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Léva és a vidéki 
színészet 

átszervezése

„A dicsőséges jövő megteremtése a mi 
feladatunk !“

— A lévai honvédzászló ünnepélyes felavatása —

(Ky) A vidéki színészetet uj ala
pokra fektetik, nem árt, hogyha a 
visszacsatolt részek magyarsága a 
színészet kérdésével most behatóan 
foglalkozik. A cseh megszállás utáni 
pár esztendőben az akkori Szlová
kiának kitűnő és a tejlettebb kul- 
turigényeket is kielégítő magyar 
színtársulata volt. Örömmel emléke
zünk a Polgár, majd a Faragó és 
az Iván-féle színházi érákra. Ezek 
a színigazgatók nagyobb művészi 
mint üzleti érzékkel igazgatták ki
tűnő társulataikat. Kifogástalan drá
mai és operett együtteseik voltak, 
jó zenekarral; ekkor még a tejlet
tebb ízlésű közönség is szívesen 
kereste fel a színházat, nem csak 
magyar kötelességből, nem csak 
tüntetni ment a színházba a magyar 
szó, a magyar ének, szóval a ma
gyar kultúra mellett, hanem azért 
is elment a színházba, mert igazi 
lelki szükséglete volt a színház és 
kielégítve távozott a színházból.

De nyomban megváltozott a hely
zet, amidőn a pozsonyi országos 
hivatal Földes Dezsőnek adta ki a 
nyugatszlovákiai magyar szinikon- 
cessziót, aki ezért minden május 
elsején és minden csehszlovák nem
zeti ünnepen kötelességének tartotta 
gomblyukába kitűzni a piros kokár
dát, mert a piros kokárda viselése 
abban az időben érvényesülési le
hetőségeket jelentett és Földes szé
pen érvényesült is, az ellenzéki ma
gyarság tiltakozása ellenére számos 
alkalommal megkapta a koncessziót.

Földes Dezsőről egyszer megír
tuk, hogy jobb színész mint igaz
gató. Ez olyanformán értendő, hogy 
Földesben túltengett az üzleti ér
zék s mig elődei tönkre mentek a 
színház igazgatáson, ő megvagyo- 
nosodott, természetesen ez a vágyó- 
nosodás a színház művészi színvo
nalának a rovására ment, csupán 
ezért hozzuk fel ezt.

Ebben az időben és ennek követ
keztében történt a színházba járó 
közönség önkéntes átszelektálása. A 
közönség ama része, amely a szín
padon magyar lelket, Ízlést és 
művészetet várt, elhagyta a szín
házat és helyére olyan friss társa
dalmi réteg ült, amely lelkes taps
sal fogadott mindent, ami a színpad
ról feléje áradt, mert még hiányzott 
belőle a kritikai szellem.

Léva város közönsége tudvalévőén zászlót 
ajánlott tel a Léván állomásozó hatodik hon
véd határvadász zászlóaljnak. A díszes zászló 
elkészült nehéz íehér selyemből, nemzeti- 
azicű szegélydiizitéssel, egyik o’dalán Srüz 
Mária képével, másik oldalán az angyalos 
magyar címerrel.

A zászlót vasárnap adta át Léva városa 
a zászlóaljnak. Az átadás és felavatás tör
ténelmi jelentőségű fényes katonai ünnepély 
keretében történt, amelyre a Kormányzó 
Ur Ö'őméltósága is e'küldte képviselőjét, 
Schweitzer István tábornok, a második had
test psrancinokának személyében, mig a 
honvédelmi minisztert és a honvédség főpa
rancsnokát vitéz Msgyarossy Sándor ezredes,

A sajtónak nehéz helyzete volt. 
Tekintettel kellett lenni art a, hogy 
kisebbségi életünkben még ez az 
üzletiesen vezetett színház is a ma
gyar szó egyik bástyája s mig egy
részt állandóan azt követeltük, hogy 
a szinikoncessziót a Magyar Szin- 
pártoló Egyesületnek adják ki, hogy 
olyan színházat csinálhassunk, ami
lyet mi akarunk, másrészt arra is 
vigyáznunk kellett, hogy az uj 
színházi közönséget is megtartsuk 
a magyar színház számára.

Mindezek figyelembe vételével 
kell elmondani véleményünket most 
a vidéki színjátszás átszervezésével 
kapcsolatban.

A kultuszminiszter elfogadta a 
szinészkamara ama javaslatát, mely 
szerint az ország területén meg
szüntetik az eddigi szinházkerületi 
beosztást és bevezetik a staggione 
rendszert. Ez a gyakorlatban annyit 
fog jelenteni, hogy azokat a szín
darabokat, amelyeket eddig egy 
színtársulat játszott egy városban, 
ezentúl négy színtársulat fogja le
játszani, specializálva, külön lesz 
drámai, külön operett staggionne s 
egy központi diszlettárból fogják 
kapni a darabokhoz a díszleteket. Ez 
nagyon üdvös elgondolás, de az a 
hibája, hogy a városoktól nagy 
szubvenciókat kívánnak ehez és baj 
van a városok osztályokba sorolá
sával. Annyi bizonyos, hogy nem 
lehet minden egyforma nagy lélek
számú várost egy kalap alá vonni, 
vannak nagy városok kis kultur- 
igénnyel és vannak kis városok, 
amelyek nagyobb kultúrával bírnak 
az előbbieknél és a színjátszás te
kintetében is nagyobb igényekkel

• 2 hstárvadász dandár parancsnoka Kép
viselte.

A zászlóanyai tisztet jaross Andor mi
niszter neje töltötte be Mig az adományozó 
várost dr királylehotsi L-hoctky Brúnó pol
gármester, Voitás István polgármester he
lyettes, Klain Ödön volt városbiró, Schubert 
Tódor kormányfőtanácscs. dr Kmoskó Béla 
közjegyző, Schoeller Siűca Jenő földbirtokos, 
Prschár István iparos, Kern Oszkár keres
kedő, idősb Dóka Sándor kisgazda és Bélik 
József munká-, a vármegyét dr Koczor 
Gyula főispán, Sáska Dezső alispán, báró 
Majthényi László fa sőházi tag, gróf Révay 
István és Majláth László főszolgabíró kép
viselték.

Az ünnepély előestéjén az országzászló-

lépnek fel, mint teszem azt némely 
háromszor akkora város közönsé
ge. Minden a lakosság szellemi 
és kultur fokától, általános művelt
ségétől függ.

A városokat színházi tekintetben 
körzetekbe osztják be. Az A) kör
zetbe Pécs, Kassa, Debrecen, Sze
ged téli állomások mellett Pest- 
szenterzsébet, Újpest, Kispest, Hód
mezővásárhely tartoznak. — AB) 
körzetben Miskolc, Székesfehérvár, 
Győr, Sopron, Kecskemét, Szom
bathely, Érsekújvár. Nyíregyháza. 
Losonc, Ungvár, Szolnok, Eger, 
Cegléd, Nagykanizsa, Mohács váro
sok esnek.

Joggal tehetjük fel a kérdést, váj
jon mi lesz Lévával? Miért akarják 
Lévát, ezt az országszerte ismert 
kulturvárost pl. Érsekújvár, Mohács, 
vagy Losonc mögé tolni a C), eset
leg D) körzetbe, amelyek gyöngébb 
színtársulatot jelentenek az A) és B) 
körzeteknél. A városnak ebben a 
kérdésben hallatnia kell a hangját. 
Nem mondhatjuk, hogy a felszaba
dulás utáni első szintarsulat is, amely 
Léván szerepelt, teljes mértékben 
kielégítette volna igényeinket, job
bat vártunk annál. A színházzal úgy 
vagyunk, hogy a kisebb kulturigé- 
nyű közönség elbírja a színvonala
sabb színházat, sőt ennek a közön
ségnek az Ízlése is kifejlődik idővel, 
de a már fejlettebb igényűek nem 
bírják el a nivótlant s elkerülik a 
vidéki színházat. Óvatosan kell te
hát megszervezni az uj rendszert, 
olyanformán, hogy annak sem a 
szinház, sem a közönség ne vallja 
kárát! Annyi bizonyos, hogy itt 
idejében kell intézkedni, amig nem 
késünk el, nem maradunk le.



BARS

nál ■ zászlóalj Csízei kürtőiéinek közremű
ködésére! disztakarodó vo't, másnap reggel 
nyolc órakor pedig a zászlóalj tisztikara és 
legénysége vallásfélekezetek szerint saját 
temp'omaiban isteni tiazteleten vett részt. 
A róm. kath plébánia templomban dr Haász 
István tábori püspök celebrált szentmisét. A 
püspököt a temp óm bejáratánál aegédlelké- 
szei élén Mischák litván plébános, szent
széki tanácsos fogadta a feszülettel és szen- 
teltviztartóval. A püspök szentmise közben 
az oltártól magasszárnyalásu szentbeszédet 
mondott, amelyben megemlékezett a magyar 
katona vitézségéről és vallásosságáról is.

A ref. templomban tartott istentisztelet 
keretében dr Veress Jenő tábori esperes 
nagyhatású beszédben méltatta a nap je
lentőségét.

Délelőtt 11 órakor a zászlóalj felvonult a 
Kossuth Lajos térre. Öröm volt nézni a 
pompás magatartásu zászlóaljat. A Kormányzó 
Ur képviselőjét Schwútzer tábornokot a 
honvédzenekar a Himnusszal fogadta. A tá
bornok Sodró Sándor alezredes, zászlóalj
parancsnok jelentésének meghallgatása után 
elhaladt a zászlóalj arcéle előtt, majd helyet 
foglalt az előkelőségek éa a kü’önbözö testü
letek képviselői számára kéazitett emelvé
nyen, ahol festői szép látványt nyújtott a 
magyarruhás hölgycsoport.

Ezután dr királylehotai L'hotzky Brúnó 
polgármester lépett a szónoki emelvényre és 
lelkes beszéd kiaéretében átadta a zászlót, 
amelyet a zászlótartó es a zászlóatiszt vett 
át. A magyar hadsereg egyik legszebb fegy
verténye volt — mondta a polgármester 
többek között —, hogy visszaszerezte ezt a 
magyar várost, amely mindég a magyar ha
zához tartozott. E dicső napok eseményei 
felejthetetlenek számunkra. Míg most is 
halljuk a magyar honvéd dübörgő lépteit, 
amikor átlépi a trianoni határt és visszafog
lalja a magyar városokat. Etek a városok 
látták a Nagyságos Fejedelem hűséges tót
jait és ruszinjait együtt küzdeni a magya
rokkal. Ma már kimondhatjuk szabadon, hogy 
ez a föld soha sem lehet másé csak a ma
gyaroké, ez a föld nem szállhat idegegenekre 
soha. Éz a zászló — az otszágzászlO — 
nem fog itt sokáig félárbócon állni. Én hi
szek a magyar apákban, a magyar anyák
ban, akik nemzeti szellemű Iáikat nevelnek 
és bízok a msgyar honvédben, aki vissza- 
azerzi nekünk azt, ami a miénk ! Most pe
dig átadom a lobogót. Ti pedig adjátok át 
nemzedékről-nemzedékre mocsoktalanul, a 
bennünk éő szeretet és imádság mindég 
kisérni fog benneteket.

A polgármester beszéde után Jaross An- 
dorné zászlóanya felkötötte a zászlóra fehér 
selyem szalagját, majd a polgármester Léva 
város zöld szalagját kötötte fel. Egyébként 
szalagokat adományoztak még Bars-Hont 
vármegye, a vitézi szék lévai csoportja, a 
volt 14-ea honvédek, a lévai frontharcosok, 
a hadirokkantak és a leventék.

A szalagok (elkötése alatt a kürtös a 
templomba hivó jelet fújta, mire a zászló
alj tisztjei, továbbá minden alosztályból, a 
legénységi rendfokozatból és rendfokozat
nélküliekből egy-egy fő a zászló mögött so
rakozott fel.

Etután a zászló megáldása került sorra. 
A róm. kath. egyház részéről dr Haász Ist
ván tábori püspök áldotta meg nagyhatású 
beszéd kíséretében. Ha valaki tavaly ilyen
kor azt mondta volna, hogy ilt magyar ha
dizászlót fogunk szentelni — mondta töb
bek között — fájdalmas keserűséggel mond
tuk volna, hadd el testvér, fájdalmas kese
rűséget okoz nekünk a beszéded, lehetetlen 
ez, hiszen ellenségeink Aliig vannak felfegy
verkezve. És amit tavaly még lehetetlennek 
tartottunk, itt a zászló és körülötte itt van 
drága honvédségünk és civil testvéreink. 
Legelsősorban és Iitennek köszönhetjük ezt 
a csodálatos fordulatot. Milyen megnyugtató 
öröm ez ha van a földön egy hatalmas em
ber akiben bizhatunk, de micsoda nagy erő 
az, amikor egy nép az htenben bizhat, már 
pedig a magyar nép bizhat az istenben, hi
szen a vitézlő magyar nép ezer éven keresz
tül csak a mega fészkét, édesanyját oltal
mazta, soha sem akarta a másét. Stálljon

szájról szájra, magyarok, honvédek, tizzatok 
az Istenben I Az örvendetes fordulatot má
sodsorban a magunk erejének, a honvéd
ségnek köszönhetjük. Az Isten azért adta a 
karunkat, hogy imára is kulcsoljuk, de ha 
kell fegyvert is fogjunk vele. Fegyelem, egy
ség visz győzelemre, szálljon ez a jelszó 
nemzedékről-nemzedékre I Most pedig meg
áldom ezt a zászlót. Hozzád fordulok Isten, 
aki ide vezetted nemzetünket, aki úgy ren
delted, hogy harc legyen az életünk a hazá
ért, a kenyérért, kérem az összes magyar 
szenteket a közbenjárásra Istennél, hogy 
szálljon áldása és kegyelme erre a zászlóra 
és erre a szép városra, a zászló adományo
zójára, amely annyit szenvedett és a magyar
ságnak oly szép példát adott. Lendüljön fel 
ez a zászló a Kárpátokra. Isten emeld tel 
nemzetünket a trianoni sírból I

A protestáns vallásfelekezetek részéről dr 
Veress J snő tábori esperes áldotta meg a 
zászlót, mélyenszántó történelmi vonatkozású 
beszéd kíséretében.

A zászlótartó kezében most magasra len
dült a zászló és a zenekar a magyar Hiszek 
egyet intonálta A ksrddsl felszerelt lisztek 
és legénység a zászló védelmének szimbó
lumaként kardot rántottak. Majd megkez
dődött a zászlószegek elhelyezésének aktusa, 
aminek befejezése után a zenekar a Him
nuszt jászollá. Etután egymásután három
szor felharsant a „Vigyázz*  kürtjei, a zászló
tartó a megáldott zászlót magasra emelve, 
a csapatnak bemutatta.

Sodró Sándor a ezredss, zászlóaljparancs 
nők ezután a polgármester felé fordulva a 
következő beszéddel mondott köszönetét a 
zász óért:

Polgármester url A m. kir. 6. határvadász 
zászlóalj jogelődje, a III. hatátbiztositó zászló
alj, parancsnokságom alatt, elsőnek lépte át 
Esztergomnál és Nyergeaujfalunál a trianoni 
bilincs elől felszabadult Duna vonalát. Hon
védéi a felszabadiló csapatok élén mint elaők 
vonuhak át a városon a jel mlegi határokig. 
Olt állanak ma is, őrködve az ország és a 
város közvetl.-n biztonságán. A csspiteaazló 
adományozásával e város polgárséga mél
tóan juttatta kifejezésre b'zslmát a zászlóalj 
iránt. Mi e bizalommal visszaé ni soha nem 
fogunk. Kötelességünket mindenkor minden
kivel szemben éa minden körülmények kö
zött teljesíteni fogjuk. E város, melynek biz
tonsága fölött közvetlenül a zászlóalj őrkö
dik, nyugodtan fejlödketik, polgárai nyugod
tan élhetnek. A hatos határvadászok őrt 
állanak. A csapatzászlót a zászlóalj nevé
ben köszönöm és átveszem

Majd a csapathoz szólt a parancsnok a 
következőkben: Honvédek I A záazlóalj ne
vében átvettem a Legfelsőbb Hadúr által 
rendszereaitett és Léva városa által adomá
nyozott csapatzászlót. A zászló a Hazának, 
a hazaszeretetnek és a hűségnek szent jel
képe, egyben dicső záloga annak a bizalom
nak, melyet a Hizaés a legfelsőbb Hadúr 
honvédéinek a vitéziégébe vet. A zászló 
megvédése minden honvéd szent kötelessége. 
Megtartása és a csapat dicsősége egymástól 
elválaszthatatlan. E zászlót, mint a zászló
alj dicsőségének jelképét becsüjétek éa gon
dosan őri izétek meg, szükség esetén a vég
sőkig védelmezzétek, ha kell, életetek felál
dozásával is és semmi szin alatt el ne hagy
játok. Különös kegye a magyarok htenének, 
hogy a zász’ót éppen ma avathatjuk. Akkor, 
amikor válaágos időben, a Haza hivő sza
vára, a zászlóalj minden honvédje a zászló 
alá sereglett. Határvadászok I Ssm a zászló
nak, sem pedig a zászlóaljnak múltja még 
nincs, csak jelene. A dicsőséges jövő meg
teremtése a mi feladatunk. Én, aki már hu
zamosabb idő óta vagyok közvetlen parancs
nokotok, ismerlek benneteket; tudom, hogy 
mi mindannyian, mindenkor és minden kö
rülmények között és minden ellenséggel 
szemben teljesíteni fogjuk kötelességünket és 
ha kell, a Haza érdekében, a legfelaő Hadúr 
parancsára, készek vagyunk életünket is fel
áldozni. Fogadjátok meg, hogy ez a zászló 
a Ti kezetekben a szebb, boldogabb és tel
jes magyar jövőért vívandó harcokban min
dig fennen és dicsőségesen lobog. Határva
dászok esküdjetek I

Ezután vitéz Kézdy százados felo'vasta az

A varossá alakult Léva 
költségvetése

ii.

A II. csoportban közegészségügynél, a tfi- 
döbeteggondozás, járványos betegségek elleni 
védekezésre előirányzott hiteleken felül a vá
ros közegészségügye érdekében még bizo
nyos követelmények lennének jogosultak, re
mélhető azonban, hogy az 1940. évi költ
ségvetésben ezen szükségleteket nagyobb 
mérvben tudjuk majd kielégíteni.

A III. csoportban a közoktatásügyi, köz
művelődési, vallásügyi szükségleteket a tör
vényben előirt mérvben, valamint a rendel
kezésre álló fedezethez képest igyekeztünk 
kielégíteni. Itt súlyos tehertételt képez az 
állami polgári iskola kö'csönéböl még fenn
álló 205000 P tőketartozás, melynek csak 
7 százalékos kamatterhe 14 350 P, amely 
messze túlhaladja azt az összeget, amit a 
város pénzügyi egyensúlyának veszélyezte
tése nélkül vállalhat. Lépéseket fogunk tenni 
aziránt, hogy a ku'tuszkormányzst a kölcsön 
teherből, valamint a kamatteherböl részt vál
laljon.

A IV. csoportban a szegényügyi és nép
jóléti kiadásokat vettük fel. A szegénygon
dozást a „Szegényalap"-bán kívánjuk meg
oldani és csupán a Szegényalap saját jöve
delmének felhasználása után mutatkozó hi
ányt állítottuk be a H íztartási alapnál mint 
hozzájárulást.

A népjóléti kisdtsoknil a népjóléti intéz
ményeket dotáljuk a lehetőséghez képest. A 
munkanélkü iség enyhítését célzó közmun
kára itt nem vettünk fel semmit, azonban a 
költségvetés egyéb fejezetein cca 35 000 P-t 

eskümintát és a csapat felesküdött a Léva 
város által adományozott zászlóra, majd a 
zenekarban ismét felzengett a Himnusz.

A történelmi jelentőségű ünnepé'yt a Leg
felsőbb Hadúr képviselője előtt lefolyt diíz
menet zárta be, amelyen a Sodró alezredes 
által szrrzett lendületes határvadász indulót 
játszotta a honvédzeneksr. A díszmenetben 
a zászlóaljon kivül résztvettek a frontharco
sok, rokkantak, 14 esek, Pá may-csoport, 
leventék, cserkészek és a gimnázium csapata. 
Majd a tisztikar ebédet adott a Városi Vi
gadó éttermében, ahol a zász ó ínyát, Jaross 
Andornét. dr. Haász litván tábori püspök 
költői szépségű beszéddel köszöntötte.

A Kormányzó Ur képviselője, Scbwzitzer 
tábornok távozásakor a Léván látottak felett 
legteljesebb elismerését fejezte ki. Különös 
megelégedéssel tapasztalta a honvédcsapat
nak feltűnő jó magatartását és az ünnepély
nek a nagy időhöz méltó, lélekemelő lefolyá
sát. A Kormányzó Ur képviselője köszönetét 
fejezte ki Láva város közönségének és az 
azt képviselő polgármesternek, hogy a zászló
aljnak örök időkre szóló értéket és dicső 
tettekre figyelmeztető szimboumot adomá
nyozott s ezzel a honvédség iránti bizalmá
nak és szeretetének is lelkesítő tanujelét adta.

Ugyancsak köszönetét fejezte ki a Kor
mányzó Ur képviselője Koczor Gyula főis
pánnak, az egyházi és világi hatóságok ve
zetőinek, az ünnepély rendezőinek, különösen 
a m. kir. államrendörség kapitányságának a 
rend példás fenntartásáért. Különösen meg
ragadta figyelmét a Kormányzó Ur képvise
lőjének a pompás formájú és jó szellemű 
levente csapat, úgy ennek, mint a diszme- 
netben résztvevő hadirokkant és frontharcos 
alakulatoknak elismerését fejezte ki. A gim
náziumi diák- és cserkészcsspat látása ia 
kellemes hatást váltott ki s ezzel kapcsolat
ban arra kéri az ifjúság vezetőit, hogy az 
ifjúságba oltsák bele a honvédség iránti sze- 
retetet és bizalmat.

Dicséret és elismerés illeti a zászlóalj pa
rancsnokát, tiszti és altiszti karát, amely 
jó példájával a nehéz viszonyok között olyan 
jó katonai szellemet teremteti, amely ezen az 
emlékezetes szép ünnepélyen is oly fényesen 
megnyilatkozott.
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Allilotlunk be, amely ezt a célt szo'gálja. 
Inségadó kivetésének engedélyezése iránt 
mér kérelmet intéztünk a kormányhoz és 
ezen összeg, valamint a várható államsegély 
lehetőséget ad arra, hogy a munkanélküliség 
folytán keletkezett szociális nyomort a téli 
hónapokban nyújtott munkaalkalmakkal né
mileg enyhítsük.

Az V. csoport a vágóhíd fenntartására 
azükaéges hiteleket foglalja magában. A 200 
ezer P költséggel felépített ui vágóhíd épí
tési kölcsönből eiidőszerint 178.700 P tarto
zás áll fenn, amelynek amortizációja a vágó
híd jövedelmét terheli, úgy hogy a jelenlegi 
vágóhídi dijak mellett a vágóhíd jövedelmet 
nem hajt. A hentesiparosok részéről panasz 
érkezett hozzánk, melynek valóságáról a 
helyszínen már magam is meggyőződést sze
reztem, hogy a vágóhidi sertésvágó helyiség 
már a nyári hócipőkben is asűk. Szüksé
gesnek tartom annak kibővítését. Ha lehető
ség kínálkozik, már az 1940 évi költségve
tésben erről gondoskodás fog történni.

A VI csoportban az utak, járdák építésé
ről, javitásáró1, a Köss u h Lajos tér parkíro
zásáról, valamint az utcák, terek tisztításáról 
történt gondoskodás. Itt lenne megoldandó a 
város csatornázási és vízellátási problémája, 
azonban ez sajnos, a rendelkezésre álló fe
dezet mellett lehetetlen.

A VII. csoportnál a vagyonigazgatással 
kapcsolatosan a városi ingatlanok után fize
tendő adó, valamint a városi épületek javí
tására, fenntartására szükséges hitelek irá- 
nyoztattak elő.

A VIII. csoportban a város függő adós
sága után esedékes töke- és kamattörleszté
sek irányoztattak elő. A város kölcsön tar
tozása ezidőszerint 1,008 162.68 P, melynek 
egvfltles tőke- és kamattörlesztési összege 
1939. évre 65 664 P. A kölcsönök felvételé
nél a csehszlovák állam a város részére igen 
kedvezményes kamatlábat tudott biztosítani, 
minthogy a hitelezők kizárólag külföldi pénz
intézetek, a kölcsönök rendezésénél ezen 
kedvezményeket feltétlenül fenn kell tartani, 
mert a város költségvetése már nagyobb 
megterhelést nem bir el.

Jelentősebb beviteli források az önálló vá
rosi adók, fogyasztási adó, forgalmi adó ré
szesedés, vigalmi adó, vágóhídi díj, piaci 
helypénz, városi ingatlanok jövedelme es a 
villanytelrp hozzájárulás a városi közigazga
tás költségeihez. A szervezés alatt álló java- 
dalmi hivatal működésétől a fogyasztási adó
bevételek emelkedése várható.

Szegénygondozást a szegényalap keretében 
kívánjuk megoldani.

Rendkívüliek.
A községi képviselőtestület 1939. V. 26 án 

az ad. 3312—1939 kgy. sz. alatt hozott ha
tározatában kimondotta, hogy a város üzem
be helyezi a szlovák kulturegyesület által 
tervezett strandfürdőt éa versenyuszodát oly
módon, hogy a megkezdett építkezést foly
tatja, illetve befejezi és erre a célra 22200 
pengő rendkívüli hitelt jelöl ki. Ezen köz
gyűlési határozat ezideig jóváhagyást nem 
nyert. A megszavazott rendkívüli hitel fede
zetéül kijelölt 22200 pengőből azonban csu
pán az OTT által kilátásba helyezett 5000 
pengő hozzájárulás, valamint a szociális 
közmunkasegélyből felhasználható 2858 P 
szolgálhat fedezetül. A befejezés előtt álló 
építkezés költségei a fenti közgyűlési hatá
rozattal megáliapitott 22.200 P rendkívüli 
hitelt túlhaladták s előreláthatóan 30.000 P t 
érnek el. A 30 000 pengős költségelőirányzat 
fedezetét képezné az OTT által 1939. évre 
kilátásba helyezett 5000 P hozzájárulás, to
vábbá a szociális közmunkaalsp keretében 
földmunkákra már kifizetett 3242 P. Ezek 
leszámítása után még fedezetlen 21.758 P, 
amely kölcsönművelet utján lenne fedezendő. 
Minthogy a fenti közgyűlési határozat az 
uszoda megnyitásának aürgősségére való te
kintettel, felsőbb hatósági jóváhagyás bevá
rása nélkül elrendelte a munka azonnali 
megkezdését, s a munkák már befejezés előtt 
állanak, a számlák kifizetéséhez szükséges 
kölcsönösszeg felvétele iránt valamely hely
beli pénzintézettel sürgősen tárgyalásokat kell 
kezdeni.

Amennyiben az OTT-tól a jövő években 

is hasonló támogatásban részesülnénk, úgy 
rémé hető, hogy a strandfürdő és a verseny
uszoda jövedelméből a felveendő kölcsönt 
amortizálni tudjuk.

Miután a város székházát a vármegyének 
átengedte s a vároiháza céljaira kijelölt já
rási épületet az ott elhelyezett államrendőr
ségi hivatalok és a főszolgabírói hivatal fog
lalják le, a városi hivatalok ezidőszerint he
lyiség nélkül állanak. A helyzet megoldására 
egyetlen kivezető ut lenne, ha a város a

Napirenden a Garam és az Ipoly szabályozása
—- A közigazgatási

A cieh megszállás idején a Garam és az 
Ipoly évről-évre óriási károkat okozott ára
dásaival, de a szükséges szabályozást a cseh 
hatóság mindég halogatta, mig most örven
detesen döntő elhatározás történt e tekintet
ben, amint arról az alábbi jelentés beszámol. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága ugyanis 
aug. 29-én ülést tartott, ahol Sáska Dszső 
alispán az alábbi jelentést terjesztette elő:

Jelentem, hogy a ju'ius havi jelentésem
nek megtétele óta a miniszterközi bizottság 
működését vármegyénkben befejezte. Letár
gyalta a felszabadult 129 község folyó évi 
költségvetését és megállapította a községi 
pótadó százalékát, valamint az egyes közsé
gek államsegélyét. Ez az államsegély 142629 
Pengőt tesz ki. Egyesített vármegyénk tehát, 
számitásba véve a Nógríd vármegyével egye
sített községek 23.795 Pengő államsegélyét, 
a folyó évben összesen 166.424 Pengő ál
lamsegélyben részesül Nagyobb beruházást 
a miniszterközi bizottság csak Kőkeszi köz
ségben engedélyezett, ahol községházát kell 
épiteni.

A M. Kir. Belügyminiszter Ur rendeletével 
a barsbessei körjegyzőségbe besorozott ,Je- 
senske*  kisközséget megszüntette és lakott 
helyként Barsbesse községhez csatolta. E la
kott hely nevét, Sstétkúl*-ban  állapította meg.

Törvényhatósági bizottságunk két kineve
zett tagja, E'.elaky Lajos és Érti Pál bizott
sági tagságáról lemondott. Hslyettük a m. 
kir. Belügyminiszter ur rendeletével Jónás 
Imre r. kát. plébános alsógyőrödi és Szabó 
Zsigmond ref. lelkész bajkai lakosokat ne
vezte ki. A tnu'.t hónapban elhalálozott Bottka 
András törvényhatósági bizottsági tag helyébe 
Hrebák Gergely szobi íakost hívtam be.

Vármegyénket folyó hó 21-én meglátogatta 
Dr. Boncaos Miklós belügyi államtitkár ur, 
aki folyó hó 22-én a hivatalvezetők jelenté
séből részletesen tájékozódott a vármegye 
közigazgatási, rendészeti, közegészségügyi, 
gazdasági, szociális stb. viszonyairól. Ez al
kalommal jelentést tettem az államtitkár ur
nák arról, hogy a vármegye árvaszéke, va
lamint a vármegyei segéd- éa kezelőhivata
lok az engedélyezett létszám mellett nem 
birnak megfelelni a követelményeknek és a 
reájuk bízott feladatot elvégezni nem tudják.

A megszökött és Szlovákiába távozott al- 
sópéli körjegyző sikkasztása ügyében a meg
indított vizsgálat eddig 2000 Pengőn felüli 
hiányt állapított meg. Ez az összeg valószí
nűleg még emelkedni fog. Részletes jelentést 
csak a vizsgálat befejezése után tehetek.

A Garam és Ipoly folyónak folyó évi nagy
mérvű többszöri áradása súlyos károkat oko
zott az érdekelt gazdáknak, akik még a mi
nőségileg rosszabb és mennyiségileg keve
sebb termést sem tudták az árterületen lévő 
földjeikről betakaritani, mert az árvíz minden 
terményt tönkretett. Ez a körülmény arra in
dított, hogy napirendre tűzzem a Garam és 
Ipoly folyók szabályozásának kérdését. A M. 
Kir. Kultúrmérnöki Hivatal közbenjöttével 
aug. hó 4-ik napjára értekezletre hívtam ösz- 
sze a Garam folyó érdekeltségét Lévára, az 
Ipoly folyó érdekeltségét pedig Ipolyságra. 
Mindkét értekezlet kimondotta a Garam, il
letve Ipoly folyó szabályozáeának szükséges
ségét. Az érdekelt községek adóalap arányá
ban magukra vállalták a felméréssel, a tervek 
és költségvetések elkészítésével kapcsolatos 
kiadásokat, amelyek a Garam folyónál 14 000 
Pengőt, az Ipoly folyónál 10 000 Pengőt tesz- 

kasznársági épületet megfelelő átalakítás után 
az államrendőrségi laktanya céljaira áten
gedné. Az átalakitás költségei előreláthatóan 
elérik majd a 10 ezer pengőt. Megállapít
ható rendkívüli hitel kölciönmüvelet utján 
lenne fedezendő. Megjegyzem, hogy az át
alakításra fordított összeg, valamint a később 
megállapított bértéritmény majd az állam
rendőrségi hozzájárulás összegébe beszámit- 
taltik.

bizottság ülése —

nek ki. Ennek az összegnek fedezéséhez azon
ban államsegélyt is kérünk.

A Garam folyó szabályozási kérdésénél tel
jes egyetértésben járok el a szin'én érdekelt 
Esztergom vármegye alispánjával, az Ipoly 
folyó szabályozásának ügyében pedig most 
intézek megkeresést Nógrád vármegye al
ispánjához.

A vármegye sok községében hiányát lát
tam napközi otthonnak és óvódénak. Ismerve 
azokat a pénzügyi nehézségeket, amelyek ál
lamsegély szerzését a mai viszonyok közölt 
jóformán lehetetlenné teszik, a .Magyar a 
Magyarért*  mozgalom itteni szervezetének 
vezetőjéhez, Magyary-Kossá Aladárné úrnő
höz fordu'tam segítségért. Nála a legteljesebb 
megértésre találtam éa ennek a megértésnek 
eredményeképen a mozgalom 46 000 Pengő 
kiutalását helyezte kilátásba.

Ebből a 46000 Pengőből Léva 10.000 
Pengőt, Zseliz 7.0C0 Pengőt, Nigyaalló 2.000 
Pengőt, Óhaj 17.000 Pengőt, Csata 8.300 
Pengőt és Ipolyság 1.700 Pengőt kap nap
közi otthon, illetőleg napközi otthonos óvo
dák létesítésére, valamint a meglévők felsze
relésére.

A Szent István-napi körmeneten Budapes
ten törvényhatóságunkat egy diszmagyar- 
ruhás küldöttség képviselte. A küldöttség ve
zetésére Ttiuróczy Károly nyug, alispánt, a 
verebélyi járás főszolgabiráját kértem fel, aki
nek vezetése alatt a küldöttségben báró Maj- 
thényi László, báró Weisz Horstenstein Jenő 
és Mailáth László törvényhatósági bizottaági 
tagok vettek részt A küldöttség magával vitte 
a vármegye egyik diszruhás ha|duját és Ilont 
vármegye ősi zászlaját. Ezen alkalommal is
mételten éreztem hiányát Birs-vármegye ősi 
zászlajának, amely Aranyosmaróton maradt 
és amely helyett tervbe vettem egy, a Bars
vármegye ősi zászlójával egyező uj zászló
nak készítését Erre vonatkozólag a törvény
hatósági bizottságnak fogok előterjesztést tenni.

A jelentés további részében tisztviselői 
szabadságolásokkal foglalkozott.

Az államépitészeti hivatal vezetője az út
építésekről számolt be. A deménd—füzes
gyarmati megyei ut építésére hirdetett ver
senytárgyalás megtörtént, az ajánlatok a mi
nisztériumba terjesztettek fel. A döntés után 
a munka nyomban megkezdődik.

A gazdisági felügyelő jelentése szerint sok 
kifogás merült fel a tavaszi árpa minősége 
ellen. A bérleti szerződések felülbirálása fo
lyamatban van, a minisztériumból még egy 
döntés sem érkezett le. A cieh uralom alatt 
a földhivatal utján juttatott ingatlanok sor
sára vonatkozó bizottsági javaslatok várme
gyénkből nagyrészt már a kormánybizloaság 
előtt vannak, a határozatok meghozatala 
szeptember első napjaira várható.

A tisztiföorvos jelentése szerint a várme
gye közegészségi állapota augusztusban ki
elégítő volt. Összesen 43 heveny fertőző be
tegség volt, egy halálesettel. A vármegye te
rületén 22 helyhatósági orvoii állást rend
szeresítettek, a kinevezések megtörténtek, de 
az endrédi és füssi kinevezett orvosok nem 
foglalták el állásukat.

Népmozgalmi adatok a f. év első feléről: 
Lévai járás: születések száma 430, halálo
zás 397, természetes szaporulat 33. Verebé
lyi járás: szül. 279, hal. 162, szap. 117. 
Szobi járás: szül. 202, hal. 165, szap. 37. 
Ipolysági járás: szül. 352, hal. 317, szap.,35.



4 BARS

Bars—Hont vármegyék lakosságának száma 
145 389 Születések szám*  1263, halálozás 
1041, szaporulat 222 Százalékban kifejezve 
a vármegye múlt télévi szaporulata 0.15 szá
zalék. Ebből a statisztikából kitűnik, hogy a 
vármegye nemzetiségi területén a szlovákok- 
lakta vidéken a természetes szaporu'at a leg
jobb s ez a verebélyi járás Ezzel szemben 
a többi három járás magyarlakta területe 
természetes szaporulata együttvéve kevesebb 
a verebélyi járásénál. D) • három magyar
lakta járás közül legszomorubb képet nyújt 
a lévai járás garamvölgyi területe.

Ezután a főügyész, a tanfelügyelő a kir. 
ügyész, a pánzügyigazgató és az árvaszéki 
elnök terjesztette be jelen ését.

EL AZ UTCÁTÓL
(B. É.) A kormányzati eszközök között a 

legkényesebb hangszert jelenti a lü poitika. 
Sok tudás, rengeteg tárgyismeret és minde
nek előtt hazafias lelkiismeretesség kell 
ahhoz, hogy valaki jól, a nemzet igaz érde
kei szerint irányíthassa a külpolitikát. Az ál
lami életnek ez az a pontja, amelyhez csak 
a legnagyobb óvatossággal szabad hozzá- 
nyu'ni. Maga Teleki Pál gróf miniszterelnök 
éppen úgy, mint Csáky István gróf külügy
miniszter nem egy beszédben hangoztatta, 
hogy a magyar nemzet érdekei azt követelik, 
hogy a kü'poliiikában az arra illetékesek 
mögött egy emberként álljon az egész nem
zet, bizva abban, hogy a kormány élin állók 
az egyetlen helyes utón vezetik a nemzetet.

Valóban, a külpolitikai problémák o yanok, 
hogy azokhoz meg a legkiválóbb államférfiak 
sem szólhatnak hozzá teljes felelősséggel, ha 
a kormányon kívül allénak. 0 yan külső és 
belső adottságok mutatkoznak ezen a téren, 
hogy csak az igazodhalik el, ski látja az 
öaszelüggéaeket, aki ismeri az eseményeket 
s a kellő pillanatban összhangba tudja hozni 
azokkal a maga cselekedeteit. Eliza kér
dés, amelynél el kell hallgatniok a káváházi 
Konrádoknak, az áilaméletnek ez az pontja, 
amelynél a törvényhozóknak el kell tekinte 
niök a pártkülönbségektő1, mert itt csak egy 
szempont van: a nemzet egyetemes érdeke és 
ezt az érdeket a kormány csak akkor szol
gálhatja teljes eredménnyé1, ha maga mögött 
tudja minden magyar támogatását.

Nigy és nehéz kérdések ezek. A felelőtlen 
hozzászólások, a komolytalan kü'po!itizálás 
még a legjobb szándékot feltételezve is, sok 
esetben helyrehozhatatlan károkat okozhat. 
A külpolitika nem gyerekjáték. A külpolitiká 
ben olyan és annyi finomság van, hogy azt 
csak a legnagyobb óvatossággal lehet érin
teni. És semmi esetben sem szabad a kül
politikában az utca szavát hallatni. Hűvös 
tárgyilagosság, a helyzet józan mérlegelése, 
a cselekvések iegaprólékosabb kidolgozása 
szükséges itt, csupa olyan kellék tehát, 
amely abban a pillanatban veszendőbe me
het, amint a legtávolabbról is belepróbál 
szólni az utca hangulata.

Alapigazságok ezek. Méltán keltett tehát 
az egész országban súlyos felháborodást az, 
hogy bizonyos politikai elemek a maguk 
párttaktikai cé'jait akarták bekapcsolni a ma
gyar külpolitikába Megengedhetetlen és meg
bocsáthatatlan ez a kezdeményezés. Súlyos
bítja e megítélést az a körülmény, hogy e 
meggondolatlanul kü'poütízálgató elemek a 
maguk naiv éa értéktelen „külpolitikájába1' 
olyan momentumokat igyekeztek keverni, 
amelyek államrendészeti közbelépést is igé
nyeltek. Ma, amikor a vi ágválsíg kellős kö
zepén élünk, ma amikor a vezetők legjobb
jai nálunk és az egész világon mindou ere
jükkel a veszélyeztelelt világbéke megmen
tésén fáradoznak, a nemzeti közvélemény 
egységes erejének kell elsöpörnie az olyan 
ténykedéseket, amelyek alkalmasak olyan 
látszatok keltésére, mint hogyha ez a nem
zet nem látná tisztán külpolitikai céljait, fel
adatait és kötelességei!. A külpolitikai kér
déseket kivinni az utcára — enyhén szólva — 
lelkiismeretlenség és a tudatlanságnek, a 
hozzá nem értésnek olyan fokát jelenti,

KÜLÖNFÉLÉK^J
— TÖRVÉNYHATÓSÁGI kisgyülés. 

Bin Hont törvényhitóiági bizottsága
augusztus 29-én Koczor Gyula főiipán el
nökletével kisgyülést tartott, amelynek napi
rendjén 74 ügy szerepelt, főképen a vár
megye községeinek adminisztrációs ügyei. 
A lévai irgalmas nővérek iotézete a várme
gyétől segélyt kért. Az alispán az 1940 évi 
kö.tságvetés terhére ötszáz pengő segélyt 
javasolt és a következő évekre is kilátásba 
helyezte a segélyt. Schubert Tódor kormány
főtanácsos, majd Tonhaiser Mihály nagysallői 
plébános, szeütszéki tanácsos fe’szólalásai 
után a kisgyülés egyhangúin e határozta, 
hogy az intézetnek öt éven keresztül éven
ként ötszáz pengős segélyt utalványoz. 
U/yacesak az alispán előterjesztésére a kis- 
avülés a Stefánia Árvsházat Fenntartó Lévai 
Nőegyletnek ötszáz pengős segélyt szavazott 
meg. Az alsógyörödi kör két községe a ve- 
rebéyi járásból a lévai járáshoz kívánt 
csatlakozni. A kisgyülés kimondta, hogy a 
lévai járás amugyis jóval nagyobb a verebé- 
lyinéi, közigazgatási tekintetből nem kívánatos 
a lévai járás nsgyobbitás*.  azért sz átcsato
láshoz nem járult hozzá. A Magyar Revíziós 
Liga anyagi támogatására kétszáz pengőt 
szavazott meg a kisgyülés. Léva város kép
viselőtestületének határozatát a városi villa
mostelep alkalmazottainak illetményrendezése 
ügyében, a kisgyülés átdolgozás végett visz- 
szakü’dte a városnak Léva város képviselő
testületének a Kossuth Lijos tér felső ré
szének pirkoíi ása és az orszígzászló vég
leges elhelyezése tárgyában hozott és báró 
Majthényi László és társai által megfelebbe- 
zett határozatára vonatkozóan a kisgyülés 
azt a határozatot hozte, hogy felhívja a vá
rost a határozat sörgős keresztülvitelére A 
felebbezés ugyanis arra hivatkozik, hogy ba 
a munkálatokat most végrehajtják, abban a 
katonaság is segítségére lesz a városnak 
Ezután kisebb jelentősét ú községi ügyekkel 
foglalkozott a kisgyű és.

— TILTAKOZÁS A POZSONYI RÁDIÓ 
LÁZITÁSx ELLEN. Ismeretes az a kü önös 
és szokatlan hangú propaganda, amelyet a 
pozsonyi rádió ű? Magyarország e'len és iz 

a Magyarországgal szemben lojális szlo
vák lakosságot. A pozsonyi rádió odáig megy 
ebben e munkájában, hogy névszerint is ki- 
pecSz itt élő egyéneket éa úgy szól hozzá
juk. Es ■ propaganda szóba kerü t várme
gyénk törvényhatóságának augusztus 29 én 
tartott kisgyülésén, ahol Andrisz Rezső alsó- 
szemerédi p'ébánov, bizottsági tag napirend 
előtti felszólalásában panasz tárgyává tette a 
pozsonyi rádió ilyetén tűrhetetlen szereplését. 
Andriaz Rezső bejelentette, hogy aug. 27-én 
este hallgatta a pozsonyi rádiót és megálla
pította, hogy Sanyo Mach propagandatőnök 
a háromnegyed 9 órai leadás alkalmával töb- 

amely a legsúlyosabban eiitélendő bírálat 
azokról, akik ezeket a okvetlenkedéBeket 
megrendezték.

A józan magyar közvélemény tisztán lát a 
törpe kisebbség dilettáns színpadok rende
zésevei ágáló tüntetései mögé és egyember- 
ként Ítéli el ezt a külpolitikai érdekeinkkel 
szemben álló „külpolitizálást".

Nehéz órákat élünk. Ötsze kell fogni min
den magyar erőt, hogy a válságos viszonyok 
közölt nagy nemzeti céljaink szolgálatát jó 
eredménnyel láthasruk el. Egyesek, egyesü
letek, pártok és pártocskák itt nem jöhetnek 
tekintetbe, egyesnek, pártnak, és egyesület
nek tudnia kell, hogy a helyes ut, a meg- 
engedhetően hazafias ut csak az, ha a kül
politikai irányítást a maga teljes egészében 
a felelős kormányzatra bizze.

El az utcáról a külpolitikával I Aki ezt 
nem érti meg önmagától, az ellensége a 
nemzetnek, az ellen az államhata'om minden 
erejével fel kell lépni. Mert ezt kivánja az 
állam, a nemzet, minden igaz magyar ér
deke És azt kivánja minden igaz barátunk 
érdeke is I 

bek között azt mondta, hogy .Üzenem a 
Magyarországban levő szlovák testvéreimnek, 
hogy közeleg az óra, amikor eljövünk értük." 
— Andris’ Rezső javaslatára a törvényható
sági kisgyű'és egyhangúan elhatározta, hogy 
Mach beszéde ellen titakozáaát jelenti be a 
belügyminisztériumhoz, mert ez a beszéd 
nemcsak beleavatkozás a magyar belflgyekbe, 
hanem támadás a magyar állam integritása 
ellen s a mostani nehéz viszonyok között 
lázitás az itteni békés lakosság körében.

— LÉVA ÉS VIDÉKE BÉLYEGGYŰJTŐ 
EGYESÜLETE, — a Felvidéki Egyesületek 
Szövetsége által Budapesten rendezett orszá
gos bélyegkiállitáson méltóképpen képviselte 
városunkat A fővárosi lapok hosszú ripor
tokban ismertették a kiállítás sikerét, s 
mindenütt kiemelték városunk bélyeggyűjtői
nek Ízléses ás anyagban gazdig kiállítási 
anyagát. A lévai egyesület, mely 1938. év 
nyarán, a cseh elnyomatás alatt, — a János 
vitéz — szabadtéri játékok alkalmával első
nek vívta ki, hogy alkalmi bélyegzője két
nyelvű, magyrr és szlovák legyen, a mostani 
szereplésével is remekelt. Budapest műgyűjtői 
és kritikuséi is kénytelenek voltak megálla
pítani, hogy a kiállítás legnagyobb és leg
szebb anyagát éppen I éva szolgáltatta. Az 
egyesület égisze alatt, úgy az egyesület tu
lajdonát képező anyagot, mint Dr G irmán 
István nagymáovai ritkaságait, Páldy Bála 
kupónos bélyegeit, Vrna István repülő soro
zatait, Frank Z igmond négyes b'okkjait, 
Iványi Gyula cseh szlovák blokk komplek- 
szumát, Schveier E-nö nagyértékü szokol 
bélyegeit, stb. — a juri mind érdemeinek 
tartotta a kitüntetésre, — még pedig oly
annyira. hogv magának az egyesületnek az 
abszout első dijat, tagjainak pedig 3., 5., 
6 dijat Ítélte oda. A budapesti nagy konku
renciában e’ért ilyen nagy siker városunk 
jóhirnevét a bélyegeyüjtéa terén egyszerre a 
magasba emelte. Kivárunk még további si
kereket a Páldy Béia, Dr. Germán István éa 
társai vezetése alatt álló egyesületnek ügy 
tudjuk, hogy ezen sikeres kiállítás anyagát 
az egyesület szeptember 2 és 3-án Láván is 
bemutatja. Az egyesület összejöveteleit 
minden szerdán ette a Dank étteram külön 
termében, nyilvános csere napjait pedig 
minden vasárnap délelőtt 11-kor a Schveier 
cukrászdában tartja.

— KÖNYVTÁRI ÜZENET. A Közkönyv
tárban folyó berendezési munkák miatt a 
kftnyvlorgalom szeptember 12 én indul meg. 
Könyvkiadások kedd délelőtt 10 — 12 és 
péntek délután 4 óra fél 7 közt. Ezúttal 
forgalomba kerülnek az újonnan beszerzett, 
és a felszabadulás emlékére a Vallás- és 
Közoktitáiügyi Minisztérium, a Magyar Tu
dományos akadémia, a Bibliográfiai és 
Könyvlorgalmi Központ, valamint a fővárosi 
könyvkiadóságok és egyesek által ajándé
kozott oktató- és szórakoztató művek. A 
Könyvtár a Vármegyeházzá átalakult Városi 
Székház Il ik emeletén a régi helyiségben 
van. B iratkozások ugyanott a kiadási na
pokon és órákban. Évi tagsági dij egy pengő. 
Esöizben iratkozó tagok ugyanannyit fizet
nek a nyomtatott címjegyzékért. További 
katalógusok a helyiségben állanak rendelke
zésre. Ugyanott vehetők igénybe a Kézi
könyvtár gazdag készletei is. — Könyvtár
tanács.

— VÁRMEGYEI FELIRATOK Birs-Hont 
vármegye feliratában a kormánytól a rádió
díj leszállítását kéri, valamint o'csó vevőké
szülék forgalomba bocsátását, ugyancsak kéri 
a cukorfogyasztás emelése érdekében azt, 
hogy a cukorrépát termelő gazdák bizonyos 
mennyiségű olcsó áru cukrot kaphassanak a 
gyáraktól.

— A CSEHEKHEZ BENYÚJTOTT ADÓ- 
FELEBBEZÉSEK SORSA. Igen élénken fog
lalkoztatja az adólizetóket az a kérdéa, 
hogy mi lesz a csehek által kivetett adók 
ellen annakidején beterjesztett felebbezések 
sorsa. Dr. Till pénzügyigazgató a közigazga
tási bizottság legutóbbi ülésén bejelentette, 
hogy a mintegy ezer felebbezéa elintézésére 
a közeli napokban döntőbiróság fog össze
ülni. Ez a határozat bizonyára meglógja 
nyugtatni az érdekelteket.
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— EGYHÁZI HÍR A hercegprímás Zsák 
I.ijos komjiti rk. p ébánost verebélyi plébá
nossá nevezte ki.

— A 26-OSOK EZREDÜNNEPÉLYE A 
volt cs. és kir. 26 ik gyalogezred, mint Esz
tergom szab. kir. megyei város háeiezrede 
szeptember ht> 3-án (vasárnap) tartja Esz
tergomban ezred emlékünnepét. Az ünnepély 
sorrendje: D e. 1015 órakor istentisztelet a 
belvárosi plébánia-templomban. D e. 11 óra
kor a Hősök emlékének megkoszorúzása. 
Déli 12 órakor diszközgyű'és. D. u. 1 óra
kor bajtársi közös ebéd a Fürdő-szálló ét
termében. — A teríték ára (ital nélkül) 2 P. 
Szállást igénylők és a közös ebéden részt- 
venoi szándékozók ebbeli óhajukat aug. 30- 
ig közölni szíveskedjenek. Szept. hó 2 in 
(szombaton) este 9 órakor bajtársias össze
jövetel a Fürdő-szálló terraszán. Bsjtársaink 
b. figyelmet felhívjuk arra, hogy csakis a 
kellő időben jelentkezettek ellátásáról tudunk 
gondoskodni. A csoportosan induó bajtársak 
az utazási kedvezmények ügyében lépjenek 
érintkezésbe a vasúti Á'lomásfőnökséggel.

— A LÉVAI IPAROS ÉS KERESKEDŐ 
TANONCISKOLA felügyelő bizottsága igy 
alakult meg: E nők dr. Lrhotzky Brúnó pol
gármester, alelnök Kern O zkár, pénztáros 
Kostyek József; a város részéről tagok Suszta 
Vilmor, K eiszner Pál, Vids János, Danis 
József. Az iparhatóságot Koraitwszky Rezső, 
a tanfelügyelőséget Htckmann István, az 
iparteetületet Gultman János és Kostyek 
József, a tanítótestületet Stoby Endre (jegyző) 
képviseli. A tantestület igv alakult meg : 
Tulsssay Sándor igazgató, Ar.dresz Vilmos. 
Boromissza Tivadar, Bruck Gyula, Nagy 
Sándor, Sientiványi Gyula, Szoby Endre, 
Novotny József polg iskolai tanárok, Vágó 
Balázs gimn tanár, Bulta Antal szabómes
ter, Auiechls László, Dr. Marisa Dénes 
tanfelügyeő. Továbbá ideiglenes tanerők 
Gsál Dizső polg. isk. tanár, Taby Lajos ny. 
postatiszt.

— MÉRTFÖLDKŐ A MAGYAR FILM
GYÁRTÁSBAN. A hetekben megtartott bala- 
tonfüredi fi.mbiennálén a legmagasabb ki
tüntetéssel, a Horthy Miklós díjjal, lett 
kitüntetve a legújabb, a legnagyobb kiéli- 
tásu magyar film a „Toprioi nász“. Csermely 
GfU'a regényéből filmre irta Mihály István s 
Tóth Endre mesteri rendezésében e film a 
legnagyobb sikert érte el. A mű’észi rende
zés, Jávor Pál rokonszenves és Tolnay K éri 
nagyvonalú játéka felejthetetlenné teszik ezt 
a filmkölteményt, melynek lenyűgöző tárgya 
az idény legnagyobb élménye. A finnét Bu
dapesttel egvídőben Láván az Apolló mnzgó 
azeptember 8,9 és 10 én pénteken, szom
baton és vasárnap mutatja be. A film 
valóban kiváló és jelenleg a legjobb magyar 
filmalkotás.

— KIFAKULT LOBOGÓK AZ ÉPÜLETE
KEN. A legutóbbi nemzeti ünnep alkalomból 
azt tapasztaltuk, hogy Léván nagyon sok a 
kifakult színű nemzeti lobogó. Láttuna köz
tük olyat is, amely kiázott zöld szinével, 
már-már a cseh zászlóhoz hasonlított meg
maradt piros és fehér szinével. A felszaba 
dulás alkalmával gyorsan vásárolt zászló 
anyag ugylátszik különböző minőségű volt. 
Hogyha a csehek megkövetelték ast, hogy a 
kífakult vagy megrongálódott és kopott zász
lókat csereijük ki, annál iokább megtehetjük 
ezt most minden hatósági felhívás nélkül, 
hazafias érzésből. Őszinte öröm látni számos 
épületben lengeni a szép, élénk színekben 
tündöklő cimeres zászlókat.

— MOZGALOM AZ IPAROSOK NÉVMA
GYAROSÍTÁSÁÉRT. A magyar iparosság 
körében még mindig gyakori az idegen hang
zású név. Az Ipartestületek Országos Köz
pontja elnökségi ülésén Papp J zsef kor- 
mányfőtanácsos, elnök lelkes szavakkal lőtt 
indítványt, hogy a magyar kézmüvesiparoa- 
ság körében indítson az IPOK erőteljes moz 
galmat az idegenbangzásu családi nevek ma
gyarosítása érdekében. Az elnökségi ülés 
egyhangú lelkesedéssel tette magáévá elnö
kének indítványát és elhatározta, hogy kör
iratban fordul az ország összes ipartestüle- 
téhez és iparosérdekképviseleteihez a moz
galom felkarolása érdekében. .Gondoljunk 
arra, — mondja a körlevél — ha idegenek 

jönnek hozzánk s a kifüggesztett cégtáblákra 
tekintenek, mennyi ideger hangzású nevet 
olvashatnak I Ez pedig nem válik magyar
ságunk jsvára. “

— GYÁSZHIR. Petrenka Pál nyugalmazott 
barsendrédi körjegyző, munkás életének 79. 
évében, rövid szenvedés után Bsrsendréden 
augusztus 28 án elhunyt. Halálát rokonságán 
kivül Miklós és László fiai gyászo ják. Földi 
maradványait augusztus 30 án helyezték 
örök nyugalomra nagy részvét mellett az ág. 
evang. egyház szertartása szerint. Petrenka 
Pál sógora volt Móricz Zsígmondnak. a nagy 
magyar Írónak, l'gyanis Móricz Zrigmond 
első felesége Petrenka Pál buga volt. Móricz 
Zsígmond Léván jártában rendszerint Pet
renka Pált is felkereste Endréden.

— MEGJELENT AZ ELSŐ MAGYAR 
KÖNYV A KÉMIAI TŰZVÉDELEMRŐL. A 
légíháboru gyujtóbombái elleni védekezés 
tette aktuálissá, hogy a tetőszerkezeteket a 
tűz ellen vegyi anyagokkal megvédjék. Er
ről a kérdérről átfogó munkája jelent meg 
most Förster Rszsö szföv. vegyészmérnök
nek, a légoltalmi ügyosztály előadójának. A 
szerző részletesen foglalkozik a fa anyagá
val és az égés folyamatával, az égést gátló 
anyagokkal, azok vizsgálatával, védőképessé
gével és tartósságával. Ismerteti ez u| életek 
impregnálását és a meglévő fedélszékek láng
mentesítésé'. Összefoglalja az idevonatkozó 
rendeleteket, a lángmentesítés költségkihatá- 
sát, végül pedig a végrehajtás és ellenőrzés 
problémáit oldja meg. A 25 képpel illusztrált 
könyv töképen a magyarországi viszonyokra 
tekintettel tárgyalja a lángmentesítés kérdé
sét elméleti és gyakorlati szempontból egy
aránt. Förster Rszsö aktuális munkája a Kis 
Akadémia könyvsorozatában jelent meg.

— A FELVIDÉKI PARASZTSÁG ÖNTU- 
DATOSABB AZ ANYAORSZÁGINÁL — 
mondja Erdei Ferenc, a kitűnő falukutató. 
Barimegyében, a visszacsatolt területen mos
tanában a Táj- ésN- pkutató Csoport tudósai 
figyelik, tanulmányozzák a magyar népet és 
tájat. Az ország legkitűnőbb szakemberei 
vizsgálják a fáj és a lakosság viszonyát. 
Köztük van Erdei Ferenc, több nagyiikerű 
falukutató munka szerzője, aki a napokban 
rendkívül érdekesen nyilatkozott a PMH mun
katársának nyilatkozatából nfhány jei ogzetes 
megállapítást alább közlünk: — A Felvidé
ket járva — mondotta Erdei Fsranc — egy 
szabadabb és energikusabb társadalomnak a 
szele csapja meg az embert: erősebb po'i- 
tikéi öntudat, kemény kritikai szemlélet, a 
valóságos népi demokráciának az igénye és 
türelmetlen vágyakozás a népi energiák tel
jes felszabadu ására. — A Felvidék psraszt- 
társadalmáról igy nyilatkozott a kitűnő tu
dós: A parasztság különleges politikai érett
ségre jutott itten és még mai is az anya 
országi parasztságnál sokkal nagyobb mér
tékben öntudatos és sorsát politikai követe
lésekkel akarja könnyíteni. — Végeredmény
ben úgy látom a felvidékieket, hogy erős 
elégedetlenséggel politikai átalakulást kíván
nak, elsősorban a maguk számára, másod
sorban az anyaország számára is. Ez az 
elégedetlenség találkozik az anyaország jobb
jainak az elégedetlenségével s e kettőnek a 
találkozásából keletkezhetik olyan politikai 
mozgalom, amely gyökeresen átalakithatja a 
megnövekedett országot.

— KÖTELEZŐ AZ IRÁNY’JELZÖ AZ 
AUTÓLON. A közúti forgalom közlekedési 
rendjének biztosítása érdekében a belügy
miniszter rendeletet adott ki, amely vala
mennyi, a közúti forgalomban résztvevő gép
kocsi tulajdonosát kötelezi, hogy a kocsit 
1939 december 31-ig irányjelzö készülékkel 
lássa e>. A kocsira úgy a jobb, mint a bal- 
o'dalán megfelelő nagyságú karos (kicsapódó 
vagy lengő) irányjelző készüléket kell fel
szerelni. A készüléket lehetőleg a kocsi ele
jén, a vezető fejmagasságában úgy kall el
helyezni, hogy a jelzési a gépkocsi vezetője, 
valamint a gepkocti mögött vsgy szembe
jövő közlekedési eszköz vezetője és a gya
logosok egyaránt jól láthassák. A készülé
ket meghatározott esetekben ki kell világi 
tani. A belügyminiszternek ez az intézkedése 
minden kétséget kizáróan az Autótsxi R.T.-ra 
is vonatkozik.

— KIK HAJLANDÓK VÉRT ADNI? 
Életerős egészséges fiatalemberek, akik ese
tenként vérátömlesztés céljára vérükből haj
landók díjazás ellenében átengedni, jelent
kezzenek szerdán délután 3 — 5 óra között a 
lévai kórház laboratóriumában.

-.TŰZHARCOSOK ALKALMAZÁSA A 
MEZŐGAZDASÁGBAN. A földművelésügyi 
miniszter a honvédelmi miniszterrel egyetértve, 
77.777—1939. szám alatt rendeletet adott ki 
egyes birtokokon tűzharevsoknak kötelező al
kalmazása tárgyában. A rendelet utal az 1938. 
évi IV. te.-re, amely szerint a földadó alá nem 
eső területek és az erdők bevonásával 500 
kataszteri holdnál nagyobb és 2500 koronát 
meghaladó kataszteri tiszta jövedelmű birto
kokon mindaddig, amig a gazdaságban alkal
mazott tűzharcosok száma az állandó férfial
kalmazottak létszámának egytizedrészét el nem 
éri, jelentkezés esetén tűzharcost, illetve mun
kaképtelen tűzharcos helyet az eltartó család
tagot kell alkalmazni. A birtokterület, illetve 
tiszta jövedelem szempontjából az egy tulaj
donos kezén lévő és egy község határában 
fekvő, vagy több község határában fekvő, de 
egymással öszefüggő területeket ke I össze
számítani. A birtok területét és kataszteri tiszta 
jövedelmét abban az esetben is egységesen 
kell számításba venni, ha az azon folytatott 
gazdasági üzem több önálló részre tagozódik. 
Tűzharcost az egyéb feltételek fenállása ese
tén e létszám eléréséig minden második helyre 
kell alkalmazni. A tűzh arcosokról a gazdasági 
munkaközvetítő diilön jegyzéket köteles vezetni.

CSODA - DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

NEHEZ VÁLASZTANI? „Nehéz!" mondja Ön, 
mert kiváló teljesitménvt, sőt „szuperteliesilményt" 
követel és erről nem hajlandó lemondani. Csakhogy 
az ilyen nagy készülék drága. „Nem nehéz!" 
mondjuk mi! Mert Ön meg nem tudja, hogy van 
olyan szupervevö, mely olcsó. Térjen be a legkö
zelebbi Orion rádiókereskedésbe es hallgassa ott 
meg az Orion 44 tipusu kisszupert.

az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések: Hraban Imre Frömel Ernesztina leánya 

Magdolna Terézia — Németh András Bartal l.enke 
fia Érnő Tibor -- Holecska Julianna fia László Ernő.

Házasság: Hármán András rkat. Kiszela Julianna 
rkat. — Szűcs István rkat. Juhász Anna rkat.

Halálesetek : Dekái Imréne sz. Pásztor Rozália 19 
éves — özv. Kovács Sándorne sz. Steiner Hermin 
73 eves — Varga Zoltán 6 eves — Szabó István 73 
éves

SP R T Rovatvezető: BOROS BÉLA

LTE—ESZTERGOMI MOVE 2:2(2:0) biró: Gábris.
Az LTE csapata Dohány 11., Matulányi, Ujváry, — 

Németh, Benyovszky, Dohány I, Horváth II., Nem
csők, Halász, Juhász, Kovács III. összeállításban állt 
fel. Az első felidőben eleg jó játékot mutatott, de a 
második felidőben teljesen visszaesett. Hiányzott 
a csapatból Kátay kapus és Ocsiák. Az első golt a 
40. percben beadásból Halász szerezte, a másodikat 
a félidő végen 11-ből Nemcsok lőtte. A második 
félidőben Kovács III., helyett Csákányi játszott. A 
18. percben korner utáni kavarodásból 2:1, a 32. 
percben pedig Dohány kapus hibájából Esztergom 
egyenlített. Az LTE megszerezhette volna a győzel
met, de játékosai igen lanyhán küzdöttek. A csa
pató I csupán Matulányi-Ujváry hátvédpár, Halász 
es Horváth II., nyújtottak elfogadhatót A fedezetsor 
es az összekötök gyengén játszottak. Esztergom 
eleg jóképessegu csapat, de a formában levő LTE- 
nek nem lett volna ellenfele Gábris egy-két hibától 
eltekintve jól vezette a mérkőzést.

Augusztus hó 29 én városunkban járt dr. Csepela 
Gyula, a Magyar Úszó Szövetség nyugati és északi 
kerületének főtitkára és megbeszélést folytatott az 
LTE úszószakosztály-vezetőjével. A megbeszélés 
eredményeképen az LTE úszó es vizipoló csapata 
felvételét kerte a MUSz tagegyletei sorába es a 
jövő évadban a vizipoló csapat az Északi kerület 
II. csoportjában játszik bajnoki mérkőzéseket. A II. 
csoportban a tatabányai, érsekujvári, balassagyar
mati. komáromi és lév-i csapatok küzdenenek a II. 
oszt, bajnokságért. Ugyancsak ígéretet kapott az 
úszószakosztály a Szövetség közbelépésére a Pol
gármester urnái, hogy a város uszodájában az 
úszók a többi város példájára belépődíj nélkül vé
gezhessék edzéseiket.

Majd a főtitkár megelégedését fejezte ki az LTE 
úszók ezevi szereplese felett es annak a remenye- 
nek adott kifejezést, hogy a lévai, vidéki viszony
latban első uszodában az uszósport a hivatalos 
körök megértése vei támogatva számottevő eredmé
nyeket fog a jövőben felmutatni.
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Gyászköszönet
Ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket mind

azon rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, 
úgyszintén a Lévai Mária Kongregációnak, kik 
felejthetetlen jó leányom, illetve testvérünk el
hunyta alkalmával mély,, gyászunkban részvé
tükkel felkerestek és Öt utolsó útjára elkí
sérték.

özv. ZELENYÁK JÁNOSNE 
és GYERMEKEI.

LÉGOLTALMI L1QA LÉVAI CSOPORTJA 

100—1939. szám.

Nyilatkozat.
A Légoltalmi Liga helyi csoport részéről a 

„Belépési Nyilatkozat“-ok kikézbesítésével kapcso
latban egyesek ilyen kijelentéseket tettek: „Aztán 
mire lesz az a pénz ? — Mert ha azoknak szedik, 
akik ott dolgoznak, akkor nem adok semmit!“ — 
Az ilyen könnyen oda vetett kijelentésekre tiszte
lettel felhívjuk Léva város összes lakosságát — kü
lönösen a fenti kijelentéshez hasonlóan gondolko
zókat — hogy ha valaki a miénkhez hasonló kö
rülmények között hajlandó azt a munkát végezni, 
amit mi már 6 hónapja az összlakosság érdekében 
végeztünk és végzünk, szíveskedjék jelentkezni, s 
mi bármely pillanatban a legnagyobb készséggel 
átengedjük helyünket. Ezt annál könnyebben meg
tehetik a fenti kijelentést tevők, mert mi egy ceru
zával kezdtük — az is sajátunk volt — s most 6 
hónapi nehéz fáradságos munkával es utánajárással 
már a legsziiksegesebb bútorokat és irodai kellé
keket beszereztük s az rendelkezésre áll. — Várjuk 
a szives jelentkezéseket 1

A jobb megértést tanúsító belépőknek pedig 
felhívjuk szives figyelmét arra, hogy a „Belépési 
Nyilatkozat" rovatait szíveskedjenek gondosan ki
tölteni. Különösen a felajánlott tagdíj befizetésé
nek módjára — (egyszerre lesz-e fizetve a felaján
lott összeg vagy milyen részletekben ? — két tag 
belépésénél külön-külön mennyi a felajánlott ösz- 
szeg ?) — kérünk kétséget kizáró megállapítást a 
további kellemetlenségek elkerülése végett.

Egyben szives tudomására hozzuk a nb. tagok
nak, hogy a most felajánlott évi tagdíj a L. L. alaD- 
szabályainak értelmében ez évre 1939-re is teljes 
egészében kötelező.

Léva, 1939. augusztus hó.
Teljes tisztelettel:

a L. L. lévai csoport vezetősége.
Ferencz József u. 10.

Őszi bajok
Minden magyar gazda készséggel tesz eleget a 

Haza hivó szavának, hogy személyesen vagy lovai
val vegye ki részét abból a feladatból, amit a Sors 
kivetett reája. Ez a hazafias készség azonban nem 
változtat azon a tényen, hogy az igaerö részbeni 
elvonása a gazdasági munkától, — hátráltatja az 
őszi talajmivelést, késlelteti a szántást-vetést.

Kérdés, hogy csökkent igaerövel sikerül-e min
denütt idejében elvetni. A kései vetésnek hátrányát 
mindenki ismeri, nagy baj származhat belőle, ha a 
tél korán beáll. S ki tudja megmondani az időjárást 
hosszú időre előre ?

Meg kell tennük ezért minden lehető óvintéz
kedést, hogy a kései vetes hátrányát kiküszöböl
hessük, siettetnük kell az ősziek fejlődését, hogy 
jól megerősödve menjenek a télbe.

Ennek a mai körülmények között szinte egye
düli módja az őszi kalászosok műtrágyázása szu
perfoszfáttal. Szuperfoszfátot adva, a gabonafélék 
csiranövényei rögtön, amint a mag tartaléktápanya
gait elfogyasztotta, találnak könnyen felvehető 
foszforsavtápanyagot a talajban, a foszforsav pe
dig meggyorsítja a növények fejlődését, a kalászo
sok pld. gyorsabban bokrosodnak, s későn vetve 
is jól megerősödve mennek a télnek.

Ha nincs elegendő igánk a szuperfoszfát gépi 
elszórására, kézzel is elhinthetjük azt. Ez semmi 
esetre sem olyan hiba, mintha elhagynék a műtrá
gyázást.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. b. közönség 
szives tudomására hozni, hogy ven
déglőmet az

uj városi uszoda épület ábe 
helyeztem át. További szives támo
gatást kér

KÖVESI LAJOS vendéglős.

Meghívó.
Alulírott Halászati Társulat 1939. 

évi szeptember hó 12-én d. e. 10 óra
kor Vámosmikolán a községházán

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a társulat tagjait és érde
keltjeit ezúton meghívja.

Szob-Kóvári Halászati Társulat.
Dr. LEHOTZKY KÁROLY 

társulati elnöke.

A Bars rádió műsora
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 
10 Református istentisztelet 11 Egyh ének es szent
beszéd a Várplébánia-templomböl 12.30 Honvedze- 
nekar 14 Hanglemezek 15 Gazdasági előadások 15.45 
A rádió szalonzenekara 12 10 „Nektek muzsikálunk, 
gyerekek" 17.20 „Rigómező", útleírás Délszerbiáról 
18 „Dunántúli nóták", Votisky Alice és Orbán Sán
dor éntkel, kiséri Sárai Elemér cigányzenekara 18.25 
Hangképek az V. Nemzetközi Balatoni Sporthétröl 
19.15 Hirek 19.25 Szentgyörgyi László hegedül, zon
gorakisérettel 20.15 „Operettrészletek" 21.40 Hirek, 
sporteredmények 22.20 Tánclemezek 23.30 Kurina 
Simi cigányzenekara 0 05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.45 „Balettkirálynők tánciskolája" 12.10 
Hanglemezek 12.40 Hirek 13.30 Mursi Elek cigány
zenekara 14.30 Hirek 16.15 Diákfélóra: „Híres ver
sek titkai" 16.45 Hirek 17.10 Szalonötös 18 40 Mel
les Béla-zenekar 19.15 Hirek 19.25 Az llosvay- 
enekegyüties szórakoztató műsora 20 20 Az Opera
ház Zenekara 21 40 Hirek 22 Rácz Zsiga és cigány
zenekara 23.30 Hanglemezek 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 „A visszatért Medvesalja" felolv. 12.10 
F. Delly Rózsi énekel, zongorakisérettel 12.40 Hirek 
12.55 Hárfakettös 13.30 A Rádió Szalonzenekara 
14.30 Hirek 16.45 Hirek 17.40 Koncert fúvószenekar 
18.25 „Mikrofonnal a világ körül" előadás zajleme
zekkel 18 50 Toll Jancsi cigányzenekara 19.15 Hirek
19.45 Deák László zongorázik 20.10 „Dr. Roogen", 
hangjáték négy részben 21.40 Hirek 22 Szerb nép
es müdalok 22.25 Beszkárt-zenekar 23.30 Toki-Hor- 
váth Gyula cigányzenekara 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.15 „Gyermekdélelőtt" 12,10 Országos Pos
tászenekar 12.40 Hirek 13.30 Hanglemezek 14.30 
Hanglemezek 13.30 Hirek 16.15 Diákfélóra : „Isme
retlen magyar Robinsonok" 16.45 Hirek 17.10 Az 
Autotaxi Sofőrotthon Dalköre 18.05 Oláh Kálmán 
cigányzenekara, Vadász László tárogatózik 19 15 
Hirek 20.15 A rádió szalonzenekara 21.40 Hirek 22 
Jazz-számok hanglemezről 23 Bura Sándor cigány
zenekara 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 Elbeszélések 12.40 Hirek 13.30 Farkas 
Jenő cigányzenekara 14.30 Hirek 16 45 Hirek 17.10 
Honvedzenekar 18 „Erkölcs és honvedelem", elő
adás 18.30 Kertész Lajos énekel, zongorán kiséri 
K. Kain Kató 18.50 „Emlékezés egy nagy erdélyire" 
19.15 Hirek 19.25 A rádió szalonzenekara 19.55 Kül
ügyi negyedóra 20 30 „Bakony", színmű 1 felvonás
ban 21.40 Hirek 22 Kodály Z.: I. vonósnégyes 23 
Csorba Gyula cigányzenekara 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 8 Szózat, utána hanglemezek 12.30 

A rádió szalonzenekara 14 Hanglemezek 15.15 „Tar
ka gyermekdélután" 15.45 Beszkárt-Dalárda 16.15 
„Színházi botrányok 100 évvel ezelőtt" — előadás
16.45 Hírek 17.10 Fazekas Mária énekel, kiséri Ba
lázs Kálmán cigányzenekara 19.15 Hírek 19.25 Tánc
lemezek 20.10 Sportközlemények 21.40 Hirek 22 Lo
vászi Ferenc cigányzenekara 23 Szórakoztató hang
lemezek 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.15 Ifjúsági rádió 12.10 Fátyol Jancsi ci
gányzenekara 12.40 Hirek 13.30 Hanglemezek 14.30 
Hirek 16.25 „Isten hárfása", Szentiványi Jenő me
séje 16.45 Hirek 17.10 „Néró királyt koronáz", elő
adás 17.40 Helene Hrabi-Szalkiewicz énekel (ma
gyar-lengyel művészcsere 18.30 Pertis Pali cigány
zenekara 19,15 Hirek 20.10 „Talizmán", hangjáték 
21.40 Hirek 22 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár 
Pál énekel 23 Tánclemezek 0.05 Hirek.

Gomboshere, Ímő, $1®"'*

6594-1939 — I-N. szám.

Hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy a M. Kir. honv. 

központi lóvásárló bizottság f. évi szeptem
ber hó 5-én kedden d. u. 4 órai kezdettel 
Léván lóvásárt tart.

Akinek katonai szolgálatra tekintetbe jöhe
tő, eladó lova van, az említett időben és 
helyen a bizottságnak mutassa be.

A bizottság vásárolni óhajt 4—8 éves há
taslónak, tüzérségi hámoslónak, vagy gép
puskás málháslónak alkalmas melegverü lovat 
és a hátaslovakért átlag 6—700 pengőt, a 
tüzérségi hámoslovakért átlagosan 6—800 
pengőt, a géppuskás málháslovakért 4—500 
pengőt fizet.

Ismert, jó származás a ló értékét emeli. 
Az eladók tehát a saját érdekükben cselek
szenek, ha lovuk marhalevelén kívül a lovuk 
származási lapját (fedeztetési jegyét, szabály
szerűen kitöltött csikózási igazolványt, stb.) a 
vásárra magukkal hozzák.

Léva, 1939. augusztus hó 30.
POLGÁRMESTERI HIVATAL.

ÉRTESÍTÉS
az ipari baleseti biztosítási járulé

kok befizetéséről.
A Lévai Kerületi Betegbiztosító intézet ér

tesíti mindazokat a munkaadókat, akik az 
1907. évi XIX. te. 3. § a értelmében ipari 
balesetbiztosítás alá tartozó üzemekben alkal
mazott személyek után a pozsonyi országos 
munkásbiztositó hivatalnak 1938. I. félévre 
baleseti biztosítási járulékot fizetnek, vagy 
fizetni kötelesek voltak, hogy a M. Kir. Bel
ügyminiszter Ur 1939. augusztus 8 án kelt
154.703-1939-XI. számú rendelete értelmében 
1938 július 1-töl 1938. december 31-éig, 
vagyis 1938. II. félévre, valamint 1939. junius
30-ig,  vagis 1939 I. félévre már esedékessé 
vált baleseti biztosítási járulékokat, a pozso
nyi országos munkásbiztositó hivatal által
1938. I félévre előirt, illetve már befizetett 
járulékoknak megfelelő összegben, a Lévai 
Kerületi Betegbiztosító Intézet felhívásának 
kézbesítésétől számított 15 napon belül, — 
különbeni végrehajtás terhe mellett, — befi
zetni kötelesek.

Az igy befizetett baleseti biztosítási járu
lékokat addig is, amig a visszacsatolt terü
leten a társadalombiztosítás kérdéseit sza
bályozó rendelet meg nem jelenik, az Intézet 
előlegként kezeli és a végleges elszámolás a 
rendelet megjelenése után fog megtörténni. 
Az Intézet 1938. szeptember hó folyamán 
küldi szét a már esedékes ipari balesetbizto
sítási járulékok befizetésére szóló felhívásokat 
és az összes illetékes munkaadók figyelmét 
felhivja azon körülményre, hogy a járulékokat 
saját érdekükben az előirt határidőn belül fel
tétlenül fizessék be, nehogy a befizetések 
elmulasztásával az összegyűlt hátrálékok fize
tőképességüket kimerítsék és a végrehajtási 
eljárás során felesleges költségek merüljenek 
fel.
HORATSIK s. k. PRITZ s. k.
hatósági megbízott. vezető tisztviselő.

Tisztelettel értesítem a nagyér
demű vendéglős és kereskedő 
urakat, hogy LÉVÁN Szent 
László ut 16 szám alatt

SZIKVIZGYÁRAT
létesítettem, melyet 1939. szept.
1-én megnyitottam. Kérem 
az igen tisztelt vendéglős és ke
reskedő urakat, hogy mint fiatal 
keresztény kezdőt támogatni 
szíveskedjenek. Nekem minden 
igyekezetem oda fog irányulni, 
hogy támogatásukat kiérdemel
jem. Tisztelettel

SINKÓ KÁROLY 
szikvízgyártó LÉVA.
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NYITÁNY 1940

EGYKÖRÖS TELEPES

nagyteljesítményű külfolwevő

HÉTKÓRŐS TE LJESÉ RTÉ KÜ SZUPER VILÁG V?. j

VILÁGVEVŐ LUXUS

LUXUS AUTOMATA
9 NYOMÓBILLENTYUVEl

A VEZZTO VILÁQ^AJZiG^

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

638

Szudy Nándorné megnyitja
Jazz-zongora tanfolyamát Léván. Jelentkezni 
lehet levélben Gr.-Szt. György ref. paróchia.

Gimnazista és polgári 
iskola egyensapkák, valamint Levente, Bocskai 
sapkák nagy választékban Kalapok a legdi
vatosabb formában és legolcsóbban kaphatók 
Vökön kalaposnál Horthy Miklós u. 11. 972

— i, lakást keresek azon-o--- 4 szobás nalra. — Kertes ház
előnyben. — Cint a kiadóban.___________985

r | . fedeles hintó, bronz függölám-rekete pák eladók a barsbessei kör
jegyzőnél, 986

r-i I • szoba, konyha, kerttel. Érdeklődni 
ti adó lehet Horváth tejüzletben, Újtelep.

987

yv, , ■ lófogatu, gumikerekű ko-tonnás esi eladó. Megtekinthető 
Bottka-u. 29. 990

I j ,i , | és ebédlöbutor eladó.MalOSZOba- Felszabadulás-u 8. 991

n ' L J ■ I a váraljai Horváth-féleBerbaadOk földek. Érdeklődni lehet
Bem-u. 8. 995

Két szobás komfortos lakóház, kert
tel kiadó. Felszabadulás
útja 61. 991

Kiadó 2 ágyas bútorozott szoba azon
nal, esetleg konyha használattal is. 
Újtelep, I-sö utca. Bella. 997

Elkészült a mosással 
Asszonyom ?
El bizony! Sőt fél nappal 
korábban végzett, mert el
maradt az órákig tartó testi 
munka. Minden háziasszony 
tudja, hogy ha Persil-t hasz
nál, egyszeri, rövid ideig 
tartó főzés is elég, mert a 
Persil gyorsan éskiméletesen

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

netjegyirodában (IBUSZ) es a Hangya szövetkezet fiókjaiban.

'«nberlain hijelenfeffe az alsóházban, 
~ —-A héten nyilatkozhat

megh 
amelj

|e Az cm* 
I is :l gye- 
ieszol Kő-

hl a^ratomhatalmi biztonsági rprimrnv po
litika] résiével kapcsolatos Urgyalutókat nem 
fejeznek be a katonai küldöttség megérkeztéig, 
akkor a politikai éa katonai megbeszélések 

egyidejűiét fognak haladni.

jjny • ssersédd

moszkvai 
cetben h 

Halt, 
a hadsed 
utazzma

Chal 
kát kuil 
domast |

bejelentést

' Trón..de tá- 
főfelügyelője 
jnat kuldott-

francia és 
nyögésen fon- 
leszeti problé- 
tnek minden 
Iber ..gyanús"

Tr%25c3%25b3n..de
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1/ - < • .. I jó karban olcsónKézi szivattyúk eladók.
Cim a kiadóban.

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

II. 2. — Szent István körút 1. III. 5.

Megérkeztek!
az uj rádiószezon 
legmodernebb “ 

RÁDIÓI!

Díjtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT
KERN TESTVÉREK
szaküzleteben, Léván. Alapittatott 1881.

A 43 magyar királyi osztálysorsjáték

I. oszt, sorsjegyek
is már ka phatók !!

ÉRTESÍTÉS I
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy hosszab budapesti 
tanulmányút után Léván a Munk-ház- 
ban (Widder cég melleit) szept. 1-én 

angol uriszabóságot
nyitok. A n. é. közönség szives pártfo
gását kérve — hazafias üdvözlettel: 

Krencsán Balázs
uriszabó — Léva.

HANGOS APOLLO
Hétfőn, szeptember 4-én este 6 és 8.15 óra
Kedden, szeptember 5 én este 6 és 8.15 óra

Az idény legizgalmasabb filmé, csupa dal, cs 
mámor.

Forr a dal, forr a vé
főszerepben a közönség kedvencei.

Előjáték a legújabb FOX hangos híradó.

Pénteken, szeptember 8-án 2, 4, 6 és 8.15
Szombaton, szeptember 9-én 6 és 8.15
Vasárnap, szeptember 10-én 2, 4, 6 és 8.15

Az idény legsikerültebb filmje.

Budapesttel egyidejűleg bemutatva
z

TOPRINI
Főszerepben: Tolnay Klári, Jávor Pál, 
Ferenc, Olvedy Zsóka, Rácz Vall, Ladomt 

Margit stb.

A film a legnagyobb díjjal, a Horthy 
díjjal lett kitüntetve.

Előjáték a legújabb magyar hangos világhiradó.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesitem Léva és 
vidéke n. é. közönségét, hogy 

Q7ÍIPQ
MŰHELYEMET

f. hó 1-töl LÉVÁN Szent István 
(Teleky)utca 9 sz. alatt vezetem. 
Amikor is kérem a n. é. kö
zönség további pártfogását, 
igyekezni fogok pontos kiszol
gálással és szolid áraimmal bi
zalmukat kiérdemelni, tisztelettel 

MAJOR JÓZSEF szücsmester

Gimnáziumi és állami polgári, 
valamint zárda, polgári és elemi 
iskolák tantestülete által előirt és 
elfogadott egyensapkák leszállított 

árban, csak 

FRASCH JÓZSEF ÉS Fii 
cégnél kaphatók.

Gimnáziumi sapka teljes felszereléssel 
3 - P.

Állami polgári sapka teljes felszereléssel 
3 - P.

Zárda polgári és elemi sapka teljes 
felszereléssel.................... 3'10 P.

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 javitó műhely 
Csepel varrógépek előnyös fizetési 

teltételek mellett kaphatók

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

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

az, aki KODAK-RETINA géppel fotografál, 
mert mindig örömöt okoz szép felvételei
re! és megörököl a kedves szórakozásokat.

■készülék egyszerűen kecelhető finom műszér és így 

mindenki könnyen kerülhet abba a helyzetbe hogy 

szép RETINA felvételeivel megörvendeztesse környe
zetét E mellett a RETINA üzeme rendkívül olcsó, 

mert egy tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

SATHAtftUlMfitN ORION RÁ0IÓKERESKEOÓNÉ,

Vetőmagtól függ 
a gazda jóléte 
miért is a vetésre 
szánt gabonáját 

Ungár Sándor 
kiskálnai vetö- 
magtisztitó tize
mében tisztitassa.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


