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A lévai kongresszus
(Ky) Magyarország nyugodt lég

körének egyik nagy bizonyítéka az 
a nagy kulturünnep is, amit most 
a magyar szellemi élet egyik ve
zérkara készít elő. A Magyar Kul
turális Egyesületek Országos Szö
vetségének október 13. és 14-én 
Léván megtartandó közgyűlésére 
és kongresszusára gondolunk, amely
nek vezetőit, tagjait és résztvevőit 
sok szeretettel várja városunk tár
sadalma.

A világpolitikában ismét hatal
masan mozgalmas élet zajlik, több 
országban Mars isten vette át az 
emberek lelke feletti uralmat, de 
az alkotó magyar lélek ebben a 
nagy világzajlásban is magabizó 
nyugodtsággal építi tovább az or
szág szellemi bástyáit és a magyar 
nemzeti kultúra fáradhatatlan mun
kásait a kultúra mezejének szán
tása, vetése közepette nem zavarja 
a közelből hozzánk szűrődő harci
zaj. Ezzel az állandó tevékenység
gel mintha csak azt szimbolizálnák 
a kultúra harcosai, hogy az emberi 
kultúra és a szellem ereje minde
nek felett álló hatalom, amelynek 
kitermelt értékei a legmaradan
dóbbak, a legidötállóbbak.

Mi felvidéki magyarok, húszéves 
kisebbségi életünk során éreztük és 
láttuk a SZMKE munkájából, hogy 
mit jelent a nemzeti kultúra fenn
tartása és továbbfejlesztése tekinte
tében egy erőteljes kulturegyesület 
működése a nép között, annál in
kább méltányoljuk a kulturális egye
sületek hasznát és megbecsüljük 
munkásságát, de megbecsüljük azok 
vezetőit és áldozatos munkásait is, 
akiknek ideálja a szellemileg fejlett 
és kulturált magyar nép, amelynek 
érdekében szövetségbe tömörülve 
ajánlják fel lelkes és odaadó mun
kásságukat a visszacsatolt részek
nek is.

Szeretettel köszöntjük a magyar 
nemzeti kultúrának Léván egybe
gyülekező vezetőit és munkásait, 
üdvözöljük őket ebben az ősi vá
rosban, amely a húszéves cseh 
megszállás alatt télelem nélküli 
büszke örömmel magasan lobog
tatta mindég a magyar kultúra 
lobogóját, az Istenbe vetett szent 
hittel és a maga ősi erejében biza
kodó reménységgel állott ellent az 
elnemzetlenitő törekvések fegyve
reinek, amelyeket a hivatalos 
hatalom a magyar nemzeti lélek 
színének megváltoztatása céljából 
feléje fordított. És Léva ezekben a

|SÖRÖSS BÉLA |

Megdöbbenve értesültünk hétfőn este a 
szomorú, gyászos hírről, hogy a dunáninneni 
református egyházkerület tudós püspöke, Sö- 
röss Béla 62 éves korában Losoncon várat
lanul elhunyt. Halálával nemcsak a felvidéki 
református magyarságot érte pótolhatatlan 
veszteség, de az egész egyetemes magyarság 
nagy értékét siratja elvesztésében. Siratjuk 
az erős hitű prédikátort, gyászoljuk a törhe
tetlen lelkű vezért. Az egész élete élő tanú
bizonysága volt annak, hogy miként kell az 
igaz, becsületes férfinek ragaszkodnia elfo
gultság nélkül hitéhez és hogy kell szeretnie 
ezer szenvedésen keresztül, az élete árán is 
nemzetét.

Söröss Béla ritka képességekkel megáldott, 
harcos vezetője volt a felvidéki magyarság
nak. A kisebbségi sors keservesen könnyes 
húsz éve alatt mindég a magyarság élén 
küzdött lesújtott nemzete sorsának jobbra- 
fordulásáért, nagy Magyarország feltámadá
sáért. Amikor a fajtája érdekeiről volt szó, 
a legnagyobb veszedelmekkel szemben is 
bátran kiállott. Vezéregyéniség volt, úgyis 
mint lelkipásztor, úgyis mint politikai vezető. 
Tudta a népét lelkesítve harcba vinni, de tu
dott saját maga is küzdeni nemzetünk nagy 
eszméiért és az egyetemes kultúra céljaiért.

Tanulmányait a budapesti Ref. Theológia 
Akadémián végezte. Tehetségét tanárai már 
az első főiskolai évek alatt felismerték és 
kiküldték öt Angliába a cambridgei egye
temre, ahol kivételes képességeivel rövidesen 
megnyerte tanulótársai és tudós professzorai 
megbecsülését. Egyetemi évei alatt szerzett 
külföldi kapcsolatait később az elnyomás 
évei alatt hasznosan tudta érvényesíteni a 
magyarság javára. Egyetemi tanulmányai be
végzése után Budapestre került a Skót 
Missió és a gyűjtőfogház lelkipásztorának. 
Majd a Lórántffy Zsuzsanua Diakonissza 
Otthon első lelkipásztora lett 1903-ban. Rá 
két évre a losonci tekintélyes egyház hivta 
meg lelkészévé és ott fejtette ki áldásos mű
ködését egész a haláláig.

Losoncon érte 1919-ben az államfordulat. 
A magyarság helyzetét azonnal felismerte. 
Egyike volt azoknak a vezéreknek, akik az 
elárvult, ezerfelé szakadt felvidéki magyarsá
got megszervezték és egy táborba terelték. 
Meg kell szervezni népünket, hogy az el
nemzetlenitő törekvéseknek ellent tudjon állni, 
— hirdette már az elnyomás első hónapjai
ban. Ragyogó szónoki készségével még a 
habozó lelkeket is sziklaszilárd erőkké ko
vácsolta a magyar küzdelem céljaira. A 
csehszlovák körök csakhamar észrevették 
benne az igazságért szenvedni is kész erős

súlyos megpróbáltatásokkal telitett 
időkben nem csalatkozott a kultúra 
megtartó erejében 1 A húszéves 
megkötöttségből felszabadult keze
inket, boldog örömmel tárjuk az 
anyaország hozzánk siető kultur- 
munkásainak szeretetteljes üdvöz
lésére s forró szívvel kívánjuk: 
munkájukon legyen Isten áldása, 
hogy az az egész magyar nemzet 
boldogulásának javát lendítse elő. 

ellenfelet. Ahol csak lehetett gáncsot vetnek 
még az egyházi munkásságának is. Sörösst 
azonban nem tudták megfélemlíteni. Börtön 
és büntetés öt nem némithatták el akkor, 
amikor erős meggyőződéssel népe megdönt
hetetlen igazságainak elérését tűzte ki célul.

Az egyetemes ref. egyház az államfordulat 
után öt bízta meg az egyházi törvények 
szövegezésével. Az alapos tudással elkészí
tett törvény javaslatait 1922-ben a lévai Zsinat 
elé terjesztette és az azokat elfogadta, azon
ban a törvénytervezetet a csehszlovák kor
mány soha sem hagyta jóvá. A törvény 
szövegében ott égett Söröss nemzetmentő 
lelke és a csehszlovák körök gyáván, mere
ven elzárkóztak tőle.

A csehszlovák kormányférfiak azt tartot
ták, hogy a magyarságot legjobban úgy 
fogják bilincsben tarthatni, ha vezetőitől 
fosztják meg. Legelső sorban a papjai és 
tanítói utánpótlást kell megakadályozni. Min
den támogatást ezirányban megvontak tehát a 
magyarságtól. Söröss Béla élesen felismerte 
a veszedelmet. Megfujta a riadót. Állítsuk 
fel a teológiát önerőnkből. Igénybe vette 
külföldi összeköttetéseit és az angolok se
gítségével kiverekedte a csehszlovák kor
mánytól az engedélyt, hogy a felvidéki re
formátusok felállíthatják a teológiájukat Lo
soncon. Ezernyi volt az akadály, amellyel 
meg kellett küzdeni a református magyar
ságnak. És Söröss Béla legyőzhetetlen hité
vel, a sok megpróbáltatáson a felvidéki re- 
formátusság önerejéből diadalmasan keresztül 
is küzdötte magát.

Söröss Béla nem ismerte a megalkuvást 
Ezerszer inkább az áldozatos harcot, mint a 
nemzetölő behódolást. Ezt hirdette nekünk 
mindég és mindenütt.

A dunáninneni ref. egyházkerület a múlt 
évben püspökké választotta meg és az egész 
felvidéki magyarság vallásfelekezeti különb
ség nélkül ott ünnepelte Öt Komáromban a 
beiktatásán. Felszabadulásunk után pedig a 
Kormányzó Úr Söröss Bélát nemzete érde
kében kifejtett elhervadhatatlan érdemeiért 
az országgyűlés felsőházának tagjává nevezte ki.

A leggyöngédebb férj és a legszeretőbb 
édesapa volt. Léváról nősült. Felesége Kara- 
fiáth Zsuzsanna úrasszony. Az elárvult csa
lád vesztesége pótolhatatlan, de az egész 
magyarság vesztesége is órási. Nem akarjuk 
elhinni, hogy oly váratlanul itt hagyott min
ket. Nemrég még a ceglédi nagytemplomban 
hallgattuk szivet-lelket betöltő áhitatos beszé
dét s ma már őrökre elnémult a szavak 
gyönyörűséges mestere. Megrendülve gondo
lunk a bátor vezér és a jóságos lelkipásztor 
után. Vigasztalást csak az tud adni, hogy 
Söröss Béla nemes egyszerűségének, fajsze
rető hitének, prédikátori bölcsességénék em
léke örökre itt maradt a szivünkbe vésve.

Dr. Kersék János.

A húszéves cseh megszállás alatt 
szervezett kulturegyesületeink mun
kásságát lelkes örömmel kapcsoljuk 
bele a Magyar Kulturális Égyesü- 
letek Országos Szövetségének az 
egész magyar hazát átfogó tevé
kenységébe, hogy igy egymást 
megerősítve, együttesen szolgálhas
suk magyar népünk kulturális fej
lődését.



2 BARS

Léva város téli szociális munkatervezete
Léva város vezetősége elkészítette a mun

kanélküliek foglalkozására vonatkozó munka
tervezetet, amelyet jóváhagyás és a megfelelő 
állami segély folyósítása céljából a polgár
mester felterjesztett a belügyminiszterhez. A 
tervezet a munkabérszükségletet az elmúlt tél 
tapasztalatai alapján állapítja meg. 1939. ja
nuár 1-én Léván 1200 munkanélküli volt, 
ezek közül szociális közmunkára jelentkezett 
és foglalkoztatva volt 623 egyén, további 
1178 családtaggal. E szociális munkák béré
hez a belügyi kormányzat 45.000 P segélyt 
utalt ki, amelyhez a város még 8.068 P 
összeggel és a felhasznált anyag beszerzési 
árával járult hozzá Ezenkívül a Magyar a 
magyarért akció szintén jelentős segélyakciót 
végzett saját pénztára terhére.

Az 1939-40. évi téli inségenyhitő tevé
kenység szükséglete munkabérekre 78.000, 
népkonyhára 3 000, napközi otthonra 1.500, 
munkaképtelenek és szegények támogatására 
18.000, tejakció, diákélelmezés 10.500, össze
sen 111.000 pengő, amely összegre 46 500 
pengős fedezet van, beleszámítva a gyűjtés
ből befolyható 10.000 pengőt is.

A következő munkák vannak tervbe véve. 
(Zárójelben a munkáltatok költsége.) 1. Kő
bánya rendezése és kökitermelés (9 500 P),
2. Homokbánya rendezése és homokkitermelés 
(2.500 P), 3 Újtelepi és különféle utak és 
gyalogjárók építése (21.000 P), 4. Ozman-tér 
rendezése (4000 P), 5. Kálváriára vezető üt 
— Zách-utca — rendezése (6 500 P), 6. 
Utak, átjárók, átereszek, kövezet javítása, hó- 
eltakaritás (4 000 P), 7. Városi uszoda rende
zése (9000 P), 8 Sporttelep rendezése 
(2.500 P), 9. Városmajor rendezése (5 000 P),
10. Kertészet létesítése (5.000 P), 11. Fa-

„Déli végek — az északi végeknek"
Biriendríd emlékeiben egy felejthetetlen, 

•zép nemzeti ünneppel lett gazdagabb, szep
tember 24-én záazlót avatott Barssodréd és 
Bajka Leventeegyesülete. Fehér rudjin nehéz, 
selyemből szőtt nemzetiszioü lobogó leng, 
egyik o'dalán S ű: Mária képe éa koszo- 
ruzza azt ,DS'i végek— az északi végeknek*  
kihimezett telirás, a másik oldalán N igy- 
M agyarország képe keblére öleli a levente
jelvényt „így volt — igy lesz" je igével.

Bácskából, a Jugoszláviával határos Katy- 
már község adományozta és saját levente
zászlójuk kíséretében kü'döttség: Berecz 
Gyula községi tö)«gvző vezetése alatt Schil- 
ling József biró, Toby 1 itván igazgató tanitó, 
Titlbach M irton leventeoktató tanitó négy 
leventével hozta fel.

Fogadásukra zlazlódiszbe ö tűzött a kis 
falu, a bejáratánál felál ított díszkapu körül 
összegyűl lakosaág élén Lehoczky János 
községi biró meleg szavakkal üdvözölte a 
messziről jött kedves vendégeket, majd a 
magyar ruhás kislányok koszorújával közre
fogva Valézy I onka szólott és nyújtott át 
csokrot. Berecz Gyula megiiletödve köszönte 
meg az üdvözlést A közönség azután a 
nagysallói csatában elesett honvédek sírjá
hoz vonu't, ahol az aranyszívű, aranyszavu 
főjegyző Kstymár község nevében szólván, 
megkoszorúzták a szép sirrmléket.

A zászlóavatási ünnepély az istentisztelet 
után, a leventeotthon udvarán 200 levente 
és nagyszámú közönség jdenléubrn folyt 
le. Faragó Ödön alezredes, járási katonai 
parancsnok, átvevéu S;ás< Á pád körzeti 
parancrnok jelentését, a vegyeskar a .Hi
szekegy" gyei vezette be az ünnepélyt, utána 
NivotnyÖJön körjegyző méltatta szép ha
sonlatokban az ünnep já'anlöségét ó« kö
szöntötte a vendégeket Érkor a közönség 
lelkes éljenzőin között Btrect Gyu’a, a daliás 
katymári főjegyző ós testnevelési bizottsági 
elnök lépett az emelvényre. Harsány hang
ján Kstymár község üdvözlését to'mácsolva, 
kéri az egyesületet, Birsendrád községet, 
hogy fogadják e zászlót oly szivtsin, ami
lyen örömte'Jes készséggel ők adják. M tg- 
rázóan ecsete i nemzetünk sorsát, majd ma
gyar testvéri szeretettől lángoló szavaival 

iskola létesítése (3.000 P), 12. Fekália telep 
létesítése (3 500 P), 13 Kavicsbánya megnyi
tása és termelése (1.000 P), 14 Uccák, terek, 
Kálvária parkosítása (10000 P), 15. Levente 
lőtér létesítése (3.500 P), 16. Aragonit kőcsi
szoló tanfolyam létesítése (1.500 P). 17. Ör
dögárok részleges rendezése (3.000 P).

Tekintettel arra, hogy e munkálatok költ
ségeinek legnagyobb része — 78000 P — 
munkabérekre lesz fordítva, jelentős gazda
sági forgalmat is fog jelenteni városunknak.

A terv szerint a városi bányákban kiter
melt kő, kavics és homok felhasználásával az 
Újtelep és a dohánybeváltó melletti telep 
uctáit és gyalogjáróit kilehet építeni, stb. A 
városi kertészet elvégezné a parkosításokat 
és virágdiszitéseket. A fekáliát eddig a Pe
recbe öntötték, ami ártalmas a közegészség
re, ezért is szükséges egy rendes betonfalú 
fekáliatelep létesítése. Az uszoda parkosítását 
és jírdiinik betonlapjait házilag jlehetel- 
késziteni. A régi sertésvásártér 10—12 év 
óta szeméttelep, az is rendezésre szorul, amit 
a környéke is kíván. A Kossuth Lajos-tér 
p rkositásával felszabadult kövekkel az Oz
mán teret rakják ki és itt helyezik el majd a 
piacot. Az Ördögároknak a házak mellett 
folyó részét, kb. 200 m. hosszban, házilag 
készítendő betonlapokkal tervezik burkolni, 
miáltal a viz lefolyása gyorsabb lesz. Az Ör
dögárok-probléma megoldásáért igazán há
lás lesz a közönség, de hálás lenne egy artézi 
kút létesítéséért is, mert még soha sem érez
tük oly nagymértékben a jó ivóvíz hiányát 
mint mostanában s bizonyára ez az oka a 
feltűnően sok tifuszos megbetegedésnek is. 
Léván tehát napirendre kell tűzni az ivóvíz 
kérdésének a megoldását is.

Biraendréd po'gárait az összetartásra lelke 
sitve felajánlja e zászlót srra, hogy híven 
követve azt, elvezessen minket országunk 
feltámadásához. Stűnni nem akaró tepsvihar 
követte gyújtó szavait, miközben Bsluchlmre 
ig. tanitó, a Leventeegyesület elnöke hozzá
lépvén, Katymár közaégnek. * zásrló ado
mányozásában az együttérzés, ösazetartozás 
ápolásáért, a magyar testvéri szeretet szép 
megnyilatkozásáért az egyesület nevében el
ismerést, köszönetét és hálát nyilvánít, át
veszi a zászlót és bu’ditia a leventéket, hogv 
tegyék magukat méltóvá Katymár község 
á'dozatkészségére ezáltal, hogy biven köve
tik a zászló által hirdetett eszméket nemze
tünk, hazánk javára. A leventék azután ün
nepélyesen átveván a zászlót, felhangzott a 
férfikar ajkán a Szózat. Ezt követte a zászló 
magáldása az egyházak nevében, dr. Bargár 
György erp plébános és Szabó S. Z<ig- 
mond ref. lelkész által. Mindkét lelki pász
tor gazdagon szórta lelke kincseit a leventék 
buzdítására éa meghatóan áldották meg a 
zászlót. A megáldja után a katymári zász
lót Beluch Ionka, az ittenit Horvá h Em- 
muska lelkes 'ravak közt megkoszorúzták. 
Majd Faragó Ölön alezredes szólott a le
ventékhez, buzdító beszédében felszólítván 
őket kötelességeik teljesítésére. Uiána Krix 
József katymári levente művészi hegedüiáté- 
kával emelte sz ünnep fényét. Szabó S. Zsig- 
mond ,Záaz’ósvatás“ című költeményét Báró 
Gyu'a leventeoktató szavalta el. A szerzőt 
is lelkesen megtapsolták. „4 magyar zászló*,  
Srjó Síndor költeményét Miczák Síndor 
leventesegédoktató adta elő. Majd a Himnusz 
hangzott fel és a két zászló előtt hódoló 
diszmenetben vonultak el leventék.

U ána a Lzvente-otlhoihan közabéd volt. 
A pohárköszöntök során F«ragó Ölön alez
redes a Kormányzó Úr Öröméltóságát él
tette, Bsluch I nre az egyesület nevében a 
vendégek, főképen a kedves katymáriakra 
kívánta Isten áldását. Toby István kiemelte 
a szép ünnep jelentőségét, Bsraendríd ve
zetőségének, az ig. tsnitónak érdemeit a 
cseh megszállás alatti küzdelmekben. Dr. 
Birgár György, Szabó S. Zsigmond és La- 
hocaky J mos mondtak még felköszöntökef. 
Dá után táncmulatság volt. Végül meghatóan 

búcsúzott el Barsendréd közönsége a kül
döttségtől Varga Mariska megindító búcsú
szavaiban, az énekkar dalában.

A kedvea katymáriak a nagy áldozatkéas- 
aégükkel lekötelezték Birsendrédet — vonzó 
egyéniségükkel, magyar érzésükkel megnyer
ték a sziveket.

Együttérzés, összetartás testvéri szeretet 
tegye boldoggá a magyart I

A kiképzés és nevelés 
jelentősége korszerű 
hadseregekben

A háború, mint mindenkor, ma is a bi
zonytalanság birodalma. Megbízható támpont 
nem áll a vezér rendelkezésére, amikor sú
lyos helyzetekben elhatározásra kell jutnia. 
Gyakran nem tudja, hogy hol az ellenség, 
csak gyanítja. De ha sikerül is megállapítania 
ellenfele helyzetét, azt nem tudhatja róla, 
hogy mit forral agyában. Nem tudja azt sem, 
hogy elhatározásának végrehajtását az idő
járás miként fogja befolyásolni. Nem tudja, 
hogy az előző csatában hősnek mutatkozó 
csapatai, kiszámíthatatlan és sokszor megfog
hatatlan lelki benyomások alatt, az uj küzde
lemben miként fogják megállni helyüket. 
Ámde a siker mindezeknek a körülmények
nek szerencsés együtt hatásától függ Az el
határozás válságos óráiban csak egy dolog 
biztos, csak egy fénysugár vezetheti ki a 
hadvezért a véletlenek útvesztőjéből: saját 
célkitűzése, akarata I

Láthatjuk mennyi mindenen mulhatik a 
katonai siker és balsiker. A siker érdekében 
áll tehát, hogy az eredményre káros befo
lyásokat a hadvezetés minél szűkebb térre 
korlátozza. Ezért az ellenség magatartásának 
és terveinek megállapítása céljából be kell 
vezetnie a felderítő szolgálatot. Saját csapa
tait pedig akarata kivitelére alkalmas esz
közzé kell idomítania. Ez a nevelés és kikép
zés dolga.

A nevelés és kiképzés minden idők had
vezetésének elsőrendű feladata volt. Hiszen 
ez szabta meg, a hadseregek alkalmazási 
lehetőségét.

Az elmúlt idők hadiszervezetei — a technika 
kezdetlegessége miatt, — összeállításukban 
egyszerűbbek voltak, — tehát a katona ke
vesebb ismerettel is beérte. A korszerű hadi
szervezetek egyre nagyobb igényt támaszta
nak a katona kiképzése iránt. A sok tűzfegy
ver, hadijáromű még a legegyszerűbben ki
képezhető gyalogostol is sok oldalú ismeretet 
követel, még többet a szakfegyvernemek alaku
lataitól. Elmondhatjuk, hogy a harcos erkölcsi 
deréksége és fegyelmezettsége sem elegendő 
ahhoz, hogy pl. a gépuska, vagy a löveg 
tüzelésekor előforduló akadályokat szaksze
rűen leküzdhesse, hogy a lövedékek időzí
tését megfelelően elvégezhesse. Nem elég 
ahhoz, hogy a nehéz lövegek szállításának, 
a harckocsik vezetésének és azokból való 
tüzelésnek gyakorlati fogásait ismerhesse, 
hogy a katonai repülés sokrétű műszaki kö
vetelményével megbirkózhassék. Beható, fe
gyelmező és keretekbe fogott alapkiképzésre 
épített szakkiképzési feladatokkal kell meg
birkóznunk, — addig amig a harcos fegyve
reknek egybehangolt alkalmazására kerülhet 
a sor. A nagyobb kötelékek és a vezetőknek 
kiképzése meg épenséggel ezen felül álló 
feladat.

Mindebből láthatjuk, hogy a technika fej
lődésével rendkívül sokrétűvé vált igen fon
tos kiképzési tevékenység több időt igényel, 
mint a múltban. Érezhetjük, hogy e kikép
zési igény az aránylag rövid tényleges szol
gálati időbe többé bele nem szorítható.

Ezért vált szükségessé a tényleges szol
gálati idő alatti kiképzésen felül, az ifjúság 
katonai előképzése és az egyre fejlődő tech
nika újításaival való megbarátkozás. Éppúgy 
a gyakorlatban tartás kívánta meg a hadse
regen kívüli utánképzést is.

Mindezt a katonai ismeretek terjedelmének 
megnövekedése indokolta. A harcos szellem 
kialakítása, az egyéni érdekeket megtagadó
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önfeláldozó kötelességteljesitésre s a tetlre- 
készségre és önálló bátor cselekedetre való 
szoktatás, a nevelés nehéz munkája marad. 
E téren nem tehetünk eleget, mert a harc 
idegbomlasztó hatása alatt többé-kevésbé 
magukra hagyott harcosok lelki deréksége 
nélkül minden hadvezéri nagyszerűség és 
erőteljesség csődöt mond.

KDLONFÉLÉK_J
- A LÉVAI KULTURNAPOK SORREND 

JE. A Magyar Kulturális Egyesületek Orszá
gos Szövetsége közgyűlése 13-ánés 14-én Lé
ván és a lévai kulturest sorrendje. Első nap 
(október 13). 11.31 órakor: Érkezés Lévára 
Budapest nyugati pályaudvarról. Fogadtatás 
11.40 órakor. A KESz választmányi ülése és 
utána 11.50 órakor: a KESz közgyűlése a 
Városi Színházban. Tárgysorozat: 1. Kállay 
Miklós elnök üdvözli a Felvidék és Kárpát 
alja kulturális egyesületeinek szövetségeit, 
amelyek a KESz-be testületileg beléptek. 2. 
Üdvözlések. 3. Visk nagyközség leányközség 
gé fogadása 4. Évi jelentés, zárószámadás, 
felügyelöbizottság jelentése, felmentvény meg
adása, jövő évi költségvetés. 5. Az elnökség 
és a tisztikar kiegészítése. 6. Népművelési és 
kulturális-idegenforgalmi szakbizottságok meg 
alakítása. 7. Esetleges indítványok. 16 órakor: 
A kulturális idegenforgalmi szakbizottság ülé
se. Elnök: gróf Zichy Nándor dr. országgyűlési 
képviselő. — Tárgy: A Felvidék és Kárpát
alja kulturális és idegenforgalmi kapcsolatai
nak fejlesztése a kulturális egyesületek be
vonásával. Főelőadó: Milleker Rezső dr. 
egyetemi tanár. 19 órakor: Lévai kulturest 
a Városi Színházban, rádióközvetitéssel. Mü 
sor: Rádió-körséta Léván. Beszélő: Budinszky 
Sándor. 2. Kállay Miklós: A felvidéki szel
lem. 3. A Lévai Dalárda léva-környéki dalo
kat ad elő. Karnagy: Heckmann István. 4. 
Koperniczky Kornél szerkesztő előadása : 
Léva múltjából. 5. Simonffy Margó Balassa 
Bálint, Reviczky Gyula, Kersék János és Sas 
János verseiből szaval. 6. Molnár Imre dr. 
felvidéki dalokat énekel. Zongorán kiséri: 
Kleiszner Pál. 7. Schubert Tódor zárószava
kat mond. 20.30 órakor: Léva város a ven
dégek tiszteletére estebédet ad a városi szál
ló dísztermében. Az ünnepi beszédet Léva 
város általa a KESz részére alapított „Felsza
badulás, serleggel Jankovics Marcii dr„ a 
KESz tiszteleti tagja mondja. Második nap 
(október 14). 9 órakor a megyeháza nagy
termében: A népművelési szakbizottság ülésé. 
Elnök: Antalfia Antal dr. miniszteri tanácsos, 
a Magyar Népművelők Társaságának elnöke. 
Tárgysorozat: 1. Város és falu. A kulturális 
egyesületek szerepe a népművelésben. Elő
adó ; Hankiss János dr. 2 A felvidéki köz
művelődési egyesületek és a népművelés. 
Előadó; Sziklay Ferenc dr. m. kir. tanügyi 
tanácsos. 3. Népművelés és nemzetszervezés. 
Előadó: Novágh Gyula, a székesfővárosi 
népművelés vezetője, a Magyar Népművelők 
Társasága ü. v. elnöke. 4. A kulturális egye
sületek a nemzet szolgálatában. Előadó: vitéz 
Faragó Ede országgyűlési képviselő. 12 30 
órakor: a közgyűlés folytatása, az elfogadott 
javaslatok határozattá emelése. 13. órakor: 
Bars vármegye ebédje a KESz tiszteletére a 
városi szálló dísztermében. Ezalkalommal Lé
váról és a gyűlésről filmfelvételeket is készí
tenek. Névreszóló meghívók nem adatnak ki, 
az érdeklődőket ezúton hívja meg a rendezőség
- LÉVA GYORSSEGÉLYT KAPOTT. Léva vá- 

rosa forgalmiadé részesedéseimen hatvanezer pengő 
állami gyorssegélyt kapott, amelynek mikénti fel
használására a legközelebbi közgyűlésen terjeszt 
be javaslatot a polgármester.
- A LÉVAI KÖZÖS RAVATALOZÓ NAPIREN

DEN lévő kérdésének további tárgyalását az anya
országhoz való visszacsatolás és az ennek követ
keztében előállott átszervezési problémák lebonyo
lítása átmenetileg háttérbe szorította, azonban ma 
már ismét foglalkozik vele a város vezetősége, 
sőt az épület terve is készülőben van a mérnöki 
ügyosztályban. Dr. Lehoczky Brúnó polgármester 
tárgyalást folytatott az érdekelt egyházak vezetői
vel és készen van a megállapodás, úgy mint az az 
eRy év előtti időben is tervezve volt, hogy a rava
talozót a ref. és kát. temetőket elválasztó ut fölé 
emelik mindkét egyház temetője területének igény

bevételével. A polgármester elkészítette már a ra
vatalozó használatára vonatkozó szabályrendelet 
tervezetét is, amely annak idején a közgyűlés elé 
lesz terjesztve tárgyalás céljából. E tervezet alap
ját a Kaposvár város ravatalozójáról szóló sza
bályrendelet alkotja. Eszerint a halottakat a lakás
ban ravatalra helyezni nem szabad, hanem a ha- 
lotkémi vizsgálat után koporsóba helyezve a rava
talozóba kell szállítani és ott lehet azután felrava
talozni. A halottakat a halottkém vizsgálata után 
lehetőleg azonnal, de legkésőbb a halálesetet kö
vető napon november, december és január hóna
pokban este hat óráig, máskor pedig este hét óráig 
kell a ravatalozóba szállítani. A fertőző betegeket 
a halottkém által előirt időn belül kell odaszállí
tani s ezek részére külön helyiség fog rendelkezés
re állni. A ravatalozó helyisége vallási jelvények
kel és az egyházi szertartások végzéséhez szük
séges kegyeleti ezközökkel felszerelendő. A sza
bályrendelet tervezet ezenkívül az egészségügyi 
intézkedésekre és az idegenbe menő vagy idegen
ből jövő tetemek szállításának szabályozására is 
kiterjed. A kötelező ravatalozó használatával ter
mészetszerűen megszűnnek a városon keresztül fel
vonuló eddig szokásos gyászmenetek, amelyeket 
azokban a városokban, ahol bevezettek a kötelező 
ravatalozó használatát, már nem láthatók. A sza
bályrendelet tervezet a rendelkezések áthágóira 
büntető szankciókat is tartalmaz.

— EGYHÁZI HÍR. A hercejpriiuáí Wi.’de 
József vűmoslsdanyi plébánost • fővárosba 
hitoktatónak nevezte ki s helyébe Babinák 
Józsefet helyezte. Wilde József mint kitűnő 
szónok s egyesületi vezető jó emlékeket hagy 
maga után Léván is, ahol hosszú ideig mű
ködőit.

— KITÜNTETÉS. Farksa Giza drégely- 
pa'ánki földbirtokost, Bars—Hont vármegye 
törvényhatósági bizottsága örökös tagját az 
agrifuitura terén szerzett érdemei elismeré
siül az arany oklevéllel tüntették ki, ame
lyet a magyaróvár! Gazdasági Akadémián 
ünnepélyes keretek között adtak át.

— A VÁROSI KÖZKÖNYTÁR a nyár*  

könyvtárrendezés után megnyílt és a hiva
talos órák alatt ismét rendelkezésre ál'.

— A LÉVAI ÁG. EV. EGYHÁZKÖZSÉG 
finnrpies keretek közt tartotta díszközgyűlé
sét. Legkiemelkedőbb pontja vo't Bándy 
Endre föcspercs-ielkisz üdvözlést m. kir. 
kormánytőtanácicssá történt kinevezése al
kalmából. Koczor Gyula főispán tolmácsolta 
a legfelsőbb helyről jövő kitüntetést és meleg 
szavakkal méltatta Bándy Endre főesperes
nek úgy a hitélet, mint a közé'et, főként 
pedig a magyarság érdekében kifejtett buz
gó tevékenységét. Kern On kir egyházi fő
pénztáros üivözölte ezután szivból jövő jó
kívánságaival a kitüntetettet, mind az egy
ház tisztviselő', mind a félszázados lelkészi 
működés alatt nevelt tanítványok részéről. 
Milyen megindulva köszönte meg az üdvöz
léseket a kitüntetett lelkipásztor. A napirend 
pontjainak letárgyalésa után a közgyűlés 
megejtette az időszerű választásokat, a tiszt
viselőket és a választmányi tagokat illetőleg. 
Egyházfelügyelővé dr. Boleman Jánost, gond
nokká Hóska Simul választottak meg.

— ELJEGYZÉS. Királylehotsi Leliotzky 
Aranka és Pour Rezső Ph. M-. gyógyszerész 
Jegyesek. Nagysalló, október hó.

ÁTHELYEZÉS Selmeczy Mihály főmérnököt, a 
lévai erdőfelügyelöség vezetőjét és Rohosy Imre 
főmérnököt, a szombathelyi felügyelőségtől kölcsö
nösen áthelyezték.

— A LÉGOLTALOMRÓL szóló 1939. évi
II. törvénycikk 1. § a értelmében minden 14 
életévét betöltött magyar állampolgárt hetve
nedik életévének betöltéséig — nemre való 
tekintet nélkül — a légitámadás elleni véde
kezésben, alkalmasságának megfelelő szemé 
lyes szolgálat teljesitélére és evégett a ki
képzésben és gyakorlatban részvételre lehet 
kötelezni. A 2. § szerint a védekezés érde
kében — ideértve a kiképzést és a gyakor
latot is — a szükség tartamára a mozgási 
szabadság rendészeti intézkedésekkol korlá 
tozható és a lakosság kü'önleges in érk dS- 
sek megtartására kötelezhető. A 88Q00/eIn. 
1939. H. M. az. rend-'et végrehajtási utasí
tásának megfelelően, aki a hatóság által el
rendelt kiképzésen és gyakorlatokon nem 
vesz részt bekében 2, háború idején 6 hó
napig terjedhető elzárással büntethető. Azon 
munkaadó, aki alkalmazottját ezen köteles
ségének teljesítésében akadályozza, vagy őt 
indokolatlanul távol tartja, szintén ezen bün- 
tesés alá esik.

_—OKTÓBER 6.
Kilencven éve annak, hogy 

mártírok halála Magyar Gol
gotává avatta Aradot. A ma
gyar nemzeti szabadság láng
lelkű héroszainak emlékét a 
magyar nemzet örökké a szi
vébe zárta. Az aradi Tizen
három emlékét a cseh meg
szállás alatt csak lélekben 
ünnepelhettük meg, de most 
nyíltan is leborulhatunk a sza
badsághősök emléke előtt. — 
Léva házai magyar lobogó- 
diszt öltöttek, a középülete
ken gyászlobogók lengtek, az 
iskolákban ünnepélyeket és a 
templomokban gyászistentisz
teleteket rendeztek. Áldott le
gyen emlékük örökre — mig 
magyar él I

A LÉVAI KERESKEDELMI CSARNOK f. hó 2-án 
este nagy érdeklődés mellet tartotta meg tagérte
kezletét, amelyen Nádor Jenő Gyula, a budapesti Or
szágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés titkára 
tarolt figyelemremeltó előadást az adózás és adó
felszólamlás aktuális kérdéséiről, hogy a felvidéki 
kereskedők sorsdöntő napjaiban ezekben a világ
eseményektől is terhes napokban a visszacsatolt 
Felvidék számára ezen nagyjelentőségű kérdéssel 
megismertesse hallgatóit. Az előadó megemlékezett 
Kern Oszkárnak, a Lévai Kereskedelmi Csarnok 
elnökének az oiszágos erdekképviseleti eletbtn 
szerzett érdemeiről, akit mint az OMKE országos 
központi alelnökét a közelmúltban az ügyeket 
intéző igazgatóság tagjává, majdpedig a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagjává vá
lasztott meg, aki több országos nagygyűlésén 
tartott előadást a felvidéki kérdésekről. Nádor Je
nő Gyula előadásában többekközott ezeket mon
dotta : Az adókérdés egyik legfontosabb problémája 
a kereskedelemnek, hiszen a nemzeti jövedelemnek 
mintegy egyharmada a közterhekre fordittatik, ami
ben meg nem szerepelnek az úgynevezett szociális 
közterhek. Hogy egy-egy országban az egy-egy 
polgárra eső tejadag terhes-e, vagy sem, azt nem 
egyedül az adó összege mutatja, hanem az, hogy 
milyen könnyű, vagy nehez abban az országban a 
kivetett ös&zeg megkeresése. Ezután az adófelszó*  
lamlási bizottságok összetételéről, szervezetéről, 
tárgyalási módszeréről, a tagok jogairól, kötelessé
geiről beszelt az előadó, hangoztatta, hogy ha a 
bizottság valamely tagja nem el a jogával, éppoly 
hiba, mintha visszaélné a jogával. Majd az adózón 
hibáira mutatott rá ezután. Nem az adót, hanem 
az adó alapot kell megfellebbezni. Nem a verseny
társ adójának alacsonyabb voltára, hanem sajat 
üzleteredinenyének csökkenésere kell rámutatni. 
Valamit csak állítani tízszer sem elég, bizonyí
tani — egyszer is elegendő! Ne azt nézzük, hogy 
mit bírunk el, hanem, hogy mennyi jár a kincstár
nak. A sok kiadás meg nem bizonyítja, hogy so
kat keresett is az adózó. Egymagában az, hogy 
valakinek iparigazolványa van, meg nem adóalap. 
A könyvvezetés Kellékeit és előnyeit, majd a könyv
vizsgalattal kapcsolatos tudnivalókat ismertette az 
előadó. Az adózó kerésere az adóhatóság köteles 
elrendelni a könyvvizsgálatot. Egyszerű könyvvitel 
is alkalmas lehet az adózásra. Ha nemcsak a for
galmat, hanem az eredményt is kimutatja. Raktár
könyvet csak a nagykereskedő köteles vezetni. Vé
gül az adómorál kérdéséit világította meg es adott 
telvilagositásokat, tanácsokat a számos felszólalók
nak, mig a visszacsatoláskor külföldön rekedő ké
tes követeléseik leírása és a stabilizációs mérleg 
megállapítása ügyében a Kereskedelmi Csarnok az 
OMKE utján felterjesztéssel él a pénzügyminiszté
riumhoz.
- MEZŐGAZDASÁGI TANFOLYAMOK. A föld

művelési miniszter rendelete ertelmeben értesítem 
az érdekelteket, hogy különféle mezőgazdasági tan
folyamokon vehetnek részt. 1) Alsóioku 10 napos 
rétj es legelögazdasági tanfolyam lesz Pápán, a 
mezőgazdasági szakiskolában. Résztvehetnek le- 
gelőbirtokossági elnökök es községi legelőgazdák. 
A tanfolyamon ingyen kapnak lakást és ellátást. 
Útiköltséget nem kapnak. 2) Zöldmezőgazdasági 
8 napos tanfolyam tartatik előreláthatólag az ipoly- 
sági járásban. Resztvehetnek zöldmezőtitkárok, le
gelőgazdák, birtokossági vezetők es esetleg más 
érdeklődő kisgazdák. Résztvevők lakást es ellátást 
nem kapnak, de ennek megtérítése fejében napi 
180 fillért. 3) Pásztorképzö 4 napos tanfolyam is 
tarlaiik ott, ahol elegendő jelentkező lesz. A pász
torok szinten 180 fillér készpénzt kapnak naponta. 
Nagyon célszerű, hogy a nagyobb legelők és csor
dák pásztorai jelentkezzenek. E tanfolyamokra a 
in. kir. gazdasági felügyelőnél kell jelentkezni mi
előbb, de legkésőbb október 20-ig. Léva, 1939. ok
tóber 3. Főispán, bizottsági elnök.



4 BARS

Levél Németországból
Ma mindenki nagy érdeklődéssel késéri a 

világeseményeket, s különösen Németország 
helyzetét és a németek gondolkodását. Épp 
ezért érdeklődésre tarthatnak számot az alábbi 
sorok, melyeket egy Németországban tanuló 
magyar fiú leveléből veszünk, melyet a há 
ború kitörésekor irt '.

„A helyzet nagyon komoly letf. Így tehát 
mindenki a kötelességét teljesiti a Vezér után 
haladva — ha kell — a legnagyobb áldó 
zatra is készen.

Nem tudom mi van odahaza, mert nem 
hallok semmit. De azt az egyel tudom és ér 
zem, hogy kötelességem most a honvédek so 
rait eggyel szaporítani. Talán odahaza fúr 
csán is hangzik ez, de körülöttem nem látok 
és nem tapasztalok mást.

Hetedikes gimnazisták leérettségiztek már 
és ragyogó acélos arcc >1 jelentkeztek sorozásra. 
A fiatalok piruló arccal vonulnak' apáik 
mellett, hogy helyrehozzák azt, amit az apák 
meg a nagyapák vesztettek el.

Jól érzem magam, mindenem meg van. 
Ennivaló annyi van, hogy még a szalonnám 
és a szalámim fele is meg van abbéi, amit 
magammal hoztam. Ez pedig nagy szhi- 
szén már egy hónapja vagyok itt és tudod, 
hogy kitűnő az étvágyam*

Hasonló szellemben és gondolkodásban ir 
tovább a fiú. Bizony sok van benne olyan is, 
amiből mi is tanulhatunk

— LETÖRIK A BŰNÖS ÁRSPEKÜLÁ- 
C1ÓT. Az Arizabtlyozas térin a közelmúlt
ban két nzgyfotitoazágu a gazdaaági élet 
területét érintő intézkedés történt. Ezek egyike 
az érkorméDybiztosnak az érdekeitekhez köz
vetlenül intézett rendelete volt, amelynek ér
telmében az összes árakat és dijakat az 
1939 év augusztus 2G ika szintjén rögzítette. 
Az árkormánybiztos ezzel az intézkedéssel 
a szükséges köznyugalmst teremtette meg 
mind a gazdasági érdekeltségek, mind a kö
zönség felé. Ez az intézkedés nem jelenti 
természetesen azt, hogy ezzel a kormány a 
gazdasági életet kívánná megmerevileni. Az 
áremeléseknek természetesen ezután ia lehe
tősége nyi ik. A konkrét intézkedés áronban 
ezt a lehetőséget kivette az érdekeltek kézé 
bő', mert áremelésre ezeolu' csak az árkor- 
mánybiztos előzetes engedélye alapján lesz 
lehetőség. Az intézkedés a köznyugalmat 
szolgálja, hogy egy arra hivatott és megfe
lelő szakértelemmel rendelkező hatóság asz- 
szisztálása mellett valósitja meg az árak el
lenőrzését. A másik intézkedés a kormány 
árrögzitő rendelete, amely az árkormánybiz
tos által lerögzített cikkek közül a közszük
ségleti cikkekre nézve a kormánybiztos által 
lefixirozott auguiztus 26 iki árakat legmaga
sabb áraknak nyilvánítja. A kétfél*,  egymást 
szervesen kiegészitő intézkedés megszegése 
komoly bünte őjogi következményekkel jár. 
A rögzített árak túllépése ugyanis, amsnyi- 
ben nem kösszükségleti cikkekről van sző, 
kihágást képez és igen su yos pénzbüntetést 
von maga után. A közszükségleti c'kkek leg
magasabb árának túllépése az árdrágitási 
törvény súlyos szabadságvesztés büntetései
nek alkalmazását vonja maga után. Minthogy 
a kormány rendelete értelmében, kizárólag 
az árkormánybiztos árállepitása minden ható
ságra kötelező, a gazdasági élet akkor jár el 
helyesen, ha az árkormánybiztos döntése 
nélkül az árak, dijak színvonalát nem érinti 
önhatalmúlag. Értesülésünk szerint rövidesen 
az esetleges árutelhalmozáat és készletgyüj- 
tésl a legszigorúbb rendelkezések fogják sza
bályozni. Mindezek az intézkedések az egész 
országra kiterjednek és a ridékeo az árszabá
lyozás munkájába bevonták a közigazgatási 
hatóságokat is, amelyek abból a szempont
ból az árkormáoybiztos utasítása alá vannak 
rendelve. Az árellenőrség közigazgatási ezer

vei a megyékben az alispán és az ő irányí
tása mellett működő szervek, igy a megyei 
városokban a polgármesterek, a járásokban 
a főszolgabirák, a törvényhatósági városok
ban pedig a polgármesterek. A felsorolt in
tézkedések és tervezett további rendelkezé
sek bizonyára elejét fogják venni a nemzet
gazdaságnak súlyos károkat okozó mindtn- 
nemü meg nem engedett tartalékolási és 
spebu'ációs kisérleteknek.

— VASÜTI NYUGDÍJASOK FIGYELMÉ
BE. Figyelmeztetem az összes érdekelt volt 
CSD nyugdíjasokat, özvegyeket, árvákat és 
azokat is, akik a MÁV-tí 1 nyugdijat, illetve 
nyugellátást igényelnek, hogy saját érdekük
ben minden hét kedd csütörtök és szombati 
napon délelőtt 10 órától 12 óráig a hatás 
köröm alá tartózó segédhivatalba (személyzeti 
ügyek) Jlics Béla irodakezelő urnái jelent 
kezzenek nyugellátásuk ügyében. 1939 évi 
október hó 31-ike után jelentkezők kérését 
nem vesszük figyelembe és ezek semmi
nemű nyugellátást nem fognak igényelni az 
Igazgatóságtól Allomásfőnök.

— A FELVIDKÉI IGAZOLÁSOK ELLEN 
VISSZAMENŐLEG IS KIFOGÁSSAL LE
HET ÉLNI A kormány rendeletet adott ki 
a visszacsatolt felvidéki terü’eteken köz
szolgálati állások szervezésére és betöltésére 
vonatkozó rendelkezések kiegészítéséről. — 
Eszerint azt a korábbi intézkedést, amely
nek értelmében a főispán az igazolóbizott
ságnak az igazolást kimondó határozata el
len az illetékes miniszterhez előterjesztéssel 
élhet, az erre vonatkozó eljárással együtt 
alkalmazni kell azokra az ügyekre is, amelyek
ben a bizottság már az előző rendelet 
hatálybalépése, azaz 1939 május 25 ike előtt 
igazolást kimondó határozatot hozott. Vo
natkoz k ez arra az esetre is, ha az érdekelt 
részére az igazo'áat már kézbesítették, vagy 
őt már alkalmazták is. A közszolgálatban 
már alkalmazott ellen folyamatba kerülő el
járás tartamáig az érdekelt alkalmazása 
ideiglenesnek minősül.

— A GAZDASÁGI FELÜGYELŐSÉG KÖZ
LI, hogy a földmivalésügyi miniszter 
kedvezménves áru lucerna magot oszt ki a 
komáromi Mezőgazdasági Kunira utján 50. 
kát. ho dnál nem nagyobb szántófölddel bíró 
kisgazdáknak. A községi elöljáróságok utján 
kell a kamaránál jelentkezni és kg- ónként 
180 fillér vételárat előre befizetni. Szállítási 
költség nem lesz. Kívánatos, hogy mentői 
több gazda jelentkezzen és vessen lucernát, 
mert ez állattenyésztésünk emelésére szolgál.

- HÁRMAS IKRÉÉ ÉS A 12. GYERMEK. 
Birs és Hont vármegyék Iaám nevű községé
ben, a közelmúlt napokban Nagy Nándor asz 
la osmester feleségének hármas ikrei születtek. 
Mind a három leány és egészségesek Az anya 
féltő gonddal, örömmel és büszkeséggel ápol
ja gyermekeit. Annus István ipolynyéki 
mezőgazdasági munkás feleségének most 
született a tizenkettedik gyermeke, akik kö
zül 10 életben van. — Kccor Gyula főispán 
50, il'etve 30 pengő segélyt juttatott el a 
két családnak.
- HALÁLRA GÁZOLTA A VONAT. Gunda 

Márton 69 éves lévai lakos, aki egylovas kocsiján 
fuvarozni szokott, vasárnap este Léváról Felsősze- 
csere ment, hogy az ottani búcsúról hazaszállítsa a 
cukorkaárusokat. .Gunda elaludt és igy nem vette 
észre a Léváról Érsekújvár felé robogó vonat kö
zeledését, sem a mozdonyvezető sípjelét, igy a moz
dony halálra gázolta. A esendő: seg darabokban 
szedte össze a szerencsétlen ember tetemét. Több 
méternyi távolságban lelték meg a fejét a lábától 
és a törzsétől. Lova megmenekült.
- ARAGONIT KŐCSISZOLÓ TANFOLYAM LÉ

VÁN Egész Középeurópában páratlanul áll a lévai 
aragonit kőbánya, amelyből csiszolás által remek 
disz- és műtárgyakat készítenek a hozzáértők, akik 
eddig igen kevesen vannak. Egypár ilyen munka a 
budapesti Tavaszi Vásáron is általános feltűnést 
keltett. Koczor Gyula főispán lelkes buzgólkodása 
következményeként az aragonit értékesítésére az 
iparügyi minisztérium Lévári kőcsiszoló tanfolya
mot fog rendezni s annak résztvevőit háziipar ke
retében kívánja tovább foglalkoztatni. A szükséges 
gépeket a vármegye már megrendelte. A tanfolyam 
resztvevőit a munkanélküliek sorából jelölik ki és 
a kb hat hétig tartó tanfolyam ideje alatt meg
élhetésüket szociális közmunka bérrel tervezik biz
tosítani. Az aragonit dísztárgyaknak bizonyára kül
földi piacot is lehet biztosítani

Szerkesztői üzenetek.
TÖBBEKNEK. A min. rendelet értelmében lapunk 

terjedelmét korlátozni kellett, igy szépirodalmi mun
kákra egyelőre nem igen jut terünk.

B. LÉVA. A tárca megírása jó, de a meséje vér
szegény, nem eléggé elhitető; a vers zavaros, egyik 
strófája ellentmond a másiknak. Technikája van, 
csak a gondolatait kell szabályozni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések : Banda Rózsa halvaszületett leánya — 

Schroth Mária halvaszületett leánya — Banda Má
ria leánya Magdolna — Balázsik János és Szurdi 
Vilma halvaszületett fia — Krdik János és Horváth 
Ilona fia István — Szluka Lídia leánya Márta — 
Pinke Sándor és Krizsányi Sarolta fia Sándor -- 
Blódi Mór és Leichner Paula leánya Judit.

Házasságok: Szenczi József r. k. és Vizi Mária 
r. k. — Gunár László ág. h ev. és Zalyko Juli
anna ág. h. ev

Halálozások : Duba János 39 éves — Mészáros 
Jolán 22 éves.

A Bars rádió-műsora

Állandó műsorszámok hétköznapokon 
Budapest I. műsorán :

6.45 Torna, hírek, hanglemezek — 10 Hirek —
11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat — 12 Harangszó, 
Himnusz, időjárásjelentés — 12.40 Hirek — 1.20 
Időjelzés — 2.30 Hirek — 2.45 Műsorismertetés —
3 Árfolyamhirck, piaci árak — 7.15, 9.40, 0.05 Hirek.

Vasárnap
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 

9 Görögkat. istentisztelet 10 Rk. mise, szentbeszéd 
11 15 Evangélikus istentisztelet 12.30 Hangverseny 
Zenekar 1.45 Hirek 2 Hanglemezek 2 „A mangalica
tenyésztés4* 3.45 Forrai Miklós kamarakórusa 4.10 
Kétzongorás jazz-számok 4.30 „Szép Szepesség**  
5 40 Szarvasbőgés, közv. a kalocsai érseki erdőből
6.10 Régi híres nóták, Farkas Jenő cigányzenekara 
kíséretével 7.15 Hirek 7 25 Szalonötös 8 Sporthírek 
810 „A római tanítvány* 4 hangjáték 10 Melles Béla 
zenekara 11.20 Mursi Béla cigányzenekara.

Héttő
BUDAPEST. 10.45 „Magyar huszár levele4' 12.10 

Lovászy Ferenc cigányzenekara 1.30 Művészlemezek 
4.15 Diákfélóra 6 A hadsereg és a kultúra 6.25 Ba
lettzene 6.45 Vitaelőadás időszerű nemzetpolitikai 
kérdésekről 7.25 Polgár Tibor zongorázik 7.50 Vi
dám dolgok, felolvasás 8.10 Wagner-est 10 Csorba 
Gyula cigányzenekara 11.15 Tánclemezek.

Kedd
BUDAPEST. 10.45 Divattudósitás 12.10 Warga 

Lívia énekel 1 30 Honvédzenekar 4 10 Asszonyok 
tanácsadója 5.15 „Horogbottal a hazai vizeken 5.35 
Pertis Jenő cigányzenekara 6.30 „A Felvidék népi 
hangszerei* 4 7.25 Szalonzene 8.10 Tragikus szerel
mek, előadóest 9.10 Verdi-hangverseny 10 Chappy- 
jazzenekar 11 20 Oláh Kálmán cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 10.15 Gyermekdélelelőtt 12.10 Mű- 

vészlemezek 1.35 Szigeti Sándor magyar nótákat 
énekel, kiséri Csorba Dezső cigányzenekara 4.15 
Diákfélóra 5.15 Tánclemezek 6.20 Magtar nóták két 
zongorán 7.30 „Hegyek alján**  zenedráma 10.10 
Honvédzenekar 11.20 Kurina Simi cigányzenekara.

Csütörtök
BUDAPEST. 10.20 Elbeszélések 12.10 Rácz Béla 

cigányzenekara 1.30 Szalonzene 4.15 Háztartási elő
adás 5.15 Megyesy Pál énekel 6 10 Jazz-hármas
6.55 Méhészeti tanácsadó 7.25 Beszkárt-zenekar
7.55 Külügyi negyedóra 8.10 „Elveszett világ**  hang- 
játek 10 Senta Benesch gordonkázik 10.30 Pertis 
Pali cigányzenekara 11 25 Filmdalok.

Péntek •
BUDAPEST. 10.45 „A csecsemő ruházata 12.10 

llniczky László szalonzenekara 1.30 Postászenekar
4 15 Diákfelóra 5.40 Sportközlemények 6.45 Juhász 
Gyula-antológia 7.25 Szalonzene 8.30 „Lévai-est“. 
1) Rádió körséta Léván, 2) Hangverseny a Városi 
Színházból 10 Tánclemezek 11.30 Toki-Horváth Gy. 
cigányzenekara.

Szombat
BUDAPEST. 10.15 Ifjúsági rádió 12.10 Dullien 

Klára hegedül 1 Művészlemezek 4.15 Mesék 5.15 
A Budai Szabadság Dalkör műsora 5.45 A rádió 
postája 6.15 Tánclemezek 6 50 „A falu egészség
politikája 7.25 Furka Gizella zongorázik 8 Dalos
zenés utazás a Tiszán, hangképsorozat 10 Hang
verseny Zenekar 11.20 Farkas Béla és cigány-zk.

ház, Mángorló utca 29. sz. Petrás.



BARS 5
— AUTÓVEZETŐK FIGYELMÉBE! A 

Vámoamikoli—Ltva türvényhatóaági köiútoa 
fekvő ipolypáaitói Ipoly-h:d javítása éa meg
erősítési munkái vágrehajtáas érdekében 
előreláthatóan folyó évi november hó 1 ig a 
forgalom elől elzárták. Terelő út: Vámosmi- 
kola—Ossínyiiget—Ipolyisakállas — Ipolybél 
—Ipolypáastó

— A GARAMSZENTGYÖRGYILEVENTE 
IFJÚSÁG f. hó 1-én aaUreti mulatságot ren
dezett Saáaz A'pád körzeti parancsnok irá
nyításával. A magyaros szüreti mulatság si
kerét fénveaen emelte Murgáca Kálmán or- 
szágoshirű dalköltő kitűnő szereplése.

— HUSZONHATOS EMLÉKMŰ At a 
kegyeletes terv, hogy a világháborút dicső
séggel végigküzdátt ezredünknek méltó em
léket állítsunk Esztergomban, mindinkább 
közeledik a végső megvalósulás felé. Hogy 
eddig késtünk vele, annak főleg az volt az 
oka, hogy az ezred hadkiegészitő területének 
négy ötödé idegen megszállás alatt volt a igy 
az anyagiak megszerzése e hári hatatlan aka
dályokba ütközött. Az elszakitott területek 
visszatérési óta eltelt idő tele volt (eszütsé 
gekkel a az ottani gyűjtési akció megszerve
zésének sem kedvezett. A f. hó 3 i ezred- 
em'éknspot kivánta az emlékmübizottság fel
használni a volt hadkiegészítő kerü'et északi 
részének megszervezésere. Az emlákmübizolt- 
ság tudatában van annak, hogy jelenleg kü
lönféle terheket kell viselnie minden magyar
nak, mégis bizalommal fordul az ezred volt 
tagjaihoz és barátaihoz, hogy vagyoni viszo
nyaikhoz mérten járu janik horzá az ezred
hez méltó emlékmű költségeihez. Azok a sok 
ezrek, akik élelüket A dozták a haza oltárán, 
megérdem'ik, hogy maradardi emléket állít
sunk nekik; a hősök megbecsülésének némi 
bizonysága az, ha ezt a csekély áldozatot 
meghozzuk, hiszen ők a legnagyobbat, életü
ket áldozták fel a haza védelmében. Az 
adományok a ,26 os emlékmübizottság" cí
mére po<tau‘a'ványon, vagy pedig az Esz
tergomi Takarékpénztár r. t. 21869 számú 
csekkszámlájára kü'dendök be. Az emlékműre 
eddig a következő összegek ál anak rendel
kezésre: Gyűjtés eredménye 1939. VI. 30 ig 
3707 P 28 fiiér, Schalkház Ferenc 25 P, 
bécsi bajtársaktól további 40 P, R»ab L’jos 
5 P, Brciey Károly 20 P, v. Biuhy Zoltán 
10 P, Pokomándy Tivadar 20 P, S.enze! 
Károly 15 P, Ss'gótarj'ni Kőszénbáoya r. t. 
100 P, Vichor József 30 P, Migyar A talá- 
nos Kőszénbánya r. f. 200 P, Sípos A tila 
20 P, v. Szívós Waldvojel József újabb 20 
P. Összes eredmény 1939 augusztus 31 én 
4 212 P 28 f. Az ezred vo't tagjait és régi 
barátai' ismételten felkérjük, hogy az em
lékműre szánt adományaikat a fent közö t 
címre megküldeni aziveskedjenek. Az adomá
nyokat időközönként hirlapilag nyugtázzuk. 
A 26-os emlékmübizottság.

SPORT
LTE ESZTERGOM! SPORT EGYESÜLET 6:1 

(2:1), bíró: Nagy Imre Érsekújvár. Az LTE a kö
vetkező összeállításban küzdött: Dohány — Matu- 
lányi, Ujváry — Németh II, Benyovszky, Ocsiák — 
Horváth II, Németh I, Halász, Nemcsok, Horváth I I. 
Rég nem látott jó játékkal lepte meg a csapat a 
nagyszámú nézőközönséget. Különösen az első fel
idő elején és a második félidő végen, amikor Esz
tergom összeroppant, egészen nagyvonalú játékot 
mutatott. A gólokat a 3. percben Halász, 5.-ben 
Horváth II, a 19-ben az esztergomi balszélső, ki 
az egész mérkőzés alatt igen jól játszott lőtte. 
A második félidő 12 percében Horváth III, a 33.-ban 
Németh I két gólt szerez, ezután a 35. es 36. per
cekben a biró kénytelen két esztergomi játékost 
feleselés miatt kiállítani. Majd Horváth ll-t fejen 
boxolják, ki pár percre a pályát elhagyja. A 39. 
percben Németh, a 41-ben Halász állítja be a végered
ményt. Az LTE csapatából Dohány kévés dolgát 
elég jól végezte, de néha bizonytalankodott. A 
Matulányi—Ujváry hátvédpár hibátlanul küzdött és 
jól rúgott. A fedezetsor volt a csapat legjobb része. 
Tömték labdával a csatársort es ennek eredménye 
lett a nagy gólarány. A csatársorban Németh I volt 
a legjobb, igen sokat küzdött és ő kezdette a tá
madások felépítését. De kitűnt Horváth II is, igen 
jól lőtt Halász es sokat küzdött Nemcsok, bár lö
véseivel nem volt szerencséje. Horváth III gyengén 
szerepelt. — Esztergom csapatában a kapus volt 
kimagasló legjobb ember, de a hátvédek is jól rom
boltak. A csatársorban a balszélsöt keli kiemelnünk. 
A biró talán a kiállításoknál kissé tulgyorsan ítél
kezett, különben jó volt.

— A LÉVAI SZINIIDÉNYT, amint értesülünk, 
Iván Sándor színigazgató november havára tervezi 
megnyitni. Iván Sándor Faragó Ödönt, a Léván is 
jól ismert volt színigazgatót, akinek annakidején 
Iván Sándor titkára volt, művezetővé szerződtette.

- ASZALJUK MEG A GYÜMÖLCSÖT 1 A Gyü
mölcstermelők Országos Egyesülete állami támoga
tással 17 aszalóberendezést állított fel az ország
ban. Ezekben az aszalókban szilvát, almát, körtét 
a termelők csekély bérért megaszalhatják. Erről, 
valamint a gyümölcs-, szőlőtermesztés aktuális kér
déseiről ir Magyar Gyümölcs legújabb száma, 
melyből lapunkra hivatkozva, ingyen mutatvány
számot küld a kiadóhivatal, Budapest, V, Vilmos 
császár ut 76. szám.

ÜGYVÉDI HÍR. Dr. Mudry Sándor ügy
védi irodáját Léván Honvéd u. 19. szám alá 
helyezte át.

CSODA-DAUERT csináltasson Bartos 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

FOGORVOSI RENDELŐ ÁTHELYEZÉSE. Értesí
tem t. pácienseimet, hogy tendelőmet Deák Ferenc 
utca 20. szám alá helyeztem át. Bodánszky Irén, 
áll. vizsgázott fogász.

ÁLTALÁNOS SZOKÁS, hogy minden uj sorsjá
ték előtt sok százezer körlevelet küldenek a főáru- 
sitÓK a közönségnek, sőt sokan az eredeti sorsje
gyeket is elküldik előzékenységből, különösen volt 
üzletfeleknek előre való megfizetés nélkül. Figyel
meztetjük t. olvasóinkat, hogy az október 14-iki 
húzás előtt kifizetett sorsjegyeknek van csak nye
reményjogosultságuk. Nagy kárt és érzékeny vesz
teséget okoznak, ha a sorsjegyeket idejében nem 
fizetik ki, vagy ha nem akarják megtartani, nem 
küldik azonnal vissza az illetékes helyre.

Gyászköszönet.
Ezúton mondunk hálás köszönetét mind

azon rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, 
úgyszintén a Mária Kongregációnak, akik fe
lejthetetlen jó leányom, illetve testvérünk el
hunyta alkalmával pótolhatatlan veszteségünk
ben,_ fájdalmunkban részvétükkel felkerestek 
és Őt utolsó útjára elkísérték.

MÉSZÁROS család.

A lévai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság

859 - 39. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Volár Sándorné szül. Rücsök Rozália lévai lakos, 

képv. dr. Kaizer Lajos lévai ügyvéd által, kérel
mezőnek 1) kk. Volár Emil, lévai lakos kepv. Vo
lár Sándor t. t. gyám által nagysallói lakos, 2) 
Volár Sándor kovácsmester, nagysallói lakos, 3.) 
Rücsök Mátyás magánzó nagysallói lakos elleni 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést a tulajdonközösség megszüntetese vegett a 
Nagysalló községben fekvő s a 1686 a sz. telek
könyvben A + 1. sorsz 269 hrzi sz. alatt felvett 
ingatlanra 2C00 P kikiáltási árért a C. 2 alatt 
bekebelezett iaktatási és C. 3. alatt bekebelezett 
holtigtartó haszonélvezeti jog tekintetbe vétele nél
kül, elrendelte.

Az árverést 1939. évi november hő 30. napján 
délelőtt 10 órakor Nagysalló községházánál fogják 
megtartani.

Az árverésre kerü'ő ingatlan a kikiáltási ár fe
lénél alacsonyabb áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet 
a magasabb igeret ugyanannyi százalékára kell 
kiegészíteni.

Léva, 1939. évi IX. hó 13. napján.
Dr. FRANCSEK s. k. 

bir. titkár.
Kiadmány hiteléül: 

Olvashatatlan aláírás 
irodavezető.

Szoba-konyhás
Bottka utca 2.

és háromszobas 
lakások kiadók.

1123

A LÉVAI DOHÁNYNAGYÁRUDA
KOSSUTH LAJOS - TÉR :

Elárusitás nagyban és 
kicsiben !

Pályázat
A Lévai Katolikus Kör a meg

üresedd házgondnoki állásra pályá
zatot hirdet. Csak képesített szakem
berek pályázatait veszik figyelembe. 
Pályázatok beadhatók október 16, 
délig, Guba János aligazgatónál. A 
feltételek ugyanott megtudhatók.

Igazgatóság.

\ / • ■ okmányaira! Foto-kópiátv igyazzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

I I • lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
ndZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. to54

p ■ I I - kovácsmühely, esetleg rak-
DerDeaCIO tárnak és egyszobás lakás. 
Gömbös Gyula utca 1. 1120

1/ ■■ I ■■ I • ■ , bútorozott szobaIxulonbejaratu fürdőszoba hasz
nálattal magányos ur részére november 1-től 
kiadó. Lengyel u 12 szám. Érdeklődni ugyan
ott 1—2 között. 1121

TI I « szoba, konyha, kerttel. Érdeklődni 
LZIaOO lehet; Horváth tejüzletben, Új
telepen. 1104

r családi ház 900 C-öl szőlővel és 
Cgy gyümölcsfákkal kiültetve azonnal eladó. 
Málinger Géza, Kolta. 1105 

1/• I . 2 szoba, konyha és egy pince
1x1300 Horváth utca 2. 1106

III < . < fiiszerüzlet azon-Jol bevezetett nal átadó, esetleg 
lakással Hirschler, Ozmán-tér. 1108

II 'I, vetőgép, szecskavágó, stb..
naSZnalt gazdasági felszerelés eladó 
Koháry u 60._________________________1111
17 -, utcai szoba, konyha, speiz kiadó. 
Ivet Jókai utca 11. 1112

11 i összkomfortos tno-naromszobas dern lakás kiadó.
Fried Gyula. 1113

[/ -, keveset használt ruhaszekrény és ágy 
l\6t eladó, ugyanott egyszobás lakás ki
adó. Schoeller utca 28. 1116

1/ ■ , , , . eladó Sin-Kaposztavagogep Rer izidome
vegyeskereskedesében. 1118

Uj , • állványok, 2 kirakatszekrény, 1Zletl kis vitrin, 1 napdlenzö és 3 drb. 
pléh cégtábla azonnal eladó. — Érdeklődni 
Sommermann üvegesüzlet, Verböczy-tér 1 sz. 
Műnk-épület. 1119

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

tálysorsjegy szerencseszámát levelezőlapon — 
vagy telefenon nálunk megrendelni 

BENKÖ BANKR.T.
Budapest, Andrássy-út 56. - Telefon 128-647,
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Jó házból való fiú szobafestő tanu
lónak felvétetik Takács 
Mihály, festőnél. 1047

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

i g y e I e m !
Léva és vidéke n. é. közönsége 
figyelmét felhívom, hogy a volt 
kis piacon a Weisz Miksa mészá
ros házában

LIBAMÁJ
KERESKEDÉST NYITOTTAM

Libamájat a legnagyobb napi áron 
veszek.--------Teljes tisztelettel :

Pilka Jolán

C » Mély ut fölött 6505 C.-öl
DZantOfOld eladó. Teleki tér 8. 1122

Megérkeztek I
azuj rádiószezon 
legmodernebb!*  

RÁDIÓI I

Dijtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték 

koszt, sorsjegyek 
is már kaphatók !!

EZÉRT A PÉNZÉRT

RAGYOGÓAN VILÁGÍTHAT

fUHfiSRAM

ÍMWTOGÍl
LÁMPÁVAL

ÉRTESÍTÉS!
Tiszt, értesítem a n. é. 
hölgyközönséget, hogy

NŐI
SZALONOMAT
a piarista rendházból f. évi okt. 15-től 
áthelyezem Eötvös utca 2. sz. alá, 
Jachwirth fodrász szalonnal szembe. 
Továbbra is szives pártfogást kér:

Varannay Juci.

ORIENT «
Ma utoljára ! Vasárnap 2 ó. (fill. helyárakkal),
4—6 és negyed 9 órakor
A magyar filmgyártás re
mekbe foglalt alkotása !

SZEGÉNY
GAZDAGOK
JÓKAI MÓR világhírű regényé
nek filmváltozata!

Főszerepekben a magyar filmjátszás nagyjai: 
Uray Tivadar, Szeleczky Zita, Máiy Gerö, 
Vaszary Piri, Szilassy László, Lukács Margit. 
Pethes Sándor.
Magyar világhiradó. A terem kellemesen fűtve

Hátha most sikerül ?
OKTÓBER 14-ÉN KEZDŐDIK az uj m. kir. 
osztálysorsjáték, nagy összegek nyerhetők 
ismét és sokan lehetnek váratlanul gazdagok. 
Nem szabad a reménységet feladni, mindig 
törekedni kell az embernek és lehetőségeket 
keresni, hogy hátha most a .szerencsés vé
letlen" sikerül, mert mindenkinek és minden 
egyes sorsjegynek egyforma a nyerési esélye. 
Nyerni azonban csak annak lehet, akinek 

sorsjegye van.
88.000 sorsjegy, 44.000 nyeremény. 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

700.000
Jutalom és nyeremények készpénzben :

400.000
300.000
100.000

70 000 
60.000 

2x50.000

2x40.000
30 000
15.000

21 á 20.00C , 32 á 10.000, stb., stb. pengő,
összesen közel 10 millió pengő, mely össze- 

szeget készpénzben fizetik ki.
Vegyen vagy rendeljen tehát egy sorsjegyet 
bármelyik hivatalos főárusltónál, kiknél ti
toktartás és pontos, figyelmes kiszolgálás 

biztosítva van.

A sorsjegyek ára osztályonként:

Nyolcad 1 Negyed Fél Egész
3 és fél P 1 7 pengő 14 pengő 28 pengő

©

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

Október 9—10, hétfőn és kedden 6 ó. (fill. 
helyárakkal) és negyed 9 órakor

IX. parancsolat
(Ne kívánd felebarátod feleségét.)

Főszereplők : Jean Gabin, Gabv Morlay és 
Jean Pierre Aumont - FOX Híradó.

Okt. 11—12. Szerdán és csütörtökön 6 és ne
gyed 9 ó.-kor

A BOR
Gárdonyi Géza szinjátéka után.
Főszerepekben: Jávor Pál, Kéry Panni és

Rózsahegyi Kálmán.

Október 13—14—15. Pénteken és szombaton 
6 és negyed 9 órakor, vasárnap 2 ó. (filléres 

helyárakkal) 4—6 és negyed 9 órakor

ELCSERÉLT EMBER
Főszerepben: KISS FERENC.

Vonat és autóbusz indulás október 8-tól
Párkány felé
Vonat 5 30 7.27 9.27 13.28 1531 18.10 21.25
Autóbusz 5.10 7.00 9.10 1310 15 10 17.50 21.05

Érsekújvár felé
Vonat 5.28 11.42 13.32 16.15 19.03
Autóbusz 5.10 11.25 13.10 15.55 18.45

Párkány felől
Vonat 7.08 8.30 10.29 16.20 18.34 20.58 22.31
Autóbusz 7.00 8.20 10 20 15.55 17.50 20.30 2220

Érsekújvár felől
Vonat 7.17 8.53 12.05 15.25 20.49
Autóbusz 7.00 840 11.50 15.10 20.30

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


