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Magyarország 
költségvetése

(B. É.) A költségvetés hosszú 
számoszlopai már régóta nem csu
pán a gazdasági életet érdeklő ada
tok. Amióta a keresztény népi po
litika enyhített a gazdasági tör 
vényszerüségek ridegségén és az 
állami pénzügyeket, valamint az 
államgazdaság politikáját a legki
sebb részletekig is, a szociális fej
lődés szellemében igyekszik telíteni, 
a költségvetés egyben a legérde
kesebb nemzetpolitikai olvasmány 
is. De még fokozottabb jelentősége 
van az állami költségvetésnek, ami
óta az ország megnövekedett, az 
eddiginél nagyobb nemzeti és euró
pai missziót vállalt és különleges 
helyzetet foglal el a háborúskodó 
Európában.

A magyar állam uj költségvetése 
ezúttal nem egy, hanem másfél 
esztendőre szól. A költségvetési ki
adások végösszege 2693 millió, a 
bevételeké 2563 millió pengő. Ily 
módon a költségvetés mástél évi 
deficitje előreláthatóan 130 millió 
pengő lesz. A régi időkben ez a 
tétel talán kifogásokra adhatott 
okot, most azonban merőben más 
a helyzet. A deficitet az állam köl- 
csönmüveletek utján könnyű szer
rel fedezni fogja, de nem is ez a 
fontos. Az uj költségvetés 200 mil
lió pengőnyi munkaalkalmat jelent 
s a deficit csaknem kizárólag onnan 
származik, hogy az a nagy ország- 
épitő program, amely honvédsé
günk korszerű felszerelését, továbbá 
szociális és gazdasági viszonyaink 
igen jelentős megjavítását tűzte 
maga elé célul, a rendkivüli viszo
nyok között is változatlan, sőt, 
gyorsuló ütemben halad tovább a 
megvalósítás utján. A megnagyob
bodott ország megnagyobbodott 
költségvetése egyben magában fog
lalja a visszacsatolt országrészek 
gazdasági, szociális és kulturális 
újjáépítését, a szociális gondosko
dásnak sok tormában való kiter
jesztését és a kisemberek érdeké
ben érvényesítendő adókedvezmé
nyek és könnyítések egész soro
zatát.

Jelentős összegek szerepelnek az 
uj költségvetésben a birtokpolitikai 
és telepítési tervek egészséges meg
valósítására éppen úgy. mint a nem 
mezőgazdasági lakosság gazdasági 
és szociális helyzetének megjavítá
sára. A költségvetési számadatok, 
a költségvetési címek, tételek és

Nemzettermékenyitő gondolatok a lévai 
kulturparlamentben

A múlt hét vígén az ország izemé iimét 
Láván függött. amidőn a 91 tagegyeaületet 
magában foglaló Magyar Ku'iurália E/yesü- 
letek Országoa Szövetsége (KÉSZ) városunk
ban tartotta évi közglülését. Ez a ku'tur- 
parlament olyan nemzettermékenyitő eizmé- 
ket vetett tel, amelyek uj magyar életünk 
felett nem vonulhatnak el hatás nélkül s 
bizonyára maradandó eredményük lesz.

A közgyűlést 
háromnegyed 12 órakor nyitotta m»g a vár
megyeháza nagytermében Kíllay Miklóa ny. 
miniszter, elnök. A Hiszekegy elmondása 
után Kállay Miklós elmondta mély benyo
mást keltő megnyitó beszédét.

Egy év előtt az igazság és derék honvéd
ségünk visszahozta ezt a várost az anyaor
szág kebelébe — mondotta többek között —, 
a magyar ku’tnra munkásai összejöttek most 
Láván, hogy az egy év előtti találkozás után 
még jobban összekspcso'ódjauak. A msgyar 
ku túra az idegen elnyomás alatt is uralkodó 
volt Láván s ez tartotta meg a magyarság 
számára. Étért jöttek most köszönetét mon
dani és a kulturális kapcsolatokat felvenni. 
Üdvözli Koczor Gyula főispánt mint a kor
mány reprezentánsát, üdvözli a megjelente
ket és köztük a bátor magyar hölgyeket, 
akik küzdelmükkel fér.mártják a magyar vi
lágot. Meleg hangon emlékezett meg a fel
vidéki magyar kulturegyestlletek működéséről.

Schubert Tódor kormáoyfötanácsoa üdvö
zölte azután a közgyűlést a SZMKE nevé
ben, mint annak elnöke és örömét fejezte ki 
a szövetségbe való bekapcsolódás és az 
együttműködés felett Wellmann Mihály, a 
Ruszinszkói Magyar Kultnr Egylet elnöke 
hasonló szellemben beszélt. Dr. Gsspsretz 
Béla főjegyző a vármegye, Vojtás István pol
gármesterhelyettes Léva városa, dr. Mártsa 
Dénes tanügyi tanácsos a tanfelügyelőség és 
a tanitóság, dr. Kmoskó Béla a Lévai Ka
szinó, Kékeasy János igazgató a lévai gim
názium nevében mondott üdvözlő beszédet

rovatok tehát visszatükrözik egy 
egész nemzet építő akaratát, amint, 
hogy a pénzügyminiszter képvi
selőházi beszéde is több volt a 
szokásos expozénál és kitért nem
zetgazdaságunk minden fontos prob
lémájára. A költségvetési program
nak ez a része is érdekli az egész 
magyar közvéleményt, hiszen a 
mai helyzetben össze kell fognunk 
minden gazdasági és lélektani té
nyezőt a jobb és emberségesebb 
élet, valamint az élet folytonossága 
érdekében. Iparunk nyersanyagbe
szerzése, amelytől a milliónyi ma
gyar munkásság és iparosréteg 
mindennapi kenyere függ, ma 
olyan döntő fontosságú, hogy ennek 
érdekében korlátoznunk kell a fö
lösleges behozatalt és akár áldo
zatok árán is fokozni minden kivi
telt, amely nemes devizákat, vagy 

éi felajánlott*  a gimnázium tanári karának 
közremüködéaét.

Kállay M kló*  elnök köszönetét mondott 
az üdvözlésekért és kérte a ma megnyilat
kozó azimpátiát továbbra is fenntartani.

Dr. Hankisa János debreceni egyetemi ta
nár javaslatot terjesztett be a sokat szenve
dett Viik rutzinszkói magyar községnek * 
KÉSZ által leáoyktzséggé fogrdásáre, amit 
a közgyűléa le'kesetjéisel fogadott és ki
mondta, hogy a községet mindenben támo
gatja. A köziég keresztanyái tisztét gróf 
Zichy Nándoroé és özv gróf Kubeliberg 
Kunóné vállalta el. Buresz Bá'int, Visk köz
ség bírája há ás szavakkal mondott köszöne
tét a közgyűlésnek. A kü'önböiö jeleutések 
elfogadása után az elnöklég kiegészítése so
rán Schubert Tódort, a SZMKE elnökét, gróf 
Révay Istvánt, a SZMKE társelnökét, dr. 
Stsud Gábort és Kirágó Edét a szövetség 
társelnök) ité választotta. M*jd  hódoló táv
iratot Intézett * Kormányzó Ú.hoz. Dé'után

a kulturális idegen
forgalmi bizottság 

ülésezett. Gróf Zichy Nándor országgyűlési 
képviselő elnöki megnyitójában az idegenfor
galom átszervezésének szükségességéről be
szélt és a belső idegenforgalom jelentőségére 
mutatott rá, amely az .Ismerd meg hazá
dat*  jelszó alatt indult. Mslegen ünnepelték, 
amidőn Léva lelkességéről beszélt, amit elaő 
Ízben akkor tapasztalt, amidőn * magyar 
honvédség bevonu'ásakor mint repülő, az ün
neplő Láva felett szállt.

Dr. Millecker Rezső egyetemi tanár az 
idegenforgalom alappilléreiről: * klimatikus 
babon*  elleni küzdelemről, a tájnépség is
mertetéséről és * szuggeszciónak a nyara
lásban való azerepéről értekezett. Szombathy 
Viktor előadásában kimutatta, hogy * csehek 
elhsnyagolták * magyar városok idegenfor
galmát. Végül több inditványt fogadtak el a 
Felvidék és Kárpátalja idegenforgalmának

aranyat eredményez az ország ja
vára. További igen jelentős prog
rampontja a kormánynak, hogy 
ezután is minden eszközzel bizto
sítani fogja pénzünk értékállandó
ságát és az elsőrendű életszükség
leti cikkek árának változatlanságát. 
Manapság, amikor világok ütköz
nek össze, a nemzet léte függ at
tól, hogy termelésünk zavartalanul 
folyjék és a megnagyobbodott Ma
gyarország gazdasági téren is szem
benézzen megnagyobbodott felada
taival. A pénzügyminiszter expo
zéja éppen ezért több egy pénz
ügyi és politikai aktusnál: a dolgozó 
magyar nemzet fennmaradásának 
kötelező parancsa volt az, ami a 
napokban a képviselőházban Re
ményi Schneller Lajos pénzügymi
niszter ajkáról elhangzott.



BARS

fajleizt^te * kulturilii egyesületek beyo-

A kulturest
a Városi S :iahjzb»n zajlott le, amelyet Mű
tolásig megtöltött • küsönség. A ku'turéstet 
a rádió is közvetítette as országszerte nép
szerű Bodinszky Sándor éa az lemert zene
szerző, Kiszely Gju's rídiórendezö vezeté
sével.

A kulturestet Budiaszky Sándor érdekes 
és szellemes lévai körsétája vezette be, mely
nek során bemutatta Léva érdekes h •Iveit, 
megjárta a vár ormát s megszólaltatta Schu
bert Tódort és Fája Tibor SZMKE-ii:k4rt, 
aki a megbetegedett Kriek Jsnö muzeum- 
igazgató helyett beszélt. A plébánia-temp'om 
orgonájának, a leventezenekarnak játéka, a 
határvadászok egy csoportjának katonsnótája 
kedvea élénkaéget adott a lévai sétának. Utána

Kállay Miklós ny. miniszter 
a felvidéki szellemről 

beszélt. Nagyhatású beszédét itt adjuk :
A Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége 7. 

évi rendes közgyűlését Léván tartja meg. Megtart
ja kulturnap kereteben, amelynek egyik pontja mai 
estünk itt a Városi Színházban rádióközvetitéssel. 
Ezt megelőzőleg tartottuk meg választmányi ülé
sünket és közgyűlésünket, utánna pedig a kulturá
lis idegenforgalmi szakbizottság ülését, amelynek 
tárgya volt a Felvidék és Kárpátalja kulturális és 
idegenforgalmi kapcsolatainak fejlesztése a kultu
rális egyesületek bevonásával. Holnap pedig egy 
hosszú múltat, — a 20 éves elszakitottság, cseh 
megszállás múltjával - rendelkező szakbizottsá
gunk, a népművelési szakbizottság fog ülésezni 
Itt jelenlévő reprezentánsai az elmúlt 20 éven át, 
hallatlan munkával, nagy bátorsággal, minden ál
dozattal rajta voltak, hogy a magyar kultúra el ne 
pusztuljon ezen a részén a megszállott Magyar
országnak ; és ebben a keretben had legyen az el
ső szavam az öhozzájuk intézett köszönetnek a 
szava. S talán az ő személyük megemlítésével kap
csolódhatom bele előadásom tárgykörébe, mert a 
felvidéki szellemhez, amiről pár szót szólni akarok, 
tartozik az is amit Revay, Schubert. Sziklay és 
sokan mások, a ma névtelenné vált hősei közül a 
20 éves ellenállásnak tettek, kitartóan, céltudatosan 
munkálkodtak.

Léván a felvidéki szellemről beszélni nem azt 
jelenti, mintha Lévát mi a Felvidékhez tartozónak te
kintenénk. Nem is tartozik oda. De ha nem is tar
tozik oda, a felvidék földrajzi, gazdasági, kulturá
lis etnográfiái vonalának a küszöbén, vagy a kü
szöbéhez közel fekszik. Innen lehet talán a legtisz
tábban látni felfelé északra, lefelé délre. Csupa 
magyar lakik itt, de olyan, aki megérti azt a né
pet, amelyel sok évszázados érintkezésben élt és 
meglátja mindazt, amit magyar vérei, akik távo
labb vannak, talán nem látnak meg.

Sokat hallottunk nemrégiben a felvidéki szellem
ről beszélni. Mikor a felvidéket visszacsatoltuK, fel
bukkant, jelszó lett belőle. Most már azután több
nyire azt halljuk hangoztatni, hogy felvidéki szel
lem nincs, ez elkülönülést jelentene, ez e'len tilta
kozik minden magyar. Ebben a vonatkozásban igy 
is van. Felvidéki szellem amely elkülönítést jelen
tene az egyetemes magyar gondolattól: nincsen, 
nem is volt sohasem es ne adja az Isten, mi pe
dig ne engedjük meg, hogy ilyen kialakulhasson 
De felvidéki szellem, amely részese az egyetemes 
magyar gondolkodásnak, életfelfogásnak, világné
zetnek, igenis volt, van és lennie kell, mert ez az 
igazi felvidéki szellem kiegészítője, nélkülözhetet
len alkatrésze, egyik legértékesebb tényezője az 
egyetemes magyar nemzeti gondolatnak és élet
felfogásnak

Hiszen ha ma még foglalkoznának azokkal, akik 
20 év előtt képviselték a magyar Felvidéket, vagy 
azokkal, akik még régebben, a háború előtt 67-ig 
de az előtt is egeszen a XIX. század elején meg
induló reformtörekvésekig, innen jöttek es ezt a 
földet reprezentálták, kétségbevonhatatlanul megál
lapíthatnák, hogy ezek valóban egy különleges, de 
teljesen egyetemes magyar gondolatnak messzelátó 
képviselői voltak.

A felvidéki szellem képviselői, a magyar nemze
tiségi vonal határán tisztán látták ennek a kér
désnek nagy horderejét. Hiszen kik voltak ezek? 
Tiszta magyar vérü emberek, akik teljes lelki 
közösségbe olvadtak össze azzal a tót néppel, 
amely között éltek és nem magyar vérü cipszerek, 
tótok, ruthének, akik teljesen átérezték a magyar 
gondolatot es leghübb képviselői és harcosai a ma
gyar állam eszmenek. De a felvidéki szellem ki
alakítói első sorban mégis azok a szinmagyarok, 
akik itt éltek. Különös embertípus is alakult ki be
lőlük. A felvidéki földesur és a nép között más 
viszony volt, mint az Alföldön, még másabb mint 
Erdélyben. Patriarchálisabb volt, de demokratiku
sabb is. Sehol sem álltak olyan közel egymáshoz a 
vezetőrétegek es a nép. mint ezen a részén. Sokat 
beszélnek most róla, hogy kialakult egy csehszlovák, 
illetőleg szlovák demokrácia. Ez azonban sohasem 
alakulhatott volna ki, ha alapjai nem lettek volna 
már lerakva abban a viszonyban, amely mindig 
fennállott a vezető magyar osztály es a tót nép 
között. Szándékosan mondok tótot. Nem ertem az 
idegenkedést ettől a szótol, mert történelmi és 
szép történelmi múltja csak enn;k a színak van. 
Rákóczi leghűségesebb csapatai, gárdája ezekbői 

állott, Kossuth vörössapkássai, legvitézebb katonái 
tótok voltak, mint ahogy Hunyadi a törökök táma
dását rácokkal verte vissza, akik Bocskay seregé
nek a zömét is álkották s akiket le is telepitett 
azután szerte szét az országban. A régi magyar 
oklevelek, nemesség adományozó levelek tót ur™- 
ról beszelnek és rác vitézeket emlitenek meg. De 
szeretném tudni, hogy aközött a sok 10 ezer kö
zött, ákik Magyarországon a tót és rác vezetékne
vet viselik akad-e egy is, aki nem büszkén es 
szeretettel hordozná ezt a nevet és aki nem azért 
vette volna fel, — mert ilven Is sok van — mert 
ebben nem lekicsinylést, hanem valami megbecsü
lést kifejező tetszetős nevet látott.

Volt egy különös sajátsága a felvidék előbb em
litett reprezentánsainak, amit a legjellemzőbbnek 
és a kérdés egész karakterét maghatározónak lá
tok, hogy sohasem keveredtek az úgynevezett napi 
politikába. Többnyire a kormánypárthoz tartoztak, 
de nem opportunitásból, hanem az általunk sajnos 
csak most megértett tisztánlátásból kifolyólag. ()k 
látták, tudták, hogy nemzetiségi állam vagyunk. Ok 
látták és tudták, hogy a monarchia keretein belül 
mit kellett volta tennünk, hogy nemzeti állammá 
fejlődhessünk ki És ők látták és tudták, hogy ez 
nem azokban a kicsinyes harcokban találja megol
dását, amelyekben sajnos, a háború előtti generá
ció kiélte magát. Szabadelvűek voltak mert azt 
hitték, hogy ez az a világáramlat, amely összefog
hat külömböző nemzetiségű rétegekből álló államot, 
de nem látták meg, vagy nem tudtak rajta segíte
ni, hogy a liberalizmus nem a nemzeti összeolva
dást, nem az egységes magyar nemzet kialakulá
sát tűzte ki feladatául itt nálunk Magyarországon, 
hanem úgyszólván kizárólag a kapitalista liberaliz
mus nekünk nem kívánatos elemeievel kerítette ha
talmába az országot Az ő szemük előtt az a kor
szellem lebeghetett, amely a maga félszázados 
uralmával egységessé olvasztotta össze a francia 
népet, amely felszabadította a török uralom és 
orO'Z befolyás alól a Balkán kis népeit, megterem
tette az olasz és német egységet es lehetővé tette, 
hogy uralma idején az európai kis népek meg
erősödjenek és egyenjogú eletet éljenek a nagyok
kal. Ez az idő elmúlt Éz a politika elpocsékolt 50 
évet, amely alatt Magyarországból ismét igazán 
Nagy-Magyarországot lehetett volna teremteni. 
Nem vádolunk ezzel. Lehet, hogy nem is lehetett 
volna, de ma úgy látjuk, hogy meg kellett volna 
csinálni

Az ellenzéki o'dalon is láttunk a háború előtti 
idők politikájában felvidékieket, de azok sohasem 
voltak az obstrukciónak, a parlamenti harcoknak, 
sajtópiszkálódásoknak a rohamcsapatai között. A 
napi politika izgalmaiban, a személyi harcoknak 
mincJent elfeledtető gyűlölködéseiben nem látjuk 
őket az előtérben. Visszavonultak talán öntudatla
nul, talán tudatalatt érezve, hogy nagyobb kérdé
sek forognak itt kockán . . . Hogv magyar marad-e 
Magyarország, fenntartható-e az állam integritása, 
a magyar szellem uralma ; az Isten, a gazdasági 
lehetőségek, a vizek folyása és a történelem pa
rancsa szerint velünk együtt élő más fajiságok 
megértik-e a mi belső küzdelmünket, nem riadnak-e 
meg tőlünk ha azt látják, hogy magunk kozott is 
egyenetlenek vagyunk, hogy nem érti meg magyar, 
a magyart. Hogy értesse meg magát a magyarral a 
tót, a más fajú, más nyelvű ember, ha még egy
mást sem tudjuk megérteni ?

Ez volt az a felvidéki szellem, amely volt és 
kár, hogy eléggé nem hallgattunk rá De helyes 
lenne, ha a ma generációja fellapozná azokat a 
könyveket, azokat a beszédeket, amelyek ezekben 
az időkben elhangzottak. Milyen tisztánlátó meg
állapítások, javaslatok hangoztak el a felvidéki 
megyék gyűlésein, magyar részről, de igen sok
szor az igen jó érzésű felvidéki népeink saját faj
tájából kinőtt reprezentánsok ajkáról is. Pusztában 
hangzó szó volt, mert a szenvedélyek elvakitottak 
itthon bennünket. Most tinektek, már itthon lévő 
felvidékieknek a feladatotok újra ezt a messzelátó, 
egyetemes, magyar nemzeti szempontot megérző 
és tudó gondolatot képviselni. A régin felépülő 
felvidéki szellemet képviselni erősebben mint elő
deitek képviselték, hogy annak legyen hangja, sú
lya az országban, mert nehéz időket élünk, szük
ségünk van az utódaira azoknak a legjobb ma
gyaroknak, akiket a török nyomás szorított fel ide 
a Kárpátok közé és szükségünk van rátok, mint a 
magyar kultúra végvárainak harcosaira, a 20 éves 
szenvedés áldozatos magyarjaira.

A zajos tapsok után * Lini Dilárdi »a- 
gyeskara régi lévai is lévakOrnyiki dalokat 
adott elő művészi szépséggel Heckmann Ist
ván karnagy vezetésével, tomboló siker mel
lett. (Országos sikerét a Dsltrda vezetőségé
hez a kulturest után beérkező advőslö iratok 
is tanúsítják.) A nyitrai származású Simonlty 
Margó egy-egy B siesse, Rsviceky, Kersék és 
San-költeményt szavalt. Előadása nyomán 
uj szépségek nyiltak a versekbő1. Kopernicsky 
Kornél tömör és markáns történelmi képet 
festett e őadásában Láváról. Molnár Imre, a 
budapesti Zeneművészeti Főiskola tanára régi 
felvidéki dalokat énekelt igazi művészettel. 
Kongeniális kísérője volt zongorán Kleiszner 
Pál zenetanár. Végül Schubert Tódor mon
dott záróbeszédet, amelyben a felvidéki és 
az anyaországi lelki egység kialakulásáról 
beszélt és köszönetét mondott a rádiónak a 
lévai közvetítésért.

A kulturest után Léva városa vacsorát 

adott a vendégek tisztjelére. Kállay Miklós 
a Kormányzó Urra mondott pohárköszöntőt, 
majd dr. Jmkovics Marcell, a KÉSZ dias- 
elnöke mondta pl a Léva város közönsége 
által a KESZ-nek felajánlott Felgápbadulási 
serleggel a keiében a lelkeket magával ra
gadó és gyujtóhstásu beszédét, amelyet tel
jes egészében alant köztünk. A város 
közönsége cevében Vojtáss István polgár- 
meaterhelyettes mondott köszönetét a gyö
nyörű beszédért és üdvözölte a vendégeket, 
akiknek nevében Tussá Menyhért viski (Kár
pátalja) ref. lelkész köszönte meg a szives 
vendéglátást, majd Htckmann litván beszélt.

Jankovics Marcell 
serlegbeszéde.

1938 és 1939 . . .
Ez a két esztendő, — hogy ezt a talán szokatlan 

jelzőt használjam, — a magyar történelemnek talán 
legédesebb esztendői. Ezt elmerem mondani ma is, 
mikor újra kigyulladt a világ, —■ mikor nem tud
juk, hogy a civilizáció gyönge gyöpével begyepesi- 
tett vulkán kitörésé nyomán merre ömlik az izzó 
láva. Ezt a két esztendőt piros betűs számjegyekkel 
iktathatjuk az ezer es egynéhány európai magyar 
esztendő sorába, nem csak csodaszép jubileumok 
szent glóriája miatt, hanem azért, mert Budavár 
visszavétele és a Bachkorszak gy szos kimúlta óta
— ismételem : a legédesebb esztendőink.

Miért a legédesebbek ? Két szó mindent meg
mond : magyarok hazajöttek.

Hazajönni. . . haza ... Ez a nosztalgiás magyar 
léleknek az élet telje, — mindeneknek beteljese
dése, — a megváltás üdvössége, mert a legsajgóbb 
szenvedések megszűnése Hazajönni: ez világosság 
fölvillanása, — csillagok ébredése, — napfénynek 
virradása, — s ezért hazajönni — maga az akarat, 
mely messze holnapokra mint magyar hit — meg
világítja a nemzet ismeretien utait

Nem akarom újra fejtegetni, mi történt itt a 
Dunamedencében Tudjuk, mert önmagunk átéltük. 
De sokkal több történt, mint egyszerű történelmi 
esemény 1 Ami itt történt a Dunamedencében, az a 
történelem acéllogikájának isteni kinyilatkoztatása 
volt, — a magyarság középeurópai hivatásának 
ünnepélyes elismerése, — a regi honfoglaló és hon
alapító vezérek intuíciójának, jövőbe látásának, 
bölcsességének és igazságának modern szentesítést 
százados mellőzések es elfeledettség után . . .

Magyarok hazajöttek .. .
Mi, akik hazajöhettünk, visszakaptuk a legdicsőbb 

ajándékot, amit ez a földi siralomvölgy valaha ad
hatott a küzködö, szegény emberisé-nek. Vissza
kaptuk hazánkat — és ez a legmagasabb fogalom, 
amit emberi lángelme kitalálhatott. a haza a 
legszebb fogalom, anvt valaha költő elképzelhetett,
— a haza a gyarlóságok, csalódások és nyomorúsá
gok között az a vonzóerő, melyet csak az álló 
napcsillagokat megállító és a bolygókat köröző 
vonzóerő mértékével lehet mérni.

Nem lettünk volna méltóak arra, hogy átléphes
sük a köznapi szóval határnak nevezett küszöböt, 
hogyha nem hoztunk volna lelkűnkben két mégtartó 
erényt: a magyar hűséget és a magyar becsületet.

Azt mondhatná valaki, hogy ezekről még szólani 
is fölösleges. — mert ha e kettőt definiálni nem Is 
tudja senki, — mindenki érzi.

És én mégis szükségesnek tartom a hazajött 
magyarok hűségéről szólani. mert azt vallom : aki 
mögött még sohasem csapódott be a börtön ajtaja, 
az igazában még sem tudja, mi áz a szabadság ? 
aki életében még sohasem volt lealázott, igazában 
nem tudhatja, mi a büszkeség ? Aki életében még 
sohasem volt kétségbeesett, nem tudja, mi az a 
rendületlen, a makacs magyar bit Akinek még él 
az édesanyja, az nem tudja, mit jelent az Iga2i 
árvaság . ..

Mi magyarok, akiket busz esztendő előtt a jog
talan jusst követelő hamis tanuk hamisításai és 
mézes-mázos ígéretei alapján, — a bosszú mámo
rától elvakult és ezért sötét tájékozatlanságukban 
világtalan Ítélő bírák a borravalóként kiutalt ma
gyar földdel együtt agy ajándékoztak oda, mint az 
ebben a szent földben gyökerező buzakalászokat 
vagy akácfákat, — mi magyarok, akik húsz eszten
dőn át tudtunk várni a nemzet igazságára, mely a 
mi igazunk is volt, — mi megtudjuk mondani: mi 
az a magyar hűség ! ?

Magyar hűség annyit tesz, mint hűség a múlt
hoz, mert ez igy hűség a jövőhöz is.

Magyar hűség annyit tesz, mint mindenkor meg
állani a talpon, mikor az erősebbik le akar teperni.

Magyar hűség annyit tesz, mint szeplőtelen lelki
ismerettel és emelt fejjel belenézni a legsötétebb 
éjszakába, mely fekete gondokat hoz nyugodalmas 
álom helyett, — szeplőtelen lelkiismerettel és emelt 
fejjel, tiszta homlokkal belenézni minden hasadó 
hajnalba, mely nem ígér még reménységeket sem .. .

Magyar hűség annyit tesz, mint — hogy Petőfi 
szavait kérjem kölcsön — „gyalázatában is imádni 
nemzetemet*  — és nem hozzáromlani a kishitüek- 
hez, — nem hozzáromlani azokhoz, kik idegen li- 
dércek után futkosnak, — vagy azokhoz, kik a 
nemzet nagy keres2tutain ingadoznak .. .

Magvar hűség annyit tesz, mint emberfölötti 
szivósággal megállani a vártán, riasztó fenyegeté
sek és csalogató kísértések között akkor is, mikor 
már morzsává fogyott a kenyér, — mikor a büszke 
archoz már-már hozzáér az idegen ököl, — és 
megállani a vártán akkor is, mikor ezt a fájdalmas 
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talponállást nem látja más, mint a néma csillagok,
— mert nincs a közelben Íródeák, aki beirja 
mindezt az aranykönyvbe . ..

Magyar hűség annyit tesz, mint rettenthetetlenül 
rnegállani a jövő vártáján is, — a gyermek mellett, 
mert a gyermek a nemzet egyetlen biztos jövöje ... 
Kitartani ezen a vártán és minden Ave harang
szavánál súgni és újra súgni a kétkedő kis ember
palánta fülébe: gyermekem, ne higyj tanítómeste
reidnek, ne higyj a tankönyveidnek, ne higyj senki
nek, mert nem igaz, amit neked tanítanak ! Gyer
mekem, higyj egyedül elnyűtt apádnak, könnyező 
édesanyádnak, hidd el nekik, hogy a te királyod 
Szent István, — a te fejedelmed Rákóczi Ferenc,
— a te demokráciád a Kossuth Lajos demokráciája. 
Hidd nekik, hogy a te vezéred Hunyady János és 
Kossuth Lajos utáni harmadik nagy kormányzó, ki 
tengerekről jött a hazai földre és ezért a legször- 
nyübb viharokban is érti a kormánykereket for
gatni . . Gyermekem, hidd el, hogyha mi, apád és 
édesanyád el is mennénk örökre, nem temettél 
bennünket idegen földbe, mert a mi föltámadásunk 
már magyar földön lészen . .. Tudd meg, gyerme
kem, hogy a magyar porszem számüzöttei hamvá
val együtt mindenkoron visszatér a magyar földbe, 
az anyaröghöz . . .

— És még mi a magyar hűség ? A magyar hűség 
tudni és hinni. Tudni azt, hogy mikor a világháború 
vulkánkitörései után izzik a vén Európa talaja, — 
mikor két évtizeden át a nagyvilág úgynevezett ve
zető koponyáiban forronganak a balkezes mentő
gondolatok, — mikor Genovában és Locarnóban 
és Genfben es még nem tudom hol, — összeülnek 
frakkos és rendjeles és excellenciás urak, — nevü
ket már elfeledtem, mint ahogy elfeledte maga a 
történelem is, — igen, tudni azt, hogy mikor fórra 
vén Európa gyűlölködése és mindenki össze-vissza 
fegyverkezik, — tudni azt, hogy mindez a tengernyi 
fölrobbanó gondolat és eszmekotyvasztás és kísér
letezés nem más, mint csupán a rossz lelkiismeret 
háborgása azért, amit vétkeztek 1918. és 1919-ben 
az igazság és elsősorban a magyar nemzet ellen. 
Azután magyar hűség, e tudomás alapján hinni 
vagyis várni tudni, mert várni annyi, mint hinni és 
hinni annyi, mint várni tudni, várni, mint a biblia 
betege, aki évtizedekig vár a tó partján, várja a 
meggyógyulást....

De a magyar hűség még mind ennél is több. 
Akkor, mikor az öntudatra ébredt szlovákság el
tolja magától s magyar jobbot, nemzedéke annak a 
szlovákságnak, mellyel a magyar évszázadokon át 
megosztotta alföld kenyerét, — s mely egykori 
szlovákság viszont évszázadokon át megosztotta a 
magyarral minden mártirságát. végigküzdötte olda
lunkon a nagyságos fejedelem harcát, ahogy azt a 
surányi tót vitéz dalolja, — végigküzdötte 1848. 
harcát az idealizmusért, ahogy a branyiszkói fake
resztek becsületesebben tanúsították ferdítő króni
kásoknál, — mondom, akkor, midőn ez az uj 
szlovákság eltolja a magyar jobbot, mert nálunk 
jobbnak ígérkező uj rokont, majd nálunk hatal
masabb patrónust igyekezett találni magának, — 
akkor is legyűrni minden keserűséget, — fegyelme 
zetten visszafojtani minden fájdalmat és bízni 
abban, hogy az emberi összeszokásból mégis csak 
isteni összetartozás is válhatik, — bízni a geográ
fiái egység östörvényében és a gazdasági élet meg
cáfolhatatlan parancsaiban, — a közös múlt csodás 
zománcának törhetetlen fényességében, — legyűrni 
minden heveskedést és készen tartani a meleg 
jobbkezet kézszoritásra, követve a biblia örökke 
győzedelmes tanítását: aki téged kövei megdob, 
dobd vissza kenyérrel: ez az igazi magyar hűség ..

Ez a hűség az Uj Idők kulcsa. Az az aranykulcs, 
mely nekünk magyaroknak megnyitja ismeretlen 
Idők kapuját, mely uj évezred talán — kövérebb 
mezőire vezet. Ez a hűség nevelt beunünket, kik 
túlról hazajöttünk, olyanokká, hogy mi bizony soha
sem nézzük valakinek telekkönyveit és nem szám
olgatjuk az ősöket, — mert csak egyet tudunk, 
hogy mindenki, — legyen az a legnagyobb ur, vagy 
a legszegényebb ördög, — akiben örök mécset 
gyújtott a magyar géniusz, — a mi családunk 
tagja, — a miénk — és mi csak egyet akarunk, 
hogy a mi családunk minél népesebb legyen . ..

De puszta magyar hűséggel még nem lehetne 
valóra váltani az akaratot, mert azt egy másik 
energia, — a magyar becsület acélozza.

A magyar becsület nem a régi módi virtus, mtly 
tüzet szit, és önmaga beleég, — mely kifeszitett 
mellel megy neki a tengerárnak is, mig annak da
gálya el nem söpri, — bizony nem a virtus, mely 
dacos homlokát odatartja a villámcsapásnak is, 
mert hisz a magyar lélek szeret villámlani és ezért 
a villámlással együtt meg is semmisülhet . .. Nem, 
— az igazi magyar becsület nem az ünnepeknek, 
a megszállottságoknak, a verőtenyes napoknak 
becsülete, — meit nekünk a köznap becsülete kell...

Ez a becsület először is annyi, mint összehara
pott fogakkal lenyelni tudni a köznap keservet, 
szúró csalódásokat, visszaszoritani tudni lázadó 
egyéni véleményt, vagy könnyű és könnyelmű kriti
kát, mikor ezt nagy holnap kötelessége igy kí
vánja, — becsület hallgatni tudni, mikor ez a 
hallgatás igazi szántás-vetést jelent. Ne feledjük, 
hogy a magyar föld is némán terem . ..

Magyar becsület az egyetlen és osztatlan ke
resztény erkölcstan, mely hozzáférhetetlen, mint 
maga a dogma .. <

És magyar becsület mindenkor megérteni, hogy 
nem te magad vagy a legnagyobb, a legdicsőbb, a 
legkiválóbb, hanem csak együtt valamennyi bajtár
saddal vagy valaki nemzeted életében I Ezért nyi
tott szemmel kell belenézni a nagy világba és vas
szorgalommal megtanulni mindent, de csak azt el
ültetni odahaza, a mi apáink lélek-televényében ki
sarjadhat ...

Magyar becsület reggeltől estig irigység nélkül 
örülni tudni annak, hogy bárhol is a világon ma
gyar kéz. magyar szerszám, magyar toll, magyar 
elme olyasmit alkotott, ami fajtánknak tiszteletet 
vagy tisztességet szerez, — de felszisszenni, ha 
bárhol is a világon valaki vagy valami a magyar
hoz hozzáért, mert Zrinyi Miklós — a költő is fel
szisszent már: ne bántsd a magyart!

Magyar becsület a világon minden magyart ösz- 
szefogni és összeszedni, megtartani, tengődjék bár 
valahol a Kárpátok gondterhes völgyeiben vagy a 
székely havasokon, kallódjék bár Párizs bulevard- 
jair. vagy Lilié bányáiban, üsse az izzó vasat Dayton 
gyárfalansztereiben vagy döntse az Amazonas ős
erdeiben a minden vénségénél korosabb fatörzseket 
Ne mondjuk e szóval : összeszedni a testvéreket, 
mert e szót annyit halljuk, hogy tompán csendül 
már és elkopott . . . Összeszedni a bajtársakat, 
nevezzük őket e névvel... Magyar becsület tehát a 
határon túlra is minden magyarnak erős kezet nyúj
tani, hogy ne száradhasson el egyetlen magyar gyökér 
idegen talajban, — hogy sudáregyenes legyen a ma
gyar csemete lelki növése, mint a gyönge fácskáké 
is, melyekhez erős karót tűztek, hogy legyen viha
rokban mibe kapaszkodniok.

Magyar becsület dolgozni és dolgozni szivszaka- 
dásig, mert aki egyetlen órát is elpazarolt életéből, 
ezt meg halálos ágyán is sirathatja, — aki egy órát 
is elpazarolt életéből, ezt a magyar nemzet uj ez
redévéből lopta el.. . .

Hiszek az uj időkben, ha együtt küzd a magyar 
hűség és a magyar becsület, mert e kettő édes 
gyermeke az egyetlen magyar biztonság, az Egység, 
amelyre emelem e szent serleget!

Másnap a népművelési bizottság*  
ülésezett dr. Antalija Antal miniszteri taná
csos elnökletévé'. Itt dr. Hankisa János egye
temi tanár értekezett a ku'lurá'is egyesületek 
népművelő szerepéről, majd dr. Sziklay Fe
renc előadása került sorra a SZMKE eddigi 
működéséről és munkájának további szük
ségéről Novágh Gyu'a a Msgyar Népműve
lők Társasága elnöke a népművelés és nem
zetszervezés címen értekezett. A garamvöl- 
gyiek közül Bsluch Imre, Holló Géza és 
dr. Mirtsa Dénes szóltak hozzá as előadá
sokhoz, amelyek a magyar népi művelődés 
leghaarnosabb irányai felé mutattak utat s 
termékenyítő hatásuk az egész nemzet érdé 
két fogják szolgálni.

J2eva vára
JjomGa roskadt fáévá vara, 
Jdarmatozza őszi pára :
(Omló öásfya köperemén
Együtt Hervad virág, remény . . . 
Ddlégis nóta cseng valakol, 
(Dalán csak a lelkem dalol!

Jé) ej, Haj, gyöngyvirág, 
^eljesteli szarkaláG . . .

Dlagysallói rónaságon 
Hallgató sorsot látom,

™(agyar kardok villanását, 
Difiagyar ka Iái Hallgatását . . . 
Jjuruc támad, — Honvéd támad . . . 
tengem meg száz régi Hánat.

%>'j- fíaj- gyöngyvirág, 
I5eljeste(i szarkaláG . . .

fáévá ólait fut a vonat, 
jKifíajifom Gánafomat!
(Ott afíol a feHér Ház áll, 
JitHajítom a Határnál . . .

‘(DÓí leányok, tót legények, 
ffapjátok el: régi ének . . .

''aj, gyöngyvirág. 
(Deljesfeli szarkaláG . . .

fft Hajítom a Ganátom, 
felét szivöól odaadom . , . 
ffapjátok el! akogy zokog, 
DXekiek is lesz 6ánatotok . . .
J3a együtt Hull könnyünk folyvást: 
Dflegöleljük még mi egymást!

^ej, Haj, gyöngyvirág, 
ISeíjesMi sjtarliaíáÉ . . .

(1939 obi. 14-tn, £éva várán.)
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KOLONFÉLÉK^J
— VITÉZI ÉRTEKEZLET LÉVÁN. Bars- 

Hont k. e. e. vármegyék vitézi székkkapitá- 
nya f. hó 30-án d. u. 17 órakor, Léván, a 
m kir. állami Líceum (volt tanitóképzö) által 
rendelkezésre bocsátandó teremben vitézi 
értekezletet tart, melyre a Léva városában 
szolgálatot teljesítő avatott vitézeket rang- 
kü'önbség nélkül meghívja. A Léván állo
másozó vitézeknek az értekezleten való meg
jelenés kötelező. Akadályoztatás az értekezlet 
kezdetéig jelentendő. A megye területén mű
ködő vitézi hadnagyok és avatott vitézek 
megjelenése kívánatos, de nem kötelező. 
Vitézjelöltek, kiknek kérvényei már első fo
kon, a vármegyei vitézi széknél elbírálhatók 
voltak, kü ön névre szóló meghívást kapnak

— VÁRMEGYÉNK ŐSZI KÖZGYŰLÉSE. 
Bara—Hontvlrmegye törvényhatósági bizott
sága akként határozott, hogy a közgyűléseit 
felváltva Láván és Ipolyságon tartja meg, 
minek következtében az őszi rendes közgyű
lés f. hó 23 án, délelőtt 11 órakor Ipolysá
gon, a régi vármegyeház nagytermében lesz. 
A közgyűlést kilenc órakor kiegyűlés előzi 
meg. A közgyűlés napirendjén 08 ügy sze
repel, közte a vármegye 1940. évi költségve
tési előirányzata. A költségvetés rendes 
szükséglete 186.252 (168.736) P, rendkívüli 
szükséglete 180.835 (210.444 P. ebből át
meneti kiadás 127.120, beruházás 53.715 P. 
Kiadások főösszege 367.087 (379.180) P. — 
Rendes bevétetek a (pótadóval együtt) 367 
ezer 87 (334.180), rendkívüli bevételek 367 
ezer 87 (379.180) P. A zárójelben levő szá
mok az 1939. évi adatokat jelzik. Adóalap 
összesen 1,670151, ebből Léva városra esik 
233.683, a községekre 1,436.468 P. Pótadó 
Láva városára esik 22 százalék ; 51 410, a 
községekre : 29.3 százalék : 419.349, összesen 
470.759 P. A költségvetést a pénzügyi bizott
ság már letárgyalta.

— BÁNDY ENDRE ÜNNEPLÉSE. A Lévai 
Kaszinó társasvacrorát rendezett Bándy Endre 
ág. ev. főesperes tiszte'etére. abból az alka
lomból, hogy a Kormányzó Ur kormányfő
tanácsossá nevezte ki. A szépen sikerült 
összejövetel során dr. Korpás László üdvö
zölte Bándy Endrét a Kaszinó nevében és 
meleg szavakkal méltatta a magyarság érde
kében kifejtett odaadó és lelkes működését. 
Majd Kern Oszkár és Heckmann litván mond
tak hatásos pohárköszöntőket az ünnepeltre. 
Végül Bándy Endre szólalt tel és szellemes 
beszédben megköszönte az üdvözléseket. Va
lóban olyan szerettem volna lenni — mondta 
Bándy Endre — amilyen képet a szónokok 
festettek rólam, mindazt akartam és szerettem 
volna elérni, de hogy egy és más nem úgy 
valósult meg, mint szerettem volna, az már 
nem rajtam mu'ott. A Kaszinó nagyszámban 
megjelent tagjai melegen ünnepelték Bándy 
Endrét, aki mindig odaadó lelkesedéssel 
szolgálta a magyarság szent ügyét és ez le
begett a szeme előtt akkor is amikor a Ma
gyar Evangélikus Szövetség keretében küzdött 
a magyar egyházmegye felállításáért, amit a 
cseh kormányhatalom nem engedélyezett.

— PAPIÜLÉS. A lekéri és a hozzá id. 
csatolt lévai rkat. espereai kerület papsága 
Adamcsik Lipót, kerületi esperes alsópéli 
plébános elnökléaével Zselizen, f. hó 11-én 
tartotta őszi ülését igen gazdag erkölcsi és 
nemzetszociális programmal.

— SZÍVGÁRDA ÜNNEPÉLY. Krisztus 
Király ünnepén okt. 29.- éo tartja a Lévai 
Fiú Szivgárda az uj gárdisták felvételének az 
ünnepét. D. e. 10 órai szentmisén áldják meg 
a plébánia templomban azt a díszes zászlót, 
melyet a felszabadulás örömére a stegedi — 
felsővárosi Szivgárda küldött ajándékul. A 
zászlóanyai tisztséget Gaal Gjuláné. m. kir. 
honvédalezr edesneje, vállalta.— D. u.’/( 4 órai 
kezdeltel a Kath. Kör nagytermében a gárdis
ták előadják » Az O.táriszentség hiebőse * c. 
színjátékot, továbbá két irredenta darabot. A 
kis gárdisták mind a délelőtti, mind a délutáni 
üonepségre szeretettel várnak mindenkit. A 
színpadon a múltban szerzett és oly gyakran 
elismert jóbirnevük remélhető'eg most is so
kakat vonz majd az előadás megtekintésére.
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— DÍSZPOLGÁRI oklevelek át
adása. Bori község ■ közelmu'lbsu disz- 
po’gáriivá választotta Jaross Andor felvidéki 
minisztert és béró Msjthényi László felső
házi tagot, az EgyesSIt Magyar Pírt bars— 
honli vérmegyei szervezete elnökét a ma
gyaréig érdekében kijejtelt működésűkért. 
Mér elkészültek a művészi kivitelű dísz
oklevelek s azokat a közeli hetekben nyújt 
jék át Boriban ünnepélyes keretek között.

— GYÁSZHIR. Öivegy alsólieszkói és or- 
dódi Ordódy Endréné, sz. váradi Srakmáry 
Mariska, éleiének 70. évében, rövid szenve
dés után ebunyt. Már régebben cukorbeteg
ségben szenvedett, amihez újabban szivgyöti- 
geség járu’t s egy hirtelen jött roh<m meg
ölte. A megboldogul, Ordódy Endrének, a 
lévai járás egykori főazolgabirájsnak volt az 
özvegye és a háború előtti időben élénk részt 
vett a város társadalmi életében és mozgal
maiban Halálát kiterjedt rokonság gyászo'ja. 
Földi maradványait f. hó 18 án helyezték 
örök nyugalomra nagy rési vét mellett.

— UJ SZÁMVEVŐSÉGI FŐNÖK. A 
belügyminiizter vitéz Gulyás Patt, akit Sze
gedről ideiglenesen Léva városához főszám
vevőnek rendelt ki, visszahelyezte Szegedre 
és a lévai számvevőség vezetésével Szabó 
Lászlót bizta meg Kalocsáról.

— EGYHÁZI HÍR. A hercegprímás M«r- 
kovics Karoly aegédlalkészt Verebélyröl Nagy- 
surányba hitoktatónak s V-rebélyre káplánul 
Horválh József ujmisést és Pogonyi Titor do
rogi bányalalkészségi káplánt Lávára bitokta 
tónak rendelte

— VADŐRI VIZSGÁK. A Földművelés
ügyi Miniszter kellő számú jelentkező ese
tén vadőri szakvizsga megtartását rendelte 
el. A szakvizsga Gödöllőn a m. kir. Vadá
szati Hivatalnál fog 1940 évi február hó
12-14  közötti időben megtartatni. Az erre 
irányuló kérelmek december 15 ig benyuj-' 
tandók a földművelésügyi minisztérium Va
dászati osztályába. Bávtbb felvilágosítással a 
lévai m. kir. erdófelügyelöség sro'gál.

— AZ OR1ENT VEZETŐSÉGE kéri a t. 
közöméget, hogy tekintettel a vasárnapi elő
adások iránt tapasztalt nagy érdeklődésre, 
jegyeit elővételben szíveskedjék beszerezni, 
miáltal elkerühstő lesz a pé íztárnál a hosz- 
szas várakozás. Egyben arra is kéri a hely
beli közönséget, hogy a vidéki nagyszámú 
látogatókra való tekintettel a h Uköznspi elő
adásokat legyen szives előnyben részesíteni.

— MIKOR LESZ REND A LÉVAI PIA 
GON ? Szerdán egy vidéki termelő több zsák 
almát hozott be a lévai piacra. 15 fillérjével 
árusította kilóját. Csakhamar megjelentek a 
kofák — reggel 7 óra volt — és könyökkel 
laszigálták el a háziasszonyokat az almától 
és ők vásárolták meg a gyümö'csöt. Később 
már 30 fillér lett az alma ára! Úgy látszik, 
hogy többszöri felszólítás ellenére sincs meg
felelő ellenőrzés a piacon, mert a szabály 
értelmében piaci árusoknak caak kilenc óra 
után lsnne szabad vásáro'ni. A kofáknak is 
élni kell, jól tudjuk, de ne a közönség elől 
kapkodják el az árut, hogy pár perc múlva 
már 50—100 százalékkal drágábban áru'ják, 
hanem menjenek ki a falvakba a termelőhöz, 
vásároljanak ott és hozzák bs a városba. 
Ez lenne a tisztességes kereskedelem, de 
amit ők csinálnak, az közönséges árdrágítás. 
Pár nap előtt a tojás ára még nyolc fillér 
volt. Egyszerre eltűnt a tojás a piacról, azt 
mondták, hogy nem tojnak a tyúkok. Később 
12 fillér lett a tojás ára. 12 fillérért ügylét
szik hajlandók tojni, mert már van elég to
jás a piacon.
MI VAN A LÉVAI NŐIPARI ISKOLÁVAL? 
Teljes taníri karral működik. Szaktanárnöje 
a következő képesítésekkel rendelkezik: érett
ségi, nöipariskola szakvégzettség; mesteri 
öklévé', tanári oklevél: tanonciskolához, pol
gárihoz, gimnáziumhoz, tanítóképzőhöz és 
nöipari szakiskolához. Eiidöszerint az or
szágban csak 4 ilyen tanerő van. Az inté
zet ügyét a polgármester ur a város első 
vezetőemberéhez méltóképen a szivén viseli 
s a po gári isk. megszűnő szlovák osztályéi- 
bsn helyezte el. Kifejlődés esetén az iskola 
képes lesz magát eltartani amit többé-ke- 
vésbbé máris megtesz Tanulói d. e. járnak 
iskolába d. u. szabadok, Nyáron 2 hónapi

EMLÉKEZZÜNK I
1914 október 21. Ezen a napon Dely János, volt 

ungvári 65 közös gyalogezredbeli szakasz, ezetö a 
Jaroslau környéki Rudniknál az ellenség kereszt
tüze és elővigyázatossága ellenére nagy merész
séggel elörehatolt egy futóárokig, amelyben egy 
orosz osztag gyülekezett, itt ekrazitaknát dobott 
az árokba és ezzel az ellenség tömör soraiban 
nagy veszteséget okozott. Az arany vitézségi érmet 
kapta jutalmul.

1915 október 21. Kimagasló személyes vitézléssel, 
elszánt és ügyes vezetéssel tűnt ki Tarnay Árpád, 
volt debreceni 2. hovéd huszárezredbeli tartalékos 
főhadnagy a Stochod és Styr folyók közében le
folyt harcokban. Ezen a napon szakaszát meglepő 
gyorsasággal az oroszok oldalába vezette, ott 
tűzzel rajtuk ütött és támadó lővészosztályunk felé 
szorította őket. Ennek köszönhető, hogy több mint 
100 orosz fogságunkba esett és három géppuskát 
zsákmányoltunk. A III osztályú katonai érdemke
reszt lett a jutalma.

szünidő. Insslodáa nincvtn. Ha Léván vé
geztek, tanulhatnak az iparművésze'in, ahol 
textil, divatlaptervezők lehetnek és tanítói 
oklevelet nyernek, amely iparostanoncisko- 
léhoz, nöipariskolához és ipirrajziskolához 
jogosit. Film vállalatok ruhatervezéséhez ii 
képesítést ád. Az intézet a jövőben olyan osztá
lyokat nyit, amelyek érettségizni ii fognak. 
Természetesen ezek a tanulók gyakorlati 
képzéat is kapnak Az érettségi gyakorlati 
föisho'ákra jogosit. Felvételre 24 tanu'ó je
lentkezett s a fele iratkozott be. Mégis tis 
hitüekre az intézetnek szüksége nincs. Akik 
oda jönnek, legyenek annak lelkes harcosai 
úgy a tanár, mint a tanítvány egyaránt. 
Giál Dezső.

— MEGALAKUL A VÁRMEGYEI GAZ 
DASÁGI EGYESÜLET. Iimerotes az a tény, 
hogy a Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 
1923-ban Láván megtartott közgyűlése oly 
ér'elmü határozatot hozott, hogy tekintettel 
a "cseh megszállás következtében előállott 
változásokra és intézkedésekre, amelyek az 
egyesület müködéséie bénitólag hatottak, az 
egyesület működését a megszállás idejére 
felfüggeszti. Egyben utasilotta az egyesület 
igazgatóját, hogy a cseh megszül és megszűn
tével az egyesü'et működésének újbóli felvé
tele céljából a szükséges lép lseket tegye 
meg Krajlsik Jsnő igazgató ezen határozat 
alapján kezdte meg az egyesület újbóli meg
szervezését a felszabadulás elaö napjsiban, 
de mivel akkor a felszabadulással járó át
szervezés nagyobb problémáinak megoldásai 
sürgősebbek voltak, a Gazdasági Egyesü'et 
megszervezését elhalasztották. Amint most 
értesü ünk, ez a munka a napokban fog 
megindu'ni és a mintegy száz éves muitu 
szervezet ismét áldásos működést fejthet ki 
Bari-Hont megye gazdái között.

— A SZŐLŐHEGYEK SZEREPE a Fel
vidék magyar történelmében címen a kassai 
rádió f hó 27-én 1105 órai kezdettel köz
vetíti Koperniczky Kornél lévai vonatkozású 
előadását.

— IGAZOLT EGY KÖZSÉGI PÉNZTÁ
ROST A MAGYAR BÍRÓSÁG. Juhász István 
garamlöki gazdálkodó a községi pénztáros 
teendőit látta el községében. 1934 november
17—én éjjel — mint azt akkor jelentettük— 
ismeretlen tettesek átfűrészelték a községi pénz
tár ablakának rácsát s kifosztották a pénz
társzekrényt a 16343 csehszlovák koronát el
vittek s elvitték a pénztárosnak egyéb értékeit 
is. A csehszlovák csendőrök kezdettől azon 
igyekeztek, hogy erős nemzeti érzéséről ismert 
pénztárost minél jobban belekeverjék az ügybe. 
Azt aütötték ki rá, hogy önbetörést követett 
el, hivatali sikkasztásának lep'ezésére. A nyo
mozás során sok látszólagos bizonyitékot 
gyűjtöttek össze Juhász ellen Juhász megté
rítette a község kárát, mégis megindult el
lene az eljárár. A volt komáromi kerületi 
bíróság a csendőrség vázrajzai a a azakérlői 
vélemény alapján megállapította, hogy Ju
hász önbetörést követett el és sikkasztásban 
mondta ki bűnösnek, ezért hatbavi fogházra 
ítélte, de az Ítéletet felfüggesztette két évre. 
Ettél az ítélettel azonban a csah csendőrök 
nem voltak megelégedve a tervszerű kihívás
sal Juhászt egy becsfllctaértési ügybe kever
ték bele a igy Juhász a két év alatt újabb 
bűncselekményért kellett, hogy feleljen. A 
kerületi bíróság igy a feltételeiéi büntetés 

kitöltését is elrendelte. Et ellen Juhász tel 
folyamodással élt. Közben bekövetkezett a 
viszicsMolás, Juhász ügye uj tárgyalás alá 
került. A magyar biróság megállapította, 
hogy a nyonozó hatóságok elfogultan visel
kedtek a községi pénzlárossal szemben, bi
zonyíték nincsen tr.egfe'elő s igy Juhászt 
felmentették.

— JAROSS ANDOR MINISZTER CiKKE dlszitl 
az „Országjárás" lévai számát, amely képekben és 
Lehoczky Brúnó dr. polgármester interjújában, 
Schubert Tódor vezércikkében, Féja Tibor és Ko
perniczky Kornél érdekes cikkeiben mutatja be 
Lévát. Az „Országjárás" példányonként húsz fillér. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Bpest, IV. Párisi u. 1.

— „A vidám adakozót szereti a jó rsten.“ A lévai 
gimn. Sz. István király Mária kongregációja ezúttal 
is háláját fejezi ki a vidám adakozóknak, akik 
zászlószög vásárlással könnyítettek gondunkon és 
lehetővé tették, hogy december 8-án felszenteljük a 
zászlónkat. — A kongregáció tisztikara.

— A LÉGOLTALMI LIGA lévai csoport
jának szeptemberi tanfolyamának hallgatói 
által összeadott pénzösszeg maradványát, 
4.02 P t a csoport pénztárának adomá
nyozták Az elszámolás ugyanott megtekint
hető. — A lévai zárdái iskola növendékei 
18 P szives adományt juttattak a Ligának. 
Az adományokért köszönetét mond a Veze
tőség.

FOGÁSZATI HÍR. Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy betegségemből felépülve, 
ismét dolgozom. Műfogsorok, fogtömések. Porcellán 
arany és „Wipla" (rozsdamentes acél) hidak, Jacket 
(porcellán) koronák elsőrendű kivitelben készülnek. 
BÁZLIK MIHÁLY áll. vizsg. fogász.

GYÜMÖLCSFÁT, rózsát, díszfát, díszcserjét, fe
nyőt és évelővirágot, fajtaazonos legjobb minőség
ben, méltányos árban SCHRIKKER SÁNDOR fa
iskolája. Alsótekerespuszta, u. p Lepsény szállít. 
Kérjen árjegyzéket.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések : Zamboj János Pleva Mária fia Béla 

János — Székely István Mészáros Gizella leánya 
Lenke — Mátéffy Klára leánya Márta Mária — 
Tonhaiser László Baska Terézia leánya Erzsébet 
Terézia.

Házasságok : Kronka Sándor rk. Laczkó Margit 
rk. — lenei László rk. Tokár Erzsébet g. kai. — 
Fábián Pál ev. Noszkovics Mária rk.
, Halálesetek: Özv. Oszuska Jánosné szül. Beiuch 
Éva 81 éves — Bukrotyin Józsefné szül. Juhász 
Paula 49 éves — özv. Ordódy Endréné szül. Szak- 
máry Mária 70 éves — Szendrei József 9 éves.

l/'i. é2ös füS£ő viilanylám
l\Gt“nörOrn pát vennék, Petőfi u. 17.

1164

rí I * modern hálószoba, konyhabútor, 
Cl 600 képek, háztartási cikkek, szerviz, 
csillár, befőttek, lekvárok, üvegek, katlan, 
varrógép, ágynemű elköltözés miatt azonnal. 
Kisfaludi utca 10. Tóthné. 1165

Felsőpél község keres komoly bél löt 
a községi vendéglőbe. Felté

telek megtekinthetők a községi bírónál vagy a
körjegyzői hivatalban. 1167

üzlet áthelyezés!
Alulírott tisztelettel értesitem a 
mélyen tisztelt vevőimet, hogy 

ÜZLETEMET F. HÓ 25- TÖL
AZ OZMÁN-TÉRRE, A HIRSCHLER-FÉLE 
ÜZLETHELYISÉGBE - HELYEZEM ÁT. 

Kérem a mélyen tisztelt vevői
met, hogy pártfogásukkal tovább
ra is megtisztelni szíveskedje
nek. Előre is biztosítom a m. t. 
vevőimet, hogy pontos és szolid 
kiszolgálásommal óhajtom to
vábbra is jó hírnévnek örvendő 
üzletemet vezetni. — A mélyen 
tisztelt vevőim szives pártfogá
sába ajánlva magam, marad
tam kiváló tisztelettel:

KEUSCH ISTVÁNNÉ
VEGYESKERESKEDŐ.
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— AZ ADÖFELEBBEZÉSEK. JsmBrnünk 
kell ut körülményt, hogy ei uj magyar adó
ztat rendszerben a felebbezési terminus cink 
15 mp. Tehit a fizetési meghagyásokat a 
kéabeaítéatól számítóit 15 napon belül kell 
megtelébbszui Írásban, az adófelazólatnláei 
bizottsághoz cimezve. A telebbezés bélyeg
mentes " és m. kir. adóhivatal iktatójában 
nyújtandó be. A felebbaziseket az adófel
számolási bizottság intézi el. A felebbezfi 
kívánságé'*  a (eletbszéei tárgyalásra az adó
fizetőt is meghívják. A felebbezési bizottság 
9 tagból áll, melyben a kereskedelmi ipari, 
mezőgazdasági és ügyvédi ksmara egy-egy 
delegá t tagja is résitvesz. A telebbezés rész
ben fizetési haladékot képez. Vagyis pl, ha 
valaki 1000 pengő adóalapot Aliit be vallo
másába, de azt a kivotő hatóság felemeli 
2000 pyogórp, a fqlebbezés csak a bevallott 
1000 pengőn felüli összeg után járó adó tekin- 
tetében nyújt fizetési haladékot. A bevalott 
összeg űién járó adót a törvényes terminuson 
belül meg kell fizetni.

— TÉLI GAZDASÁGI ISKOLA. A gazda
ság és kertészet minden ágában való alapos 
kiképzésre a fö'dmivelésügyi minisztérium 
Párkányban téli gazdasági iskolát állít fel, 
amely ez év novemberében megnyílik. A tanul- 
mápyi idő két té'en át novembertől márciusig 
tajf. FelvehstŐk gazdálkodók fiai, akik 16-ik 
életévüket betöltötték és az elemi iskolának 
legalább 4 osztályát elvégezték. Vasútállomás
hoz közét lakó tsru'ók kedvezményes vsauti 
diákbérlettel járhatnak be. távolabb lakókat 
a községben helyezik el. Tandíj nincsen, kö
telező azonban a két évre szóló tankönyv 
megvétele, ára 6 pengő, egyeusapka kb. 3 
pengő és kb. 3 p ngő apróbb díj évenkinti 
fizetése. Ejyéb fizetnivaló nincsen Jelentkezni 
mielőbb kell, mert az első évre csak meg
határozóit számú tanulót vehetnek fel Jelent
kezni lehet Birtossik Bála gazdaaági tanárnál 
( Esztergom, Baross ■ ut 9. Telefon: 209.), 
ahol bővebb felvilágosítás nyerhető.

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznal Léván Áramnélkül gyönyörű.

Vármegyénk 
közigazgatási bizottsága 
f. hó 13 án Koczor Gyula főispán elnökleté
vel tartotta havi ülA0t. Az yliipáui jelent^ 
lelkes szavakkal emlékezett meg Ipolyság 
fogadalmi ünnepéről é? a Magyar Kulturált 
Egyesületek O.-szágós Szövetségének lévai kös- 
gyül^Aről. Mijd bej?lent^ue, hogy az elteli 
három hét alatt a főispánnal és a számve
vőséggel együttesen megvizsgálták az ipoly- 
ságiésa lévai főszolgabírói hivatalokat, va
lamint az ipolynyéki, ipolysági éa a nagyaal- 
lói Jegyzői hivatalok ügyvitelét, vagyán és 
pénzkezelését. Bár a vizsgálatok lényegesebb 
hibákat állapítottak meg, V megtorló intéz
kedésektől eltekintettek, de gondoskodtak a 
kifogások és észrevételek megszüntetéséről.

A törvényhatósági bizottságnak határozata 
szerint a törvényhatósági bizottságnak rendes 
őszi közgyűlését f. évi augusztus 20 és 
szeptember 10. között kellett volna meg
tartania. ■

Ennek dacára a közgyűlés összehívása 
iránt a főispánnak előterjesztést nem tett, 
mert az 1940 évi költségvetést, illetve a 
vármegyei pótadó százalékát a közgyűlés 
amúgy sem tudta volna megállapítani, miután 
az adóalapok addig teljesen kidolgozva nem 
voltak. Miután most már ezek a munkálatok 
is el vannak végezve, — a törvényhatósági 
bizottság közgyűlésének f. hó végére ' való 
összehívása iránt előterjesztést tesz.

Esztergom vármegye közigazgatási bizott
sága feliratot intézett a Kormányhoz, amely
ben azt kérte, hogy a Felyidéji megszállása 
előtt magyar szolgálatban állott, de a cseh
szlovák uralom Utál nyugdíjba küldött és 
most raaklivált községi alkalmazottak fizetési 
osztályba sorozásánál a nyugdíjban töltet 
idő baszámitassák. Esztergom vármegye köz- 
igaxgztálii bizottsága határozatának támoga

tását vármegyénk közigazgatási bizottsága is 
plhatározta.

A tiszti főorvos jelentése szerint Bars- 
Hopt m. közegészségügyi állapota szeptem- 
t>er havában kielégítő Volt, összesen 84 he- 
venyferlSző megbetegedés került észlelés alá, 
fbben a tífusz vezetett 25 megbetegedéssel, 
ősszel a tífusz megbetegedések emelkednek, 
a múlt hónappal szemben tiz az emelkedés. 
A szükséges helyeken a védőoltást elrendel
ték és a szükséges egyéb intézkedéseket is 
megtették. Egyes orvosok hevenyfertőző be
tegeket gyógykezelés céljából rendelőjükbe 
idézlek, mivel a fertőző megbetegedések ter
jedését elősegiák. Ez ellen a kellő intézkedés 
megtétetett. Ipolyságon a község kezelésében 
levő mentősutó üzembe helyeztetett. A vár
megye területén hét Z ildkeresztes egészség
védelmi szolgáiét és két Stefánia csecsemő 
tanácsadó működik. A Zöldkeresztes tanács
adáson megjelent nyolcvan terhei nő, 704 
creciemő, 638 kisgyermek, 82 gümőkóros, 26 
ntmi és 179 egyéb beteg. A védőnők 2269 
családot látogattak meg. A Stefánia tanács
adásán megjelent 93 terhes nő, 330 csecsemő 
és 167 kisgyermek, a védőnők 297 családo) 
látogattak meg. A cukor- és tejakció folya
matban van.

A főállatorvos jelentése szerint sertéspestis 
két járás, 6 község 44 udvarában, sertésor- 
bánc hr:m járás 5 község 5 udvarában, 
baromfikolera egy járás 2 község 12 udva
rában van. Állatkivitel a lévai és verebélyi 
járásból Námetausztriába és O aazországba 
149 vágómarha.

A pénzügyigazgató jelentése szerint az 
adók legjobban a lévai és verebélyi j írásban 
folynak be, ahol a szlovák lakosság is ren
desen teljesiti állampolgári kötelességéi.

A gazdasági felügyelőség jelentése szerint 
a mezőgazdasági munkákra kedvező az idő, 
jó lett volna, hogyha a busa vatőterületet 
ciökkentették volna a gazdák. A korai veté
sek szépen kelnek. Ahol hiány lenne mun
kásokban, a gazdák kaphatnak segitaégül 
katonai fogatokat és lengyel menekült mun
kásokat A minisgtgrium és az őrse, törzs
könyvelő bizottság kiküldöttjei törzskönyvelő 
birálatokgt tartottak az oroszáéi cukorgyár 
és a lévai uradalom tefunészeteiben, továbby 
a kgt Srecae kisgazdáinak tenyészeteiben. 
Örömmel állapították meg, hogy a tovább
fejlesztésre meg ven a kivánt anyag. Jelenleg 
az ipolysági járásban folyilf a törzskönyve
zés. Kívánatos lenne a vármegyei szarvaf- 
marhatenyésztő egylet megalakítása.

Az államépitészeti hivatal főnökének jelen
tése szerint az utiszemélyzet túlnyomórészt 
az útfenntartási munkákkal foglalkozott, majd 
beszámolt a folyamatban levő és bevégzatt 
ut és hídépítésekről. A léva-szántói utón épült 
hid'rövidesen átadftik a forgalomnak. További 
ut- é> hídtervezések folyamaiban vannak.

A tanfelügyelő többek között bejelentette, 
hogy ez áll. el. iskolák túlzsúfoltságának meg
szüntetésére előterjesztést tett. A miniszter 
elrendelte, hogy minden tanító köteles a la- 
venteképzésben és a levente egyesületek irá
nyításában részttenni.

SPORT
LTE KOMÁROMI FOOTBALL CLUB II. 

2:0 (1:0) biró: Veres Érsekújvár. Az LTE 
rendes összeállításában, a balszélső helyén 
Antallal állt fel. Az első félidő elején erős 
a küzdelem. Ezután mindinkább kidomborodik 
az LTE fölénye, de csatárai nem tudnak 
eredményesek lenni. A 40. percben Horváth 
II. kapásból gyönyörű bal felső sarkos lövés
sel megszerzi a vezetést. A második félidő
ben a játék ellaposodik, csak néha lángol fel. 
Halász kiszökik és 5 méterről védhetetlenül 
vágja a hálóba a labdát. — Ezután mindkét 
csapat beletörődik az eredménybe, az iram 
lassú, az eredmény nem változik. Az LTE 
legjobbjai: Dohány kapus, Ocsiak, Németh 
II. é^ Halász.

MA AZ LTE Ipolyságon játszik revanche 
mérkőzést. — A csapatot többen fogják ef- 
k isérni.

Altiszti (tisztesi) rendfoko
zatot viselt személyek iga

zolása.
A Honvédelmi Miniszter Ur elrendelte, 

hogy a visszacsatolt területekkel együtt visz- 
szakerült mindazon altiszti (tisztesi) rendfoko
zatot viselt személyek, akik az alább felsorolt 
1 —3 pontok alatti csoportokba tartoznak 
igazoló eljárás alá vonassanak:

1. Azok, akik a volt csehszlovák hadsereg
ben és csendőrségnél az elmúlt 20 év alatt 
mint rangosztályba nem sorolt havidíjasok 
és önként továbbszolgáló altisztek tényleges 
katonai, vagy csendőrségi szolgálatot vállaltak, 
tekintet nélkül korukra, rendfokozatukra és 
arra, hogy ezt megelőzőleg a régi hadsereg
ben, vagy csendőrségnél is, szolgáltak-e vagy 
sem.

2. A volt csehszlovák hadseregből és 
csendőrségtől származó és a csehszlovák 
kincstártól valamilyen ellátást élvezett (pl. 
nyugállományú) rangosztályba nem sorolt 
havidíjasokat, továbbszolgáló altiszteket és 
tiszteseket.

3. A volt cs. és kir. hadseregből, a hadi
tengerészetből vagy a m. kir. honvédségből 
vagy a m. kir. csendőrségböl származó rang
osztályba nem sorolt havidíjasokat és önként 
továbbszolgáló, továbbá csendőr altiszteket, 
akik a volt csehszlovák hadseregben, vagy 
csendőrségnél tényleges szolgálatot nem vál
laltak, tekintet nélkül korukra és rendfokoza
tukra, valamint arra is, hogy a csehszlovák 
kincstártól valamilyen ellátást élveztek-e, 
vagy sem.

4. A fenti 1—3 pontok alá nem tartozó 
altiszti, vagy tisztesi rendfokozatot viselt sze
mélyeket (régi tartalékos legénységet) nem 
kell igazoló eljárás alá vonni.

Ugyancsak nem kell igazoló eljárás alá 
vonni a fenti 1. pont alá tartozók közül azo
kat, akik már átképzésen részt vettek 
és ennek eredményeként úgy igazolásuk, 
mint pedig rendfokozati ügyük elintézést 
nyert.

Felhívom a Léva város és járás területén 
lakó 1—3 pontok alatt felsoroltakat, hogy az 
igazolás lefolytathatása végett még f. évi 
október havában a m. kir. Léva-i járás ka
tonai parancsnokságánál (Léva. Vármegyeháza 
II. em. 8. sz) személyesen jelentkezniük kell, 
amiért is már most szerezzék be személy
azonossági és illetőségi okmányaikat, a volt 
rendfokozatot, kitüntetéseket és polgári fog
lalkozásukat feltüntető igazolásaikat.

A jelentkezési határidőt dobszó utján te
szem közhírré.

Léva, 1939 évi október hó 19-én.
BIHARI FARAGÓ ÖDÖN alezredes, s. k. 

járási katonai parancsnok.

Léva megyegyei város polgármestere.

8856—1939 — Il-Ba. szám.

Tárgy: A faiskolai termesztvények 
forgalomba hozatala.

Hirdetmény
Az 1938. évi XXXI. t c. és a 124 000- 

1939. F. M. számú végrehajtási utasítás ér
telmében uj kereskedelmi faiskola létesítésé
hez, valamint a már meglévők üzembetartá
sához a Földművelésügyi Minisztérium enge
délye szükséges. Amíg ezen igazolvány a 
faiskola tulajdonos birtokában nincsen, addig 
a további telepítést meg kell szüntetni. Úgy
szintén ez év végéig csak az hozhat forga
lomba gyümölcsfákat, aki erre az elöljáró
ságtól megfelelő igazolványt nyer.

Bővebb felvilágosítást a városgazdái hiva
talban nyernek az érdeklődők.

Léva, 1939 október 14.
VOJTÁS 

polgármesterhelyettes — 
főjegyző.
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Léva megyei város po'gármestere. 

493—1939. adóh. szám.
Tárgy: Őstermelői bizonyítványok 

kiadása.

Hirdetmény
Tudomására adom az érdekelteknek, hogy 

az őstermelői bizonyítványok a városi adó
hivatalnál (templommal szemben) földszint 
29. sz. alatt szerezhetők be naponta d. e.
8- 9 óra között.

Őstermelői bizonyitvány csak azon lévai 
lakosnak lesz kiadva, ki saját terményét viszi 
a piacra, vagy azt árusítja. Az őstermelők 
csakis az őstermelői bizonyítvánnyal árusít
hatják terményeiket.

Léva, 1939 október 13.
VOJTÁS 

polgármesterhelyettes — 
főjegyző.

n l.l I ■ • két utcai szoba, kony-Doitneiyiseg, ha, spajz, nagy üve
gezett előszoba, virágos- és veteményeskert 
kiadó. Bővebbet: Horthy Miklós ut 28. 1159

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.
\/. . okmányaira! Foto-kópiátvigyázzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

Ház,
Léván.

lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó.

Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél,
1054

15 éves külföldi prakszis után haza
térve, női szabónő, házaknál

munkát vállal, Duchony Józsefné, Bethlen 
utca 37. sz. 1128

2 szoba előszobával, irodának 
, garzon lakásnak nov.

vagy
1-töl,

1129
két üzlethelyiségpedig azonnalra kiadó a Munk-
házban, Verböczy-tér 1.
II, .. . , vállalok elemisták és
naZltanitaSt polgaristák részére.
Czibulka Edith, Horthy ut 67 szám. 1151

A I kiadó üzlethelyiség Bem utca
/AZOnnal 10 alatt. Érdeklődni lehet ott.

1154

I I • ... .. | ajánlkozik kö-Hazvezetőnőnek zépkoruínt no 
november 15-étöl, vidékre is megy. Cim a 
kiadóban. 1156

ki • L I jutányosán eladók. Bányai I., IVieneK Bottka utca 11. 1157

Neufeld-Schoeller uradalom
házhoz szállít finom friss tejet, naponta 1 liter 
— 20 fillérért. Nagybani eladás. Megrendelni 
lehet Neumann Izidornál vagy a tejesnél. 1158 
|/_____| megvételre kisebb házat kert- ixeresek tel, cim a kiadóban._____ n60
PV___ r.__ __ vacsora szombaton azDisznótoros Iparos Körben. H61

T 11 bőr és libamáj vidéki bevásárlására 
IOII, szakértelemmel biró keresztény sze

dőket keres Hutiray János, Honvéd u. 7. Léva.

GF0NT0SAB8

trOetker !-
__ SUTOPOR

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy önállósítottam m&gamat. Vál
lalok minden e szakmába vágó 
munkát, cserépkályhák átépítését, 
tisztítását, samottozását. Úgyszintén 

ujkályhák megrendelését 
jutányos áron, 
garancia mellett vállalom.

Kérem a n. é. közönség szives 
pártfogását. Maradtam tisztelettel: 

DOHÁNY
András kályhásmester, Léva
Horthy Miklós-ut 21. szám alatt.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a volt Grünhut féle 

ÚRI- ÉS HÖLGY 
FODRÁSZATOT 
a megszokott személyzettel e hó 9-től 
átvettem. Főtörekvésem oda irányul, 
hogy a n. é. közönség legnagyobb meg
elégedését kiérdemeljem, előzékeny és 
kifogástalan kiszolgálással. — A n. é. 
közönség szives pártfogását kérem. 
— Maradtam hazafias tisztelettel: — 

GÁPEL 
JÁNOS 
FODRÁSZ.

Lőpor és 
robbantószer 
áruda
Vadászfegyverek és töltények, 

kerékpárok,
varrógépek, 

gramafonok és 
lemezek, 

legújabb felvételek. Vadászati 
és halászati cikkek

BAR0SKA LÉVA
Horthy Miklós ut 43. Tel. 130.

Szakszerű javító műhely 
Csepel varrógépek előnyös fizetési 

feltételek mellett kaphatók

Megérkeztek!
az uj rádiószezon 
legmodernebb íí

RÁDIÓI I

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték

l.oszt. sorsjegyek
is már kaphatók !!

TUNGSRAM
WWTOK1

LÁMPÁVAL

Mindszentekhez
élő- és műkoszoruk legszebb kivitel
ben, valamint üres, duplakoszoruk 
mohából, virág nélkül, már előre meg
rendelhetők igen olcsó árakon:

Orbán
virágüzletben, Léván.

ORIENT S®
Október 22-én, vasárnap 2 órakor (filléres 

helyárakkal), 4, 6 és negyed 9 órakor 
utoljára újabb magyar sikeres filmremek

A PUSZTAI 
KiRÁLYKISASSZONY
A főszerepben : Csortos Gyula, Szörényi 
Éva, Bilicsi Tivadar, Várkonyi M. stb. 

Magyar világhiradó.

Október 23—24—25. Hétfőn, kedden, szerdán 
6 (fill. helyárakkal), negyed 9 órakor

MARCO POLO 
KALANDJAI
A halhatatlan velencei világjáró ka
landjai a Mennyei Birodalomban. Fő

szereplők : Gary Cooper, Sigrfid Gurle, Binie 
Barnes és még 10.000 szereplő. - Fox Híradó

Október 26—27—28—29. csütörtök
től vasárnapig a magyar filmgyár
tás igazi legnagyobb büszkesége !

BORS 
István

A legjobb és legnagyobb magyar 
film. — Főszeiepben: Páger Antal 
Jegyek elővételben már kaphatók.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


