a két mesterlövö.

Márc. 31-én pénteken 6 és 8.15 órakor 
Április 1-én, 2, 4, 6, és 815 órakor
Április 2-án, vasárnap 2,4, 6, 8.15 órakor 

A jégkirálynő Sonia Henni legnagyobb 
és legsikerültebb filmé. Oyönyöríi ter
mészetfelvételek, szebbnél szebb tánc- 

jelenetek

A TÁNCOLÓ 
ANGYAL

S ZI VAR KAPAPÍR ÉS

PH

Ma vasárnap 2-4-6 és 8.15 órakor

MAMI
FEDÁK SÁRI nagysikerű vigjátéka ! 

Csupa jókedv és kacagás I
Partnerei: Szepes Lia, Törzs Jenő, 
Vaszary, Pataky Jenő és Mihályffy.

Biztosítsa jegyét elővételben !

Március 29—30-án, Szer
dán és csütörtökön 6 (fil|.

hely.) és */ 49 órakor. 
Szigorúan csak felnőttek

nek I

BÁNATOS 
UTCA

Francia film ! Pikantéria, 
szerelem, remek színészi 
teljesítmények. Dita Parlo. 
Albert Prejean, Inkisinoff'

Jön: Péntektől:

DZSUNGELSZERELEM
Milliós színes produkciói Főszereplő: Dorothy 
Lamour, Ray Millard. A ,,Dzsungelszereletn“ 
méltó folytatása a „Dzsungel királynője11 cimű 
felejthetetlen filmnek!

HUSVÉTKOR:

S U E Z
a „FOX“ filmóriása !

es


