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Szegedi gondolat léva visszatért

Irta : Dr. Kersék László

Mi, felvidéki magyarok, mámoros 
ujjongással hevülten kiáltunk Sze
ged felé : Szeretünk varos ! Szere
tünk Szeged városa, mert nemzeti 
létünk sötét éjszakájában Te hor
doztad meg teremtő kovászát a ma
gyar élniakarásnak, melyből kinőtt 
az eszme, melynek igazságából új
ból kivirágozhatott a magyarság 
életfája.

A magyar nemzetet a Gondvise
lés gyönyörű, de nemzetek sorsát 
döngető helyre vezérelte. A Kárpá
tok medencéje a Teremtő egyik leg
szebb költeménye, de egyúttal vi
haroktól megszántott sírja is volt 
már sok nemzetnek, akik ezekben 
a viharokban nyomtalanul eltűntek. 
A magyarság a legnagyobb nem
zettragédiái közben sem vesztette el 
a fejét és nem adta meg magat a 
fajokat elnyelő közönynek, hanem 
vérhullásából nagy tanulságokat le
vonva, megizmosodva fogott hozzá 
mindég az építő, alkotó munkának.

Igaz, hogy a magyarságnak ki
váló faji tulajdonságain kívül min
dég nagy szerencséje volt a Gond
viselésben, mely a rettenetes sors
csapások között is gondoskodott 
vezérről, akinek akaratában azután 
egyesült a nemzet életereje, akiből 
szétsugárzott a Kárpátok medencé
jében a magyarság alkotó dinamiz
musa.

Maga a tatárjárás oly nagy csa
pás volt hazánkra, hogy az akkori 
nyugati közvélemény egy bajor kró
nikáson keresztül elveszettnek tartja 
Magyarországot, hiszen szó szerint 
ezt mondja: „Magyarországot eb
ben az évben, háromszázötven évi 
fennállás után a tatárok megsemmi
sítették.*  Valóban más nemzet nem 
bírta volna ki a szörnyű pusztulást, 
de a Gondviselés IV. Béla királyban 
a magyar faj minden ősi politikai 
és szervező tehetségét bele építette 
és vele újra megteremtette a füg
getlen, erős Magyarországot.

Talán a tatárjárásnál is nagyobb 
veszedelem volt ránk nézve a tria
noni erőszakos békeparancs, mely
nek célja volt a magyar fajt sor
vasztó gúzsba kötni, életerejétől 
megfosztani, hogy faji vérszegény
ségében meggyengülve mindig ki
sebb és kisebb élettérbe kerüljön. 
Ellenségeink azonban csalódtak, mert 
húsz évvel ezelőtt az idegen áfiu- 
moktól elesett és kifosztott Magyar
ország Szegeden megujhódott. A

Irta : Mihalovics Rezső községi főjegyző

Éten nem lehet csodálkozni. Ezt mindenki 
tudta. Ezt mindenki várta. Aki lévai és aki 
magyar l S ki ne lett volna az, aki Léva 
magyar levegőjét ssívts, aki annak igazi ma
gyar, előjogoktól mentes, polgári életét meg
ismerte. Mert polgár volt Léva l S ha harc
olt is a tekintetes vármegyéért, lelkében pol
gár maradt.

Polgár maradt, mert a magyarság végvára 
volt, ahol küzdeni kellett a maeyar jelleg 
fenmarsdásáért. Nem a város belső területén I 
Hanem a kívülről jövö törekvések ellen. Míg 
műveltséget, kultúrát terjesztett, addig ö sem
mit sem kapott. Kapu volt, a magyarság 
kapuja, melven mindenki bejöhetett, ahol 
mindenki otthonra talált. De melyen bár ki is 
kimehetelt, ha kultúrával megrakodva saját 
nemzetiaégének hasznára akart lenni. Ily 
ambícióit esik a városon kivül érvényesít
hette, mert a lévai levegő nem volt alkal- 
maa nemzetiségi törekvések ápolására, mert 
itt mindenkit elragadott a magyarság varázsa I 
Végvár voit, aminthogy mindig is testével 
védte a kincses bánya várcaokat. Később 
még nagyobb kincset védett, a magyar 
kultúrát I

magyar nemzet ezen húsz év előtti 
megújhodását ünnepelte múlt vasár
nap Szegeden. S ezen a vasárnapon 
újra magasra szárnyalt az alkotó 
gondolat, mely húsz éven keresztül 
az erőszakos, idegen étvágyak da
cára is megépítette, sőt tovább fej
lesztette a rendezett, független, erős 
Magyarországot. A magyarság fenn 
áll és fenn fog állani, mert faji gén
jei magukban hordozzák egy nagy 
nép államalkotó képességeit.

Húsz évvel ezelőtt Szegeden egy 
igaz férfiú állott egy kis sereg élére, 
amely bátor férfiakból állott, akik 
készek voltak életüket áldozni a ha
zát szerző szegedi gondolatért.

Horthy Miklós, mint a magyar 
ellenforradalmi hadsereg fővezére, a 
külső és belső ellenségek minden 
ármánykodása és erőszaka ellenére 
is irányt mutatott a nemzetnek és 
megrendithetetlen akaraterővel ve
zette nemzetét a magyar hajnalha
sadás felé, amely a szegedi húsz
éves évfordulón már a megnagyob
bodott országra ragyogott. S mi 
felvidékiek, akik a rabságnak min
den keserű kenyerét megettük, ki 
nem mondható hálával fordulunk 
Magyarország főméltóságu kor
mányzója felé, mint felszabadítónk 
felé, aki visszavezetett bennünket 
édes hazánkba, független Magyar
országba.

Mi felvidéki magyarok tudjuk ér
tékelni a szabadságot, amelynek lég-

Mi képesítette arra Lévát, hogy hivatását 
teljesíthette! Mert a kultúrából egyformán 
oiztogatott I Mert a müveltaég éa tudáa te
kintetében nem iámért társadalmi oaztályokat. 
Mert nem iamerte a falu és a város közötti 
különbséget I Mert a falusi ép oly szeretett 
otthonra talált, mint a benaiülött városi. 
Benne mindenki otthont a nem csupán kere
seti forrást, vagy lat h elyet talált. M gérezte 
történelmi hivatását s már előre, minden 
felsőbb nyomás léikül teljesítette azon sem- 
zeti parnesott, melyért ma annyit küzdünk a 
melyért annyit harcolunk. Megához emelte a 
falu', anélkül, hogy a maga városi kulturájá- 
jábol vesztett volna sőt a falusi televényből 
maga is merített éa ezzel erősödött.

Legszebb példáját látjuk ennek a föld
művelésben, ahol a termelés átszervezését 
elvégezte maga. Látjuk ezt a fejlett állat
tenyésztésben. Látjuk a fejlett állatállományt, 
ezzel kapcsolatban a föld termőerejének fen- 
tartását s a vetetett takarmányokkal a búza 
terület csökkentését. Az országban páratlan 
libatenyésztését és értékesítését. A szöllő éa 
gyömölcakulturát.

első harcosa és védelmezője Kor
mányzó Urunk. Az 0 vezéri képes
sége ránk nézve a legnagyobb ál
dás és egyetlen nyugodt pont a mai 
világ nyugtalan, háborgó méhében.

A szegedi seregszemle a magyar 
életerő elpusztíthatatlan megnyilat
kozása volt, amelyen ország-világ 
láthatta, hogy a magyar nemzet 
egyemberként áll legfőbb Hadura, 
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
mögött, akinek vezéri egyénisége, 
államalkotó képessége márványba 
faragta a magyarság örök paran
csát: mindig csak előre, becsülettel, 
hittel és reménnyel!

Mi felvidéki magyarok egy évvel 
ezelőtt ámulva láttuk, hogy van 
még magyar kard, puska és ágyú, 
mellyel Kormányzó Urunk dolgo
zott, hogy a cselekvés órájában ké
szen legyenek a magyarság összes 
erői.

A magyar hadsereg kifejlesztése 
és korszerűvé tétele egyik legszebb 
ékköve a szegedi gondolatnak, mely
nek megteremtője Horthy Miklós 
volt. S mi itt a végeken nagyon 
jól tudjuk, hogy a hadsereggel él 
vagy pusztul a nemzet. De viszont 
azt is érezzük, hogy egy szívvel és 
egy lélekkel élünk és halunk Had
urunk, Vezérünk, Horthy Miklós 
Kormányzó Urunkért.

Ezért lesz mindég szép és te
remtő a szegedi gondolat.



B A R S

Hogy err® képaaitve Tolt, sokat köszönhe
tett a piariiie tanitóreadnek, A] piaristák 
nevelési rendszere képessé tette az ifjút arra, 
hogy fegyelmet tanuljon, mely nélkül nincs 
állam, társadalmi élet. Hogy ez mennyire 
igaz volt, mutatta, hogy a „bóditóK*  első 
tevékenysége a rend feloszlatása és javainak 
igénybevétele vo'tak. Ki ne emlékezne arra, 
mikor 1919 tavaszán a gimnázium épületét 
e'hagyó tanu'ókat legionista század fogadta. 
Mikori® bezárták a gimnáziumot, megszálták 
a legionisták, mert az önképző <Öri könyvtár 
szekrényemben egy, a gimnáziumnak aján
dékozott olasz kézigolyószórót találtak. Azt 
mondották, hogy felkelés készti t és gépfegy
ver volt elrejtve.

•
Pádig gépfegyver tényleg volt elrejtve, de 

nem ott, hanem az egyik fuvarosnál, amit 
azután azonosít vissza is kellett vinnünk, 
mert a városi tanács a cseh átvételt intéző 
csapat parancsnokságnak bejelentette létezé
sét és a megszállás első napján át kellett 
adnunk.

A piarista diákok eleget tettek a közbiton- 
sági feladatoknak is, miior a helyőrség ki
vonulása után átvették a város nappali köz
biztonságnak megőrzését a tornatanár pa
rancsnoksága alatt. Mutatja a magyar ősi 
katonai szellemet, hogy három napos kikép
zés után, magunk adtuk a legénységet és a 
járörvezetőket is.

Amikor eldördült a riadót jelentő három 
mozsár lövés a mi diák századunk is ott 
volt a piactéren a polgárőr zászlóalj fegyver
letételénél fiikor szemben velünk ált a meg
szálló csapat betöltött gépfegyverrel s mi 
fogcsikorgatva törtünk és zúz'uok. Még egy
szer felzengett a himnus s megszűntünk 
nyilvánosan polgárőrök lenni, de csak nyil
vánosan . . .

Megkezdődött a harc a magyarság fen- 
maradásáért. Ebben a harcban egyikünk- 
másikunk kihu'lott, de mindig akadt más, 
aki elfoglalta helyét. Ennek köszönhető az, 
hogy Láva megmaradt magyarnak. S ha 
akad is jelenleg az uj bevándorlók között, 
akik magukat nem magyar anyanyelvűnek 
tartanák, kénytelenek lesznek tapasztalni, 

hogy Léva még mindig nem alkalmas talaj 
nemzetiségi törekvések számára I

•

Most, hogy Léva törekvése valóra vált. 
Hogy felfedezték. Hogy a tekintetes Vár
megye helyett, megkapta a méltóságos Var
megyét. Remélem nem fog változni a vároa 
belső összetétele. Hogy a város és a falu 
viszonya továbra is az a bensőséges lesz, 
ami a múltban volt. A város ed a maga 
kultúrájából a falunak. A faiu pedig háláé 
lesz ezért a városnak. S ezen mindketten

ünnepélyes keretek között avatták fel a VOGE 
lévai helyicsoportjának zászlaját

Lélekemelő Ünnepségek közepette avatta 
fel a VOGÉ lévai hslyi szervezete díszes 
zászlaját. Az avatáson megjelent Rávay Ist
vánná grófné, ki J«ro»n Andorné zászlóanyát 
helyettesítette, R4vay István gróf Jaross An
dor felvidéki miniszter képviseletében, Koczor 
Gyula főispán, Sáska Dazsö aliapán, Róbert 
Euil főtanácsos, a VOGE országos elnöke, 
Tompos István dr. főtanácsos, N így Bódog 
ezredes, vármegyei katonai parancsnok, Sodró 
alezredes, helyőrségi parancsnok, Schubert 
Tódor kormányfőtanácsos, Majthényi László 
báró főrendiházi tag, Lshotzky Brúnó dr. 
polgármester. Nagy Bé>a vármegyei főügyész 
éa sokan mások. A budapesti vendégeket 
hozó vonat a lévai leventezenekar hangjai 
mellett futott be a feldiszitett lévai pálya
udvarra. Sulyánszky Sándor főintéző, lévai 
á'lomásfőnök fogadta az érkezőket.

Ezután az orazágzászló elé vonu’t az ün
neplő törne?. Rávay litvánná grófnőt Róbert 
Emil, a VOGE országos elnöke fogadta, majd 
pedig Horváth G rgeiy, a VOGE alelnöke 
megkoszorúzta az országzászlót. Bike Ká
roly mély érzéssel elszavalta S«jó Sándor: 
.Magyarnak lenni“ című költeményét. Ez
után a vármegyeháza nagytermében zajlott 
le a VOGE lévai csoportjának díszközgyű
lése. A magyar Hiszekegy után Petrás János, 
a helyi csoport elnöke egyszerű, de szívből 
jövő szavakkal nyitotta meg a díszközgyűlést. 

nyernek. Mert a (alu termelése megsokszoro
zódik, a város pedig megsokszorozódott 
termelvényeknek piacot ád.

A termelési rend nem fog változni 1 A 
falu megmarad a részére legalkalmasabb 
mezőgazdasági termelés mellett, mi] a vároa 
teljesiti hivatását a keresztény ipar és keres
kedelem ápolásában és fejlesztésében. Mert 
csak addig lesz Léva és környéke boldog, 
mig’egymást kiegészítik. Mig lakosai po gárok 
maradnak az érdem csak abban lehet, hogy 
ki tud többet s jobban használni és dol
gozni a városért és a vele összetört falukért.

Utána Róbert Emil országos elnök beszélt:
Húsz évvel ezelőtt indu t el Szegedről egy 

kis. de évszázadok után az első nemzeti 
hadsereg a Magyar Faltámadás felé. A ke
resztény és nemzeti gondolatot irta Horthy 
Miklós a zászlajára és sikerült megfordítania 
a magyar sorsot. Ezt a keresztény és nem
zeti gondolatot és a szociális igazságot vá
lasztotta célú' a VOGÉ ir. Ezen eszmék 
s*iklaszilárd  gránitjaiból keli felépíteni az uj 
Mtgyarországot, ahol mindin magyar — a 
felvidéki egység mintájára — egyesült erővel 
dolgozik Nagymagyarország feltámadásáért I

Utána Révay Ittván gróf beszélt. E'őazör 
Jíross Andor miniszter üdvözletét tolmá
csolta. A közörség lelkesen ünnepelte Jsross 
Andort. Majd pedig igy folytatta :

Eszembe jut egy húsz év e'őtti este, midőn 
utoljára zakatoltak a magyar vonatok a Fel
vidéken. Mindig fülembe csengtek ezek a 
szomorú hangok. 1919 ben újra megjelentek 
a magyar szerelvények, hallottuk zakatolá
sukat. de akkor h'tváoy emberek uralkodtak 
hazánkban. Hitványságukat legjobban bizo
nyítja az, hogy csapataikat visszarendelték 
a már felszabadított magyar földről. A után 
sokáig nem zakatoltak fülünkbe a magyar 
vonatok. Ds azalatt párhuzamoaan folyt az 
országépitö munka. Az anyaországban Horthy 
Miklós disdaira vitte a keresztény, nemzeti 
gondolatot Itt a Felvidéken pedig megte-

ÁLOM

Irta : Radványiné Ruttkay Emma.

Jószívű, duhaj, mulató, de egyben dolgos 
emberek voltak az őseim, akikre visszaem
lékezhetem. A régebbiek életéről hallóméiból 
tudok. A műnkét virtusból, passzióból űzték 
dühödt szorgalommal, hogy elfeledjék benne 
a dőzsölést, pénzfrcsérlést, cigányozést

Apró gyermekkorom óta, ameddig vissza
gondolhatok emlékeimmel az időben, örökké 
álomkergető voltam. Lelkileg és fizikailag. 
Talán azért, mert a duhajozás és a zajos 
munka mindétig elkergette a csendet, vagy 
benépesitette álomjárások birodalmával a 
körülöttem múló időt, a nappalokat s az éj
szakákat.

Figyelő éjszakáimban, amikor vágytam az 
álmot, ragyogó égi csillagokat, szentjánosbo
garak lámpásainak rajos villanásait kaptam, 
tücsökcirpelést a később, az éjszakában vagy 
hajnalfalé botorkáló léptekre, botorkáló sza
vakra kellett felfigyelnem.

Jön a banda spimmal. 13 slevág az éjjeli 
zene az éjszakába. Nem az a halk, megvesz
tegető duruzsolás, amit a azerelmes ablaká
nál szinte suttog a cigány. Dacos : „nem
bánomén, nem félekén*  harsogott versenyt h 
kutyák ugatásával. Az apám huzattá siró 
anyámnak.

Az eresz alatt felneszeitek a fecskék az 
ismerős hangszerre, a mi kutyánk, Hektor, 
behúzódott a házába. Egyetlen kutya, ,aki“ 
nem fogatta ugató éberséggel a csendhábo- 
ritést. Nagyon veleélt a családdal. Tudta, 
hogy nem jó vége szokott lenni a dinom- 
dánomnak.

Odabent józanitó dühhel rohant apámra a 

gondrakta lelkiismeret, rácsillant anyánk siró 
szemepárja s rajtunk, gyerekeken vacogva 
citerázott a félelem.

Most már végképp elszállt az álom. A ci
gányok még az ablakok alatt veazekedtek az 
odavetett bankón, már ránkparancsolt az 
apánk: — Gyerekek, fel az ágyból, mulatni 
akarok I

Pillanatok alatt uri-rajkókká kellett vedle
ttünk. Erőtlen, álmos gyerekhsngok, gikszelő 
hegedűhur, reszketve pengő cimbalom ostro
molta „művészettel*  az eget, meg apánk 
szivét: Beszegődtem Tarnócára bojtárnak ... 
Hektor vonitott hozzá a csillagos ég alatt. 
Ebbe a bandába ö is beállt. Szánalomból-e 
vagy kötelességszerű en ? Ki tudná megérteni 
a hűséges házőrző logikáját, filozófiáját ?

Mire az éjszaka nekiállt, hogy letörölgesse 
a csillagokat az égről, addigra kimuzsikáltuk, 
kidaloltuk apám zsebéből a megmaradt pénzt. 
Néha volt még benne, legtöbbször kevéssel 
kellett beérnünk, de akármennyi volt, siró 
anyánk kezébe került, hogy ő szsporitsa meg 
csodával, szorgalommal, szeretettel a koro
nákat és filléreket.

A gyermekálmot gyakorta elrabolták a du
haj éjszakák. Egy kis kábulatos alvás jött 
csak, után iá az iskola éber figyelme, szorga
lom az egyesekért, amiket — törik-szakad — 
haza kellett szállítanunk pontosan.

Mulatozás után csendes nspok következ
tek. Apánk mogorva szánom-bánommal járt 
a kötelessége után s a pihenés idejét se 
győzte türelemmel. Furt-faragott, verset, fa
anyagot. Esténkint anspesztusok, jambusok, 
trocheusok pengtek a lámpa mellett, nappal, 
ráérő időben százféle szerszámmal ajándékot 
faragott boldog-boldogtalannak.

Habzsolva ittuk volna békés esték után 
az álmot, ha nem riasztott volna a félelem 

attól, hogy mikor kerülnek mostohasorsba, 
könyvszekrénybe a klasszikusok s mikor lép 
előtérbe a cigány.

Az én életem napjainak befejezéséül az 
álom, mint természetes követelmény, nem 
következhetett.

Vendég volt csupán. Ritka, régen várt, 
sziveién látott veodég. Drága bódulat, minél 
szebbet, vágyottabbat talán csak a csend
hozta ébrenálmok záporoztak gyógyulásul az 
emberre ... A második élet, a szebb, a va
lódibb, a teljesebb ez volt.

Egy török közmondás tartja, hogy a leg
nagyobb bűnök egyike a fáradt embert ál
mából felébreszteni.

Eszembe jutnak meggyötört, nagy Íróasztal 
mellett töltött éjszakák utáni álmaim. A haj
nali 2-3 óra, mikor a nyitott ablakon át még 
nem riaszt az ember, csak madarak csipog
nak halkan a keleti égen felbukkanó hajnali 
sávre, télig álmodva még.

Magam is álombéli tájakat járok, sietve, 
gyorsan, mert kevés az idő, rövid az élet és 
sok a megjárnivaló.

Majdnem minden alkalommal a reggeli új
ság zizegése ébresztett, költögetett irgalmat
lanul. Sokszor bizony siró nyűgösködéssel, 
hslálos fáradtan fogadtam álmom elhessege- 
töjét. Jó lett volna egy villanygomb nyomá
sára nagy, mélységes csendet parancsolni 
magam köré. Akkor óhajtottam ezt a csen
det, az álmot s csak most tudom igazán, 
hogy mi a csend a mi az álom, mióta a ha
lállal annyira szembetalálkoztam.

Repkénnyel betuttatott földalatti öröklakás 
peremén, mint egy gondozott erkélyen, virá
got ápol a szeretet. Egyszer rózsát, máskor 
nefelejcset. Most óriás piros tulipánokat rin
gat rajta a temetői szél és lent, mélyen 
alszik az álom és alszik a csend.
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remtődött a társadalmi ős vagyoni osztály
különbségek ledöntésével az egységes ma
gyar társadalom és a magyar egység.

Hiszem és vallom, hogy erre a felvidéki 
társadalomra tontoa szerep vár az ország 
vezetésében. Üdvözlöm a második magyar 
hadsereget, a vasutasságot és arra kérem 
őket, a felvidéki magyar testvériséget és ösz- 
szefogást vigyék át a magyar közludatba, 
hogy minden magyar összefoghssson a ma
gyar jövö kiépítésében.

A tömeg percekig ünnepelte Révay István 
grófot. Bíke Károly szavalata után Mischák 
István római kato.ikus, Bándy Endre evan
gélikus és Czeglédy Pál evangélikus espere
sek áldották meg a zászlót. M-jd pedig a 
zészlószegek beverése után a Himnusz hang
jai mellett ért véget a díszközgyűlés Az ün
nepély után a Keresztény Munkás Egylet 
helyiségeiben 500 terítékes közebéd vol\ 
Este eőadták Cserháth és Tőrök Huszár
kisasszony című zenés vígjátékét.

Az előadás rendezése minden tekintetben 
mintaszerű, zökkenésment?s, gyorsan pergő 
volt. Szinte elfeledtük. hogy mökédvelöt ját
szanak a színpadot). Zórád Aladár és Turay 
László, mint rendesük darekas munkát vé
geztek. Guthy L«jos és Bella Gitta kedvesen 
és megkapóan alakították a gyermekeiket 
szerető szülőket. Rácz V. Erzsébet, a pri
madonna, Erzsiké szerepét nagy elevenséggel 
játszotta meg. Játéka kifejező, mozgása ter
mészetes, megjelenése cscdálatosan kedves 
volt. Megérdemelte a nagy sikert és a sok 
tapsot, amit kapott. Partnere volt Turay 
László, aki Kutassy főhadnagy alakját vitte 
a közönség osztatlan elismerése mellett si
kerre. Rutioirorott, kitörött műkedvelő. Tu 
datosan megjMsza szerepét ét fűd a közön
ség érzésével játszani Nigyon jól fogták fel 
szerepeiket, élvezetes játékot nyújtottak Máté 
József és KöDya Erztike is. Kiünön illesz
kedtek bele a pompás előadás keretébe. 
Rédhey fö dbirtokos komikus figuráját Zórád 
Aladár "lakitotta. ó volt az egesz előadás 
lelke. Komikd készségét valósággal csillog
tatta. Minden mozdu'ata, minden szava vi-

Megemlékezésül : JAROSS ANDOR 
felvidéki miniszter urunknak
Léváról, 1939. január 14-én.

Fenyöerdök titkos lovasa ...
Fenyőerdök titkos lovasa vagy 
Villámszekéren, foltos gyeplőszárral, 
Ütközetekben tévedt acélgolyó 
Megtépelt, magyar szívben aranyszájjal.

Véres csaták hullaszedö szolgája,
A faluvegnek hangos felvevője, 
Fájdalmas szívvel mindég azt kérdezted: 
Hol van a nepnek gyászos temetője ?...

Ott döngettél, hol martalócok álltak 
Erős verttel idegen paripákon, 
Magyar égről csillagot szedtek ködben, 
Eb-urra vágtál a titkos tanyákon .. .

Nem prédán estél vissza a magyar ölbe, 
Kacagással, mint azt sokan vélik, 
Egy átkozott rabszolgajármot zúztál.
Próbálják mások I... ha szavad nem értik.

Gúnyoe szolgaságban nőttél vezérnek, 
Vérmezőkön bolygóit hazánk, csillagunk, 
A nagy tetteket itt nevelted belénk 
S talpra állt véled minden parasztunk . ..

Nem, nem lehet, hogy mást mondjon ajkad 
Hazánk földjen, aranyos bölcsőnkben, {most 
Hol várják a holdmilliók ... a népünk, 
Benned bizalmunk, cseh járom-regősben ...

Ne rettenj vissza kőbőr lovasoktól!
Az édes hazánk tudod, hogy most vérzik... 
Múlt pocsolyáit lecsapolta uj kor,
Nagy fájdalom, ha néped meg sem kérdik...

A zászlódat bontva lengeti a szél, 
Volt pártütők is mind alatta állnak, 
Egy melódia harsog itt a népben, 
Északtól-délig mind ... Teérted vágynak.

A fenyőerdők titkos lovasa vagy,
Miénk vág?, miénk... minden húsod, véred. 
Az út, amit kijelöltél itt nekünk, 
Esküszöm : érti minden magyar néped !

AGÁRDY ZSIGMOND.

haros derültséget váltott ki. Minden dicsére
tet megérdemlő szereplése esemény volt. 
Jutka miodenest Máté Erzsébet vitte sikerre. 
Természetes játéka, jóizü palócoi kiejtése, 
lelkes fiatalsága, vidámsága megfogta a kö
zönséget. Partnere volt Hicsko Mihály, a 
kipróbált, kitűnő műkedvelőnk. Lobogó játéka 
magával vitte az egész együttest. Igen jó 
játékot nyújtottak Síécsényi Károly, mint

Felhivás Léva város közönségéhez !
(A L L. évai csoport közleméry .) „Ha 

békét akarsz, készülj a háborúval" Talán 
sohasem volt időszerűbb ez a mondás, mint 
mpjeinkban. Vájjon ki ne akarná a békét ? 
Mindnyájunk hő (haja, vágya. T hát mind
nyájunknak készülnünk kell a háborúra ! 
Nem a támadó háborúra, hanem a védekező 
háborúra, igen, hogy önbizalmunk s vele 
együtt nyugodtságunk is megmaradjon. Ezt 
az önbizalmat és nyugodtságot pedig a biz
tonság érzete szü'i, ha biztonságban érezzük 
magunkat a támadóval szemben a veszéiy 
idején. E célt szolgá ja az országosan meg
szervezett .Légoltalmi Liga-. Oy társadalmi 
szervezet ez, mely felvilágosító, oktató és 
szervező munkájával a lakosság élet- és va
gyonbiztonságát van hívatva a lehetőség 
szerint megbízható alapokra fektetni.

A 88000—939. eln. Igv. H M rendelet 
végleges alapokra holyezi a iégoltdmar. E 
rendelet szerint M gyarország területén min
den városban, községben és tanyán, a ha
tóságok és a társadolom bevonásával mielőbb 
meg kell & Légoltaimiőrséget szervezni Vá
rosunkban, Léván már négy hónspja —má
jus hó 5 én — megalakult a .Légoltalmi 
Liga" he‘yi csoportja, azonban a lakosság 
kellő megértése hiányában, anyagi erők nél
kül étidéig a várakozásnak megfelelő ered
ményt elérni nem tudott Igaz, történtek már 
befizetések iv, de oly. csekély a befolyt örz- 
szeg, hogy az eddigi megmozgulás már is 
kimentette, pedig a végzett munkára eddig 
egy fillér sem lett fordítva L. L. helyi cio 
porija, hogy a kitűzött célt elérhesse kell, 
hogy a lakosság nagyobb megértést tanúsít
son vele szemben. E ismerést azon kevesek
nek, akik az első felhívó szóra is, értékelni 
tudták-e mindnyájunk létérdekét védő társa
dalmi szerveszkedést. Vannak azonban, akik 
az előirt minimális Összeget jegyezték le 
csak, gondolva, ho;y ezzel már eleget is 
tettek kötelezettségüknek, pedig arra is kel
lett volna gondolniok hogy ezen minimális 
2.40 P. nem a tehetősebbek, a vagyonosab
bak részére állapíttatott meg, h».nem hogy 
lehetővé tegyék azoknak a hoziájárulását is, 
akik szerény anyagi viszonyok között élnek, 
de megértéssel vannak ezen kötelező szer
vezkedéssel azemben és szívesen áldoznának 
többet is, ha anyagi erejük lehetővé tenné. 
Még többen vannak akik még erre sem vol
tak hajlandók, mivel eddig tagul be sem 
léptek. Mindezeknek előre bocsajtása után, 
hogy módot nyujttunk a ’akosság be nem 
iratkozott részének, a .Légoltalmi Liga1 szé
kesfehérvári kér. Elnökség intézkedése foly
tán, a napokban egy újabb „Belépési nyi
latkozat*  nyomtatvánnyal keresi fel mind
ezeket a lévai csoport kézbesítője Kérjük 
tehát ezúton is a lakosság nagyobb megér
tését és támogatását, különösen azoktól, akik 
jobb anyagi viszonyok között többet áldoz
hatnak erre a célra és mindenkitől annyit, 
amennyit anyagi viszonyai megengednek, mi
vel ezen kötelezettség alól senkisem von
hatja ki magát, mert mindenkinek egyaránt 
fontos a haza védelme. Gondoljon vissza az 
agályoskodó a közel múltra, amikor a cseh 
állám védelemre jelentékeny összegeket jut
tatott, pedig annak az ál amnak gazdag me
cénásai voltak akkoriban s mégis meg kel
lett az áldozatot hozni és gondoljon arra, 
bogy szegény magyar hizánk önerejére tá
maszkodva, önerejéből állott talpra. Kétsze
resen kötelessége ez tehát minden magyar
nak, úgyis mint magán embernek, saját ér
dekében, úgyis mint hazafinak, a magyar 
haza érdeke védelmében. Ha csak tizedrészét 
juttatja e célra annak az összegnek, mellyel 
a cseh állam védelmét segítette, már bizto-

Tsry ezredes és Hsgony Géza, mint Bájlfy 
színigazgató Kedves, eleven jelenség volt a 
színpadon Jed'icska Mária is, aki Lengeffy 
primadonnát játszotta. Ds meg kell említe
nünk a többi szereplőt is, mert Kaszás László, 
Kovács József, Antal László, Múcska László 
és Dobos László jól fogták fel feladatukat 
és odaadó szerep őseikkel nagyban hozzájá
rultak egy színház est forró sikeréhez.

sitva van a „Légoltalmi Liga" lévai csoport
jának eredményes működése.

A f-ílszRbsdut Láva városának meg kel
lenne mutatnia, hogy nem marad el az idők 
kívánalmaival szeri ben és lépést tart a többi: 
Komárom, Érsekújvár stb. fe'szabadult váro
sok mögött, aho a L. L. helyi csoportjai a 
lakosság megértő támogatass és anyagi tá
mogatása mellett igen szép eredményeket 
értek el e téren.

Láva városiban a légoltalmi beszervezés 
óriási munkát igényei, ennek kereszfülvitelére 
kékjük Léva v<ro*  megér’ő segítségét.

L, L lévai csoport vezetősége.

Kenyérhiány fenyegeti 
Szlovákiát

Az önálló Szlovákiának mindössze 1 millió 
165.222 hektárnyi szántóföldje van. A mai 
Szlovákii lakosaintk száma megközelitően 
2,600 000 fő, egy lakosra tehát átalányosan 
háromnegyed kát. hold szántóföld jut. Ez 
igen kevís, hiszen nemcsak hogy ezen a te
rületen kell megteremnie egy ember egész 
évi kenyérmag-, burgonya, zöldtég a<b. 
szükségletének, hmem eonek a területnek 
még szemes és zöldtakarmányról is kell gon
doskodnia az állatállomány számára. Vagyis 
a mai Szlovákia agrár jellege ellenére sem 
igen tudja a rajta éő lakosságot élelmezni.

Az uj Sz’ovákia gabonatermésének hiánya 
nagyjából 1.1 millió métermázsa lesz, ami
nek külföldről való pótlására legalább 11—13 
millió pongőre írsz szükség.

Szlovákiában a gabonaneműek vetésterü
lete egyáltalában cem fokozható. Az összes 
gabonan°mű*kkel  bevetett területek nagy
sága 700—720 ezer hektárnál nem lehet 
több, hiszen az összes többi terményekre 
már igy is csak 440—450 ezer hektár terü
let marad, pedig ez a terület szolgál a bur
gonya, a cukorrépa, a takarmányrépa, a zöld 
takarmányfélék és a többi termények részére. 
Szlovákia gabonanemü-hiánya tehát állandó 
jellegű. így tévedésen alapszik annak a né
met lapnak a tudósítása, amely azt Írja, hogy 
Szlovákia az 1939. évi termésből a Német
birodalom részére 13000 vagon búzát, 15 
ezer vagon rozaot. 8500 vagon árpát és 9 
ezer vagon tengerit szállíthat. Szlovákiának 
számolnia kell azzal, hogy állandó kenyér- 
maginségben lesr, kivitelre pedig csak akkor 
gondolhatna, ha követni akarná az orosz 
példát, aratás után eladná az uj terményt és 
tavasszal drága áron vásárolná azt vissza. 
Ez a művelet a szlovák gazdasági élet fel
tétlen puutu’ását eredményezné.

— ORSZÁGOS GYÜMÖLGSKIÁLLITÁS 
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ANKÉT LESZ ŐSSZEL 
BUDAPESTEN. A Gyümölcstermelők Orszá
gos Egyesülete Gyömörey György országos 
elnök vezetése mellett a legutóbb megtartott 
igazgató-választmányi ülésen véglegesen meg
állapította a tavaszra tervezett, de különböző 
okok miatt elhalasztott Országos Gyümölcs
termelési Ankét időpontját. A múlt év telén 
sorozatos vidéki értekezletekkel előkészített 
ankétot okt. hó első hetében fogják meg
tartani az Országos Gyümölcskiállitáasal kap
csolatban, melyet ugyancsak ezévben szept.
30. és okt. 9 e között rendeznek meg. Mivel 
ezidőben már a magyar gyümölcstermesztés 
nagyrésze — az alma kivételével — értéke
sítésre került, igy bőséges tapasztalat áll 
majd a kongresszus rendelkezésére. Ezért is 
a kongresszus munkája bizonyára jelentős 
eredményeket fog hozni.
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KÜLONFÉLÉI^J
— PROBÁSZKA OTTOKÁR KÖRÖK SZÖ

VETSÉGE — KASSAI KONGRESSZUS 1939. 
A felvidéki me;y*r  katolikus akadémikusok 
Prohészka 0 lokér Körei autusalus 13—17 
között K issén a d jmokosrendi apicák gim
náziumának nsgytermáben kongresszust tar
tanak. A kongreesius munkarendié a követ
kező : Vasárnap, auguszlui 13 : 11 órakor a 
kongresszus megnyitó illése, dr. Fekete Fe
renc szövetségi elnök megnyitója, dr. Pleiffer 
Miklós kanonok, lelki gondozó beszéde. Üd
vözlések és felszólalások. D. u. szabadidő, a 
város megtekintése, kirándulás. Hétfő, augusz
tus 14 : 9 órakor dr. Kiss István egyetemi 
tanársegéd előadása a megyar ágrárkérdée- 
ről. Első hozzászóló Kerek Mihály. 16 óra
kor Taubingrr István, GYOSZ-titkár előadást 
a magyar ipari és kereskedelmi kérdésekről. 
Kedd, sugusztus 15: 9 órakor dr. Geren
csér István, debreceni kegyesrendi tanár elő
adása a magyar szellemi irányokról. 16 óra
kor dr. Pongrácz Kálmán ügyvéd, az ,1939 
— egyedül vagyunk*  szerkesztőjének elő
adása. Sserde, imuszlus 16: 9 órakor dr. 
Nyisztor Zoltán, a Migyar Kutura szerkesz
tő jén>k előadása a mai magyar katolicizmus
ról. 16 órakor Sinkó Ferenc, a Barázda fő 
szerkesztője, a Pesti Magyar Hírlap belső 
munkatársának előadása : ,A következő fe 
jezet*  ( A volt kisebbségi magyarok a több
ségi magyarságban.) Csütörtök, augusztus 17 : 
10 őrekor szövetségi közgyű és és a kong
resszus bezárása. — Összejöveteleink az au
gusztus 13-i nviivános jellegű megnyitó és 
az augusztus 17 i záróülés kivételével zárt
körűik. Azokon csak meghívott vend ?gek 
vehetnek részt

— MÉCS LÁSZLÓ NYERTE AZ ARANY 
JÁNOS-ÉRMET. A székesfőváros illettékes 
bizotságai a közelmu'tban döntöttek nagy 
költőink, Arany János és Kazinczy F.*rerc  
emlékezetére alapított emlékérmek odaítélése 
tekintetében. A székesfőváros az Arany Ja- 
nos-éremmel Mécs Llszlót, a kiváló pap
költő, a szép;rodalmi Kazinczy*  éremmel 
pedig — történeti regényírói munkássága 
elismeréséül — Gulácsi Irént küldte ki

— HALÁLOZÁS. SzeDdrei Gyu'a, S ob, 
Zebegény, Ipoydamásdés Hslembs községek 
körjegyzője folyó hó 7-én váratianu' elhunyt. 
A megboldogult hamvait folyó hó 10 ód he
lyezték örök nyugalomra Budapesten a Msg- 
lódi-u'i uj köztemetőben a róm. kát. egyház 
szertartása szerint.

— SZINIELÖADÁS. A Lévai Férfi Mária 
Kongregáció 1939 évi augusztus 13-án dél
után 4 órakor a Piariata rendit tz kertjében, 
kedvezőtlen idő esetén a Katolikus Körben 
jótékonycélra szinielőadást rendez. Belépődíj:
I. hely 1 P, II hely 60 liilér, állóhely 30 
fillér. Számozott helyek. Jegyelővétel Akáca 
Józsefnél. Színre kerül: Válás után, dráma 
öt felvonásban. Pierre Miurice regénye nyo
mán irta Patakv Gitta.

— ADAKOZÁS a „Magyar a magyarért*  
akcióra: Vojkó István, Léva 1 Pengő.

— FELVÉTELEK A TISZAI EV. EGY
HÁZKERÜLET MISKOLCI JOGAKADÉMIÁ
RA. Az 1939-40. tanévre való felvétel iránt 
kérelmek beadási határideje 1939. augusztus 
20. A felvételi kérvényhez a következő ere
deti okmányok csatolandók: 1. születési 
anyakönyvi kivonat, 2 középiskolai érettségi 
bizonyilvény, 3 erkölcsi bizonyítvány a fo
lyamodó nemzethűségéröl és erkölcsi meg
bízhatóságáról, 4 hatósági bizonyitvány arról, 
hogy a folyamodó hadiárva, 5. ha a folya
modó atyja harctéri szolgálatot teljesített, 
Károly csapatkereszt elnyerésének igazolása
6. közhatósági bizonyitvány a folyamodó 
szüleinek foglalkozásáról és lakóhelyéről, 7. 
a nem szidónak tekintendő folyamodók szü
leinek születési anyakönyvi kivonata (kereszt
levele), 8 a 7300 1939. M. E sz. rendelet 
intézkedéseinek megfelelő oly igazolás, amely
nek alapján a rendelet szerint a folyamodó 
felvétel tekintetében nem esik a zsidótörvény 
hatálya alá. A kérvényhez 2 P okmány
bélyeg és 1 P. kezelési költség postabélyeg
ben csatolandó. A hallgatók Írásbeli kiérte
sítést kapnak.

— ELJEGYZÉS Sebestyén Lajos m. kir. 
bonv. zászlós Vác eljegyezte Pécsy Z uuan- 
nát Nagy Káinéról, (m. k. é. h.)

— FELHÍVÁS. Sebesülési érmek igény
lési lapjai a frontharcos irodában nsponta 
5 és 7 óra között átvehetők.

— A MAGYAR KÉR. SZOC. VASUTA
SOK folyó hó 16-án megismétlik a Huszár
kisasszony című nagysikerű zenés vígjáték 
kitűnő előadását a városi színházban. 
I. hely 1 P, II. hely 80, III. hely 60 és álló
hely 40 filléres beléptidijjel. Biztositsa jegyét 
elővételben Koráb virágüzletben.

— ÉRTESÍTÉS. Az Országos Frontharcos 
Szövetség lévai főcsoportjának elnöksége fel
hivja az összes igazolt baltársakat, hogy 
augusztus hó 1-161 gazdasági osztályunk 
megkezdte ténykedését. Egyelőre a vásárlási 
visszatérítés bélyegekben bizonyos százalék
arányban az alant megnevezett kereskedők
nél eszközölhető: Gimbati Gfula füszerke- 
reskedő, Kossuth Lajos tér, Lachky E ek tü- 
szerkereskedö, Kosiu h Lajos tér, Szabó La
jos füszerkereskedő, Verbőczy tér, Keusch 
István füszerkereskedő, Felszabadulás útja, 
Budioszky István füszerkereskedő, Váratja, 
Vanger Mihály füszerkereskedő. Horhy Mik
lós ut, Hulley J mos hentes, Felszabadulás 
útja, Kohn és Kovács divatárukereskedő, 
Kossuth Lsjos tér, Wtdder Jsnö divatáruke- 
reskedő, Verbőczy tér Ez ügyben bővebb 
felvilágoei'ást a frontharcos főcsoport irodája 
nyu|t minden nap délután 5 órától 7 óráig, 
ahol a visszatérítési bélyegkönyvek is meg- 
kipheti'lr Lév- 1939 su 8

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű. 

SOK KICSI SOKRA MEGY. Gondolt-e már arra, 
hogy 20—?.O fillért takaríthat meg egy tubus fog
krémnél, ha a 48 filléres Diana fogkrémet hasz
nálja ? Eredeti tubus 48 fillér, családi tubus 72 fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Hengertner Ilona leánya Mária — 

Szecső Béla és Császár*  Ilona fia Béla — Varga 
Károly és Csernák Ilona leánya Ilona — Skolnik 
József es Biró Mária leánya Jolán Ilona — Éder 
György és Reindl Róza leánya Katalin Erszébet.

Házasság. Krekovics István rkat. Herceg Ilona 
rkat. — Gelber Ferenc izr. Wetzler Livia izr. — 
Hámoros László ref. Cserei Erzsébet rkat.

Halálesetek. Micsik Jolán 17 napos — Vizi Sán
dor 67 éves — Németh Istvánná szül. László Er
zsébet 34 éves — Ihliczki Józsefné szül. Plander 
Hermin 81 éves.

KBszBnetnvIlvánitások.

Mindazon rokonoknak és jó ismerősöknek, 
valamint frontharcos bajtársaknak, kik felejt
hetetlen jó édesapánk elhunyta alkalmából 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekez
ték s öt utolsó útjára elkísérték ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

MIKLÓSSY TESTVÉREK.

A m kir. 6. határvadász zászlóalj legény
ségi sportversenyeire felajánlott adományokat, 
Hangos László cégtől és Král Mihály cégtől 
100—100 P.-t, Hidesi Pál cégtől 50 P.-t és 
Róth Ignác cégtől egy zenélő órát, egy likö- 
rös készletet és egy serleget ezúton köszönni.

A ZÁSZLÓALJ PARANCSNOKSÁG,

A „Voge“ lévai helyicsoportja ezúton mond 
köszönetét a megyének, a városnak, katonai 
és rendőrségi képviseleteknek, valamint az 
egyesületeknek és az egész ünneplő közön
ségnek kik zás< lóavatási ünnepélyünket úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag elősegítették. 
Esetleges sérelmekért a vendégektől ezúton is 
szives elnézésüket kérjük.

Léva, 1939. augusztus 13-án.
A „Voge“ lévai helyicsoportjának nevében: 

Ifj. AKÁCS JÓZSEF PETRÁS JÁNOS
főtitkár. csoportelnök.

3270 kig. szám 1939.

FELHÍVÁS.
Bars és Hiont közigazgatásilag egyelőre 

egyesitett vármegyék alispánja 2732—1939, 
kig számú rendeletével engedélyt adott a 
vármegyék 20 éves csehmegszállás alatti tör
ténelmének megírásához, valamint az annak 

alapját képező és a törvényhatóság egész 
területén gyakorolható adatfelvételekhez.

Minthogy e történelmi mü, — melynek elő
szavát a bemutatandó anyag áltanulmányo
zása után Alispán urunk fogja megírni — 
hűen kíván rámutatni mindama szenvedésekre 
és gyötrelm kre, melyek a törvényhatóságunk 
területén élő magyarságot sorvasztották és 
rávilágít vármegyénk közönsége által tanúsí
tott ama töretlen magyar hazafiságra, mely a 
hazaszeretet füzét lángra lobbanlva a felsza
baduláshoz vezetett, ezért a pontos adatszol
gáltatásra magam is nagy súlyt helyezek.

Ismertetni fogja e mű törvényhatóságunk 
társadalmi, kulturális, hitéleti, köz- és mező
gazdasági, ipari, gyáripari és kereskedelmi 
fejlettségét, valamint történelmi és műemlé
keit is

Mind zeknél fogva felkérem városunk meg
értő közönségét, egyházak, iskolák, egyesüle
tek, pénzintézetek, gyárak, üzemek és minden 
intézmények vezetőségét, hogy a szerkesztő
ség által kiküldött adatfelvevő urakat adat
szolgáltatásukkal teljes támogatásban részesi- 
siteni és a mű megalkotását minden tekintet
ben előmozdítani szíveskedjenek.

Léva, 1939. augusztus hó 2-án.
Dr. LEHOTZKY s. k- 

polgármester.

A Bars rádió műsora
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 
10 Rk. mise és szentbeszéd II 15 Evang. istentisz
telet 12 30 Operaházi zenekar 1.05 Székelyudvar- 
hely 2 Hanglemezek 3 A magyar buzakérdés 3.45 
László Imre magyar nótákat énekel cigányzene kísé
rettel 4 30 Közművelődési előadás 5 Hirek szlovák 
és ruszin nyelven 5 10 Honvédzenekar 6.10 A vilá
gosi fegyverletétel — előadás 6.40 Liszt-művek 7.15 
Hirek 7.25 Szerenád Füreden — hangjáték 8.10 
Hangverseny a salzburgi ünnepi játékok műsorából
9 40 Hirek 10.05 Hangképek az atlétikai bajnoksá
gokról II Farkas Jenő cigáuyzenekara.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 121° Takács 
Paula énekel, bókái Kovács Antal hegedül 12 40 
Hirek 1.30 Szalonzene 2.30 Hirek 4.15 Diákfelóra 
5.10 Puszta Budapest alatt — előadás 5 40 Szimfó- 
nikus zene 6.50 A szabadság és a szabadság álla
ma — párbeszédes vita 7.15 Hirek 7 25 Hangleme
zek 7.50 Kassai est 9 Csiri László cigányzenekara 
9.40 Hirek 10 Szimfónikus zene 11 Zongorahangv. 
11.25 Csorba Gyula cigányzenekara.

Kedd
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 845 Hirek

10 R kát. mise, szentbeszédet mond Serédi Juszti
nján hercegprímás az esztergomi Bazilikából 11.30 
Görögkat. istentisztelet 12.30 Térzene Szegedről 
2 Operettrészletek 3.30 A honvéd, min. II. számú 
regőscsoportjának műsora 4 Magyar nyár — elő
adás 4.30 Balázs Kálmán cigányzenekara 5.40 Ide
jében hivj orvost — előadás 6.10 Szalonzene 7.15 
Hirek 7 25 Verhovina — felolvasás 7.55 Erdélyi ver
sek 8 25 A „Turandot“ dalmű közv. Szegedről 9 
Hirek 11 20 Pertis Pali cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10 20 és 10 25 Két felolvasás 12 10 Fátyol 
Jancsi cigányzenekara 12 40 Hirek 1.30 Hangleme- 
2.30 Hirek 4.15 Diákfélóra 5.10 Irodalmi földrajz, 
előadás 5 40 Túli Ily gordonkázik 6 Magyar macé- 
nások — előadás 6 30 Szalonzene 7.15 Hirek 7.25 
Nyársapát — előadás 7.45 Nagypál László Lehár- 
dalokat énekel 8 „Zimberi-zombori szépasszony“, 
operettelőadás 9.15 Hirek 1140 Lovászi Ferenc és 
cigányzenekara.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10 20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Honvéd
zenekar 12.40 Hirek 1.30 llniczky szalonzenekar 2.30 
Hirek 4.15 Háztartási előaoás 5.10 Havasi pászto
rok, Tamási Áron elbeszélése 5.35 Magyar nótaest 
6.45 A magyar válogatott vivők készülődése 7.15 
Hirek 7.25 Szalonzene 8.35 Az én rádióműsorom : 
„Pécs és az Ormányság" címmel 9.40 Hirek 10 
Jazz-zene 11 Rendőrzenekar.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20, 10.45 Két felolvasás 12.10 Petry Kató 
énekel 12.40 Hirek 4.15 Diákfelóra 5.10 Horatius- 
versek 5.30 Régi katonaindulók 6 Emlékezés 1. Fe
renc József királyra 6.30 Sportközlemények 7.15 Hi
rek 7 25 Hangverseny Zenekar 8.30 Lionardi da 
Vinci repülőgépe — előadás 9.40 Hirek 0 Mursi 
Elek cigányzenekara 11.25 Szimfónikus zene.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

H.rek 10.20 és 10 45 Két felolvasás 12.10 Postás
zenekar 12.40 Hirek 2 30 Hirek 4.15 Egzotikus me
sék 5.10 Hanglemezek 5.25 Előadás 5.50 Szalon
zene 6 45 Esperantó nyelvű előadása 7.15 Hirek 7.25 
Külügyi negyedóra 7.40 Magyar nótaest 8.15 Utolsó 
pogányok — történelmi hangjáték 9.40 Hirek 10 
Operaházi zenekar 11,30 Farkas Béla cig. zenekara.
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— ARATÓÜNNEPÉLY ÜDVARDON. Ud

vart! köiiig lakoistga f. hó 12 in délután 
■4 órakor nagy arató ünnepélyt rendezett, ame
lyen Jaross Andor miniszter, as Egyesült 
Magyar Párt elnöke «■ Imrédy Bála volt mi
niszterelnök is resztvettek. Ette pedig 
Udvard község képviselőtestülete ünnepélyes 
diszközjyülést tartott, mely alkalommal 
adták át Jaross Andor miniszternek éa 
Imrédy Bélának a község díszpolgári okle
veleit.

Közönség köréből

Igen tisztelt Szerkesztő úr I

A „Bars“ 31-ik számában Legyen 
már vége című közleményben Kovács 
István, az E. P. körzeti választmányá
nak tagja foglalkozik városunk társa
dalmi és politikai viszonyaival. Miután 
ez a cikk soknak nézetét nem fedi 
teljes egészében, tisztelettel kérem a 
következő válaszomnak helyt adni 
szíveskedjék.

Legyen elég már a rövid látóságból . . . 
Csak azórtis, mert mi a 20 éves nyilt ma
gyarok erről addig le nem mondhatunk, amig 
meghallgatásra nem találunk. De tőképpen 
azért nem mondunk le erről, hogy valakinek, 
akik magukat ma mint jó magyarok akarják 
feltüntetni, hogy ezáltal a ciendesaég és 
megnyugvás leple alatt elhessegethessék 
maguk felől a 20 éves hibáikat . . .

Még kevésbé van azoknak szólni valójuk, 
akik a 20 éves cseh megszállás alatt, vagyont 
tökét stb. tudtak szerezni; már pedig ez 
nyilt magyarnak lehetetlen volt, ezt mind
nyájan,jól tudjuk. Magyarnak a megaláztatás, 
üldözés és talán a koplalás volt az osztály 
része.

Ebben a kérdésben nem vagyunk és nem is 
leszünk egyformák I Voltak és vannak .ku- 
rucz" és .labancz*  magyarok I

Mi igenis addig verjük mellünket a „fél 
téglával*  amig jogos kérésünk meghallgatásra 
nem talál I

Mi a 20 esztendős elnyomatásunk alatt 
hiven becsülettel és nyíltan vettük ki részün
ket a felszabadulásért vivőit küzdelmünkben 
Mi a nemzetünkhöz hü magyarok mi a meg
szállás ideje alatt kenyerünket veszítettük 
vagy álláshoz egyáltalán nem juthattunk s 
igy éveken keresztül éhezni voltunk kényte
lenek.

Mi még máig is állás vagy kereset nélkül 
vagyunk és mindezek dacára, be verjük is a 
mellünket, nem zúgolódunk. Mert tudjuk, 
hogy nem feledkezhetnek meg ró unk 1

De vájjon hányán vannak olyanok jól el
helyezkedve, akik nemzetárulásuk révén ke
rültek állásokba ? Pedig ezek nemcsak a hi
tüket, de még a saját magyar anyanyelvűket 
is eladták, hogy a csehek szemében jó haza
fiaknak lássanak.

Hányat ismerünk olyanokat, kik még mindég 
benn vannak a biztos állásokban, kik még 
nemis olyan régen .vezető*  szerepeket vittek 
a cseh szoc dem., agrár v»gy a cseh iparos 
és kereskedő pártokban ? És részt vettek a 
revízióé lenes tüntetésekben. És tülekedtek 
a Stefánik szobor és Tyrs emlék felállításá
ban. És ma mint, jó magyarok, talán mint a 
múltban, úgy a jelenben is két pártnak a 
tagjai (egyidőben) ami semmiesetre sem vall 
igaz magyar jellemre.

Emlékezzünk; ezen urak hányszor, de 
hányszor becsmérelték Magyarországot, az 
Egyesült Magyar Pártot és tagjait.

Hányán vannak olyanok a közhivatalokban, 
kik még ezelőtt egy évvel nem tudtak ma
gyarul beszélni? ... Ma ezek is jó magya
rok ? Ma ezek is megbízhatók ?

Vájjon van-e itt helye az érzékenykedés
nek akkor, amikor hazánk és a magunk biz

tonságáról van szó, akkor amikor nemzet
testvéreink soráét vagyunk hivatva segíteni?

Fáj a szivünk, ha a húsz esztendős harc
ban megedződött testvéreinket állás és ke
nyérkereset nélkül kell látnunk.

Mi mindenkor nyilt magyarok, mi fölemelt 
fővel bátrán kérjük az elsőbbségi jogainkat I

Ez Isten és ember előtt is minket illet 
megl Esen jogaink elismerését még a poli
tikai ellenfeleinktől is elvárjuk. Annál inkább 
pártunk választmányi tagjától.

Nyilt igaz magyarok fölemelt fejjel bátran 
előre a „kondérhoz", nincs mit félnüok az 
,0 mester*  úttól . . .

Nemzethü tisztelettel:
LACZKÓ LAJOS 

az egyesült magyar párt 
tagja-

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

BALASSAGYARMAT—LÉVA városközi úszó- és 
vizipólómérközés 1939. augusztus hó 6-án volt Lé
ván. Részletes eredmények :

50 m gyorsuszás: 1. Fáskerty Bgy 32.04 mp, 2. 
Boleman Lte 34.02 mp, 3. Szumrák Lte 34.04 mp, 
4. Móricz Bgy.

100 m gyorsuszás: 1. Alaky Lte 1.06.1 mp, 2. 
Binder Bgy 1.09 6 mp, 3. Gellén Bgy.

100 m mellúszás : 1. Szomor Bgy 1 30.8 mp, 2. 
Sáska Lte 1.32 mp, 3. Nagy Bgy 1 39 mp, 4. Szeif 
1. Lte 1.40 mp.

200 m mellúszás: 1. Nagy Bgy 3.48 mp, 2. Tö
rnek Lte 3.50 2 mp, 3. Weisz Lte 3.41.1 mp, 3. Neu- 
gebauer Lte.

3x50 m-es vegyesváltó: 1. Balassagyarmat: Gel
lén—Szomor-Binder 1 p 50 mp, 2. Lte: Flusszer
1. —Sáska—Tulipán 1.599 mp.

3x50 m-es gyorsváltó: 1. Lte: Boleman—Tuli
pán—Alaky 1.35.2 mp, 2. Balassagyarmat: Gellén 
— Fáskerti—Binder 1.35.3 mp.

Pontverseny állása a férfiszámok után Balassa
gyarmat—Léva 38:34.

Gyermekszámok:
50 m-es gyors: 1. Binder II. Bgy 35.2 mp, 2. 

Flusszer II. Lte 35.5 mp, 3. Szkladányi Bgy 41 mp, 
4. Kellermann Lte.

50 m-es mellúszás: 1. Kellermann Lte 46 2 mp,
2. Vitéz Bgy 46.4 mp, 3. Gellén Bgy 46.5 mp, 4. 
Szeif II. Lte 47 mp.

3x50 m-es vegyesváltó: 1. Lte : Flusszer II.— 
Törnek—Szeif 1. 2.15.8 mp, 2. Bgy: Vesztergom — 
Nyéky-Badó 2.15.9 mp.

Pontverseny állása a gyertkszámok után Balas
sagyarmat—LTE 60:56.

Versenyenkivüli leányszámok:
100 m-es mellúszás: 1. Kalina Mary Bgy 1.48.9 

mp, 2. Győrffy Kató Bgy 1.49 mp, 3. Ivanovics 
Magda Lte 1.56 mp.

50 m-es mellúszás (bemutató): Pásztory Valéria 
Bgy 47 mp, 2. Berkó Erzsi Bgy 54.3 mp, 3 Batta 
Marica Bgy.

Vizipólómérközés Balassagyarmat LTE 5:4 (4:2). 
Góllövök: Gellén 2. Binder 2, Fáskert*  1, illetve 
Alaky 2, Tulipán, Hoffmann I. — Pontversenyben 
Balassagyarmat—LTE 70:61.

Az LTE úszói erősen feljavultak s csak a bal
szerencse akadályozta meg a győzelmet. A szállók
ban erős es szép küzdelem alakult ki, de a 200-as 
mellúszás és különösen a 100-as gyorsuszás is szép 
versenyt hozott. A vizipólómérközés legjobb embere 
a lévai Alaky volt. Jók voltak Boleman, Szilágyi 
es Hoffman I, aki tréninghiány miatt a hideg víz
ben görcsöt kapott és a második félidő 7-ik percé
ben elhagyta a megencét.

Vasárnap az LTE úszói Balassagyarmatra utaz
nak visszavágó mérkőzésre, mely teljesen nyilt lesz 
s ha úszóinknak kedvez a szerencse, győzelemmel 
térhetnek vissza.

TORNA. Városunkba érkezett Pelle József ma
gyar tornászbajnok, — az olimpiai magyar csapat 
tagja. Egy hónapon keresztül fogja teljesen díj
mentesen oktatni úgy az LTE, mint a levente tor
nászokat. Ezúton is felhívjuk az ifjúság figyelmet 
az ügy fontosságára és arra, hogy az oktatás tel
jesen díjmentes. Jelentkezni a tornaórákon is lehet.

ARSENÁL-GARAMMENTI VÁLOGATOTT 4:3 
(2:0). Heves iramú mérkőzésen nagyon meg kellett 
küzdeni az Arsenálnak a győzelemért a jokepességü 
vidéki együttes ellen. Góllövö : Mészáros 2, Mor- 
dényi és Váradi. Jók voltak Horváth Hl, Váradi, 
Baranya és Dohány kapus. A biró jó volt.

Léván, Felszabadulás útja 105. 
kényelmes, adómentes 
kerttel eladó.

számú 
uribáz
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Eladó száraz gomboshere az ipolysági 
utón. Érdeklődni Kotra, Ipolysági ut.

927

Kiküszöbölhetjük-e a kései 
szántás hátrányait?

A hosszantartó szárazság országszerte megnehe- 
ziti a talajmunkát, alig látni tarlohántást, keverő
szántást ; a tarlón kőkemény a talaj.

Ember- és állatkínzás most a szántás, ha a tar
lóhántást elmulasztottuk. Pedig óriási hátrány 
származik abból, ha idejében nem tudtunk és nem 
tudunk szántani: elkésünk a vetéssel, a gyomnövé
nyek vígan fognak tenyészni jövőre, s ha a most 
leszántott gyommagvakat másik szántással ismét 
felhozzuk, 2—3 év múlva is viszontlátjuk az ezévl 
gyomok szapora utódait.

De nemcsak ily kézzelfogható és látható hát
ránnyal jár a szántás elmaradása, a deszkakemény, 
szellőzetlen és nedvesség nélküli talajban a beére- 
dést előidéző baktériumok sem működhetnek.

A beéredés néven ismert folyamat Iegfontosabbja, 
hogy a talaj nyers tápanyagait a baktériumok át
alakítják könnyen felvehetőkké, vagyis feltárják 
azokat. Erre a feltárásra tehát ezidén csak ritka 
helyen számíthatunk, ez pedig annyit jelent, hogy 
a zsenge csiranövénykék majd nem találnak köny- 
nyen felvehető növényi táplálóanyagokat, csak 
sinylődni fognak, s meg nem erősödve mennek a 
télnek.

Ezen segíthetünk, ha műtrágyákkal adunk könnyen 
felvehető növényi táplálékot, mert a műtrágyák ha
tóanyagai könnyen oldódnak és igy azonnal rendel
kezésére állanak a növénynek. Különösen fontos, 
hogy elegendő foszfortápanyagot (szuperfoszfátot, 
mészfoszfátot) adjunk a kalászosok alá, mert a 
talajban nem csak, hogy nagyon kevés a foszfor, 
hanem a benne tároló foszfortápanyag is csak 
nehezen, többszöri átalakítás után lesz a növény 
által felvehető. Szükség esetén könnyén felvehető 
nitrogén és káliműtrágyákat is használjunk.

Nyílttéri*)  
NYILATKOZAT

Alulírott Boldis Imre, ifj. Őrei Lajos és ifj 
Szarka Gyula lévai lakosok ezennel kijelent
jük, hogy a Léván, 1939. évi január hó 27-én 
velünk felvett jegyzőkönyvben Valkovics Kál
mán volt rendőrőrmester helyettest téves in
formációk alapján vádoltuk meg azzal, hogy 
a megszállás alatt magyarellenes magatartást 
tanúsított és hogy alulírott Boldis Imrére 
rálőtt.

Minthogy értesüléseink valótlansága beiga- 
zolást nyert, Valkovics Kálmán ellen tett nyi
latkozatunkat visszavonjuk, annak megtörtén
tét sajnáljuk és tőle bocsánatot kérünk.

Léva, 1939. augusztus 10-én.

BOLDIS IMRE s. k.
OREL LAJOS s. k. 

SZARKA GYULA s. k.
*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős
séget a szerkesztőség.

5945-1939. szám.

Felhívás Léva megyei város 
adófizető közönségéhez.

A késedelmi kamatok fizetésének elkerülése vé
gett, saját érdekében felhívom Léva megyei város 
adófizető közönségének figyelmét arra, hogy az 
1939 évi III. negyedévi együttesen kezelt közadók 
f. év augusztus hó 15-ig — tekintettel, hogy 15-e 
ünnepre esik, igy 16-ig fizethetők kamatmentesen. 
(Az 1939. évi adok, ha más kiszámítási alap nin
csen, az 1938. évi alapon fizetendők.)

Az alkalmazottak kereseti adója az illetmény ki
fizetésekor válik esedékessé és ugyanakkor vonandó 
le. Az alkalmazottak kereseti adója, rokkant és kü
lön adóját a munkaadónak szavatosság mellett min
denkor legkésőbb annak a hónapnak 25 napjáig 
kell befizetni, amelyben a levonás történt. Ha a 
levonás a hó 25-e után történt, az adókat a követ
kező havi adókkal együtt keli beszolgáltatni Ha a 
munkaadó a kereseti, rokkant és külön adót a ki
tűzött határidőn beiül nem fizeti be, a késedelem 
minden egész vagy megkezdett hónapjára a kése
delmesen befizetett összeg 0 5 százalékát tartozik 
pótlék címén megfizetni.

Felhívom még a közönség figyelmet arra is, hogy 
a lakások üresedését vagy a lakások elfoglalását 
adózási szempontból az üresedéstől 15, az elfogla
lástól számított 8 napon belül kell a városi adóhi
vatalnál bejelenteni.

Mindenféle fizetést megelőzően a városi adóhi
vatalban számfejtés végett megjelenni szíveskedje
nek, mert a városi pénztár csak számfejtés után 
fogad el befizetéseket.

Léva, 1939. augusztus hó 10
Dr. LEHOTZKY BRÚNÓ s. k- 

polgármester.
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Léva m. város polgármestere.

5925-1939. szám.

Hirdetmény
Felhivom a közönség figyelmét az „Ár

ellenőrzés Országos Kormánybiztosa" álfa] 
megindított olcsó ruházati akció plakátjaira, 
melyek a napokban lettek a városban kira
gasztva.

Léva, 1939. augusztus 10-én.
VOJTÁS s. k. 

polgármesterhelyettes, 
főjegyző.

Deméndi körjegyzőség.

1062—1939.

Hirdetmény
Hévmagyarád község határában cca 

630 katasztrális holdon gyakorolható vadá
szati jog f. évi augusztus hó 1-töl kezdődő 
egymásután következő 10 évre nyilvános ár
verésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni f. évi augusztus hó 22-én, Hévmagya- 
rádon, a községi biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen. Kikiáltási ár 50 P. Bá
natpénz 10 P. Árverési feltételek a körjegy
zői hvatalban megtekinthetők.

KÖRJEGYZŐ.

Léva m. város polgármestere

5860—1939. szám.

Tárgy: Köztenyésztésre nem szánt mének 
és 1 éves és ennél idősebb mén
csikók összeírása.

Hirdetmény.
A 60022—1939. számú F. M. rendelet alap

ján felhivom mindazon állattulajdonost, akinek 
köztenyésztésre nem szánt mén és 1 éves 
vagy ennél idősebb méncsikó van birtokában, 
az állatok összeírása végett jelentkezzen a 
városgazdái hivatalnál legkésőbb 1939. évi 
augusztus hó 19-ig.

Léva, 1939. augusztus 8.
VOJTÁS s. k. 

polgármesterhelyettes, 
főjegyző.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk az összes lévai volt Ősi. Lie- 

íebny Fond tagjait, hogy O. T. B. A. tag
ságuk (Országos Tisztv. Betegs. Alap) igazo
lása céljából jelentkezzenek. A várost ketté 
szelő Horthy Miklós ut, Mussolini utca és 
Báthy utca Újtelep felé eső városrészben 
lakók dr. Czinte Károlynál (Szent István ut 
21 sz.) a következő sorrendben: augusztus
16- án délelőtt 11 —12-ig és délután 3—4-ig 
A— K-ig és augusztus 17-én K-Z-ig, ugyan
csak délelőtt 11 —12-ig és délután 3—4-ig.

A várost ketté szelő Horthy Miklós ut, 
Mussolini utca és Báthy utca várfelőli város
részben lakók dr. Guba Jánosnál (Széchenyi 
utca 3 sz) augusztus 16-án délelőtt 9—10-ig 
és délután 3—4-ig A—K-ig és augusztus
17- én délelőtt 9—10-ig és délután 3—4-ig 
K—Z-ig. A Liecebny Fond igazolvány elho
zandó,

Dr. GUBA JÁNOS s. k. 
Dr. CZINTE KÁROLY s. k.
O. T. B. A körzeti orvosok.

íz , , z • alsóréteken 2 és fél magy.IxdpOSZtdSI hold föld bérbeadó, vagy 
eladó. Bővebbet: Dr. Kaizer ügyvédnél. 924

VJ9 ..
TEXTIL

i L

a ízt.
OJL. fyzdaput,
- €át tíze

9 7

- RUHÁZAT - SZŐNYEG - CIPŐ

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

1/ ' • • .. I jó karban olcsónKézi szivattyúk eladók.
Cim a kiadóban.

A I és német nyelvet tanít, NovotnyAAngOI Józsefné. Felszabadulás utca 12.
890

Négyszobás lakás kiadó Petőfi u.
9. számú házban. 904

D I . ■ I I ■ ' azonnal kiadóKaktarhelyiseg Léván, Horthy
Miklós ut 62 szám. 905

1/ ■ ■ I 8r. Tisza IstvánKasznarsagoan utca 8. sz. alatti 
négyszobás komfortos kertes villalakás eladó. 
Bővebbet Szent Imre u. 29. 907

|"| fiú tanulónak felvétetik KucseraÁJgyeS étterembe, vagy egy felszaba
dult pincérfiu. 908

ház Bethlen utca 29. Petrás.
910

Szabászat! tanfolyam dödik 
augusztus hó 15-én. Jelentkezni lehet a ki
adóhivatalban.

1/ . I .. (extra) kangarnKatonakoppeny zubbony, fehér 
zsávoly egyenruha eladó. Cim a kiadóban.

Szenzációs
Horthy Miklós ut 15.

árakat fizetek használt 
férfiruhákért, — Adler,

915

Földek bérbe adók, 18 hold, Kósa Já
nosnál, Nagyatádi ut 8. 917

Modern
föld bérbeadó,

különálló ház 3 szobával azon
nal kiadó, ugyanott 12 hold 
Dobó utca 3 szám. 918

I I - eladó. Két szoba, konyha, speiz, naZ nagy kerttel. Érdeklődni Jókai u. 31. 
 920 

|"| I ■ L I ‘ ' szeptember 1-től ki-Uzlethelyiseg adó. Horthy Miklós 
ut 20 szám. 921

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

BALAT0NSZÉPLAK0N
(A BALATON LIDÓJÁN)

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

Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONJA, Budapest, VI. Teréz- 
körút 26. Vagy a Telepfelügyelőség a helyszínen.
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A tanács helyes. Minek nagymosásnál 
kefével és rumplival vesződni? Könnyebb 
a munka, gyorsabb és egészségesebb, 
ha mosás előtt a ruhát egyszerűen 
Henko-ba áztatjuk • Henko nagy munka* 
megtakarítást jelent, mert éjjelen 
át alaposan kiáztatja a pisz
kot — egészségünket és 
ruhánkat egyaránt 
kíméli Reggelre a 
ruha már félig tiszta...

Két szoba kisebb, előszobával kiadó
Szent István utca 39. sz.

880

' okmányaira ! Foto kópiát
öZZOD az eredetivel teljesen 

egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
638

Házgondnoki állásra 
pályázatot hirdet a 

Lévai Iparos Olvasókör.
Pályázni lehet szeptember 1-ig 
Bővebbet: Prachár István 
alelnöknél

SílIEMENyRECEPTEK

i

7
B̂udapest várja a Szent István heti vendégeket.
Mi is felkészültünk, hogy látogatóink minden kívánságá
nak eleget tehessünk s mint megelégedett Vevők hagy
ják el a Corvint.
Világvárosi kirakatainkban az öltözködés, c divat, a 
háztartás minden újdonságát a közönség elé tárjuk.
I. t. vidéki Vevőinknek egy emléktárggyal kedveskedünk, 
melyet a Szent István heti kedvezményes vasúti jegy 
felmutatása és e hirdetés beszolgáltatása ellenében 
adunk ki áruházunk III. emeletén.
Szeretettel és örömmel várjuk Szent István heti látogatóinkat

Corvin Áruház
Budapest, Blaha Lujza-tér 1 
A Nemzeti Színház mellett

f „Kérem a nagybecsű hölgyeket, hogy 
*.bunda, vagy szőrmevásárlás előtt nagyo.i 
5 érdekes kirakatainkat és raktárainkat meg- 

tekinteni szíveskedjenek.
* Szücsmunkáink elsőranguak. Ez időszerinti 

olcsó ajánlatunk: bundák, rókák, pelerinek. 
TQI |LZ szűcs és szőrmeáruk,
• L)Ui\ Budapest, Király utca 35—37. 

A cég alapítási éve: 1883.“

a ■a
Urleány Urinöotthonokban
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 I. III. 5.

ÜZLET ÁTHELYEZÉS
Tisztelettel értesítem n. b. vevői
met, hogy Horthy Miklós ut 1 sz. 
alatt levő üzletemet Horthy Miklós 
ut 2 sz. alá helyeztem át. Kérem 
továbbra is megtisztelő támogatá
sukat.

ROSENBERÓ
HERMÁN Léva.

P

Árverési hirdetmény.
Alulírott közzé teszem, miszerint a zálogintézetemben elhelyezett 

mindazon tárgyak, melyeknek kiváltási határidejük 1939. július 20-án 
lejárt, 1939. szeptember 4-én

nyilvános árverésen
eladatni fognak.

TAUB LIPOT utóda.
Figyelmeztetem a feleket, hogy ékszer tárgyaikat legkésőbb 8 nappal az árve

rés előtt rendezzék, ellenkező esetben saját költségükre átfémjekztetnek.
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Lőpor és 
robbantószer 
áruda
Vadászfegyverek és töltények, 

kerékpárok, 
varrógépek, 

gramafonok és 
lemezek, 

legújabb felvételek. Vadászati 
és halászati cikkek

BAROSKA LÉVA
Horthy Miklós ut 43. Tel. 130. 

Szakszerű javító műhely 
Csepel varrógépek előnyös fizetési 

feltételek mellett kaphatók

KERNNÉL
VENNÉL 

NYERNÉL!
A 42. magyar királyi 

osztálysorsjáték

sorsjegyek kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

— persze teljesen ingyen — egy kis üveg híres 
zamatos barackpálinkával Ont is, ha ezt a hir
detést és a vasútjegyét a Szent István heti 
ünnepségek alatt áruházunkban felmutatja! Nem 
kell semmit vásárolnia — ez magyar szokás 
szerinti áldomás.
Legfeljebb, ha már úgyis Pesten van, körülnéz 
egy kissé áruházunkban; hogy mi lesz az őszi 
divat, mi érdekli a pesti hölgyeket s megjegyzi 
magának, hogy a legjobb beszerzési forrás, ahol 
az ég-világon mindent megkap aAz élet örömeit

Víitárfuf
jobbat nem találhat, mint a KODAK 

Retina fényképezőgépet. • Mindig 

kéznél van, de soho sincsen terhére. 

Kezelése egyszerű és gyors. Egy 

tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

főképpen az egészség, a munkabírás 
és a szellemi frisseség sokáig tartó 
megőrzésében találjuk meg.

Aki ápolja egészségét és gondozza 
szervezetét, hosszú ideig megőrzi ere
jét, rugalmasságát és életkedvét.

Sokszor kínzó testi fájdalmak han
golják le kedélyünket s ezekkel szem
ben nem maradhatunk közömbösek. A

Diana sósborszesz
szerencsés összetételű, megbecsülhetet
len háziszer. A vele bedörzsölt bőr fe
lületén gyors párolgása vérbőséget 
idéz elő j ennek hűsítő, elvonó, fájda
lomcsillapító hatása percek alatt meg
könnyebbülést okoz.

A hőségokozta bágyadtság ellen pá
ratlanul üdítő hatású. 1

Próbapalack —.64 P. KtepaJack 1.10 P. 
Köséppalnrk 3.20 P. Nagypalack 5.90 P.

Mindenütt kapható!

.. —f

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
Nyomatott Nyitrai és'Társa könyvnyomdájában, Léván


