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Előfizetési feltételek:

Egy évre . . . 10__ Pengő
Hat hóra . . . 5___ Pengő
Három hóra . . 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

Tudós-járás Léván
Makéthete földrajztudósok jártak 

nálunk. Mainap 1 égész vendégei 
vannak a városnak. Mindjobban be
bizonyul. amit a kisebbségi életünk
ben véltünk hangoztathatni, hogy 
Léva egyaránt földrajzi fekvése, 
mint a történelmi elhivatottsága s 
ebben a kulturerői szerint is köz
pont. Központja nemcsak a Garam- 
völgyének, de egy nagvobb karaj- 
nyi magyar tájnak is. Úgy jelent
kezik előttünk, hogy a kétrendü 
tudományt képviselő illusztris ven
dégeink, mint a magyar Föld és 
Történelem eminens kutatóinak a 
felszabadult hazarészt illető legelső 
bejárásai igazolnak bennünket az 
ideidézett megállapításunkban.

Az a program, melyet a Magyar 
Földrajzi társaság Didaktikai Szak
osztálya első Felvidéki Vándorgyű
lésén a nemzeti irányú modern geo
gráfiai tanitásrendszert illetőleg per
getett le előttünk s a mi pedagó
gusaink számára... az a Szent-Istváni 
gondolaton felépített tanítási pro
gram : az ő tudományuk ősanyagát, 
a „föld“-et, mint a nemzeti jólét 
biztosítását hirdette s hangsúlyozta 
ki előttünk, visszakerültek előtt is : 
egyaránt államiságunk ezeréves ha
tárainak biztosítására, politikai vo
nalvezetésünknek irányítására, anya
gi és szellemi kultúránknak utjelö- 
lésére. — Most a budapesti Pázmány 
Péter Tudomány-Egyetem Régiség- 
tani és Ösrégészeti Intézetének pro
fesszorai is ennek a földnek, a mi 
Garami tájunk kultursurlódása tör
ténetének legelső nyomait kutatják. 
Keresik a mi szükebb otthonunk
ban is, az elszakitásunk után visz- 
szatért Garamvidéken.

Mindkét tudósjárás keresi a leg
szorosabb kapcsolatokat, hogy a 
maguk tárgykörét az iskola összes 
disciplináinak tanításaival . . . s eb
ben az egyetemes magyar ifjúság 
nevelésével egynevezőre hozza; hogy 
úgy az exakt tudományos, mint pe
dagógiai megállapításaikkal bekap
csolódjék a felszabadult Felvidéki 
Ifjúság gondolkodásának, gondol- 
kodtatásának irányításába is. Nem
zetnevelő tudósjárás napjait éli Léva. 
Megállhat egy órára nála. Minden 
gondja s most több öröme közt.

Mi itt folytatjuk tovább a párhu
zamot . . . Byoi paralellói.

Pedagógus földrajztudósaink, vér
beli tanítók Vándorgyűlésük lévai 
felolvasó asztalához mozgósították 
nemcsak az összes középfokú iskola
típusunknak, de a népiskoláknak 

képviselőit is. Most a legöregebb 
Tudomány-Egyetemünknek profesz- 
szorai növendékeik egy seregét hoz 
zák el a 900 éves Perecparti Athén
be. Az egyetemes emberi művelő
désnek, nemünk története rugóiba 
mélyen bevágódó azokat a doku
mentumait állítják a leendő magyar 
tanárnemzedék elé, melyeket Váro
sunk vidéke több évezredes telepü
lés szerint rejteget gazdagon. Amint 
azok eddig feltárni sikerült anyag
részletét Léva lelkes lakói gyűjtöt
tek együvé . . . s amiket a Város, 
felszabadulása után most már kor
látlan, retardálhatlan hatáskörrel 
most vesz muzeális rendezés alá a 
színtiszta magyar Elöljárósága.

Városunk magyar társadalma la
punk, a Birs hasábjairól időnkint 
eléggé tájékozódott, hogy ezt a 
múzeumi anyagot kik és honnét 
hordták össze. A régi két közép
iskolánk volt tanárai mellett mindig 
akadtak, akik a napvilágra került 
Ösrégészeti és Régiségtani értékkel 
jelentkezett tárgyakat, mint tudo
mányos és lokálpatriotizmus szerint 
is értékelendő kincseket összegyüj- 
tögetve hozták be a Muzeum pol
caira. „Gyökér"-voltuk még az ide
genbe kerülteket is figyelmeztette 
erre a szép kötelességre. A buda
pesti piarista főgimnázium élére ju
tott Bartos József minden szünidei 
Hegyalatti megtérésén régiségekkel, 
numizmatikával telve hozta haza re
verendája zsebeit. A volt kegyes
rendi főgimnáziumunk öregdiákjai
nak személyes, kedves emlékezete 
a szintén néhai Tóth Sándor tanár, 
egy lusztrumban helybeli igazgató
nak, hatalmas történeti érzéke és 
a kedvelt tantárgya egyik segéd
tudományába vágó numizmatikai 
tudása. — Arra már kevesebben, 
kevesen emlékeznek, hogy az állami 
Tanitóképezde felállításának mind
járt a kezdetén — 1871 — ennek

Zseliz feledhetetlen ünnepe volt az országzászló 
felavatása

Zseliz közönsége az elmúlt vasárnap avatta 
fel milyen meghaló ünnepély keretében azt 
a remekbe készült hímzett orizágzászlót, 
amelyet a budapesti vasutcai, Széchenyi 
Istvánról elnevezett féltő kereskedelmi isko
lától kapott a felszabadulás emlékére. A 
zászlót hatvan tagú küldöttség hozta Buda
pestről, az említett iskola tanári testületé és 
énekkara.

Az ünnepélyre sűrű tömegben vonult fel 
Zseliz és a közeli környék magyarsága, 
amelynek dicséretére legyen mondva, hogy a 
szakadó esőben mindvégig kitartott az ünne- 

az intézetnek friss tanári kara és 
növendékei asszisztáltak Pulszky Fe
renc és Henszelmann Imre régé
szeknek a Magyaradi őskonyha hul
ladék- halomnak felkutatásánál.

Léva Mecénásának, a tudományo
san képzett verebélyi postamester 
Nécsey Józsefnek nemes gesztusá
ról egy évtized előtt ugyanehelyen 
adtuk-kaptuk az értesítő értesülést. 
Alapy Gyula a Prágai Magyar Hír
lapban gyújtott fáklyát a néhai ado
mányozó nemes gesztusának. Cseh
szlovákiai magyar szaklap hijján is
mét csak a Bars adóit hirt néhány 
év előtt (1935) a Zalabai őskunyhó
nak a derék falusi tanitó, ma polg. 
iskolai tanár eszközölte feltárásáról.

Közeli és távolabbi időknek tudo
mányos megmozdulásai e beszédes 
tények. S külön-külön mind a fel
törekvő városka kultúrtörténetének 
egy-egy tejezeie. Melyet éltet a hit, 
a remény és tudományszeretet, hogy 
mindezek — a város tiszteletreméltó 
nagy múltjának szép és küzdelmes 
emlékei — innentu! ott fognak foly
tatódni, egy jól rendezett vidéki Mu
zeum kialakulásában megvalósulni: 
hogy a Felszabadulás folytán a Kár- 
pátalji vidék történelemelőtti lelő
helyeinek jelentős része Léva ma
gyar törekvéseinek sugárkörébe ke
rült bele, illetve vissza.

Minden bizodalmunk fekszik ab
ban, hogy ennek az arheologiai va
lóságnak kiaknázását elő fogja se
gíteni Lévának az a mai tudomá
nyos Ünnep vasárnapja, mely leg
felsőbb iskolánknak, a Pázmány Pé
ter Tudomány-Egyetemünknek eu
rópai nevű szakfértiait s reményteli 
ifjú hallgatóit hozta közibénk.

Léva „gyökeres11 művelődési tö
rekvéseinek zászlómeghajtásával üd
vözöljük őket ... a dolgos Viszont
látásra is.

KRIEK JENŐ.

pélyen, egyetlen ember sem mozdult • 
helyéről.

Re'. és két. isteni tiszteletek vezették be az 
ünnepélyt. A szentmisét a templom előtti 
téren pepi segédlettel Niszler Teodóz pannon- 
hslmi perjel, Zseliz szülötte celebrálta, akinek 
ez egyben hálaadó szentmiséje is vol'. Emlék
szünk rá, pár év előtt a perjel Szent István 
király nepján Zselisen tartózkodott és csen
des misét mondott abban a templomban, 
amelyben megkeresztelték. Ez elég ok volt a 
cseheknek arra, hogy a perjelt „örökre*  
kiutasítsák szülőföldjéről. Csendőrök várták 



2 BARS

a templom sjtajábin és a szentmise után 
nyomban elkellett hagyni az akkori Szlovákia 
területét. A szentmise alatt az iijurági ének
kar szép in csendülő éaeko kedves meglepe
tés és meleg lelki élmény volt.

A szentmiie után a két. iskola elé vonult 
az ünneplő közönség, ahol az országzászlö 
terméskőből épült talapzata áll, rajta már
ványtáblán az örökké gyű'öletes jelző: 
Trianon. 1918-1938. Magyar vér öntözte 
szent hely az, ahol Zseliz országzáazlaját fel
állították. A csehek bevonulásakor a tilta
kozó zseliziek közül ezen a helyen négyen, 
köztük két leány halálát lelte s a sebetü tek 
száma 35-40 magyar volt

Az ünnepélyt Modrovi’s János községi biró 
nyitotta meg a üdvözölte a vendégeket, majd

dr. javorniczky Jenő 

miniszteri tanácsos, az orazágzászló ereklyés 
nagybizottság alelnöke moodoita el méiy- 
hatáeu beszédét.

— A világháborúban nem csak a fegyve
res ellenséggel kellett megküzdenünk — 
mondotta többek között —, hanem a hazug 
propagandával is; az egész vi ág előtt igye
keztek bennünket bemocskolni. De ezeken 
felül még a bomlasztó erőkkel s szembe 
kellett szállnunk, ezek közölt voltak a csehek 
is, akik hátulról, orozva gyilkoltak le ben
nünket. A magyar katona az egész világon 
hősiesen küzdött, Trianonban a bomlasztó 
erők tépték azét Magyarországot Mikor már 
sok vért vesztetiünk, a világ elé állt Vilson 
amerikai elnök 14 pontjával és Ígéreteivel. 
A magyarok hittek a hatalmas elnök szép 
szavainak, de a magyarokat nem engedték 
leülni a tárgyaló asztalhoz és meghallgatá
sunk nélkül elítéltek bennünket. Hí Trianont 
halljuk említeni, ökölbe szorul kezünk I

Azért dolgoztunk azután, hogy magyar 
testvéreinket az idegen járom alól feszaba- 
ditsuk. Ezután Hi ler akcióját vázolja, amely 
a cseh kisebbség elnyomó uralmát megszün
tette a nagyobb többségű más nemzetiségek 

felett. A hszugságokról lehullott a lep:l és a 
magyar ijazség megindu l a maga utján, 
honvédeink diadalmasan bevonultak a Fel
vidékre és a Rutén földre.

Siránkozással nem éránk célhoz, to
vább kell dolgoznunk, mert csak ma
gunkban bízhatunk. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy amikor barátaink 
felszólalnak az érdekünkben, nem tesz
nek mást, csak biztatnak bennünket és 
tettekre késztetnek. Acélos erőnket ne
künk kell kialakítani!

Fogjuk meg egymás kezét és ne engedjük 
el; egységes fegyelmezett msgyar társada
lomra van szüksége az országnak. A fél- 
árbócra eresztett országzáBzIó a szentistváoi 
Migyarország visszaállításának a szimbólumé. 
Mijd felhívja a népet, hogy ne nigyjen a fal
vakat járó és telelősségné kai beazé'ő dema
gógoknak, csupán azokra hallgasson, akik 
őszinte felelősségtudattal szólnak hozzá. 
Üdvözli Zteliz népét, amelynek ősei Rákfcii 
hadseregében szolgáltak és ezek utódéi is 
hűen kitartottak a magyarság mellett.

Király józsef 

csicaói esperes-plébános baszéds megkönnyez
ted volt. M nt Zseliz fia és szemtanú arról 
is beszámolt, hogy ömlött itt a magyar vér, 
amikor a magyar ifjúságot a betolakodó cseh 
csőcselék megtámedla. Két zselizi i'ju és két 
leány és számtalan sebesü't lett az áldozata 
a cseh kegyetlenkedésnek

E magyar mártírok előtt is meghajt
ják a mai ünnepélyen az emlékezés 
zászlaját.

Stent hely ez — mondja a szórok —, 
ahová az országzászlót állítjuk, mert msgyar 
vér áztatta. E kiömlött vérért adjon Isten 
áldást a magyar hazára. És kérjük az Istent, 
amely most is velünk sir (cllzás az esőre), 
hogy találjunk jobban egymásra, a magyar 

szeretet forrasszon össze bennünket a zászló 
jegyében és a szentistváoi birodalom remény
ségében. Kérjük az Istent, hogy áldja meg 
e zászlót és a hazát.

Konta Dezső 

Zselizi ref. lelkész bibliai alapon fejtegette a 
zászló jelentőségét, azt kívánta, hogy minél 
előbb lenghessen a bérceken, majd imát mon
dott és megáldotta a zászlót.

Batborik Károly 
zseliz szülötte a zászlót adományozó buda
pesti iikola tanára ismertette az adományo
zás elhatározásának eszményeit. AZ ado
mányozó iskola tanári testületében két 
zselizi származású tanár foglal helyet, Bsr- 
borik és dr. Nsgy A-pád. Az iskola tanári 
karának szivéhez azért áll olyan közel Zseliz, 

Sáska Dezső alispán 
a vármegye nevében szólott Az elhangzott 
beszédek hatása alatt állva, szeretné meg
értetni minden magyarral — mondta többek 
között —, hogy össze kell fogni erős egy
ségbe és minden nemtelen gondolatot ki
vetni magunkból. A magyar fajta erényeit és 
hibáit a világháborúban ismerte meg. Ejyik 
részen a nagy magyar vitézség, a másik 
részen pedig a romboló vörös uralom. A 
vörös uralomnak a magyarok széthúzása 
volt az oka, ezért szakadt ránk Trianon. 
Mis’, amikor az Úristentől kikönyörögtük a 
bünbocránatot — kérdezi — vájjon úgy 
élünk-e. amint kellene? Megvan e a magyar 
egység? Ma is éket akarnak verni msgyar 
és magyar közé.

Hányszor látjuk, hogy lelkiismeretlen em
berek Krisztus nevével ajkukon gyűölséget 
szitának, pedig Krisztus szeretetet hirdetett 1 
Hogyha Krisztus htogjába gyűlöletet keve
rünk, akkor istentelenek és hazátlanok le
szünk. További bűsbocsánatra csak ekkor 
számitbatuok, ha krisztusi és keresztényi 
szellemben összeforrtunk 1

Mészáros István, 
zselizi plébános beszédében azt hangoztatta 
a zászlót azért hozták, hogy magyar éa ke- 

Dr. HAICZL KÁLMÁN:

HÚSZ ÉV ELŐTT
— NAPLÓTÖREDÉKEK -

II.

A Karácsony nagyon szomorú hangulatban folyt le. A csehek 
ugyan idáig niég nem jutottak, de mindennap rémhírek keringtek 
róluk. Körmöcöt és Selmecbányát állítólag már megszállták és a 
Garamvölgyében dél felé nyomulnak.

December 31 én Bartos főispánkormánybiztos autón jött hoz
zám, hogy tovább menjen Zsarnócára. Garamrévröl, ameddig autón 
mehetett, kocsin vitettem Zsarnócára, ahol a csehekkel a demarká
ciós vonal felől kellett volna tárgyalnia. De hiába ment. A cseh ki
küldöttek Turócszentmártonnál rekedtek és tovább nem juthattak.

Az apátsági templom orgonasipjai a rekvirálás elöl megmene- 
kedtek. Angszter kiküldöttje október 25-én ittjárt s a homlokzatsi- 
pokat leszedte. Elszállítani azonban nem lehetett, miután a vasútállo
máson fehérárut fel nem vettek. A sípok tehát összehajlitva 2 lá
dában itt maradtak. Súlyúk 92 kg s ennek a szerelő igen meg
örült, mert ennyit egy hét alatt összedni nem tudott. A villámhá
rító rézvezetékét azonban a katonai bizottság leszedte és elvitte, 
helyébe pedig vascinkböl újat szereltek fel. Az apátsági templom 
pilléreinek és párkányzatának rézburkolatát csak némi furfanggal 
sikerült megmentenem. A katonai bizottságnak az egész rézburko
latot felajánlottam, sőt, hogy a munkájukat megkönnyitsem, a temp
lom pontos méreteit is rendelkezésükre bocsátottam. Mikor a lesze
désre szánt rézburkolat felületét kiszámították, az eredménnyel igen 
meg voltak elégedve. Már csak a helyszíni szemle volt hátra, amely 
azonban nagy csalódással járt. Kitűnt, hogy a tornyok és a temp
lom-párkányok rézburkolatának leszedese s ujjal való pótlása többe 
kerülne, mint amennyit maga a rézburkolat ért. így a templom réz
burkolata a rekvirálástól megmenekült.

1919 január 1. Szomorú újév, kétségkívül legszomorubb Ma
gyarország ezeréves történetében. Sehonnan semmi remény az álla
potok javulására, hacsak az Ur Isten le nem veszi sújtó kezét 
rólunk és meg nem könyörül a néhány igaz kedvéért a bűnös 
országon.

Január 2-án kocsin Lévára s onnan vonattal Esztergomba 
utaztam. Délben a hercegprímásnál voltam, akit lázas állapotban 
találtam. Értem súlyos helyzetét és aggodalmait. Az esztergomi 
érsekség és főegyházmegye jövő sorsa dől el a közel jövőben. 
Attól tart, hogy mihelyt a csehek a Dunán inneni részt megszállják, 
őt papságától és uradalmaitól is elzárják. Azt is rebesgetik, hogy a 
csehek a Dunántúli részből is 10 km. széles sávot akarnak, kétség
kívül a dorogi köszénbányák miatt.

Dr Fehér Gyula prelátus kanonokkal, a főkáptalan megbízott
jával a garamszentbenedeki Dolina földbirtok megvételére megegyez
tem. Az általam felajánlott 290 ezer korona vételárat elfogadta és a 
fökáptalan elé fogja terjeszteni A garamszentbenedeki rét egy ré
sze, 78 magy. hold szintén megvehető, erre azonban még külön 
ajánlatot kell benyújtanom. Ha mindez sikerül, a lakosság földéhsé
gének kielégítésére évek óta kifejtett munkám eredményével meg 
lehetek elégedve.

3-án  újból a hercegprímásnál voltam. A káptalannal folytatott 
tárgyalásaim sikere tetszésével találkozott. De megjegyezte: ha a 
csehek a területet megszállják, nem tudom, miképen fogja terveit 
megvalósíthatni Legközelebb Budára készül. Vájjon nagyobb bizton
ságban fogja-e magát érezni a forradalmi hangulatú és a túlzó ra
dikálisok kegyelmére bízott fővárosban, mint Esztergomban ? Kötve 
hiszem.

Délután hazautaztam. Léván töltöttem az éjjelt és másnap dél
ben a katonák vonatával Garamkovácsiig mentem, ahol kocsim várt. 
Magammal hoztam Balázsy szenicei esperes plébánost, akit a cse
hek elhurcoltak volt és 3 héten át fogva tartottak. Most szabad
ságra ment haza Selmecbányára.

Január 5-én délután Kovácsiból vonattal Lévára mentem, hogy 
a Kér. szocialista pártnak a földmives párttal való egyesülési érte
kezletén résztvegyek. Bár sem Szmrecsányi György, sem Huszár 
Károly, sem a kormánybiztos el nem jöhettek, a gyűlés várakozá
son felül sikerült. A városház nagyterme a karzattal együtt any- 
nyira megtelt, hogy mozdulni sem lehetett. Köveskuti Jenő, Birtha 
József, dr Vlcsek Ferenc, Tokody István és a kér. szoc. központ 
kiküldöttje igen hatásosan beszéltek. A jelenvolt néhány szociálde
mokrata közbekiáltásokkal akarta a rendet megzavarni, de sehogy 
sem sikerült.

Este néhányadmagammal Köveskutinál voltam vacsorán, ahol 
hazánk mai szerencsétlen helyzetét tag'altuk.
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rewtény tettekre emlékeztessen éi buzdítson, 
mert még mindég több a jelszó, mint a cse
lekedet. önfeláldozásra van szükség A dicső 
magyar honvédség legyen a Kormányzó Ur 
segítségére a zászló magasra emelésében a 
vármegye és az összes hivatalok előtt legyen 
szent a magyar hit, a kereszténv«ég és a 
szociális igazság. A Kormányzó Ur és a 
haza éltetésével fejezte be beszédét.

Komzsik József 
az Egyesült Párt zselizi szervezetének elnöke 
lendületes és hatásos beszédében vázolta az 
itteni magyarság húszéves küzdelmeit, Jaross 
Andor és Esterházy Jinos pártvezérek áldo
zatos és eredményes munkásságát a kisebb
ségi életben. (Nagy éljenzés)

Beszédében elité te azokat, akik a magyart 
a magyarral szembeállították. Lelkesen 
ünnepli a Kormányzó Urat és a magyar párt 
nevében köszönti az országzászlót s annak 
adományozóit, melegen emlékezik meg a 
kiváló magyar leventékről és a magyar jövö 
letéteményesei gyanánt köszönti őket.

Szabvdos Jánca bpesti fe'sőker^sk. isk. 
tanu'ó erőa átérzéssel szavalta a Szózatot. 
A zselizi Rk. Dalosegyesület férfikara kiváló 
készültséggel és nagyszerű összhanggal sze
repelt az ünnepélven. Megnyitásul a Hiszek
egyet, végül a S’ózatot, kézben pedig két 
hazafias alkalmi ér eket adóit elő Nemes Jenő 
karnagyának szakavatott vezetésévé'. Az 
énekkar nagy sikert aratott. Ugysncsak több 
alkalmi darabot adott elő a zászlót adomá
nyozó iskola énekkara is A három szólamu 
darabokat megkpő szépséggel hozta k».

Modrovits János községi biró zérószavaival 
véget ért a szép ünnepély.

Ezután a nagyszerűen festő leventék, 
frontharcosok és lövészek alakulatai vonul
tak el. Majd az ünnep'ö közönség jelenlété
ben a budapesti vendégek a hősök emlékét 
megkoszorúzták. A’után • Kaszinóban tár
sasebéd volt. Itt Bakos Gyula jegyző kö
szöntötte Javorniczky miD. tanácsost, a vár

megye képviselőit, Nagy Bódog ezredes, várme
gyei katonai parancsnokot, Láva város küldött
ségét és a többi vendégeket. Sáska alispán a 
Kormányzó Urra mondott pohárköszöntöt, 
N«gy ezredes válaszában rámutatott a levente 
intézmény nagy nemzeti jelentőségére. Jivor- 
niczky min. tan azt hangoztatta, hogy a 
közösségérzet és szociális felelősségérzet nél
kül nem lehet a nemzetet és társadalmat 
fentartani. Felszólaltak még Niszler perjel,

Jelentés a Lévai Múzeumról
Múlt számunkban a könyvtártanács hatá

rozatából megkezdtük a Kriek Jenő könyvtár 
es muzeum igazgató által szerkesztett városi 
könyvtár és muzeum múlt évi működéséről 
szóló jelentés közlését. Tekintettel az arheo- 
logusok mai lévai látogatására, soron kívül 
a múzeumi rész közlésére tértünk át.

Léva Múzeumának alapját a volt magyar 
gimnázium szertáraiból a könyvtárkészlettel 
együtt 1927 ben átkerült régiségek, főleg egy 
kiadósabb, de részben kifosztott éremgyüjte- 
mény alkotta meg. Amint t. i. ezek is a neve
zett évben a kétemeletessé fejlesztett városi 
Székházban rezolvált terembe kerültek be. 
Ugyan z évben néhai Nécsey József verebélyi 
volt postamester, a Felvidék egyik régebbről 
ismert műgyűjtője arheologiai és etnográf ai, 
valamint könyv- és képgyűjteményeit ajándé
kozta Léva város közönségének.

Az anyagról még Századvégen szerzett ér
tesülést a Nemzeti Múzeumunk. Amikor 
Díváid Kornélt küldte ki Vtrebélyre a tárgyak 
megvásárlása ügyében. Nécsey |ózsef akkori 
munkás élete javakorában azzal tért ki az 
ajánlat elől, hogy gyűjteményeit Lévának, 
testvérei és fiai iskolázó helyének szánta. E 
tervében azután ki is tartott a közben elhunyt 
fiai — István, a természetrajzi illusztrátorrá 
vált festőművész és László filozófiai doktor, 
a Szépművészeti Muzeum tisztviselője — gyiij 
teményeinek megőrzésével is. Müvészhazát,

Kain Öd5n lévai po’gármester, Mozsáry 
István, a zselizi Kaszinó elnöke, dr. Nsmes 
Árpád a zászlót adományozó iskola tanára. 
Végül Molnár Bála a zászlót adományozó 
iskola tanulója és az énekkar vezetője, fel
kérte a felvidéki diákifjuságot, hogy olyan 
szeretettel keressék fel a Csonka hazát, 
amilyen szeretettel ők jöttek ide és kapcso
lódjanak be a magyarországi diákság életébe.

az időnként hazatért fia számára hatalmas 
kúriája kertjében emelt egyemeletes épületet, 
feleségével együtt kegyeletesen őrizte. Mikor 
a cseh megszállás elején prágai kiküldöttek 
le akarták azt foglalni, az idős korában is 
keményakaratu férfi személyes kiállással állott 
ellen . .. s csak mint tudományos érdeklődők 
előtt nyitott nekik ajtót. Azt már nem akadá
lyozhatta meg, hogy a zavaros időkben egyik 
hűtlen alkalmazottja megdézsinálta a kerti 
házat, főleg az éremgyüjteményt. Utóbb, csa
ládapái elkeseredésében egy- s mást köztük 
12 drb. hollandi kisebb festményt áruba is 
bocsájtott. Miből a szerencsés vevő (Jourdan, 
lévai francia nyelvmester) egy állatképet a 
Szépművészeti Múzeumban értékesített. Lévá
nak adott ígéretét azonban nem feledte s 
napjai fogytán, mikor Kúriájában már szinte 
remete módjára maradt magára, beváltotta 
azt. Amint ezekről a változott időkben is a 
régi Barsmegye egyik nagy emberének vég
elköltözése után a Bars 1929. évi karácsonyi 
számának mellékleteként jött és most ide is 
csatolt életleirásban emlékeztünk meg.

Az egyszerű ajándékozással átkerült anyag 
sorsa uj helyén ott volt veszedelmeztetve, mi
kor azt az adományozó halála után egyetlen 
leányörököse pörrel támadta meg és a po
zsonyi felsőbb bíróság megosztásra Ítélte. A 
Nécsey család nevét is fenntartandó, a város 

A kormányválság híre akkép módosult, hogy a nemzeti tanács 
Károlyit a magyar köztársaság elnökévé választotta, aki az egyes 
pártokkal a kormányvállalásról most folytat tárgyalásokat. A kér. 
szoc. néppárt — Bartos kormánybiztos telefonértesítése szerint — 
kormányalakításra s abban való részvételre nem vállalkozik.

Maróthról hazaérve megtudtam, hogy a Maróthon járt tisztek 
és katonák Garamszentbenedekben is megfordultak — vonatjukkal 
Maróthra menet találkoztam — s a telefont itt is átkapcsolták, 
illetve Körmöcbányán, Garamszentkereszten, Zsarnócán és Garam- 
szentbenedeken át Érsekújvárral közvetlen kapcsolatot létesítettek. 
Ez alkalmat felhasználták az itteni „néptanács**  vezetői és a cseh 
főhadnagyhoz fordultak azzal a kérdéssel, mi lesz a „radával**,  isko
lával stb. De a főhadnagy röviden csak annyit válaszolt, hogy 
sokkal fontosabb dolgokban jár, mintsem hogy ilyesmikba avat
kozzék.

Január 16. A postán több rendbeli hirt hallottam. A csehek 
Ipolyságot is megszállták. Továbbá, hogy az ukránok Mármaros- 
szigetet elfoglalták és Deés Kolozsvár között a szerbekkel és ro
mánokkal harcba keveredtek, melyben az ukránok 60 halottat 
vesztettek.

Ma délben a felső vonat tovább haladt és 4 órakor visszatért. 
Vájjon Léva vagy Maróth felé? Nem tudom.

Január 18. Ma tudtam meg, hogy a vonatok Léváig közleked
nek, tovább nem. Délben ér ide és délután 4 órakor jön vissza- 
Tegnap 3 cseh tiszt járt megint a postán és elmondták, hogy rö
vid időn belül a vonatok Párkány-Nána és Pozsony felé rendesen 
fognak közlekedni. A postajáratokról még mindig szó nem esik. 
Különben másutt is igy vannak Telefonbeszélgetésből hallom, hogy 
Nyitrán és Érsekújvárban néhány ezer (?) cseh katona van, de 
sem postajáratuk, sem vonatjuk nincs. Léván a vasútállomást meg
szállották, de a városban nincsenek benn. Budapesttel a telefon
összeköttetés még mindig fennáll.

A csehek végre valahára Újbányára is eljutottak. Az ujbányaiak 
ugyanis őket diadalkapuval várták, amelyet még karácsony előtt 
állítottak fel. Miután pedig a csehek bejövetele egyre késett, kül
döttséget menesztettek értük. Jöjjenek, máskülönben a diadalkapu 
kárba vész! Tényleg, a diadalkapu megunta a reá várakozó di
csőséget s egy nappal a csehek megérkezése előtt összeomlott. A 
minap végre megjöttek, a tiszteletükre rendezett ebéden — vagy
25-en  vettek részt benne — ott voltak s azután eltávoztak.

6-án  délután értem haza. Itthon hallottam, hogy a községi 
„tanács**  tagjai összevesztek, az elnököt megverték és letették.

Január 8-án hallottam, hogy Érsekujvárat a csehek megszál
lották. Miután tudtam, hogy Szmrecsányi György ott nagy ellenál
lást szervez, a hírnek hitelt nem adtam. Erre azonban a szomorú 
hirt Maróth is megerősítette.

Január 10 én délután cseh rövid személy vonat futott be Ga- 
ramberzence felől Garainszentbenedekbe és utasokat is hozott, fél
órái tartózkodás után visszament. Hallom, hogy ma 3 cseh tiszt 20 
emberrel Kistapolcsányban járt, ott hagytak 3 embert és vissza
vonultak.

Január 11. Hadisegély felszólamlási bizottság ülésén vettem 
részt Mar thon. Ott beszélték, hogy a csehek tényleg Kistapolcsány
ban jártak s állítólag József főherceget keresték. Az egész kastélyt 
átkutattak.

Bartos kormánybiztos főispán tegnapelőtt Lévára s onnan 
valószínűleg Ipolyságon át Budapestre utazott. A budapest-bécsi 
vonat már csak Szobig közlekedik. Az ellenőr zhetetlen hirek sze
rint a csehek Komáromot sőt Esztergomot is megszállották. Állító
lag mindkét városban zavargások és fosztogatások történtek s a 
cseheket a rend és biztonság fenntartására maga a lakosság 
hívta be 1 ?

Ugyancsak hire jár, hogy a Károlyi kormány megbukott és 
helyét gróf Hadik János kormánya foglalta el. Erről különben már 
egy hét előtt is beszéltek. Bár igaz lenne ! De körülzárva lévén, a 
hirek igaz voltát ellenőrizni lehetetlen. Érdekes, hogy mig pl. Buda
pestről Maróthra táviratok érkeznek, viszont Maróthról Budapestre 
táviratozni nem lehet.

Január 14-én a vármegye közigazg. bizottságának ülésén vet
tem részt, amelyen az alispán lemondása folytán helyettese dr Persay 
Ferenc tiszti főügyész elnökölt. Ó adta tudtunkra, hogy cseh tisz
tek és katonák jártak nála a telefonvezetéknek saját céljaikra leendő 
átkapcsolása végett. Megígérték hogy a vonat- és postaközlekedést 
szorgalmazni fogják. Rövidesen eltávoztak. A cseh személyvonatok 
egyébként Garamberzencéről Garamszentbenedekig rendesen köz
lekednek, csak a tegnapi maradt el a vonatnak Garamszentkereszt- 
nél történt kisiklása miatt. Innen Garamberzencén és Losoncon át 
Budapestre is lehet utazni. A cseh vonatók Losoncig, s onnan pe
dig magyar vonatok járnak. A fővonalon állítólag a vonatok Buda
pesttől Vácig és Érsekújvártól Marcheggig közlekednek.



4 BARS

a becses anyagot az ajándékozó másik Léva- 
adományával: a négyszázezer koronás Ösz
töndíj-alapítvánnyal, illetve ennek Kuratóriu
mával kapcsolatosan megmentette, a maga 
teljes egészében, a Muzeum, illetve a „Né- 
csey-szoba“ számára. De szakszerű elrende
zése mindmáig késik. Aminek okai közt az 
elhúzódott pörön túl ott volt a szükenmért 
helyiség, a községnek mindsulyosabbá vált 
gazdasági helyzete. . . de nem kis mértékben 
a városi szlovák köröknek a magyar vezetést 
retardált magatartása. Megindított belső mun
káját hivatalosan beállították. Jóllehet ezt, 
Öreg-bátyjának adott Ígéret és nobile-officium 
szerint indította meg: az „Igazgató" — mely 
címe felsőbb hivatali helyen kreáltatott. El
mondjuk.

1934-ben a város határában, községi terü
leten nagyobb mennyiségű barbárpénz-lelet 
került felszínre. A Kr. előtti 1 - 2. század 
egyik kelta néptörzsének, a macedón II. Fü- 
löp és Andolentus Pheoniai király érem után
zat — vagy másfélszáz ezüst és néhány „szi- 
várvány-tálacska" nagyobb arany érem. A 
prágai állami Régészeti szakosztály javaslatára 
az 1 /3 állami tartozék is visszaküldetett a vá
rosnak „amennyiben ilyen Andolentusok ek
kora mennyiségben együtt még nem találtat 
tak.“ Adóhivatalilag jött a küldemény s az 
átvételi okmányt a városbiróval együtt a „mú
zeumi igazgatónak" is alá kellett írnia.

A Nécsey-adományban állítólagos Rubens 
—Verones —Wauwermann — Rossy — Murilló 
korabeli képek is vannak. Bent találhatók 
Nécsey István lepke-portréi (74 tábla). A 
másfélezernyi könyvtömegben sok XVII1.-XVII. 
századbeli nyomtatvány és kézirat van — a 
múlt század roform országgyűléseiből egy so
rozat Országgyűlési Értesítő: Kossuth „szer
kezetéiből, Birsi Bilogi Jánosnak hollandiai 
és angolországi számkivetéséböl való családi 
levelezése. Benn van a lévai 48-as... a cseh 
megszállás idején is viszontagságos sorsot 
folytatott Nemzetöri zászló. A 14. nyitrai hon
véd gyalogezrednek dicsőségteljes világhábo

rús zászlóját a felszabadulás első hetében 
szolgáltattuk ki a Hadtörténelmi-muzeumnak. 
A város régi Céhei begyűjtött ládáinak irat
csomagjairól a múlt év folyamán „Léva Céh
emlékei közt" címen adtunk várostörténelmi 
részleteket a Bars julius—augusztus—szep
temberi számaiban . . . amik azután a város 
ősi magyar-voltának döntő bizonyítékául a 
komáromi tárgyalásokhoz is elkerültek a ma
gyar bizottság ütő kezeibe

Léva és vidéke történelmileg nevelő leve
gőjének gyarapítását szolgálná múzeumi anyag
készletének rendszeres megszervezése — már 
azalatt is, míg a mainál megfelelőbb helyisé
get kap. Sürgősen kívánatos megoldást nyer
ne ezáltal a város Műemlékeinek helyi gon
dozása is: a legutóbbi években ugy-ahogy 
restaurált Várrom, a primitív Koháry-emlék, a 
Balassa-kapu eredeti formájának helyreállítása 
(a helyébe épített modern bérház tuneles ka
pujában), a város közepén levő s török-idők- 
beli Császárkapu helyére épült korcsmaház 
frontfalába beillesztendő régi lörések vissza
építésé, Tisza Ilona úri házlaka — a most 
ugyan megszállásban levő Kurtahegyi major
ban — falában az Eszterházy hercegeknek 
azzal a jól megmaradt kőcímerével, mely kö
zépütt Lipót király-császár neve kezdő betű
jét viseli. Vak Bottyán kuruc tábornok pa
rasztháza is rövidesen csákányozás alá kerül. 
Az Orbán-hegy lábánál lévő Rákóczi-fa alatt 
meghúzódó kisded Urbánka-kápolna egészben 
lenne átépítendő a Nagyfejedelem egyik vá
rának (Sárospatak ?) stílus utánzásában. A 
régi Úri utcában álló egyetlen városi szobor, 
a barokk Flórián-státua, anatómiai hibájával 
is méltóbb külsőt érdemelne, a „Vas-minisz
ter" lévai iskolázását hirdető Baross-tábla 
bepiszkolt írása fetfrissitést.

Mert Léva vidéke gazdag tárháza a köze
lebbi és távolabbi évszázadok, a történelmi- és 
történelemé ötti-korok reliktámainak. Múzeu
mában kétségtelenül fősulyt kellene helyezni 
a prehistóriára, amint ez már a Nécsey-féle 
adományban is dominál a kisebb tárgyszerű 

dolgok közt. Valóságosan fényes kilátásai 
lehetnek itt az enemü kutatásoknak. Ugyanis 
a Kárpátok alján lévő lelőhelyeknek jókora 
része került a felszabadulással Léva Múzeu
mának hatáskörébe. A de-genere idetartozott, 
de eddig prehistóriailag nem ismert Zalabának 
temető fölötti szántóföldjében olyan őskunyhó- 
telepet rejt a földszin, aminöket sem Svájc
ban, sem Absolonéknál nem találni. I»t van 
közelben Magyarad, a konyhahulladék-halmá- 
val, melyről Kultúrát neveztek el. Talán át 
lehetne származtatni városi nyilvános vagyonná 
— depozitummá? — a zselizi gróf Couden- 
hovené és a szántó-magyaradi gróf Fekete
féle gyűjtéseket is. Amik egyenként is, egé
szükben még inkább munkakapcsolatokat, 
eszmecseréket feltételeznek s amik azután már 
túlnőnek egy vidéki városi muzeum próbál
kozásain — központilag szervezett „közgyűj
temény" dolga, feladataihoz tartoznak.

Mint ilyennek helyéül kínálkozik a városban 
a Vár, a Dobó-Koháry féle kastéllyal. Még 
ha egyelőre az utóbbiban mostanában bete
lepített Uradalmi tisztviselői lakosztályok meg
szüntetésére nem is gondolhatni, az ősi vár 
nyugati bástyája és a Bottyán tábornok fel
robbantotta lőportorony helyébe emelt, siker
telen külsejű alkotmány belső helyiségei a 
megfelelő átalakítással szolgálhatnák a máig 
összegyűjt öttük anyag muzeologiai elhelyezé
sét. Ahol rövidesen rendbe lehetne szedni — 
a szegedi Móra Ferenc rendszerű beszédesen 
demokratikus módra gondolok — a mi öreg 
Nécseynknek ezernyi dolgait. Lapidáriumnak 
pedig pompásabb helyet sem lehetne kívánni, 
mint a rom, a vár, a kastély és a régi vár
kapitányi épület közrefogták várudvart ... a 
szépséges Kopai Zách Sebe kapitányné fej
vételének színhelyét.

Január 20 Léván voltam. Már tegnap értesültem róla, hogy 
ma lesz az uj cseh-szlovák zsupán dr Micsura Márton installációja 
Maróthon és a felső Garamvölgvbö! e célból tegnap két kocsira 
való tót hazafi utazott Qaramszentbenedeken keresztül. Léván 
azonban azt halló tam s a hely, alispán — akit telefonon inegkér- 
d.ztem — megerősítette azt a hirt, hogy Micsura közbejött aka
dályok miatt el nem jöhetett, az installációt ennélfogva elhalasz
tották.

Léván értesültem arról, hogy az uj magyar kormány Berinkey 
elnöklete alatt 4 szociáldemokrata és 4 Károlyi-párti miniszterrel 
megalakult. Ellenben azt is hallottam, hogy az entente Andrássy 
Gyulával és Apponyi Albertiéi akar tárgyalni, vagy talán már tár
gyal is. Ez tehát a mai szomorú helyzetben némileg vigasztaló je
lenség lenn.. Azt is hallottam, hogy a csehek parancsot kaptak 
volna Magyarország kiürítésére. A hirt azonban — sajnos — Buda
pestről meg nem erősítették.

Kétségtelen, hogy a csehek „megszállása" igen gyönge ala
pokon áll. Léva vasúti állomását 30-an szállták meg, ezek közül
20-an  mai napig már meglógtak. Pálmay százados kis csapata a 
múlt héten Drégelypalánknál az átvonuló nagyobb (állítólag 500 
ember) cseh csapatot feltartóztatta és 32 géppuskával oly pusztítást 
vitt véghez közöttük, hogy 70 halottjuk ottmaradt, a többiek pedig 
széjjelfutottak. Pálmay 50 vasúti kocsi muníciót stb. foglalt le és 
Vácra szállíttatott.

A cseh megszálló csapatok közt sok magyar katona van, aki
ket a csehek az olasz hadifogságból hoztak haza. Persze ezek mi
helyt tehetik, megszöknek. Gálffy kistapolcsányi főhercegi erdötaná- 
csos Ipolyságon egy marmarosszigeti fiút talált köztük, aki azt kér
dezte tőle, merre szökhetnék meg. Másnapra többedmagával odább 
is állott A lévai cseh katonák közt kelecsényi is akadt — persze 
ez is megszökött.

Léván Rudnay Béla, budapesti nyug, főkapitánnyal beszéltem, 
aki elmondta, hogy Hontban a zsupán beiktatása már megtörtént. 
Az alispánt elmozdították, a többi tisztviselőt egyelőre meghagyták, 
de lelkűkre kötötték, hogy záros határidőn belül a tót nyelvet meg 
kell tanulniok.

Budapesten állítólag az uj kormány ellen irányuló mozgalom 
indult meg. Tüntetések folynak ellene. Részleteket — minthogy 
Léva is el van zárva a világtól — megtudni nem lehet.

A vonatok Párkány-Nánáig közlekednek, de a postajárat még 
mindig szünetel

Január 21. Persay h alispán telefonon arról értesít, hogy a 
csehek Aranyosmaróthot ma megszállták. 1 főhadnagy, 1 hadnagy 
és 30 főnyi legénység vonult be a megyeházára. Az alispánnál még 
nem jelentkeztek. Bizonyára a zsupán beiktatását várják be, amely 
holnapután fog megtörténni. A vármegyeházáról az összes magyar 
felírásokat és Barsvármegye címerét leszedték.

Ugyanaz napon este vagy 400 katonával Lévát is megszállot
ták. Értesülést a részletekről még nem szerezhettem.

A helybeli biró magyar tábláját is leszedték és tót felírásul 
akasztottak ki. A pályafelvigyázót és állomási elöljárót elbocsátották 
és cseheket állítottak be. Emberük persze bőven lesz. Máskülönben 
hová tennék a sok cseh katonatisztet, vasutast és tisztviselőt, akiket 
német Ausztriából elbocsájtotiak ?

Hallom, hogy Esztergomba szabad az utazás, hanem Párkány
ban a cseh megszálló csapat parancsnokságától igazolványt kell 
kérni, visszafelé pedig az esztergomi rendőrkapitány ad igazolványt. 
Ha ez igaz, a jövő héten Esztergomba megyek. Azt mondják, hogy 
élelmiszert Esztergomba vinni nem szabad, viszont onnan jövet a 
magyar lapokat elkobozzák. Ez az a sokat hangoztatott ígéret, hogy 
a cseh-szlovák államban a magyarok szabadabbak lesznek, mint 
voltak a tótok Magyarországon I

A vonatok naponkint százszámra hoznak embereket, asszonyo
kat Zólyom, sőt Gömörmegyéből, akik itt és a környéken gabonát 
és lisztet vásárolnak — drága pénzen. Ebből is láthatni, mi sors 
vár a F.-lvidékre, ha Csehországhoz csatolnák I

Január 23. Ma volt az uj zsupán beiktatása Maróthon. Dia lal 
kapuval fogadták. A zsupánt megérkeztekor dr Belicza Pál ügyvéd 
üdvözölte, a közgyűlési teremben pedig Benkovich Géza földbirto
kos Az ünnepi misét Kraffszky József verebélyi esp. plébános tar
totta, aki a liberalizmus ladikján most már idáig jutott. Ott volt 
természetesen dr Buzalka Mihály kiezöi adminisztrátor is. Ugyan
akkor vé etlenül Maróthon járt szomszédom Dodek Endre, hogy a 
németii bolsevikiek ellen fegyveres segítséget kérjen és kénytelen- 
segből résztvett a közgyűlésen és az azt követő banketten is. Jelen 
volt dr Okanyik Lajos szakolezai dékányplebános, nyitrai zsupán is. 
A tisztviselők közül azokat, akik a fogadalmat le nem tették fel
mentették. A vármegyeházán tót lobogó leng. Általános a zűrzavar 
Maróthon.
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KOLONFÉLÉKJI
— a vezérkar fönöke Léván. 

Werh Hmrik gyalogsági tábornok, a vezér
kar fönöke f. hó 16 án délelőtt ■ felszaba
dult Líra Táros meglátogatására vezérkará
val ide érkezett A vaeuti pályaudvaron 
diezszázad várta s Nsgy ezredes állomás 
parancsnok és Sodró alezredes a batárvadász 
zászlóalj parancsnoka fogadta. A vezérkar 
fönöke meglátogatta a laktanyákat, meg- 
személte az elhelyezési körleteké', majd 
felment a várhegyre a onnan az országhatárt 
szemlélte meg. Dé i 12 órakor látogatást lett 
a főispánnál és az alispánnál. Egy órakor a 
helyőrség törzstisztikarával és vezérkarával 
a Városi Vigadó éttermében bajtársi ebéden 
vett részt. Ebétu án Ujbarson az uradalmi 
ménest tekintette meg, mint nagy kbarát. A 
vezérkar fönöke vezérkarával Ujbarsról Ér
áéi újvárra u azott. A vezérkar főnöke a 
Léván látottak és tapasstaltak felett legna
gyobb megelégedésének adott kifejezést. 
Mind a város csinossága, mind lakosságának 
hazalias lelkesedése megltple. Nagy örömmel 
töltötte el az ifjúság pompás katonaanyaga 
és őszinte vonzódása a magyar hadsereghez 
és vágyakozása e hadsereg tagjává lenni.

— LÉVA KÖZGYŰLÉSE. Léva város kép 
viselötestfllete f. hó 15 én rendkívüli köz
gyűlést tartott K'ain Ödön polgármester el
nökletével. A közgyűlés elé terjesztették a 
Kossuth Lijos-tér úgynevezett parkosításának 
tervét. Tulajdonképen nem is nevezhető 
parkosításnak, inkább térrendezésnek, mert 
hiszen arról van szó, hogy a csupasz és 
sivár főtér három oldalról fásitott, gyepsző- 
nyegea keretet kapjon s az országzászlónak 
s a felállítandó világháborús emlékműnek 
méltóaágosabb kerete legyen. Annyi azonban 
bizonyos, hogyha a főtérnek ez a tervezett 
rendezése megtörténik: vásárokat ott nem 
lehetne tartani, mert számolni lehetne azzal, 
hogy a rendezésből ciakhamar rendetlenség 
állana elő. A főtér ilyetén rendezésének ügye 
egycsapásra napirendre tűzte az évtizedek 
óta itt kisértő problémát, a vásárcsarnok és 
vásártér kérdését. Több alkalommal rámu
tattunk arra, hogy a városháza környéke mai 
állapotában nem alkalmas arra, bogy az úgy
nevezett kis pite forgalma olt bonyolittassék 
le. Már régen elhatározta a városi közgyű
lés, bogy az egész utcát aszfalttal önteti ki, 
de nincs rá pénze. A tiszti orvos most a kis 
piacot a Sít. István útra helyezte át. (A volt 
Teleky utca.) Tehát most már nem beszél
hetünk arról, bogy ebben az utcában is lehet 
ütni iparos vagy kereskedő sátrakat. Annyi 
bizonyos, hogy elérkeztünk az uj vásártér 
problémáján! k döntő idejéhez. A közgyűlés 
elé terjesztett tervhez elsőnek dr. Korpás 
László szólt hozzá, kifejtette, hogy Léva fej
lődésének alapját ez a piactér, az ipar és 
kereskedelem vetette meg, erről a térről 
tehát Léva közgazdasági élete nem mondhat 
le egykönnyen. Azt ajánlja, hogy a parkíro
zással kisérletképen várjunk míg egy évig, 
ha a gyakorlat azt fogja bizonyítani, hogy 
vásáraink nagyságban nem növekednek, 
akkor kérésziül lehet vinni a parkírozást. 
Egyébként kettős költséget okoznánk. Egy
részt most a parkírozás költsége, másrészt 
— ha a piacra szükség lesz — a parkírozás 
eltávolításának költségeivel kell számo'ni. 
Boros Béla bejelenti egyéni érdektelenségét, 
csak azért szólal fel, mert arra felkérték köz
gazdasági réazrfl Azt mondja, hogy célszerű 
lett volna véleménynyilvánításra felhívni a 
közgazdasági érdekképviseleteket. Tagadha
tatlan az, hogy Léva fejlesztéséhez az iparos 
és kereskedő társadalom sokszor erején felül 
is hozzájárul, azért véleményüknek hangot 
kell adni. A főtér a városnak nagy Jövedelmi 
forrása volt, az őszi termés után vagy a még 
megszállott területek visszacsatolása után 
erre a térre nagy szükaég lesz. Amidőn a 
város megvásárolta a Tóth Irtván-féle ven
déglő telkét, azzal a gondolattal telte ezt, 
hogy abból csinálnak vásártere', de bo'dogult 
Antal Gyula polgármester is azt mondta, 
hogy meg kell várni a helyzet mikénti ala
kulását. Csorba Jenő azon a véleményen van, 
hogy egyelőre csupán az országzászló méltó 

elhelyezéséről kell gondoskodni, a továbbiak
ban pedig meg kell várni az események kia
lakulását és attól tenni függővé a parkosítást. 
Dr. Kmoskó Béla ama véleményét fejezte ki, 
bogy ebben az ügyben ma csak elvi határozatot 
lehet hozni. Valóban úgy van, hogy Láva fej
lődését iparos és kereskedő társadalmának 
és ennek a térnek köszönheti, sorsa tehát 
meggondolandó. Jó vo'na sürgősen kisajáti 
tani az Ozmán teret piac céjára Gaál Tibor 
városi mérnök azt javasolja, hogy a képvi- 
selőtestü'et fogadja el a ezépitészeti bizottság 
javaslatát, hogy a város várja be a Budapest 
székesfőváros kertészeti hivatala által készí
tendő parkosítási tervet éa azután ezt a 
város anyagi teherbíró képességéhez mérten, 
fokozatoian va'óiitaa meg. A közgyűlés egy
hangúan elfogadta ezt a javaalatot azzal, 
hogy ebben az ügyben további határozatát 
harminc napon belül fogja meghozni. Boros 
Bélának az uszoda és a járásbíróság tovább
építésére vonatkozó javaslatára a közgyűlés 
elhatározta, hogy K'ain Ödön polgármester 
vezetésével Cséfalvy József, Csorba Jenő, 
Vida Jónás és Hámornyik János kpvt. ta 
gokból álló bizottságot küld ki a felvidéki, 
hereikedelmi és igazságügyi minisztériumokba 
interveniálás céljából. Hámornyik János a 
munkanélküliek foglalkoztatása érdekében 
szólalt fe'. A polgármester bejelentette, hogy 
az aratás előtt a város több kisebb munkát 
indít a munkanélküliek foglalkoztatására. 
Boros Béla még a városi hivatalok összpon
tosítását sürgette meg, mert ma még mindég 
két épü'etben vanrak ezek elhelyezve és a 
közönség tájékozatlanságában nem tudja, hogy 
melyik hivatalt hol keresse.

— A KEGYESRENDIEK LÉVÁN. A Ke
gyes tanító rend kikü döttje a múlt hét során 
Léván járt tájékozódás céjából. Ma még 
bizonytalan az, vájjon a kegyesrendiek ismét 
átveszik e a lévai gimnáziumban a tanitásl? 
Ez legnagyobb részben a kormánynyal le
folytatott tárgyalások eredményéül függ, 
nevezetesen attó', hogy az anyagi források 
a Kegyesrendiek lévai háza részére biztosítva 
lesznek- e ? Nagyon sok hive van Láván annak 
a felfogásnak, hogy a jogfolytonosság ekét 
a Kegyesrendk-bkel szemben is érvét yesiteni 
kell, annál is inkább, mert a Kegyesrendi 
atyák a lévai gimnázium megnyitásától, 
1815 tői, tanítottak Léván, mindaddig, mig a 
csehek távozásra nem ké lyszeritették őket 
1919 ben. A Kegyesrendiek lévai táraházának 
kuratóriuma minden eshetőségre számítva a 
tár.-fi ázat általános renoválás alá véteti, hogy 
az szükség esetén jó karban fogadhassa ismét 
piarista lakóit. Ezért mondott fel a kuratórium 
a rendház lakóinak. Ezt a kérdés minden
esetre gyorsított formában kellene elintézni, 
mert hiszen az idei tanév befejezése e'ött 
ál uok éa elő kell készülni a következő tanév 
megnyitására. Az megállapítható, hogy az 
egész lévai katolikus társadalom, amely Léva 
városának tu'nyomó többségét teszi, a Ke
gyesrendiek visszatérése mi llett van, azért 
bizton reméljük, hogy a május 30-án meg
választandó hitközségi képviselőtestület leg
első menifeszlációja is a Kegyesrendisk 
mellett fog történni, miért is kivánatoi lenne, 
hogy mind a kultuszkormány, mind Léva 
városa mielőbb találja meg azokat a módo
zatokat, amelyek lehetővé tennék a piaristák 
visszatérését városunkba.

— A RK. EGYHÁZKÖZSÉGI VÁLASZTÁS- 
A rk. egyházközségi képviselőtestület válasz
tását, mint azt már jelentettük, f. hó 30-ára 
tűzték ki. A választási szabályzat értelmében 
hogyha csak egy lista van, akkor a szavazás 
elmarad és a listán szereplők automatikusan 
a képviselőtestület tagjaivá válnak. Az ellen
listát a választás előtt tíz nappal kell beter
jeszteni. E sorokat 19 én d. e. Írjuk s 
eddig még nem terjesztettek be ellenliatát s 
ugylátszik, hogy nem is fognak beterjeszteni, 
így valószínű, hogy a választás elmarad és 
a választási bizottság az alábbiakat a lévai 
rk. egyházközség képviselőtestületének tag
jaivá fogja deklarálni. (Megjegyezzük, hogy 
a jelölőbizottság a régi iskolaszék tagjait 
testülelileg jelölte a képviselőtestületbe) A 
28 rendes és 14 póttag névsora : Dr. Kmoskó 
Béla, Böhm Vilmos, Cibu'ya Károly, Csernák 
Izidor, Ciuvsra László, Dodek János, Duna; 
szky Sándor, Éder Kálmán, Frasch József,

Dr. Germán István, Ghimessy Mihály, Hoff- 
mann Árpád, Horatsik Pál, Hulley János, 
Jánossy István, Klain Ödön, K'eiszner Pál, 
Koperniczky Kornél, Kostyek József, Kovács 
Jenő, L-tccha litván, Mltéffy Gáspár, Pra- 
chár István, Stugel Bála, Suranyi Béla, Szabó 
Vilmos, Veszély János, Vojtás István rendes 
tagok. Póttagok: Ifj. Reicdi Károly, Zvara 
Mihály, Ujfaiusy János, Bartos Bála, Györgyi 
Janó, Csörgey László, Molnár János, Voja- 
csek István, Vanger Mihály, Kovács József, 
Boldis Bála, I'j. Baranya Bála, Hudecz Béla, 
Lthoczky István.

— BÁRÓ MAJTHÉNYI LÁSZLÓ felsőházi 
tagot, az Egyesü l Párt B.ra-Hont várme
gyei elnökét, a Kormányzó Ur Ö.'őméltOsága 
kihallgatáson fogadta. BarO Majthényi László 
köszönetét mondott felsőházi kinevezéséért 
A Kormányzó Ur mintegy félóráig beszélge
tett Majibényival a visszacsatolt részek 
problémáiról.

— ELJEGYZÉS. Kaffan Ancsika és Szilágyi 
István jegyesek. Budapest. (M. k. é. h)

— A LÉVAI LAKTANYA ÉPÍTÉSI MUN
KÁIRA a hoov. minisztérium versenytárgya
lást hirdet. Ajánlatokat május 31. délelőtt 11 
óráig kell a honv építészeti igazgatóságnak 
benyújtani (Bpest, V. kér. Honvéd-u. 28 II. 
214). Felbontás 12 órakor. Ugyanott a teljes 
kiírási művelet is beszerezhető és a tervek 
megtekinthetők. Bánatpénz kötelező.

— ANYÁK NAPJA. Az áll. elemi népis
kola ma délután fel 4 órai kezdettel tartja az 
anyák napját a tanítóképző épületében. Az 
ünnepi beszédet Bandy Endre ág. ev. főes- 
peres mondja. A múior alkalmi szavalatok
ból éa színdarabokból van összetéve. A szü
lőket éa az érdeklődőket ezúton ia meghívja 
a tantestület.

— ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁS BÉNYBEN. 
Bény község részére a budapesti Go.dberger- 
gyár hazafias munkássága szép Országzasz- 
lót adományozott, amelyet vasárnap avattak 
fel ünnepélyesen. A zászlót küldöttség hozta 
Budapestről. A küldöttség leventeszakasz és 
zenekar hangjainak kiséretében vonult be az 
ünneplő községbe, ahol Tóth Imre igazgató 
mondott hatásos beszédet. Az EONB nevében 
vitéz dr. Pólya Antal miniszteri tanácsos 
avatta fel az O szágzászlót, mély benyomást 
keltő bestéd kiséretében, majd Kubik István 
rk. lelkész mondott beszédet.

— A LÉVAI ÖREGDIÁKOK budapesti 
szervezete megbízásából tisztelettel kérjük a 
Léván lakó öregdiákokat (gymnazistákat és 
képezdészeket az összes évfolyamokból), — 
amennyiben megállapodás történt már a kö
zös találkozóra, — hogy a junius 26-án és 
27-én tartandó „Nagy találkozó*  előkészíté
sének megbeszélése céljából f. hó 22 én, 
hétfőn dé után 6 órakor a Katolikus Körben 
megjelenni sziveskedjenek. — Kern Oszkár, 
Korentsy Sándor.

— GYÁSZHÍR Turmann János Máv. 
intéző, vasúti árupénztárnok, áldásos életének 
38. évében Léván elhunyt. Földi maradvá
nyait ma délután négy órakor helyezik örök 
pihenőre a rk. egyház szertartása szerint. Az 
elhunytban Brauner Károly vajét veszítette el.

— LEVENTEÜNNEPÉLY. Az alsó- és 
felsővárad', alaószscsei, nagyodi és tőrei 
leventeegyesületek l. hó 28-án d. u. négy
órakor levente-lőtér avató ünnepélyt rendez
nek Alsóváradon, a vasúti híd mellett. Az 
avató beszédet Veress László ref. lelkész, 
elnök mondja.

— dobogó műkedvelő ifjúsága 
Szászky Pál rendezésében Pünkösdvasárnap
ján tárc-nulatsággal egybekötött műkedvelői 
előadást rendsr. Stinre kerül Borka—Mihola 
Aranylánc cimü népszínműve. A jövedelem 
az ifjúság kulturális céljaira lesz fordítva.

— FELHÍVÁS! Felhívjuk ama szülőket 
vagy egyéb hozzátartozókat, akiknek fiuk- 
vagy rokonuk — 1914 ben a lévai gimnázi
umban érettaégizett vagy esetleg még az 
érettségi előtt a harctérre vonult és ott hősi
halált halt, hogy ezek neveit Semsey Tibor 
gimn. tanárnál bejelenteni azivéskedjenek. A 
bejelentés célja: Á lévai gimnázium épületén 
a lévai gimnázium hős növendékeinek emlék
tábla állítása. A bejelentéseket minél előbb 
kérjük.



BARS6
— A PÁLMA Y-CSOPORT BA|1'ÁRSI KÖRE 

junius 4-én Ipolyságon tartja nagy táborozását. A 
táborozás sorrendje: 1) junius 4-én, 6 30-kor indu
lás a lévai személy vonattal (50°u-os kedvezmény). 
2) Közbeeső állomásokon a vidékiek felszállhatnak 
a vonatra. 3) 9.30-kor fogadás az ipolysági állo
máson. 4) 10 órakor a budapesti vonattal érkezők 
fogadása. 5) Zenés bevonulás a Főtérié. 6) Az 
Országzászló megkoszorúzása. 7) Tábori szentmise.
8) Diszmenet. 9) Díszközgyűlés a Vármegyeháza 
dísztermében. 10) Sorakozó a Megyeháza előtt. II) 
Közebéd a Wágner-féle vendéglőben (ebéd ára 
1.40 P.) 12) 19 órakor különvonat Lévára és vonat 
Budapestre.

— A LEGUTÓBB VISSZACSATOLT Ká- 
lazd és Nsgyhind községeket a verebei 
járásbíróság hatáskörébe osztották be.

— BUDAPESTI REF TEOLÓGUSOK 
LÉVÁN. Ai elműt hiten kedves kiránduló 
csoport látogr tta meg vároiunkat. A felsza
badulás után elhatározták a budspesti refor
mátus teológusok, hogy tanárjaik vezetése 
mellett, köstük Dr. Buday Gergely teo'ogiai 
igazgató, Dr. Csekey Sándor, Dr. Creglídy 
Sándor, Dr. P.pp Ferenc, stb. meglátogatják 
a felvidéki nevezetesebb várótokat. így ke
rültek ide mintegy hatvansn. Meglátogatták 
Komáromot, Érsekújvárt és Alsóváradot is, 
ahol istentisztelettel egybekötött ünnepélyt 
rendeztek, az Alsóváradon 131 évvel ezelőtt 
született Török Pál, a későbbi nagynevű 
bpesti püspök emlékének hódolva, amikor 
is á'dták a magukkal hozott urvscsorai 
serleget. Lévára érkezve meglátogattak a 
történelmi nevezetességű helyeket. Az ilju 
sereg lélekben és emlékekkel meggazdagodva 
hagyta el városunkat.

— AZ EGYESÜLT MAGYAR PÁRT JÁ
RÁSI TISZTUJITÁSA. Az Egyesü t M<gyar 
Párt f. hó 14 én tartotta tisztújító gyűlését 
Léván. Jelen voltak br. Majthényi Lász'ó, 
Dr. Kmoskó BSIs, valamint a járások terü
letéhez tartozó országos pártvezetöségi ta
gok és a Járási területhez tsrlozó összes he
lyi szervezetek elnökei. A gyűlést br Maj
thényi László felsőházi tag, az EMP Birs- 
Hont vármegyei elnöke nyitotta meg. Rövid 
üdvözlóbeszéde után dr. Kmoskó Béla, a 
lévai járás elnöke emtlsedik szólásra. M*g-  
köstö i a 20 éven át beléhelyezett Lizáimat 
s egyben bejelenti lemondását a járási el
nöki tisztségről, annál az indoknál fogva, 
hogy jelenleg oly tisztséget tölt be, amely a 
törvények értelmében kizárja, hogy továbbra 
is valamilyen politikai pirtban vezelöszere- 
pet foglaljon el. Majd röviden vázolja 40 év 
alatt kifejtett politikai munkásságát. Br. Maj
thényi László leghálásabb köszönetét fejezi 
ki dr. Kmoskó Bélának a magyar nemzet 
ügyéért kifejtett munkásságáért és javasolja, 
hogy jegyzőkönyvileg mondjon köszönetét a 
párt volt járási elnökének, dr. Kmoskó Bélá- 
oak odaadó munkásságáért. Az indítványt 
egyhangúlag elfogadják. Rövid Bzünet után 
dr. Kmoskó Béla, mint a jelölőbizottság el
nöke a gyűlés elé terjeszti az uj jelöllek 
névsorát. A jelölteket a gyü'és egyhangúlag 
megválasztja. — Tb. elnökök Bácdy Endre, 
Czeglédy PA1, Ztchar Ádám Járási elnök 
Schubert Tódor Léva. Ügyv. elnök Juhász 
Ernő Zsemlér. Alelnökök Antal János Alsó
várad, Bojsza Józsel Zselir, Boros Béla Léva. 
Csontos Vilmos Ganmsalló, Gubik László 
Kiskálna, Klain Ödön Léva, Komzsik József 
Zselir, Modrovica Jims Zteliz, dr. Nagy Bála 
Léva, Prachár István Léva. Jegyzők ilj. Gya- 
pay Ede Láva. Balya Béla Tőre, dr. Korpás 
László Léva, Varannay Sándor Léva, Veres 
László Alsóvárad. l’o. titkárok Bella Láss ló, 
Budaváry László, liámornyik János Láva. 
Választmány: Bakai István Hontfüzesgyar 
mát, Bukó István, Csuvara László Léva. Du
dás Jónás Csata, Dunajszky Sándor Léva, 
Ferenci Lajos Zseliz, Jurka József Zsemlér, 
ifj. Kucsár Stabó Ernő A'sófegyrernek, Ga 
lambos Endre Láva, Káloay Gyula Vámos- 
ladány, Nagy Miklós Szódó, Pólya Ernő Al- 
sószecse, Srá tó Sándor, Weiaz Oizkár Bars- 
endréd, Vicsital Sándor Nagysalló, Vodnák 
János Léva, Rozsnyó Zoltán 0,-oszke, Ju
hász Zoltán Garamlök. — Az újonnan meg
választott elnök Schubert Tódor köszönetét 
fejezi ki a bizalomért és kifejti, hogy célunk 
az uj magyar élet és az uj magyar haza 
felépítése, ahhoz pedig fegyelemre van szük
ség, mert csak fegyelemmel és kitartással 
tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket a 
párt az ö vezetői éa vezérei által maga elé 

tűzött. Kéri az Isten segítségét a 
párlnak ezen muokájához, aa uj szsnt- 
iatváni Nagymagyarorazág felépítéséhez. 
Juhász E-nö (Zsem'ér) köszönetét mond a 
távozó elnök fáradhatatlan munkásságáért, 
egyben kéri az uj elnököt, hogy több Ízben 
adjon a párlvezotőségnek alkalmat arra, hogy 
panaszaikat és sérelmeiket a járási pártve- 
zetőség elé terjesztessék. Majd Holló Béla, 
Vörös Mihály, Nagy Gyula, Boros Bála 
és Siilvás István szólalnak fel. A legtöbb 
panasz az oroszkai cukorgyár vezetőlége 
ellen hangzik el, mert a gyár igazgatósága 
a párt többszöri közbenjárására is még min
dég a régi kommuniata és szoc. dem mun
kátokat alkalmazza.
- JAVULT AZ UJ MENETRENDÜNK. 

Lapunk mai számában találja az olvasó a 
most életbe lépett nyári menetrendet. Meg
állapíthatjuk, hogy vasúti közlekedésünk 
örverdeteasen javult. Budrpsst felé naponként 
hat vonatunk van a Hudapea'röl Lévára öt, 
a legjobb időbeli beosztásokkal. A budaprat- 
lévai autóbuszjárat íz összes községeket be 
kapcso'ja a forgalomba. Ezenfelül a szintén 
molt bevezetett állami autóbuszok az egész 
környéket összekapcsolják. Nevezetesre az 
ipolyaág—léva—verebélyi, továbbá a léva— 
érsrkujvári, azután a léva—vámosmikolai 
autóbuszjárat. A lehető legkényelmesebb 
Léva szempontjából a budapesti autóbuszjá
rat, amely modern és kényelmes kocsi. Indul 
Léva főteréről 6 órakor és Bpeat, Mussolini 
tér, (A drássy ut.volt O.togOD), érkezik 9 5 
órakor. Vissza 17.30 kor. Kár, hogy ez az 
autóbusz csak hétköznap közlekedik. Szlová
kia felé is javult az összeköttetés Egyébként 
úgy a vasúti, mint az autóbusz menetrendet 
lapunk másbelyén közö'jük.

— A 14 ES HONVÉDEK ÉZREDNAPJA 
LÉVÁN. A m. kir nyitrai 14. honvédgyalog
ezred, amelynek 2. zásslóalja Láván állomá
sozott, ezredünnepéül Junius 14 ét választotté, 
mert ezen a napon vitte végbe a világhábo
rúban legnagyobb fegyvertényét, amidőn a 
galíciai Piakorovicei ütközetben a Szán fo
lyón való átkelés lehitöaégét kiharcolta a 
hadsereg részére. Az ezrzdnapot eddig Bu
dapesten, majd Esztergomban ünnepelték a 
bejtársak, most a felszabadulás után pedig 
Léván fogjuk megünnepelni. Tekintettel arra, 
hogy 14 ike hétköznapra esik, az ünnepélyt 
junius 11 én tartjuk meg. Léván f. hó 18 án 
alakitották meg az itt 6'6 14 es bajtársak az 
ünnepély rendezőbizottságát, amely már is 
megkezdte az előkészítő munkálatokat és 
ezúton is felhívja a bajtársak figyelmét az 
ünnepi találkozóra. A bizottság igy alakult 
meg: Diszelnökök Holfman Átpád és dr. 
Kmoskó Béla, elnök Schubert Tódor, ügyv. 
alelnökök dr. Gasparelz Bála és dr. Kersék 
János, titkár Koperoiczky Kornél, jegyző 
Akucs látván, pénztáros Halász Lipó', főren
dezők Horataik Pál és vitéz Pá'czer István. 
Az ezredünnepély sorrendjét később közöljük. 
Láva városa és az itt élő 14-ea bajtársak 
határtalan szeretettel várják az immár sza
bid Léva földjén gyülekező régi magyar 
harcoa teetvéreket.

— A FELVIDÉKI RENDŐRHATÓSÁGI 
JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐK RÉ
SZÉRE TANFOLYAM. .Értesítem a hatósá
gom területén lakó rendőih-tóaági jogosít
vánnyal rendelkező érdekelteket, hogy 1. az 
1939. évi julius hó 1 tői kezdődően, a) moz- 
gófényképüzemben üzemvezetői és gépkezelői 
teendők ellátására; b) nyilvános tánc-, ille
tőleg mozdu atmüvészeli tanfolyam fenntar
tására és ilyen tanfolyamokon oktató-segéd
ként működésre ; végül c) gépjárművezető
képző magántanfo'yam fenntartására, valamint 
ily tanfolyamon oktatóként alkalmazásra a 
vonatkozó jogszabályokban megállapított 
egyéb feltételek fennforgásának igazolása 
esttén is rendőrhatósági engedélyt csak az 
kap, illetőleg morgólényképüzemben üzem
vezetői s gépkezelői tennivalók ellátáséi oz 
szükséges üzemvezetői a gépkezelői (műkö
dési) igazolványt a m. kir. belügyminiszter 
csak annak ad ki, aki e jogoaitványok gya
korlásáról szóló országos jogszabályokban 
meghatározott képzettségét is igazo’ja. 2. Az 
1. bekezdés a) c) pontjaiban felsorolt jogo
sítványok további gyakorlásához szükséges 
képeaités megazerezhetése céljából 1939. évi 

junius hó 1-én tanfolyamok kezdődnek és 
1939. évi junius hó 17-én záró (kípesitö) 
vizsgává végződnek 3. Az az érdekelt, aki 
tantolyamot nem kíván végezni, a tanfolyam 
záróvizsgáján külön képeaitővizsgára bocsá
tását kérheti. A m. kir. belügyminiszter urnák 
erre vonatkozó 53300—1939 B. M. ez. ren
deleté a Budapeiti Közlöny 1C0-1919. 
számában jrlent meg. Annak áttanulmányo 
rására az érdekeltek figyelmét lehívom. 
Láva, 1939. május 9. A rendőrkapitányság 
vezefőjs: vitéz Brrlólhy m. kir. rendőrkapitány

— HŐSÖK EMLÉKE A REF. TEMPLOMBAN 
Ma vasárnap a ref. templomban a világháború hő
seinek em lékezetére ünnepi istentisztelet lesz, amely 
hogy a gyülekezet tagjainak mód adattassék arra- 
nézve, hogy az emlékműnél előkészített ünnepségen 
is részt vehessenek, az eddigi szokástól eltérően 
nem 10 órakor, hanem 9 órakor veszi kezdetét. Az 
ünnepi istentiszteletet a konfirmandus gyermekek 
fogadalomtétele követi.
- M1SSZIONÁRUSNŐ LÉVÁN. Kedden, a ref. 

templomban Goebel Tina, küimisszionárusnő a Má- 
nusz-szigeti munkájáról fog előadást tartan' este 7 
órai kezdettel. Belépti díj nincs.

ASSZONYOM I Ősz haját legtermészetesebb 
színekre olcsón festi BARTOS hölgyfodrász, Léván. 
Kifestett, szőkített hajat is tartósan ondolál 
garanciával.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Grosmann Aranka fia halvaszületett 

— Radics Ilona leánya Mária — Sinka Ferenc 
Molnár Anna leánya Mária Anna — Halasi Ilona 
leánya Éva Erzsébet — Valkovics József Kosuk 
Rozália fia Miklós Zoltán.

Házasságok. Wolf János ref. Jakubisz Lenke ref.
Halálesetek. Drappan István 61 éves — Hin- 

diczki János 24 eves — Eisler Lipót 63 éves — 
Turmann |ános 38 éves — Krencsan Jánosné sz. 
Zajko Berta 27 éves.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8.45 Hirek.
12.30 Operaházi zenekar. 14 Hanglemezek. 16.30 
A rossz ember lélektana, előadás 17.10 Kekes Irén 
és Szalay László magyar nótákat énekel, kisér 
Farkas Béla cigányzenekara. 18.10 Így kell férjhez 
menni, elbeszélés. 18.40 BSzKRT-zenekar. 19.15 
Hírek. 19.50 A cigány. Színmű 3 felv. 21.40 Hirek. 
22 Tanclemezek. 23 Közv. a Debrecen-étteremből. 
Kurina Sírni cigányzenekara muzsikál.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 Kajakkal a felszabadult magyar folyó
kon, előadás. 12.40 Hirek. 13.30 Rendőr fúvószene
kar. 14 30 Hirek. 17.10 Közv. a Gellért-szállóból, 
llniczky L. jazz-zenekara játszik. 18.10 Oláh Marci 
cigányzenekara. 19.15 Hirek. 20 Szalonötös. 21 
Hirek. 22.35 Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hírek. 12.10 Eugen Stepat ba alajka-zenekara. 12.40 
Hirek 17.10 A Rádió Szalonzenekara. 18.45 Hang
lemezek. 19.15 Hirek. 22 Közv. a Vadászkürt-szállo- 
ból. Pertis Pali cigányzenekara muzsikál. 23 20 
Közv. a Biitannia-szállóbol. Heinemann Ede jazz- 
zenekara játszik. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

H.rek, 12.10 Görcsi Pali cigányzenekara. 12.40 Hi
rek 13.30 Hang.emezek 14.30 Hirek. 17.45 Sven 
Karpe hegedűi zongorakisérettel a magyar-svéd 
műveszcsere keretében. 19.15 Hirek. 20.20 Bpesti 
Hangv. Zenekar 22 Közv. a Szeiffert-kávéházból. 
Csorba Gyula és cigányzenekara muzsikál, Szántó 
Gyula énekel. 23 A rádió szalonzenekara.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, Hanglemezek. 10 

Hírek. 12.10 Ének 12.40 Hirek 13.30 Postászánekar
14.30 Hirek 16.15 Háztartási előadás 17 Hirek 17.10 
Hanglemezek 18.30 Cigányzene 19 „Szegedi Ipari 
vásár**  előadás 19.15 Hirek 19 15 Elbeszélések 20.05 
Szalonzene 21 „Juliette első bálja**  vígjáték I felv.
21 40 Hírek 21.55 Zongorahármas 23.20 Tánclemez

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hűek 12 10 Cigányzeeue 12.10 Hirek 13.30 Szalon
náié 14.30 Hirek 17.10 Zongora 17.40 Előadás 18.10 
l ánclemezek 19.15 Hiéek 19.30 „A bűvös vadász**  
dalmű 3 felv. 20.15 Külügyi negyedóra 21.40 Hirek
22 Cigányzene 23 Honvédzenekar 0.05 Hirek.

Szombat
6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

12.10 Honvedzenekar 12.40 Hirek 13 30 Hangleme
zek 1530 Hirek 16.15 Tarka gyermekdélután 17.10 
A m. kir. Posta műszaki tanácsadója 17.40 Cigány
ig"*;  L84? ^zepesség városai**  előadás 19.15 Hirek 

Szalöiizene 19.45 „Egy pohár viz“ vígjáték 3 
felv. 21 Hirek 22 Tánciemezek 23 Zene 0.05 Hirek.



BARS

Jávor Pál lévai 
vendégszereplése

Jávor Pál a Nemzeti Szinház művé
szete f. hó 22—23 án, hétfőn és kedden 
vendégszerepel a lévai színházban. Az 
első este a „Legyen úgy, mint régen 
volt“, operettben, nagy parádés szere
pét. a huszárfőhadnagyot játsza. Külön 
is felhívjuk a közönség figyelmét arra, 
hogy ez Jávor Pálnak egyik leggrandió- 
zusabb szerepe, ebben a darabban lát
juk viszont azt a Jávor Pált, aki a ma
gyar filmeken olyan szenzációsan éne
kel és táncol. Második este Zilahy Lajos 
lebilincselő, kedves magyar levegőjű 
darabjában, a „Süt a nap“-ban, a ka
rakterisztikus magyar alakot, Sámson 
Mihályt személyesíti meg. Bizonyára 
nagy élménye lesz Jávor Pál szereplése 
Léva és vidéke színházi közönségének.

Könyves Tóth Erzsi Léván
Könyves Tóth Erzsi, a Nemzeti Szin

ház kitűnő művésznője egyetlen estén 
vendégszerepel a lévai színtársulatnál, 
ez az est május 26 án lesz, amidőn a 
művésznő nem csak, hogy a legkiválóbb 
szerepében mutatkozik be a lévai kö
zönségnek, de a darab is, Hunyady 
Sándornak, a jeles magyar Írónak egyik 
legsikerültebb alkotása, a Feketeszaru 
cseresznye, amelyet a cseh megszállás 
alatt itt előadni nem lehetett. Ugyanis 
ez a darab a kisebbségi problémát hoz
za színre s noha a bácskai miljőben 
játszódik is le, bátran aplikálható a 
volt felvidéki viszonyokra is. Léva és 
vidékének magyarsága bizonyára kifogja 
használni ezt az alkalmat, hogy ezt a 
szépséges magyar darabot megtekintse.

A szinház készülődései
Az igazgatóság az idény második fe

lében érdekes előadásokat készít elő. 
Elsősorban is rá kell mutatnunk a Tra- 
fikos Erzsiké előkészületeire. Ez a darab 
az újszerű operettek egyik legszebbike 
A direkció anyagiakat nem kiméivé, le
hozatta Bercsényi Tibort, a Nemzeti 
Szinház tervező művészét, aki legutóbb 
a Nemzetiben az Ahogy tetszik cimü 
darab díszleteivel és kiállításával aratott 
megérdemelt nagy sikert. Bercsényi ter
vezi Huszka—Szilágyi Erzsébet cimü 
nagy magy.r daljátékának díszleteit, a- 
mely a szenzáció erejével fog hatni. A 
darab teljesen uj kosztümökkel,, uj kiál
lításban itt először kerül a közönség elé.

Tekintettel arra, hogy már az idény 
második felében vagyunk, a szintársulat 
tagjainak bucsujátékai is megkezdődtek: 
Bartók Juci, Ekecs Ferenc, Gárdonyi 
László, Kollár Lívia, Nagy Imre és végül 
Takács Oszkár, aki az utolsó előadás
ban búcsúzik el a lévai közönségtől. 
Ekkor kerül színre a Bubus cimü ope
rett, amely az Andrássy-szinházban 120- 
szor ment egymásután. Léva és vidéke 
szinpártoló közönsége az utolsó napok
ban bizonyára a régi lelkesedéssel fogja 
felkarolni a magyar színészetet.

— A SZENT JOBB LÉVAI FILMBEMU
TATÓJA. A magyar filmiroda rt. értesítési 
szerint az .Aranyronat*  első felvidéki útjá
ról készült filmfelvétel a 794. számú Magyar 
Világhíredében van közzétéve, amely május 
hó 11-töl került bemutatásra a budapesti 
elsShetes (premier) mozgóképszinhásakban. 
Léván junius 3-án kerül bemutatásra. A 
filmiroda jutányosán késeit kópiákat és film- 
kockanagyitásokat a felvétel bármely jelene
téről. Bővebb felvilágositáat szivesen ed 
telefonon is a Magyar Fdmiroda R T. 
Telefon szám 146—846

— ÖNGYILKOSSÁG. Eieler Lipót lévai 
kereskedő kedden öngyilkosságot követett el, 
felakaeatotta magát s mire észrevették tettét, 
már halott volt. Éietuntaágának oka, gyógyít
hatatlan betegség.

Megszűnik a koedukáció a 
felvidéki középiskolákban
A Magyar Királyi ValláB- és Közoktatás

ügyi Minisztérium Hivatalos Közlönye május 
1 ei számában hozta nyilvánosságra a kul
tuszminiszter legújabb rendeletét, amely a 
visszacsatolt felvidéki területek oktatásügyé
nek átszervezéséről intézkedik.

A rendelet a Felvidék valamennyi szülő
jét rer.dtivül közelről érinti, azért szüksé
gesnek tartjuk ismertetni azokat a pontokat, 
melyek mélyreható változást jelentenek isko
láztatásunk történetében és minden valószí
nűség szerint egész kulturális életünkre ki
ható következményeket hordoznak magukban.

A rendilet értelmében a mindennapos is
kolakötelezettség határa a visszacsatolt terü
leteken lakó tanu’ókra nézve továbbra is a 
betöltött 14 éves kor. A népiskola első osz
tályába csak azok a gyermekek vehetők fel, 
akik az i lető év szeptember hó 15 ig töltik 
be a 6 életévüket. Ennél fiatalabb tanulók 
felvétele tilos. A rendelet szerint az 1939 — 
40. iskolaévben a visszacsatolt területek min
den népiskolájában vissza kell állítani a nyolc 
osztályt. A tanitáa minden osztályban a ma
gyar tanterv és utasítás szerint történik. A 
szlovák vagy ruszin tanítási nyelvű iskolák
ban az államnyelv kötelező lanitása mellett 
anyanyelven folyik a tanitás

Az iparostanonciskolák további intézkedé
sig egyelőre jelenlegi tantervűk alapján, az 
eddigi tanitási nyelvükön folytatják működé
sűket.

A polgári iskola közép'oku iako'a, melynek 
négy osztálya van. A tanulók nem kötelez
hetők a polgári iskola látogatására Az is
kolakötelezettségének eleget tesz a tanuló, 
ha a népiskola nyolc osztályát elvégezte. Az 
eddigi három osztályos csehszlovák körzeti 
polgári iskolák átalakulnak négy osztályos 
polgári iskolává, vagy pedig megszűnnek. A 
polgári iskolák is áttérnek a magyar tan
tervre.

A középiskolákra vonatkozólag megálla
pítja a rendelet, hogy valamennyi középis
kola, tekintet nélkül arra, hogy eddig gimná
zium, reálgimnázium vagy reáliskola volt, 
gimnáziummá alakul át. Az 1939—40 iskolai 
évben valamennyi magyar tanitási nyelvű 
középiskola első és második osztályában a 
gimnáziumi tanterv lép éleibe

A középiskolákban második élő idegen 
nyelvként tanítani fogják a szlovákot vagy a 
ruszint. A szlovák nyelv tanu ása azonban 
nem kötelező, a tanulók választhatják he
lyette a német nyelv tanulását.

Nagy érdeklődésre tarthat számot a ren
delet 43. pontja, mely a koedukáció (a liuk 
éa lányok közös oktatásának) eltörlését tar
talmazza. Az olyan iskolák — mondja a mi
niszteri rendelet, — amelyekkel egy város
ban leánygimnázium is van, a jövö évben 
leányt sem mint magántanu'ót, sem mint 
nyilvános tanulót nem vehetnek fel. Ahol 
nincaen leánygimnázium, vagy po'gári leány
iskola, ott az elaő osztályban már csak a 
rendtartásban megállapított létszámban (10 
százalékban I) szabad leánytanu ókat bejáró 
magántanulókként felvenni. A többi osztály
ban a már eddig felvett tanulókon kívül úja
kat felvenni nem szabad. Akiknek szerzett 
joguk van, tanulmányaikat ugyanabban az 
iskolában, mint bejáró magántanulók folytat- 
hatják tovább.

Es utóbbi rendelkezés annyit jelent, hogy 
a lévai gimnázium va'amennyi leánytanu'ója 
a jövő évben már csak mint bejáró magán
tanuló folytathatja tanulmányait. A szülőket 
minden bizonnyal nigyon lesújtóan fogja 
érinteni ez a hir, hiszen a magántanulók 
tandija ötven százalékkal nagyobb a nyilvá
nos tanulók tandíjánál (a teljes tandíj évi 
150 Pengői) és ebhez járul még a vizsga
díj is, mivel a magántanulók év végén vizs
gázni kötelesek a végzett tananyagból.

Es az intézkedés minden esetre arra kell, 
hogy késztesse Léva város vezetőségét, hogy 
a lévai leányliceum érdekében hathatósab
ban lépjen fel a kultuszkormánynál, mert 
egyébként a lévai leányok középiskola nélkül 
maradnak.

— VÁRADY ABA KÁROLY felvidéki 
nótaköltö, ki több nótaestét tarlott a Felvi
déken, a Msgyar Muzsikus pályázatán Virsik 
Mária Selyemszoknya száz a ránca c. nóta
szövegére irt dallamával babérkoszorút nyert. 
A nótát a bpesti Zmeműrészeli Főiskolán 
mutatták be és ugyanott adták át a kitün
tetést a szerzőnek.

— AZ EGYETLEN LÉVAI GYÁR BE
ZÁRTA KAPUIT. A lévai Phönix R. T, a 
hajdani Kebina szappangyár kimondta fel
számolását, amit az igazgatóság a beállott 
nagy veszteségek, a Szlovákiában maradt 
üzemi töke immobilitása, a régi piac nagy
részének elvesztése és az anyaország gyár
iparának éles versenye következtében uj pia
cok szerzésének lehetetlensége következté
ben javasolt a közgyűlésnek, amely a fel
számoló bizottságba Kern Oszkár, dr Pető 
Imrét és dr Lvuter Artúrt delegálta Ezzel 
Léva egyetlen gyáripirleleps is kénytelen 
megszüntetni üzemét és munkásait, tisztvi
selőit elbocsájtani. I leiékes körök figyelmébe 
ajánljuk a pusztu'ásra szánt felvidéki gyár
ipar idejében való megmentését, nehogy a 
munkanélküliség ezzel még tovább is ter
jedjen.

— A MAGYAR ÁLLAM B.RTOKBA VETTE A 
FELVIDÉKI VILLAMOS MÜVEKET. A magyar 
állam a Nyugatszlovenszkói Villamosmüvek r. t., a 
Délszlovenszkói Villamosmüvek r. t., a Középszlo- 
vákiai Elektromos Müvek r. t. és a Keletszlovenszkói 
Elektromos Müvek r. t. közhasználatú villamos 
müvek Magyarország területen lévő üzemét és 
minden más egyéb vagyonát 1939. március 30-án 
birtokba vette. A m. kir. iparügyi miniszter az em
lített villamos müvek kezelésével további intézke
désig a Győri Ipartelepek Részvénytársaságot bízta 
meg (86.098—1939. Ip. M. szám.)

Középmagyarország-LTE 7 2 (3:2)
biró: Nemeskéri, Budapest.

A játék megkezdése előtt dr. Korpás László 
alelnök üdvözölte a vendegeket és zászlót nyújtott 
át nekik. Közepmagyarország részéről dr. Hollós 
tanácsnok az alszövetseg elnöke es dr. Sebestyén 
Mihály (Szolnok) kér. kapitány, köszöntek meg az 
üdvözlést es adtak viszonzásul igen szép zászlót. 
Az LTE csapata: Jancsó — Horváth I., I jváry — 
Várady, Benyovszky, Ocsiák — Svoboda, Grosz, 
Halász, Nemcsok, Horváth 11. összeállításban állt 
fel, szóval a serült Dohány, Németh helyen tarta
lékokkal. Az első gól a 12. percben Jancsó hibá
jából, a második a 19. percben nagy védelmi 
hibából és a 3-ik a 25. percben esett, majd a 33. 
percben a válogatott öngólt vét és a 42 percben 
Svoboda egyedül lefutva góloz. A félidőben Jancsó 
es Várady helyett, Kátay es Juhász állt be. A 10 
percben kornerból fejes gól, majd a 22., 32. és 35. 
percben ismét gólt szerez a válogatott. Az LTE 
csapata igen gyengén játszott, rmjdnem minden já
tékos melyen formáján alul. Meglátszott rajtuk a 
treninghiány. A csapatnak jobban össze kell szed
nie magát, ha eredményeket akar elérni A biró 
hibátlan volt. A gólok közül Földi 5, Pánczél 2 lőtt.

LÉVAI LEVENTÉK—VEREBÉLYI LEVENTEK 
6:0 (3:0) biró: Tóth. A lévai leventek közül 
Magyar, Antal, Dohány, Baranya, Horváth III. és 
Mátyás voltak a legjobbak. A győzelem után Nagy 
Bódog ezredes, vm. katonai parancsnok megdicsérte 
a csapatot.

2781 — 1939. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a községi orvosok 

az 1939. évi kötelező diphteria elleni oltást az 
1939. május 25 én, csütörtökön végzik az 
Országos Stefánia Szövetség csecsemő-védő 
intézet székházában. (Felszabadulás útja 19. sz)

A diphteria elleni köteles oltásban minden
(2) kétéves és az első elemi osztályba járó 
gyermek kivétel nélkül kell, hogy részesüljön. 
Ezért a szülök és gyámok törvényes követ
kezmények terhe alatt felhivatnak, hogy a 
fenti felhívásnak a legpontosabban tegyenek 
eleget.

Léva, 1939. évi május 18-án.
KORALEWSZKY KLAIN ÖDÖN

főjegyző. városbiró.
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Fakóvezekény község elöljáróságától.

1692-1939.

Árverési hirdetmény.
Fakóvezekény község (lévai járás) 3300 

kát holdat tevő vadászterületének, vadászati 
jogát 1939. junius 3-án délelőtt 9 órakor 
a községházán megtartandó nyilvános szóbeli 
árverésen, 1939. augusztus 1-től kezdődő 10 
egymásután következő évre a legtöbbet Ígé
rőnek bérbeadja.

Kikiáltási ár 200 Pengő, bánatpénz 20 
Pengő. Vadállomány: Nyúl, fogoly, vadkacsa.

Árverési feltételek megtekinthetők a fakó- 
vezekényi körjegyzőségnél a hivatalos órák 
alatt.

Kelt Fakóvezekényen, 1939. május 10
KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG.

„MAVAUT“
Léva—Vámosmikola

B ARS

LÉVA VÁR OS

3188-1939. szám.
TÁRGY: Őstermelői igazolványok 

kiadása a fővárosi piacra.

Hirdetmény.
Felhívom azon őstermeléssel foglalkozó 

egyéneket, akik a fővárosi piacon óhajtják 
terményeiket értékesíteni, hogy azoknak iga
zolványokkal kell rendelkezniük, mely igazol
ványok a város elöljáróságának véleményezése 
alapján Budapest Székesfőváros polgármes
tere által adatnak ki.

Az igénylők jelentkezzenek a hivatalos órák 
alatt L vált a Városházán (városgazda).

Megjegyzem, hogy kereskedők őstermelői 
igazolyványt nem kaphatnak.

Léva, 1939. május 14.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

APRÓ HIRDETÉSEK

a) Csak vasárnap es ünnepnap, de Léva és Hont- 
füzesgyarmat között szerdán és szombaton is 
közlekedik. Ipolypásztó es Vámosmikola vonal
szakaszon a járatok csak később kitűzendő naptól 
kezdve közlekedik.

b) Csak hétköznapokon.
c) Csak vasár- és ünnepnapokon.

c)

15 45 13.41 9.00 é Léva főtér i

a)

12.3(

b)

15.00

c)

18.00
15.29 13 24 8.45 4 Vámosladány • 12.46 15.16 '8.17

1 1 8.3< Kisóvár 12.51 15.21 11 8 34 Garamszentgyörgy 1253 15.26 1
15.17 13 13 8.21 Hontfüzesgyarmat 13.08 15.38 18.27
15.13 8.1-1 Felső-FeRyvernek 13.17 15.45 18.32
15.04 8.05 Nagypeszek 13.26 15.53 18.40
15.01 -g c 8.01 Tergenye 13.31 15.57 18.44

7.46 Garamsalló 16 12 18,59
7.36 Zala ha 16.21 19.08

u E 7 29 • Ipolypásztó 16.28 19.15
N N CO V. 7.10 Vámosmikola 16.45 19.25

Hirdetésekre való levélheti érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

II < , állásra gyermektelen há-
rláZmeSten zaspárt keresek. Cim a 

kiadóban. 629

r alig használt Torpedó Írógép eladó.
Cgy Koháry u. 40. sz 630

!/■ I . azonnal 2 helyiség, műhelynek 
MáuO vagy autógarázsnak alkalmas.

Flóra tér 3. 632

Léva—Érsekújvár

9.20 é Léva főtér i 13.35
9.C9 A Nagykálna •• 13.47
9.01 | Baj ka 13.55
8.57 Barsendréd 13 59
8 50 Nagysalló 14.05
8.35 1 Nagymálas bej ut. 14.20
8 30 Cseke 14.25
8.11 •• Kolta y 14.43
7.20 i Érsekújvár főtér é 15 35

Léva—Esztergom—Budapest

é Léva főtér 
a Nagykálna 
| Nagysáró

Zseliz
Csata
i Esztergom 

■« é .
i Budapest .ii.i l*.

Csak hétköznapokon közlekedik.

Ipolyság Léva-Verebély.

7.30 I4.5( i Ipolyság főtér é 9.00 16.23
7.39 14.59 i Gyerk 8.51 16.14
7.43 15.03 Tompa 8.47 16.10
7.54 15.14 Ahólt.m.'éd b.,. ut. f. m • 8.36 15.59
8.06 15.26 Demend 8.24 15.47
8.13 15.33 Hévmagyarad fürdő 8.16 1538
8,29 15 52 Csank 7.58 15.22
8.37 16 (X Hontvarsány 7 50 15.14
8.45 16.10 e Léva főtér i 7.40 15.05
8.55 13.35 16.25 i Léva főtér é 7 30 9.20 14.55
9.08 13.42 16.4( Felsöszecse 7.16 9.13 14.42
9.12 13.46 16.44 Nagykálna 7.12 9.09 14.38
9.21 16.54 Felsögyőröd 7.03 14.28
9.28 17.01 Csiffár 6.56 14.21
9.31 17.04 F Tild n 6.53 14.18
9.37 17.10 e Verebély i 6.47 14.12

Szlovák vonatok.
Léva indul: 9.55 13.30 17 20
Zólyom érkezik: 12.51 16.50 22.42

Zólyom indul: 5.10 13.10
Léva érkezik: 8.20 12 12 16.10

r| I- árpa és buzaszalma törek és pelyva 
UldUO Cim a kiadóban. 634

2- utcai szoba irodának, vagy bu- szep torozva Szent István ut 4 alatt 
kiadó. 636

Bútorozottszobakiadó' Ktrseku^
VinuárTAn okmányaira ! Fol° kópiát 
’ lyyaZZOn az eredetivel teljesen 

egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva. 
______________________________ 638

EKJx a Damjanich utca 19. sz. alatt levő 
LlauO ház kerttel. Azonnal birtokba ve
hető. Érdeklődni lehet Bézy Ferenc adóhiv. 
főtitkárnál. Losonc. 640

Különbejáratu *•
ugyanott kétágyas szoba konyhával kiadó. 
Cim: Deák Ferenc utca 15. 642

1 L-| J gomboshere eladó. Dubovszky
I BŐlu János, Léva. 643

Motorkerékpár
Honvéd utca 5. 644

FIGYELEM I

Hová megyünk szórakozni ?
A kis

Pipa vendéglő 
kerthelyiségébe, mert csak ott érez
zük magunkat jól, kellemes és olcsó 
szórakozás. - Hideg és meleg éte
lekről gondoskodva van.
A n. é k. szives pártfogását kéri 

SZENESSY GYULA 
vendéglő*

HORTHY MIKLÓS út 81.

3314-1939. szám.
TÁRGY: Burgonyatermesztést veszélyez

tető betegségek terjedésének 
meggátlása.

Hirdetmény.
A burgonyatermesztést veszélyeztető beteg

ségek behurcolásának és elterjedésének meg
akadályozása végett a m. kir. F. M ur a 
91.987—1939. számú körrendeletében felso
rolja azon államokat ahol ily fertőző beteg
ségek vannak.

Nevezetesen:
1) Burgonyarák: Német birodalom (Cseh 

és Morva protektorátus), Lengyelország, Hol
landia, Svájc, Dánia, Szlovákia, Belgium. 
Franciaország, Anglia, Finnország, Norvégia, 
Svédország és Danzig szabadállam.

2) Kolorádóbogár: Észak-Amerika, Egyesült 
államok, Franciaország, Belgium, Német bro- 
dalom (Cseh és Morva protektorátus), Hol
landia, Svájc és Luxemburg.

3) Burgonyamoly: Dél-Európa, Algír, Kap- 
land, Kalifornia, Ausztrália, Azóri szigetek, 
Tasmánia és Uj Zelnd.

4) Burgonya-földibolha:
Léva, 1939. május 17.

Észak-Amerika.

Dr. KERSÉK 
h városbirn.

VASÚTI MENETREND '
1939. évi május hó 15-től

Léva—Csata - P Nána - Budapest

Léva ind. 6.32 7.28 8 58 10.01 13 20 15.15 17.33 18.18 22.30
Csata érk. 7.44 8.13 9.52 11.10 14.10 16.20 18.36 19.05 23.31
Csata ind. 7.5C 8.15 10 25 11 20 14.13 16 28 18.44 19 05
P-Nána erk. 8.22 8.40 10 57 11.55 14 45 I7.O( 19.19 19.3Í
P-Nána ind. 8 27 8 50IS 12.23 I5.0Í 17.10 19 37
Bpeit Nyug. érk. 10.57 lO.OOl* 14.31 16.49 I9.O( —• — 21 22

Budapest—P-Nána —Csata—Léva

Bpest Nyug.
P-Nána
P-Nána
Csata
Csata
Léva

ind 
érk 
ind. 
érk. 
•nd. 
érk.

0.05
2.12
5.4Í
6.15
6J8
7.27

-- 7.33
9.07

7.CG 9.15
9.41
9.43

10 2*

7.3f
7 35
8.35

9JQ
10 07
10.17 
1131

12.5017.42 20.00| í
14.4C
14 55
15.29
15.37
16.46

Léva—Csata- Ipolyság

>

19.45
20.21
20.3Í
21.37

Ipolyság

Ipolyság—Csata—Léva

Ipolyság ind. 6.35 9.27 14.38 17.50
Csata érk. 7 26 10.10 15.29 18.39
Csata ind. 7.35 10 17 15.37 20.30
Léva érk. 8.35 1131 16.46 21.37

Léva—Érsekújvár—Komárom

közlekedik.

Léva ind. 5 28 9.25 11.42 13.32 16.15 19.03
Érsekújvár érk. 7 01 10.58 13.19 15.20 17.51 20.40
Érsekújvár ind. 720 1132 13.36 16.10 18.36 22.00
Komárom északi pu.érit. 8.00 12.14 14.12 16 50 19.16 22.40

- csak hétköznapokon közlekedik.

Komárom—Érsekújvár —Léva

Komárom északi pu. ind. 6.18 9.02 1255 14.59 18.14
Érsekújvár érk. 700 9.44 13.35 15.41 18.58
Érsekújvár ind. (5.36 721 10.25 13.45 16.20 19.10
Léva érk. $7.17 8.53 12.05 15.25 18.03 20.49
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ELŐŐRSÖN... LÉV'*r
Azl szokták mondani, hogy mi magyarok 

csak akkor vagyunk egy véleményen, közös 
akaraton, amikor kártyárunk ; ilyenkor ugyanis 
mindannyian nyerni akarunk.

A turáni átok éppen nem időszerű belső 
harcai dúltak a közelmúltban a kulisszák mö
gött két nagyszabású katolikus jellegű, de 
mégis nemzeti irányú rendezésünknél.

Különösen a tájékozatlan tanulóifjúság nem 
tudta mire magyarázni, hogy most, amikor 
végre magyarok lettünk, első országépitö ki
rályunk ünneplésénél máris részekre szakadt 
a magyar testvériség és egyeseknek közülük 
megtiltották az ünneplést.

Lehet, hogy voltak bizonyos momentumok, 
amelyek érinthetiék talán egyesek túlzott fe
lekezeti érzékenységét, de ezt egy magasabb 
nemzeti és nevelési szempontból ki lehetett, 
sőt ki kellett volna egyenliteni I

Különösen feltűnően hatott azok előtt ez az 
ünneplési tilalom, akiknek még élénken em
lékezetükben maradt az a néhány év előtti 
ugyancsak katolikus szent, de nem magyar, 
hanem cseh király (Václav) felekezeti különb 
ség nélkül való országos jubileumi ünneplése, 
amely ellen azonban sem részvételi tilalmat 
elrendelni, sem tiltakozni egyetlen független 
nem katolikus magyarnak sem akadt szava, 
sem mersze, pedig akkor inkább akadhatott 
volna !

*

A könyvügynökök hadjárata az őszi offen 
ziva után tavaszi támadásba ment át. Irány a 
Felvidék, jogcím minden létező valami, ami
vel még pénzt lehet pumpolni valakiből. Ké
szült már album mindenről és mindenkiről.

„Kizárólag csakis Önt jöttünk felkeresni — 
hangzik a jólismert bemutatkozás —, hogy 
személyi adatainak becses átengedésével leg
újabban kiadandó nagyszabású munkánkhoz 
szolgáltathassunk anyagot". — „Ennek a mun
kának egyetlen egy felvidéki igaz magyar 
könyvespolcáról sem szabad hiányozni!"

S az a legérdekesebb a dologban, hogyha 
kilátástalan a megrendelés, mindjárt nem kel
lenek azok a „kizárólagosan Öntől származó" 
személyi adatok sem! A legváltozatosabb hi
vatalos és félhivatalos ajánlólevelek légiói 
szinte kényszerítenek mindenkit a megrende
lésre és ezek az ügynök urak a mi hétpróbás 
felvidéki magyar megbízhatóságunkat csakis 
abból a szempontból bírálják, vájjon hozzá
járulunk-e, a még megmaradt utolsó fillérünk
kel is, az ő legtöbbször nagyon is anyagias 
üzleti hasznukhoz, avagy sem!

És gyűlnek szépecskén a vaskos albumok, 
felbontatlan könyvsorozatok, de gyűlnek a 
40- 50 pengős tartozások is. Az egyik fiók
ban a férjemuram rejteget 2—3 csekksoroza
tot, a másikban az nénémasszony zsidó Íróktól 
származó keresztény hitbuzgalmi kötetei sora
koznak részletfizetési lapjaikkal.

Ha aktatáskás ember áll meg a ház előtt, 
megborzad mindenki s „most légy erős" jel
szóval veszik fel a harcot, de a győztes leg
többször ismét csak ö s aláirt megrendelő
lappal rohan máris az újabb „kizárólagos" 
áldozata felé.

A múltkoriban azt hittük, hogy már kime
rült minden létező téma, amit még rólunk Ír
hatnak s nyugodtan olvasgathatjuk a már 
megvett vaskos köteteinket és ellenőrizhetjük 
nem fogyó, hanem inkább folyton emelkedő 
tartozásainkat — s ime, a tavaszi könyvpiac 
újabb csemegékkel kecsegtet: „A felvidéki 
gomblyukvarró alkalmazottak almanachja" —, 
„Gombostűvel halászó felvidéki sporthorgá
szaink adattára", — „Felvidéki monoklitvise- 
lők jubileumi albuma" stb. stb. Ezeket meg
rendelni természetes, hogy minden felvidéki 
magyarnak esőrendű nemzeti kötelességei

*
Városunk idegenforgalma örömteljesen, nem 

remélt tempóban fejlődik. Alig van vasárnap, 
hogy mind szélesebb körből fel ne keresnék 
Léva nevezetességeit távoli vidékek lakói, ér
deklődve annak történelmi nevezetességei és 
rejtett szépségei iránt; csak egy hiányzik a 
városból: az idegenvezető, vagy legalább egy 
olcsón kapható kis kalauz füzetecske, mely

Nyaraljunk a szép magyar tengernél. Kérjen felvilágosítást és prospektust bármelyik utazási vagy 
menetjegyirodánál. Vegye igénybe 59 P-ért az „Egy vidám hét a Balatonon" c. ellátásos jegy
füzetet, mely az összes szolgáltatásokkal együtt es gyorsvonat III osztály.vasúti jeggyel oda-vissza 
egy teljes heti tökéletes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos me

netjegyirodáiban (IBUSZ) és a Hangya Szövetkezet fiókjaiban.

IDEI ÚJDONSÁGAINK SZEBBEK MINT VALAHA!

útbaigazítást és felvilágosítást adna az érdek
lődőknek.

A lévai gyökerek nagyrésze tnaga sem is
meri szükebb pátriáját s éppen ez adta tol
iam hegyére ezt a témát, mivel a múltkori
ban egy budapesti kirándulócsoporttal lézengő 
lévai felsóhajtása jutott az eszembe: „Milyen 
jó, hogy eljöttek ezek a pestiek, legalább én 
is megismerhettem Lévát!"

Városunk vezetősége meg fogja érteni ezen 
ügy megoldásának elodázhatatlan szükségsze
rűségét és szerény anyagi viszonyaihoz mér
tan legalább a nyári szezon vasár- és ünnep
napjain fog gondoskodni ezen hiány mielőbbi 
pótlásáról.

T Rovatvezető: BOROS BÉLA

ÉSE—LTE 5:0 (4:0). Meg nem érdemelt vere
séget szenvedett az LTE az idén elsőizben idegen 
pályán. Az LTE felállítása: Jancsó — Ujváry, Hor
váth I — Németh, Benyovszky, Ocsiák — Szvo- 
boda, Grosz, Halász, Nemcsok, (Horváth I*.),  Juhász. 
Az ESE kezd és rögtön támad. A 3. percben kitűnő 
helyzete van csatársorának, de a kínálkozó gól
alkalmat elhamarkodja és Jancsó erélyes közbe
lépéssel tisztázhat. Az LTE az 5. percben szép 
ellentámadással válaszol és Halász óriási lövését 
csak nagy bravúrral védheti a kapus. A 8. percben 
Jancsó remekel, az ÉSE jobbszélsőjének közeli lö
vését ártalmatlanná teszi. A 9. percben Juhász faul
tot vét, a megítélt szabadrúgás nyomán az ESE 
veszélyes támadása alakul ki és újra Jancsónak 
kell közbelépnie. A 10. percben Grosz veszélyes 
lövését az ÉSE kapusa csak nagy szerencsével fogja. 
A 12 percben újra Grosz jut jó helyzetbe, de lö
vése mellé száll. Utána hullámzó játék, de mindkét 
védelem jól állja a sarat. A 15. percben az ÉSE 
jobbszélsöjének erős lövését Horváth a kapuvona
lon állva fejeli kornerre. A 17. percben Szvoboda 
óriási helyzetbe jut és négy lépésről megeresztett 
lövését a kapus gyönyörű robinzonáddal védi. A 
18. percben Jancsó van újra akcióban, a balössze
kötő lábáról szedi le a labdát. Az eddigi játék 
alapján senki sem hitte volna, hogy az LTE öt 
góllal fog távozni. A 19. percben Némethet, aki 
eddig nagyszerűen játszott, csúnyán faultolják. 
Bokarándulást szenved és be sem jön a játéktérre. 
Helyette Horváth II. áll be. A 21.. percben az LTE 
sarokrúgást vét. A komért az ESE jobbszélsője 
szépen Íveli kapu elé és Szlávik 5 méterről fejeli 
az ÉSE első gólját. A 26. percben Halász újra 
félelmetes lövést ereszt meg, melyet a szerencsés 
kapus kornerre öklöz. Nagyon szép lövés és védés 
volt. A 28. percben egy veszélytelennek látszó ESE 
támadásnál az LTE vedelme megzavarodik és az 
érsekujvári center közelről helyezi a labdát a há
lóba 2:0. A 32. percben Herdiczky nagy bombát 
zugát a kapu mellé. A 33. percben Ocsiák 30 méter
ről lőtt szabadrúgását a kapus biztosan fogja. A 
35. percben sarokrúgás LTE ellen, melyet Horváth I. 

tisztáz. A 36. percben Benyovszky távoli lövése 
megy kapu fölé. A 38. percben az ÉSE játékost 
cserél (játék közben) és pillanatnyilag 12 emberrel 
játszva rúgja a harmadik gólt. Á goi szabálytalan 
volt, mert az ÉSE 12 játékosa tartózkodott a pályán 
és úgy a beálló, mint a kicserélendő játékos is be
avatkozott a játékba. A 39. percben Szvoboda, a 
40-ben Halász durrantja kapu melle a labdát. A 43. 
percben Ujváry faultot vét a 16-son belül, a meg
ítélt 11-est az ÉSE centere kapufának lövi. A biró 
meg nem magyarázható okból a 11-est újra rugatja, 
melyből az ÉSE negyedik gólját éri el. LTE táma
dással ér véget a félidő. Szünet után a 2. percben 
Jancsó újra nehéz labdát fog. A 4. percben Halász 
kb. 25 méterről lő, a labdát az ÉSE kapus sarokra 
öklözi. A sarokrúgást Juhász a kapu mögé juttatja. 
A 6. percben Nemcsok kap rúgást és ettől fogva 
csak statisztál. A 7. és 10. percben Jancsó véd két 
veszélyes lövést. A 16. percben Ujváry regi sérü
lése kiujul, nagy erőfeszítéssel játszik tovább. Ezek 
után az ÉSE nyomasztó fölénybe kerül, de Jancsó 
és Horváth I. jól állnak a lábukon. A 29. percben 
Jancsó kezében a labda, de csúnyán faultolják, 
kénytelen a labdát kiereszteni, igy szerzi meg az 
ÉSE ötödik és a mérkőzés utolsó gólját. Sorozatos 
sarokrúgások jelzik az ÉSE fölényét, de lövéseiket 
nem kiséri már szerencse. A 44. percben még 
Szvoboda jut jó helyzetbe, de a kínálkozó gól
alkalmat elhamarkodja. Vörös biró, amikor csak 
tehette, nyomta a vendégeket. Az ÉSE jól össze
szokott együttes benyomását keltette, de durván 
játszott. Ha az LTE-nek a cserencse egy kissé 
kedvez itt volna, most más eredményről számolhat
nánk be. Jancsó a kapott gólokat nem védhette. 
Nagyon sok veszélyes helyzetet tisztázott. Ujváry 
sérüléséig jól játszott. Horváth I. megmutatta, hogy 
tud néha szívvel is játszani. Németh szépen kezdett 
és ha nem sérül meg, talán más eredmény lett 
volna. Benyovszkynak jól ment, helyenként azon
ban kihagyott. Ocsiák az első felidőben gyengébb 
volt mint szokott lenni, szünet után feljavult. 
Szvoboda és Grosz gyenge napot fogtak ki. Halász 
lövéseivel tűnt ki, különben lassú volt. Nemcsok a 
csatársorban elég jól, a halfsorban gyengén ját
szott. A Németh helyett beugró Horváth II. volt a 
csatársor legjobb embere. Juhász a legszebb labdá
kat is elhamarkodta.

LÉVAI LEVENTÉK—VEREBÉLYí LEVENTÉK 
5:3 (3:2). A Verebélyen lejátszott mérkőzést biz
tosan nyerte meg a lévai csapat. A hazai csapat 
helyenkint nagyon durván játszott. Góllövök: Csá
kányi, Horváth, Magyar és Antal.

LTE 11—NAGYSALLÓ 3:1 (3: 0). LTE tartalék 
csapata megérdemelten győzött a nagysallói csapat 
felett. Góllövők : Pindur, Kovács, Mészáros.

MA D. U. FÉL 5 ÓRAI KEZDETTEL REVÁNS- 
MÉRKŐZÉS KERETÉBEN az ÉSE csapatát fogadja 
az LTE. A lévaiaknak alkalmuk lesz bebizonyítani, 
hogy a múlt vasárnapi vereséget nem érdemelték 
meg. Reméljük, hogy minden igyekezetük oda fog 
irányulni, hogy a csorbát kiköszörüljék. Az LTE a 
legjobb felállításban veszi fel a küzdelmet. Elömér- 
közést a lévai leventék csapata játszik Nagysalló 
ellen.

KÉZILABDASPORT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK je
lentkezzenek P. Gábris Bélánál, aki felvilágosítás
sal szolgál.



Cl -I • Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- tladO vebbet ugyanott. ___________

íz- I - helyiség, mely irodának vagy üz- Ixiado lelnek alkalmas Boros házban. 589

Épitötelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□•öl jutányosán eladó.

Kiadó
t | , lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca 
Ház 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 
Léva. 439

n-J-- Telefonkén 3+1, kitűnő hangú,
KadlO jutányos áron eladó. Mángorló

köz (Zrínyi) 12. ___________

1 eladó. Lackó, Lorántfy u. 3.Lucerna 635

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérőkészülékek, 

fagylaltgépek, jeggyártóberendezések

HENNEFELD VT<Öyár
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon: 112—026, 1J5—646.

IHAIDEKKER
DRÓTFONAT

HAIDEKKER 
LÁNCÁRU

HAIDEKKER
GÁZAJTÓ

4h

bevonultak a cég régi 
hű fogyasztó piacára a 

FELVIDÉKRE.

HAIDEKKER
Budapest, Kerepesi-ut 58.
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azonnal két szoba, konyhás lakás. 
Bővebbet: Koháry utca 46.

Üzletáthelyezés
Van szerencsém a m. t. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy 35 eve 
fennálló üveg-, porcellán és diszmuáru- 
kereskedésemet
Széchenyi utca 1. alá, a postá
val szembe helyeztem át.
Mérem továbbra is szives támogatá
sukat. - — - Teljes tisztelettel:

VÁMOS MÓR, LÉVA
Olcsó árak I Nagy választék ! Szolid kiszolgálás I

3

ma megtehet, ne ha
lassza holnaputánra 
mert junius hó 6-án 
van a jótékony célú 
magyar királyi álla
mi sorsjáték húzása, 
amelynek fönyere-

Ma 2-4-6 és 8.15 órakor, utoljára 
fut a nagysikerű magyar vígjáték :

Pesti mese
Turay Ida, Kabos, Páger, Mezey 

Mária, Mály.

Magyar hangoshiradó ! I

A sorsjegy ára: 
egesz P 3, fél P 1 50. 
A sorsjegy kapható 
minden sorsjegy- 
föárusitónál, va
lamint az összes 
dohánytözsdekben !!

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL I
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szakiizletében — Léván.

’j Megbízható 
V.. ,y kerékpárok
csak szaküzletben 
kaphatók.

CSEPEL varrógéplerakat 
Vadászati és halá
szati cikkek.

Gramofonok és lemezek. 
3zakszetü javítóműhely.
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LÉVA, HORTHY H- ÜT 43.

Vtifámií'
jobbat nem találhat, mint a KODAK 

Retina fényképezőgépet. • Mindig 

kéznél van, de soha sincsen terhére. 

Kezelése egyszerű és gyors. Egy 

tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

Á modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szakiizletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

hétfőn és kedden 6 és 8.15 
órakor. A francia film
gyártás újabb remeke :

Egy 
mozgalmas 

éjszaka
Irta, rendezte és főszerep
lője : SASCHA GUITRI 
F O X hangos híradó I ! I

szerdán és csütörtökön 6 
és 8.15-kor. Kettős műsor:

Aranyrablók 
kaliforniai szabadcsendő
rök és banditák harca I! 
Főszereplő: Bob Backer, 

énekes cowboy. 

Vadnyugati 
betyárvilág 

Főszereplő: Buck Jones 
Kisérő műsor: Piccolorevű

Péntek, szombat 6 és 8.15-kor. — Két 
film egy műsorban ! I

Hol alszunk vasárnap ?
Kabos, Gombaszögi, Latabár, Kiss 
Manyi, Komlós. — A magyar humor 

mestereinek kacagtató bohózata I

Hortobágy
regénye nyomán! - A magyar puszta 
himnusza képben, dalban es táncban. 
Pünkösdkor: vasár és-hétf. 2-4-6-8.15-Ó. 
U Z BENCE.- |ávor P, Borody 

Mály, Szilassy. — Nyirö J. regénye.

Nyomatott Nyitrai és 'Iársa könyvnyomdájában, Léván


