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Munkában a magyar 
nemzet

(B. É.) Az egész világ horizont
ját a háború felhője ússza be e 
gyönyörű őszi napokban. Nemcsak 
egyes nemzetek, de kontinensre 
való tekintet nélkül, az egész világ 
figyelme a háború felé fordult. Két 
részre tagozódtak a nemzetek, had
viselő államokra és semleges orszá
gokra. És amikor azt tapasztaljuk, 
hogy falun 'és városon egyaránt 
zavartalanul folyik a termelő munka 
mindennapi üteme, az emberek vég
zik teendőiket minden foglalkozási 
ágban s lelkileg sem lendültünk ki 
egy pillanatra sem nyugalmunkból. 
Ebben van a legfőbb záloga annak, 
hogy a magyar nemzet az adott 
nagy kérdésekben egységes képet 
tud mutatni külpolitikai kérdésekben. 
De a legszerényebb politikai judi- 
ciummal megáldott ember is tuda
tában van annak, hogy külpolitikai 
súlya csak annak a nemzetnek le
het, melyik teljesen rendben tartja 
szénáját belpolitikai vonatkozások
ban is. Senki sem mondotta ki a 
megfellebbezhetetlen parancsszót és 
mégis mindenki teszi közülünk és 
szolgálja azt a gondolatot, hogy 
egy isteni béke, a Treuga Dei ma
gasztos gondolata kell, hogy körül 
lengje a nemzet minden tagját, párt
politikai színezet, foglalkozási ágak 
szerinti eltagozódás, vallásfelekezeti 
különbség nélkül. Felemelő látvány 
az, amit ma a magyar nemzet pro
dukál. Talán mi, akik oly mélyen 
benne élünk a trianoni magyar sors 
nehéz esztendeiben, nem is látjuk 
annyira a magunk ábrázatát, mint 
ahogyan azt külpolitikai távlatból 
más nemzetek szemlélik. Mert, igenis, 
az emberi szemek milliói figyelték 
és figyelik azt, hogy mit csinál ma 
a magyar nemzet. És amikor elol
vassuk az erról szóló külföldi sajtó
jelentéseket, azt látjuk, hogy nem
csak a velünk szoros baráti viszony
ban élő nemzetek, Németország és 
Olaszország vannak eltelve a rólunk 
kiformált legjobb véleménnyel, de a 
semleges államok egész sora, sőt 
azok az országok is, amelyek a 
baráti Németországgal hadat vi
selnek.

Hogy ez igy történhetett, abban 
legtöbb részük van a politikailag 
kitünően iskolázott, az elmúlt évti
zedek nagy eseményeiből bölcs ta
nulságokat levont, immár reálisan 
is gondolkodó magyar népmilliók
nak. Vakon sem rohanunk a falnak. 
Amikor a trianoni időkben bőséges 

alkalmunk volt arra, hogy megrit
kult hadsoraink fölött seregszemlét 
tartsunk, az összegyűjtött nemzeti 
erővel való gazdálkodás közben 
észrevettük, hogy többnek kellene 
lennie a magyarnak, erősödnünk 
kell nemcsak anyagi értékben, de 
nemzeti érzésben is — akkor az 
adott döntő pillanatban már nincs 
szükség arra, hogy százszor latol
gassunk elhatározási problémákat, 
mert a magyar nemzet számára az 
elhatározás csak egy lehet: igaz
ságérzetünkbe vetett hittel őrködni 
a nemzet javain, vigyázni minden 
csepp vérre s mindenek fölé emelni 
a nemzet érdekeit. Ilyen időkben 
lehet igazán látni azt, hogy húsz 
esztendő alatt gondviselésszerü kül
detés nyilatkozott meg abban, hogy 
mily vezetői voltak nemzetünknek. 
Ami történt, jól történt. Nagy kér
désekben hibákat nem követtünk el. 
És ami most történik, ahogyan az 
ország ügyeit magas elöljáróink, az 
ország vezetői intézik, az minden 
tekintetben kifogástalan. Ebben rej
lik magyarázata annak, hogy a ma
gyar nemzet osztatlan közvéleménye 
rendületlen bizalmat mutat gróf 
Teleki Pál és kormánya iránt, nyu
godtan figyeljük a világtörténelem 
nagy eseményeit s eközben min
denki zavartalanul végzi munkáját 
azon a ponton, ahova a sors állí
totta. Nincs tehát semmiféle fenn
akadás, a legcsekélyebb zökkenő 
sem a magyar közéletben. Minden
nél jobban igazolja ezt az a tény, 
hogy a belpolitikai élet a maga 
reformvonalán sehol sem állott meg, 
folytatjuk a munkát a közélet kí
vánalmainak megfelelően.

E héten újra megnyílik a törvény
hozás csarnoka, gtóf Teleki Pál 
miniszterelnök részletes tájékoztatót 
ad a törvényhozás őszi munkarend
jéről és az összes időszerű kérdé
sekről. Vannak, akik a mai politikai 
légkörben, különösen a külpolitikai 
helyzetre való tekintettel, vitatják 
azt, hogy a most összehívott kép
viselőház együtt maradhat-e, avagy 
sem.

Igen megszívlelendő és nagy je
lentőséggel bir e tekintetben gróf 
Teleki Pál álláspontja, aki azt vallja, 
hogy nincs ok a Ház újabb elnapo
lására, amiben viszont bennfoglalta- 
tik az a nagyjelentőségű tény, hogy 
a törvényhozás folytatni fogja, ere
deti programmja szerint, munkáját.

A most összeülő ülésszak alatt a 
törvényhozás már az uj házszabá
lyok alapján gyorsított menetben 
fogja letárgyalni az eléje kerülő ja
vaslatokat. Ezek között találjuk a

Felhívás
a HONSz tagjaihoz

A mai nemzetközi helyzetben, nemzetünk 
válságos napjaiban hazafias kötelességet tel
jesítünk, amidőn az alábbi szempontokra hív
juk fel csoportjaink és fiókjaink elnökségeit 
és azokon keresztül szövetségünk minden 
egyes tagjának figyelmét.

A világháborúban a magyar fegyverek hirt, 
dicsőséget szereztek a nemzetnek mindaddig, 
amig a benső meghasonlás, a hátország tü
relmetlensége ki nem csavarta a vitéz magyar 
katona kézéből a diadalmas fegyvert.

Európa mai tragikus napjaiban a magyar 
nemzet méltóságteljes nyugalommal figyeli az 
eseményeket, minden pillanatban készen arra, 
hogy ha kell a nemzet magasabb érdekeiért 
sikraszálljon.

Mi, hadirokkantak, özvegyek és árvák 
akik a világháborúban a legtöbbet áldoztunk 
a Haza oltárán és az elsők voltunk az állam
polgári kötelességteljesitésben, ma is az elsők 
kell, hogy legyünk, amiért is bajtársi szere
tettel felhívjuk minden egyes bajtársunkat, 
bajtársnönket, valamint hadiárvát és hadi- 
gyámoltat, hogy

magatartásával, munkájával 
szolgáljon például és éberen, 
odaadással, áldozatkészséggel 
működjék közre azért, hogy a 
nemzet sorsdöntő napjaiban 
a leghivatottabb vezetők min
den fennakadás nélkül telje
síthessék mindannyiunk érde
kében folytatott nehéz hiva
tásukat

és ha a sors úgy hozná magával, hogy a 
Haza ismét véráldozatot követelne polgáraitól,

mi, hadirokkantak, csökkent 
munkaképességünknek megfe
lelő szolgálatra azonnal áll
junk készen, mig azok a baj
társak, akik éppen hadirok
kantságuknál fogva fegyveres 
szolgálatra alkalmatlanná vál
tak, tartsák legszentebb ha
zafias kötelességüknek őrköd
ni, dolgozni azért, hogy az 
ország lelki békéje, nyugalma, 
bármely súlyos helyzetben is 
biztosítva legyen.

Eme legszentebb hivatás teljesítésére ha
zafias lélekkel hívjuk fel a szövetségünkben 
tömörült bajtársi tábort, Isten áldását esdve 
édes Hazánkra a Mindenható segítségét kérve 
a szebb magyar jövendőhöz.

Budapest, 1939 szeptember 7.
Bajtársi üdvözlettel:

Dr. vitéz Árvátfalvi Nagy István s. k. 
orsz. elnök, m. kir. kormányfőtanácsos.

Vitéz Székel Ferenc
orsz. ügyv. főtitkár.

földmivelésügyi miniszternek nagy
jelentőségű törvényjavaslatát, a me
zőgazdasági munkások öregségi biz
tosításának az özvegyekre és ár
vákra való kiterjesztéséről. De e 
fontos népérdekeket szolgáló szó- 



ciális javaslat mellett jelentőségben 
kiemelkedik az a fö'dbirtokpolitikai 
törvényjavaslat, amelyik a kisha- 
szonbérletek elvén nyugszik. Ezek
ből a javaslatokból láthatja a ma
gyar közvélemény, hogy a magyar 
kormány munkaprogrammját nem 
seperte el, de még csak hajszálnyira 
sem ingatta meg az a világáramlat, 
amelyik súlyos összeütközéseket 
eredményezett. Teljesen nyugodt po
litikai légkörben kerül letárgyalás 
alá a pénzügyminiszter által össze
állított uj költségvetés, de hamaro
san napirendre tűzik a belügymi
niszternek azt a javaslatát is, amely
ben a falu szociális érdekeit szol
gáló „szociális alap*  megteremtését 
emeli törvényerőre. így test a ma

Az oroszkai cukorgyár az egész vidék 
közgazdasági érdekeit kivánja szolgálni

A Garamvölgyi Cukorgyár O.-oszkán tud
valévőén cseh kézből magyar kezekbe került, 
amely örvendetes ténynek már is megvannak 
a magyar ktzgaidasági éa saociália vonatko
zású előnyei.

A cukorgyár igazgatósága átérezve a kor 
követelményeit, nem csupán a részvények 
utáni osztalék növelését ttlzte ki céljáu', ha
nem célul tűzte ki a vállalat tisztviselői és 
munkásai szociális jólétének az emelését is, 
amivel példát ad az ország többi vállala
tának is.

Az oroszkai cukorgyár igazgatósága az 
elmúlt zzombaton este házi ünnepély kere
tében avatta tel a cukorgyár kaszinóját s 
ebből az alkalomból vendéiül látta a vállalat 
tisztviselői karát, iparosait és egész munkás
ságát. Valóban jóleső érzés látni azt, hogy 
a tisztes munka megbecsülésében mind ol
vad ötsze a dolgozók lelke, az igazgatóság, 
a tisztviselők és munkások, amint azt O.-osz- 
kán láthattuk. Elérkezett végre az az idő, 
amidőn mind azélesebb körökben ismerik el 
a munka nagy erkölcsi jelentőségét és mind
jobban hódit az a ktrsirtényi elv, hogy a 
tőkének nem egyéni, hanem közösségi érde
keket, az egész nemzet érdekét kell szol
gálnia.

Az oroszkai cukorgyári kaszinó megnyitói 
ünnepélyének felfokozott jelentőséget adott 
az a tény, hogy a háziünnepélyen megjelen
tek a vármegye, Léva, Zseliz és az egész 
vidék képiselői is, ami erőteljesen húzta alá 
a garamvölgyi cukorgyárnak azt a nagy köz
gazdasági jelentőségét, amit esen a vidéken 
képvisel.

A vacsora során Zstlekal igazgató a vál
lalat igazgatóságának nevében köszöntötte a 
megjelent vendégeket, elsősorban Koczor 
Gyula főispánt és a vállalat által vendégül 
látott nagyszámú munkásságot. Az igázgató 
nagy helyesléssel fogadott bestédében kifej
tette, hogy most, amidőn a vállalat magyar 
kézbe került, nem kivánja a letűnt cseh ve
zetést követni, mert az nem törődött sem a 
tisztviselők, sem pedig a munkások életérde
keivel. A magyar vállalat felfogja karolni a 
tisztviselői és munkáslakások létesítésének 
ez ügyét és ezt korszerűen kivánja megol
dani. Ugyancsak bejelentette az igazgató, 
hogy a vállalat szemelőtt tartja a nemzet 
magasabb érdekeit is, amelyekre már is há
romszázezer pengőt áldozott. Ugyancsak szol
gálni kivánja az egész vidék közgazdasági 
fejlődését.

Az üdvözlést Koczor Gyula főispán kö
szönte meg a mély benyomást keltő beszé
dében kitért azokra a gondolatokra is, ame
lyek a mai keresztény társadalmat foglalkoz
tatják, melyek szerint a vállalatoknak köte

gyar belpolitikai élet akkor, amikor 
velünk tőszomszédságban élő nagy 
országok egymással háborút visel
nek. Es van-e közülünk bárki is, 
aki nem örülne annak, hogy e nagy 
világbonyodalomban a kis Magyar
ország teljes biztonságban végzi 
nemzetépitő és sorsunkat megala
pozó munkáját.

Ebben a munkában rejlik a mi 
legnagyobb erőnk s e nyugalmi, 
békés állapotok kölcsönöznek szá
munkra a külföld részéről legjobb 
megítélést. Őrködjünk hát mind
annyian ezen az értékes helyzeten, 
s ne engedjük, hogy bárki is kilen
dítse népünket e sorsára és jövő
jére nézve oly nagyjelelentöségü 
nyugalmi állapotból.

lességeik vannak a hazával, nemzettel és a 
munkásokkal szemben. Kijelentette a főispán 
beszédében, hogy a hatóságok csak azokat 
a vállalatokat fogják támogatni, amelyek 
ezen kötelességüket maradéktalanul teljesitik. 
Ugyancsak vázolta a főiipán a munkásság 
kötelességeit a vállalattal, mint munkaadóval 
szemben, ez pedig az, ami ma egyébként 
az egész nemzeti társadalom kötelessége, a 
feltétlen fegyelem és társadalmi rend fenn
tartásé, a közgazdasági, társidalmi és nem
zeti élet minden vonalán a normális élet 
menetének biztositása. Aki ezt szolgálja, az 
hazánk és mindnyájunk érdekét szolgálja.

A főispán beszédét a munkásság kitörő 
lelkesedéssel fogadta.

Az üres fészekben.
A viharvert családi fészekben
Már csak egyedül magam maradtam.
A fiókák mind rég elrepültek,
Ha páromat is a sírnak adtam.
A kegyetlen sors
Átgázolt rajtam.

Állok az üres fészek középén, 
Mint villám sújtott fa tépve, törve.
Még erzem melegét a pehelynek, 
De lelkemet a hó már befödte.
Temetve mindent,
Mindent örökre !

Sorsom ködén át, hogy jövőmbe nézek,
Kietlen, zord táj integet felém
Tépett, hervadt virágok mindenütt. 
Varjak röpködnek lelkem bús egén.
Oh, mily elhagyott,
Árva lettem én . . .

ügy szeretnék én is elrepülni!
Aztán lezuhanni a mély sirba.
Mire várjak még ? Keservvel, búval
A Sors éltem könyvét rég beírta
A a mi könnyem volt, 
Lelkem elsirta . . .

Meg is, bár kietlen, zord az élet, 
Istenem, oh engedj néhány évet !
Fészkemen túl virágok sarjadtak, — 
Unokáim ajkán cseng az ének.
Uj jövő pirja
Tör fel az égnek.

Csak néhány évet adj még én Uram I
Hogy bennök feloldódjék bánatom,
Hogy lássam az öreg törzs virágit 
Gyümölccsé érleni a lombokon 
S felém mosolygni
Az élet alkonyon . . .

... De legyen minden úgy, a mint végezted ! 
Törjön s ha kell zúzzon szent haragod! 
Tépett szárnyaimmal — szegénykéket — 
Még akkor is — érzem — betakarod . . . 
Oh legyen áldott
Szent akaratod . . . !

STAMPAY MIKLÓS.

Hogyan halt meg 
Pálmay ?

Azt, hogy valakit mennyire szeret meg a 
nép, mennyire zárja szivébe, legjobban meg
mutatják azon legendák, melyek a nép szá
ján forognak, melyek közül sokat alig lehet 
megkülönböztetni a valóságtól. Hiábavaló a 
felvilágositás, a valóság lerögzitése, minden 
történelem. A nép csak azt fogadja el való
ságnak, ami az ö lelkűidének legjobban 
megfelel, amellyel hősét még magasabbra 
emeli. Nem a legendákat akarom széjjel 
tépni, nem a H5a nimbuszát akarom csök
kenteni azzal, ha későbbi kor számára le
irom a valóságot és ezzel nyilvánosságra ho
zom azt, amit sokan nem akarnak hinni.

1920 őszén, egy résiünkre szomorú napon 
kaptuk az értesitést, hogy rajongott parancs
nokunkat a budspeeti klinikára szállították 
kéztöréssel. Nem akartuk hinni. A legköze
lebbi vonattal Pestre utaztam és felkerestem 
őt a Dollinger klinikán, hogy sérülése felöl 
érdeklődjem. Mindkét kezét gipszbe téve ta
láltam. Érdeklődésemre elmondotta, hogy 
Peatrő', • fővezérrégről személyvonattal uta
zott Vácra. Jó idő lévén, két könyökét a le
eresztett ablakra he yezve nézett ki a vonat
ból, ujjait összekulcsolva. Dunakeszi—Alag 
után szembetalálkoztak egy tehervonattal, 
melynek egyik kocsijából oldalt valami ki
állott és végigsurolta a személyvonatot az 
ablak magasságában. Minthogy könyökei 
kiesé kiállottak, a tehervonatból kiáló darab 
az ösazeku'csolt kezét könyökénél megnyom
va, az ablak másik fájához szorította kö
nyökeit, miközben két alsó karja kilenc he
lyen tört el. Orvosai remélik, hogy mindkét 
karját teljesen rendbe tudjak hozni. Az eset 
különösen érdekelte Dollinger professzort és 
a beteg kezelését magának tartotta fenn. 
Szeretett parancsnokunk ezen baleeete olyan 
érzést váltott ki bennünk, mely valósággal 
kétségbe ejtett mindnyájunkat a továbbiak 
felöl.

Betegeégének tartamára a Fővezéraég Ha- 
niszkó J tnos főhadnagy, volt segédtisztet 
bizta meg a csoport vezetésével. Később 
annyira javult Paimay állspnta, hogy gyak
rabban kijött hozzánk elbeszélgetni és a 
közben történt ügyeket megbeszélni. Mind
ezek ellenére állapota nthezen javult, mert 
Dollinger professzor karjait még három he
lyen eltörte, ahol rosszul forrottak egybe. 
Ijy mu'ott el pár hónap. Mikor szerét ejt
hette. ki-ki staladt meglátogatni szeretett ka
tonáit és intézni azok ügyeit.

Egy vasárnap, 1921. január 21-én ismét 
meglátogatott bennünket. A hivatalos ügyek 
elintézése után egy pohár sörre benéztünk a 
Káptalan vendéglőbe. Utána együtt mentünk 
Hsniszkó lakásáré, ahová mindketten hiva
talosak voltunk ebédre. Pálmaynak ekkor 
még mindkét karja fel volt kötve és egye
dül ebédelni sem tudott, ügy kellett őt etetni. 
Az ebédhez Pálmay összesen egy kis pohár 
bort ivott. Tudtuk, hogy Hsniszkó szereti az 
ebéd utáni sziesztát, ezért Pálmay indítvá
nyára elmentünk Ssnthó Miklós festőművész 
Káptalan utcai lakására, hogy az ebéd utáni 
feketét olt fogyasszuk el. Santhóék lakása 
olyan kisvárosi bohémtanya volt, ahol mind
nyájan jól éreztük magunkat. Mi is szerettük 
őt, ő is szereteti minket. Ezen kivül az ösz- 
szes helyi pletykákat a fekete mellé tálalva 
kaptuk. Mindig jól és hangulatosan éreztük 
magunkat. A lakásba érve, parancsnokom 
háta mögött állottam, hogy mentéjét, mely 
csak panyókára vetve volt a vállán, lesegit- 
hessem. Az előszobában Santhóné fogadott. 
Ugyanakkor lépett ki a szobából Santhó. 
Pálmay valamit mondott Santhónénak, mire 
annak férje azt mondotta : .akkor én itt sem 
vagyok!*  — és beszaladt a szobába. Köz
vetlenül ezután azt mondotta Pálmay Santhó- 
nénak : .Jaj, nagyságos asszonyom, oly rosz- 
szul érzem magam 1 — éa ezzel kezdett 
hátra dőlni. Én elősáör azt gondoltam, hogy 
még ez is hozzátartozik az előbbi élcelődés
hez és nehogy fájó karját esetleg megüssem, 
kissé hátra húzódtam. A következő pillanat
ban láttam, hogy még jobban hátra dőlt, 
mint amennyit egyensúlya megengedhet, ezért
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hátulról átfogtam. Ugyanekkor kiáltott Santhó- 
né a férjének, hogy Pálmay rosazul lett. 
Santhó a szobából kiszaladt és együttesen 
bevittük a szomszédos szobába, ahol a dí
ványra fektettük. Azonnal a szomszédban 
lakó orvoshoz szaladtam, aki hallva hogy 
Pálmay roaazul lett, betegét otthagyva futott 
velem együtt. Pálmay megvizsgálása után 
kijelentette, hogy nem tud segiteni. Pálmay 
meghalt. Azonnal visszaszaladtam Haniszkó- 
hoz jelenteni Pálmay halálát. Msjdnem ki
dobott, hogy ne beszéljek bolondságot. Ké
résemre velem jött vissza és a még ott levő 
orvos neki is megmondta a szomorú valót. 
Mindannyian, kik ott voltunk, sírtunk. A vá
rosban pillanatok alatt elterjedt Pálmay ha
lálának hire. A csendes utcák megelevened
tek és mindenki a szomorú esetet emlegette, 
amelyet senki sem akart elhinni. Az egész 
várost lesújtotta a halál hire. Sok siró asz- 
szonnyal és könnyes szemű férfivel találkoz
tunk az utcán, akik velünk együtt siratták 
a Felvidék előharcosát, a már akkor legendás 
hirü csoport-parancsnokot.

Volt katonái leverten, tanácstalanul álldo
gáltunk. Szóhoz sem tudtunk jutni. Nem tud
tuk elképzelni a jövőt, mely elé néztünk. 
Letört minden reményünk, sirattuk parancs
nokunkat, sirattuk szülőföldünket. Halálával 
aok-sok álmatag reményünk elveszett, me
lyeknek megvalósulását már csak az idők

KOLONFÉLÉK_J

IPATAY KAROLY | Patay Károly, a 
■■■■■■■■■■■■■ I felvidéki refor
mátus egyházi közélet egyik vezérférfia fá

radságos munkában eltöltött életének 80. 
évében Budapesten váratlanul elhunyt. Holt
testét Alsószecsére szállították, ahol volt 
hívei mellé temették el a családi sírboltba. 
Patay Károly papi család sarja, atyja, aki
nek 11 gyermeke volt, Szódón lelkéazkedelt 
s Károly liát Selmecen és Sárospatakon is
koláztatta. A kápláni vitsga után Nagypesze- 
ken, Kiakálnán, 0.ősziben, Nagyodon és 
Alsóváradon képlánkodott. 1883 bán Aliórá- 
rad rendes lelkészéül választotta, ahonnan 
Szecsére hívták el 1889 ben. A szecsei egy
házközség hatalmas fellendülése Patay Ka
roly bölcs vezetésének az érdeme. Társadalmi 
éa egyházi munkásságát 1915-ben a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüutette ki a 
király, de a puritán jellemű főpap mellén 
nagyon ritkán láttuk a kitüntetést. 1896 bán 
a barsi egyházmegye esperesévé választottak 
s tagja volt az egyetemes konventnek. A cseh 
megszállás idején mint rangidősb esperes 
püspökhelyettesi minőségben átvette a meg
szállás alá került közegyház kormányzását 
és életre hivta a csehszlovákiai három ref. 
egyházkerületet. Tagja a zsinatnak és a körí
ven! iskolaügyi bizottságának az elnöke volt. 
Az ö fáradozásának az eredménye a komá
romi ref. tanitóképzö és a Bélhel árvaház
nak Kiskossmályon való letelt pitése. Pár év 
előtt nyugalomba vonult éa megvált az ea- 
peresi tisztétől is, amidőn hálából tisztelet
beli esperessé választották. Temetése f. hó 
12 én ment végbe impozáns részvét mellett. 
Az elhunyt főpap ravatala az alsószecsei 
templomban von felállítva. A temetési szer
tartást Czeglédy Pál esperes végezte és meg
indító beszédben vett buciul elhunyt előd
jétől az espereai tisztségben. A temetőben a 
lelkészi és tanitói kar nevében Szabó S. 
Zsigmond, a lelkészegyesület elnöke mondott 
mélybatásu beszédet a méltatta a megboldo
gultnak egyházépitő munkásságát, Nagy Sán
dor igazgató a ref- tanítóképző nevében bú
csúzott as elhunyttól. A tanitóképzö ének
kara és az alsószecsei énekkar megható 
gyászdalokkal fejezte ki részvétét. A Lévai 
Takarékpénztár, amelynek Patay Károly igaz
gatósági tagja volt, hatalmas babérkoszorút 
helyezett a koporsóra és külön gyászjelentést 
adott ki.

— ZENEOKTATÁS. Az Irgalmas Nővérek 
Intézetében hegedű órára felvesznek leányo
kat éa fiúkat is.

mu'ásától, a politikai helyzet javulásától mer
tük remélni. Izmaink elernyedtek, kezünkből 
kihullott az addig görcsösen szorított fegy
ver, mely szülőföldünk felszabadításáért min
dig lövésre és ütésre volt készen. Így feje
ződött be egy önzetlen, hazáját és Felvidé
künket szerető, nagynak indu't karriernek, 
Pálmay századosnak élete.

Holttestét a váci Szent Mihály kápolnában 
ravataloztuk fal és beszentelés után onnét 
vittük Budapestre, a Kerrpssi-uti temetőben 
levő reméljük, ideiglenes nyugvóhelyére, mert 
szent és legfőbb kötelességünknek tartjuk 
volt katonái és tisztelői, hogy földi marad
ványait ott tegyük örök pihenőre, ahová 
szive és lelke vágyott, amely városért sok
szor nézett szembe a kommunista és román 
horda puskacsöveivel, melynek védésénél 
vérét hullatta és még akkor is, súlyos has
lövéssel a hordágyon feküdve azt mondotta : 
„Fiuk, Lévát ne hagyjátok 1“

Parancsodnak eleget tettünk. Lévát nem 
hagytuk és nem hagyjuk I Lelkiiimeretünk 
addig nem hegy nyugodni, mig Téged is, 
Parancsnokunk, nem tisztelhetünk örökké 
azon szent földben, melyért magadat felál
doztad, hogy utat mutass nekünk és nem
zedékeinknek a kötelességre, Hazánk védel
mére. Ezzel tartozunk 1

Dr. Vojnarovszky Dezső.

— REGÖSÖK LÉVÁN. A honvédelmi 
minisztérium második számú regőscsoportja 
szerdán este Léván a Városi színházban 
szerepelt. A csoport tagjai : Köb ös József 
tenorista, Szőcs Patér basseist^, S»rvary Já
nos tárogatós, és a lévai származású Fór- 
nay Béla lantot, aki a prológot mondta. A azin- 
ház hatalmas terme zsúfolásig megtelt az ér
deklődő közönséggel, a leventék testületileg 
vonultak fel, az előadás egyébként a leven
ték rendezésében folyt le. A regősök frene
tikus sikert arattak lelkeket simogató kuruc 
és magyar dalaikkal, valamint uj keletű 
katonanótáikkal s a sziveket megdobogtató 
szavalatokkal. Busán szólt a tárogató, mint 
hajdan a Nagyságos Fejedelem lévai tábo
rában, de az utánna fe'csengő víg katona
dalok azt szimbolizádák, hogy a msgyar bá
nat már oszladozóban van és a magyar 
nemzet az árnyékból a napfény felé mene
tel ... A Városi Színház termében egybe
gyűlt közönség kivételesen most az egész 
lévai társadalom egységes kópét mutatta; 
a lelkesedés bizonyára azért is volt olyan 
spontáa és közvetlenül forró. Kalapos höl
gyek, fejkendős néneasazonyok és az első 
sorokban Ülő mezítlábas kismagyarok sze
mei egyformán ragyogtak . . .

— A LÉGOLTALMI LIGA hivatalos he
lyiségét a városháza épületébe (volt járási 
székház) helyezte át.

— A TANÉV MEGNYITÁSA A LÉVAI 
GIMNÁZIUMBAN. A lévai m. kir. áll. gim
náziumban az intézet más irányú lefoglalt- 
aága miatt a tanitáv az iskolai év elején 
nem kezdődhetett meg. A komáromi kir. 
főigazgatóaág rendeletére a helybeli líceum 
(tanitóképzö) épületében indul meg az 1939 
40 iskolai évi oktatás. A Veni Sencte szeptem
ber 20 án, szerdán lesz. A tanulóifjúság a 
líceum udvarán '/*9  órakor gyülekezik. A 
rendes tanítás kezdete 21- én, csütörtökön 
reggel 8 órakor. Részletes felvilágosítás a 
a gimnázim hirdetőtábláján található. A 
gimnázium igazgatósága egyébként továbbra 
is a gimnázium hivatali helyiségeiben mű
ködik. A nm. Vallás és Közoktatásügyi mi
niszter űr rendeletet adott ki a fii vidéken 
működő gimnáziumok tandíjszabályzatának 
módosításáról. E ezerint már az I oszt, ta
nulók is részesülhetnek kedvezményben, a
1I-II1 oszt, tanulók pedig nem 100, hanem 
80 P-t fizetnek legmagasabb tandíjként, a 
kedvezményre jogosultságot pedig az anya
országi gimnáziumokhoz képest kiterjesztet- 
tebb mértékben lehet megállapítani, olyan 
formában, hogy az arra érdemes és rászo
rult tanuló feltétlenül, még gyengébb tanul
mányi eredmény esetén is kedvezményben 
részesül. Az olyan tanu'ók, akik az anya
országból jöttek és szüleik továbbra is ott 

laknak, az anyaországi tandijrendszer előírá
séi azerint fizetnek tandíjat.

— MA LESZ A KONGREGÁCIÓ SZÍNI
ÉI ÖADÁSA. A nagyérdemű közönséget nagy 
szeretettel hívja meg a Női Mária Kongregá
ció vaaárnap d. u fél öt órára a Kát. Kör
be, ahol Kernar „Magyar álom, magyar va
lóság0 2 felv. éa Gömöri .Mindnyájunk Édes
anyja*  5 felv. színdarab élőképpel kerül 
azinre. I. hely 1 P, II. hely 00 fill s az álló
hely 30 fillér. Vezetőség.

— ORSZÁGOS KULTURNAPOK LÉVÁN. 
A magyar Kulturális Egyesületek Országos 
Szövetsége ezévi közgyűlését október 13—14 
én Léván tartja meg. A közgyűlésen a ma
gyar kuliurélet országos vezérei közül igen 
sokan jelentek meg. A közgyűléssel kapcso
latos kultureströl a budapesti rádió helyszíni 
közvetítést fog adni.

— ELJEGYZÉS. Viczián Anna (Budapest) 
és Klement Vilmos (Vámoaladány) jegyesek. 
(M. k. é. h.)

— ELJEGYZÉS Kmoskó Béla gazdamér
nök f. hó 9 én Budapesten jegyet váltott 
Triska Margit urleánnyal, Triaka Ernő ny. 
ezredes, a lévai járás volt első katonai pa
rancsnokának leányával.

— VASÚTI KORLÁTOZÁS A LÉVAI 
VONALON. A léva-párkányi vonalon öt jára
tot beszüntettek. Nem közlekednek a Léváról 
7.28-kor és 18.18 kor indul motoros vonatok, 
« 22.25 kor indu t csatái vonat, továbbá a 
párkány lévai vonalon a Párkányból Lévára 
10.30 kor és 21 37-kor érkező személyvo
natok.

— A KÖZJEGYZŐI KAMARÁBÓL. Bsrs- 
Hont vármegyéket tudvalévőén a szombathelyi 
kir közjegyzői kamara területéhez csatol
ták. A megnagyobbodott kamara most tar
totta 64. évi közgyűlését, amely dr. Kmos
kó Bála lévai közjegyzőt a négy tagból álló 
választmány tágjává választotta meg.

— PÜSPÖKLÁTOGATÁS. A lévai ág. ev 
egyházat f hó 12 en magánlátogatás jelle
gével felkereste P. Kovács Sándor, a dunán- 
inneni ev. egyhazkerü et erdemes püspöke 
és a hazatért lévai egyház ügyeiben fontos 
megbeszélést folytatott az egyház vezetőivel 
> tanácstagjaival és kilátásba helyezte, hogy 
Bándy Endre főesperesnek a közeljövőben 
megtartandó 50 éves lelkészi jubileuma al
kalmából hivatalosan is meg fogja látogatni 
a lévai egyházat.

— ÉLETBELÉPNEK AZ UJ LEVENTE
OKTATÁSI RENDSZABÁLYOK. A honvé
delmi törvéoy, mint ismeretes, lényeges vál
toztatásokat hoz a leventeoktatáa rendjébe. 
Ezúttal a leventefoglalkozáson nemcsak az 
iskolánkivüli ifjúság, hanem a középiakolák 
növendékei és a cserkeszek is tartoznak 
megjelenni. Maga a leventekötelezettaég is 
12 éves kortól kezdődik éa katonai szolgá
latra történő bevonulásig, illetve katonai 
szolgáiéira való alkalmatlanság esetén, annak 
végleges megáilapitásáig tart. Ez a változás 
tehát maga után vonta a leventeoktatáa egy
ségesítését is. A 1 venteoktatás felügyeletét 
s intézését a katonai parancsnokságok vég
zik. Országszerte a leventekötelesek első je
lentkezése szeptember 3 án, vasárnap történt. 
Egyébként pedig a foglalkozási órák hétköz
napokon lesznek.
- A RÉGI HIRDETMÉNYEK ELTÁVO

LÍTÁSA. Léván nagyon sok különféle hirdet*  
mányi, hivatalosat es magánhirdetményt lát
hatunk a kirakatokban. Fontos közérdek az, 
hogy az uj hirdetmények a közönség tudó 
mására juisanak, amit megnehezít az, hogy 
az érvényüket veszített, régi hirdetményeket 
nem szedik be, hanem feleslegesen tovább 
is kint hagyjak. Ajánlatos a hirdetmény dzsun
gelben végre rendet csinálni és az idejét 
múlta hirdetményeket, lejárati idejük után el
távolítani, annál feltűnőbbé tesazük az újabb 
hirdetményeket.

— AZ ÁRAK RÖGZÍTÉSE. A Belügyi 
Közlöny 41. száma rendeletet közöl a köz
szükségleti cikkek árának rögzítéséről. A ren
delet azerint a közszükségleti cikkek árát * 
f. évi aug. 26-iki árnivón rögzítik meg. Azo
kat az árusokat, akik annál magasabb árat 
kérnek, a rendőriég szigorúin megbünteti.
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— A LÉGOLTALMI LIGA LÉVAI CSOPORT
JÁNAK KÖZLEMÉNYE: A felajánlott tagdíjakra 
vonatkozólag kérjük a belépett tagokat, hogy az 
önként, minden kényszer nélkül, hazafias célból 
felajánlott összegek befizetésénél ne okozzanak ne
hézségeket. Mi mindenkinél a név-aláirásával fel
ajánlott összegeket vettük számításba, azokat elő
írás szerint minden hó végen a Kér. Elnökségnek 
bejelentettük s igy azok leszállítása vagy megvál
toztatása nekünk már nem áll módunkban. Ha 
pedig valakinek akár ezen ügyben, vagy más a L 
I. lévai csoportot érintő ügyben volna valami kí
vánsága, szíveskedjék a vezetőséghez fordulni, 
nem pedig a pénz-beszedő által történő üzengetés 
utján — s mi mindenkor a legnagyobb szívességgel 
állunk mindenki rendelkezésére. A havi részletekben 
felejánlott fizetésekre vonatkozólag kérjük a nb. 
tagokat, ne kívánják azt, hogy minden 20—40 fil
lér részletért külön küldjünk nyugtát, mert az igen 
megnehezíti a pénztár kezelését s annyi munkát és 
költséget idéz elő, hogy a helyi csoportnak abból 
semmi előnye nincs. Mi a tagdijakat általában úgy 
is '/4 vagy '/a évi utósagos részletekben szedjük 
be s rgy a részleteknek utólagos befizetése talán 
nem okoz nagyobb megterheltetest s egy kis jóaka
rattal keresztül vihető. A L. L. lévai csoportja-vá- 
rosunkban mint uj intézmény amúgy is a kezdet 
nehézségeivel küzd, azért kérjük a nb. közönséget 
szíveskedjék megértésével a vezetőség segítségére 
lenni ezen emberbaráti és egyben hazafias célt 
szolgáló intézmény munkájának előbbre vitelében 
A L. L. lévai vezetősége.
- A K1SALEÖLD1 MEZŐGAZDASÁGI KAMARA 

lévai kirendeltsége működését megkezdte. A kiren
deltség vezetője Simsay Béla (lakik Léván, Jókai 
utca 21 szám alatt) a gazdaközönséget érdeklő bár
milyen ügyben készséggel ad felvilágosítást, hiva
talos helyisegeben Léván, a vármegyeházán, szer
dán és szombaton, reggel 8-tól délután 2-ig és 
délután 4-től 6 óráig, amennyiben nincs kör
úton, más napokon is. Ezen intézmény hivatva van 
a gazdaközönség és a Kamara közti viszony kimé- 
lyitésére, a gazdaérdekek előbbre vitelére és jogos 
védelmének megvalósítására.

A LÉVAI MOZIK ismét megnyíltak. Az Apol
lóban a Lázadás Marokkóban, az Orientben A top- 
rini nász című filmek vannak műsoron

— EGYSZERI UTAZÁSRA FÉLÁRÚ KED
VEZMÉNYT KAPNAK A TŰZHARCOSOK. 
A kereskedelmi és közlekedésügyi miniezt-r 
■ tüzbartos törvény klipjén ez éri 1000 
pengőt, illetőleg ha három, vagv ennél több 
törvényes gyermeke van, évi 2000 pengőt 
meg nem haladó jövedelemmel rendelkező 
tűzharcosok részére a MÁV és a kezelésében 
lévő vasutak vonalain évente egyszeri oda- 
és visszautazásra féláru menetdijengedményt 
engedményezett. A kedvezmények igénybe 
vételére jogosult tűzharcosok három even
ként három évre érvényes, fényképpel ellátott 
félátu menetjegy vásárlására jogosító igazol
vánnyal látandók el. Az igazoló nyomtat
ványt az érdekeltnek kall beszereznie, ez 
minden vasúti állomáson egy pengőért kap
ható.

— A CUKORGYÁRAK VÉZETŐ1 — mind 
azt a Magyar Közgazdaság jelenti — elhatá
rozták, hogy nemcsak a szerződésileg lekötött 
cukorrépamennyiségei hanem a gazdák által 
felajánlott bármilyen mennyiségű cukorrépa té
telt átvesznek. Ezzel az intézkedéssel a gyá
rak dokumentálni akarják, hogy a cukorellátásra 
teljea mértékben telbészü.nek. A cukorkam
pányt az idén október helyett már szeptember 
második felében megkezdik és a gyártástól 
számított 5 napon belül már rendelkezésre áll 
az uj cukor.

— ELVESZETT hétfőn a Felszabadulás 
utján vagy a Kakában egy ezüst óra. Kér
jük a beciűletes megtalálót, hogy jutalom el- 
íenében a Bars kiadóhivatalában átadni szí
veskedjék.

— GAZDÁTLAN TÁRGYAK, lefoglalt és 
elkobzott fegyverek árverése f. hó 26 án d.
e. 11 órakor lesz a rendőrkapitánysági hi
vatalban.

CSODA DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

Szeptember hó 16-tól 
a Városi Nagyszálló 
kávéházában minden 

este

- KIK H A JLANDÓK VÉRT ADNI VÉRÁT
ÖMLESZTÉS CÉLJÁRA? Ismeretes, hogy a 
Magyar Vöröskereszt Egylet mozgalmat indí
tott az egész ország területén szoknak az 
egyéneknek a nyilvántartásbavételére, akik 
szükség esetén saját vél ük átengedésével 
állnak embertársaik segítségére. Az orvos
tudomány mai állása mellet igen sokszor 
van szükség vérátömlesztésre, de ilyen célra 
csak olyan egyének vehetők igénybe, akiknek 
vére azonos összetételű a beteg vérével. Mi 
után az utoleó percben nehéz ilyen egyének 
felkutatása, előteremtése, a Magyar Vörös
kereszt elhatározta, hogy nyilván tartja azo
kat, akik hajlandók vérüket embertársaik 
megmentésére átengedni. Ezeknek véréről 
megfelelő elemzési végeznek, amit a kór
házak és gyógyintézetek rendelkezésére bo
csátanak, úgy, hogyha bárhol azükség van 
vérátömlesztésre, az orvotok azonnal meg
állapítják, hol található az azonos vérössze- 
tételű egészséges egyén, akinek vérét fel
használhatják. Most jelntek meg a vidéki 
varosokban a Vöröskereszt Egylet erről szóló 
felhívásai. — Közli a felhívás, hogy minden 
18—50 éves egyén önként jelenkezhet vér- 
átadésra, ha egészséges. A véradó jelentkező
nél klinikai vizsgálatot végeznek és csak a 
teljesen megfelelő vérű egyént veszik fel a 
nyilvántartásba. A vértadókat fényképes iga
zolvánnyal látják el. A önkéntes véradás le
hat díjazás nélküli vagy dijazáaos. Tőbbazöri 
véradás esetén az önkéutes véradókat leg
felsőbb kitüntetésre terjesztik fel. Férfiak és 
nők egyaránt jelentkezhetnek a lévai kórház 
labaratóriumában.

— A RÉMHÍRTERJESZTÉS ÉS FECSE
GÉS — HAZAÁRULÁS! VIGYÁZZ A KÉ 
MEKRE! felirásu plakátok jelentek meg a 
piakáttablákon. A mai zűrzavaros időben bi
zony jól meg kell válogatni, kivel kerülünk 
összeköttetésbe, mert nem tudhatja az em
ber, mikor és hogyan csöppen bele a kém
szervezet karmai közé. Gyakrabban esünk a 
másik hibába, mikor légből kapott vagy ko
holt híreket terjesztünk, ameiynek a valóság
ban semmi alapja sincs Ez csúnya és aljas 
do og és csak a közhangu at idegessé téte
léhez és téves következtetések levonásihoz 
járulunk hozzá. Jegyezzük meg, sok minden
ről beszélnek az emberek, abból azomban 
csak édeskevés igaz. Ne legyünk hordozói 
ilyen hamis és téves beállítású híreknek 11

— ÖSSZEÁLLÍTJÁK a közszükségleti 
CIKKEK JEGYZÉKÉT. A Magfar Közgazda
ság jelenti: Az Aralienőrzói Országos Kor- 
manybiztossága többsk között most á’litja 
össze a köiazükségíeli cikkek listáját. Mielőtt 
ez a fontos muaka befejeződik, kikérik az ér*  
dekelt szakmák véleményét és a gyakorlati 
követelményeknek megfelelően hozzák meg 
a végleges határozatot. Valószínű, hogy a 
közszükségleti cikkek listája, amelyet nagy 
érdeklődéssel várnak,már a közeli napok dán 
nyilvánosságra kerül.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Sloszár János Uradnicsek Emília fia 

Nándor Ferenc Szarka Lajos Tóth Mária leánya 
Éva Magdolna Junó Sándor Jánosy Margit 
leánya Mária Margit Akúcs István Kubik Erzsé
bet leánya Éva Valéria - Gyurica István Suhaj 
Erzsébet fia István - Cservenák László Hamran 
Julianna leánya Mária Magdolna — Szalay Pál 
Sípos Mária leánya Mária Valéria — Rajéiky Jó
zsef Rási Julianna fia József — Dokupil József 
Zilai Erzsébet fia József György — Franya István 
Benyo Lujza fia Sándor István Precechtel Gáb
ris Béla Akács Mária leánya Mária Gizella — 
Augusztin Sándor Mozdik Ilona fia Sándor Lajos.

Házasság. Tóth János rk. Rubinszky Margif rk. 
— Szölgyemi István rk. Hegedűs Mnria rk. — Ta
kács Lajos ref. Turcsek Ilona rk.

lialá'ozás. Özv. Guba |ózsefné szül Kucsera 
Mária 84 eves Kovács Mária I6 eves — Özv. 
Martinkovics Péterné sz. Énem Etel 59 ével.

Hevessy Sándor
közkedvelt jazz-zenekarával

HANGVERSENYEZ

— A NŐIPARISKOLA MILYEN KÉPES
SÉGEKET KÍVÁN ? Minden pítlyaválaexlás- 
nál legfoutoiaeb kórdél az, higy izámot 
vessünk képességeinkkel. Miután többen jön
nek hozzám olyan kérdésekkel is, hogy hová 
lehet menni a nőiperi végzése után, röviden 
csak « következőkben adok választ. A nő
iparinak elsősorban az a célja, hogy a ,Bars*-  
nak a már múlt heti számában ismertetett 
szakokra kiváló képzést adjon. A szakszerű 
továbbképzés az iparművészeim lehet bárhol, 
tehát: Budapsst, Béci, München slb. ipar- 
müvészeti iskoláin. Itt aiután a legkülönbö
zőbb tervezőkké és divatrajzolókká képez- 
telhetik magukat a növendékek. Mind olyan 
pályák, ahol a magasabb becsvágyakat is 
kielégíthetik a törekvők és az arra termet
tek. Általában véve is, de a magasra törek
vőknél különösen fontos az, hogy bizonyos 
rajztehetséggel jöjjenek erre a pályára, meri 
az Ízlésnek, formakészségnek mindenkor a 
rajz és a tervezés volt a fejlesztője. (Bővebb 
tájékoztatást idevonatkozólag a .Magyar lá
nyok tervező albuma című*  munkám ád. 
K< pható Nyitrai és Társa könyvesboltjában.) 
Gaál Dezső.

A Bars rádió műsora

Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 
9 Görögkat. istentisztelet 10 Református istentisz
telet 11 Rk mise és szentbeszéd 12.30 Beszkárt- 
zenekar 1.45 Hirek 2 Hanglemezek 3 Gazdasági 
előadás 3.45 Pertis Jenő cigányzenekara 4.30 Köz
művelődési előadás 5 15 Ferencváros-Szeged lab
darugó mérkőzés 5.45 Tánclemezek 6 „Horgászok 
a Dunán meg a Garamon" 6 25 Végh Sándor he
gedül 6.45 Felolvasás 7.15 Hirek 7.25 Sporteredmé
nyek 7.30 „Friderika" daljáték 9.40 Hirek 10.05 
Fúvószenekar 11 Radics Gábor cigányzenekara

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Postás
zenekar 12 45 Hirek 130 Fátyol Jancsi cigányzene
kara 4.15 Diakfélóra 5.15 „Szepesség nagyjai" 5.30 
Zongorahármas 5.50 Langsfeld Gézáné zongorázik
6.15 „Emlékezés vérre és dicsőségre" 7.25 Szalon
ötös 8.10 Brahms-est 10 Jazz 11 Hanglemezek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.45 Divattudósitás 12.10 Honvédzenekar 
12 45 Hirek 1.30 Hanglemezek 4.10 Asszonyok ta
nácsadója 5.15 Édes anyanyelvűnk 5.40 Grieg-hang- 
verseny 6 40 A magyar népnyelv és közművelődés" 
7.25 Dankó Pista- es Fráter Lórand-nóták 8 20 Mó
ricz Zsigmond csevegése 8.50 Kamaraegyüttes 10 
Kedvelt lemezek 11 Szalonzene.

Szerda

BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 
Hirek 10.15 Gyermekdelelőtt 12.10 Balalajka zene
kar 12.45 Hirek 1.30 Rendőrzenekar 4 15 Felolvasás
5.15 Magyar nóták és csárdások 5.40 „A magyar 
gyerek" 6.10 Szalonzene 7.15 Hirek 7.25 „Dés" vá
roskép 7.40 Zongorahangverseny 8.19 „Csirkefogó", 
rádióvigjáték 9.10 Nagy Margit énekel 10 Toki- 
Horváth Gyula cigányzenekara 11 Hanglemezek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Szerván- 
szky Peter hegedül 1 Szalonzene 4.15 Háztartási 
tanácsadó 5.15 Ketzongorán jazz-darabok 6 Lend- 
vai Jóska cigányzenekara 7 Kertészeti tanácsadó 
7 25 Hanglemezek 7.45 „A népek csatája" 8.15 Ope
rettrészletek 10 Normand Delmunt zongorázik II 
Sárai Elemér cigányzenekara.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10.20 és 10.45 Két felolvasás 12.10 Rácz Zsi
ga cigányzenekara 12.45 Hirek 1.30 Táncszámok
4.15 Diákfelóra 5.15 „A mazuri csata 5.40 Balett
zene 6 Sportközlemenyek 6.15 Szalonzene 6.40 
Vaszary Gábor humoros előadása 7.25 „Boldog sze
relem" — jelenetek 8.10 Modern magyar muzsika 
9 Külügyi negyedóra 9.15 Tánclemezek 10 Dolmá
nyt Ernő zongorázik II Farkas Jenő cigány-zk.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek 10,15 Ifjúsági rádió 12,10 Endre Béla ének
együttese 1 Művészlemezek 4.15 Mesék 5.15 Sza
lonzene 6.25 Ádám Piri énekel 6.45 Közvetítés a 
kalocsai érseki erdőből 7.25 Lakatos Tóni cigány
zenekara 8.10 Vidám tarka est 10 Melles Béla ze
nekara 11 Ilniczky László jazz-zenekara.



BARS 5

K. u. K. Huszáresetek
■címen bihari Faragó Ödön alezredes, a lévai 
járási katonai parancsnok, most adta ki visz- 
szaemlékezéseit. A könyv bevezetőjében azt 
mondja az illusztris szerző: A nagy világ
háború után megszűnt „Kaiserund König- 
liche Husárenregiment*-  ek emlékére szedtem 
össze és kötöttem egy könyvbe a „K u. K. 
Huszáresetek* • et, hogy letegyem a volt csász. 
és kir. közös magyar huszárok hősi sírjára. 
Többé vissza nem terű világba pillant bele az, 
aki a sorok között is tud olvasni. A képek 
nem hamisítható fényképek, az „esetek*  mind 
szóról*  szóra megtörténtek. — A háború előtti hu
szárélet sok sok derűs epizódja kel uj életre 
ebben a színesen megirt könyvben. Megeleve
nedik előttünk a huszárkaszárnya mozgalmas 
élete, a gyakorlótér, a bekvártélyozás és meg
jelennek a jókedvű fiatal magyar huszártisz
tek, a szive melegségét a magára erőszakolt 
keménység páncélja mögé rejtő ezredparancs
nokokkal együtt. Egy soha vissza nem térő 
gondtalan kor vig élete buzog ebben a könyv
ben, de a könyv végén már ott az Ízelítő is 
abból a nagy történelmi kataklizmából, amely 
sarkából forgatta ki a világot. — az érdekes 
könyv ára öt pengő, kapható Nyitrai és Társa 
könyvesboltjában, Léván.

SPORT II

LTE—Köbölkuti A. C. 
3:2 (2:1)

Párkány lemondása miatt Köbölkút játszott baj
nokit Léván. A mérkőzés gyenge nívón mozgott, 
bár mindkét csapat játékosai igyekeztek Az LTE 
legjobb játékosai: Matulányi, L'jváry, Ocsiak, Hor
váth II, Halász es Nemcsok voltak Benyovszky 
nincsen formában, mig Dohány, Németh, Horváth 
III és Antal gyengén játszottak. — Köbölkutnál 
Kolinka kapus és Bállá hátvéd voltak a legjobbak.

MA DÉLUTÁN az LTE fél 4 órakor Esztergom
mal játszik bajnoki mérkőzést. Esztergom újonc a 
kerületben és első bajnoki találkozása az LTE-vel 
nagy érdeklődésre tarthat számot. Erős küzdelmet 
és LTE győzelmet várunk

A TOVÁBBIAKBAN az LTE Suránnyal, ÉSE 11-el 
és Gutával fog bajnokit játszani, tekintve, hogy 
Zseliz, Párkány és Ipolyság és ugylátszik a Komá
romi Egyetértés is, a bajnokságtol visszalépett.

Meddig lehet műtrágyázni ?
A rendkívüli, háborús viszonyok folytán sok gaz

da elmarad és elmaradt az őszi munká latokkal. 
Gyakori kérdés, nem késtünk-e el a műtrágyázás
sal ?

Bizonyos, hogy kötött talajon, nevezetesen a ne
hezen oldódó műtrágyákat korán kell elszórni és 
bemunkálni, őszi kalászosok alá azonban a szu
perfoszfátot még kötött talajon is adhatjuk köz
vetlenül a vetés előtt, kombinált vetőgéppel termé
szetesen vetéskor, ilyenkor a szuperfoszfát könnyű 
oldékonysága különösen előnyös. Már nyirkos ta
lajban is oldódik, egyenletesen eloszlik es a kibú
vó csiranövényeknek rögtön rendelkezésére áll.

Minél későbben vetünk, annál kevésbé tudják a 
csírázó ősziek a könnyen felvehető foszvorsav táp
lálékot nélkülözni, mert ez ad növekedésüknek 
lendületet, ez segíti őket, hogy a kitelelésre alkal
mas fejlődési fokot a tél előtt elérjék.

Ha kálisót adunk, annak elszórása is ráér ősz
szel vetés előtt, mert vízben szintén könnyen ol
dódik, kivéve klór iránt érzékeny növényeknél. 
Nitrogénből a szükséges adagnak rendszerint csak 
1-át adjuk ősszel, a többit, ha szükséges, 
tavasszal fejtrágyának.

Ha HUNGARIA-MÉSZFOSZFÁTOT alkalmazunk, 
azt igyekezzünk minél előbb a talajba juttatni.

Előzetes jelentés I
Özv. THURÓCZY JÁNOSNÉ születeti 
Éder Mária a budapesti bábaképzőn 
nyert képesítéssel és 20 évi budapesti 
gyakorlattal, Léván 1939. évi október 
ho első napjaiban, (saját házamban)
Koháry u. 14. sz. alatt mint oki.

szülésznő
működését megkezdi. Kéri az érdekel
tek szives pártfogását.

M. kir. állami kórház, Léva.

1130—39. ikt. szám.

Versenytárgyalási 
hirdetmény

A lévai m. kir. állami kórház nyilvános 
versenytárgyalást hirdet a kórház területén
1939. évi november 1-töl 1940. évi december 
31-ig felgyülemlő mintegy napi 100 liter 
moslék megvételére.

Az ajánlatokat 1939. évi október hó 5-én 
délelőtt 9 óráig kell a kórház gazdasági hiva
talába benyújtani.

Ugyanezen időpontig kell az ajánlati vég
összeg 2%-ának megfelelő bánatpénzt a kór
ház pénztárába letétbe helyezni.

A részletes pályázati feltételek és az aján
lati iratok a kórház gazdasági hivatalában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve 
onnan díjmentesen beszerezhetők.

Léva, 1939. évi szeptember 11-én.

Kórházigazgatóság.

A lévai állami líceum igazgatóságától.

130-1939. szám.

Versenytárgyalási 
hirdetmény.

A lévai m. kir. állami liceum igazga
tósága az 1939—40 iskolai évre szükséges 
élelmiszerekés tüzelőanyag szállítására 130—
1939. szám alatt nyilvános verseny tárgyalást 
hirdet.

Szállításra kerülnek a következő cikkek :
1. Hús: Marha, sertés, borjú és hentes

áruk, kb. havi 300 P értékben
2. Tej: Frissen fejt teljes tej naponként kb. 

12-15 liter.
3 Fűszeráruk: Havonként körülbelül 150 

P értékben.
4 Kenyér: Naponta kb. 15 kg kenyér.
5. Tűzifa : Hazai dorong (cser, tölgy, bükk). 

Évi szükséglet kb. 200 q.
6. Szén: 1. rendű kockaszén és I. rendű 

tojásszén. Évi szükséglet kb. évi 500 q, az 
intézethez szállítva.

A szállított áruk minden hó végén kerül
nek kifizetésre.

Az ajánlatokat az intézet igazgatóságához 
1939. október 7-én (szombat) d. e. 10 óráig 
kell benyújtani az intézetben beszerezhető 
(díjmentesen) árajánlati űrlapokon Az áraján
latok ugyanaznap délelőtt 11 órakor nyilvá
nosan bontatnak fel.

Minden árajánlatnak tartalmaznia kell az 
áru elsőrendű minőségének pontos meghatá
rozását és az ajánlati egységárakat számok
ban és betűkben kifejezve.

Az árajánlat 2 pengős okmánybélyeggel, 
cégbélyegzővel és szabályszerű aláírással lá
tandó el.

Külön kimutatás csatolandó arról, hogy a 
pályázónak 6 hónapnál régebben esedékessé 
vált OTI-járulék tartozása nincsen.

Az ajánlatokat pecséttel lezárt, cégbélyeg
zővel ellátott borítékban kell benyújtani. A 
borítékon kivül megjelölendő, hogy mire szól 
az árajánlat, pl. hús szállítására.

A bizottság csak azokat az ajánlatokat tár
gyalja. amelyeket az ajánlattevő a Közszálli
tási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 
nyújtott be.

Megfelelő minőség és nem lényeges árkü
lönbözet mellett elsősorban a helybeli vitézek, 
hadirokkantai kisiparosok árajánlatait vesz- 
szük figyelembe.

Az ajánlatokhoz bánatpénzt nem kell csa
tolni.

Az odaitélésig az ajánlattevők ajánlataikkal 
kötelezettségben maradnak.

Léva, 1939. szeptember 16-án.
IGAZGATÓSÁG.

NÉPRÁDIÓ
ToAiit, SzcrhAko'ítat, 'Ke/v^Jí!

7363—939. szám.
Tárgy: Nyugdíjellátásban nem részesülő volt 

magyar alkalmazottak jelentkezése.

Felhívás
Felhívom azon Léva m város területén lakó 

volt magyar, vagy a volt cseh állam által 
szolgálatba vett volt magyar közszolgálati 
alkalmazottak, nyugdíjasok és ezek hozzátar
tozói közül azokat, akik a volt cseh-szlovák 
államtól — magyarságuk miatt — a vissza
csatolást megelőző időpontban ellátásban nem 
részesültek, hogy nyugdijsegélyük kieszköz
lése végett haladéktalanul jelentkezzenek a 
városháza földszinti 6. szám alatti helyiségben. 
Végső határidő f. évi szeptember 30.

Léva, 1939. évi szeptember 12.
VOJTÁS, polgárm. h.

ÉRTESÍTÉS
az ipari baleseti biztositási járulé

kok befizetéséről.
A Lévai Kerületi Betegbiztositó intézet ér

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

Az igy befizetett baleseti biztositási járu
lékokat addig is, mig a visszacsatolt terüle
ten a társadalombiztosítás kérdéseit szabá
lyozó rendelet meg nem jelenik, az Intézet 
előlegként kezeli és a végleges elszámolás a 
rendelet megjelenése után fog megtörténni. 
Az Intézet 1939. szeptember hó folyamán 
küldi szét a már esedékes ipari balesetbizto
sítási járulékok befizetésére szóló felhívásokat 
és az összes illetékes munkaadók figyelmét 
felhívja azon körülményre, hogy a járuléko
kat saját érdekükben az előirt határidőn belül 
feltétlenül fizessék be, nehogy a befizetések 
elmulasztásával az összegyűlt hátralékok fi
zetőképességüket kimerítsék és a végrehaj
tási eljárás során felesleges költségek merül
jenek fel.

HORATSIK s. k. PR1TZ s. k.
hatósági megbízott. vezető tisztviselő.



6 BARS

£•■11 I bérbeadók az Urbánok alatt. 
lOldek Érdeklődni lehet özvegy Koncz 
Lajosnénál. Horthy Miklós ut 59. alatt. 1027

kis szoba, konyha kiadó. — Honvéd 
utca 16. 1023

Hálószoba- és ebédlöbutor eladó.
Felszabadulás-u. 8. 991

Eladó háztelek jó helyen, érdeklődni 
Németh utca 19. 1025

n . .. szoba és szoba-konyha
DUlOrOZOtt kiadó. Felszabadulás

útja 26.1038

T ■ I • elsőrendű kézzel szedett fajalma kap- 
I 611 ható kicsiben és nagyban, rendelése

ket előjegyzünk. Mihályi Lajosné bérgazdasá- 
gában, Bak, Zalamegye.________________1022

1/ I megvételre kisebb családi há-
IxereSeK zat, ajánlatokat kérek, Danis,

Pálmay utca 9 1031

[/• I - 2 ágyas bútorozott szoba azonnal, 
1x1300 esetleg konyha használattal is.

Újtelep, Első utca. Bella. 997

T ! • felvétetik Jeszenszky vendég- lanulo löben. 1040 Méz valódi, kilónként 1.40 pengőért kap
ható, Dobó utca 15. 1026

C L ' 4. varrást, modellkészítést, ter- 
OZaOaSt, vezést tanítok a párisi aka
démia metódusa szeiint. Tanulóleányt felve
szek. Pomoziné, Léva, Horthy Miklós ut 13. 
szám, 1. emelet. 1037

egy üveg batár, egy sárga hintó, pálmák és 
növények. Cim a kiadóhivatalban. 1041

FI J ' L fjotorok, schöberli, garnitúrák, 
ElaClOK szőrme takarók, kocsibunda,

■ okmányaira! Fotókópiátazzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

1/ ■■ I I • • , bútorozott szobaIxulonoejaratu kiadó azonnal ma
gányosnak, esetleg fürdőszoba használattal. 
Belcsák-sor 34. 1028

!/■ I ■ szoba konyha Berzsenyi u. 11.
IXIadO Bém u. folytatása. 1042

ÉRTESÍTÉS !
Tisztelettel értesítem Léva és vi
déke n. é. hölgyközönségét, hogy 

szülésznői 
működésemet

Léván, Szent István-ut 3. szám 
alatt megkezdtem. Többévi kli
nikai prakszissal rendelkezem, 
legutóbb a lévai kórházban vol
tam szülésznő. — A nagyérdemű 
hölgyközönség szives párfogását 
kérem, maradtam teljes tisztelettel

Galambos Erzsébet
oki. szülésznő, Léva.

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

Oktatásban részesít hölgyeket és urakat

Ottó Waldner prof.
az ének és hangképzés 

kormányhatóságilag kinevezett, a 
bécsi Schubert Konservatorium 
és a Neus Wiener Konserva
torium énekszakán a mes
teriskola volt vezető tanára. — 

Kiképzés a legmagasabb művészi 
tökélyig operai szakban, koncert és 
szalon ének művészetben!
Fogadóórák: Naponta d. u. 1—4 óra között 

(Mángorló) Bethlen u. 17. alatt. 

Díjmentes hangpróbák I

Van szerencsém a nagyérdemű hölgy
közönség tudomására hozni, hogy a 

budapesti
őszi divatbemutatókról 
a legújabb, legszebb fazonokat és ruha- 

diszeket hoztam. - Valamint 
értesítem a hölgyeket arról 
is, hogy nővéremtől Lovass 
Máriától különváltam és 
továbbra is Báti utca 5. sz. 
alatt állok rendelkezésükre.

Szives támogatásukat kérem, 
maradtam teljes tisztelettel:

PAÁLNÉ
LOVASS Sarolta.

Megérkeztek I
azuj rádiószezon 
legmodernebbe

RÁDIÓI!

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43 magyar királyi osztálysorsjáték

I. oszt, sorsjegyek
is már kaphatók !!

VEGYEN TUNGSRAM KRYPTON IZZÓT 
MOST OLCSÓBBZJ 

C//

Nyomatott Nyitrai és lársa könyvnyomdájában, Léván


