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■■
Özvegyi nyugdíj 

a mezőgazdaságban
(B. É.) Amikor a képviselőház a 

mezőgazdasági munkavállalók öreg
ségi biztosításáról szóló törvény
javaslatot tárgyalta, — amely ja
vaslat, mint 1938. évi XII. t. c. lett 
később törvénytárba iktatva, — 
Darányi Kálmán, mint akkori föld- 
mivelésiigyi miniszter hangsúlyozta, 
hogy a következő lépésnek olyan 
értelmű kiterjesztésnek kell lennie, 
amely a mezőgazdasági munkavál
lalók özvegyeit is öregkori ellátás
ban részesíti. Ezt a jogkiterjesztést 
a mai törvény tárgyalásakor nem 
elvi okból, hanem csupán fedezet 
hiányában nem lehetett nyomban 
foganatosítani.

A kormány most megtalálta, illet
ve megteremtette a jogkiterjesztés 
fedezetét és ennek megfelelően 
nyújtotta be a földművelésügyi mi
niszter a törvényhozáshoz az 1938. 
XII. t. c. alapján biztosított gazda
sági munkavállalók özvegyeinek 
járadékban részesítéséről szóló tör
vényjavaslatot. Ezzel a javaslattal 
a kormány olyan régi kívánságot 
teljesít, amelynek jogos és méltá
nyos voltát az ország osztatlan 
közvéleménye elismerte.

Másrészt igen fontos és jelentő
ségteljes a javaslat benyújtása azért, 
mert örvendetes haladást jelent a 
társadalmi biztosítás rendszerének 
kifejlesztése terén. Minden szociál
politika egyik legelsőrendü célkitű
zése megmenteni a munkás embert 
az aggkori nyomorúságtól, biztosí
tani a kenyeret mindenki számára 
arra az időre is, amikor már el- 
ernyednek az izmok és kihullik a 
munka szerszáma a 1 eszkető öreg 
kezekből.

A most benyújtott javaslat, amely
nek bizonyára nem lesz ellenzéke 
sem a képviselőházban, sem a tel- 
sőházban, a föld munkás népének 
özvegyeiről kíván öregségük ide
jére gondoskodni. A javaslat sze
rint minden mezőgazdasági mun
kavállaló özvegye aggkori ellátás
ban részesül, ha a férj biztosított 
volt és utána évenként legalább 
tizenöt héten át befizették a heti 
20 filléres munkavállalói járulékot. 
Kiterjed a javaslat gondoskodása 
olyan özvegyekre is, akiknek férje 
a törvény életbeléptekor biztositási 
életkoron felül volt és akik ennek 
ellenére ellátásra szorultak. Áthi
dalja a javaslat azt a nehézséget 
is, amit a tizenötévi kötelező biz-
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A közigazgatási
Bsrs-Hont vármegyék közigazgatási bizott

ság*  t. hó 21-én tartotta szeptember havi 
ülését Ke c tor Gyula főispán elnökletével. Az 
ülésen Sáska Dezső alispán jelentést terjesz
tett elő a vármegye közállapotáról A jelen
tésből az alábbiakat közöljük:

A háború közel határainkhoz dú', de nyu
godtan éljük magyar életünket a megfeszí
tetten nunká kodunk a szebb magyar jövendő 
érdekében. Elismeréssel kell szólnom vár
megyénk hazafiasán gondolkodó és a nehéz 
viszonyokat megértő lakosságáról. Nincs iz
galom, nincs rémhirterjrsztér, nircs árdrá
gítás, nincs élelmiszerhalmozás. Mindenki 
nyugodian végzi feladatát s még a nemzeti
ségi vidékeken is, bízva a nemzet sorsát irá
nyitó vezetőkben, zavsrtalanul folyik a tr.un
ka. Ennek dacára figyelemmel kisérem a la
kosság hangulatát, a közszükségleti cikkek 
forgalmát és azok árait. Figyelemmel kísérem, 
mert ciirájában fogok elfojtani mindenféle 
kiaérletet, amely akár rémhírterjesztéssel a 
lakosság hángulatának felzaklatására, akár 
közszükségleti cikkek drágítására, akár élel- 
miszeihalmozásr*  irányul.

De figyelemmel kísérem * fegyvergyakor
latra behivottak családjainak soráét is. ügy 
ezeknek, mint azoknak, kiknek lovai * kato
nasághoz behiva lettek, minden erőmmel 
segitségére kivánok lenni megélhetésükben 
és földjeik megmunkálásában.

Eddig ezen a téren különösebb intézke
désre szükség nem volt. Ha azonban a vár
megye gazdasági felügyelőségével ezt indo
koltnak fogom tartani, felhatalmazást fogok 
kérni a kötelező munkasegitségnek várme
gyénk területére való elrendelése iránt.

A katonai szolgálatra történt bevonulások 
következtében a munkanélküliek száma na
gyon kevés. Egy két helyen van csak szük
ség arra, hogy segítséget nyújtsak és ecélból 
a lévai járásnak 5000 Pengőt, a többi járás
nak pedig 3000—3000 Pengőt utaltam ki 
inségmunka céljaira. Erre a fedezetet az el
múlt idényből megtakaritott összeg nyújtott.

A terményértékesités terén nehézségek 
mutatkoznak. Több oldalról is panaszok ér
keztek, hogy a gazdaközör ség a terményeit 
nem képes értékesíteni Ennek orvoslása ér
dekében érintkezést keresek a Fulura helyi 
szerveivel. Ha eredményt nem fogok tudni 
elérni, úgy a Kormánjhoz fogok fordulni, 
mert az adófizetés szempontjából is fontos-

tositási időtartam jelent, mert az 
ezen időtartamon belül, tehát 1954 
január 1. előtt elhaltak özvegyeit 
is ellátásban részesíti, ha férjük 
halálakor 50. életévüket már be
töltötték.

A szociális gondoskodás terén 
tehát elmegy ez a javaslat a mél
tányosság legszélső határáig és 
pedig anélkül, hogy magukra a 
munkáltatókra, vagy a kisbirtoko
sokra újabb megterhelést jelentene. 
A szükséges fedezet ugyanis az 
állami hozzájárulásból is a nagyobb 
mezőgazdasági ingatlanok illetékei
nek emeléséből teremti meg. Az 
állam hozzájárulását az eddigi évi

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 
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bizottság ülése
Sággal bír az, hogy a gazdaközönség pénz
hez jusson.

Az adófizetés eredményéről beszámolni 
nem az én feladatom Mégis említést kivánok 
tenni arról, hogy vármegyei pótadó és útadó 
cimén jelentéktelen összegek folytak eddig be. 
Earek ok*  talán abban lehet, hogy * befolyt 
adók a cseh uralom alatt fennmaradt hátra
lékokra számoltatnak el Ha ezen * téren 
jaiulás nem lesz, megáll * közigazgatás, 
mert * kiadásokat nem leszek képes fedezni.

Aggodalommal tölt el ez engem, — de 
assodalommal tölt el az is, hogy vármegyénk
1939. évi költségvetése még mindig nem 
nyert jóváhagyást. Emiatt nem tudom, hogy 
milyen hitelekkel számolhatok és milyen 
költségvetési keretek között mozoghatok. Bár 
minden kiadási tételért merem vállalni * fe
lelősséget, mert mindenkor * takarékosság 
legmeszebbmenö elvét tartom szemelöt', mégis 
akadályt köpsz ez * körülmény a vármegye 
háztartásának vitelében, mert sok ssükséglet 
beszerzését elhalasztanom kell.

A községek helyzete ebből a szempontból 
sokkal kedvezőbb, mert rendelkezésükre áll 
a jóváhagyott költségvetés, amelynek kere
tein be ül szabadon gazdálkodhatnak. Hogy 
azonban ez * gazdálkodás szabályszerű és 
takarékos legyen, megkezdettem * Jegyzősé- 
gek vagyonkezelésének és ügyvitelének ellen
őrzését.

A számvevőség tisztviselői jóformán állan
dóan utón vannak. Felülvizsgálják * köz
munka kivetést, amellyel kapcsolatban na
gyon sok hibát állapítottak meg.

A tru'l havi Jelentésemben említést tettem 
arró1, hogy * .Magyar a magyarért*  akció 
segitségével * vármegye területén 46 000 
pengővel óvodával kapcsolatos napközi ott
honokat létesítünk. A Zseliz községnek elő
irányzott összeg kevésnek bizonyult. A bel
ügyminisztériummal történt tárgyalások alap
ján kilátás van arra, hogy a hiányzó 2 ezer 
266.40 pengőt segélyként meg fogjuk kapni. 
Remény van arra is, hogy * Léva város 
napközi otthonára előirányzott és kevésnek 
bizonyult összeghez Léva városa 2000 pen
gővel tog hazzájárulni, aminek ellenében * 
belügyminisztérium fogja vállalni * dajkatar
tást. Óhaj község az ovoda létesítésére jövő 
évig halasztást kspott, a többi ovoda létesí
tése * folyó évben fog megtörténni.

Köztudomású, hogy a falusi lakosság fő- 
sésmódja nem felel meg az egészségügyi

4 millió 250.000 pengőről, 6 millió 
425.000 pengőre, a törvényható
ságokét évi 950,000 pengőről 1 
millió 200.000 pengőre, a földbirtok 
hozzájárulását pedig 4 millió 157.000 
pengőről 5 millió 648 000 pengőre 
emeli. Ez az utóbbi emelés azon
ban nem érinti a 150 aranykoronás 
kataszteri tiszta jövedelmen aluli 
ingatlanokat, mig az ezt megha
ladó kataszteri tiszta jövedelmű 
ingatlanok hozzájárulását a földadó 
eddigi 18.25 ’/o-a helyett annak 25 
%-ában szagja meg.

A javaslatnak törvényerőre emel
kedésével szociális törvényeink ör
vendetesen fognak gazdagodni. 
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követelményeknek. Tervbe vettem étért löiö- 
tenfolyamok tartásét, ahol a tanfolyamláto
gatók ingyenes oktatást nyernek, mindössze 
• községnek kell konyhát adoia és a tanfo
lyam vezetőinek lakást. Tanfolyamok lesz
nek Nagysalló, Vsrebély, Zieliz, Stob, Nagy
maros és Ipolyság községekben, Léva megyei 
városban. Az első tanfolyam október 1-én 
Nagysallóban fog megnyitni.

E'őterjesztésemre a vallás és közokt. mi
niszter ur Dóka Sándor lévai kántortanitó 
azemélyében kinevezte a népművelési titkárt, 
aki működését már megkezdette és aki ve
lem és a megalakított népművelési bizottság
gal együtt remélhetőleg eredményes munkát 
fog tudni végezni. A népművelési bizottság 
kiegészítése rövidesen meg fog történni.

Folyó hó 11-én megalakult a Gtramvölgyi 
Halászati Társulat és 12 én a Szob—Kővári 
Halászati Társulat.

A Giramvölgyi Társulat elnökéül Hjfl- 
mann Átjpád ny. járásbiró, ügyvezető-igaz
gatójává Koralevszky Rezső városi közigaz
gatási jegyző, lévai lakosokat, a Stob—Kő
vári Társulat elnökéül Lehoczky Károly vá- 
mosmikolai körjegyzőt, ügyvezető-igazgató
jává Rácsey Antal erdőmérnök, letkési lakost 
választotta meg.

A Légoltalmi Liga rendezésében az orszá
gos központ kiküldötte, Crha Gyula mérnök 
10 napos oktató tanfolyamot tart. Ez a tan
folyam f. hó 12-én vette kezdetét és f. hó 
23-ig tsrt. A tanfolyamon kiképzett légoltalmi 
oktatók a házparancsnokok kiképzéséra lesz
nek hivatottak. A tanfolyamon 40 lévai és 
vidéki hallgató vesz részt.

A Perec csatorna szabályozásának kér
dése előrehaladott állapotban van. Remélem, 
hogy a szabályozást rövidesen módomban 
lesz elrendelni.

Ipolyságon az ottani zászlóaljparancsnok- 
ság tiszti és legénységi sport és lövőver
senyt rendezett. Felkérésre a vármegye ré
széről egy tiszti és egy legénységi dijat aján
lottam fel 135 pengő értékben.

Az alispáni jelentés után a többi jelentések 
kerüllek sorra. A gazdasági felfigyelő jelen
tése szerint a kisgazdák vetőmagellátására 15 
vagon nemesitett bánkuti búzavetőmagot 
osztanak ki készpénzért. Az elemi kárt szen
vedett Leikés község részére 150 mélermá- 
zsa búza vetőmagot adnak kölciönképpen. 
Eteken felül kértek még 150 métermázsa 
búzát kinbulai és ágotamajori uj magyar 
telepeaeknek kölcsönképpen való kiosztásra. 
Rozs és ősziárpa vetőmagot nem osztanak ki.

A katonai gyakorlatokra történt ló- és 
fogatbehivások folytán az őszi munkálatok 
rendes elvégzése nagyon megnehezedett. Dj 
éppen a napokban jelent meg olyan minisz
teri rendelet, amely szerint kérhetik a gaz
dák az egyes csapstparancsnokságoktól, hogy 
mezőgazdasági munkákra fogatokat kapja
nak. Ez igen üdvös és jó hatással lesz kü
lönösen a Léva és környéki gazdák őszi 
vetési munkálatainak elvégzésére.

Nehézséget okoz sok esetben a termény- 
értékesítés. Beszerzett adatok szerint egyes 
zsidócégek csökkentették vásárlásaikat, más
részt a Futura mint föbevásárló, nagyban 
korlátozta a búza és rozs átvételét. Féiős, 
hogy a gazdáknál nagy zökkenő lesz.

A tanfelügyelő jelentése szerint a tanítók 
igazolása befejeződött. A nem igazolt és füg
gőben tartott igazolásuak ügye még rende
zés alatt áll. Az igazolt tanítók végleges át
vétele és fizetési osztályba sorolása előre
láthatólag a közeli napokban fog megtör
ténni. Az állások betöltésénél egyes iskola
székek a kultuszminisztérium rendeletét uyy 
értelmezték, hogy ahol a gyermeklétszám a 
70-en alul marad, le kell építeni a tanitói 
állást. Ez a magyarázat helytelen. A rende
let ugyanis csak általánosságban beszél a 
70-es létszámról, azon alul is be lehet töl
teni az egyes állásokat, csak erre a minisz
tériumtól engedélyt kell kérni. Ahol vegyea- 
ajkuak a tankötelesek, ott — különösen a 
magyar anyanyelvűek oktatásának biztosítá
sára — igen messzemenő kedvezményeket 
ad a miniszter az állásfenntartás terén. Egyéb
ként is a már szervezett állásoknál csak a 
legritkább esetben szünteti be az államse
gély folyósítását.

Lengyel mérleg
Ennek a tudósításnak a szerzője Ma
rié Appelius a „Popolo d' Italia“ hadi 
tudósítója a lengyel hadszíntéren. Appe
lius az utóbbi 20 esztendő minden 
fontosabb háborús eseményében reszt
vett, mint hadi tudósító.

Csodálatos az a nyugalom és fölény, mellyel 
a német nép a háború kitörését tudomásul 
vette és ahogy megát az első háborús hét 
alatt viselte. Berlin nyugalma szeptember
3-án  az angol hadüzenet tudomására hoza
talának napján imponáló volt. Tanúja voltam 
amint az emberek az utcán és a kávéhássk- 
ban a híreket rádió utján tudomásulvették. 
Kiitták kávéjukat, vagy mentek tovább, min
denki a saját dolga után, nemigen látszott 
rajtuk, hogy ez a hir különösebb hatással 
lett volna rájuk. A német nép ezekben az 
órákban valóban olyan nyugodt és erős ide
gekről tett tanúbizonyságot, amely példátlan 
a maga nemében, vasfegyelme és összetar
tozásának tudata pedig felülmúlhatatlan.

Rendkívül nagy hatással volt rám az a tö
kéletes rend, amelyet közvetlenül a tüzvonal- 
ban, a fronton tapasztaltam. Hozzá voltam 
szokva ahoz, hogy általában a frontok mö
gött festői rendetlenség uralkodott, ahol a 
külömböző élelmiszer — és hadlanyagszá- 
llitmányok összevisszaságát a legjobb akarat 
mellett sem lehetett rendnek nevezni. Úgy 
gondolom, hogy a német vezérkar azon 
Igyekezett, hogy frontmögötti mozdulatait az 
ellenséges légíhaderő támadásai és megfi
gyeléseivel szemb :n elrejtse; ecklbjl egészen 
uj módszereket alkalmazott, melyeket egé
szen bizonyosan a többi nagyhatalmak meg 
fognak kísérelni utánozni.

Nem tudom melyek azok a módszerek, 
melyekkel a német vezérkar a harci zónában 
láthatatlanná tud lenni, akár felülről történő 
megfigyelőnél szemben, akár az országúiról 
nézve. Úgy hiszem|azonbaD, hogy ez a cso
dálatos eredmény a legkisebb részletek cso
dálatos megszervezésének, egy száz száza
lékos fegyelemnek — melynek következtében 
az utánpótlás óramű pontosságával működik, 
— végül a szállítmányok a lehetőség sze
rinti legnagyobbmérvtt szétszórásával volt 
elérhető. Az utánpótlás — és szállitmány- 
oszlopok egész éjszaka mozgásban voltak. 
Napközben azonban fedezéket kerestek, az 
erdőkben, falvakban, vagy gondosan elké
szített, leplezett táborokban. Két napon ke- 
resztfil jártam keresztül-kasul a harci zónán, 
egészen a tüzvonalig. Hihetetlen, de való, 
hogy az utak a harci zónában teljesen nép- 
telenek, majdnem kihaltak voltak. Mindazon
által az utánpótlásnak óriási mérvűnek kel
lett lennie, ha azt vesszük, hogy milyen 
gyors volt a német előrenyomulás és milyen 
óriási mennyiségű szükséglete volt ennek a 
hadseregnek, különösen üzemanyagokban. 
Érdekes megfigyelés volt például, hogy 
egyetlen egyszer sem találkoztunk sebesültszál- 
litmányokkal. Ennek az a magyarázata, 
hogy a tábori kórházak és kötözőbelyek 
meglehetősen elől fekszenek és, hogy a se
besülteknek a hátrább fekvő kórházakba 
való szállítása a legnagyobb rendben zárt 
sebesültszállító jármüvekkel éjjel történik.

*

A korridoron belül, a megszállott területek 
a teljes nyugalom és békesség képét nyúj
tották. Ebből látszik egyrészt, milyen párat
lan magaviseletét tanúsított a ütmet haderő, 
másrészt pedig, hogy milyen barátságos ér-

A tisztiorvos, az állatorvos, az államépí
tészeti hivatal és az árvaszék vezetőjének 
jelentése után a közigazgatási bizottság ülése 
véget ért, utána a gazdasági és a pénzügyi 
albizottság ülésezett, majd a törvényhatósági 
kisgyűlés folyt le, amelynek napirendjén 
hatvan kisebbjelentőségű községi adminiszt
rációs ügy szerepelt. 

zéssel fogadta a lakosság legnagyobb része 
a megszálló csapatokat. A falvakban és 
községekben amelyeket az utóbbi napokban 
meglátogattam, úgy a német, mint a lengyel 
boltok nyitva voltak. A kirakatok épek, tele 
áruval. Az asszonyok békésen mentek mun
kájuk után, a gyermekek pedig gondatlanul 
játszottak a német katonák között. Katona
ság készpénzzel vásárolt. Nsgyon sok ablak
ban horogkeresztes zászló lengett, és sok 
kapu, tornác, tető volt ünnepélyesen virág
gal feldiszitve. Stámos utca felett még ott 
lógtak a füzérek. A német lakosság öröm
mámorban úszott. A lengyelek pedig tapin
tatos módon visszahúzódlak.

Sokszor állottam már tüsvonalban és sok
szor volt alkalmam megyőződni a modern 
háború módszereiről és láttam, nagy had
seregeket és technikai felkészültségeket is. 
Lengyelország ellen a német hadvezetőség 
nem operált tömeghsdseraggel. A hsrcot 
láthatólag inkább minőségi, mint mennyiségi 
csapatokkal vezetik. A győzelmet nem a 
frontális támadások eredményezték, hanem 
ragyogó taktikai mozdulatok, amelyeket tö
kéletesen hajtottak végre és amelynek hat
hatós támaszául szolgált az ésszerűen ve
zetett tüzérségi segítség. A német átütő erő 
már az első pillanattól kezdve óriási fölény
ben volt az ellenséggel szemben. A német 
ember született katona. Módszeresen harcol, 
lázas hevesség nélkül, hideg, bölcs, bátor
sággal. Vigyáz az életére, de a félelmet nem 
ismeri. Bátran lehet állítani, hogy a német 
katona a harcikészségnek, katonai eré
nyeknek megtestesítője. A fegyverre született
ség, amely egy csodálatos, személyes és 
zárt egységben éppen úgy jelentkező fegye
lemmel párosul, a német katonát a világ 
legpompásabb harcosivá emelték.

Lsngyelorazágban véghszvitt katonai ak
ciók és az egyéb frontokon végbemenő elő
készületek arra engednek következtetni, hogy 
a Birodalom bővében van fegyverlogásra 
alkalmas férfiakkal. Dacára annak, hogy 
úgy keleten, mint nyugaton hatalmas e-őket 
ősszpontositottak és dacára annak, hogy a 
hazai garnizonokban is erős tartalékok 
vannak, Németországban e napokban még 
szemmelláthatólag nagyon sok olyan fiatal
ember jár-kél, akiket nem hívtak fegyverbe. 
Er mutatja, hogy milyen pompás embertar
talék áll még a Birodalom rendelkezésére 
szükség esetén. Emellett távol a napi ese
ményektől még egy u] generáció növekszik, 
amely módot ad a Birodalomnak arra, hogy 
rendíthetetlen bizalommal nézzen egy bol
dog jövő elé.

A hulladékok gyűjtésének 
nemzetgazdasági 

jelentősége
Jóval a világháború előtt német alapossággal ki

számították a tudós statisztikusok, hogy milliók 
mennek veszendőbe egy nemzet háztartásában a 
kicsinyben haszontalannak látszó, de összehordva 
jól hasznosítható tömeget és érteket jelentő hulla
dékok alakjában.

Sok kicsi sokra megy, mondja a jó magyar pél
dabeszéd és mivel manapság nemcsak a jó pap 
tanul holtig, miért ne tanulnók meg és gyakorolnék 
mi magyarok is azt, ami a szomszédban jónak és 
hasznosnak bizonyult. Talán sohasem volt olyan 
jelentősége a nyersanyagokkal való helyes és taka
rékos gazdálkodásnak, mint napjainkban, amikor 
csak honvédségünk szükségletét tekintve is, renge
teg nyersanyagra van szükség.

Még gazdag országok sem engedhetik meg ma
guknak a nyersanyagok pocsekolását, sokkal inkább 
szüksége van a takarékosságra olyan országnak 
mint a mienk, amelyet úgyszólván minden nyers
anyag forrásától megfosztott az örökké átkos em
lékű trianoni béke, amelynek majdnem minden 
szükségletét saját erejéből kell tehát előteremtenie, 
illetve drága pénzen külföldről beszereznie.

Különösen a fém (vas, réz, ón, cink, nikkel, ólom 
stb.) hulladékok gyűjtésének nagy jelentősegét kelt 
mindenkinek megszívlelni. Minden érchulladék, ha 
meg olyan értéktelennek is látszik, hogy figyelemre 
sem méltatjuk (zsákokról ólomplombák, boros pa
lackok zárására használt ón, fogkrém tubus, elvá
sott régi rézpénzek stb. stb.), összegyűjtve a nem
zetgazdaságban értéket képvisel.

Ócskavasból újraöntés és megmunkálás révén 
puskát, kardot lehet kovácsolni. Kicsi darab rézből 
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töltényhüvely készülhet. Így szolgálhatjuk minden 
érchutladékkal a nagy célt, rendszeres takarékos
sággal egyéni boldogulásunkat, családunk jólétét és 
végeredményben a nemzet gazdagodását. Ebben a 
céltudatos és hasznos akcióban mindenki részt ve
het és mindenkinek részt kell vennie. A mai hábo
rúban már nem csak felnőtt férfiak harcolnak. Ma 
mindenkinek egyformán teljesíteni kell kötelességét, 
gyermeknek, cserkésznek, leventének és az asszo
nyoknak, a szebb jövőért, békében úgy, mint hábo
rúban, a haza és a nemzet újjászületéséért.

A Hazának pedig szüksége van nemcsak minden 
fiára, de arra is, hogy a legcsekélyebbnek látszó 
érték se menjen veszendőbe, hanem minden darabka 
érc oda kerüljön, ahol összehordva jelentős tömeggé 
nő. Nem anyagi áldozat, nem megterhelés az, ami
ről szó van, bár nem kétséges, hogy ha kell a köz
érdekért egyéni érdekeinket is fel kell, áldoznunk. 
Mindenki készen van arra, hogy a Haza hivó sza
vára meghozza a legnagyobb áldozatot is. Ma 
azonban csak a minden kicsi hajlékban, háztartás
ban előforduló és értéktelennek tetsző érchulladékok

A munkaadó kötelességének megállapítása a 
bevonult alkalkalmazottjával szemben

A minisztériumnak 8260/1939. M E. sz. 
rendelete (megjelent a Budapesti Közlöny 199 
számában) a rendkívüli fegyvergyakorlattal 
kapcsolatban kibocsátott egyes rendeletek 
hatályát kiterjeszti olyformán, hogy e rende
letek hatálya további intézkedésig kivételesen 
kiterjed minden olyan személyre, aki tartaléki 
vagy póttartaléki szolgálati kötelezettsége 
alapján tényleges katonai szolgálatot teljesít.

A rendelet alá eső alkalmazottat a bevo
nulás ideje alatt a munkaadó felmondással 
sem bocsáthatja el. A rendelet hatálybalépése 
előtt, de a bevonulás ideje alatt történt ilyen 
elbocsátás hatálytalan még abban az esetben 
is, ha azt az alkalmazott tudomásulvette. Be
vonulás előtt történt felmondás esetében a 
felmondási idő folyása a bevonulás tartama 
alatt szünetel. Az alkalmazott a fegyvergya
korlatról való elbocsátás után 8 napon belül 
jelentkezni köteles munkaadójánál, ellenkező 
esetben a munkaadó a szolgálati viszonyt 
azonnali hatállyal felbonthatja.

Hetifizetésü alkalmazottnak teljes kétheti, 
havi fizetésesnek egyhavi teljes szolgálati 
járandóságát köteles a munkaadó az egyéb
ként fennálló esedékességi időpontban kiszol
gáltatni. Ha a szolgálati járandóság előre jár, 
az előre kifizetett összeget a munkaadó be
vonulás okából vissza nem követelheti és 
ezenfelül a hetenként előre esedékes járandó
ságot az alkalmazottnak a bevonulást követő 
hétre is teljes összegében megfizetni köteles. 
Természetbeni lakás a bevonulás egész tar
tama alatt az alkalmazott, illetőleg családja 
részére fenntartandó. Az újra munkábalépés 
napjától az alkalmazottat a bevonulás előtt 
fennálló szolgálati járandóság illeti meg.

Az alkalmazott eltartottjának (feleség, gyer
mek, vagy más eltartandó keresetképtelen 
hozzátartozó) a fenti fizetett idő lejárta után 
a munkáltató tartási hozzájárulást köteles 
kiszolgáltatni, ha az eltartottak létfenntartá
sukra elegendő ellátásban egyébként nem ré
szesülnek. Az a körülmény, hogy az eltar
tottak a kincstártól családi segélyt kapnak, 
a rászorultságot egymagában is kellőképpen 
igazolja. A tartási hozzájárulás csak legény
ségi állományban katonai szolgálatot teljesítő 
egyéneknél Jár és ez a következő: egy el
tartott esetében a havi illetőleg négyheti 
járandóság 50 százaléka, mely minden egyes 
további eltartott után 10—10 százalékkal 
emelkedik. Ez nem haladhatja meg a szol
gálati járandóság teljes összegét, ugyanakkor 
azonban, ha az alkalmazott tisztviselő, ősz- 
szesen legfeljebb havi 100 pengő, ha pedig 
a jelen rendelet hatálya alá tartozó más sze 
mély, összesen legfeljebb 70 pengő az az 
összeg, amelyet a munkaadó az eltar’ottak 
részére kifizetni köteles. Természetbeni lakást 
a kiszániitásnál nem lehet számításba venni, 
úgyszintén semmiféle, az alkalmazottal szem
ben fennálló ellenkövetelést sem. A munka
adó a hozzájárulást minden hó ötödik napján 
egyösszegben, készpénzben tartozik kiszol
gáltatni. Ha az alkalmazott ismét belép, az 
előre kifizetett hozzájárulás összegét arányo
san kell levonni.

Nem köteles tartási hozzájárulást űzetni az 

gyűjtésére hivjuk fel a figyelmet, ami a gyárba 
szállítva már nem hulladék többé, hanem nemzet
gazdasági értéket jelentő nyersanyag és ha feldol
gozzák, ismét fontos közszükségleti cikk, szerszám, 
avagy harceszköz.

Olvashattuk a lapjelentéseket, hogy Róma város 
külömböző részein központokat létesítettek a vas, a 
papír és egyéb hulladékanyag számára Az újságok 
feltűnő helyen közük, hogy az utolsó hat hónában 
főleg gyermekek 2375 mázsa vasat, több mint 140 
mázsa rezet, bronzot, alumíniumot és 450 mázsa 
papirt meg rongyot gyűjtöttek. Kövessük mi is a jó 
példát I

A külön-külön felhalmozódó érchulladékokat időn
ként a lévai honvéd-laktanyában fogják összegyűj
teni. A szétszórtan összegyűlt készleteket levelező
lapon az állomásparancsnokságnak kell bejelenteni. 
Az állomásparancsnokság Intézkedik az anyag át
vételére, beszállítására es tárolására. A gyűjtés 
eredményéről időnkint a „Hars" fog Leszámolni.

a munkaadó, aki maga is bevonult és emiatt 
üzletét nem tudja folytatni. Egészben vagy 
részben mentesíthető a tartási hozzájárulás 
alól az a munkaadó, aki fegyvergyakorlatra 
maga is bevonult és üzletét emiatt lényegesen 
kisebb jövedelmezőséggel folytathatja, vagy 
az a munkáltató, aki üzletében ötnél kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztat és a tartásdij- 
hozzájárulás az üzlet jövedelmezőségével fel
tűnő aránytalanságban álló. Továbbá, ha hi- 
teltérdemlöen igazolni tudja, hogy a tartási 
hozzájárulás kiszolgáltatása reánézve oly ter
het jelentene, mely vagyoni romlásba juttatná. 
Ha a munkaadó az alkalmazottal a bevonulás 
tartamára vonatkozólag ezen rendeletnél ked
vezőbb feltételű megállapodást kötött, akkor 
a megállapodás marad érvényben Ezen ügy
ben városokban a polgármester, községekben 
az elöljáróság illetékes. A tartási igényt át
ruházni vagy elzálogosítani, továbbá végre
hajtás alá vonni nem lehet. Ezen ügyben 
felvett jegyzőkönyvek, beadványok, mellékle
tek illetékmentesek.

EMLÉKEZZÜNK I
1916. SZEPTEMBER 20.

E napon kezdődőit a nagyszebeni csata, amely
ben a német és magyar csapatok az első döntő 
csapást mértek az Erdélybe tört oláhokra.

1916. SZEPTEMBER 23.
E napon az oroszok áttörték arcvonalunkat és 

feltartóztathatatlanul Kirlibaba felé törtek előre. 
Horváth József volt soproni IX. honvédgyalogezred- 
beli százados 300 főnyi tartalékban levő zászlóal
jával éppen menetben volt a fontos Dudul magas
latra, amidőn a keskeny hegyiösvenyen libasorban 
haladó zászlóalj váratlanul az előrenyomuló oro
szokra bukkant. Az élen haladó zászlóaljparancsnok 
elszánt és határozott intézkedés után törzsével és 
egy szakasszal az orosz élt visszavetette, majd 
gyorsan szétbontakozott zászlóaljával az oroszokra 
tört és a keskeny hegyháton nemcsak megállította, 
hanem a heves ellenséges tüzérségi tűzben ismetelt 
rohamokkal teljesen visszavetette őket. Eközben — 
mint régi péppuskás — egy maga kezelte géppus
kával a visszaözönlő oroszoknak rendkívüli veres 
veszteséget okozott és 150 foglyot ejtett. Horváth 
József századost, mivel kimagasló bátorságával és 
lélekjelenlétével egy nagyobb arcvonalrész válságos 
helyzetet fordította kedvezőre, a Lipotrend lovag- 
kereszjével tüntették ki.

— MOZIBAN TILOS A TETSZÉS 
VAGY NEMTETSZÉS-NYILVÁNÍTÁS. A 
belügyminiszter rendeletét adott ki, amely 
szerint a mozgófényképüzem előadásai so
rán az időszerű események bemutatásával 
kapcsolatban mindennemű tetszés vagy nem
tetszés nyilvánitása (taps, füty, pisszegés, 
stb.) tilos. Kihágást követ el és tizenöt na
pig terjedhető elzárással büntetendő, aki a 
mozgófényképüzem előadási i során, az idő
szerű eseményekkel kapcsolatban tetszést 
vagy nemtetszést nyilvánít, úgyszintén az a 
niozgófényképüzemengedélyes (felelős üzem
vezető), aki a közönség ilyenirányú figyel
meztetésére vonatkozó rendelkezésének nem 
tesz megfelelően eleget. A lévai mozik ve
zetősége ezúton is felhivja a mozilátogató 
közönséget a rendelet betartására.

KOLONFÉLÉI^J
— A KONGREGÁCIÓ SZINIELÖADÁ- 

SÁT MA MEGISMÉTLI. A női Mária Kon
gregáció szeptember 17.-iki jótékonycélu 
előadása a legnagyobb siker jegyében zajlott 
le. Színre került .Magyar álom, magyar va
lóság" missziós színjáték 2 felvonásban és 
.Mindnyájunk Édesanyja*  kongreganista 
színmű 5 felvonásban. Mindkét darab szer
zője irg. kedves nővér, aki darabjaiban a 
fiatal lány legnehezebb válságait, a pálya
választás és vegyes házasság útvesztőit ki
finomodott világnézettel, a mai élet nehéz
ségeivel együtt tárja a közönség elé. A 
Szűz Anya kultuszát felemelő és mély er
kölcsi tanulságot tartalmazó darabok nivós 
előadásiba, kitűnő szereplőkkel lettek be
mutatva. Külön ki kell emelni a főszereplő 
Bslla Margit (Csauádiné) alakítását, akinek 
természetes, teljes szivvell és lélekkel meg
játszott, a műkedvelők előadását sokban 
felülmúló gyönyörű játéka sokszor könnye
ket csalt a nézőközönség szemeibe. Az 
anyós nthéz szerepét Drenka Margit a leg
nagyobb ügyességgel, kitünően oldotta meg. 
Koskó Bözsi, Csenger Bözsi, Rica Bözsi, 
Palásti Irma, Raicdl Zsuzsa, Stugel Magda 
és Mordényi Erzsi otthonosan mozogtak a 
színpadon és elsőrendű alakításukkal humort, 
elevenséget és szint vittek a darabba. Kori
tár Mária és Máté Erzsi tűzről pattant, tem
peramentumos szobalányok voitak, serepüket 
remekül játszották meg. Pataki Gita finom 
megjelenésével méltó megtestesítője volt 
Szűz Máriának. Sabla Margit éa Balázs Má
ria (Gabi és KatO) a G és 4 éves gyermekek 
szerepében olyan megkapóan, kedvesen 
annyi gyerekes bájjal éa elfogulatlansággal 
játszottak és olyan szépen énekeltek, hogy 
többször nyiltszini tapsot érdemellek ki. Ko
vács Migda (Kenderesiné) Polocki Rózsi 
(jegyzőné) Bártfai Etelka (tanítónő) és Lu
kász Bözsi, Bártfai Anna, Ulrich Janka, 
Sabler Bözsi, Bungyi Kató, Csörgei Kató, 
Valentik Jolán, Csáki Mária, Fülőp Éva, 
Sirnegh Máris, Lojt Margit, Bella Etelka és 
Ghilányi Klára iskolás lányok és kis liba
pásztorok szerepében ügyesen és kedvesen 
játszóink és a darabok teljes szépségének 
kidomboritásához nagyon hozzájárultak. Bog
nár Kató, Balog Magda és Rsindl Zsuzsa a 
szép és komoly, igazi kedves nővéreket 
mutatták. Lengyel Klára fenségesen és mél- 
tóságosan alakította .Hungáriát*.  Latocha 
Síri, Horatsik Judit, Horatsik Vica, Doleg 
Ili, Polcer Zóra, Vészeli Marika, Lakatos 
Baba, Budinazky Emmi, Hingyi Bözsi, Ko
máromi Baba, Krus Mici és Valasek Éva 
ciillogó szemű, mosolygó kis angyalok és 
magyar lányok voltak. Ezt az előadást min
denkinek, aki a vallásnak az életben meg
nyilatkozó és utat mutató erejében hisz és 
a szépet szereti, meg kell néznie. Az elő
adást ma délután fél 5 órai kezdettel a 
Kath Körben megismétlik.

— A MOST MEGNYÍLT KÉTÉVES NŐI 
KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM JE
LENTŐSÉGE. Városunk állandóan növekvő 
gazdasági életének, valamint a folyamatban 
lévő kereskedelmi élet álcsoportositásának 
sikeres keresztül viteléhez úgyszólván nélkü 
lözhetetlen volt egy olyan kereskedelmi is
kola, amely megfelelő felkészültségű munka
erőket bocsájlhat a munkaadók rendelkezé
sére. Ezt a hiányt pótolja teljis mértékben 
a Ztrda fennhatósága alatt megnyilt kétéves 
kereskedelmi szaktanfolyam. A szaktanfolyam 
hivatása leaz irodai tisztviselőket képezni 
Ezért a tárgyak úgy vannak összeállítva, 
hogy a négy polgári vagy négy középisko
lai végzettségre támaszkodva, a gazdasági, 
de különösen a kereskedelem alapismeretéit 
magában foglalja. Elméletileg teljes tájékoz
tatást ad a szaktanfolyam az üzletvitelről, a 
kereskedelmi tevékenységről, sőt bizonyos 
áruismeretet is nyújt. Természetesen na
gyobb jelentősége van a gyakorlati kikép
zésnek. Két év alatt megtanul a növendék 
kereskedelmi stílusban levelezni, úgyhogy az 
iskola sikeres elvégzése után a gyakorlatban 
a levelek szerkesztését önállóan képes vé
gezni. Megtanulja úgy ai egyszerű, mint a 
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kettői könyvvitelt, amely ismereteket a gya
korlati életben mint mérlegképes könyvelő 
értékesíthet. A legfőbb gyakorlati értéket az
zal nyújtja az iskola, hogy növendékeit jól 
megtanitja győri- és gépírni. A munkaadók 
is elsősorban ezek ismeretét követelik meg 
és a növendék elsősorban e tantárgyaknak 
veszi hasznát. A gyors- és gépirásrs, vala
mint a könyvvitelre és levelezésre oly nagy 
gondot fordít az intézet, hogy a növendék a 
tanfolyam sikeres befejezése után mint tel
jesen kész és hasznavehető munkaerő állhat 
a gazdasági élet rendelkezésére. A német 
nyelv és kereskedelmi levelezés kellő elsajá
títását is lehetővé teszi a szaktanfolyam 
Mint a legfontosabbat keli megemlítenünk az 
erkölcsi hatást, amelyet a lévai zárda ki
tűnő tanerői minden irányban kiterjedő oda
adó nevelésükkel nyújtanak és amely biztos 
alapul és támaszul szolgál az iskolát elvégzett 
növendékek későbbi életpályáján. — Oulechla 
László, felsőkeresk. iskolai tanár.

— SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A VÁRMEGYEI VI
TÉZI SZÉKNÉL. A Vármegyei Vitézi Székkapitány
f. hó 15-ével felmentette Tömörkényi (Kriek) Gyula 
tart, hadnagyot március óta viselt széktartói tiszt
ségétől. A vitézi széktartói teendőket — egyelőre 
ideiglenes megbízás folytán — Paal Mihály tarta
lékos zászlós látja el.

— OKT. 1-ÉN JÁR LE az a határidő, ameddig 
a „zsidók“-nak tekintendő személyek kötelesek 
összes ingatlanaikat az illető községi elöljáróságok
nál bejelenteni. Bejelentő lapokat az elöljáróságok 
adnak.

— GYÁSZHÍR Kottek Alice, életének 82. évében, 
rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogultban 
Kottek Ferenc szerető nővérét veszítette el. Földi 
porrészeit tegnap helyezték örök pihenőre nagy 
részvét mellett.

— LÉVA VAROS KULTI iRSERLEGE. Jelentettük 
már, hogy a Magyar Kulturális Egyesületek Orszá
gos Szövetsége október 13—14-én Léván tartja évi 
közgyűlését. Léva város közönsége ebből a neve
zetes alkalomból diszserleget ájánlott fel a Szövet
ségnek. A Szövetség ünnepélyein a szónokok Léva 
serlegével a kezükben fogják elmondani ünnepi be
szédeiket. Az első ilyen beszéd Léván fog elhang
zani s azt dr. Jankovics Marcell, a SzMKE volt 
elnöke fogja mondani.

— A LÉVAI VÖRÖS-KERESZT Önkéntes Ápoló
női Szervezete szeptember 25-én, hétfőn délután 
fél hét órakor tartja gyűlését a Stefánia Gyermek
gondozó Egészségházában. Úgy az átképzett, mint 
a régi önkéntes ápolónők teljes számban való pon
tos megjelenését kéri a Vezetőség.

— KINEVEZÉS. Az igiziágtliyi miniszter 
dr. Francsek György lévai jir&sbirösági tit
kárt Feledre járásbiróvá nevezte ki.

— IVÁN SÁNDOR SZÍNIGAZGATÓ KE
RÜLETÉBE OSZTOTTÁK BE LÉVÁT. A 
kultuszminisztérium egyévre szóld hatállyal 
moit adta ki a színigazgatói engedélyeket. 
Összesen 16 vidéki engedélyt adtak ki, ebbSI 
nyolc szintáraulat caeretársulati rendsaer alap
ján fog működni az ország legnagyobb vá
rosaiban, a Szinéazeti Kamara által készített 
hely éa- időbeosztási terv szerint. Léva nem 
tartozik ezek keretébe, hanem Iván Sándor 
kerületébe osztották be. Iván Sándor enge
délye egyébként a következő helyekre szól : 
Aknasslatina, Beregszász, Ciap, Huszt Ki
rályháza, Kiráiyhelmec, Kisvárds, Lévs, 
Munkács, Nagyszőlős, Rahó, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Szepsi, Szolyva, Técsö, Tiszaujlak 
és Tornaalja. — Az egyidőben Léván is 
közmegelégedéssel működő Fóldesay Sándor 
igazgató is kapott sziniengedélyt a következő 
helyekre: Balassagyarmat, Dunasztrdahely, 
Érsekújvár, Gilánta, Gödöllő, Fülek, Ipoly- 

Jolsvs, Kőbánya, Losonc, Nagysurány, 
Ógyalla, Somorja, Tatatóváros, Vágsellye éa 
Verebély. Mind Iván Sándor, mind Fö'dsssy 
Sándor működése elé bizalommal tekinthe
tünk a múlt tapasztalatai alapján. — Inke 
Rezső igazgató, aki a felszabadulás után 
elsőizben játszott a lévai színpadon, a csere
társulati rendszer alapján kipott szinienge- 
délyt. Ugyancsak ilyen randszetű engedélyt 
kapott a Léván is ismert Thuróczy Gyula, 
az Iván társulat volt titkára. Galetta Fererc, 
Földes Dezső volt bonvivánt|a pedig a Du
nántúlra kapott játszási engedélyt. Komárom 
városa Vértes Károly színigazgató kerületébe 
kapott beosztást, ahová Esztergom, Hatvan, 
Jászberény, Keszthely, Kőszeg, Párkány, 
Pápa, Salgótarján és Szarvas tartozik.

AZ ÉLET AZT TANÍTJA, hogy sok embernek 
sokféle a véleménye, de abban mindenkinek a fel
fogása egyezik, hogy a veletlen szerencsét nem ta
nácsos senkinek sem elszalasztani. Kedvező sors

fordulat nem maradhat el annak az életében, aki 
megérti az Idők szavát, kiküszöböli a bizalmatlan
ságot és hoz egy kis áldozatot, vesz egy osztály- 
sorsjegyet, miáltal megszerzi a remenysege , mely 
buzdít, serkent egy jobb jövő iránt. Köztudomású, 
hogy sokan lettek gazdagok az utolsó hetekben, 
mert nyertek az osztálysorsjátekon. Most ismét itt 
van a lehelőség. Október 14 én kezdődik az uj 
sorsjáték, tehát elsőrangúan fontos, hogy ne mu
lassza el az alkalmat!

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések: Finta József és Kristóf Jolán leánya 

Jolán Erzsébet - Deák Ferenc és Keviczky Erzsé
bet fia Ferenc Zoltán Berka Károly es Laczko 
Margit fia Károly — Neiner Gyula és Stehlik Anna 
leánya Rozália Julianna — Birlcz Ferenc es Sztreda 
Mária fia Tibor László.

Házasság : Bachmann Béla rk. es Bucsek Ilona rk. 
— Matzan Alajos rk. és Chrien Brigitta ág h. ev.

Halálesetek: Kottek Alice 81 éves Kardos 
Ferdinand 25 éves — Diamant Ignác Eizik 75 eves.

Hirdetmény
Léva megyei város javadalmi hivatala a 

szőlőtulajdonosok ludomására adja, hogy a 
törvényes rendelkezések értelmében minden 
termelő a szüret megkezdése előtt tartozik a 
várható must termését és a termés helyét a 
városi javadalmi hivatalban bejelenteni.

A külföldi bortermelők termésüket csupán 
abban az esetben szállíthatják el, ha a tör
vényesen előirt adót a város pénztárába be- 
flzettek- léva megyei város

JAV. HIVATALA.

A Bars rádió műsora
Állandó müsorsszámok hétköznapokon 

Budapest I. műsorán :
6.45 Torna, hirek, hanglemezek — 10 Hirek —

11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat - 12 Harangszó, 
himnusz, időjárásjelentés — 12.40 Hirek — 1.20 
Időjelzés - 2.30 Hirek — 2.45 Műsorismertetés — 
3 Árfolyamhirek, piaci árak — 7.15, 9.40, 0.05 Hirek.

Vasárnap
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hírek

10 Rk. mise és szentbeszéd 11.15 Evang. istentisz
telet 12.30 Hangverseny zenekar 1.45 Hirek 2 Hang
lemezek 3 Gazdasági tanácsadó 3.45 Kamarakórus
4.15 Hirek 4.30 Magyar—német válogatott labda- 
ruRÓmérkőzés 5.20 Liszt-müvek zongorán 5.40 „A 
Himnusz rejtélye" 6.10 Szalonzene 7.55 Régi nagyok 
kedvenc dalai, cigányzenével 850 „Időtlen versek"
9.15 Szimfonikus zene 10.05 Tánlemezek 11 Farkas 
Béla cigányzenekara.

Hétfő
BUDAPEST. 10.45 Pillanatképek Párisról 12.10 

Szmirnov Szergej balalajkazenekara 1.30 Sárközy 
Gyula cigám zenekara 4 15 Diákfélóra 5.15 Pethő 
Imrené énekel 5.40 „Kik laknak Erdélyben ?" 6.10 
Szalonötös 7.25 Hanglemezek 9.10 „Tea a képvi
selő urnái", vígjáték 10 Magyar vonósnégyes 11.05 
Rendőrzenekar.

Kedd
BUDAPEST. 10.45 Divattudósitás 12.10 Németh 

Anna zongorázik 12.55 Kovács-Baldi Miklós éne
kel 1.30 Honvédzenekar 4.10 Asszonyok tanács
adója 5.15 „Szüret" 5.40 Régi magyar nóták 7.25 
Szalonzene 8.05 Krúdy Gyula-emlekest 9 Opera
közvetítés Rómából 11.30 Lovászy cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 10.15 Gyermekdélelőtt 12.10 Laka

tos Tóni és Misi cigányzenekara 1.30 Hanglemezek
4.15 Diákfelóra 5.15 Kinizsi Andor csevegése 5.40 
Beszkárt-zenekar 6.45 „A kunok" 7.25 Takács Jenő 
zongorázik 7.55 A haderőn kívüli pilótatanfolyam 
befejezése 8.25 Szalonzenekar 9 Idegenforgalmunk 
a háborúban 10 Szimf. költemény 11 Bura cig. zk.

Csütörtök
BUDAPEST. 10.45 „Villamosművek vezetőjoga"

12.10 llniczky szalonzenekara 1.30 Melles Béla ze
nekara 4.15 Háztartási tanácsadó 5.15 viiez Szende 
Ferenc énekel 5.40 Látogatás a makói munkatábor
ban 6.10 Balázs Kálmán cigányzenekara 7.25 Sző
lészeti tanácsadó 10 Kurina Simi cigányzenekara 
1105 Szalonzenekara.

Péntek
BUDAPEST. 10.45 „Európa indiánjai" 12.10 Hon

védzenekar 1.30 Magyar nóták, Csorba Gyula ci
gányzeneka kíséretével 4 15 Diákfélóra 5 4o Szalon
zene 6.20 Sportközlemények 6.40 Látogatás a jász
óvári monostorban 7.25 Kedvelt lemezek 8 Külügyi 
negyedóra 8 20 Operaházi zenekar 10 Chappy-jazz
11 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara.

Szombat
BUDAPEST. 10.15 Ifjúsági rádió 12.10 Christian 

Lili enekel 1.50 Művészlemezek 4.15 Mesék 5.15 A 
rádió postája 5 40 Munkás Dalárda 6.45 Magyar 
Ferkó magyar nótákat énekel, kíséri Farkas Jenő
7.50 A magyar kultúra hadicéljai 8.10 „Szeptember 
végén", előadóest 9.20 Rádió a rádióról 10 Sándor 
Erzsi és Mária énekszámai 10.25 Tánclemezek 11 
Pertis Jenő cigányzenekara.

CSODA-DAUERT csináltasson Barlos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

A visszatért felvidék újból játszhat mostt az uj 
magyar királyi osztálysorsjátek első 
már október 14. és 17-en lesz. A regi Időkből jól 
Ismert, népszerű Benkö Bans r. t., mely ' JgVlke ’z 
ország legnagyobb es legszerencsesebbnek ismer 
föárusitóinak, örömmel küld szere“?®? 8t“7míel óbb 
a viszatért felvidék lakosainak. Ajánlatos mielőbb 
rendelni, mert a sorsjegyek nagyon keresettek es 
hamar elfogynak. A Benkö Bank r. t. levet címe: 
Budapest, VI. Andrássy-ut ______________

Léva megyei város polgármestere._____

7186—1939. szám.

Hirdetmény
A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalá

sának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. t. c. 
végrehajtása tárgyában kiadott 7720—1939. 
M E. rendelet 37. §-a értelmében felhívom 
az összes iparosokat és kereskedőket, akik
nek iparigazolvány, illetve iparengedélyük van, 
hogy az iparhatóságnál, vármegyeháza (régi 
városháza), I. em. 6. sz. a délelőtti hivatalos 
órák alatt átvehető. IV. számú minta szerinti 
bejelentő lapot kötelesek kitölteni és azt ok
mányokkal igazolva 1939. október 15 ig az 
iparhatósághoz törvényes következmények 
terhe alatt benyújtani.

Felvilágosítást az ipartestület nyújt a hiva
talos órák alatt.

Léva, 1939. szeptember 21-én.
VOJTÁS s. k. 

polgármester h. — főjegyző.

Léva megyei város polgármestere 
7748—1939. I—Ko. szám. ■

Hirdetmény
A in. kir. minisztériumnak 1918. évi 3310. 

M. E. rendelete a közszükségleti cikkek for
galomba hozatalánál előforduló visszaélések 
meggátlása tárgyában intézkedik.

E rendelet szerint: Mindazok, akik köz
szükségleti cikkeknek árusításával foglalkoz
nak, kötelesek az üzlethelyiségükben, vagy 
raktárukban levő, eladásra szánt árukat, azok 
eladási árát pontosan feltüntető függőjeggyel 
ellátni, vagy eladási árukat más alkalmas mó
don, szembetűnően megjelölni.

Felhívom az érdekelt kereskedőket és áru
sokat, hogy annak rendelkezéseit annál is in
kább a legpontosabban tartsák be, mert a 
rendelkezés ellen vétők ellen az illetékes ha
tóság a legszigorúbban fog eljárni.

A kihágási eljárás lefolytatására Léva város 
területén a m. kir. rendőrség lévai kapitány
sága illetékes.

Értesítem továbbá az illetékes kereskedő
ket, valamint az őstermelőket, hogy a m. kir. 
minisztérium szeptember 2-án kelt rendeleté
vel az iparcikkek, valamint a bányászat és 
erdőgazdaság termékei közül minden köz
szükségleti cikkre az 1939. augusztus hó 26. 
napján fennállott árakat mint legmagasabb 
árakat állapította meg, ennél magasabb árat 
nem engedélyez.

Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a mező
gazdasági termények és termékek közül:

1. Búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, tengeri,
2. az 1. alatliak őrleményei,
3. sertészsír, háj és szalonna,
4. száraz főzelék, mégpedig: 1 ab, borsó 

és lencse,
5. burgonya,
6. tej, vaj,
7. korpa, takarmányliszt, répaszelet, melasz, 

olajpogácsa cikkekre.
Figyelmeztetem tehát a kereskedőket és 

őstermelőket — az ipartársulat által kikézbe- 
sitett felhívásnak megfelelően — arra, hogy 
az. augusztus 26-án érvényben lévő árakat 
saját érdekükben, annál is inkább tartsák be, 
mert ellenkező esetben árdrágító visszaélés 
miatt eljárás indul, áruikat illetőleg terményei
ket el fogják kobozni és ezen felül szigorú 
büntetést kapnak.

Léva, 1939. évi szeptember hó 20-án.

VOJTÁS s. k. 
polgármester h. — főjegyző.
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Hirdetmény.
Léva megyei város villamostelepe ez

úton értesíti t. Fogyasztóit, hogy a m. kir. 
Iparügyi minisztérium a visszacsatolt területen 
visszamenő hatállyal vagyis 1938. évi no
vember 10 töl kezdve álHpitotta meg az uj 
árszabásokat.

A városi villamostelep a pótlólagos kiszám
lázásra vonatkozó ezen jogát saját fogyasz
tóival szemben nem érvényesíti és igy az
1938. novembertől 1939. évi augusztus hónap 
végéig terjedő időre eső áramdij számlák — 
dacára a figyelmeztető záradéknak — végle
gesnek tekintendők.

A város képviselőtestületének határozata 
alapján 1939. évi szeptember hó 1-től kezdve 
a villamos áramdijak a következő alapárak
szerint módosulnak:
a) egyszerű világítási díjszabás kwó-ként - 0.55 P
b) „ erőátviteli (motor) dijsz. kwó-ként 0.28 P
c) „ díjszabás háztartási vizhuzó mo

torokra kwó-ként ----- 0.40 P
d) „ díjszabás fűtésre kwó-ként - - 0.12 P
e) „ dijsz. forróviztároiókra kwó-ként 0.12 P
f) „ díjszabás főzési célokra legalább

2000 Wattos készülék állandó 
használatánál - - - - - -0,12P

g) alapdíjas tarifáknál túlfogyasztás áram
dija kwó-ként - -- -- -- -- 0 20 P

Az érvényben levő alapdíjas tarifák dijai 
hasonló arányban változnak.

Az áramszámlálók kölcsöndijai egyelőre vál
tozatlanul maradnak.

Léva, 1939. évi szeptember hó 1-én.
Dr. LEHOTZKY BRÚNÓ s. k.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélből! érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

!/■ - okmányaira! Fotókópiátvigyázzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
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i i | . I és ebédlöbutor eladó.
HalOSZOba- Felszabadulás-u. 8. 991

T '!■ elsőrendű kézzel szedett fajalma kap- 
I 611 ható kicsiben és nagyban, rendelése

ket előjegyzünk. Mihályi Lajosné bérgazdasá- 
gában, Bak. Zalamegye.________________ 1022
D ' eSy magyar hold szántó,Deroeaao okt. i-tői. — cim: szem 

László u. 22. 1065
Cl' i | • I jó házból bzakacs tanulónak vaió és
4 középiskolát végzett fiú felvétetik, Denk 
étteremben. 1057
D . .. szoba kiadó. Zöldkert u. 12.bútorozott 1059
C >. • , német dogg kölyök-kutyák el-
I djtlSZta adók; ugyanott egy 1 éves 
szuka (nőstény) is. Cim: Éder György Léva, 
Lengyel u. 6._________________________ 1061
t I - | - lakások és butoro-narom-szobas zott szoba kiadó.

 Botka u. 2. 1066

T I ‘i. ' ~ Berzsenyi u. 11.
I aKarilOnO Bem u. folytatása. 1068

Szoba, konyha, ffiMLr"«k
megvételre, lehetőleg közel a város belterü
letéhez. Cim a kiadóban.____________  1069

K- 1 - 2 ágyas bútorozott szoba azonnal,
iaOO esetleg konyha használattal is. 

Újtelep, 1. utca, Bella. 1071

|/.| év óta jól bevezetett tejcsarnok
IxllOnC a város centrumában más elhe
lyezkedés miatt azonnal átadó. Cim a kiadóban. 

1072

Külön bejáratú
nálattal, reggelivel, esetleg teljes ellátással 
kerestetik. Cim a kiadóban. 1053
|_| • lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
riaZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván._________ ______________________ 1054

|_|_ 'It. vetőgép, szecskavágó, mor- 
naSZnall zsoló stb. gazdasági gépek 
jókarban eladók. Koháry u. 60._____ 1055

Uradalmi tej IfS'i’.S'S:
pon át kapható Horváth tejcsarnokban.
Újtelep, II. utca sarkán. . 1056

Ház Koháry u. 24. sz., 1997 □-öl terü
lettel eladó. Kisebb gyár építésére, 
vagy kertészkedésre alkalmas ; vé
gében patakkal. 1064

APOLLÓ
HANGOSMOZGÓ — LÉVA

Az „Apolló- mozi engedélye a Belügymi
niszter Ur Önagyméltósága rendelkezésével 
adományként elvileg már gazdát cserélt. Ál
talában az egész felszabadult Felvidéken 
megtörtént az átállítás a mozgógépszinházak- 
nál. Ezzel a filmszinházi életben uj korszak 
következett be Léván. Ezt, az Apolló mozi 
uj viszonylatában jól felfogja és átérzi

Ma már a film nem csak üzlet, ha
nem erkölcsöt jelentő érték is. Ezért e szak
mához nemcsak üzleti rátermettség, technikai 
szaktudás kell, hanem rendezői érzék és ami 
a fő: kevesebb spekuláció.

Mint minden üzleti vállalkozásnak, termé
szetesen a mozinak is a pénz az alapja. 
Pénz nélkül semmit sem nyújthat s ha a pénz 
nem hozza meg jövedelmét, úgyszintén nem 
adhat kellemes szórakvzást. Hogy ez az eset 
elő ne álljon, ahoz bizonyos előfeltételek 
szükségesek. Legelső feltétel a kellő lélek- 
szám, melyből elegendő számú közönség 
rekrutálódik. Általában a gyakorlat azt mu
tatja, hogy 10.000 lélekszám az, amely lét
alapot nyújt egy mozi számára. Természete
sen vannak esetek, amikor kevesebb is ele
gendő, viszont sokkal nagyobb lélekszámú 
helyek sem tudnak, biztos megélhetést adni 
egy mozinak. Ez az okozat mindég az illető 
hely speciális okaira vezethető vissza. A 
helyzet specialitását a nagy közönség persze 
nem tudja, de nem is tartozik tudomásul 
venni. Pénzéért mindenki jó filmet akar látni. 
Ez természetes is, hiszen a közönség az élet 
terhei között szórakozni kíván és nem bosz- 
szankcdni. Az Apolló mozi ezt is átérzi s ez 
a tudat lesz állandóan iránymutató sárkcsil- 
laga Léván. Hálás lenne ha a nagy közön
ség ezt az irányelvet méltányolná es kíván
ná. Iparkodni fog a második helyre kénysze
rült Apolló a közönség szivében az első 
helyet elfoglalni. Ha ez sikerül, úgy minden 
remény meglesz a mozit filmszínházzá fej
leszteni. Éhez a szándékhoz kéri a közönség 
támogatását, amelyet előre is szívből köszön 

AZ APOLLO MOZI

Mai műsor:
A hölgy egy kissé bogaras

(Tolnay Klári és Gőzön)
Magyar film ! Jól fog mulatni!

Jövőhetí műsor:
KÖDÖS UTAK, 

DEDE, 
KATJA

(Dániel Darrieux és John Loder).
II. cár szerelme és tragédiája Szentpétervár 
és Páris eletében játszódik. Kiválóan filme- 
sitett törtenalmi regény. Óriási sikere a fil
met hónapokon keresztül műsoron tartatta. 
Pensten állandóan ismételik a bemutató 
filmszínházak. — Minden műsorhoz friss 
Híradó, rajzfilm (trück) és kulturfilm a fé

nyes kisérő műsor.

TELEFUNKEN
SUPERRÁDIÖK

ELETHUHAMG, \ 
/.E//A10 TEL)ESI Tői EH/, 
^7- RAGYOGÓ KIVITT L

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

a Felszabadulás útja 105. hsz. 
adómentes ház elköltözés miatt 
előnyösen eladó.1043

Léván
fiú tanulónak felvétetik, 
úri és női fodrász.

Horváth, 
1045

| - I X I '| való fiú szobafestő tanu- 
JO naZOOI lónak felvétetik Takács

Mihály, festőnél. 1047 
|_| 4 komfortos lakás kert-naromszooas tel, okt 1-töl kiadó.

Lengyel u. 12. 1049

I __ katlanok kapha-LekvárfOZesheZ tók. Honvéd u. 1.
______________________________1050

Antal Gyula utón i?töi°ber 
egy szoba, konyha, speiz, kamra, veranda, a 
hozzávaló kiültetett szőlővel együtt olcsó áron 
kiadó. Érdeklődni lehet Dr. Balog Sándornál, 
Honvéd u. 1. 1052

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 

feltételek mellett kaphatók
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Oktatásban részesít hölgyeket és urakat

Ottó Waldner prof.
az ének és hangképzés 

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

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

(Mángorló) Bethlen u. 17. alatt. 

Dijmentes hangpróbák I

hogy egy alma árán

8 frfavi, cet
tündöklőén világíthat 

Kryptonlámpával ?

picüti tff'f tfa*.  !
Sokkal gazdaságosabb az áram

fogyasztása Krypton lámpával — 

amellett a gombaalaku Krypton 

lámpa olcsóbb is lett.

Megérkeztek!
azuj rádiószezon 
legmodernebb íí 

RÁDIÓI!

□ ijtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43 magyar királyi osztálysorsjáték

l.oszt. sorsjegyek
is már kaphatók !!

HANGOS ORIENT MOZGÓ

Ma, szeptember 24-én, vasárnap utoljára! 
A magyar filmgyártás büszkesége:

TOMI
(A MEGFAGYOTT GYERMEK ...) 

báró Eötvös József költeménye Orsi Mária 
feldolgozásában. — Főszerepekben: Csortos 
Gyula, Básthy Lajos, Simor Erzsébet, Ádám 
Klári (Sutyi). — Előadások: d. u. 2 (filléres 
helyárak), 4, 6 és */ 4 9 ó. Magyar világhiradó.

Szeptember 25—26-án, hétfőn és kedden, 6 ó. 
(fill. helyárakkal) és negyed 9 órakor

Szerelem zsarnoka
Főszereplők: Francoise Rosay, Troubetzkoy 
herceg, Pierre Renoir. — FOX HÍRADÓ.

Szeptember 27—28-án, szerdán és csütörtö
kön 6 (fill. helyárak) és negyed 9 órakor a 
velencei filmbinále díjnyertes nagyfilme 

JEZÁBEL
Egy délvidéki forró nö szerelme.
Főszerepben : Bette Davis, George Brent és 
Henry Fonda. — Pótmüsor: Magyar vonatko
zású ismeretterjesztő film.

Szeptember 29—30 és október 1-én femekbe 
foglalt magyar zenés vígjáték

VARJÚ
A TORONYÓRÁN
Főszerepben: Kosáry Emmi, Egri Mária, Si
mor E., Rajnay O., Vaszary P., Rózsahegyi K.

A takarékosság útja:

TUNGSRAM
ffiWTOKI ®

HÚZÁS
október hó 14-én és 17-én.
NE FELEDJE EL 
az uj sorsjátékhoz osz

tálysorsjegy szerencseszámát levelezőlapon — 
vagy telefonon nálunk megrendelni 

BENKŐ BANKR.T.
Budapest, Andrássy-út 56. - Telefon 128-647.

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

szülésznő
működését megkezdi. Kéri az érdekel
tek szives pártfogását.

Tisztelettel értesítjük igen tisztelt Rész
vényeseinket, Üzletfeleinket és a Nagy
közönséget, hogy a folyó évi julius 
2-án megtartott évi rendes közgyűlé
sünk intézetünk cégét

Lévai Takarékpénztár-ra
állította vissza. A komáromi törvényszék Cg. 597/1/1939. 
sz. Ct. 626. sz. végzése alapján tehát intézetünk ezentúl 
a Lévai Takarékpénztár céget fogja használni.

Lévai Első Bank RT.

Mindenki figyelmébe I
Az uj 43. m. kir. osztálysorsjátékok ismét 88.000 sorsjegy közül 44.000 drabot sorsolnak

1 ki. Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 700.000 pengő, jutalom 400.000 pengő 
'■ főnyeremény 300.000 pengő, azután 100.000, 70.000, 60.000, kétszer 50.000, kétszer 40.00oj 

30.000, 15.000, 21 drb á 20.000, 32 drb á 10.000 pengő. Összesen 9,758.000 P készpénzben. 
Ajánlatos tehát, hogy eddigi sorsjegyszámát mindenki tartsa meg. A föárusitók a folyto- 

Z. nosság miatt üzletfeleiknek a régi sorsjegyeket, — amennyire csak lehet, — elküldték 
vagy egyideig fenntartják.

o Ha azonban valaki más, uj sorsjegyszámmal akar a következő sorsjátékon résztvenni 
azt a kívánságát is készséggel teljesitik az összes föárusitók.

4 Köztudomású, hogy mindenkinek és minden egyes sorsjegynek egyenlő a nyerési esélye.
• P®/11 .j ez,k e,ony vaKY kiváltság, egyik szám olyan, mint a másik, csak szerencse es 

kitartás a fontos.
Ha valaki bármely okból nem akar résztvenni az uj sorsjátékban, küldje azonnal vissza 

Q, a kapott sorsjegyet az illetékes főárusitónak, mert kárt és veszteséget okoz, ha ideiében 
nem küldi visrz.i ’ J

6.
7.
8.
9.

10.

A sorsjegyek árát — egész 28, fél 14, negyed 3 és fél pengő — legkésőbb az október 
14-én kezdődő húzás előtt kell megfizetni.
Csak kifizetett sorsjegyeknek van nyereményjogosultságuk ! A befizetést legcélszerűbb a 
sorsjegyhez csatolt postabefizetési lapon eszközölni.
A húzások után hivatalos nyereményjegyzéket küldenek a föárusitók. Nagyobb nyeremé
nyekről diszkréten értesítik azonnal feleiket.
A!íd.n(* nin.cs soríegye, siessen és vegyen vagy rendeljen bármelyik hivatalos főáru
sítónál. Uj sorsjegyek — uj reménység !
A szerencse útja ismét mindenkinek nyitva áll!
Senki se mulassza el! Próba — szerencse I

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


