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Az Egyesült Magyar Párt lévai 
járási szervezetének választmánya 
vasárnap ismét erőteljesen húzta alá 
azt a határozatát, hogy töretlen 
erővel áll vezére, Jaross Andor fel
vidéki miniszter mellett és őt régi 
ragaszkodásáról és hűségéről bizto
sítja. A városiak mellett, a talu gaz
dái is eljöttek a gyűlésre a nagy 
dologidőben, hogy a buzaszagu 
magyar vidék hangulatának is han
got adjanak.

A törvényhozók beszámolója után 
a gyűlésen megszólalt a nép, meg
nyíltak a szivek és őszintén feltár
ták azt, ami nyomja őket, ami fáj
dalmat okoz. Nézzük, vájjon mi 
lehet az, ami a felszabadulás nagy 
örömének lobogása közepette fáj
dalmasan érinti az itteni magyaro
kat? Hallgassuk meg, mit mondanak 
ők, a garamvölgyi magyar nép kép
viselői.

Ahányan felszólalnak, ha talán 
egymástól eltérő kifejezésekkel is, 
de mindannyian azt panaszolják, 
hogy a ma oly sokat emlegetett 
felvidéki szellem értelmezése körül 
valami baj van. Megállapítható, hogy 
a trianoni Magyarország területéről 
érkezett magyar testvéreink abban 
a hiedelemben élnek, hogy a felvi
déki szellemben a visszacsatolt ré
szek különállását kívánják továbbra 
is kidomborítani és fenntartani 
mindazok, akik e szellem képvise
lőinek vallják magukat ezen a tájon. 
Ebből a tévedésből származnak 
azután azok a szomorú jelenségek, 
amelyeknek az itteni nép hangot ad.

Az anyaországbeli testvéreink — 
ugylátjuk a tünetekből — nem gon
dolnak arra, hogy a legnagyobb 
szeretetben élő két testvér gondol
kozásában is változás történhet husz- 
évi kényszerű különélés után. A 
huszévi különélés megrázó lelki él
ményei velterhelten, mélységes em
beri tapasztalataival meggazdagodva 
szemléli a visszacsatolt részek ma
gyarsága a zajló magyar életet; 
lelkiségét, nemzetszemléletét és álta
lános emberi magatartását ennek a 
huszévnek súlyos tapasztalatai ha
tározzák meg az egyesült magyar 
térben is.

A visszacsatolt részek magyar
sága az elmúlt huszév alatt nagy 
történelmi szemléletre tett szert és 
e szemléletnek a következményeit 
hajlandó le is vonni, ami a magyar 
népközösség iránti őszinte felelős-
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A szörnyű világ háborúi összeomlás, hutz- 
eiztecdei keserves szenvedés után a múlt 
ősszel, a feltámadás derengése áttörte a 
magyar égbolton a sötét felhőket. Egy bölcs 
és előrelátó, megbízható és barátsihoz hű 
külpolitika, párosulva egy erélyes, rendet és 
fegyelmet biztosító belpolitikával, de páro
sulva ezenfelül azzal a nagyszerű szellemmel, 
amelyről a magyarság szemefénye, az újjá
alakult nemzeti hadsereg telt világraszóló 
fényes tanúbizonyságot, elhozta közénk fel
vidéki magyar testvéreink után kárpátaljai 
magyar testvéreinket és velük együtt a ve- 
lüok mindenkor együttérző és együttvérző 
rután testvéreinket.

Kárpátalja visszacsatolása nem nemzetközi 
megegyezés értelmében hozott döntőbírósági 
határozaton, hanem a királyi kormánynak, a 
kialakult helyzet megkövetelte intézkedésén 
és a magyar országgyűlésnek a magyar ki
rályi kormány intézkedését jóváhsgyó hatá
rozatán alapszik és alapszik magán a rutén 
népnek, soha, a történelem fo'yamán el nem 
halványuló érzelmén is.

Ha a rutéoség az elmúlt két évtizeden át 
fizikailag el is szakadt tőlünk, mindig velünk 
érzett, viaszavágyott hozzánk, kivánts, köve
telte a szerződésben biztosított, de a csehek 
által elsikkasztott népszavazást, mert tudta, 
hogy csak a magyarsággal való testvéri 
egyesülésben és együttélésben találhatja meg 
igazi életszükségletének kielégítését. A rutén- 
ség tisztában volt mindenkor azzal, hogy a 
Benes-Mssaryk féle politika csak ideig óráig 
akarja Kárpátalját Csehország számára meg
tartani és alkalmas időben átengedi Szovjet- 
Oroazországnak.

Ismeretes Msssryknak az a kijelentése, 
amelyet 1920 bán Gillerson-nek a Vörös
kereszt képviselőjének tett és amely a kö
vetkezőképen hangzott: A kárpátaljai Orosz
országban — igy nevezte Masaryk Ruszin- 
azkót — bizonyos ideig tartó orosz kölcsönt 
látunk, amelyet a tulajdonosnak az első 
adandó alkalommal vissza fogunk adni. Er. 
a tendencia nem volt ismeretlen a magyar 
politika felelős tényezői és a magyar kor
mányzat előtt és 1920-ban éppen a minisz
terelnök, aki ma is a miniszterelnöki szé
ket tölti be, gróf Teleki Pál a francia had
vezetőséghez — személy szerint Foch mar
sallhoz — fordult és írásban mutatott arra, 
hogy a cseh-szlovák kormány mindent elkö
vet az orosz győzelem érdekében — ez 
akkor volt, midőn az orosz-lengyel háború 
kitört — és Lengyelországnak azért vetett 
gáncsot, hogy a szovjet hadsereg eljuthasson 
a Kárpátokig és akkor a csehszlovák kor
mány átadja Ruszinszkót Oroszországnak, 
hogy ezen a területen keresztül az orosznak 
szabad útja legyen a magyar Alföldre. A 
Masaryk féle kijelentéshez, öt év múlva,

ségérzetében nyilatkozik meg. Lelki 
és szellemi magatartását mindenek
előtt ez a nemzetszemlélet határozza 
meg, amely a jelenen kívül a mesz- 
sze jövő horizontját is felöleli és az 
egész nemzetet homogén egységbe 
olvasztani törekszik, nemzetet 
megosztó mai erős osztály tagozódás 

csatlakozott Kramarz kijelentése, aki 1925- 
ben az orosz társaság pozsonyi gyűlésén a 
következőket mondotta : „Felhívom figyelmü
ket, hogy én és Benrs » békeértekezleten 
a mi érdekeink mellett a Nagy-Oroszország 
érdekeit is szem előtt tartottuk. Es egyelőre 
olysn módon sikerült, hogy keresztülvittük 
kárpátaljai Oroszországnak a mi köztársasá
gunkhoz való csatolását, hogy később össze
érhessen Cseh-Sz.'orákia a nagy, egyesült 
Oroszországgal**.

Ily körülmények között, ami azóta történt, 
azt természetesnek kell találnunk. A történel
mi hazugság sohasem győzhet a történelmi 
igazságon és egy történelmi hazugságon 
felépült korcs állsmslakuiat minden eszközzel, 
a világámitás, a terror, elnyomás eszközeivel 
sem tudta megakadályozni annak az egyeai- 
tését, ami összetartozandó volt és összetar
tozandó marad

Esnek az igazságnak adott kifejezést Len- 
gveiország külügyminisztere, Brck ezredes 
1939 március 11-én a lengyel külügyi bizott
ságában, amikor a következőket mondotta : 
„Kárpátalját gazdasági érdekei szorosan 
csatolják Magyarországhoz, amelynek százt- 
dokon át része volt; Magyarország követe
lése biztosítja ennek a területnek a békéjét; 
ez a mego'dás éppúgy kielégíthetné Magyar
országot, mint a helyi lakosság életszükség
leteit".

A magyar nemzet csak hálás lehet a 
lengyel külügyminiszternek ezekért a meg
él apitásaiért, mint, ahogyan hálás lehet egy 
másik megállapításáért is, amelyet nem ve
lünk kapcsolatban ugyan de reánk fe
lettébb illően, a baráti hatalmas Németor
szág feje, Hitler Adolf vezér és ksrcellár 
mondott néhány hónappal ezelőtt Kidben 
egy hadihajó vizrebocsátásánál. A csehor
szági eaeménnyekkel foglalkozott ebben a 
beszédében Hitler vezér és kancellár és azt 
mondotta, hogy a Németbirodalom egyesí
tette azt, amit jog, természet és élet egy- 
egységnek teremtett.

Ha valamely nemzet sorsára és követelé
seire illik ez a megállapítás, úgy reánk, 
magyarokra féltétlenül illik.

Mi is azt akar uk, hogy amit a jog, a ter
mészet és az élet a Duna-medencében egy
ségnek teremtett, azt éppen a Duna-meden- 
ce életszükségleteinek elérésére egységgé is 
lehessük.

Támogat bennünket ez ezeréves jog, 
amelyet bölcá kormányzással és sokszor drá
ga magyar vérrel védtür.k, támogat a ter
mészetalkotta Duna medence, a Duna és Ti
sza vízrendszere, a Kárpátok koronája és 
támogat az élet, amely éppen most, a Kár
pátalja visszatérésével mutatta meg a hova- 
tartozandóság ulját.

helyett, amelv a nemzeti erők teljes 
kifejlesztését megnehezíti és gátolja. 
A visszacsatolt részek magyarsága 
határozottan és tudatosan büszke 
arra, hogy az ő szellemi és politikai 
magatartásának is része van abban 
a nagy történelmi eseményben, 
amelyet vérnélküli felszabadulása 
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elent a magyarság ezeréves törté
nelmében Mi egy szomorú korszak 
történelmi emléke gyanánt viseljük 
tovább pártunk turulos jelvényét, 
amelyet a magvar hadsereg bevo
nulása előtt, amidőn a csendörlak- 
tanyában gyűjtöttek össze bennün
ket, gyanús magyarokat, kitüntető 
megjegyzéssel illettek a cseh csend
őrök. Azt mondván, hogy azok a 
jó madarak, akik ezt a jelvényt vi
selik 1

A visszacsatolt részek magyar
sága nagy többségében vállalta a 
kisebbségi sorsközösséget, az ebből 
folyó politikai és gazdasági hátrá
nyokat és minél súlyosabb volt az 
elnyomatás érzése, annál szorosabbá 
fűzte a kapcsot magyar és magyar 
között; a lelki fájdalom tüzei állan
dóan égették a társadalmi osztályok 
s magyar és magvar közti választó 
falakat az egvesült magyar párt 
keretében, mindaddig, mig ennek a 
pártnak a kebelében ki nem alakult 
a magvar nemzeti demokrácia, amit 
Jaross Andor miniszter a télen el
hangzott lévai beszédében magyar 
népközösségnek nevezett. Bizonyára 
az ebben a népközösségi szellemben 
élő magyar gondolat olyan újszerű 
lélek és nemzet formáló erő, amelyet 
a ledült trianoni határon túl élő 
magyarok nem ismerhetnek és 
talán nem is érzékelnek, mert a ki
sebbségi sorssal terhelt magyar 
lélek érzéseit nem volt alkalmuk 
közvetlen tapasztalatok által meg
ismerhetni, igy véleményüket vagy 
kritikájukat a \olt kisebbségi ma
gyarokról nem azok benső kisu
gárzása és ennek céliránva, hanem 
csak külsőségében jelentkező for
mája alapján alkotják meg.

Körülbelül úgy állnak most egy
mással szemben a volt kisebbségi 
magyar és a trianoni magyar gon 
dolatai, mint annakidején a felvidéki 
generációs vita során álltak az idő
sebbek a fiatalokkal, aminek jellem
zésére Szüllö Géza azt a szellemes 
megállapítást tette annakidején, 
hogy az idősebbeknek az az előnye 
a fiatalokkal szemben, hogy a fia
talok még nem voltak öregek, mig 
az öregek tudják már mi a fiatal
ság. Mi elszakított magyarok is él
tük huszév előtt az egységes Ma
gyarország életét, de a trianoni 
magyarok nem élték a mi kisebb
ségi életünket, amely természet
szerűen történelmi jelentőségű és 
értékű tapasztalatokkal, korszerű 
gondolatokkal gazdagította meg 
szellemünket, amelyeket most to
vábbra is vállalt felelősségünk tuda
tában hasznosítani akarunk a magyar 
nemzet, a magyar nép és a korszerű 
reformokkal újjáépítendő országjavá- 
ra. Bizonyára ez a jószándék nem 
számíthat bűnnek, mert hátterében 
nem lapul emberi önzés, hanem a 
hazafiság tovább kötelezettségének 
érzete.

A felvidéki magyarság zöme az 
egyesült magyar párt által kialakí
tott népközösség keretében vívta 
meg nagy harcát felszabadításáért, 
amelyben a történelmi erők is segit-

Törvény hozók
Az Esésűit Magyír Párt az elmúlt v«»ár- 

n»p országszerte gyűléseket tartott, ahol a 
pért képviselői beszámoltak a politikai hely
zetről. A lévai jérési választmány a rat egy
ház tanécitermében tartotta ülését vasárnap 
délután.

Báró Majthényi László 

felsőházi tag, a vármegyei pártszervezet el
nöke teszéde korán megállapította, hogy 
hazánkban nincs féljogu állampolgár, mert a 
felvidéki képviselők behívásával mind a pírt, 
mind a visszacsatolt magyarság megközeiitő- 
leg elérte aránylavos képviseletét a parla
mentben. Mzgirdalt a közgazdasági élet át
szervezése is A húszéves kitartás után most 
már azt is türelmesen ki kell várni, amig ez 
a nagy munka befejeződik. Ugyancsak most 
veszik elő a földreform revizióját, amelynek 
során kerülnek reparálásra a cseh bűnök, 
amelyeket a magyarok ellen, a magyarság 
meggyöngitésére és saját nemzeti céljaik 
megerősítésére használtak fel. Et a föld most 
nem kerül vissza régi tulajdonosaik kezébe, 
hanem a magyar nép gazdasági helyzetének 
megerőaiteaére lesz fordítva. Nekünk művelt 
és gazdaságilag erős földművesekre van szük
ségünk. Ezt a célt fogja szolgálni a Zselizen 
felállítandó mezőgazdasági szakiskola is.

Az Egyesült Magyar Párt iránya ma is a 
régi, keresztény, népi, nemzeti és szociális. 
Az általunk vallott felvidéki szellem sohasem 
irányul az egységes magyar szellem ellen, 
mert ba a magyarság nagy céljairól van szó, 
nincsrn és nem is lehet külön ut. Az úgy
nevezett felvidéki szellem a magyar é'et és 
fej ődés serkentését szo'gálja.

A zsidókérdést gyökeresen meg kell oldani, 
de azt az 1—2 százalék magyar zsidót, akik 
kitartottak mellettünk, megvédjük. Nem a mi 
hibánk, hogy csak ennyien álltak soraink 
közé. A gazdasági pozíciókat az összmagyar- 
ság megerősítésére kell felhasználni. Ne kí
vánjon mindenki hivatalnok lenni, itt az al
kalom a keresztényeknek a gazdasági téren 
való elhelyezkedésére.

ségére siettek, fogságunk ajtaja 
előbb nyílt meg, mint reméltük. A 
volt foglyok gondolkozása a fogság 
ideje alatt természetesen összehan
golódott, mert minden gondolatuk 
csak egv cél érdekében sűrűsödött 
össze. Az egyformán rabságban 
sínylődött volt különféle magyar 
társadalmi osztályok fegyverbarát
sága — érthetően —■ a szabadulás
sal sem ért véget s gondolkozá
sukat — nevezzük akár felvidéki 
szellemnek is — tovább akarják 
adni a trianoni magyaroknak, mint 
kipróbált és bevált politikai penece- 
át a nemzet mirden rendű és rangú 
tagjának lelki összeforrasztására és 
az ország megújhodására.

Azok a külsődleges jelenségek és 
formák, amelyek a trianoni magya
rok előtt talán szokatlanul hatnak, 
nem veszedelmesek és csakhamar 
elfognak tűnni, hogyha a volt ki
sebbségi magyarok azt fogják ta
pasztalni, hogy úgy kezelik őket, 
amint azt joguk van megkívánni 
azoknak a magyar embereknek, akik 
áldozatok árán hitvallói voltak itt a 
magyar szellemnek és történelmi 
képviselői egy nagy nemzeti esz
mének. A felvidéki magyar élet
szemléletét a cseh uralommal szem
beni szellemi ellenállása alakította 
ki, azért olyan a szociális magatar
tása is. Nagyon találó annak a ma
gyar államférfiunak a megállapítása, 
hogy mindég az az érzése támad,

beszámolója Léván
Vannak, akik az egység azellemét bontani 

igyekeznek, a cáklyáaok, a reakció, nálunk 
pedig azok, akik egy év előtt még a rolnicka 
jazda piros nadrágjában lovagoltak a cseh 
ünnepélyeken, a volt agrárok, akik azt han
goztatták, hogy lélekben cseh — nyelvben 
magyar, vagy a kommunisták, akik .reszkess 
burziuj*  jelszavakkal vonultak fel az utcán. 
Etek a mi plrtunk egységét meg nem bont
hatják I

Jsross Andor is megmondta, hogy radika
lizmusban nem lehet minket túllicitálni, el
megyünk mi a msgyar népi eszme megva- 
lósitásának legvégső határáig is. de az ezer
éves szentistváni alkotmánytól el nem tán- 
torodunk. Mi magyar életformát, magyar szo
kásokat és magyar tartalmat akarunk a 
msgyar hazában. Idegen eszmékre nincs 
szükségünk I Egységűnket meg kell őriznünk 
továbbra is, rajtunk a ma még rabságban 
élő magyarok szeme, nekünk kell rajtuk is 
segíteni 1

Ezután
dr. Oürtler Dénes 

képviselő állott szólásra. A felvidéki szellem 
ma azt dokumentálja — mondta többek kö
zött — hogy mi húsz éven keresztül meg
tanultuk az összetartást és nincs erő, amely 
azt megbonthatná, mert mi tudjuk, hogy 
eredményes munkát hazánk érdekében nem 
(elaprózódással, hanem csak egy erőteljes 
nemzeti összefogással fejthetünk ki.

Nsm lehetünk nyilasok, mert azok forra
dalmat hirdetnek, pedig a forradalomból elég 
volt, a forradalom az oka annak is, hogy 
Stett István birodalma’ szétdarabollák. A 
forradalom nem tud építeni, csak rombolni. 
Mi külföldi mintára sem akarjuk felépíteni 
az orizágot, mi a magyar természetnek meg
felelő magyar forma szerint akarjuk élni 
életünket és magyar mi ta szerint tovább 
építeni országunkat. A mi eszményünk a 
Gtmbös—D irányi—Imrédi—Teleky által hir
detett és képviselt keresztény—nemzeti és

ha felvidéki paraszttal vagy zsellér
rel beszélget, mintha Amerikát járt 
magyar állna előtte. Tagadhatatlan, 
hogy a felvidéki magyar nemzeti és 
emberi öntudata nagyon megerősö
dött és örülünk annak, hogy a tria
noni magyarok egyrésze már el is 
ismeri, hogy az itteni magyarok ha
zafias érzése szinte már tüzel.

Megértéssel kell közeledni az úgy
nevezett felvidéki szellemhez, elmé
lyedni gondolataiban, akkor bárki 
megállapíthatja, hogy távol áll tőle 
a corpus separatum további fenn
tartása és a felvidéki szellem leg
markánsabb képviselőinek lesz a 
legnagyobb öröme, hogyha a lelki 
összeforradás minél gyorsabban tör
ténik meg. Éhez azonban nem jut
hatunk el az elzárkózás, a társadalmi 
kasztokra szakadás révén. Tessék 
elkeveredni az emberek között mind
két részről és mélyebben beletekin
teni egymás leikébe, ez bizonyára 
nagymértékben előmozdítja majd a 
közös szellem kialakulását, amelyre 
oly nagy szüksége van hazánknak.

A kétévtizedes elnyomatás a fel
vidéki magyarokra tisztitó tűz volt, 
amelyből az igazi magyar lelkek 
megujhodva kerültek ki (a gyöngék 
nem bírták ki és megadták magu
kat az idegen eszméknek); ezt a 
megújhodást szeretnénk most az 
egész országra átvinni. Csupán eny- 
nyiből áll az a sokat vitatott felvi
déki szellem!



B A R S 3

ssociá is irányzat, ezért támogatjuk a Teleky 
kormányt is

Az iparigazolványokról szólva kijelentette 
Gürtler képviselő, hogy nyugtalanságra nincs 
ok, mert a tévedéseket orvosolni fogjak, 
egyébként minden problémát csak a törvé
nyek keretében kívánjuk megoldani.

Komzsik József Zaeliz üdvözletét tolmá
csolta a szónokoknak és a zselizi Járási 
székha’v megszüntetését panaszolta. Boros 
Béla, C'uvara László, Juhász Ernő, Rápcl'.i- 
Nagy Tibor, Hámornyik János és Nagy Gyula 
különböző kérdésekkel foglalkoztak, Bella 
László a dohánybeváltó egyik tisztviselőjének 
antiszociális magatartását panaszolta fel. A 
gyűlés felháborodva vette tudomásul a beje
lentést és a legerélyesebb vizsgálatot és in
tézkedést helyezte kilátásba ebben az ügyben.

Végül egyhangú Hkesedésssl elhatározta 
a gyűlés, hogy vezérét, Jaross Andort távi
ratban üdvözli és őt régi hűségéről és ra
gaszkodásáról biztositjs.

Megalakult a rk. 
egyházközség vezetősége.

Az illetékes egyházi hatóság jóváhagyta a 
lévai rk. egyházközségi választást. Az egy
házközségi képviselőtestület alakuló ülését
f. hó 7-én este tartotta Mischák István plé
bános. szentszéki tanácsos, egyházi elnök 
vezetésével. A hivatali eskütétel után a vá
lasztás folyt le egyhangú eredménnyel. Vi
lági elnök dr. Kmoskó Béla, aleinök Dodek 
János, gondnok Weszely János, jegyző 
Heckmann István, pénztárnok Éder Kálmán

Az egyházközség tanácsa : Czibula Károly, 
Dodek János, id. Fraich József, Horatsik 
Pál, Kiéin Ödön, Kleiszner Pál, Koperniczky 
Kornél, Letccha István. S'ugel Béla, Vojtás 
István ; DÓttagok : Bőhm Vilmos, Ghimessy 
Mihály, Kostyek József, Hulley János, Szabó 
Vilmos.

A tanácsnak hivatalból tagjai még az egy
házi és világi elnök, a gondnok, jegyző és 
pénztáros.

Ezután a szakbizottságok megválasztása 
kerüli sorra, szintén egyhangúan.

Felszólamlási bizottság: elnök dr Kmoskó 
Béla, tagiai Csuvara László, Jánossy István, 
Kovács Jenő, Surányi Béla,

Az esperesi k'rü'et Actio Katolika taná
csába kiküldött Letocha István.

A helyi A. K. szakosztályai:
Hitbuzgalmi szakosztály: Elnök Kovács 

Jenő, tagok Slugel Bél*,  Weszeiy János, 
Jankovics György. Koskó Erzsébet.

Kulturszakosztály: Elnök Kleiszner Pál, 
tagok Böhm Vilmos, Heckmann István, Szabó 
Vilmos.

Szociális és ksritás2i szakosztály: Elnök 
dr. Germán István, tagok Dunajszky Sándor, 
Reindl Károly, Györgyi Jenő.

Sajtószakosztály : Elnök Koperniczky Kor
nél, tagok Surányi Béla, Hulley Jánor, Pra- 
chár István.

Szervezési szakosztály : Elnök Horatsik 
Pál, tagok Jánossy István, Gzibula Károly, 
Csuvara László.

90nd kopog az aöíakon 
S a szemem rámered vakon: 
9Jlar minden mindegy, jöjj, jöhetsz 
Van még, mit innen e(vihetsz ?

Jdozzám se férsz, csak nézz körűi, 
Dfta minden féreg itt örii(,
Xús dáridóöa kezdenek : 
fjpróra tépik kekkemet.

RADVÁNY1NÉ RUTTKAY EMMA.

A miniszterelnök személyes érdeklődése 
vármegyénk viszonyai iránt

Gróf Teleki Pál miniszterelnök vasárnap 
vármegyénk több helyén nem hivatalos láto
gatást tett, hogy közvetlenü', személyes ta
pasztalatokat szerezzen a körviszonyokról. A 
miniszterelnök szombaton a Zseliz határában 
táborozó győri cserkészeket látogatta meg, 
az éjszakát pedig gróf Révay István egye
sültpárti elnöknél, Tajnasárin töltötte.

Vasárnap délben egy órakor Verebélyröl 
érkezett a miniszterelnök személyi titkára, 
Incze Péter és gróf Révay István kíséretében 
Lévára, ahol a vármegyeháza előtt Koczor 
Gyula főispán üdvözölte A miniszterelnök 
fogadására megjelentek még a vármegye ré
széről Siska Dizső alispán, Gaspiretz Bé’a 
vm. főjegyző, továbbá báró Majthényi László 
felsőházi tag, Schubert Tódor kormányfőta
nácsos, vitéz Bstblenfslvay Károly ezredes, a 
vármegyei vitézi szék kapitánya, Faragó Ödön 
alezredes, járási katonai parancsnok, Mijláth 
László főszo’gebiró, dr. Kmoskó Béla köz
jegyző és mások.

A fogadás után a miniszterelnököt a vár
megyeháza nagytermébe kisérték, ahol három

Léva megyei várossá alakulása
Jelentettük már, hogy a belügymiri»2ter 

dr. Lehotzky Brúnót, Kaposvár polgármester
be yeltes főjegyzőjét Léva polgármesterévé 
nevezte ki. Az uj polgármester e hét elején 
megérkezett Lévára és megkezdte a tájéko
zódást a város közélete iránt.

Amint kaposvári laptársunk Írja, dr Le- 
botzky Brúnót Kaposvár társadalma nagy 
szeretettel búcsúztatta Lévára való távozása 
alkalmával.

Dr. Lehotzky Brúnó tegnap tette le a hi
vatalos esküt Sáska Dezső alispán előtt. Lé
vának megyei várossá va ó átalakulása e hó 
15 ével kezdődött s az uj polgármestert 22 én, 
szombaton délelőtt megtartandó díszközgyű
lés kereteben iktatják be hivatalába.

A beiktatáson Kaposvár társada'ma is nagy
számban lesz képviselve, mart értesülésünk 
szerint nsgybarcsai Barcsay Ákos, Somogy- 
megye főispánjának vezetésével negyven tagú 
küldöttség érkezik autokaron 21 ér, pénte
ken este Lévára.

A kalmunk volt az uj polgármester úrral 
hivatalában beszélni. Kijelentette, hogy pro
gramot nem adhat, mert legelsősorban is a 
város életével és követelményeivel kell meg
ismerkednie. Legelső és legfontosabb felada
tának tartja a város beliő adminisztrációjá
nak az átszervezését, mert csak ennek meg
alapozása után lehet egészséges városi mun
kát folytatni és azt a missziót elvégezni, 
amely a visszacsatolt felvidéki részre és 
benne Léva városára is vár az anyaország
gal való lelki egybeolvadás elősegítésével. A 
megyei város életét egyébként az első köz
gyűlésen fogja ismertetni. Közérdekű mun
kájában a város minden hivatott tényezőjé
nek szives jóakaratát és támogatását kéri.

Léva megyei várossá való alakulásával kap 
csolatos egyes szervezeti és ügyviteli válto
zásokról a polgármester úrtól a következő 
tájékoztatást kaptuk:

Léva városa, mely a megszá lás idején 
1923. január hó 1-től nagyközséggé volt visz- 
szafejlesztve a M. kir. Minisztériumnak 1939. 
évi junius hó 23 én kelt 6490—1939. M. E. 
számú rendeletével 1939 évi ju ius hó 15. 
napjával a megyei varosok közé Boroztatott. 
Mindaddig, amig a hatályos jogszabályok alap
ján a megyei város képviselőtestülete meg 
nem alakú’, a 9330—1938. M. E. sz. rende
let alapján megalakult képviselőtestület mű
ködik.

A városi (községi) tanács jogköre a me
gyei várossá való alakulás napjával meg
szűnt, illetve az egyéni hatóságot képviselő 
.Léva megyei város polgármesteréire szál
lott át az 1929. évi XXX. te. idevonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően. 

óráig közvetlen hangon elbeszélgetett a ható
ságok vezetőivel, a gazdák, iparosok, mun
kások stb. képviselőive', informáltatta magát 
Léva és vidéke problémáiról.

A miniszterelnök Léváról Ipolyságra uta
zott gróf Révay István kíséretében. Hozzájuk 
csatlakoztak Koczor Gyula főispán és Sáska 
Dezső alispán A miniszterelnököt az ipoly- 
sági járás nevében Gálffy Ernő főszo'gabiró, 
majd dr. Silkovszky Jenő országgyűlési kép
viselő köszöntötte. A miniszterelnök itt a 
Honli Kaszinó termében folytatott megbeszé
lést az ipo’ysági és a környékbeli pártveze*  
tökkrl csaknem nyo'c óráig. A megbeszélés 
után dr. Salkovszkv képviselő lakásán tea 
volt, ameiven a miniszterelnökön és kísére
tén kivül számos kisgazda és munkás is 
résztvett. A miniszterelnök 9 órakor titkárá
val visszautazott a fővárosba. A miniszter
elnök ilyetén helyszíni tepasztalatgyűjtését a 
lakosság a legnagyobb megelégedéssel fogadta 
s annak bizonyára meg lesz a következmé
nye és jótékony hatása a különböző problé
mák megoldása tekintetében.

Az eddig is ellátott községi ügyeken kivül 
a megyei város hatósági ügykörébe tartoz
nak I fokon egyebek között a következő 
ügyek : árvaszéki, iparügyek, rendőri büntető 
es községi bírósági ügyek, építési ügyek, ka
tonaügyek, hadirokkantak és hadigondozottak 
ügyei, mezőgazdasági cselédbiztositás, tűz- 
rendészeti ügyek.

Tekintettel arra, hogy az egyes városi 
ügyosztályok jelenlegi elhelyezése átmeneti
leg más közhivatalok elhelyezésének kérdé
sevei kapcsolatos, ezen elhelyezés ideiglenes 
jellegű és mihelyst a városi ügyosztályok el
helyezése végleges mego dást nyer, a város 
közönségét erről külön tájékoztatjuk.

A megyei várossá való alakulással kap
csodban 1939. évi julius hó 15. napjától a 
város által szedhető bor és husfogya«ztási 
edók g M. kir. Pénzügyminisztérium 200— 
1939. P. M. számú sz. rnndelete 1. függelé
kében közölt árszabás II. oszt, szerinti díj
tételei helyett az I. oszt, szerinti tételekben 
fizetendő.

Vármegyénk 
közállapotai az alispáni 
jelentés tükrében

(4)

A m. kir. belügyminiszter ur a vármegye 
területén 19 közegészségügyi kürt alakított 
és 3 községi orvosi állást rerdszeresitett. 
Ezeu közegészségügyi körök székhelyére és 
községi orvosi ti ásókra 22 orvost nevezett ki.

As elmúlt félév folyamán a kőtelező him
lőoltások, valamint diphtéria elleni oltások 
lezajlottak.

Folyó év február havában a vármegye rá
szorultjainak rendelkezésére 12.900 kg zöld
keresztes ingyen cukor adatott ki szétoaztás 
céljából. A tejsegélyre rászorultak részére 
20.874 P értékben történik zöldkeresztes tej- 
kiutalr s.

Egészségvédelmi szolgálat (söldkeresztes 
szolgálat) az alábbi községekben működik: 
Ioolyság. Vámosmikola, Nagymaros, Szob, 
Zieliz, Léva, Verebély községekben. A vá- 
mosmikolai, a szobi és nagymarosi régebbi 
beszervezett egészségvédelmi szolgálat, az 
ipolysági, zselizi, lévai és verebélyi egészség
védelmi (zöldkeresztes) szolgálat újonnan 
megszervezetett, melyek közül Ipolyságon és 
Verebélyen 26.000 Pengő, Zselizen pedig 16 
ezer P állami költséggel egészségház épül 
fel. Az egészségvédelmi szolgálattal kapcio- 



latos munka csecsemő és terhesek, valamint 
tbc-sek és nemi betegek tanácsadáséra, a 
védőnői munka pedig a családlátogatásokra 
ssoritkozik. Mindazon községekben, ahol a 
zöldkereszt mozgalom megindul, ott minde
nütt közszeretetnek örvend és máris látszik 
a kitűnő szolgálat eredménye.

Anya- és cseetemővédő intézet kettő van 
a vármegye területén, Lévén és Drégelypa- 
lánkon, amely intézetek keretén belül kizá
rólag anya- és csecsemővédő tanácsadás 
folyik a lakosság közmegelégedésére.

Folyó év május havában cigányrazziát tar
tottunk. Az alkalommal a m. kir. csendörség 
és a községi elöljáróság bevonásával bizto
sítottuk a cigányoknak a cigánytelepen való 
tartózkodását A bizottság minden cigányte
lepet felülvizsgált. A helyszínen a bizottság
gal az illetékes körorvos is megjelent. A 
bizottság ellenőrizte mindazoknak a rendel
kezéseknek a végrehajtását, amelyek a cigá
nyok es cigánytelepek rendbehozására ki 
lettek adva. A szükségesnek tartott rögtöni 
intézkedéseket a helyszínen foganatosítottak. 
El lett rendelve, hogy minden 14 éven felüli 
cigány nemre való tekintet nélkül bankóra 
és lueszre és vére Wsssermann ésWeil-Fé- 
liz reakcióra az 0. K. I utján megvizsgá
landó. Az elöljáróság és a körorvos kötele
sek a cigánytelepeket hetenkint megvizsgálni 
és arról szóló jelentésüket, valamint tényke
désüket Írásban a főszolgabírónak beterjesz
teni. A cigányrazzia, valamint a cigányok, 
cigánytelepek rendbehozatalára tett intézke
dések azért váltak azükségessé, hogy a vár
megye lakosságát részben kiütéses tífusszal, 
részben pedig a nemi fertőző megbetegedé
sekkel szemben megvédjük

Léva éa Ipolyság községekben a Magyar 
Vöröskereszt Egylet vöröskereszt tanfolya- 
lyamot tart.

„Msgyar a Magyarért- költségén Léva vá
rosból 5—6 éves gyermekek közül 17 gyer
meket Balatonzamárdi nyaralótelepre küldött 
üdülés céljából.

Nemi betegség miatt egy egyént utaltunk 
kórházi kényszerkezeléare. Két sérült utalta
tott Pasteur intézetbe

Orvosrendőri eljárás volt két esetben. Fel
sőbbhatósági kiküldött 6 esetben látogatta 
meg vármegyénket Magzatelhajtás miatt egy 
esetben indult meg eljárás.

Az állategészségügy terén kevésbé jó a 
helyzet.

1) Lépfene 13 községben, 13 udvarban lé
pett fel, megbetegedett 1 ló és 12 szarvas
marha, elhullott 1 ló és 12 szarvasmarha. 
A betegség két községben áll fenn.

2) Sercegöüszök fellépett 4 községben, 4 
udvarban, megbetegedett 4 szarvasmarha. A 
betegség egy községben áll fenn.

3) Ragadós száj és körömfájás fellépett 5 
községben, 10 udvarban. 244 szarvasmarhán, 
gyógyult 241, elhullott 3 drb, fennáll 1 köz
ségben.

4) Ivarszervi hólyagos kiütés: fellépett 2 
községben, 4 udvarban, 7 lovon, gyógyult 7 
ló. Mindenütt megszűnt.

5) Rühösség lovon 7 községben, 7 lovon 
lépett fel, gyógyult 4 ló, fennáll 3 községben. 
Juhon 1 községben lépett, 40 állaton, gyó
gyult 40.

6) Sertéspestis fellépett 6 községben, 27 
udvarban, 144 állaton, gyógyult 19, elhullott 
114, fennáll 4 községben.

7) Sertésorbánc fellépett 10 községben, 16 
udvarban, 27 állaton, gyógyult 6 drb. Fenn
áll 7 községben.

8) Baromfikolera fellépett 1 községben, 1 
udvarban, 23 állaton; gyógyult 7, elhullott 
16. A betegség megszűnt.

A mezőgazdasági viszonyokra nézve a kö
vetkezőket jelentem :

A vármegye mezőgazdasági irányítását a 
Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó m. 
kir. gazd. felügyelőség látja el, melynek ve
zetője Horváth Atadár m. kir. gazdasági fel
ügyelő. A vármegye mind a négy járásába 
be van osztva egy-egy Járási felügyelő, és
pedig Lévára Kárász József. Verebélyre 
Winkler Bertalan, Ipolyságra Jády Károly és 
Szobra Bukucs Imre. A járási szolgálat ren
desen ellátható, de a vármegyei központi

Toisztölöm a
.kormányzó 7£rat...

Egy lévavidéki földműves asszonynak 
nagy bújában az a gondolata támadt, 
hogy panaszával egyenesen a Kormányzó 
Úrhoz fordul. Neki is fohászkodott a 
nagy munkához, a gyerekek irkájából 
kiszakított három lapot és el is végezte 
a nagy feladatot, feltárta nagy baját a 
családi földekkel, az adósságokkal, a 
dögledező malacokkal és a kiszenvedett 
tehénnel kapcsolatban.

Panaszos írását a szokásos magyar 
tisztességmegadással kezde, amint az már 
itt a Garamvölgyén is szokás Bizo
nyára meg is örült neki a jóságos Kor
mányzó Ur. Főméltóságu hitvesével együtt, 
mert a levélíró róla sem feledkezett meg, 
Írván cképpen:

s Kedves Főméltóságu Kormányzó Ur! 
Tisztölóm mind a ketőjüköt a Főméltó
ságu asszonnyal együtt jó egészséggel ne 
tessék haragudni, hogy levelemmel ter
helem Főméltóságu Kormányzó Ur éle
tét, de nem bírom már a kint, amely reám 
nehezedik . . ./«

A Kabinetiroda a hosszú levelet le- 
küldte Lévára és az illetékes hivatal 
már meg is kezdte a panasz orvoslását. 
A Kormányzó Ur, a magyar nép atyja 
országépitő munkájában gondol még az 
egyszerű paraszti asszony emberi sor
sára is !

Ky.

szolgá'at a mindegyre jobban tornyosuló 
munkatömegek miatt, különösen a felszapo
rodó albizottsági, ingatlanforgalmi ügyek mi
att a személyzet szaporításával lese megold
ható. Éhez hozzájárul még az is, hogy a 
vármegvei székház bizonytalan elhelyezése 
miatt nincs megfelelő és elegendő irodahe
lyiség.

A gazdák fötermelése a kalászos vélemé
nyeken nyugszik, fő eg búzát és tavaszi sör
árpát termelnek. Ennek egyik oka az, hogy 
a talaj és éghajlati viszonyok főleg ennek 
kedveznek. Másik oka lehet, hogy a cseh 
uralom alatt a búzának jó ára volt. Cukor
répát meglehetős nagy területen termelnek, 
amire buzditólag hat a vármegyében levő 
cukorgyár és hogy hosszú évek átlagában 
nagy átlagtermések érhetők el. Rozsot és 
burgonyát nagyon keveset termelnek, erre a 
talaj nem is nagyon alkalmas. Tengerit saj
nos keveset termelnek a ezt a két fő kalá
szos termény rovására rendkívüli módön kell 
majd fokozni. Azt hiszem, azért termelnek 
ily kevés területen tengerit, mert a sertés
tenyésztés nagyon elmaradott és másik ok 
lehet az is, hogy a gazdák körében nagyon 
elterjedt az egyke és nincs gyerek, akivel 
a kapálást elvégeztethetnék. Takarmányter
melés meglehetősen kevés, ennek oka az le
het, hogy rét meglehetősen nagy területben 
áll rendelkezésre. D: mindenesetre az állat
tenyésztés fejlesztésével igyekezni fogunk a 
takarmány termelést is fokozni. Lucerna jó
val kevesebb, mint amennyi azükséges lenne 
s ennek okát abban látom, hogy a cseh 
uralom alatt nem tudtak jó magyar lucerna
magot beszerezni, hanem Franciaországból 
behozott, főleg északafrikai lucernamagot ve
tettek a az a mi szélsőségéé kiimánkat, fő
leg erős teleinket nem birta, már az első év 
után erősen gyomosodott és hamarosan ki 
is pusztult.

— KI TUD RÓLA ? Dvorszky István 26 
éves zsitvagyarmati süketnéma szabó kerék
páron április 4-én a községből eltávozott és 
azóta életjelt nem adott maga felöl. Körözé
sét e'rendelték.

K0LONFÉLÉK_J
— KINEVEZÉSEK. A Kormányzó Ur dr. 

Valló Jánost, a lévai járásbíróság vezetőjét 
járásbirósági elnökké, dr. Marisa Dénes tan
ügyi titkárt, lévai tanfelügyelőt, tanügyi ta
nácsossá, dr. Kocsiss Bála rendörfogalmezót 
rendőrkapitánnyá és dr. Márk Ferenc rendőr
fogalmazógyakornokot segédfogalmazóvá ne
vezte ki. A lévai rendőrség detektív osztályán 
Sáry litvánt és vitéz Pallér Józsefet a XI. 
fizetési osztályba nevezték ki.

— KÉSZÜL A CSEH FÖLDREFORM 
MAGYAR REFORMJA. As illetékes hivatal 
megkezdte vidékünkön az egyes községek 
föld és ház statisztikai adatainak öaszeirását, 
amelynek alapján fogják elkészíteni azután 
a juttatási javaslatokat. Nevezetesen, hogy a 
rendelkezésre álló fö'dterületeket kik között 
és milyen arányban fogjak felosztani. Ezzel 
a kérdéssel kapciolatban nagy probléma 
merült fe, mégpedig a lévavidéki majorok 
mezőgazdasági alkalmazottainak, béreseinek 
életaorsa. Itt van p. Gényo puszta 320, Lök 
puszta 237, Dobogó puszta 195 lélekkel. 
Génye leietszam tekintetében felülmúlja 
egyik-másik egykéa garamvölgyi község 
lakosságának számát. Ho.yha a puszták 
magyarjait kihigyják a mostani földreformból, 
egészen bizonyos, hogy e>ez a keoyérnél- 
kül maradt családok a lévai munkanélküliek 
amúgy is szokásos nagy számát (az aratási 
muakak után) fogják gyarapítani ; ami 
sem nemzeti sem pedig szociális szempont
ból nem kívánatos. Magyar nemzeti szem
pontból az vona a legkívánatosabb, hogy 
ezen az egykázö vidéaen legelsősorban is 
a sokgyermekes családok életének alapját 
vetnék meg a most készü ö földreform so
rán. Itt a határszélen legelsősorban is arra 
van szükség, hogy a lakosság biztos egzisz
tenciájának érzetében a magyar nemzethez 
és a magyar államhoz hűséges és politikai 
túlzásoktól mentes legyen. A lö’dek kiosztá
sa során ezt mindenek felett figyelemre kell 
méltatni és földhöz juttatott kis embereket, 
a azociális tekintetben gyöngéket termelő 
szöveikezet létesítésével keli megerősíteni 
és életkép sasé tenni. A kisemberek földjein 
szükséges gazdasági munkákat ez a termelő 
szövetkezet végezhetné el, amelybe bele 
nevelnék őket. A termelő szövetkezet műkö
dése révén természetesen a terméshozam is 
magasabb lenne. Egyébként a magyar állam 
által a földreform céljára lefoglalt földeken 
most az aratás után a tarlószántást hivatal
ból végzik el, hogy az okszerű talajművelőé 
ne szenvedjen hátrányt. Illetékes helyen 
arról panaszkodnak, hogy a hivatalokat 
olyan kérdésekkel ostromoljak és ezzel a 
munkát hátráltatják, amely kérdésekre köz
ségükben, a jegyzői hivatalban ia felvilágosí
tást kaphatnak.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT" moz
galom lehetővé tette, hogy a Budapest szé
kesfőváros iskolánkivüli népművelési bizott
sága által Balatonlellén rendezett népmüve- 
lésügyi tanfolyamokon a felvidéki tanitóság 
is részt vehessen. Birs és Hont k. e. e. vár
megyék tanítóságát az első junius 20 tói 
28 ig tartó tanfolyamon Fája Tiborné, Szabó 
Erzsébet, Szabó I oné és Nigy Jolán, a má
sodik julius 1-től 8-ig tartó tanfolyamon 
Dóka Sándor, Djdik László és Lányi József 
képviselték.

— A SZLOVÁKIAI UTAZÁS UJ RENDJE- 
A budapesti szlovák követség a Szlovákiába 
utazók tájékoztatására közli: Vizűmért nem 
szükséges személyesen megjelenni, az útle
velet levélben ii be lehet küldeni. Vízum
illeték : félévi állandó vizűm lő, egyszeri be
utazásra szóló vizűm 8, egyszeri beutazásra 
szóló vízum 1. az. útlevélre, szegénységi vagy 
arcképes vasúti igazolvány bemutatása mel
lett 2.20, fürdövizum 2.20, egyszer átutazó
vízum 2.20, oda-visszaútra szóló átutazóví
zum 440 pengő. Postai szállítás esetén 
postaköltség fejében 1.30 pengő küldendő be. 
Az előre be nem küldött illetéket utánvéttel 
szedik be. Az útleveleket a követség posta
fordultával visszaküldi.
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— TANÍTÓK TANFOLYAMA. A vissza*  
csatolt részek tanítósága részére Léván ren
dezett tanfolyam e héten nyilt meg az áll. 
polgári iskola tornatermében. Hétfőn ismer
kedési est volt a Lévai Kaszinóban, ahol 
Beluch Imre endrédi ig. tanító üdvözölte az 
előadókat, Schubert Tódor kaszinói igazgató, 
kormányfőtanácsos pedig a tanfolyam min
den résztvevőjét köszöntötte városunkban. 
Heckmann István a lévai tanítóság üdvözle
tét tolmácsolta. A köszöntőkre Padányi Frank 
Antal tanügyi főtanácsos (Budapest) válaszo't 
hasonló melegséggel. Sserdán este fél 7-kor 
a tanfolyam résztvevői az országzászló előtt 
tisztelegtek. Hec'tmann István beszéde után, 
amelyben fogadalmat tett a tanítóság nevé
ben a hazafias, nemzeti szellemű népoktatás 
mellett, Beiuch Imre lelkes beszéd kíséreté
ben elhelyezte a tanitóság díszes koszorúját 
az országzászló talapzatára. A tanitók ének
karának Himnuiz-éneklésével nyert befeje
zést az üonepály, amelyen a hatósápok és a 
közönség is képviselve volt.

— GYÁSZHIR. Özv. Demény Ernőné, 
született Dömötör Hermin, áldásos életének 
86. évében rövid szenvedés után elhunyt. A 
megboidogu t, tiszteletben álló matrÓDában 
özv. Patróa Sándorné, szül Demény I'ons, 
Demény Jolán és vitéz Demény E'emér 
budapesti cseodőrőrnagy édesanyjukat gyá
szolják.

— FELHÍVJUK a Léván tartózkodó Honsz 
és Frontharcos csoport összes tagjait, hogy 
állásigénylés bejelentése céljából az összes 
személyi adataikkal, az irodában Fereocz 
József u. 10. (kasznársági épület) haladék 
talanul jelentkezzenek. — Ügyv. igazgató.

— felhívás léva város katholi 
KUS KÖZÖNSÉGÉHEZ. Teltintettel »rr», 
hogy a Becsben megvont országhatárok 
miatt ez évben sem Selmecbányára, sem 
Garamszentbenedek^ szokott bucsújáró he
lyeinkre nem mehetünk, mindkét Kongregáció 
vezetőlége e határozta, hogy az idén N*gy-  
boldogasszony üinepén, augusztus hó lóén 
bucsujárást vezet a felszabadult trianoni 
határon át Esztergomba, a Bizilika bucsu- 
napján. Minket lévaiakat, annál ia inkább 
kötelez ezen búcsún való megjelenés, mert 
ez alkalommal fogjuk felejthetetlen prépost- 
p’ébánosunk Báfhy László nyughelyét is fel
keresni é« hazai virágokkal megkoszorúzni, 
amelyet elhunytékor « cseh szuronyok miatt 
meg nem tehettünk. Ezért szeretettel kéri a 
Kongregációk vezetősége a kaiholikus hívők 
minél nagyobb számban va'ó jelentkezését. 
Útiköltség oda és vissza 3.30 Pengő, autó
busz 20 fillér. Indulás augusztus 15 én reg
gel 6 óra 32 perckor, visszaérkezés este 
9 óra 37 perckor. Jelentkezés a sekrestyé
ben: Akács József egyházfiánál.

— UJ VÁMBEMONDÓ ŐRS. A M.g,ar«d. 
ról Szártó felé vezető utón „M. Kir. vám
bemondóőrs Hnmagyarad*  elnevezéssel a 
lévai fővámhivatal felügyelete alatt uj vám
bemondó őrsöt állítattak fel.

— NAPKÖZI OTTHONOKAT LÉTESÍ
TENEK. A .Magyar a magyarért" mozgalom 
felvidéki munkásságának egyik fontos felada
tául tekinti a segélyezés intézményes gya
korlását és arra törekszik, hogy az anyaor
szág áldozatkészségéből rendelkezésre álló 
összeg segítségével maradandó eredményeket 
érjen el. Ennek a célkitűzésnek megfelelőleg 
a mozgalom központi muokabizoltsága te
kintélyes összeget biztosított a felszabadult 
területen való napközi otthonok létesítésére. 
A munkabizottság a m. kir. beiügymioiszte- 
rium illetékes ügyosztályával egyetértésben, 
a m. kir. tisztifőorvos és a szociális előadó 
előterjesztésére Bars és Hont vármegyék 
területén a következő helyeken tervez nsp- 
közi óvoda létesítését: Léva, Nagysalló, Zse- 
liz, Csata, Óhaj és Ipolyság. Az ehez szük
séges összeg, összesen 46.000 pengő kiuta
lása iránt intézkedés történt, valamint meg
történt minden intézkedés a szükséges épít
kezési vagy átalakítási munkálatok haladék
talan megkezdésére.

— AZ EGYKE ELLEN. Komárom várme
gye közigazgatási bizottságának ülésén elha
tározták, hogy az egyke ellen mozgalmat in
dítanak és ezzel kapcsolatban feliratban ké
rik a kormánytól az örökösödési törvény mó
dosítását.

— DRÁGÁBB LETT A HÚS IS. Léván a 
kenyér árának emelése után a mészárosok is 
felemelték a hús árát. Ugylátszik, hogy a 
kormány meg akarja akadályozni a drágu
lási folyamatot és bele kíván nézni ebbe a 
problémába. A földm. min. ugyanis leiratot 
intézett a városokhoz, amelyben kérdést in
téz aziránt, hogy milyen illetékek, dijak stb. 
terhelik a levágásra kerü'ő állatokat. Az ada
tok összegyűjtése után kormányintézkedéssel 
fogják a kérdést szabályozni.

— HÁZASSÁG. Dr Fenyves Samu vere
bélyi vezetőjáráabiró ás Bojiza Margit Zseliz,
f. hó 11-én házasságot kötöttek.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT- iroda 
köszönettel nyugtázza Lsufer Sindor, Láva 
5 P adományát.

— A VILÁGHÁBORÚ LEGFIATALABB 
HŐSE, Harcos Hegei József lövészmester 
ma este az Iparoskörben meglepően szen
zációs mutatványaival csodálatba ejti a kö
zönséget. Beléptidij tetszés szerint.

— AZ IPAR GYAKORLÁSÁNAK MEG
KEZDÉSE körül az iparügyi miniszterhez 
beérkezett jelentések szerint kétség merült 
fel abban a tekintetben vájjon az ipar 
gyakorlását az 1922: XII. te 42. § bán 
megállapított időtartam eltelte után az 5850
1938. M E számú rendelet rendelkezései 
ellenére is meg lehet-e kezdeni, avagy sem. 
Az egyöntetű és helyes eljárás biztosítása 
végett az iparügyi miniszter úgyis mint ke
reskedelem- és közlekedésügyi miniszter, a 
következőket rendelte el: Az 1922 : XII. te. 
42 § a szerint, amennyiben az elsőfokú 
iparhatóság a folyamodót az iparigazolvány 
iránti kérelem elutasításáról a beadvány 
benyújtásától számított 15 nap alatt, képe
sítéshez kötött iparoknál harminc nap alatt 
nem értesíti, illetőleg a fennforgó hiányok 
pótlására nem hivja fel, folyamodó az ipar 
gyakorlását — hacs«k valamely törvénv 
másként nem rendelkezik — megkezdheti. 
Az 5850—1938. M E. sz. rendelet értelmé
ben azonban további rendelkezésig ipariga- 
zo’ványt vagy iparengedélyt kiadni nem 
szabad és ez alól a rendelkezés alól csak 
az illetékes miniszter tehet kivételt. A ren 
delkezés következtében az iparhatóság csu
pán akkor adhatja ki az iparjogositványt, ha 
az illetékes miniszter előbb az általános 
ti tószibály alól kivételt engedélyezett. A 
helyes jogszabálymagyarázat szerint tehát 
mindaddig, ami? az illetékes miniszter az 
5850—1938 M. E. sz. rendelet 2 §-a ér
telmében kivételt nem tett, a folyamodó sz 
ipar gyakorlását mév az 1922 : XII. te. 42. § a 
alapján sem kezdheti meg. Más a helyzet 
abban az esetben, ha az illetékes miniszter 
az iparigazolvány kiadására irányuló bead
ványt az iparigazolvány kiadására vonatkozó 
engedélyével együtt megkü'di az illetékes 
iparhatóságnak, avagy a folyamodó az 5850 
—1938. M E sz. rendelet 2. § ában érn i- 
tett engedély birtokában kéri az illetékes 
iparhatóságtól az iparigazolvány kiadását. 
Ilyen esetben a folyamodó a miniszteri le
iratnak, illetőleg a kérvénynek az iparható
sághoz érkezésétől számított 15 nap, képe
sítéshez kötött iparnál harminc nap eltelte 
után az ipar gyakorlását megkezdheti, feltéve, 
hogy az emlite't időtartam alatt az iparha
tóság som kérelmének elutasításáról cem 
értesítette, sem fennforgó hiány pótlására 
fel nem hívta. Engedélyhez kötött ipar gya
korlását az 1922 : XII te. 42. §-ának (4) 
bekezdéséből kitünően — az iparengedély 
kézhezvétele előtt nem lehet megkezdeni. A 
beadott fo’yamodvánvok körű i eljárásra to
vábbra is a 7711—1939. K. K. M. sz. ren
delet rendelkezéseit kell alkalmazni. (16.961 
—1939. Ip. M) (Községi közlöny.)

— A LÉVAI MAGYAR AKADÉMIKUSOK 
KÖRE julius 16-án, vasárnap d. e. 11 óra
kor közgyűlést tart, melyen az egyesület ke
gyelettel adózik a nemrég elhunyt Vida Zol
tán emlékének. Utána a tagok ünnepélyes 
keretek között megkoszorúzzák a sírját.

— ÉLETMENTŐ DIÁK. Vasárnap a lévai 
uszodában egy katona az ugródeszkáról a 
vizbe ugrott, de úszni nem tudván, fuldo
kolni kezdett. Fiuster László gimnazista men
tette ki a katonát veszedelmes helyzetéből.

— ÉRDEKES AJÁNDÉK A LÉVAI MÚ
ZEUMNAK. Kittenberger Kálmán a világ
hírű afrikai utazó és oroszlánvadász, lévai 
föidink, amint arról beszámoltunk, Léva fel
szabadulása után meglátogatta szülővárosát. 
Kittenberger Kálmán ekkor megtekintette a 
városi közkönyvtárat és a múzeumot is, 
amelynek igazgatója Kriek Jenő, Kittenber- 
gernek hajdan tanára volt a lévai tanítókép
zőben Kittenberger legutóbbi látogatása al
kalmával azzal az ígérettel búcsúzott el, 
hogy majd küld a múzeumnak egy elefánt
lábból készült papírkosarat. Az Ígéreten ak
kor elmosolyodtunk, azt gondoltuk ugyanis, 
hogy Kittenberger tréfál. Nagy volt tehát a 
meglepetés, amidőn e héten valóban meg 
érkezett a nem miodennapí, egzotikus papír
kosár, preparált elefáullibból készítve. Ke
resztmetszetének átmérője 35 cm, igy tehát 
eléggé bőtorku.

— A PROHÁSZKA OTTOKÁR KÖRÖK 
SZÖVETSÉGE ez évbej augusztus 10—17 
között Kassán rendezi lelkigyakorlatait és 
kongresszusát. A lelkigyakorlatok három na
pig tartanak, külön a fiuk és kü'ön leányok 
számára. A kongresszuson a következő prob
lémakörök tárgyaltatnak mer: I. a magyar
ság gazdasági helyzete; II. társadalmi és 
szociális helyzetünk keresztmetszete; III. a 
mai magyar szel emiség arca ; IV. a kisebb
ségi és nemzetiségi kérdés Migv«rországon; 
V. a magyar katolicizmus mai helyzete. Az 
előadók az anyaország és a Felvidék legki
válóbb szellemi tényezői. A kongresszus as 
anyaországi és felvidéki fiatal értelmiség ta
lálkozója lesz, mert a felvidéki prohás?késő
kön kivül részt vesznek a kongresszuson az 
anyaországi szellemi irányok képviselői is. A 
Szövetség ezért minden komoly érdeklődőt 
szivesen lát. A résztvevőknek féiáru vasúti 
kedvezményt biztosit. A napi ellátás dija két 
pengő, az arra rászorulókat azonban a ren
dezőség hathatós anyagi segélyben részesíti. 
Az érdeklődők felvilágosításért András Ká
rodhoz, az Uj Élet szerkezztőiéhez fordul
janak (Ksssa, Deák Ferenc u. 6. I )

— A FALU ORVOSA. A falu orvosi szo
ciográfiája ez a mű. Bátorhangu, a falu 
valóságos képét adja. Ect a művet minden 
gondolkozó ea a néppel együtt érző magyar 
embernek el kell olvasnis. A falu értelmisé
gének éppen úgy, mint a városinak. Egy 
falusi orvos életét tárja elénk az iró. A 
könyv két síkon mozog: egy szépirodalmi 
és egy szociográfiái sikon. Minden olvasó 
megtalálja benne az őt érdeklő részt. Nél
külözhetetlen e könyv a falura kerülő fiatal 
orvosoknak és értelmiségieknek. Sok fölös
leges munkától, csalódástól és munkakedv- 
vesztéstöl óvja meg a fiata>, fa'ura kerülő 
értelmiséget és kijelöli az utat a helyes nép
ismerethez és eredményes orvosi és szociá
lis munkához. A könyv ára 4 pengő.

— RÉGÉSZEK A MÚZEUMBAN. A buda- 
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
Érem- és Régiségtani Intézete, valamint az 
Őstörténeti Intézet májuai látogatása után, 
most a szegedi M. kir. Fsrenc József Tudo
mányegyetem Régiaégtani Intézete látogatta 
meg a Múzeumunkat. Dr. Brenner János 
egyetemi ny. r. tanár igazgató az Intézetében 
dolgozó munkatársával, dr. Bllinth Lajossal 
tették tanulmány tárgyául gyűjteményeink 
egyrészét Mig a budapesti vendégek öske- 
ramikusai főleg a Kr. előtti évezredbe (év
ezredek ?) visszanyúló déleurópai — illyr, 
görög, mikenei — művelődési hatásokat mu
tató Hallstadti-korszak leletei, a különösen 
gazdag „magyar-Hillstadti*  periódusa iránt 
érdeklődtek — Szeged tudósai sz időben 
későbbi s a bronz- éa vaskorszak találkozó
jánál az északi befolyáat jelző Badeni-kor- 
szak szalagdiszes cserepeit keresték. Muze- 
umigazgatónk csak réveteg lelöhelyi adatok
kal tudott szolgálni főleg a vö t piarista 
gimnáziumunk gyűjteményéből származó te
temes anyagról, melyekből Brenner profeszor 
több fotográfiái csoportos fölvételt is készí
tett. BáÜnth dr. pedig az őt érdeklő közép
kori magyar edényekből állított egy kollek
ciót felvevő a gépe elé. — Hazai ősrégésze
tünk vezető tudósai a felszabadult Felvidék 
összes múzeumait keresik tel: Komáromtól 
Beregszászig. Branner profeszor, az exakt 
tudós elismeréssel emlékezett budapesti kol- 
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lógójának, ■ nálunk Kiotón megfordult 
Tomp*  Ferenc doktornak európai jelentőségű 
régiségtudományi értékeiről. A maga részé
ről azt szögezte le az eddigi kőrútján — Ko
márom, Nagysurány, Érsekújvár — szerzett 
tapasztalataitól, hogy • mindenesetre tiszte
letre méltó helyi gyűjtéseket valsmely átfogó 
szerv létesitése során egységesen megszerve
zett elspokra kellene fektetni és szoknék 
munkakapcsolatokat kellene keresniük egy
mással és a nagy központi intézetekkel. De 
ami még ennél is fontosabb és az eddig 
is összegyűjtött anysgtömegekhez egyedül 
méltó, hogy a gyűjtemények városi gardáik
nak mint kulturtényezőknek százszázalékosan 
kellene odaállitaniok Múzeumaik korszerű 
kifejezéséhez, a maguk ,genius-loci-*jai  
mellé . . . hacsak azt nem akarják, hogy a 
gyűjtemény fokozatosan egy-egy lomtárrá 
sűlyedjen. A fársdatlan kutatók a maguk 
tudományos munkateljesítése mellett pro- 
grammot is adtak a lokálpatriotizmusok kul- 
turmorgalmai célkitűzéséhez is . . . meg a 
házsink tájékén most különösebben fellendült 
idegenforgalomnak hasznosan okos irányítá
sához ú. (K-ő.)

— ZENEV1ZSGAI GONDOLATOK. Meg
tisztelő meghívásra módunk volt a tanév 
végén résztvenni Cziceka Angéla növendékei
nek zártkörű zenevizsgájáo. A Felszabadulás
utcai régi Nyitrsi- ház árnyas udvari lakosz
tálya nagytermének hangulatos miliőjében 
fogadott bennünket a tanárnő. Az összegyűlt 
szülők- és érdekelteknek bemutatta növen
dékeinek élgárdáját: Rólh Judit, Lsufer Ág
nes, Nagy Évike, Svagrik Klára, Turpinezky 
Vilma, Paál Kató és Ivicsics Margit tanitvá- 
nyait. Mint lámpalázzal .szurkolókat*  mutatta 
be a hallgatóságnak a művésznő a hasonló 
lelkületben fejlődő kis seregét. Nekem, öreg 
zenebarátnak nem kellett a pszibologus ké
pét felöltenem annak éssrevevéséhez, hogy 
a Múzsa-sereg szorongó érzése csak éppen 
addig tart, mig sorba leülhetnek a zongorák 
elé. A saját emlékeim fogtak meg. Az öreg 
Íróasztalomban porosodó zenetanári diplo
mám fakult betűinek késői futamai persze- 
verálták ki belőlem a vizsgálati obligátus 
drukkolás-érzését, hogy : no most 1 Öreg le
gény I tessék vizsgát tenni a 3- és több Bé
ből : Bach, Beethoven, Brahms, Bartók inter
pretálásának fülelő meghal gatásából, meg
ítéléséből, az egész kedves Matinéról való 
beszámolásból. — Hát Kislányok ! , Ad-libi- 
tum*  gratulálok a vizsgaeredménytekhez, ah
hoz a nemes palináju zenepedagógiai tani- 
táamódhoz, amit már az ujj-képző iskoláitok 
kézűgyességi mindenórai bevezető gyakorla
taitokkal is produkáltatok. Ahhoz, amit a Ju
ditka kezdte Bertini-féle F-duros Etűdön 
kezdve a .Margit kisasszony*  Mendelssohn 
Rondo Capricció-jáig csaltatok ki a felnyitott 
fedelű, félharangos hangszereitekből. — For
tissimo szeretném valamennyieteknek fülecs- 
kéjébe belesziokopálni, hogy zongoratanitás- 
tokat Ítélem Léve városban annak a zene- 
tanitásnak jó fundamentumául (hogy művé
szetetek nyelvén fejezzem ki magamat: az 
Alaptémának), melyből egy nyilvános zene
iskolának kellene kifejlődni. Akár csak azok 
a Szonáták, melyeket tanerőtök gondos ve
zetése szerint oly kidolgozott műgonddal pör
gettek le ujjaitok G-durban is, a-mollban is 
•.. s amiket a nagy zenetitánok: Beethoven 
és Schubert szintén néhány ütemes zenegon
dolatból tudott fölépíteni egy-egy szinte or- 
kesztráiis zeneművé I Az én gondolati Finá
lém teljesítményeitek során abba olvadod 
föl: Vsjha ezeknek a zenei szellemóriások
nak szentelt kis kápolna, ahol Ti most nye
ritek művészi kiképzésieknek fundamentum
szerű alaptémáit: mihamarább azzá a lévai 
katedrámmá válhatnék, amit a művészi kul
túrát ápoló iskola egy város zenei életében 
képvisel. Azok a négykezesek, melyeket nyil
vános dobogóra termettséggel adtatok elő 
Tanárnőtökkel a hálásan tapsoló közösség
ieknek, bennem Léva háború előtti magyar 
főütöerének, a Reviczky-Társaság zeneisko
lájának művészi teljesítményeit rezditették 
meg. Vajha városunk felszabadulásával együtt
járna ennek feltámadása, feltámasztása is. 
Azt gondolom, hogy nemcsak az én öreg fü
leim számára, de Léva folyamatos kulturá- 
lódásának is Himnusza lenne ez. Azontúl is,

hogy amennyiben a cseh raboskodásból való 
kiszabadulásunk során újabb iskolatípusokat 
nem tudunk betelepiteni falaink közé — hát 
legalább a régieket mentsük vissza. Titeket 
pedig csókolgasson tovább a Művészet Mú
zsája, a nyilvánosság elől szerényen elvonuló 
árnyas-hangulatos Eromitázsban (K—ö.)

— AZ IPAROSTANONCOK NYÁRI SZA
BADSÁGÁRA vonatkozik a 30.000—1939. 
p. M. számú rendelet, amely szerint a leg
alább egy év óta alkalmazott iparostanoncot 
megillető, legfeljebb két részben megadható 
tizennégynapos szabadságot a tanonciskolái 
szünet idejében kell a tanoncnak — kíván
ságát lehetőleg figyelembe véve — megadni 
Ettől a szabálytól eltérni csunán az idény
hez kötött iparoknál szabad. Ebben az eset
ben a tanonc a szabadság idején sem az 
iskola, sem a testnevelési (levente) gyakorla
tok látogatására nem köteles. Az iparos kö
teles a szabadság idejét, annak kezdete előtt 
legalább 8 nappal a tanooccal közölni és 
az iparhatóságnak (ipartestületnek), valamint 
a tanonciskola igazgatójának bejelenteni. Ha 
a tanocc idényhez kötött iparban szabadsá
gát a munka szünetelése alatt élvezi, őt a 
szabadságidőre fizetés és természetbenjáró 
szolgáltatások akkor is megilletik, ha egyéb
ként ezeket a munka szüneteltetése alatt nem 
kapná. A tanonc szabadságába a betegség
ben töltött időt, hs csak nem a szabadság 
megkezdése után betegszik meg, betudni nem 
szabad.

— FELHÍVÁS A Bsrs mu’theti számában 
már felhívtuk a közönség figyelmét a zár
dában ősszel megnyíló kétéves kereskedelmi 
iskolára. 30 jelentkező esetén az iskola első 
osztálya megnyílik. Jelentkezni lehet még 
csütörtökig, 20 ig a zárdában. Mivel a gimná
ziumba a jövő (1939-40-es) iskolaévben leány 
rendes tanulóul fel nem vehető, felhivjuk a 
szülők figyelmét erre a kereskedelmi iskolá
ra, ahol leányaik bővebb ismeretekre tesznek 
szert, másrészt irodai és egyébb női termé
szetnek megfelelő pályán könnyebben és 
előnyösebben helyezkedhetnek el.

— ADÓKEDVEZMÉNYEK. Hadirokkantak, 
hadiözvegyek, árvák, vitézségí és Károly- 
csspatkereszt tulajdonosok, amennyiben föld
ház- és kereseti adójuk összege az 50, ille
tőleg 100 pengőt nem haladta meg, adó
kedvezményben részesülnek. Ugyancsak adó
kedvezményt kapnak a legalább 5 gyermekes 
adófizetők is, ha gyermekeik önnáló kereset
tel nem bírnak. Az anyaorszgbeli városok 
adóhivatalai felhívják az érdekelteket, hogy 
ezt a kedvezményt kérjék, mert csak kérés
re kapják meg. Vájjon nálunk miért nem 
közük ezt hivatalosan a nyilvánossággal, 
mint sz anyaországban ?

Dr. LÁNYI TIBOR fogorvos rendelőjét 
Léván Kossuth Lajos tér 13 sz. I. em. (jo- 
zsefcsek ház) megnyitotta. Rendel: d. u. 4 - 7-ig.

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű.

HÁZIASSZONYOK, NEM KERÜL PÉNZBE! 
A Dr. Oetker cég ingyen küldi Önöknek szí
nes receptkönvvének uj kiadását.

Köszönetnyilvánítások.
Szeretett feleségem, illetve édesanyánk el

hunytéval megnyilatkozó részvétért, ezúton 
mondunk hálás köszönetét. Úgyszintén köszö
net azoknak is, akik kedves halottunkat végső 
útjára elkísérni szívesek voltak vagy virág és 
koszorú adománnyal vettek részt bánatunkban

A gyászoló PELCZER család.

Mindazon rokonoknak és ismerősöknek, kik 
felejthetetlen gyermekünk, illetve unokám el
hunyta alkalmával részvétüket fejezték ki és 
Ot utolsó útjára elkísérni szívesek voltak, ezú
ton mondunk hálás köszönetét.

RAKOVSZKY család.

Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, 
kik felejthetetlen édesanyánk, illetve nagy
anyánk özv. Demény Ferencné elhalálozása 
alkalmával részvétükkel felkerestek és Öt 
utolsó útjára elkísérték.

Özv. PATKÓS SÁNDORNÉ és gyermekei 
vitéz DEMENY ELEMÉR és családja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
Születések. Bulta Antal, Sáfárik Mária leánya 

Katalin — Konc Lajos, Jancso Mária fia Lajos — 
Szenesi Julianna fia Péter — Hevesi Ferenc, Tur- 
pinszky Erzsébet leánya Éva Emília — Físcher Jenő, 
Vasner Ilona leánya Julianna.

Házasságok. Kuni János rk., Árendás Albina rk.
Halálesetek. Bulta Katalin 2 napos — Palkovics 

Pálné sz. Ranyák Mária 58 éves — Rakovszky 
Magdo na 12 éves — Özv. Demény Ernőné sz. Dö
mötör Hermin 8> éves, Fried Salamon 57 éves.

A Bars rádió műsora

Vasárnap
BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek 8.45 Hírek

12 30 Operaházi zenekar 13 10 „Székelyudvarhely" 
Nyirő József városképe 14 Hanglemezek 15J5 Tánc
zenekar 16 30 „Öregek és fiatalok" — előadás 17.50 
Balázs Kálmán cigányzenekara 19.15 Hírek 19.25 
„A ballerina", operett 3 felvonásban 21.40 Hírek, 
sporteredmények 22 05 Lászlóffy Margit zongorázik 
23 Csorba Gyula cigányzenekara 0.05 Hírek.

Hétfő

BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek 10 
Hírek 10.45 „A cári sírok titkai", felolvasás 12.40 
Hírek 13 30 Rácz Zsiga cigányzenekara 14.30 Hírek 
16.15 Diákfélóra 16.45 Hírek 17.10 Sthymel Miklós 
tánczenekara 17.55 „Mi a magyar a muzsikában", 
vita. 18.20 A Rendőrzenekar műsora 19 15 Hírek 
19.25 „Költő szülők, költő fiuk", előadás versekkel 
19.55 Operaházi zenekar 21.10 „Ünnepi játékokra 
készül Szeged", közvetítés 21.40 Hírek 22 Lovászi 
Ferenc cigányzenekara 23 Hanglemezek 0.05 Hírek.

Kedd

BUDAPEST. 6 45 Torna, hírek, hanglemezek 10 
Hírek 10.20 „Székely humor", felolvasás 12.10 Ál
lástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara 12 40 Hírek
13 30 Hanglemezek 14.30 Hírek 16 15 Móra Panka 
meséje: „Égyszer egy királyfi" 16.45 Hirek 17.40 
Utry Anna magyar n iákat énekel, kiséri Oláh Kál
mán cigányzenekara 19.15 Hirek 20 „Szélhámos 
társaság", vidám zenés hangjáték 3 felvonásban 
21 40 Hirek 22 Honvédzenekar 23 Farkas Béla ci
gányzenekara 24 0.05 Hirek.

Szerda

BUDAPFST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 
Hirek 12.10 Rácz József cigányzenekara 12.40 Hirek 
13.30 Országos Postászenekar 14.30 Hirek 16.15 
Diákfélóra 16.45 Hirek 18 10 „Elsüllyedt buvárhajók 
mentése", előadás 18 40 Jakab Tér ka zenekara 19.15 
Hirek 20 10 Operettrészletek a régi Népszínház mű
sorából 21.40 Hirek 22.25 Pertis Jenő cigányzene
kara 23.30 Hanglemezek 0 05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST 6.45 Torna, hirek, Hanglemezek 10 

Hirek 10.20 „Gergely kalandja", elbeszélés 12.40 
Hirek 13 30 Szalonzenekara 14.30 Hirek 16.45 Hi
rek 17.40 Lakatos Flóris cigányzenekara 19.15 Hirek 
19.25 Honvédzenekar 19.40 Külügyi negyedóra 20.10 
„A diadalmas ásó", hangjáték 4 részben 21.40 Hi
rek 22 Hanglemezek (orosz szerzők müvei) 23 Mursi 
Elek cigányzenekara 0 05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.45 „A vándorszínészet derűje", felolvasás 
12.10 Weidinger Ede szalonzenekara 12.40 Hirek 
13.30 Suki Tóni cigányzenekara 14.30 Hirek 16.15 
Diákfélóra 16.45 Hirek 17.10 A Honv. Min. II. re
gőscsoportja 18 Jazz-dalok és táncszámok 19.15 Hi
rek 19.25 „Egy óra vidám muzsika". Operaházi Ze
nekar 20.25 Sportközlemények 20.35 „Pozsonytól 
Pécsig", dunántul a magyar költészetben 21.10 Or
gonaszámok 21.40 Hirek 22 Tánclemezek 23 Toki 
Horváth Gyula cigányzenekara 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hírek 10.20 „Erdélyi emlékek", felolvasás 12.10 Hon- 
vedzenekar 1.2.40 Hirek 13.30 Hanglemezek 14.30 
Hírek 16.20 Olbey Irén mesei 16.45 Hirek 17.10 To
rna József zongorázik 17.40 A rádió postája 18.10 
Geczy Barnabás zenekarának hanglemezek 18.50 
„Aki a Falu rosszát irta", előadás 19.15 Rajkó- 
zengkar 20 15 „Hívatlan vendég", hangjáték három 
részben 21.40 Hírek 23 Tánclemezek 0.05 Hirek.

I aI/Ác 2 szoba és ^onyhábói álló, augusz-
L.ai\a3  tus l-ére esetleg október hó 1-re 
kiadó. Érdeklődni lehet Schwitzer Gvula vacv 
Fried Gyulánál. 83fi
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SP R T Rovatvezető: BOROS BÉLA

RÁKOSKERESZTÚRI T. E. - LTE. 3:0 (0:0) 
Biró: Iváncsics Budapest. Az LTE csapata: Jancsó,
— Újvári, Matulányi.- Dohány, Benyovszky, Ocsiák,
— Horváth II, Nemcsok, Halász, Horváth I, Juhász. 
A nehéz, homokos pályán az első félidőben erős 
küzdelem folyt, mindkét csapat védelme jól műkö
dik, de a csatársorok igen gyengén. Ebben a fél
időben mindkét fel részéről több gólhelyzet marad 
kihasználhatatlanul. A második félidőben Rákoske
resztúr erősen rákapcsol és a 10. percben 20 méte
res szabadrúgásból az LTE vedelmenek hibájából 
vezetéshez jut. Az LTE védelme nem állt sorfalat 
noha erre figyelmét felhivák, sőt a kaput is telje
sen szabadon hagyta es a kapus látási viszonyát 
zavarta. A rákoskeresztúriak hatalmas üdvrivalgás
sal fogadták a vezetest es ettől kezdve a biztatás 
a mérkőzés végéig nem állt meg. Ez lelket öntött 
a keresztúri csapatba és lehangolta az LTE-t, úgy, 
hogy védelmi hibából meg két gólt kapott. A mér
kőzés eldőlt, dacára annak, hogy a második félidő
ben is voltak az LTE-nek olyan helyzetei, melyből 
egy gólképes csatársor, vagy egy jól lövő csatár 
két gólt szerezhetett volna. A rákoskeresztúri csa
pat nem volt jobb az LTE-nel, de játékosai sokkal 
lekesebben, gyorsabban és önzetlenebbül játszották, 
mint a lévai fiuk es ez hozta meg részükre a győ
zelmet.

LTE. - RÁKOSKERESZTÚRI T. E. 2:0 (0:0) 
Biró: Fogéi Budapest. Szép számú közönség előtt 
folyt le a második selejtező mérkőzés az NBB-be 
jutásért. A mérkőzés előtt ünnepélyes zászlócsere 
volt, az LTE nevében dr Korpás alelnök köszön
tötte a vendégeket. Szerencsetlen mérkőzést vívott 
az LTE, mert az első félidőben a nagy hőségben 
bágyadtan játszott a csapat és több jó helyzetet 
hagyott kihasználatlanul A második félidőben már 
tudatára ébredt a mérkőzés nagy fontosságának, 
akkor mindent elkövetett, hogy győzzön, de a szeren
cse elpártolt tőle es Nemcsok, valamint Horváth II 
tiszta helyzetekből hibáztak. Igaz, hogy az ellenfel 
kapusa Ruzsicska volt a mezőny legjobb embere, 
kiváló védése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
az LTE nem tudta behozni múlt heti hátrányát. 
11-ből a 12 percben Nemcsok szerzi meg a veze
tést, egy perccel később Kátay kapus teljesen feles
legesen faultolja az ellenfél egyik csatárát, ismét 
11-es, de most az LTE ellen. Szerecsére Mizsul 
kapu mellé lőtte. A 40. perben Halász kapásból 
védhetetlenül lövi a labdát a hálóba 2:0. A biró a 
mérkőzést ok nélkül lefújja és ezért a közönség 
egyrésze tüntet ellene. Az LTE csapatából Kátay 
kévés dolgát jól végezte. Ujváry — Matulányi hát
védpár kiválóan játszott. Gyors volt, biztosan sze
relt és elég jól is rúgott A fedezetsor gyenge na
pot fogott ki. Dohány lesántult, Benyovszky nincsen 
jó formában, Ocsiák pedig bár szivvel-lélekkel küz
dött, már csak ritkán lendült jó formába. A csatár
sor két legjobb embere Horváth II. es Halász. Né
meth sokat és jól dolgozott, Nemcsok gyengébb 
napot fogott ki, mig Horváth 111. egyáltalán nem 
váltotta be a reményeket. A csapat nélkülözte Hor
váth I. és Juhász játékát. Az ellenfélnél a kapuson 
kívül még Paulovits, Blahó, Zentai és Bizsui vol
tak a legjobbak. A b ró többször tévedett az LTE 
kárára, ezért az LTE a mérkőzést megóvta. Ha 
egy harmadik mérkőzésre kerülne a sor, az LTE 
csapata biztosan bekerülne az NBB-be.

ELÖMÉRKÖZÉST az LTE tartalék csapata 
játszott a Katonákkal és azokat 3:0 arányban 
győzte le, Gubó bíráskodása mellett; a mezőny leg
jobb embere Dohány, az LTE tartlék-kapusa volt.

Fel hívás.
A Lévai Temetkezési Egyiet felhivja az 

összes tagjait, hogy az újonnan felfektetendő 
nyilvántartás céljából saját jogainak megvé
dése érdekében 30 napon belül jelentkezze
nek összeírás végett a lévai Kath. Körben 
reggel 8 órától délután 5 óráig tartandó hi
vatalos órák slatt az ott ténykedő megbízot
tunknál.

A jelentkezés minden tagra kötelező. A 
tagsági könyvet mindenki hozza magáva’, 
mert azt az adatok bejegyzése végett köteles 
felmutatni. Aki augusztus hó 15-ig nem je
lentkezik, minden tagsági jogát, illetve igé
nyét elveszti.

Jslentkezési sorrend: a tag vezetékneve 
kezdőbetűje szerint.

Julius hó 17-től 24 ig A—F betűig, 
julius hó 25 töl aug. 2 ig G—L betűig, 
augusztus 3 tói aug. 10-ig M—S betűig, 
augusztus 11-től 15 ig Sz—Z betűig.

Kérjük a sorrendet betartani I
Léva 1939. ju'ius hó 15 én.

ELNÖKSÉG.

Pályázati hirdetmény.
A lévai községi iparostanonciakola fel- 

ügyelőbizottiág*  1939—40. iakolai évtől kez
dődően 3 évre pályázatot hirdet 2 közisme
reti óraadói állásra (heti 11 és 12 óra), 2 
rajz óraadói állásra (heti 9 és 12 óra). Dí
jazás törvényes.

Pályázati határidő 1939. augusztus 1. A 
kérvények a feiügyelőöizottsághoz címezve 
az isko.a igazgatóságához küldendők.

FELÜGYELÖBIZOTTSÁG.

Középtur község elöljáróságától.

1157—1939 szám.

Árverési hirdetmény.
Kőzépiur község (ipolysági járás) mintegy 

700 kar. holdat kitevő vadászterületének va
dászati jogát 1939 julius 23-án d. u. 3 
orakor a községházán megtartandó nyilvá
nos árverésen 1939 augusztus 1-rel kezdődő 
10 egymásután következő evre a legtöbbet 
ígérőnek bérbeadja.

Kikiáltási ár 50.— P. Bánatpénz 10.— P.
Vadállomány: nyúl, fogoly, fácán.
Árverési feltételek úgy a községi birónál, 

mint a hivatalos órák alatt a gyerki körjegy
zői hivatalban megtudhatók. 1.— P előzetes 
beküldése ellenében kívánatra sokszorosított 
példányt küld a körjegyzőség.

Kslt Középturon, 1939 julius 10.

LABANCZ GÉZA BAZSÓ MÁRTON
körjegyző nirú.

Királyi Törvényszék Elnöke Komárom.

1939. E . XV. A. 15/5. sz.

Hirdetmény.
Az 1874: XXXV. te. 15. § a értelmében 

közhírré teszem, hogy a m. kir. igatságügymi- 
aiszter urnák folyó évi junius hó 20. napján 
16.979/1939 I. M E számú rendeletével 
Verebeidre kinevezett D? Domeny Gyu'a kir. 
Közjegyző, az általa hozzám tett jelentéi 
szerint irodáját 1939. évi julius hó 4. mp- 
ján nyitotta meg.

Komárom, 1939. évi juliui hó 8 napján.

Olvashatatlan aláirás
kir. törvényszéki tanácselnök.

Léva város.

5055-1939. szám.
TÁRGY: Utcai járdák tisztítása és öntözése.

Hirdetmény.
A föazo gabirói hivatal 5914 -1939 számú 

rendelete folytán felhívom a város lakossá
gát arra, hogy házaik előtt lévő járdákat a 
nyári hónapokban reggel 6 óráig, a téli hó
napokban pedig reggel fél 7 óráig köteleaek 
letakaritani es nyáron felöntözni.

Egyben figyelmeztetem a város lakosságát 
arra ia, hogy a portörlő ruhákat az utcára 
kirázni szigorúan tiloa.

Léva, 1939. évi ju'ius hó 13-án.
VOJTÁS s. k.
h. városbiró.

Motorkerékpár
Honvéd ulca 5.

jó karban levő 
oldalkocsis eladó.

644

\/. , okmányaira 1 FotókópiátVigyázzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

Tcrmési»t®sen csak HENKO a régi, b<*ált, olcsó és 
jó hánsxeH 26 fillérbe kerül ai axtakós, a kis 

bafektetes sokszorosan megsérül pénz- és munkomeg- 
rckaritósban Mert ha Henko-ban ózik a ruha, nem kell 
erőt és időt pazarolni a fáradságos dörzsölésre és a 
karos kefélésre A nagymosas legdurvább részét el-

•cgz< helyettünk

t

~~1 I • főútvonalon elhalálozás miatt/.seiizen eladó jómenetelü sarokven
déglő. Külön táncterem, kerthelyiségben kug
lizó. Cim a kiadóban. 814

l"l I i.L I • ’ a Kálvin házbanUzletnelyiseg azonnal kiadó, 
ugyanott a teljes üzletberendezés eladó. Bő
vebbet Link divatáru házában. 815

r jó karban levő Aeró 30—HP. sze- 
tgy mélyautó, készpénzért jutányosán 
eladó. Konc István Felső-Szecse. 817

LJ J I • állásra pályázatot
naZgOnanOKI hirdet a lévai Iparos 
Olvasó kör. Bővebbet Prachár István alelnöknél.

818

l/’í ' £' le felveszünk, (július és augusz- 
l\l|UtO|IUt tusra is!) Kern Testvérek 
műszaki és rádió szaküzlet, Léva. 823

r nyugalmazott főtisztviselő ismeretségét 
Lgy keresi lehetőleg barna urhölgynek, 
leveleket „diszkréció*  jelige alatt a Bars 
kiadóhivatalába kér. 824

szép utcai szoba bútorozva vagy iro
dának Szent István ut 4 szám alatt

kiadó. 825

!/• I - szoba, konyhás lakás. Berzsenyi
IX1300 ii. Bem utca folytatása. 826

»Tátra«
bán.

négyüléses, 2 hengeres, jókarban 
jutányosán eladó. Cim a kiadó- 

830

C"| 4 I bérbeadók. Ugyanott 2 viaszkos 
r0'0OK ponyva eladó. B ivebbet Ördögh 
vendéglősnél. 831

r I ' cső-ágy teljesen uj matracokkal és reher sodronnyal eladó. Damjanich u. 1.
827

11 . *• Prága teherautó eladó. Cim
2 tonnás a kiadóban. 829

D ' I J ' földek. Dubovszky Jánosnál
DGrOOóCjO Léva. 833

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város középén cca 5C0 
□-öl jutányosán eladó.

rí I < Hegyalja utca 17 számú ház. BŐ
ÉI 300 vebbet ugyanott.

KI I 'I ' négy ház eladó vagyNagykalnan bérbeadó. Bővebbet’
Róbb Vilmosnál. 775

r.. II I azonnal haszonbérbe adók 6 
rOluOk évre 18 magyar hold. Kósa 
János Léva Mező ut 8. 809



BARS

GYÖNYÖRŰ VILLAKERT

BALATONSZÉPLAKON
(A BALATON LIDÓJÁN)

Siófok mellett a Balaton legszebb részén. 
Fürdőzésre kitűnő fövénypart. Ózondús le
vegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 

Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz- 
körút 26. Vagy a Telepfelügyelőség a helyszínen.

rí I ■ ház, mely áll 5 szobából és 3 ElödO konyhából, ugyanott azonnal kiadó 
két szoba, konyhás lakás. Bővebbet: Koháry 
utca 46.

1/ ■ ■ használt kerékpárt vennék.Kévéssé Bemutatható VII. 18. és 19-én 
d. u. 3 és fél 5 között a Denk szálló portá
sánál. 835

Mezőgazdasági szeszgyár 
eladó.

vevő birtokára elvihető. Kedvező részletfi
zetés. Ügynök díjazva.

Kuffler, Bpest, V . Wurm-utca 3. Tel. 38-91-71

mindig friss 
Befőtt

HANGOS APOLLO mozgó

Hétfőn este 8 30 órakor. Kedden este 
8’30 órakor. Július hó 17-én és 18-án.

Komikum felé hajló kacagtató vígjáték, 
mely bemutatja, hogy kell világhírnévre 

szert tenni.

Szombaton 
Vasárnap

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.

este 8’30 óra kor. 
4, 6’15 és 8’30 órakor, 

július hó 22. és 23-án.

A magyar filmgyártás mestermüve, a 
rendezések mintaképe,

SZERELMI 
ÁLMOK

HALALLAL
Főszerepben: Maurice Chevalier, June 

Knight, Jack Buchanan.
A legolcsóbb nyári szórakozás a jó film

intim jelenelekb n gazdag, szívvel és 
nagy tudással megjátszott nagyfilm.

Előjáték a legújabb magyar hangos 
világhiradó.

C"|J L bérbe adók özv. Tóth Béláné- rOlaeK nál, Botka utca 33 szám. 802

Urleány Urinőotthonokban
lakás havi 18 P. Külön ellátás havi 38 P. 
Budapest VI. Teréz körút 18. III. 1. — 
József körüt 55. II. 8. — Rákóczi ut 59

II. 2 — Szent István körút 1. III. 5.

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérőkészülé
kek, fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Árjegyzék ingyen és bérmentve !
Telefon: 112—026, 115-646.

KERNNÉL 
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVEREK

rádió szaküzletében — Léván.

A modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szaküzletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

Megbízható 
--- Z kerékpárok 
csak szaküzletben 
kaphatók.

C B EPEL varrógéplerakat 
Vadászati éa halá
szati oikkek.

Gramofonok és lemezek. 
Szakszerű javítóműhely

BAROSKAJ
UJ 
o

LÉVA, HORTHY 1*1-  UT 43.


