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Léva 
utcáinak szennyvize
(C) A Bars 19. számában „Lévai 

szemmel11 cim alatt egy hatósági 
rendeletről olvasunk, mely szerint a 
szennyvizet nem szabad az utcára 
folyatni, hanem emésztögödröt kell 
az udvaron ásatni s a szennyvizet 
abba juttatni. A rendeletet nem 
láttam s mikor kidobolták, nem 
voltam ott, tehát nem ismerem. 
Annyi azonban bizonyos, hogy az 
emésztőgödröknek a háztelken 
való létesítése valamivel körülmé
nyesebb dolog, mint sem hogy azt 
csak ugv egyszerűen ellehessen 
rendelni. Ennél a kérdésnél ugyanis 
három dolgot kell tekintetbe venni: 
az udvarok terep , talaj- és tér
viszonyát. Főleg az utolsó igen 
fontos és egyúttal egy s ugyan
azon utcában is igen különböző, 
majdnem minden háznál más-más.

Hosszadalmas volna itt a terep és 
talajviszonyokra kiterjeszkedni, mert 
bárminők volnának is azok, leg
első sorban az a kérdés merül fel: 
van-e az illető udvarban hely az 
emésztőgödör számára.

Már igen régen megállapította a 
közegészségtan, hogy az árnyék
székek pöcegödrei, még ha ce
ment habarcsba rakott téglából 
épültek is, pár év múlva elvesztik 
vizáthatlanságukat s a körülöttük 
lévő talajt több lépésnyi távolságra 
megfertőzik. Innen az ürülék lég
nemű bomlási termékei a lakásba 
is törhetnek utat maguknak, folyé
kony része pedig a kútba és az 
épület falába is átszivároghat, rontva, 
fertőzve a vizet s a szoba levegő
jét. Ha ez igy van a pöcegödrökkel 
— amint, hogy igy van is — 
mennyivel könnyebben bocsátja át 
szennyvizét az emésztőgödör az őt 
körülvevő talajba 1 Mert az emésztő- 
gödört, hogy igazán „emésztő" 
legyen, nem építik körül cement
habarccsal készült fallal mint a 
pöcegödröt, hanem csak szárazon 
egymásra rakott tégla vagy lapos
kőből készülttel. Ezért nem szabad 
az emésztőgödröt — miként a pöce
gödröt sem — a kúthoz közel el
helyezni, de a pöcegödörhöz vagy 
a lakóház falához sem, nehogy a 
saját, vagy mint közvetítő a pöce- 
gödör bűzös tartalmát is a kútba 
vagy a lakásba juttassa.

A hygiena ezért 15 méterben 
állapította meg azt a távolságot, 
mely a kút és pöcegödör között 
legyen. Fontos tehát elsősorban azt

A Légvédelmi Liga
B.rsTármegys Fogadalmi ünnepével kap 

ciolatban május 3-án délután alakú" meg a 
Légvédelmi Liga József kir. herceg Őfensége 
jelenlétében, aki a Liga országos elnöki tisz
tét tölti be.

Ő'enaége fogadására a Kossuth Lajos térre 
kivonultak a frontharcosok, a Pálmay csoport, 
a leventék, a llonaz., a cserkészek és a 
tűzoltóság. A lávái hölgyek tündöklő szép 
magyar ruhákban vonultak fe1.

József kir. herceg megazemlélte a fent 
említett alakulatoka*,  szeme hosszasabban 
simogatta meg a nagyszerűen festő lévai 
levente diszszakasz*.

A könnyes szemekkel álló hadiözvegyek
kel szivélyesen e beszélgetett, majd a világ
háborúban magasabb psrar csnoksága alatt 
szolgáit frontharcosok tisztelgését fogadta, 
akiknek nevében Korentsy Sándor igazgató 
tanító intézett szeretettől áthatott üdvözlő 
beszédet, úgyis mint egykori katonája, de 
úgyis üdvözölte Őfenségét, mint ez egykori 
kistapolcsányi tanitó az egykori kistapolcsányi 
földesurat. Az fldvöz'ésre a kir. herceg me
leghangon válaszo t és áldást kért a vár
megye éa Lévs város, ahová olyan nagy 
örömmel jött, minden lakójára.

A kir. herceg ezután s Légvédelmi Liga 
alakuló közgyü érén vett részt, ahol a meg
hívottak lelkesóvációval és éljenzésselfogadták.

Kocror Gyula főispán üdvözölte itt a kir. 
herceget és felkérte beszéde elmondására. 
József kir. herceg szívből fakadó szavakkal 
to'mácsolta érzéseit és kiemelte beszédéber, 
hogy milyen nagy örömmel és szeretettel 
lépett húsz év elmúltával kedves Barsvár- 
megyéje és Léva város földjére. Végtelen 
melegséggel emlékezett a vitéz magyar had
seregre, amely a világháborúban olyan hősi
esen védte a honi szent rögöké*.  Mély be
nyomást keltett Őfenségének ama kijelentése, 
hogy azt a sok kitüntetést, amely a mellét 
díszíti, a magyar katonák szerezték számára.

a kérdést tisztáznunk, lehet-e vala
mely udvarban a kút és pöcegödör 
mellett még; emésztőgödröt is al
kalmazni anélkül, hogy az az ott 
lakók egészségét idővel súlyosan 
ne veszélyeztetné, esetleg a szom
széd háztulajdonos jogosan ne tilta
koznék ily gödörnek a házához 
közel elhelyezése ellen?

Ha minden háztelken helyszíni 
szemlét tartanánk itt Léván, be kel
lene vallanunk, hogy bizony igen 
kevés udvar alkalmas arra, hogy a 
kút és pöcegödör mellett még 
emésztőgödör is elférjen rajta. Sőt, 
ismerve Léva talajviszonyait, mond
hatjuk, hogy az emésztőgödör al
kalmazásának általánosított kény
szere idővel a közegészség ellen 
való merényletté válnék.

Igaz, hogy a gyalogjárók mentén 
nyílt szennyviz-csurgatók, külö
nösen ha a szennyvizek bennük 
zöld, békanyálas kis tócsákká re
kednek meg, utálatos, mert egyút
tal bűzös látványt nyújtanak, de 

megalakulása Léván
Etután vitéz Temessy István ny. tábornok 

ismertette a polgári Légvédelmi Liga célját 
és hivatását, majd Akucs István terjesztette 
elő az előzetesen megtörtént jelölést a Liga 
tisztikarának megválasztására vonatkozóan. 
Eizerint a közgyűlés a L’ga lévai csoport
jának vezetőségét igy választotta meg.

Einök: Dr. Nagy Béla vm. főügyész, ügy
vezető alelnök : Akucs István ny. áll. igazg. 
tanitó. Tiszteletbeli csoport elnökök: Br. 
Majthényi Lászlóné, Schubert TV dómé, lloff- 
man /\rpád ny. járásbiró, Schubert Tódor 
korménvfőtanácsos. Titkár: Magyar Béla v 
tisztv. Gazdasági főnők: Juhász Jenő ny. ig. 
tanitó. Elnöki tanács: Dodek János, Koper- 
niczky Kornél, Boros Béla, dr. G«aparetz 
Béla, tr. Majthényi László, Éder Kálmán, 
Horatsik Pál. dr. Nagy Béláné, Pekarik Vil
mosáé, id Frasch József, dr. Guba János, 
Pekarik Vilmos, ifj. Dóka Sándor, Dóka Ká
roly, Nagy Gyula, Csekey János, Jancsovics 
Béla, Kern Oszkár, Korentsy Sándor, Varga 
Imre. Póttagok: Szobi Endre, Galambos 
András, Kovács István, Tóth Béla, dr. Kersék 
János. Pénztári ellenőrök : vitéz Molnár Gyula, 
ifj. Gywpay Ede. Számvizsgáló bizottság. 
Kucs*r<*  Andor dr. Vojnsrovszkv Dbzbő, ifj. 
Frasch József. Póttag : Biszner Káro y.

Kovács Báláné a női alcsoport jelölését 
terjesztette be, amelynek alapján az alábbi
akat választották meg;

Elnök: Nagy Bódogné, társelnökök: vitéz 
Prukopovitach Leóné. Sodró Sándorné, Sáska 
Dezsőné, aletnökök: vitéz Berthóty Dezsőné, 
dr. Gsfpiretz Béláné, dr. Boleman Jánoané. 
Ügyvezető: Kovács Béláné. A tanéci tagjai: 
Antal Gyuláné, Akucs Erzsébet, Akucs Sa- 
ro ta, Berczy Rózsa, Bakó Kálmánná, Buda- 
váry Lászlóné, Csegezy Józsefné, Fája Ti- 
borné, Fizély L*nk*»  Gsál Gyu’áné, Dr. Hu- 
berlh Pálné. Halász Lipótné, Hulley Jánosné, 
Dr. Kocsis Béláné, Kleiszner Pálné, Dr. Lányi 
Tiborné, Dr. Mocsy Abáné, Offerman Ágos-

nem betegitik meg az arra járót. 
A szél s hébe-hóba e^y kis áldott 
eső segít a bajon, elviszi a bűzt, 
elmossa a látványt. De a falak közé 
zárt szűk udvar s a hozzátartozó 
lakószobák levegőjében, megreked
nek azok a bűzös gázok, melyek 
az emésztő- s a pöcegödrökből a 
talajba jutottak s idővel az ott la
kók egészségét, különösen a fejlő
dőben levő, zsenge gyermekek 
egészségét lassan, de következe
tesen aláássák s igy ezekre nézve 
veszedelmet jelentenek.

Kérjük tehát a hatóságot, legyen 
azon, hogy a szennyvizeknek nem 
csak az utcára való kiömlését és 
ott rothadását, illetőleg ennek meg
akadályozását tartsa szem előtt, 
hanem egyúttal azoknak a háztel
kek talajába való, az egészségre 
nézve határozottan hátrányos el- 
bujtatását is megakadályozza. Ezt 
pedig csak szakszeiűen végrehaj
tott földalatti csatornázással lehet 
elérni.
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tonoé, vitéz Parczel Istvánná, Pankrécz Gusz- 
térné, dr. Sterbiuszky 0 tóné. Surényi Béláné, 
Stébö Erzsébet, Sobi Endréné, Vojtás Ist- 
vénné, Vanger Jánosné, Wcrnrr Kérolyné.

A megválasztott tisztikar nevében dr. N<gy 
Béla elnök mondott köszönetét, majd a köz
gyűlés, amely a magyar Hiszekeggyel nyílt 
meg, a Himnusszal zárult.

József kir. hercsg és a közgyűlés tsgjai 
ezután levonultak a Kossu'h Lajos térre, ahol 
az alaku atok diszmenetben vonultak el Őfen
sége elölt A diszmenet után Őfensége szívé 
lyesen elbucruzott a vármegye vezetőitől és 
a jelenlevőktől és au’óján, amelyet maga 
vezetett, Budapestre utazott.

Az utóbbi napok ünnepélyei fényükkel és 
a közönség méltóságteljes, fegyelmezett 
magatartásával örökké feledhetetlenek lesznek. 
Nem csak a polgári rendező bizottság, ds a 
m. kir. államrendórség részéről a bizottság
ban résztvevő vitéz Bartóthy Dezső rendőr
kapitány és vitéz Palcier Irtván földiok, a 
rendőri örszemélyzot psrencsnokának tspasz- 
talatai is szépen elősegítették azt, hogy 
ünnepélyeink ilyen szépen zaj ottak le.

józsef kir. herceg kedves 
epizódja Szecse mellen. 

Amidőn József kir. herceg Budapestről 
autóján Léva felé közeledett, a szecsei vasúti 
átjárónál megállt kocsijával, hogy a kitűzött 
beérkezési időt percnyi pontossággal betartsa, 
nehogy a lévai fogadó bizottságot esetleg 
zavarba hozza. Molnár András gazdálkodó, 
az Eső Msgyar Biztosító kálnsi ügynöke 
Truzsinszki Mihályné kiskoszmályi asszonnyal 
kerékpáron Léva felé igyekezett, Stecsénél 
megtudták, hogy a kir. herceg a szecsri át
járónál áll autójával. Oda kerekeztek, de 
illendő lávo'ságban leszálltak, hogy ayalog 
közelítsék meg a fenség autóját. S mire 
odaértek, József kir herceg már az autó előtt 
állt. A két magyar illendően köszöntötte a 
fenséges urat. József kir. herceg kezet nyúj
tott nekik és megkérdezte tőlük, hová igye

BARS

keznek ? E mondták, hogy a lévai ünnepélyre 
készülnek. A fenség erre élelsorsuk iránt 
érdeklődött. Truzsinszkioé azt felelte, hogy 
„minden jó vóns, csak a határ ne olyan 
közel véna 1“

József kir. herceg erre szt válaszolta ne
kik, hogy bízzanak az btenben, ez is meg 
fog változni. Majd a közelben kóklő hegyek 
felé mutatott és igy folytatta : Nekem is van 
arra felé egy kis birtokom s nem láttam húsz 
év óta, pedig szeretném már látni. Majd

Arheologusok tanulmányútja Léván
A budapesti Pázmány Páter Tudomány

egyetem É-em és Régiaégtani Iotézete, vala
mint az Ösrégészeti osztá'y dr. Aiföldy And
rás és dr. Tompa Ferenc professzorok veze
tésével régészeti tanulmányútra iodul az 
anyaországhoz visszatért felvidéki részeken. 
Hozzánk Lávára mához egyhétre, május hó 
21 én déli 1 órakor érkeznek autóbuszokon 
É'sekujvár felöl. A magyar müvelödéstörténs- 
lemben tudománymentö jelentőséget is kép
viselő 1 ttézetek professzorai városi ku'tur- 
ügyeinknek országosan ismert vezetőjéhez, 
Schubert Tódor kormányfötanácsoshoz for
dultak, hogy tegye lehetővé számukra a fej
lődésben levő Városi Múzeumunk megtekin
tését s tájékoztassa őket a Léván és vidé
kén feltárásra váró, régészetiig fontos le ő 
helyekről.

A dologba belekapcsolódott múzeumi igaz
gatónk lapunk, a Bars utján kéri a város
ban és vidékén arheologiai leletek birtoká
ban levőket, hogy a helyi és környéki szár
mazású régészeti dolgaikat, érméiket boc lás
sák a nevezett ritkaértékü alkalomra Múzeu
munk rendelkezésére. Úgy véli, hogy ez az 
aktui, tudományos kincseinknek a legilleté
kesebb szakférfiaink, műveltségűnk társada- 
lomépitői e éállitáaa reprezentálása a kisebb 
sági életünk idején is folyt azon hazafias és 

Molnár katonakoráról érdeklődött. Molnár el
mondta, hogy 26 os volt és Rydomilnál esett 
fogságba 1915 ben, amint mondta, csaknem 
nz egész divízió „• csehek miatt*.  Emlék
ezem válaszolta Őfensége, én akkor a 
Doberdón voltam. Majd kézfogással búcsút 
vett tőlük és beszállt kocsijába.

I yen egyszerű, közvetlen volt József kir. 
herceg a harctéren is, azért nevezték el a 
katonák József apánknak 1 

nemzeti érdeklődésűiknek, mely a legbecse
sebb lelki kincsünk: Városunk mindenkori 
tör énelmi múltjának hódolt.

Kéri az igazgató a tárgyaknak s hét folya
mán — kedd és péntek között — a Muztum 
helyiségében való letéteményezését: Megye
háza (a régi Városháza) 2-ik emelet, jobbra 
a mel'éklépcső. Az elismervény mellett át
veendő dolgok a következő héten fognak 
visszavételre rendelkezésül állani, illetve visz- 
sziszolgáltstni.

A Lévát ia érintő tanulmányút 32 részt
vevője fo'yományosan rajtunk keresztü jut 
el » Botival együtt napjainkban visszakerült 
ős Magyzradnak európaihirü Konyhahu'ladék- 
halmához (Kjökkenmödding). Ahhoz a törté- 
nelemelötti tüzgerjesztő és azt messzibb vi
dékre szétosztó településhez, melyhez a most 
bennünket ia felkereső tudósainknak tudo
mánya, az Arheo'ogia egy egész kultúrát, 
nemünk egyik művelődési hajnalkorát nevezte 
el: a Magyaradi periódust.

Tekintettel azután arra, hogy az elnyoma
tás idején két érdekes régiségtani lelettel is 
gyarapod unk (s Középsurópai Vindeliciai 
éremkor eleddig leggazdsgabb barbárpénz
mennyiségének felszínre jutása — továbbá 
a Zslabai és Gsramdamásdi őskunyhó és 
fazekastelep feltárása), bizonyos lokálpatrio- 

Dr. HAICZL KÁLMÁN:

HÚSZ ÉV ELŐTT
— NAPLÓTÖREDÉKEK -

A világháború negyedik évében jártunk. A tavaszi nagy német 
támadás nem sikerült. Az összevonás jelei már mutatkozni kezdtek. 
Egyes külföldi, kivált francia lapok nyomán már a megcsonkításra 
váró ország uj térképe is feltűnt a láthatáron. Ezt persze lehetet
lenségnek tartottuk. A belpolitikában is zavarok keletkeztek, Károlyi 
Mihály gróf aknamunkája hatását már éreztette. Most kerüllek ke
zembe a naplótöredékek, amelyeket e szomorú időszakról papírra 
vetettem. Azoknak, akik az államfordulat kezdetét saját szemükkel 
látták, száma nagyon megfogyatkozott és kötve hiszem, hogy a sze
replők bármelyike is a régi Barsmegyében az akkori idők esemé
nyeiről naplószerü feljegyzéseket hagyott volna hátra. Azért talán 
némi érdeklődésre tarthat számot a néhány naplótöredék, melyet az 
alábbiakban közlök.

1918. május 3. A vármegye fogadalmi ünnepe eléggé nyomott 
hangulatban folyt le Oaramszentbenedekben. A belpolitikai zavarok 
miatt sem a főispán, sem az alispán meg nem jelentek. Az ebéden 
mindössze 16-an voltunk.

Május /. Hogy az apátsági templom orgonahomloksipjait meg
menthessem, a bíboros hercegprímást kerestem fel ama kérelemmel, 
hogy tegyen valamit az apátsági templom érdekében. Felhoztam 
például a pozsonyi koronázó dómnak orgonáját, amelyet — bár 
ugyanakkor készült — felmentettek sípjainak rekvirálása alól. Azzal 
ütötte el a dolgot: soha ennél nagyobb gondja ne legyen! Ha el
viszik a sípokat, majd csináltat újakat. És akkor elmondta, mily 
nehezen tudta megmenteni az esztergomi bazilika kupolájának réz
burkolatát. Mikor már minden érvelése hiábavalónak bizonyult, vé
gül megírta a hadügyminisztériumnak, hogy amennyiben a bécsi 
Károly templom kupolájának rézburkolatát leszedik, ő is feláldozza 
a bazilikáét. Erre már nem válaszoltak.

Június 4. Coudenhove grófnő járt itt és keresett. Később le
vélben irta meg, hogy a vármonostorban árvaházat akarnának léte
síteni. Válaszomban a helyzetet feltártam előtte. Árvaház létesítésé
nek esetére a monostoron kívül, de a vár területén, uj plebánialakot

kellene építeni s a vármonostort, kivált a déli szárnyon lévő nagy 
magtárt kellőképen átalakítani. A dolog abbamaradt. Néhány nap 
múlva a munkásbiztositó pénztár kiküldöttje is felkeresett ugyanilyen 
célból, de mikor az épületet végigszemlélte, az átalakítási költsé
gektől ö is megijedt. Utána a közös hadügyminiszter két kiküldöttje 
is megfordult nálam, hogy a monostort megtekintsék. Hadifogoly 
tisztek üdülőhelyéül szánták. Mindent megmutattam nekik, soká ter
vezgettek, számoltak, mig végre kisütötték, hogy a helyiség kevés, 
a nagy magtár átalakitasa pedig igen sok pénzt emésztene fel. 
Szóval: minden a pénzen múlik. A vármonostort mindenki akarná, 
de csak úgy, hogy költségbe ne kerüljön.

lunius 14. A lévai kereskedelmi leánytanfolyam növendékei az 
irgalmas nővérekkel kirándultak az apátság megtekintésére.

Junius 27. Ferdinánd bolgár király táviratilag érdeklődött a 
Koháry Ferenc hercegért végzett sz. mise iránt. Válaszomban jelen
tettem, hogy ma is és julius 8 án is gyászmisét mondok érte. Táv
iratilag megköszönte.

Junius 28 A cisztercita rend budapesti főgimnáziumának cser
készcsapata jött meg két tanárral és három napot itt töltöttek.

A gabonaátvevő bizottságnak garamszentbenedeki elnökévé, 
Peszéren és Kovácsiban pedig miniszteri megbízottjává neveztek ki.

Julius 5. Zsófia főhercegnő és László főherceg, Meszlényi Lily 
udvarhölgy és Schafer tanár kíséretében meglátogatták az apátságot.

Aug. 12. Auguszta és Zsófia főhercegnők, László főherceg és 
a Kistapolcsányban üdülő tisztek néhány órát töltöttek az apátságban.

Aug. 16. A bolgár királynak trónralépte évfordulójakor üdvözlő 
táviratot küldtem, amelyért 22-én meleg szavakkal mondott köszö
netét.

Aug. 20. Beniczky Ödön főispán és neje Botka Zollánékkal 
együtt nálam ülték meg Sz. István király ünnepét.

Aug. 24. Az esztergomi hölgyek Mária-kongregációjának tagjai 
dr. Kiss Károly prézesükkel a délelőtti vonattal ideérkeztek, hogy 
az apátságot megtekintsék. Sok régi ismerőssel találkoztam köztük. 
Ugyanaznap az osztrák nyaraló gyermekek aranyosmaróti csoportja 
is ellátogatott az apátságba.

A politika egén a sötét felhők egyre tornyosultak. Okt. 26-án 
sürgősen Budapestre hívtak a kér. szoc. néppártba, ahol másnap 
fontos értekezletet tartottunk. A magyar politikai élet számos vezető 
egyéniségén kívül, akiknek nevét fel nem jegyeztem, a felvidékről 
— Sárostól Nagyszombatig — csaknem minden vármegyéből több
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cizmussal hirdethetjük, hogy a Felvidék pre- 
históriai. lelőhelyének nagy része Léva ma
gyar ludományoi augárkörébe jutott be. Min
den tiszteletűnk éa nagyrabecsülésünk int 
arra, hogy a vonatkozó tudományoknak »x 
cellens hazai képviselőit Varosunk múltjához 
éa jövő kulturtörekvéaeihez illően éa méltóan 
fogadhassuk körünkben.

A Magyar Földrajzi Társa
ság vándorgyűlése Léván.
A Magyar Földrajzi Társaság Didaktikai 

Szakosztálya (. hó 7-én vándorgyűlést tar
tott Léván, a Kát. Kör nagytermében. A 
gyűlésen a szakosztály tagjai nagyszámban 
vettek részt. Déltájban érkeztek és legelőször 
is a lévai országzászló előtt tisztelegtek a 
ugyancsak olt üdvözölte Bodnár Lajos elnök 
Léva felszabadult magyarságát. Megelőzően 
a városházán felkeresték dr. Kersék János 
helyettes polgármestert, ezzel a látogatással 
Léva város közönségét kivárnák megtisztelni.

A gyű'és félegv érakor nyilt meg a Kát- 
Körben, Bodnár Lajos mélyhatásu elnöki 
beszédével. U^ylátszik, hogy a szokatlan 
időben tartott gyűlés következménye volt az, 
hogy a rendkívül érdekes gyűlésen Lávának 
csupán egypár kullurembere jelent meg a 
város közönségéből mind érdeklődő.

Az elnöki megnyitó után dr. Kari János 
kegyesrendi gimn. igazgató: A szülőföld a 
mai földrajzi tanításban, cimmel tartott elő
adást Ebben azt fejtegette nagy szakszerű- 
véggel, hogy a földrajzoktatásba a távoli 
tájak ismertetésével mindég bele kell vonni 
a szülőföldi részt is, mert az igazi földrajzi 
szemlélethez a szülőföld tájain és a szom
szédokon ju'unk el igazán.

Utána dr. vitéz Sighelyi Lajos pclg. isk. 
tanulmányi felügyelő igazgató: Mit tett és 
mit tesz a földrajztanítás a magyar feltáma

dásért cimen értekezett. Megállapította, hogy 
a fö'drvjzban nem szólamok, hanem adatok, 
igazságok vannak, ezek szigorúsága a nem
zeti célok felé törő nevelést szolgálják. Trianon 
a földrajzi örök törvények megcsúfolása vö t! 
A magyar földrajztanítás az irredenta gon
dolatot a neveléstanitáa központi gondola
tává tette.

Majd dr. Horváth Károly igazgató : A föld
rajz és a nemzetek jóléte című előadása 
került sorra. K fejtette, hogy a tudomány 
útja az igazságon keresztül a hasznossághoz 
vezet, legnagyobb nemzeti veszedelem a 
tudatlanság. A fö'drajz számadatsi megmu
tatják, hogy a kü földi viszonyokkal szemben 
hazánk növénytermelését és állattenyésztését 
magasabb színvonalra kell emelni. A lakos
ság jobb sorsát csak gazdasági átszervezés- 
sel és a mezőgazdasági kuliura ujjáterem- 
tésével lehel elérni.

Dr. Slolmár László igazgató: Földrajziam- 
tási törekvések a msi népiskolában című 
előadásában azt fejtegette, hogy már a 
tiz éves gyermek értelmébe be kell ültetni 
azt a gondolator, hogy a földrajzi tényezők
ben megnyilatkozó természeti törvényekhez 
az értelmes embernek, ha bo'dogulni akar: 
alkalmazkodnia kell. Ezért kell ismernünk

Jelentés Léva város könyvtárának és múzeumának 
múlt évi működéséről

Kriek Jenő könyvtár és ntuzeum igazgató 
a városi magyar közkönyvtár tanács ülésén 
beterjesztette szokásos évi jelentését, amelyet 
mind a könyvtártanács, mind a város tanácsa 
köszönetének kifejezése mellett egyhangúan 
tudomásul vett. A könyvtártanács határoza
tából megkezdjük a tartalmas jelentésnek bő 
kivonatban közlését.

Felszabadulásunk szerint már a m>eyar 
Közgyűjtemények Országos Budapesti Főlel■ 

ezeket a törvényeket. A második gondolat, 
hogy az ember éppen az érteimével szor
galmával, kitartó és megértő közösségben 
végzett munkájával a ránézve kedvezőtlen 
földrajzi adottságokat megváltoztatni képes.

Dr. Tokaji Nrgy Béla gimn. tanár: Idő
szerű kérdések a földrajztanításban című 
e őadásában amellett foglalt állást, hogy a 
visszacsatolt területeket a szemlelteid eszkö
zök (elhasználásával, minél részletesebben 
ismertessék még akkor, ha ez a megállani- 
tott óraterv megváltoztatásával is járna. Na
gyon fontos idegenforgalmi szempontból a 
természeti kincsek tárgyalása.

Dr. vitéz Temesy Győző a Földrajzi Tár
saság főtitkára, tanár: A földrajz és a 
koncentráció c. előadásában azt bizonyította, 
hogy ez egyes összefüggő tantárgyak taní
tását megfelelő szakazerűiéggel össze kell 
kapcsolni, mert ezzel a tanuló emlékezeté
ben az anyag jobban megrögzitődik.

Egyébként az egyes előadásoknak ama 
részeit, amelyek a nagyközönség szélesebb 
rétegét ia érdeklik, későbbi időben, fokoza
tosan közölni fogjuk, hogy a korszerű tan
ügyi gondolatokat a közönség körében is 
népszerűsítsük.

ügyességétől vett felhivás szempontjaira 
terjesztem be Jelentésemet, mégpedig a fel
szó itás értelmében a Főfelügyelőséghez leendő 
továbbjuttatásra is. Ahol t. i az átirat sze
rint a Magyar Nemzeti Muzeum Tanácsának 
teendő központi összefoglaló-jelettés számára 
lesz a mienkre is szükség. Nsvezetesen, hogy 
Könyvtárunk (ás a térileg vele összefüggő 
Múzeumnak) közgyűjteménnyé nyilvánítása

mint harmincán, egyházi és világi férfiak, jelentek meg, akik az ot
tani politikai helyzetről és a nép hangulatáról jelentést tettek. Álta
lában az a nézet alakult ki, hogy a tót nép mindenütt békés, jó
indulattal van a magyarság iránt és ha az autonómiát megkapja, a 
magyar hazából kikivánkozni nem fog. Dr. Oeisswein Sándor kép
viselő meggyőző érvekkel fejtette ki, hogy Magyarországból keleti 
Svájcot kell teremteni, ahol minden nemzetiség egyforma jogoknak 
válik részesévé. Az eszmecserében Ugrón Gábor is résztvett, aki 
az erdélyi állapotokat mérte össze a felvidékiekkel. Mi a teendő ? 
E kérdésnél magam is felszólaltam hangsúlyozva, hogy azok, akik 
most a tót nép nevében beszélnek, nem a népüket, hanem csak 
önmagukat képviselik. Arról kellene talán elsősorban gondoskod
nunk, hogy a tót nép igazi képviseletét megkapja, amellyel a függő 
kérdések megtárgyalhatok. Erre azt a feleletet adták, hogy „erre 
még ráérünk".

Az értekezlet tartama alatt Bécsben gróf Andrássy Gyula kül
ügyminiszter és gróf Zichy Aladár, őfelsége személye körüli minisz
ter telefonon hallgatták az értekezlet lefolyását s időközönként ész
revételeiket is leadták. Végül egyértelmüleg abban állapodtunk meg, 
hogy járásonként népgyiiléseket fogunk tartani, a központ pedig 
röpiratokról fog gondoskodni, amelyek a tót népet a helyzetről tá
jékoztatják. Ezzel az értekezlet tulajdonképen véget is ért.

Mielőtt a klubhelyiségből távoztunk volna, gróf Andrássy Gyula 
és gróf Zichy Aladár azt az utasítást adták ki, hogy a tót nép 
képviseltetéséről sürgősen gondoskodjunk. A külügyminiszternek az
után gondja lesz reá, hogy az összeülendő békekonferencián a tót 
népet ezek képviseljék. Erre a felvidékiek újból összeültek, hogy a 
jelentéseket megcsinálják. A jelöltek közé felvettük a mérsékeltebb 
irányú tót vezető férfiakat és minden vármegyéből 2—3 at jelöltünk, 
akiket megválasztásuk végett a népgyülések elé fogunk terjeszteni. 
Bartos János orsz. képviselő még az este felment a hercegprímás
hoz, hogy a történteket tudomására hozza, aki az értekezlet hatá
rozatát helyesléssel fogadta.

Künn azalatt a forrongás tetőpontjára hágott. A politikusok 
egymás után járultak József főherceg elé, hogy kibontakozási ter
veiket bemutassák. A Károlyi-párt azonban mindent meghiúsított. 
Mikor éjfél előtt margitszigeti szállásunkra mentünk, az összeütkö
zés a Lánchidnál már megtörtént s a Budára vezető hidakat a ka
tonaság már megszállotta. Nagy kerülőkkel végre gyalog — a vil

lamosok már nem közlekedtek és bérkocsi sehol sem volt látható 
— a Margitszigetre értünk. Másnap reggel hazaindultam.

Izgatottan vártuk a lapokat, melyekből azután megtudtuk, hogy 
kitört a forradalom s a szerencsétlen Károlyi-párt a szociáldemokra
tákkal a kormányhatalmat magához ragadta. A katonák széjjelszé- 
ledtek s a vonatokról lödözve mernek hazafelé. A vasúti kocsikat 
tönkretették, az ablakokat betörték — kitört a „szabadság". A Ká
rolyi kormány hadügyminisztere katonát látni nem akart.

Prágában kikiáltották a köztársaságot és október 30-án Turóc- 
szentmártonban kimondták az anyaországtól való elszakadást. Azok, 
akiket az okt. 27-iki értekezlet a tót vezetőkkel való tárgyalásokra 
kiküldött, már mindennel lekéstek!

November 2-án a csőcselék a lévai üzleteket fosztogatni 
kezdte, de a rögtön megalakult polgárőrség a vagyonbiztonságot 
megóvta. Másnap a lakosság egy része Garamszentbenedekben 
ugyancsak fosztogatni kezdett. Mikor reggel Kovácsiba mentem, 
az egyik zsidó üzletetet már csak- em teljesen kirabolták. A ková
csiakat arra kértem, hogy tartsák fenn a rendet és .közbiztonságot. 
Ez meg is történt és aznap délután a Oaramszentbenedekböl né
hány berúgott katona vezetésével Kovácsiba kiránduló fosztogatókat 
a kovácsiak vissza is kergették.

Kovácsiból hazaérkezve a garamszentbenedeki zsidóság kül
döttjei vártak reám s arra kértek, hogy adjak nekik menedéket a 
várban. Ezt nem vállalhattam, mert a fosztogatókat magam ellen 
uszítottam volna, hanem megígértem, hogy a fosztogatók elleni vé
delemről gondoskodom. A jegyző is feljött s arra kért, hogy vites
sem öt és feleségét a csáradi erdészlakba, mert életük veszélyben 
forog. Minthogy a néppel szemben mindig emberséges módon visel
kedett, megmondtam neki, hogy nincs mitől tartania. Mindamellett 
Csáradra vitettem őket.

Majd a csendőrségre mentem. Itt azonban szintén fejetlenség 
fogadott. Az őrsparancsnok kijelentette, hogy a közrendet fenn 
akarta tartani, de a legénység egy része az engedelmességet meg
tagadta. Kora délután néhány polgár keresett fel tanácsot kérve, 
mit tegyenek, miután a fosztogatók őket is fenyegetik. Azt mond
tam nekik, hogy a lévaiak példájára ők is alakítsák meg a polgár
őrséget. Ezt azonban megtenni nem merték.

Minthogy a rend fenntartásával senki sem törődött, telefonon 
felkérem a főszolgabírót, intézkedjék a további bajok elhárítására.
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6i elnevezése tárgyában teendő javallathoz 
szolgáljunk adattámogatással.

A 20 évi Ku'turraboskodás után azt vé
lem kötelességünk, hogy Könyvtárunk és a 
Muzeum keletkezéséről, mint Léva város 
magyar ku'turtörténetének egy fejezetéről 
számot adjunk, m)rt magyar szelte ínségünk
nek mindkét Őrhelyét kisebbségi sorsunkban 
a magunk erejéből tudtuk megépíteni.

Léva város közkönyvtárának megszerve
zése a cseh könyvtártörvény értelmében tör
tént s ami az elszakittatás bódulatából vo'.t 
felociudás után csak az 1928-29. évekhez 
fűződik. Ugyania az ismételten előzetes, de 
sikertelen kisérletezések után alakult meg az 
a helyi felügyelő szerv — az általunk kép
viselt Könyvtártanács — melynek irányítása 
azerint immár a 9 ik évbiu működve szol
gáljuk Léva magyar Kultúrájának a könyv
tárak egyetemes és speciális céljai szerint 
kialakulni hivatott érdekei*.  A fent érintett 
csehszlovák törvény és a szervezés megin
dítása közti nagy hézagnak részleges oka a 
többi között a helsiség hiánya is volt. Amit 
azután a városi Székháznak sz 1926—27. 
években kétemeletre átépítése o’datt meg. 
Itt kapott is a kétegy intézmény egy-egy 
helyiséget. Dl a könyvtár felállítása, amire 
törvény köte'ezte a községet inneniül is csak 
fokozatosan — a Muzeum sajnosén idáig 
sem — alakult ki a tényleges megnyitásig : 
1932 ig. Amikortól iodu'nak évi jelentéseink 
ia, melyek Borán a jelenlegi a nyo'cadik.

A Könyvtár mindjárt a kezdetnél jelentős 
anyaggal indult. Ugyanis az 1926-27-i tan
évvel teljesen megszűnt magyar gimnátium- 
nak tanári könyvtári készlete a város tulaj
dona volt. Ez a könyskészlet került át a 
magyar osztályok kihaltéval a könyvtár he
lyilégébe. Ötezer könyvet vettünk át, mely
ből mint Hungarika anyagot négyezer mun
kát cimlapozlunk a további feldolgozásra.

1932 ben a város másik középiskolájának, 
a magyar állam volt tanitóképzője többirányú 
könyvtárainak matériájából is átkerült a ma- 
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gyár müvek egyrésze. Az iakola utolsó Ér
tesítőiben összegezett — magyar és német
nyelvű — hatezer kötetből 1580 példányt 
hoztunk ki a cseh tanitókép tőből a mi könyv
tárunk részére. Ugyaninnét a ugyanegy időn 
a városban időközben kifejlődött állami pol
gári iskola is részesedett különböző szakbeli, 
de fő eg iskolai vonatkozású könvvadomány- 
ban. Mrgyar tagozata részére 1820 kötetet 
osztottunk szét a 3400 darabra csökkent 
összes rendelkezésre bociájtott könyvtári ál
lományból. A polgári iskola mint államva
gyonhoz térilés nélkül jutott hozzá; könyv
tárunkra ötezer koronát róttak ki, amiből 
két ötszáz koronás részletet ki is fizettünk. 
Hs áldozattal is, de a magyar szellemiséget 
igyekeztünk megmenteni.

Ezekszerint átvett a Könyvtár a város volt 
magyar középiskoláiból hstezerölszáz müvet, 
melyeknek magyar anyagát bibliógráfiai ös
vényeken a következő szakcsoportokba osz
tottuk be: A) Versek és Színmüvek, B) Re
gényfélék, C I'juiági müvek mint .szóra
koztatók", D) Történelem—É etrajzok, E) 
Föd—Néprajz. F) Irodalom—Nyelvészet- 
Művészet, G) Pedagógia—Bölcsészet, H) Ter
mészettudományok—Technika, 1) Jog—Ál
lamtudomány—Szociológia, K) Vegyesek . . . 
mint „oktató"•müvek. A német éa egyéb 
□yelvfl munkák ezidőszerint még feldolgozat
lanul raktározódnak.

Az átszármazásuk szerint itt részletezett 
könyvkészlet az 1938 év végéig 10686 kö
tetre egészült ki — de a tudományos mun
kák bejutásának húsz évi különösebben óvott 
határzárolása miatt, inkább csak a szórakoz
tató szépirodalomból. Még pedig gyarapodási 
forrás szerint elsősorban azokból az évi 4-4 
ezer korona községi hozzájárulásokból, me
lyeket a városi hatóság a statisztikailag ki
sebbséggé sorvasztott magyar lakosságnak 
valótlan arányszáma alapján (50 százalék 
csehszlovák, 2 százalék zsidó és 48 százalék I 
magyar) 75 filléres fejkvóta szerint utalt át 
a Könyvtártanácsiak. Ugyanciak a könyv

beszerzést, abban a folyóiratok előfizetését 
srolgálták a 6 koronás évi tagsági dijak is. 
Egyéb jövedelmet nem kaptunk.

A felsőbb hatósági akadályokkal: többszö
rös cenzúrák, könyvkitiltások, könyvbeazer- 
zési akadékoskodásokkal annyiszor küzdött 
könyvtári életünkből egy örvendetest is ki
emelünk. Azt, hogy hozzá tudtunk járulni a 
magyar könyvtáros-képzéshez ia. Ugyanis az 
előző 1937. év nyarán a mi könyvtárunkkal 
kapcsolatban rendeztettük meg a cseh állam 
által azt a tanfolyamo*,  mely a 10.000 la
kosnál kiiebb községek könyvtárai részére 
képezett ki szakavatott vezetőket. Érveink 
között olt volt Lévának egyaránt geográfiai, 
mint kulturális központi fekvése, de váro
sunknak a magyar közművelődés terén nyi
latkozó mind bel , mind kü'terjedelmesebb 
szervezkedettaége is az elért eredményekkel: 
az anyagilag is mindjobban megerősödött 
városi magyar egyesületeink különféle ren
dezéseivel, főként a Cisinó, a Jírási Magyar 
Közművelődési Testület és a SiMKE helyi 
körzetének kulturerőivel.

Láva, a történelmi város mindig együtt 
érző kötelességgel kívánt és tudott oda állani 
— a he'yi vonatkozásokon túl tekintön is — 
az egyetemes magyar kulturerökre alapozódó 
szellemiségi életszemlélet hordozói és szol
gálói közé. Most vonatkozóan kötelességgel 
ismerjük el azt is, hogy a Könyvtártanácsnak 
ilyen városi múltra támaszkodó törekvései 
megértésre találtak a helyi községi E öljáró- 
ságnál ir. Még psdig nemcsak a ránk bízott 
intézmény, a Könyviár anyagi dolgai igé
nyeinek kielégitésében, de mint a 20 év fo
lyamán közénk telepitett állami hivatalok, 
h'vatalnoksereg stb. révén is mesterségesen 
három nemzetiségűvé színezett város „Ma
gyar kultur oáz*-ának  szélesebb körökben 
vaió megbecsü'tetésére, megtiszteltetésére. 
Könyvtárunk hármas jellegének eme találó 
összefoglalását — msgyar kutur-oázl — a 
szegedi Tudomány Ejyetem Jog és Állam
tudományi karának dékánja, dr. Csekey Ist-

A főszolgabíró azonban azt válaszolta, hogy semmit sem tehet, 
mert Aranyosmaróton is nagy a zűrzavar.

Hová forduljak ? Végre a lévai honvédzászlóalj parancsnokságát 
kerestem fel telefonon ahonnan kedvező választ nyertem. Esti 6 
órakor koromsötélségben magam mentem le a vasútállomásra, ahová 
különvonaton 3 tiszt 12 katonával érkezett. Még az este kihirdettük 
a statáriumot, a katonaság a fosztogatókat összefogdosta és más
nap Lévára szállította.

Az éjjel csendben telt el, bár a zavargók azzal fenyegetőztek, 
hogy a jegyzői lakot és Wertheimer malmát, raktárát felgyújtják s 
ilyen kivilágítás mellett jönnek fel a várba.

Másnap Turay József hadnagy vezetése alatt a nemzetőrséget 
megalakítottuk

A nép dühe mindenfelé kitört és bosszút állott azokon, akik 
basáskodtak fölötte és igazságtalanságokat követtek el vele szem
ben. A garamkovácsii jegyzőt elkergették s irodáját szétdulták, a 
fenyőkosztolányit megölték, magának a maróthi főszolgabírónak és 
jegyzőnek is menekülnie kellett.

November 4-én 2 csendőrrel Maróthra mentem. Miután előző 
napon a hercegprímástól oly üzenetet vettem, hogy a papság e 
zavaros helyzetben egyöntetűleg járjon el, felkértem a vármegye 
alispánját, engedje meg, hogy a papság a vármegyeházán össze
jöhessen a további teendők megbeszélése végett. Ámde az alispán, 
aki maga a legjobban rettegett, (2 csendőr őrizte ajtaját), kereken 
kijelentette, hogy garanciát semmiért sem vállal, most ilyen gyűlést 
tartani lehetetlen stb. Majd a nemzetőrség fizetését tettem szóvá. 
A kormány napi 30 korona zsoldot Ígért nekik I Valami előleget 
kértem a vármegye közélelmezési s ellátási pénzéből, melynek állo
mánya közel 200 ezer koronát tett ki s az alispánnak rendelkezé
sére állott. Ezt nagynehezen megígérte, de ama hozzáadással: „ad
dig valahogy gondoskodjatok magatokról."

Maróthról Thaszárra mentem át a kerületi espereshez, akivel 
a hercegprímás utasítása értelmében a legszükségesebb teendőket 
megbeszéltem.

Minthogy a csendőrök is hiába jártak Maróthon, kora délután 
dolgunkvégezetlenül hazatértünk.

A nemzetőrség vagy egy hétig feladatának teljes mértékben 
megfelelt. Fizetésükre egy itteni erdővállalkozótól 1000 korona köl
csönt kaptunk, de az állami és a vármegyei segítségre hiába vár
tunk. A zsoldot hamarosan — papíron — 20, majd 10 koronára 
szállították le, de a rendeletek oly zűrzavarosak voltak, hogy min

denki máskép magyarázta azokat. Így a mi nemzetőrségünk is las
san széjjeloszlott.

A csehek pedig egyre közeledtek és nem volt, aki nekik el- 
lentálljon, mert a Károlyi-kormány kijelentette, hogy „ellentállni nem 
szabad!" így került a Felvidék lassan önként a bevonuló csehek kezére.

November 16-án Beniczky Ödön főispán látogatott meg dr 
Persay tiszti főügyésszel, akikkel Ödön napját csendben megünne
peltük. A politikai kelyzet semmi jóval sem biztatott, de valaho
gyan jobbulást vártunk és reméltünk a közelgő béketárgyalásoktól. 
Beniczkyt Esztergom vmegye főispánjává nevezték ki, mire Bars- 
vármegye főispánságáról lemondott. Helyébe föispánkormánybiz- 
tossé Bartos János orsz. képviselőt nevezték ki, miután a várme
gye több pontján és a járásokban megtartott gyűlések is öt kívánták.

December 6 án Országh Elek káplánom a francia harctérről sok 
viszontagság után — 145 kilométernyi gyaloglás — hazaérkezett.

December 21-én kocsin Lévára mentem. Mivel az ut igen 
zötyögös volt,‘a vonat pedig este is közlekedett, a kocsit hazaküld- 
tem. Este az állomásra kiérve hallom, hogy a vonat csak Léváig 
közlekedik, mert a csehek Zsarnócán egy tehervonatot elfogtak. A 
városba visszatérve hazatelefonáltam, hogy a lovaim esti 11 órakor 
a tolmácsi kompnál várjanak. A vonat azonban csak fél 11 órakor 
ért Lévára vendégemmel, aki az ünnepekre jött hozzám. Kocsit 
kapni nem lehetett. Kénytelenek voltunk vagy hatvanan, akik a 
felső Garamvölgybe utaztak, gyalog nekivágni a több mint 10 kilo
méternyi síkos útnak a kompig, ahonnan kocsisom megunva a 
hosszú várakozást, hazament. Reggeli 4 órára kerültünk haza.

Karácsony ünnepe előtt nagyobb értekezletet hívtak össze 
Aranyosmarótra, hogy az egyre fenyegetőbbé váló cseh veszedelem 
ellen a vármegye részéről teendő lépéseket megbeszéljük. Az érte
kezlet két-két tagból álló küldöttséget menesztett Nyitrára és Ga- 
ramszentkeresztre, kogy a megszálló cseh csapatokkal a demarká
ciós vonal megállapítása felöl tárgyaljon. A' egyik küldöttség el is 
ment Nyitrára, ahol azonban az őket fogadó cseh főhadnagy kije
lentette: addig megyünk, ameddig mehetünk. Mikor erről értesül
tünk, e másik küldöttség, melynek tagjai Terstyánszky gazdasági 
felügyelő és én voltunk, teljesen céltalannak találtuk, hogy a cse
heket Garamszentkereszten felkeressük. íme a Károlyi kormány 
pacifizmusának eredménye I Védtelenül állunk, mert az ellenállást 
eltiltották. Holott csekély számú katonaság elegendő lett volna arra, 
hogy a cseh csapatokat országunk belsejébe be ne eressze.
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Tán egyik Láva látogatásán akkor rögtö
nözte, mikor a azlovák könyvtárnak fölülke
rekedni akaró — de végeredményben meddő 
— próbálkozásai a tetőpontján állottak. Most 
is, utólag ia köszönetülik illeti az akkor Szilla 
és Karibdia közt veszéke’t Magistrátust. A

A lévai róm. kát. polgári leányiskola 
növendékeinek budapesti kirándulása

Felszabadulásunk örömteljes napja után, a 
Batthyány utcai polg. leányiskola növendékei 
látogatták meg intézetünket dr. Pataky Fe
renc igazgató vezetéae alatt. Mi ezt a láto
gatást május 3-án és 4 én intézetünk 50 
növendékével viszonoztuk.

Budapestről egy életreszóló, felejthetetlen 
emléket hoztunk magunkkal. Dr. Pataky igaz
gató, semmiféle anyagi áldozatokat nem ki
méivé, oly ügyesen állította össze a két 
nap programját, hogy szinto hihetetlen, a- 
mennyit Budapest nevezetességeiből megte
kintettünk.

Állatkert, Hősök-tere, ahol, növendékeink 
hálás kegyeletük jeléül babérkoszorút helyez
tek el a Hősök emlékművére. Az Andrásay 
utón át a Bazilikába mentünk, utána a 
Királyi vár s a Halász-bástya megtekintése 
következett.

Az ebédet kővető rövid pihenés ulán újra 
autóbuszba szálltunk s a Jánoshegyre, az 
Erzsébet kilátóhoz mentünk. Növendékeink 
annyira átérezték az eléjük táruló kép fen
ségét, hogy szinte lenyűgözve, hangtzlanul 
álltak. Csak ragyogó szemükből tud.uk ki
olvasni, bogy mi megy végbe a lelkűkben, 
amikor Budapest a maga pompájában bon
takozott ki előttük. A délután legnagyobb 
részét a Margit-szigetcn töltöttük. Minden 
lépés után, csodálatos áhitat szállta meg 
lelkünket, rendithetotlen bit és bizalom. Nem, 
nem pusztu hat el a magyar I Boldog Mar
git, a liliomos szűz életádozata nem volt 
hiába, örökre szól az I Ö most is itt van 
közöttünk, imádkozik értünk. A sziget min
den virága neki nyilik, neki illatozik, a kis 
madár dala feléje száll a lágyan simogató 
szellő szárnyán.

A Margit szigeten is a Batthyány polg. isko
la növendékeinek csportja várta a lévai leá
nyokat. A jó kávé elköltése után visiza- 
autóztunk Budipestre. Az Igazgató Úr végig
vitt a ki világított, tündérien szép Duna parton. 
Ette 8 érára harangozott, amikor a Szabad
ság-téren az Észak szobrára helyeztük a 
virágcsokrot. Budapest búgó harangjainak 
azava összeolvadt a lévai gyermekek imájá
val a szélit-szállt a magss égbe a Minden
ható felé, hogy áldja meg e sokat szenve
dett nemzetet, adja viasza Északot, Dált, 
Keletet. Ne legyen rabkenyeret evő székely, 
olhonából kikergelet felvidéki magyar. Tűn
jenek el egészen a trianoni határok. A jó 
Isten meghallgatja a könnyesszemfl 50 lévai 
gyermek imáját, hisz a lékük legmélyéből 
fakadt, mert most érezték át igazán, e felejt
hetetlenül szép nap estéjén, ott az Észak 
szobránál, hogy mi az szabadnak lenni, a 
magyar hazához tartozni. Szivükben alieiuját 
zengtek a harangok. A magyar fe támadás 
alleiujáját 1 Észak szobránál állva az 50 
elfogcdolt gyeimekarc látásakor, a harangok 
érces hangján szerettük volna belekiáltani a 
világba : - Magyar zászló, .leng majd újra, 
nemsokára a Kárpátok égbenéző csuciain. 
Szabad lesz újra Erdély a minden talpalat
nyi magyar fold I Vacsorára a Batthyány 
polg. isk. növendékei láttak vendégül. Való
ságos lakodalmat készítettek. U.ánna még 
táncmulatságot is rendeztek.

Mindannyian azt hittük, hogy a fáradsá
gos nap Ulán, boldogan hajtják majd álomra 
fejüket a kis kirándulók. Dehogy ; először is 
nagyon tetszett nekik a diákszálló függősgyai 
s ősi diák szokás szerint álhuncutkodiák sz 
egész éjszakát De azért másnap frissen, mo
solygósán fogyasztották a pompás reggelit, 
amelyet a Postamesterek Kollégiumában 
kaptak.

9 órakor ismét autóbusszal a következő 

bennünket könyvtári céljaink megválasztásá
ban az érzelmileg felfogott szabadságra és 
újabb művelődési lehetőségek megnyitására 
irányult törekvéseinkben volt támogatásért.

(Folyt, köv.)

utakat Jtettük meg: Lánchíd, Bztváros, 
Muzeum-köru’, Fererc József hid. Műegye
tem, Horthy Miklós hid, Sziklakápolna, Gel
lérthegy, a Gallért szálló megtekintése után 
12 órára visszatértünk a Batthyány iskolá
ba, ahol megtartottuk ünnepségünket, ame
lyen a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
kiküldöttjei dr. Huszka János és Tass József, 
valamint régi lévai ismerősünk dr. Havas 
István híres költő, Szilágyi Nagy István a 

vándormadarad
Igen, vándormadarak. Pedig a ván

dormadarak ősszel mennek el, ők pedig 
tavasszal hagyták el az ősi Jészkct! A 
vándormadár azért megy el idegen tá
jakra, mert jön a tél — ők pedig meg
szedték magukat egy egész életre való 
táplálékkal és úgy vándoroltak el

Furcsa vándormadarak Mégis azok. 
Az öregdiákok. . . . Megjöttek az ősi 
falak közé gyermekfejjel, hogy telesziv- 
ják magukat lelki táplálékkal. Meg is 
kapták, amiért régen a sírokban por
ladó apáik elhozták őket a Koháryak 
városába, Dobó István, Vak Bottyán 
végvára öreg falai alá. Megtanulták, 
mi a becsületes magyar élet, mi az igazi 
hazaszeretet.

Amikor életük tavaszán megindultak 
a Kriek Bácsik, Katona Jánosok. Gá
csér Endrék sütötte pogácsával duzza
dásig megtömött tarisznyával neki az 
Operenciáknak, meghódítani a világot. . 
Oh, azok a Péter-Pál napok de messze 
vannak már! De sok viz lefolyt azóta 
a PerecénHol vannak azok a leány
szivek mindmind, amelyek titokban 
maid szétvetették az édes szűzi kebleket 
a bucsuzások juniusvégi napjain ? /

Ilol vannak azok a diákbálok az 
öreg' Oroszlánban, amelyek lázasan ker
gették a vért a lévai leányarcokba ?

Hová lettek azok az egészségtől duz
zadó diák-ijjak, akik a Major alatt 
nagymétát játszottak még Iy éves koruk
ban is ?

1 ’annak-e még Léván télvégi jégtáb
lákon fiizfadoronggaí icsajkázó*  diákok? 
Vannak e még szerenádok a kislányok 
ablakai alatt, diákzenekarral és utánna 
— tanári gyűlés elé idézéssel ? — Hol 
vannak « régi, boldog idők ? Hol a 
régi kedves diákarcok ?

Hová lett az aranybetüs névjegyű 
diákmindenes, Horeczky Feró ? (Itt van 
még s várja a lévai öregdiákokat. Szerk )

Mind-mind elmentek . . .
Sokan, nagyon sokan a San partjai 

mellett, Doberdó emlékezetes tájain, vagy 
Keletszibéria hantjai alatt álmodnak 
édes álmokat az öreg Alma Materek 
drága városáról!

Sokan könnybtborult szemmel várják 
a percet, hogy a magyar feltámadás lé- 
lekzetelállitó tavaszán unokáikat vihessék

neves szobrászművész is megjelentek. A 
zsúfolásig megtelt terem ünnepi közönségét 
magasiveléiü gyönyörű beszédében Heck- 
mann litván karnagy köszöntötte. Heckmann 
István által betanított énekek a legnagyobb 
elismerést aratták. Huazka János miniszteri 
főtanácioo megjegyezte, hogy intézetünkben 
az énektanítás olyan magas szinvonalon áll, 
hogy mindenben versenyezhet a fővároséval. 
A sikeres ünnepség befejezése után, növen
dékeink egy egy budapesti kislánynak voltak 
a vendégei.

A 17 órai vanathoz valamennyien össze
jöttek a Nyugati pályaudvaron. Itt búcsúztak 
el barátnőiktől, a jóságos Igazgató úrtól s 
a tanárnőktől. Reméljük Léván újra találko
zunk I

Htlás szívvel mondunk köszönetét dr. 
Pataky Ferenc, a Szt. Sir lovagja, igazgató 
urnák s a tanári karnak e gyönyörű, örökké 
emlékünkben élő szép kirándulásért a a ma
gyaros vendégszeretetért, amellyel elhalmoz
tak.

visszatérvén . . .
az Őrhegy és Ólévá k koszoruzta diák
városba.

Mások feleségüket és felnőtt gyérméi
két fogják majd kézen, hogy felvigyék 
őket a Kálvária-hegyre s kinyújtsák 
karjukat arra, Csejkö felé, a Koháry- 
k ápolna irányába és Hagy sállá honvéd
vértől áztatott síkja felé.

Vannak még a férfikor delén, duz
zadó életerővel dolgozó öregdiákok is!

Vannak még, igen vannak még so
kan. Es ahányan vannak és ahány fél ék 
— egyben valamennyien egyenlők: abban 
a vágyban, hogy még egyszer meglássák 
arany ifjúságuk boldog éveinek színhelyét. 
Az ország minden tájáról jelentkeznek 
a Budapesten alakult szervezőbizottság
nál. Sőt külföldről is.

Minden jelentkező-levél és lap, egy- 
egy szépséges dal a Garam völgye gyön
gyéről. Egy-egy tanuságtétel az ősi, me
leg fészek iránt érzett szeret étről. Mind
mind egy-egy kitüntetés a vén Léva 
öreg harci dolmányára !

Igen, a vándormadarak visszavágy
nak ! Es vissza is térnek még egyszer, 
Péter-Pál táján. Eogadd szívesen őket, 
az Elet vándorait, Léva, hiszen a Te 
meleg fészkedből indultak első útjukra. 
Hadd menjenek fel a Kálváriára. Hadd 
nézzenek fel a vár ormára, ahol most 
újra a magyar zászló leng! Hadd ko- 
szoruzzák meg a temető hősi emlékmű
ved ! Hadd emlékezzenek egykori taná
raik sírjánál. Hadd bukkanjanak be 
azon az ablakon, amely mögött valami
kor nagyratörő álmokat szőttek ! Hadd 
mutassák meg Keked, kedves Városunk, 
hogy mivé lett az egykori diák! Es 
hadd szorítsák meg azokat a kezeket, 
amelyek még azóta is ott dolgoznak 
fáradhatatlanul.

Elszárad a fii . . . éliramlik az 
életi Az elrohant 20—50 esztendő ten
gernyi magyar szenvedése és sok keserű 
könnye után hadd fúrod jenek a lelkek 
a viszontlátás megtisztító örömében!

Hadd mosolyogjon egymásra mégegy- 
szer egy igaz öleléssel a vén Város és 
az Öregdiák !

Budapest. EARAGO BÉLA.

tud.uk
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FELHÍVÁS!
A rimaszombati állami gyermekmenhely 

igazgatósága az elhagyott kismagyarok meg
felelő környezetbe való felnövésének érdeké
ben a mi városunkban is gyermekmenhelyi 
fióktelepet akar létesíteni. Tudjuk, hogy ba 
már egy gyermek nem élvezheti a családi
tűzhely melegét és a szülői szeretetet, mit 
jelent az olyannak az idegenektől neki nyúj
tott meleg outon és puha, fehér kenyér. Mi
lyen hálás tud lenni az ilyen gyermek gon
dozó szülői iránt és milyen ragaszkodó sze
retettel tudja körülvenni nevelő anyját. Ma
gyar hazánk számára pedig óriási jelentőségű 
az, hogy ezek az elhagyott kisgyerekek olyan 
környezetben nőnek fel és olyan gondos ke
zekben vannak, amelynek áldása kihat egész 
életükre és tisztességes és becsületes pol
gáraivá lesznek nemzetünknek.

Felkérjük, tehát városunk polgárait, hogy 
akik családjuk keretén belül tudnának egy- 
egy ilyen kis elhagyottnak otthont biztosítani 
és módjukban van egy-egy gyermek ügyét 
felkarolni (megfelelő dijazás ellenében), jelent
kezzenek a „Magyar a magyarért" iroda 
helyiségében (Vármegyeház földszint) ahol a 
megfelelő útbaigazítást is megkapják. Jelent
kezni lehet délelőtt 8-12.

A dijazás a következőkben van megálla
pítva :

-2 éves korig a gyermek után havi 10 Pt
2-7  „ „ „ „ 8 „
7-12  „ „ „ „ 6 „

12-15  „ „ „ „ „ 4 P-t
kap a gondozó család.

Télen nyáron minden gyermek ruhát, cipőt,

— AZ ORSZÁGOS KATOLIKUS NAGY
GYŰLÉS Közel egy esztendeje, hogy az 
ősi föld, szent látván király hivő országa 
vendégül látta negyvenhat nemzetnek a ki
küldöttjeit, tagjait az Eucsariszlikus Kong
resszus felejthetetlen szépségű, magasztos 
ünnepségein. Az Eucharisztikus kongresszus 
emléke világit a ie kekben. Az az ország, 
amelyiknek beváltotta a reménységeit és 
megajándékozta aszal, amiért a nemzet húsz 
esztendő óta ostromolta az égnek és a vi
lágnak kapuját: az eucharisztikus év kará
csonyfája alatt ott vo<t a hazatérő Felvidék. 
A magyar Pdspöki Kar úgy rendelkezett, 
hogy a XXVIII-ik Katolikus Nagygyűlés sz 
Euchsrisztikus Kongresszus emlékezetének 
legyen szentelve. Fa ragaszokon lógják erre 
figyelmeztetni az egész ország lakosságát. A 
falragasz art a jelenetet ábrázolja, amikor 
XII. Pilis pápa megá dja a Szent Koronát A 
Katolikus Nagygyűlésre a Hősök terén oltárt 
építenek fel és 39 ezer ülőhelzet, azonkívül 
20 ezer állóhelyei biztosítanak a résztvevők 
számára. Május 17-én előkészilő, bevezető 
gyűlés lesz. Sorrendben a következő napo- 
koo 100 ezernyi gyermek közös azectáldo- 
záss, azután a városi és falusi i'juságnak és 
dolgozó fiatalságnak ünnepi felvonulása a 
Hősök terére. A Nagygyűlésen a férfiak szá
mára közös szenlségimádás lesz. Május 21- 
én d. e. 9 órakor mond szentmisét a Hősök 
terén Serédi Jusztinján b boros-hercegprímás. 
Utazási kedvezmények lesznek. Felvilágosí
tások minden plébánián.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Hajdú Zsigmond Czlrai Eszter fia 

András József — Melicher István Balogh Mária fia 
Róbert — Somogyi Gyula Kollár Ilona fia Gyula 
Antal — Bakos Miklós Mezey Erzsébet ikrek leány 
Erika Edit es Róza Ibolya — Kosztolányi István 
Lan födi Julianna íia László István — Doleg Lajos 
Szuchy Mária fia Lajos |ózsef - Bodó Sándor 
Varchal Erzsébet leánya Erzsébet Mária — Balázs 
András Hegedűs Mária halva szüle'ett leánya.

Házasságok. Matloch Károly r. kát. Tonka Mária 
r. kát. - Adamcsa Árpád r kát. Hóiba Ilona r. kát.

Kis Lajos ref. S-luka Julianna ág. h. ev. — 
Zamboj János r. kát. Pleva Mária r. kát. — Kollár 
Károly r. kát. Legáth Borbála.

Halálesetek. Schaffer Károlyné sz. Faufeder Gi
zella 65 eves. — Balázs Andrásné sz. Hegedűs 
Mária 31 éves. — Kramár Lajos 25 éves. 

cipöjavitást kap a tnenhelyi központtól, azon- 
kívül orvost, gyógyszert és tanszereket

A nemes ügyre való tekintettel kérjük ezen 
gyermekbarátokat, akik a nevelő szülő fel
adatát vállalják, hogy minél nagyobb szám- 
bán jelentkezzenek.

Magyar katonasors a 
cseh megszállás alatt
Könnyen elképzelhető, hogy milyen lehetett 

a magyar fiú sorsa a cseh hadseregben fő
ként olyankor, amidőn a nemzeti érzés erő
sebben tört ki a leikéből.

Hanza István garamlöki gazdaifju is a ma
gyar álmot ringatta a szivében még akkor is, 
amikor a Felvidékről puskalövés nélkül kisza
ladt cseh hadseregben szolgálta katonaidejét.

Hanza István érzései is felsajogtak és pa
pírra vetette őket, amint az egyszerű paraszti 
iráshibáival együtt, mint a magyar élet 
egy szomorú fejezetének kortörténeti doku
mentuma itt olvasható.

Hanza a morvaországi Lipnikben szolgált. 
A verset ott irta és bizony a honfitársai is 
olvasgatták azt, amig valamelyik őrmester 
kezébe nem került. Hanza ellen megindult az 
eljárás. Közben leszerelt, tizenkétszer Léván 
h dlgatták ki, azután a besztercebányai had
bíróság elé került, amely kéthavi f gyházat 
mért rá, de mivel az ügyész kevésnek találta, 
felebbezése után még egy hónapot kapott
1937. február 19-én. De elitélték társait is, 
akik között a vers forgott

*
íme a három hónapi egyházas honorárium

mal jutalmazott vers:

Egy magyar fiú álma
A tábor már alszik, minden olyan csendes 
A pihenők álma óh de milyen édes 
Mosoly is játszadoz mindegyiknek ajkán 
Csak egy fiú van fenn, sápadt, arca halvány 
Nem játszadoz annak mosoly sápadt arcán 
Búsul egyre búsul arca egyre halvány 
Olykor fel fel tekint a csillagos égre 
Ilyenkor felcsillan tűzben égő szeme 
Mélyet fohászkodik az ifjú ilyenkor 
Keserűség szinte a szivéig hatol.
Néha könny is csillog bánatos szemébe 
Derék délceg ifjút a honvágy el érte. 
Szinte már megtöri a délceg termetet 
El veszi arcáról a szint az életet 
Csak szeme ragyog még rém lángoló tűzbe 
Látomások véle szín játékot űznek 
Látja magát egy nagy golyózápor elölt 
És úgy érezé hogy el is találják őt. 
De azon keresztül még valamit látodt 
Mert az ifjú szeme büszkén fel ragyogodt 
Azon keresztül ö meglátá hazáját 
Szép Magyarországnak tündér birodalmát 
De amint meglátá szeme homolyosul 
Úgy érzi ereje tőle el vándorul 
Szépeket álmodik édes hazájáról 
Győzedelmesen néz szép Buda várából 
Fiad azt álmodá hogy ,szép Magyarország 
Meg nyeri győzelmét És mirtus koronát 
Hogy a csonka szárnya szépen befort néki 
Hogy a birodalma nagyobb mint a régi 
Hegyeken tengeren húzódik határa 
A régi szolga had szörnyű bánáti ra 
Sok el nyomodt Magyar sir most örömébe 
Hogy el szált fejéről az éj sötétsége. 
Tündöklik a csillag drága Magyarországunk 
Megjött a jobb jövő melyet régen vártunk. 
Haza fiad mindég ezekről álmodik 
Ami majd egykoron be is valósodik 
Lesz még szabadsága el nyomodt Magyarnak 
Hogy még utat mutat ezen szolga hadnak 
Oh de kár hogy ilyen gyorsan hajnalodik 
Hogy ez ifjú álma már meg zavartatik 
Szóll már a „Budicek" kívülről riadtan 
Kél szegény hazafi megtörtén fáradtan 
Termete régi a szive is sajog
Hogy csak álom volt még szenvedő Magyarok 
De lesz még belőle délceg erős vitéz 
Ha majd hívni fogja egy edes nemzedék 
Lesz még hogy ez álom be fog teljesedni 
Nem fog a Magyar nép örökké szenvedni 
Magyarok Istene egyszer meg sokalja 
Védő karját Magyar népe felé tartja 
Meggyógyítom sebed ezenképpen mondja 
Szabadságot hoz egy jobb jövő hajnala 
Oh Istenem kérlek add meg azt minekünk 
Hiszen bűneinkért eleget szenvedtünk 
Eleget voltunk mi már eddig szolgahad 
Még az álom után is eképpen beszél 
Hazáért szenvedő megtört Magyar legény 
Hogy ki volt az ifjú az még mostan titok 
Aki hazájáról annyit gondolkozodt 
Mert ö katonája még egy más nemzetnek 
Ahol Magyarország fiai szenvednek 
De én nem bánom csak szabadok legyetek 
Kívánom I hogy áldjon az ég benneteket.

KÜLÖNFÉLÉK^J
— E HÓ 30 ÁN EGYHÁZKÖZSÉGI VÁ

LASZTÁS LESZ LÉVÁN és sz eddigi iskola
szék helyébe * magyar törvény szerinti egy
házközségi képviselőtestület és tanács kerül 
megválasztás alá. Az iakolaszék szerdán este 
tartott üléaén a megválasztandó tagokat je
lölő bizottságba az egyh. elnök vezetésével 
Éder Kálmán és Koperniczkv Kornél iskola
széki tagokat küldte ki, mig a választási 
tanácsba elnökül Dodek Jánost, jegyzőül 
Tulassay Sándort, tagokul Horatsik Pált és 
Jánossy Istvánt delegálta. A választás a rk. 
el. fiúiskolában lesz megtartva. A szabályzat 
értelmében minden kato ikus, tekintet nélkül 
korára és nemére, annak ez egyházközség
nek tagja, amely egyházközség területén 
ingatlana vagy hat hét óta él andó lakása 
van. Aki ezen kellékeknek több egyházközség
ben telel meg, az mindezeknek az egyház
községeknek tagja. Az egyházközség a maga 
jogsit és kötelességeit: az egyházközségi 
választók; az egyházközségi képviselőtestü
let ; és az egyházközségi tanács állal gya
korolja. Az egyházközséget az egyházi elnök 
képviseli, kivéve ba a fenálló jogszabályok sze
rint az egyházsközség képviseletére az 
egyházmegyei hatóság illetékes. Egyház
községi választó az egyházközségnek minden 
tag|a. aki életkorának 24. évét betöltötte éa 
az egjházközségi terhekhez bármily módon 
hozzájárul, vagy azoktól törvényszerűen 
mentes. Ejyházközségi választó nem lehet, 
aki egyházi bírósági fenyítés hatálya alatt 
áll; aki nem él katolikus házasságban, aki 
egyházi hatóság engedélye nélkül hitvesétől 
különváltan él; aki az egyház által tiltott társu
latnak tagja; aki újszülött gyermekét egy 
éven belül meg nem kereszteltette, aki gyer
mekét nem neveli katolikus vallásban, vagy 
kényszerítő szükség nélkül másvallásu isko
lába járatja; aki olyan életet folytat, mely 
egyh. büntetést von maga után. Nam tar'.juk 
szükségesnek ehelyütt ismertetni a kü’önbözö 
bűntettek vagy vétségekkel kapcsolatos vá
lasztói jog elvesztését. Ugyancsak elveszíti 
aktív és passzív választói jogát az is, aki 
agy évi egyházi adójával hátralékban van. 
Választói jogot csak az gyakorolhat, aki az 
egyházközség választóinak névjegyztkébe fel 
van véve. Az egyházközségi képviselőtestü
letnek és a tanácsnak tagjává azok választ
hatók, akik életkoruk 30. évét betöltötték. 
Lévén az egyb. képviselőtestületbe a hívők 
számaránya széliét 28 rendes és 14 póttag 
választandó. A a iskolaszék a jelölő bizottság 
javaslata alapján összeállítja a hivatalos lis
tát, amit a választás előtt 15 napi közszem
lére kell kitenni. A hivatalos lista mellett 
mások is aján'httnsk listát, ezt azonban 
legalább tiz nappal a választás előtt annyi 
választónak kell aláírásával ajánlania, 
amennyi a választandó rendes tagok száma. 
Hogyha csak egy lista van, akkor felesle
gessé válik a szsvazás, mert a szavazólapo
kat az egyház pecsétjével kell ellátni és 
szokon a legcsekélyebb változtatást eazkö- 
zölni nem szabad, az ilyen lapok érvényte
lenek. A képviselőtestületnek kinevezett tag
jai is lesznek, akiket sz egyházm. hatóság 
érdemeik elismeréséül nevez ki (kát. társa
dalmi vagy szociá'is munkában atb. közre
működők). A választás az iskolaszék által 
már jóváhagyott tagnévsor alapján fog 
történni. — A jelölő bizottság f. hó 11-én 
megtartotta a jelölést. Figyelme kiterjedt a 
katolikus társadalom minden rétegére. A 
jelölésnél arra tekintettek, hogy a je
löltek a kát. vallásos, a társadalmi és szo
ciális élet munkásaiból kerüljenek ki. A je
lölő listát a 12 én este megtartott iskolaszéki 
ülés elé terjesztették, smely e'rendelte a jelölt 
listának a templomokban való közszemlére 
tételét.

— AZ ANYÁK NAPJA. Virágban pompázó 
május havának egyik vasárnapját a keresz
tény világ az Anyák glorifikálásának, az 
anyai hivatás dicsőségének szenteli. Az anyák 
napján minden gyermeki szív az anyai szent 
szív felé dobban meg és ezen napon kifé
nyesednek a gyermeki lelkek is. Ezt az 
ünnepet f. hó 21-én, vasárnap üljük meg 
Léván.



BARS 7
— KINEVEZÉSEK Dr. Kuoskó Béla lévai 

ügyvédet annakidején még a katonai pa- 
rancsnokség kinevezte lévai kir. közjegyzővé. 
Az igazságügyi miniszter dr. Kmoikó Bálát 
moet véglegesen is kinevezte. Dr. Kmoskö 
Béla ügyvédi irodáját dr. Mocsy Aba vette 
át. Dr. Mocsyt Léván nem kell bemutatni, 
ősrégi barsi gyökér 6, aki lévai népszerű
ségét még a világháború előtt megalapozta s 
annakidején a nagy történelmi vihar sodorta 
el innen s az uj történelmi erők hozták 
most vissza. — Itt jelentjük, hogy dr. Vajta 
(Vicsek) Ferenc ügyvédet plrkanyi kir. köz
jegyzővé nevezték ki. — Dr Perger A'adár 
lSv’i ügyvédet a párkányi járásbirósághoz 
járásbiróvá nevezték ki.

— A BARSI REF. EGYHÁZMEGYE 
TANÍTÓEGYESÜLETE I. hó 24 én tartja éri 
közgyűlését Léván.

— ZSEL1Z ORSZÁGZÁSZLÓT AVAT. 
Ma, vasárnap veszik át és avatják fel ünne
pélyes keretek között azt az országzászlót, 
amelyet a budapesti Vili, kerületi Széchenyi 
István felsőkereskedelmi iskola Zreliz közön
sége részére adományozott a felszabadulás 
emlékére Az ünnepélyt délelőtt a hitfeleke- 
zetek templomaiban tartandó isteni tisztele
tek vezetik be. A részletes műsort a szín
helyen közük ez ünneplő közönséggel. Láva 
város tenácsá sz ünnepélyen ktt döttséggel 
képviselteti magát.

— SDG AVATÁS A REF. TEMPLOMBAN. 
Áldozócsütörtökön a református templomban 
dr. Soós Géze üonepélyes keretek között 
fogja (pontosan 6 órai kezdettel) a Soll Dao 
Glória diákszövetség lévai csoportjának tag
jait felavatni.

— FELHÍVÁS. É hó 15-től megkezdőd
nek a pártoló tagok felvételei a Fioatharcos 
Srövetségbe. Tagok lehetnek nők és férfiak, 
akik arcképes igazolványt kapnak a jel
vénnyel. Jelentkezni lehet délután 5—7 óráig 
a frontharcos székházban Ferenc József 
utca 10. (Kasznáraág.) A vezetőség.

— AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT KAP
TUK: A Birs tekintetes Szerkesztőségének, 
Léva. Tisztelettel kérem az alábbi helyreiga. 
zitó nyilatkozat közlését: A Bars f. éri má
jus hó 7-éu megjelent 19. számában „Nem 
tetszik nekünk11 cikkben tévedés azon beál
lítás, hogy a lakásadót a „régi sablonok sze
rint kívánja megoldani az illetékes hatóság*.  
A réti sablon szerint a lakás bérértékének 
cca 60 százaléka volt általában az adó. A 
mai előírások szerint 14 százaléka a saját 
használatban lévő éa + 6'4 százalék pótlék 
a részben, vagy egészen bérbeadott épületek 
után a kivethető egyenesedő, természetesen 
ehhez még a pótsdók is hozzászámittatnak. 
A haszonérték megállapítása osztályokba so
rozás utján történik. Ezek szerint a város 
3 osztályba lett sorolva, aszerint, hogy a 
város mely részén fekszik a lakás. Minden 
osztály 4 alosztályra tagozódik a lakás épí
tési anyaga és a ház jelenlegi állapota sze
rint. Mindezeken felüt a megbízott közegek 
a helyszínen állapították meg, hogy nincs-e 
a lakásnak oly hibája, mely indokolttá teszi 
a már igy előre megállapított osztály, íltetve 
alosztály szerinti értéknek további mérséklé
sét. Éten esetben az összeirónak a hibát a 
jegyzet rovatba kellett venni, hogy ezzel ez 
aláértékelés tényét hivatalosan is igazolja. 
A helyszíni megállapítások során a hivatalos 
közegek sok esetben eltekintetlek az osz
tályba való sorozástól, ha azt a ház rossz 
állapota vagy fekvése indokolttá tette. A vá
ros nagy anyagi áldozatot hozott akkor, ami
kor a lakásokat a helyszíni megállapitáe ut
ján sorozta osztályokba, hogy tökéletes és 
mindenkit kielégitő munkát végezzen. Láva, 
1939 évi május hó 11-én. K sin Ölön s. k., 
városbiró.

— A LÉVAI IPAR FÉNYES SIKERE 
BUDAPESTEN. A Baross Szövetség lévai 
alakuló közgyűlésén a Szövetség budapesti 
kiküldöttje ráirányitotta a lévai iparosok fi
gyelmét a budapesti Tavaszi Vásáron való 
részvételre. A felhívásnak meg is volt a si
kere, mert az Iparteatület keretében lefoly
tatott szervezés eredménye gyanánt 17 lévai 
iparos állította ki kezemuokájának javát a 
Tavaszi Vásár felvidéki pavi Ionjában Ma
gyarország érdeklődése nagymértékben for
dult a kiállításon a visszsc latolt területek 

ipari teljesítménye felé, azzal a kérdéssel, 
vájjon milyen hatással volt rá a megszállás. 
A vásár közönsége csodálattal szemlélte a 
lévai ipar kiváló termékei*.  A lévai aragonit 
és oniksz kőből készült dísztárgyak méltó 
feltűnést keltettek. A lévai bőripar : cipész, 
csizmadia, szíjgyártó munkák, a mézesbábos 
és gyertyaöntő, a fényképészet és faragászat, 
stb. elsőrendűen mutatkozott be és a lévai 
ipar nagymértékben öregbítette régi jó 
hírnevét. A kiáltás lévai résztvevői: Gsál 
Tibor mérnök, Hodek M)r kőfaragó, Gjörgyi 
Lajos szijgyártó, Frasch Béla géplakatos, 
Miczák István géplakatos és öntő, Kiss 
Testvérek asztalosok, N így Bála csizmadia, 
Schwsrcz J zsef cipésr, Dóka Károly fa
faragás. Gtjdosik M hály gépész, Pindur Jó
zsef köteles, Janícsek Ida kézimunka, Rím 
Kath. Leányiskola kézimunkák, Hradeciny 
János gyertyaöntő, Hsjdu Sáodor fényképész, 
Vökön Lajos kalapos. A Tavaszi Vasáron 
most szerepelt Láva ipara első Ízben s máris 
ilyen szépszámú résztvevővel, a jövőben a 
kiállítók száma bizonyára emelkedni fog a 
lévai ipar dicsőségére.

— LÉVA VÁROS TANÁCSA ülést tartott, 
amelyen Klain Ödön polgármester beterjesz
tette a miniszterelnök köszönőlevelét Léva 
város felszabadulása után tartott első köz
gyűlésének üdvöslőtáviratáért. Majd József 
kir herceg elismerését tolmácsot*  a lévai 
ünnepségek páratlan szépségű le'olyásáért. 
Ugyancsak köszönetét mondott vitéz Ta- 
massy István ny. tábornok a Légoltalmi Liga 
lévai alakuló gyűlésének impozáns megren
dezéséért. A tanács örvendetesen vette tu
domásul a lévai kitartó munka és magyar 
akaraterő dicséretét. E határozta a tanács, 
hogy a főtér parkoritását a jövő héten meg
kezdik. A parkosítás a főtérnek díszes kere
tet fog adni, mert a parkosítás csak hlrom- 
vonalu kerete lesz a térnek, mig belső része 
az ünvepévek, a megyeház felőli réize pe
dig a te vonulás részére marad szabadon. 
Ugyanciak elrendelte a tanács a strandfür
dőnek a csehek kivonulásával félbenmaradt 
építési munkája azonnali folytatását. Es az 
intézkedés város-szerte örömet fog kelteni.

— BEVONJÁK A TÍZ PENGŐSÖKET. 
A Magyar Nemzeti Bank az 1929 febr. 1-i 
kelettel ellátott tíz pengős bankjegyeket f. hó 
15-től bevonja a forgalomból és megkezdi az 
uj bankjegyek kiadását. A régi bankjegyek 
nov. 30 ig lesznek forgalomban.

— E HÓ 9 ÉN LEPLEZTÉK LE BUD A
PESTEN a népkultura és a tudomány egyik 
legnagyobb apostolának, gróf Kleberaberg 
Kunft kultuszminiszternek az Eskü-téren fel
állított szobrát. A leleplezési ünnepélyen a 
felvidéki kulturszervezetek is képviselve vol
tak A SzMKE garamvölgyi körzetét Varga 
Imre titkár, a lévai szervezetet Koperniczky 
Kornél titkár képviselte.

— A FOTOÉLET LÉVAI LÁTOGATÁSA. 
A budapesti Foto-Élet szerkesztősége vásár- 
nrp két hatalmas autocar fotoamatőrrel ér
kezett Lévára Soha annyi fényképező! nem 
láttunk még Léván, mint akkor, akik renge
teg felvételt készítettek Léváró', amelyekből 
emlékalbumot ia fognak késziteni a városi 
muzrun részére. A város szép fogadtatást 
rendezett a vendégek részére az országzászló 
előtt, ahol a leventeszakasz állott diszőrsé- 
get. A Lévai Dalárda énekszáma után dr. 
Kersék János helyettes polgármester költői 
szépségű beszédben köszöntötte a vendége
ket. Az üdvözlésre dr. Gyulai Ferenc, a Foto- 
Éiet főszerkesztője válaszolt, többek között 
ezeket mondta: Magyar szivünk sreretetével 
jöttünk Hozzátok. Eső felvidéki tanulmány- 
utunk a magyar vérrel áztatott városba ve
zetett, hogy itt rójjuk le hálánkat a vissza
tért Felvidéknek azért a sok könnyért, amely
ben az elnyomatás húsz éve alatt része volt 
és O.-szágzászlótok előtt mondjunk köszöne
tét azért, hogy a magyar sors gyászos évei 
alatt is megőrizte izzó magyarságát 1 Láva, 
ez az ízig-vérig magyar város akkor fogott 
meg, mikor a bevonulás után négy nappal 
— első ízben — magyar dicsőséggel meg
szentelt földjére léptem ... ügy éreztem, 
mintha örökké itt éltem volna a akkor érle
lődött meg beunem az elhatározás, hogy a 
Foto É'et nagy táborának ha egy töredéké

vel is, de elzarándokolunk hozzátok, hogy 
fényképezőinknek, de azt hiszem az 
egész magyar fényképező-lábornak nevében 
zászlótokon helyezzem el megbecsülésünk és 
azeretetünk zálogát Léva az elmúlt húsz év 
alatt is a magyar szellem, a magyar mű
veltség és a magvar élniakarás városa volt I 
Itt a zászlótok e ő t mondunk köszönetét az 
Istennek, hogy Titeket magyarnak teremtett I 
Kormányzó urunk Ö'őmé'tóságának I Dicső 
Nemzeti Hsdieregünknek ! Hazánk nemes ba
rátainak és mindazoknak, akiknek érdeme 
volt a Ti fe'szabadulástokban, S most, ami
kor koszorúnkat O.azágzászlótokra helyez
zük, megköszönjük azt a szives fogadtatást, 
amellyel megtiszteltetek. Tudjuk, hogy Léva 
magyar volt I Látjuk, hogy Léva magyar 1 
És hisszük, hogy Léva örökké magyar ma
rad 1 — Ezután megkoszorúzták az ország
zászlót és a Dalárda énekével véget ért az 
emlékezetes fogadtatás. Dólután a vendégek 
megtekintették a várost.

— MUNKÁCS EZER^ÉVE: szüntelen munka es 
in gpróbáliatás. Kevés magyar város van, amely
nek oly küzdelmes múltja volna, mint az Észak
keleti-Felvidék évezredes vásári központjának — 
írja Trócsányi Zoltán a Tükör májusi számában. 
Gyönyörű föld az Erdős-Kárpátok vidéke, festőién 
szép I Művészi fényképek egész sora kiséri Pataky 
Mária cikkét, amely ezt a természettől gazdagon 
megáldott tájat és annak népét ismerteti. Megkapó 
fényképek díszítik Thurzó Gábor útirajzát is a 
Hansa-városok ősi pompájáról. Ybl Ervin az olasz 
quattrocento két nagyszerű lovasszobráról irt tanul
mányt, Tolnai Gábor pedig Zrínyi világát hozza 
közel. Bisztray Gyula, Mikszáth Kálmán képviselő
ségének irodalmi emlékeit gyűjtötte össze. A „sasok 
hazáját", Albániát, mutatja be vitéz Temesy Győző 
Írása „A Tükör naplója" cimiiváltozatos szemlerovat

— A VÁRMEGYE ÁLTAL LÉTESÍTETT 
LÉVAI NÉPKONYHA befejezte téli múiödé- 
sét. A népkonyha tentartásának költségeire 
a Magyar a Magyarért akció 3000 Pengőt 
juttatott a vármegye rendelkezésére, mely
ből a népkonyha vezetősége 2714 Pengőt 
használ fal, a fenmaradó összeget vissza
juttatta a Magyar a Magyarért akció veze
tőségének. Ezen összegből 93 napon ke
resztül összaten 12 166 adag 1 (ál Ízletes és 
táp áló ebéd, fejenként 20 dkg. kenyér adag
gal került kiosztásra, úgy, hogy a dologi 
kiadások beszámításával egv-egy ebédadag 
költsége 22.3 fillérbe került. Ezen meglepően 
kis költség csakis úgy volt elérhető, hogy a 
népkonyha ügye oly kiváló kezekben volt 
letéve, mint Rudnyánazky O ga urhölgy, ki 
szeretettel párosult fáradhatatlan buzgalom
mal és nagy hozzáértéssel vezette ezen 
intézmény ügyeit a segítségére álló lévai 
nagy társadalommal együtt. A legszebb kö
szönet és eismerés kifejezését a népkonyha 
gondozottjai adták a naponkint megismét
lődő spontán éljenzéseknek. Az utolsó ebéd 
elfogyasztása után hálálkodva és sirva bú
csúztak az ebéd kiosztását vezető hö'gyek- 
től és kérték, hogy köszöntüket tolmáciolják 
a nemes akciót meginditó hatóságoknál ia. 
Léva város közönségének feladata lesz, hogy 
a népkonyha a jövőben is megnyithassa 
kapuit a város legszegényebb, legelesettebb 
magyarjai számára.

— A MDEOSZ KÖSZÖNETÉ A LÉVAI 
DALÁRDÁNAK. Mindnyájunk e>őtt ismere
tes, hogv a Lévai Dalárda vegyesknra a 
Migyar Dalosegyesületek O/szágos Szövet
sége díszhangversenyén pompás szereplésé
vel úgy a közönség, mint az illetékes ténye
zők és szakértők körében feltűnést keltett. 
Ez alkalomból dr Eyaen Tibor miniszteri 
tanácios, a Dalosszöve’aág országos igazga
tója köszönő levelet intézett a Lévai D dárda 
elnökségéhez, melyben a többek között a 
következőket írja: „A tekintetes Elnökség 
vezetése alatt működő énekkar kiváló telje
sítményéért őszinte elismerésünkét és köszö
ntünket fejezzük ki és kérjük, hogy elisme
réseiket az énekkar kiváló karnagya, vala
mint az énekkar tagjai előtt tolmácsolni 
szíveskedjenek." Amikor a hivatalos részről 
jött elismerést örömmel regiszlrá juk, meg
elégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a nagy- 
multu Lévai Dalárda országos hirű karna
gyával az élén semmiben sem marad mö
götte az anyaországi legkiválóbb énekkarok 
által elért művészi teljesítménynek.



8 BARS

TARTÓS ONDOLÁLÁST csak Ultra X villany 
nélküli géppel készíttessen, ősz, festett hajak áldása 
Bartos fodrásznál Léván.

A LÉVAIAK KEDVELT ZENÉSZE: Ungár Pista 
1-e óta az intim budai „Szatyor" bárban (Budapest, 
XI. Horthy Miklós ut 36) hegedül és szeretettel 
várja kedves közönséget.

A Lévai Vörös-Kereszt Egylet 
Önkéntes Ápolónői Szervezete

újabb házibetegápolási tanfolyamot indít. Első elő
adásunk május 15-én a ref. elemi iskola tanácster
mében este fél 7 órakor lesz megtartva, amikor is a 
négy hétig tartó tanfolyam előadásainak időbeosz
tását fogjuk megbeszélni. Éppen ezért fontos, hogy 
minden jelentkező, már az első előadáson is részt- 
vegyen.

A Szervezet továbbműködesének egyöntetűsége 
kedvéért azok az Önkéntes Ápolónők, akik a cseh 
megszállás alatt már kiképzést nyertek, a tanfolya
mot újból látogatni kötelesek.

Felesleges hangsúlyoznunk, hogy mindnyájan 
mennyire a saját érdekünkben cselekszünk, ha a 
tanfolyamot minél többen s mennél pontosabban 
látogatjuk, mert csak szakszerű, alapos felkészült
séggel nézhetünk a háborús veszedelmeket sejttetö 
jövő fele, s csak gyakorlott kézzel tudunk segíteni 
úgy a magunk, mint hozzátartozóink, embertársaink 
s ezáltal a magyar haza sorsán. Most, amikor ér
dekeink ezerszeresen úgy kívánják, hogy minden 
nemzetépitö, nemzetmentő munkában egyformán 
részt vegyünk, — az egész világ előtt ismert ma
gyar lelkesedéssel, nemes segíteni akarással jelent
kezzünk minél többen, annál is inkább, mert a tan
folyam költségei miatt ezután hosszú ideig nem 
hozhatunk oktató nővért Lévára.

A tanfolyam tulajdonképeni költségeit a szervezet 
fedezi, csak csekély hozzájárulás címén fizetnek a 
nővérek személyenként 2 pengőt. A vagyontalanok 
ezt sem fizetik.

Az Ápolónői Szervezet nevében.
SCHUBERT TÓDORNÉ.

SZÍNHÁZ
Kedden a Mezei pacsirta című operett hozott 

friss tavaszi levegőt a színpadra. Kollár Lívia ez
úttal is belopta magát szivünkbe. Tihanyi Marika 
Juli szerepében remek falusi lányt alakított Álta
lában az egesz együttes egyenletes jó előadást 
produkált. A közönség érdeklődése azonban a 
szerdai Nincsenek véletlenek cimü vígjáték felé 
fordult, amely franciásan könnyű és vidám volt. A 
helyzeti bonyodalmakra épített darab jól elszóra
koztatta a közönséget, noha a közelmúltban filmen 
látták Léván. Kollár Lívia szikrázó üdesége minden 
darabban utat talál a közönség szivéhez. Így vplt 
ez most is. Takács nagyszerű megfigyelőképessé
gével tudja ellesni az eleiből figuráinak jellegzetes
ségeit, amelyeket aztán karikiroz. Nagyon érdekes 
volt Ekecs (ékszerész) és Kárpáti Margit (éksze- 
részné) éjszakai jelenete. Az együttes többi tagjai 
is kitettek magukért. — Csütörtökön Dénes- 
Kamjonkay operettje, Ide gyere rózsám, került elő
adásra. A magyaros zenéjü és szép magyar dalok
kal ékesített operett nagyon tetszett a közönség
nek, amely zugó tapsokkal adott kifejezést a hatá
rokon túl élő magyar testvéreink iránti rokonszen- 
vének. Reményi ismét bebizonyította, hogy jóképes
ségű drámai színész, aki szépen megjátszotta a 
magyar nótáért hevülő nagy cigányprímás szerepét. 
Ez az előadás egyébként olyan volt, hogy minden 
színésznek „jól feküdt" a szerepe. Kollár ismét su
gárzó volt. Gárdonyi szépen előadott dalai a szi
vekre szálltak. Bartók Juci játékban, enekben egy
aránt tetszést keltett, Bartos és Várnay egy cigány
jelenetben remekeltek. Ekecs nagyszerű színész, de 
le kell szoknia a túlzásokról. Egyébként Tihanyival 
lejtett táncai tüneményesek voltak. Jóízű alakok 
voltak Székely, Maár, Nagy és Kárpáti Margit a 
temperamentumos feleség szerepében. A görlök 
magyaros táncai is meleg tapsot kaptak és a kis 
zenekai is lelkesen játszott Takáts Ágoston veze
tésével. A rendezés is dicséretet érdemel.

Pénteken repriz volt: Egyetlen éjszakára, operett 
ment. — Az olcsó helyárak élénkebb látogatottsá
got hoztak a színházba, a szereplők lelkesedése is 
fokozódott. De panasz van a közönség pontatlan
ságára. A későn jövők dübörgésükkel elrontják az 
első jeleneteket. Korábbra kell tenni a vacsora 
idejét!

Színházi műsor.

Ma, vasárnap d. u.: Júlia, operett, este: Nótás 
kapitány, operett.

Hétfőn: Nótás kapitány, operett.
Kedden: Nincsenek véletlenek, vígjáték.
Szerdán : Gellérthegyi kaland, operett.
Csütörtökön d. u.: Csak felnőtteknek. Nem leszek 

hálátlan, operett.
Csütörtökön este: Gellérthegyi kaland, operett. 
Legközelebb Dayka Margit, a Nemzeti Színház 

kitűnő művésznője vendégszerepel Léván.

Gyászköszönetek.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, 

kik szeretett édes jó anyánk elhunyta alkal
mából szives részvétükkel felkerestek és őt 
utolsó útjára elkísérték, ezúton mondunk kö
szönetét.

KOSZTOLÁNYI MARIA 
ÉS CSALLÓKÖZY KÁLMÁN 

ÉS NEJE.

Mindazon rokonoknak, lóbarátoknak, isme
rősöknek és mindkét Kongregáció tagjainak, 
kik felejthetet'en leányunk, illetve testvérünk 
elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhítették és őt utolsó útjára elkísérni szí
vesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét.

BUCSEK ÉS ZVARA 
család.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8 45 Hirek. 
12.30 Operaházi Zenekar. 13 05 „Nagyenyed", Áprily 
Lajos városképe. 14 „Anyák napja". 14.(5 Hang
lemezek. 15.45 Óbudai Dalkoszoru. 16.05 „Mese az 
anyai szerétéiről". 16 30 „A falu és a honvédség", 
előadás. 17.10 „Régi történelmi indulók*.  18 Egy
házzenei hangverseny közv. a debreceni nagytemp
lomból, a debreceni ref. kollégium 400 éves jubile
uma alkalmából. 19.15 Hirek. 19.25 „Vidám mu
zsika. 19.55 Két egyfelvonásos 20.45 Hirek, sport- 
erekmények. 21.15 Á lett rádió Európa-hangverse- 
nyének közv. Rigából. 22.15 Közv. a Baross-kávé- 
házból, T. Horváth Gyula cigányzenekara, énekel 
Cselényi József. 23 A Hősök kard vivő-versenyének 
közv. a Nemzeti Színházból (beszélő: Pluhár). 23.40 
Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 „A kiegyezés tavaszán", felolv. 10.45 
„Murányi népmondák", felolv. 12 40 Hirek. 12.55 
Szabó Miklós énekel, zongorakisérettel. 13.30 La
katos Gyula és Lakatos Vince cigányzenekara. 14 30 
Hirek. 16.15 Diákfélóra. 17.40 Mikulai Gusztáv jazz- 
zenekara. 19.15 Hirek. 19.25 Szalonötös. 20 „Az 
erős ember", elbeszélés. 21.40 Hirek. 23.30 Hang
lemezek. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 12.10 Balalajka-zeneker. 12.40 Hirek. 13.30 
Hanglemezek. 14 30 Hirek. 16.45 Hirek. 17.10 „Fur
csaságok az élők világából", előadás. 17.40 A rá
dió szalonzenekara. 18.45 „A lapszerkesztés mű
helytitkai", cseveges. 19.15 Hirek. 19.55 Elbészéié- 
sek. 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40 
Hirek. 22 Tánclemezek. 23 Közv. az Östende-kávé- 
házból. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Gyermekdélelőtt. 12.10 Honvédzenekar. 
12.40 Hirek. 13.30 A rádió szalonzenekara. 14.30 
Hirek. 16.15 Diákfélóra. 16.45 Hirek. 17 40 Toll 
Jancsi cigányzenekara, tárogatószámokkal közremű
ködik Patkós István. 18.10 „A költő visszanéz őse
ire" előadás 19.30 Közv. az Operaházból: „Aida", 
felvonások közben (kb. 20.20 es 21.35-kor) hirek. 
23 Hanglemezek. 0 05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8.45 Hirek. 

11 Hanglemezek. 12 30 Koncert-fuvószenekar. 13.45 
„Világhiradó", előadás. 14 Pertis Pali cigányzene
kara. 15 „Házi áldás", mese. 15.15 Hanglemezek.
17.10 Marjay Erzsébet enekel zongorakisérettel. 17.40 
„Nyugat ismét szövetkezik a szovjettel", előadás.
18.10 Tánclemezek. 18.40 A rádió szalonzenekara. 
19 25 Magyarország—Írország válogatott futball
mérkőzés II. félideje, beszél Pluhár. 20.20 „Balassa 
Bálint", hangjáték 4 részben. 21.40 Hirek. 22 Doh- 
nányi Ernő Liszt-müveket zongorázik. 23 Operaházi 
zenekar: „Magyar balettrészletek*.  0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 „Az étvágytalan gyermek", előadás.
12.10 A rádió szalonzenekara. 12.40 Hirek. 13.30 
Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. 14*30  
Hirek. 16.15 Diákfélóra. 16.45 Hirek. 17.10 Oláh 
Lajos cigányzenekara. 18 Sportközlemenyek. 18.10 
Orosz balettzene. 18.50 „Mi a magyar nemzet?" 
időszerű viták. 19.15 Hirek. 19.30 Közv. az Opera
házból: „Faust". 20 30 Külügyi negyedóra. 21.40 
Hirek. 23 Kóczé Antal cigányzenekara. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Járóka Feri cigányzenekara. 12 40 Hi
rek. 13.30 Hanglemezek. 14.30 Hirek. 16.45 Hirek.
17.10 Vasutas Énekkar. 18.15 Pázmán György zon
gorázik. 19.15 Hirek. 19.25 A rádió szalonzenekara. 
02.40 „Egy vidám óra . .21.40 Hirek. 23 Jazz- 
zenekar. 0.05 Hirek.

ecv6teVieT^ti8t' ST Su0|lg?,t?t-5°?!{al eRyútt és gyorsvonat III osztály vasúti jeggyel oda-vissza 
egy teljes heti tökéletes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos me

netjegyirodáiban (IBUSZ) es a Hangya Szövetkezet fiókjaiban.

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

BUDA-CSEPEL VÁLOGATOTT 7 : 4 (6 : 1). 
Az elmúlt vasárnap vendégül látta a Lévai Torna 
Egylet Csepel és Buda női kézilabda válogatott 
csapatait, amelyek egymáselleni mérkőzésük során 
bemutatták a kézilabdasport szépségeit. Reméljük, 
hogy e bemutató után városunkban is gyökeret ver 
ez a nemes sportág és ezúton kérjük a kézilabda
sport iránt érdeklődő hölgyeket és urakat, hogy 
minél nagyobb számban jelentkezzenek P. Gábris 
Béla, az LTE főtitkáránál, aki a szakosztály meg
alakításáról bővebb felvilágosítással szolgál.

LTE—PTE PÁRKÁNY 6:0 (2 : 0). Szépszámú 
közönség előtt, nem várt magas gólaránvu győzel
met aratott a jóképességű, de fegyelmezetlenül 
viselkedő párkányi csapat felett. Kezdés után az 
LTE veszi át a játék irányítását, melyet a mérkő
zés végéig meg is tud tartani. Az 5. percben 
Horváth I, a 40. percben Nemcsok a gólszerzők. 
Szünet után a 10. percben Nemcsok újból góloz és 
Grosz a 16., 28. és 37. percben szerzett góljaival 
beállítja a végeredményt Az LTE az első félidő
ben gyengén, a másodikban a halfsor révén foko
zatosan javult. A párkányi csapat nem bírta ide
gekkel és bemutatta, hogy mikép nem szabad v - 
selkedni. Az ilyen csapatok, ameiyek a mérkőzés 
alatt folyton vitatkoznak, fegyelmezetlen viselkedé
sükkel nem győzhetnek és elvesztik a közönség 
szimpátiáját is. P. Gábris Béla erélyes biró volt. 
Az LTE játékosairól: Jancsót nem foglalkoztatták, 
ezáltal nem volt alkalma megmutatni tudását. Ma- 
tulányin meglátszott, hogy nincs tréningben. Ujváry 
sokat könnyelmüsködött, ami egy jobb csapat ellen 
végzetes lehetett volna. Várady megfelelt, csak el
felejt paszolni Betiyovszky volt a mezőny legjobb 
embere. Ocsiák agilis volt. Szvoboda értékes játé
kos, vele sokat nyert a csatársor átütőképessége. 
Kár, hogy elhanyagolták. Horváth II. ügyesen 
mozgott, van szive a játékhoz. Grosz 3 góljával 
tűnt ki, máskülönben gyengébb volt, mint az előző 
mérkőzéseken. Németh a center posztján jól, a 
jobbhalf helyén kitünően játszott. Nemcsok szokat
lan agilitása tűnt fel. A sportszerű életmód ered
ménye ! A próbát játszó katonajátékoson meglát
szott, hogy idegen környezetben mozog. Horváth I. 
sokat rontott kedvtelen játékával és példát vehetne 
a második félidőben játszó Juhásztól.

MA ÉRSEKUJVÁROTT JÁTSZIK AZ LTE 
az ÉSE jóképességü csapata ellen. Az LTE csapa
tának.nagyon jól kell játszania, hogy a jóformában 
levő ÉSE ellen tisztességes eredményt érjen el. Az 
LTE a következő csapatot jelzi : Jancsó, Ujváry, 
Horváth I., Németh, Várady, Benyovszky, Ocsiák, 
Szvoboda, Grosz, Halász. Nencsok és Horváth 111. 
Ha Szvoboda katonai szolgálata miatt nem utaz
hatna el, akkor Horváth II. játszik jobbszélsöt.

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKÖN a felvidéki nap alkal
mával profiliga-csapatot fogadja az LTE. Az ellen
felet az MLSz jelöli ki.

3127-1939 szám.
TÁRGY: Tavaszi póthaszon állatvizsgálat 

napjának kitűzése Léván.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy 1939. évi május hó

17-én  (szerdán) reggel 7 órai kezdettel pót
haszon állatvizsgálat lesz a vásártéren.

Elővezetendők tekintet nélkül a korukra 
lovak, szamarak, öszvérek.

Nem kell elővezetni azoknak a tulajdono
soknak egypatás állataikat, akik f. évi április 
hó 27-én a meghirdetett vizsgálatra, már elő
vezették.

Mindazok, akik ezen felhívásnak eleget 
nem tesznek a 100000—1932. sz. F. M. R. 
144. § nak (16) pontjába ütközö és ugyan
ezen rendelet 574. §-ának 79. pontja szerint 
minősülő és az 1928. évi te. 100. §-a szerint 
büntetendő kihágást követnek el.

Léva, 1939. május hó 9.

KLAIN ÖDÖN s. k. 
városbiró.

Különbejáratu k.Uad"zabadw
lás u. 5.

Főútvonalon
lius 1-től kiadó. Horthy Miklós ut 21 özv. 
Wilheimné.________ 625

Akl^lznlz aÍtók» iivegfa,ak» jó állapot- 
/vUldKUKj bán építkezésről visszama
radva, olcsón eladók. Keresek használt üzleti
pultot megvételre. Vámos Mór. 623
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Csak valódi „HABSELYEM" fehérneműt fogadjon el. Világmárka

Kérelem
a város áramfogyasztó közönségéhez

A fennálló törvényes rendelkezés szerint a 
zavartalan rádióvétel érdekében az erősáramú 
villamosberendezés által okozott zavar meg
szüntetése vagy csökkentésére a berendezések 
védőeszközökkel látandók el

Ezzel kapcsolatban a biztosítékok felülvizs
gálása is szükséges s végül a statisztikai 
adatok megszerzése végett a használatban 
levő különböző villamoskészülékek összeírása 
is eszközlendö.

A fenti adatok összeírására szerelő sze
mélyzetünk minden fogyasztónál fog jelent 
kezni és ezért tisztelettel kérjük, hogy alkal
mazottainknak ezen munka elvégzéséhez lehe
tőséget nyújtani szíveskedjenek.

LÉVA VÁROS VILLAMOSTELEPE.

Közismert fővárosi textilrészletüzlet köz
alkalmazottaknál jól bevezetett szakmai
lag képzett született keresztény

körzetképviselöket
KERES.

Referenciákkal és fényképpel felszerelt 
ajánlatokat „Jutalékos próba után fixum 
is“ jeligére Blockner J. hirdető irodába, 
Budapest, IV, Városház u 10. kérünk.

Árverési hirdetmény.
Zsemlér község elöljárósága a határában 

cca 720 kát. holdon gyakorolható vadászati 
jogot 1939. évi augusztus hó 1 tői kezdve 
tiz évre a községi biró hazánál folyó évi 
május hó 21-én d. u. 3 órakor tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe adja.

Kikiáltási ár: 100 Pengő, bánatpénz: 20 P.
Vadállomány: Nyúl és fogoly. A község 

határában folyik a Garam.
Árverési feltételek a községi bírónál és a 

garamszentgyörgyi körjegyzői irodában a hi
vatalos órák alatt megtudhat, k.

Zsemlér, 1939. május 3.
ELÖLJÁRÓSÁG.

fant

 L É V A V Á R O S.

2.988—1939. szám.
TÁRGY: Méhészeti adatok gyűjtése.

Hirdetmény.
A F. M. 20. 00—1939. számú rendekte 

értelmében felhívom a város területen méhész
kedő összes ménészt, hogy a szükséges ada
tok pontos bejelentese végett jelentkezzen a 
Vármegyeházát], II emelet 8. sz ajtó (város
gazda) hivatalos helyiségében, legkésőbb 1939. 
május hó 15-ig.

Léva, 1939. évi május hó 6-án.
KLAIN ÖDÖN s. k. 

városbiró.

mégis sietnie kell, ha nem akar 
lemaradni az élet versenyében. 
Agyorsaság nem boszorkányság. 
Gyorsan járhat és sokat végezhet 

PflLíYifl mCSUNSARKON

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

[/■ I x azonnal két szoba, konyhás lakás. 
1x1000 Bővebbet: Koháry utca 46.

rí I - Hegyalja utca 17 számú ház. Bö- 
CldOO vebbet ugyanott.

I I * lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca
II dZ 4 szám alatt azonnal bérbeadó.
Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 
Léva. 439

r . I ' ■ * I í, iratokról, rajzokról
lOtO”kOpi3K3t az eredetivel telje
sen egyenlőket. Fotó Rusznák készít, Léva.

444

40.000
ARANYPEHgSs FŐNYEREMÉNYT NYESHET

IZ- J . helyiség, mely irodának ragy üz-
IxIáClO leinek alkalmas Boros házban. 589

p , I. , Telefunken 31-1, kitűnő hangú,
IxáOlO jutányos áron eladó. Mángorló

köz (Zrínyi) 12.

K. I . szoba, konyha. Kersék u ca 5 sz.lado été

A
72.JÖTÉKONYCÉLÚ M.KIR.

ÁLLAMI SORSJÁTÉKON
HÚZÁS . 

1933,JUNIUS 6.-AN.
EGÉSZ SORSJEGY ÁRÁ'3 MfiÜWCMÁ- fit SORSJEGY ÁRA tSÓARANYPENGO^
íaoU . . . . . ó-.-T . ..■■■■ ■ ■.Ct'AY.X

Klapka utca

Cl J ' ház, 2 szoba, konyha. Bethlen utca 
tladO 29 sz 618

Hirdetmény.
ORBÁN HEGYKÖZSÉG évi köz

gyűlését folyó hó 14-én, azaz va
sárnap délelőtt 11 órakor tartja a 
Katholikus Körben.

VEZETŐSÉG.

Ungár Pista 
BUDÁN

SZATYOR
BÁRBAN

hegedül.
(XI., Horthy Miklós-ut 36.)

Ha Pestre jön, látogas
son meg !

10 számú ház raktár
nak, lakásnak kiadó.

617

BUDAPEST
Aréna ut 61. Dorottya utca 2.
Tel. 29-88-20. Tel. 18-28-48.
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Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkeszleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb )
leszállított áron kiárusítok !!!

VÁMOS MÓR
üveg-, porcellán- és díszműáruk Léva. 
Üzletem májusban a postával szemben, 
saját házamba helyezem át.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimerökészülékek, 

fagylaltgepek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Telefon: 112-026, 115—646.

vágya mindenkinek, hogy egy
szer vagyonhoz jusson. Ez a 
vágya könnyen teljesülhet, 

államsorsjegyet 
ennek segítségével könnyen, jut
hat nagyobb pénzösszeghez. Ara : 
egész 3 P, fél 1.50 P, főnyeremény 

4 0.000’. penRö 
19.600 nyeremény 288.000 pengő 
értékben

Húzás junius hó 6 
A sorsjegy kapható sorsjegyáru- 
sitóknál, valamint az összes do
hánytőzsdékben.

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

HAIDEKKER 
DRÓTFONAT

HAIDEKKER 
LÁNCÁRU

csak szaküzletben kaphatók I
Varrógépek, gramofonok, vadászati és halászati cikkek!

BAROSKA JÁNOS, LÉVÁIK

HAIDEKKER 
GÁZAJTÓ

bevonultak a cég régi 
hű fogyasztó piacára a 

FELVIDÉKRE.

HAIDEKKER
Budapest, Kerepesi-ut 58.

az, aki KODAK-RETINA géppel fotografál, 
mert mindig örömöt okoz szép felvételei
vel és megörökíti a kedves szórakozásokat.

Igen kedvező alkalom van most a KODAK-RETIN A 
beszerzésére, mert 6 és 12 hónapi részletre vásárol
hatja meg és már 23.- P lefizetése mellett a ké
szülék birtokába juthat és máris fényképezhet.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Lévén

O<

Ma vasárnap, május hó 14-én 2—4—6 és 8.15 órakor 
A LEGNAGYOBB IRREDENTA FILM!

Magyar feltámadás
Felvidéki történet 1918—1938-ig.

Irta: A magyar sors. — Zenéjét szerezte: Buday Dénes. 
TŐKÉS ANNA, KISS FERENC, CSORTOS GYULA, 
Ottrubay M., Bilicsi T., Kiss M., Pethes F., Maklary Z.

Énekek: Dr PALLÓ IMRE és HAJDÚ ETA
Óriási siker I Jegyek elővételben I Magyar viláehiradó I 

Május 16 és 17-én kedden és szerdán 6 és 8.15 órakor 
Május hó 18-án csütörtökön 2 — 4 — 6 és 8 15 órakor 

SZIVEK CSALOGÁNYA
DEANA DURBIN a „100 férfi, 1 kislány- aranyos sztárjának, 
ragyogó slágere! Vidám történet egy nagy színésznő kis leányá

ról, aki férjhez adta a mamáját.
Tov. szereplők: Herbert Marshall, Gail Patrick, Jackie Mórán.

Május 19—20-ig péntektől: Egy szenzációs magyar vígjáték!
PFQTI MFQP Főszereplők;
1 •— VJ 1 1 ivi L_ v L. a legelső magyar szinészgárda.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


