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Urunk 
és kormányzónk 

fenköltlelkü hitvese, a szegények és 
elesettek gyámolitóji vitéz nagy
bányai Hoithy Miklósné ez évben 
is bekopogtatott hozzánk. Jött az ö 
angyali jó szivével s az irgalmas
ság cselekedeteire figyelmeztetett : 
az éhezőknek ételt adni, a ruhátla
nokat felruházni. Ez a nemes em 
berbaráti figyelmeztetés immár több 
mint tiz éve hangzik el minden 
esztendőben s kormányzónk hitve
sének adakozásra hivó hangja eddig 
még soha sem volt pusztába kiálló 
szó. Az ö újra és újra megismételt 
segélyakcióinak kö-zönheiö, hogy a 
megcsonkított Magyarország leg
szegényebbjei és legelesettebbjei is 
idejekorán megkapták, a tél fagya 
előtt, a lehető gyámolitást.

Az ország megnagyobbodása foly
tán megsokasodott a száma a se
gélyezésre szorulóknak i=. A szó 
ciális jólét kifejlesztése, az emberi 
életnek boldogabbátéteie, elsősorban 
állami feladat, amit intézményesen, 
törvényekkel kell rendezni s az 
utóbbi idők ilyen irányú munkáját 
tekintve, nincs is semmiféle pana
szolni valónk. Magyarország az adott 
viszonyok között gyors tempóban 
igyekszik mindent megtenni, hogy 
a mulasztottakat pótolja s felké
szüljön társadalmilag is a jobb 
gazdasági és szociális élet céljaira. 
De bármennyire is állami feladat a 
nép boldogulásának elősegítése, sze
gények és nyomorgók, a gyámo- 
latlanok és elesettek felkarolása, a 
társadalomnak is meg kell tenni 
kötelességét.

Ennek a segélyezési akciónak áll 
az élén országgyarapitó Kormány
zónk hitvese, aki a ,,szenvedő em
beriség és ínségesek" nevében kérő 
szóval fordult a magyar társada
lomhoz. „Nagy a nyomor, sok a 
segélyreszoruló és sok a szenvedő" 
— mondja felhívásában Magyar
ország legelső asszonya s szivbe- 
markolóan hangzik felénk szava:

— „Adjanak kérem, minél előbb 
és minél többet".

A megnagyobbodott ország na
gyobb áldozatot is kíván, mert több 
lett országunkban a szegény és 
segitésreszoruló ember. Számuk kü
lönösen megszaporodott azáltal, 
hogy húsz esztendei rabságból ke
rültek vissza sokan, akiknek e két 
évtized leforgása alatt a kifosztás, 
elszegényités és gyakran a meg- 
ostoroztatás és börtönzés volt osz-

Bars—Hont vármegye közgyűlése bizalmát 
fejezte ki a kormány iránt

Bari—Hont vármegye ősti közgyűlését a 
paritásos megegyezés alapján I hó 23 án 
Ipolyságon tartotta.

A barsi rész törvényhatósági bizottsági 
tagjai nagyszámban jelentek meg a közgyű
lésen, számuk jóval felülhaladta a honfiakét. 
A barsiak ilyen felvonulása e történelmi je
lentőségű közgyűlésre az udvariasság és a 
testvéri érzés kifejezése volt ezekben íz 
egységet megkövete ö su'yos időkben Ipoly
ság, illetve az egyelőre egvesitett vármegyék 
honti részének lakossága iránt.

Koczor Gyula főispán 
megnyitó beszéde.

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság I 
Az örök igazság érvéuyesUiése alapján vár
megyéink felszabadult részeiből alatu't Bars 
és Hont k. e. e. vármegyék mai közgyű'ését 
a múlt tradícióinak ápolása és jövőbe vetett 
hitünk melletti bizonyságtétel céljából Ipoly
ságon tartjuk meg. Arra kérjük a magyarok 
Istenét, legyen segítségünkre munkánkban és 
kovácsolja egy akaratuvá, egy célra tőrövé 
minden egyes magyar jólétét és boldogu'á- 
sát egyformán szivén viselővé, sokat szen
vedett, megpróbált nemzetünket.

Ulo'ső közgyűlésünk óta a megnyugodni 
nem tudó Európára újabb megpróbáltatások 
szakadtak, melyek földrajzi helyzetünknél 
fogva, bennünket sem hagytak érintetlenül.

Örömmel és megnyugvással tölthet el 
bennünket az a tudat, hogy kormányunk 
céltudatos és erős kezekben ven, melyet úgy

tályrészük. Nincs mi jobban átme- 
legitené az emberi szivet, mint a 
jó cselekedet. Ha az igazságtalanul 
elszenvedett ütés nemcsak annak 
fáj, aki azt elszenvedi, hanem fáj
nia kell a lesujtónak is, épugy 
nagy lelki és erkölcsi értéke van 
az adakozásnak, mert lelki gyö
nyörűséget nemcsak annak szerez, 
aki kap valamit, hanem annak is, 
aki ad.

Háború dúl Európában, hatalmas 
birodalmak iszonyú hadereiei üt
köznek meg, amelyek távoli rez
gése eljut, mint földrengés hulláma 
messze világrészekbe. Ezek a rez
gések bennünket sem kerülnek ki 
s miután a báboru nélkülözést, le
mondást, romlást s mindeneidben 
szegényedést jelent, nekünk, mint 
kívülállóknak szintén számítanunk 
kell arra, hogy a háborús élet tü
netei megmutatkoznak a mi éle
tünkben is. Ezek elsősorban a sze
gényeket! ogják érinteni

A bölcs ország vezetés folytán 
mindezideig biztosítani tudtuk ha
zánk számára a nyugalmat, a ren
det, úgy a társadalmi életben, mint 
a gazdasági világban. De ennek 

belpolitikai, mint kü’politikai téren egyedül a 
magyar érdekek irányitanak.

Fsleme'ő érzés mindnyájunkra, hogy ezek
ben a nehéz időkben t ormányunk a magyar 
éleinek uj alapokra való helyezése szolgála
tában olyan nagyszabású, a birtokmegosztás 
hrlyesbitésére, a magyarság gazdasági érvé
nyesülésére. a közigazgatás átszervezésére, 
az adórendszer reformjára és még eok más 
kérdés megoldására irányuló munkát indított 
meg, me’yekhez nvugcdtabb időkben is erő 
kell hozzányunó Ez bizonyilja legjobban 
kormányunk céltudatos voltát és nemzetünk 
bizalmában gyökerező erejét, mely nélkül az 
ilyen kérdések megoldásához nem lehetne 
hozzáfogni.

Külpo itikai tekintetben is hasonlókép 
nyűgöd’, céltudatos munka folyik, mely leg
főbb feladatának sokat vérzett nemzetünk 
békéjének megóvását tekinti, anélkül azon
ban, hogy egy pillanatra is szem elöl té
vesztené nemzetünk érdekeit és célkitűzéseit, 
melyekért ha szükséges, a megfelelő eszkö
zök igénybevételével lép fel.

Amikor kormányunknak ezt a nehéz fele
lősségteljes munkáját nézzük, úgy látom, 
hogy a tekintetes törvényhatósági bizottság 
és vármegyéink egész lakossága érzésének 
adok kifejezést akkor, amikor a kormány fe
jét és az egész kormányt őszinte bizalmunk
ról és ragaszkodásunkról biztosítjuk. (Lelkes 
helyeslés I)

Nem mehetek el szó nélkül amellett a 
propaganda mellett, mely különösen itt, a 
határon a könnyen hivöket és a gyenge

megőrzéséhez és teljességéhez szük
ség van a társadalom segítő ke
zére is. Ezért a gazdag és t»b«*tős,  
de mindenki, aki a maga életnívó
jából el tud venni valamit — le
gyen az akár egy fillér is, — hogy 
az arra rászorulóknak nyújtsa, te
gye ezt meg, mert ezzel nemcsak 
keresztényi és magas emberbaráti 
kötelességet teljesít, hanem a leg
szebb hazafiui kötelességnek is ele
get tesz.

A kormányzóné segélyakciójára 
pénzadományokat csekklapon a 19. 
számú postatakarékpínztári csekk
számlára lehet befizetni. Csekkla
pot bármely postahivatalban, vagy 
tőzsdében lehet vásárolni. Posta
utalványon : „Horthy Miklósné Se
gélyakciója", Budapest, Királyi Vár 
címére kell küldeni.

Abban a reményben élünk, hogy 
a magyar társadalom a szokottnál 
is sokkal melegebben karolja fel az 
idei segélyakciót s igy ezt a ne
héz esztendőt is azzal az érzéssel 
haladjuk majd túl, hogy méltókép
pen gondoskodtunk szegényeinkről. 



BARS

idsgzetűsket megfélemlíteni akarja. Erezze 
minden magyar, hogy nekünk nincs mitől 
(élnünk. Épp a közelmu't napokban jelen
tette ki ismételten a nagy német birodalom 
vezére, hogy határainkat véglegesnek tekinti. 
A becsempészett propaganda, amint ebből ia 
nyilvánvaló, nem akart tehát mást, mint 
megmérgezni azt a baráti jóviszonyt, mely 
bennünket a hatalmas német birodalomhoz 
fűz E’.en tu menőleg pedig mindig arra kell 
gondolni, hogy határainkon a napról-napra 
eröabődö honvéd link acl'fala és a magyar 
nemzet áll őrt I

Ezek a válságot idők természetesen be
vonulás, lovak beszolgáltatása, vagy más 
formában nem áldozatot, hanem kfíteleseég- 
teljesitést kívánnak majdnem mindenkitől. 
E'várluk és megköveteljük, hogy ezeknek 
mindenki — amint e tekintetben eddig nem 
mutatkozott hiány, — a jövőben is magától 
értetődő, legcsekélyebb kötelességeként tesz 
eleget.

Örömmel kall megállapítanom s ezért kö
szönetét mondok vármegyéink lakósságának, 
hogy egyes községekben előforduló hibáktól 
eltekintve, az adóbefizetés a rendes, szokott 
keretek közölt történik. N»m akarom ezzel 
azt mondani, hogy jobb eredmény is nem 
lehetne a épp ezért arra kérem adófizető 
polgárainkat és arra hivom fel adószedésre 
illetékes szerveinket, hogy fokozottabb figye
lemmel teljesítsék kötelességüket, mert nem 
e'ég az államtól várni a ma reáháruló óriási 
kötelezettségek teljeaitését, hanem azt ne
künk is teljes mértékben teljesíteni kel', 
mert hazánk is csak úgy tud eleget tenni a 
mai idők szinte elképzelhetetlen követelmé
nyeinek, ha polgárai is a legmesszebbmenöen 
teljesilik kötelességüket.

A munkapiacon javulás, általábsn nagyobb 
foglalkoztatottság állapítható meg, ez azon
ban valószínű eg nem fogja elkerülhetővé 
tenni a téli ioségtr.unkák beálli'ását. Fel
hívom tehát az illetékeseket, hogy e tekin
tetben a legnagyobb gondossággal, de kö
nyörtelen igazságérzettel és az állampénztár 
iránti felelősségük tudatában járjanak el.

Mély sajnálattal és megdöbbenését I néztem 
a tiszti főorvos félévi jelentését, a vármegyék 
népmozgalmi és természetes szaporodásánsk 
adatairól. Kénytelen vagyok megállapítani, 
hogy ami itt folyik, az egy népnek öngyil
kossága. Kinek megszüntetéaére a közel
jövőben erélyes intézkedések várhatók, melyek 
au'yát érezni fogják miidazok, akik egyéni 
érdekeiket a nemzeti érdek elé helyezik.

Ezzel kapcso'atban fe'kérek és felhívok 
mindenkit a sokgyermekes családoknak 
munkaalkalmaknál, vagy bármely más e'őnyt 
jelentő esetben, azoknak kedvezőbb elbánás
ban való részesilésére éa az i yen esetleg 
azükséget szenvedők, vagy szüléseknél se
gítségre szoruló családok neveinek hivata
lunkkal való közlésére. Ezt elsősorban a 
kö’tégi és körjegyzők kötelességének tekintem.

Amikor a kormánnyal szemben őszinte bi
zalmunknak adtunk kifejezést, nem elég, hogy 
ez régi magyar szokás szerint ezekkel a sza
vakkal el is legyen intézve, hanem ennek 
tettekben kell megnyilvánulnia. Ernyedetlen 
munkával — tudom, hogy hosszú évek mun
kája lesz ez — ál kell reformálni az egész 
magyar gondolkodást, meg kell teremteni a 
ma nagyon hiányos nemzeti kötelességérze
tet, meg kell valósítani, hogy vérébe menjen 
át minden magyarnak, Jelűiről épp úgy, mint 
a legszerényebb napszámosnak is hogy min
den cselekedetét annak megbirálása és az a 
gondolat vezesse, hogy tettével és magatartá
sával miképp szolgálja a nemzetközösséget. 
A népek mai nagy kenyérharcában csak 
annak a nemzetnek van jövője, melynek tag
jai felülemelkedve az egyéni érdekeken és 
elsősorban a nemzet egyetemének ügyét szol
gálják és amely nemzet elhivatottságának 
hitében erős, munkájában kötelességtudó és 
szorgalmas, harcában pedig kemény, — sok
kal keményebb, mint eddig voltunk, — és 
soha nem csüggedő. Tegyék ezeket a célki
tűzéseket magukévá, szolgálják ezt, mert 
csak ezeken az alapokon épülhet fel létünk 
és a magyar jövő.

Ssomoru kőtélességet teljesítek, amikor be
jelentem, hogy Söröss Béla ref. püspök a 20 

év alatti idegen megszállás egyik kemény, 
meg nem alkuvó harcosa, lehunyta szemét, 
ötzinte részvétünk száll a mindenét vesztett 
család felé s igaz fájdalom tölt el bennün
ket e nagy veszteség felett.

Melegen üdvözlöm a tekintetes törvény
hatósági bizottság igen tisztelt tagjait és a 
mai napra szabályszerűen egybehívott köz
gyűlést ezennel megnyitom.

Sajnálattal kell bejelentenem, hogz Stabó 
Diniéi kisgazda lévai lakos, törvényhatósági 
bizottsági tag elhalálozott. Az elhalá'ozásá- 
vsl megüresedett törvényhatósági bizottsági 
tagsági hely betöltésére a m. kir. belügy
miniszter úrhoz e'őterjesztést tettem.

A főlapén megnyitóját, amelynek végén 
(elhívta a figyelmet a Főméltóiágu Asszony 
jótékonysági akciójának erőte jes támogatá
sára, hogy vármegyénk méltóképen vegye ki 
részét belőle, a közgyűlés tagjai lelkes ti pi
sai fogadták.

D’. Salkovszky J nő országgyű ési képvi
selő, bizottsági tag a napirend tárgyalása 
előtt Hontmegye latosiága nevében köszön
tötte a főispánt, a vármegye tisztikarát és a 
törvényhatósági bizottságot, abból az alka
lomból, hogy a cseh megszállás u án az ősi 
Hintvármegye közgyűlési termében első Íz
ben jött össze a töivényhatósági bizottság. 
Történelmi visszapillantást vetett a Stent 
István alapította vármegye életére. A busz
éves alszakitotlság alatt a megye lakosság 
hitt és remélt a felszabidulásban a most, 
amidőn felerészben felszabadul, testvéri ke
zet nyújtott Birs felszabadul része lakos
ság inak. N jmes gesztui a megyegyü éseknek 
felvá'tva Láván és Ipolyságon tartása. E-. a 
szent frigy, ez a testvéri kézfogás legyen a 
jobb jövő zálogé, amely az egész szent- 
istváni Magyarország felszabsdu'ásához vezet.

Koctor Gyu'a főispin megköszönte a me
leg üdvözlést és hangsúlyozta, bogy ez fi
gyelmeztetés arra, hogy egyetértő jóakarattal 
sokra mehetünk éa közös együttmunkálko- 
dással eredményes alkotásokat hozhatunk 
létre.

Siska Dezső aliapán bejelentette, hogy 
jelentését kinyomatta, a bizottsági tagok azt 
kézhez kapták.

Az alispánt jelentés 
utal arra, hegy több mint 20 esztendeje telt el 
annak, hogy ebben a teremben összegyűlt az integer 
Hont vármegye törvényhatósági bizottsága, hogy 
utolso közgyűlésében tiltakozzék a csehek áltál a 
törvényhatósághoz intézett felhívásban foglalt ren
delkezések ellen, majd többek között ezeket mondja : 

A vármegye igazgatása lassan bár, de szépen 
halad előre. A vármegye Főispánjával több hivatal
vizsgálatot tartottunk s intézkedtünk a hibák és 
kifogások megszüntetése iránt. A tisztviselői lét
szám még mindig kevés, különösen az árvaszéknél 
és a segédhivatalokban.

A felszabadult községek 1939. évi költségvetése 
letárgyaltatok és a hat hétig itt működő miniszter
közi bizottság által véglegesen megállapittatott. 
Ezeknek a községeknek 1939.évi szükséglete 1,626.226 
pengő, fedezete 821.597 pengő, hiány 894 629 pengő, 
amelyből 142.629 pengő államsegélyből, a többi 
községi pótadóból nyer fedezetet.

A községi pótadó százaléka hat községben 50 
százalékon alul, hat községben 100 százalékon felül 
s a többi községekben 50—100 százalék között 
váltakozik Léva 1939 évi költségvetését a bizott
ság nem állapította meg, mivel julius 15-ével me
gyei várossá alakult és költségvetéseit ezentúl a 
kir. Belügyminiszter fogja megállapítani. A város 
1939. évi költségvetését már elkészítette s az jelen
leg a m kir. belügyminisztériumban van jóváha
gyás alatt.

Szeptember hó l-ével megkezdtük az 1940. évi 
községi költségvetések felülvizsgálását. Elsősorban 
a jegyzői, orvosi s állatorvosi-köri közös költség
vetéseket állapítottuk meg, hogy a községek a reá
juk eső részösszegeket a rendes költségvetéseikbe 
beállíthassák. A közös költségvetések mindenhol 
elkészültek s a rendes költségvetések most érkez
nek be, amelyeknek feldogozása beérkezésük sor
rendjében történik.

Ugyancsak megkezdtük az 1938. évi községi szá
madások felülvizsgálását is. Ezeknek összeállítása 
sok községnél nehézségekbe ütközött, mivel az ok
mányok s naplók a csehek kivonulása alkalmával 
elkallódtak. Sok községnél még az előző évi szá
madások sem nyertek jóváhagyást, ami az 1938. évi 
számadások felülvizsgálását is megneheziti.

A költségvetés összeállításánál minden törekvé
sünk oda irányult, hogy a lakosságra háruló köte
lezettségeket minél kisebb mérvben állapítsuk meg. 
Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy a közter
hek nagymérvű emelkedése vármegyénk lakosságát 
érzékenyen érinti, de viszont feltételezzük azt is, 
hogy a lakosság is tudatában van annak, hogy a 
vármegye fenntartása a mai nehéz viszonyok mel

lett anyagi terhek és áldozatok viselése nélkül el 
nem képzelhető. Minden nélkülözhető kiadást mel
lőztünk és csak ott s oly célból állítottunk be szük
ségleti összegeket, ahol az előző években előirt s 
vállalt kötelezettségek, vagy p?dig a teljesen indo
kolt s tovább már el nem odázható uj igények 
azokat feltétlenül megkövetelték.

A vármegyei árvaszék megszervezése befejezést 
nyert, az előadók csekély létszáma miatt azonban 
csak a folyó ügyeket képes elvégezni. Mintegy ezer 
kiskorú és gondnokolt van eddig nyilvántartva. 
Gyámügyi vizsgálat 43 körjegyzőségben volt. Lévá
nak megyei várossá történt szervezésével kapcso
latosan a városi árvaszék is megkezdte július hó 
végén működését s igy az addig a vármegyei árva
széknél folyamatban lévő s a várost illető gyám
ügyek legnagyobb része már át is tétetett a városi 
árvaszékhez.

A he yhatósági állatorvosokban erősen érezhető 
hiány van Tűrhető e téren az ipolysági és a szobi 
járás helyzete. De a lévai járásban, ahol csupán 
Zselizen van községi állatorvos s a verebélyiben, 
ahol ilyen egyáltalában nincs, most amikor az ösz- 
szes állategészségügyi intézményeket a magyar tör
vények szellemében kell átszervezni, e hiány káro
san érezteti hatását Úgy tudom, hogy e térén a 
szakminisztériumhoz tett előterjesztésem nyomán az 
intézkedés komoly mederbe terelődött.

Az állategészség a vármegyében általában jónak 
mondható. Járványos állatbetegségek, ha szórványo
san fel is léptek, nagyobb járvány alakot nem öl
töttek. Hivatalból kimutatandó betegségek közül 
lépfene, sercegő üszők, lórühösség, sertéspestis, ser- 
tésorbánc és baromfikolera nyert több esetben meg
állapítást, de valamennyi kisebb arányban, mint 
más évjáratok ugyanezen szakában. Nem hivatalból 
kimutatandó ragadós betegség lovak között szór
ványosan mirigykor, szarvasmarhák és sertések kö
zött helyenkint járványos elvetélés került észlelésre.

Az állandó állategészségügy intézmények terén 
sok kívánalmat hagy maga után a külközségi mar
halevélkezelés és husvúsgálás Sok községnek na
gyon elhanyagolt a dögtér berendezése és egyes 
helyeken rósz az elhelyezése. Ahol a talajviszonyok 
megengedik, hullaemesztő kutak létesitését szorgal
mazzuk, sajnos azonban, hogy az anyagi fedezet 
hiánya ezt is hátráltatja.

Az állatvásárt**rek  berendezése kisebb-nagyobb, 
de jórészt nagyobb anyagi befektetést nem igénylő 
pótlásra szorulnak.

Az állatforga'om a megszokott mértékben jóval 
alul maradt Ennek oka részben az újonnan megvont 
határon túlról elmaradó állatfelhajtás és vevökö- 
zönség, részben az anyaország és vidékünk között 
még ki nem egyenlítődött kereslet és kínálati mi
nőségi különbözet. Mégis a legélénkebb volt a for
galom a lovak adás-vetelében, aránylag a legkisebb 
a sertéseknél.

Külföldre a Németbirodalomba és Olaszországba, 
pár esetben az angol fennhatóság alatt álló Máltába 
történt állatkivitelünk A kivitel csupán vágómar
hára szorítkozott s az is majdnem kizárólag a 
nagybirtokokról történt.

A törvényhatóság kezelésében lévő utakon az 
épitési és fenntartási tevékenység megindulása óta 
a mai napig az alábbi nagyobb munkák folytak, 
illetve fejeztettek be:

I. Zebegény—márianosztrai vic. ut kiépítése tel
jesen elkészült. 2 Zalaba—kisgyarmati vic. ut ki
építésé teljesen elkészült. 3. Bajta—lelédi vic ut 
földmunkája es műtárgyai elkészültek. 4. Melleki 
bekötő vic. ut földmunkája és azok burkolása be
fejeződött 5. Ényi bekötő vic. ut földmunkája és 
műtárgyai elkészültek. 6. Lüllei bekötő vic. ut föld
munkája es műtárgyai befejeződtek. 7. A tajna—sá
rii bekötő vic. ut műtárgya' elkészültek, a földmunka 
befejezése előtt áll. 8. Az inámi bekötő vic. ut föld
munkája folyamatban. 9. A tőrei bekötő vic. utón 
a köpálya készítéséhez az anyagszállítás befejezés 
előtt van. 10. A Demend hontfüzesgyarmati th. ut 
kiépítése megkezdődött

Ezután az Gátépítésekről, hengerlésekről, hídépí
tésekről és tervezésekről számolt be a jelentés.

Leküzdhetetlen akadályt okoz, hogy a közutalap 
jövedelmei még nem folynak be a szükséges mér
tekben, igy az ezévi programm még jóváhagyás 
esetehen sem lesz a fedezet hiánya, illetőleg a hát
ralevő idő rövidsége miatt végrehajtható.

Mindezen munkákon felül megtörtént a vármegye 
úthálózatának pontos megállapítása és az utak fel
mérése, úgy hogy az 1940. évi th közúti költség
vetés már ezen adatok figyelembevételével készül. 
Elkészült az uj végleges utbiztosi és utkaparói sza
kaszbeosztás is és az igazoló eljárás befejeztével 
az utkaparói kinevezések is meg fognak történni. 
A vármegye utainak pontos előírásos uljelzésekkel, 
veszélyjelző és községi névtáblákkal való felszere
lése most van folyamatban es tervbe van véve 
egyelőre a th. utaknak szabványos kilométer és hek- 
tométer kövekkel való ellátása is.

Vármegyénk mezőgazdasági állapotára a nyári 
időjárás az átlagosnak megfelelő volt Termésátla
gaink jó közepesek voltak. Búzából 10 mázsás át
lagtermést kaptunk és igy vármegyénkben a bevetett 
73.471 kát. hold után 734.710 mázsa búzatermésünk 
volt Rozsból 8 mázsás átlagterméssel 15.388 kát. 
hold vetés után 123 100 mázsa, árpából 8 mázsás 
átlagterméssel 35 921 kát. hold bevetett területből 
317.368 mázsa, zabból 7 mázsa átlagterméssel 4.377 
kát hold bevetett térületből 30.639 mázsa termésünk 
volt. Tengeriből II mázsás átlagtermést várhatunk 
es igy a bevetett 24 915 kát. holdról 274.065 sze
mestengerire számíthatunk. A cukorrépát most ássák, 
abból 4000 kát hold vetésünk volt es 120 mázsa 
átlagtermest számítva 480.000 mázsa cukorrépát 
várhatunk. A többi kisebb mellékterményekkel is 
meg lehetnek a gazdák elégedve.
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Amilyen szomorúan kell felemlíteni azt a körül
ményt, hogy a kalászosok, különösen a kisgazdáké, 
meglehetősen gyomosak, gazosak, mácsonyásak vol
tak, oly örömmel kelt megemlékezni arról, hogy 
vármegyénkben a tarlók lebuktatása nagyon el van 
terjedve és reményünk van arra, hogy rendes kö
rülmények között tarlót alig fogunk találni.

(Egyébként a jelentés többi részét jövő számunk
ban közöljük.)

Farkas Gizi (Drégelypalánk) rámutat arra, 
hogy a Hontvármegyei Múzeumot a csehek 
elvitték Selmecbányára és beolvasztották a 
selmeci múzeumba. Javasolja, hogy a Hont- 
megyét illető részt a külügyminisztérium ut
ján követelje vissza a vármegye (á felsza
badulás után a Bars hasonlóképen felszólalt 
ennek érdekében. A szerk.) Farkas Gáza 
ezután az Ipoly szabályozását sürgette és szt 
kérte, hogy a azabályozást legalább tavasz- 
szal kezdjék meg s arra kérte a bizottsági 
tagokat, hogy ebből a teremből száműzzék 
a politikát, a felekezeti kérdést és az egyéni 
érdekeket szo'gáló önzést és mindenben a 
közérdek vezesse őket.

Az alispán válaszában bejelentette, hogy 
az elhurcolt muzeális anyag visszaszerzése 
érdekében már tett lépéseket, de azért ismé
telten is lehet még tenni, a folyószabályo
zást azonban nem Ígérheti meg tavaszra, 
mert hogyha a szükséges összeg együtt lesz 
majd, akkor is csak a szabályozási terveket 
kell elkészíteni előbb. Jelentős az államsegély 
iránti kérvény mikénti elintézése. Egyébként 
mindent el fog követni a szabályozás minél 
előbbi megkezdése érdekében.

Kovács Sebestyén József (Perőcsény) Ma
gyarország legidősebb közigazgatási bizott
sági tagját, a 89 éves Csöbör Lászlót, Hoot- 
megye volt alispánját köszöntötte és azt kí
vánta, hogy majd a nagy Bars és nagy Hont 
megye megalakulásának gyűlésén is ott kö- 
szönthesaék, mint most itt a felszabadulás 
utáni első közgyűlésen.

A közgyűlés további tárgyalásáról lapunk követ
kező számában adunk tudósítást.

Angliai visszhang
a lévai kulturestre

Kedves üzenetet küldött egy Angliába sza
kadt honfitársnönk, Kollár Ida, Carmarthen 
angliai városból az e hó 13-i nagysikerű lévai 
kulturestlel kapcsolatban, amelyet a rádió 
helyszíni közvetítésében szerte sugárzott a vi
lágba. Így szól a levél: „Mélyen tisztelt Pol
gármester Úri Innen, egy kis walesi város 
kából küldöm ismeretlenül hálás köszönetem 
a szép kulturestért, amit a rádión keresztül 
élvezhettem. Adja a jó Isten, hogy a büszke 
magyar Léva városa továbbra is hű marad
jon a mi drága szép hazánkhoz. Szeretettel 
küldöm üdvözletem én is minden magyar 
Testvéremnek la Értesülésünk szerint a pol
gármester közvetlenül is megköszönte a lelkes 
üdvözlő sorokat, mi pedig ezúton üzenjük 
kedves Kollár Ida testvérünknek, hogy Léva 
mindig hű volt és hű marad törhetetlen ma
gyarságához és ennek a garammenti magyar 
végvárnak közönsége őszinte szivböl kivánja, 
hogy mindazok, akiket a sors idegenbe veze
tett vagy vetett, maradjanak szintén minden
kor olyan lelkes, jó magyarok, mint a távol
ból most jelentkezett magyar Testvérünk. — 
Sorait mint érdekes dokumentumát a mai 
modern világnak, amelyben a rádió világré
szeket köt össze, megőrzi a lévai Városi Mú
zeum. Bár megérhetnek azt az időt, amikor 
a rádió igazi rendeltetésének megfelelően csak 
a kultúrát, a népek közötti őszinte közeledést 
szolgálná, azt a boldogabb kort, amikor el
halványul a gyűlöletnek ma oly magasan 
lobogó lángja és több szeretet lesz az embe
rek között a földön.

— MA VASÁRNAP TARTJA a Lévai 
Fiú Szivgárda tagfelvételi ünnepélyét.

KOLONFÉLÉK^J
— LÉVA FELSZABADULÁSÁNAK EM

LÉKÜNNEPE. November tizedikén lesz egy 
éve annak az örökké feledhetetlen örömmá
moros nagy napnak, amidőn a diadalmas 
magyar honvédség bevonult Lévára Mskay 
tábornok vezetésével. Ezt a napot Léva 
történelmébe pirosbetükkel jegyeztük fel éa 
örökké ünnepnap gyanánt fogjuk megütni 
Az első ünnepre már folynak az előkészü
letek a városi hatóság részéről. A feledhe
tetlen nagy napot november 10-én, pénte
ken díszközgyűlés keretében fogja megülni 
Léva város közönsége. A nyilvános dísz
közgyűlés, azért, hogy azon minél nagyobb 
számban vehessen részt az ünneplő közön
ség, a Városi Színházban lesz megtartva. 
A díszközgyűlés örökös ünneppé fogja dek
larálni a felszabadulás napját. Itt közöljük 
azt is, hogy november elsejét, amely napol 
Magyarország a világháború hőseinek emlék
ünnepévé avatta, Léva város közönsége az 
idén is méltóképen fogja megülni. Arravaló 
tekintettel, hogy a hősök temetőjének befő 
gadó képessége az ünneplő közönség szá
mára — amint azt az első ünnepély alkal
mával tavaly is tapasztaltuk — igen csekély, 
azért az idén a Kossuth Lajos-téren, az 
Országzászló előtt rendezik meg az ünne
pélyt, amelynek műsora most van kidolgo
zás alatt. Délután három órakor k<zdődik 
majd s a koszorúkat küldöttségek viszik fel 
az ünnepségről a temetőbe.

— BARS-HONT VÁRMEGYE KÖLTSÉG- 
VETÉSÉNEK tervezetét múlt számunkban 
ismertettük. Az Ipolyságon megtartott köz
gyűlés határozataival a tervezet módoiult; 
a végösszegek igy alakultak. Az 1939. évi 
megyei költségvetés pótadfjr, amely az 
adóalap ismeretének hiányában eddig nem volt 
megállapítható, a közgyűlés áltai Léva város 
részére 20.5%, a községek részére 29.1%- 
ban nyert megállapítást. Az 1940. évi költ
ségvetés. Háztartási alap Szükséglet 370.087, 
fedezet 19.579, hiány 350.508 pengő. Nyug
díjalap. Szükséglet 135.051, fedezet 13.400, 
hiány 121.651 pengő. Sregéiiyalap. Szükség- 
let 2000, fedezet 400, hiány 1.600 pengő. 
Ez a három alap az, amely megyei pótadó
ból fedezi a hiányt, igy tehát az összes hiány 
473.759 pengő. Az adóalap 1,670151 pengő, 
ebből Láva városára esik 233.683 peDgő, a 
többi a községekre. Ennek alapján Léva 
megyei pótadó százaléka 22.2%, a községeké 
29 5% Azért eltérő a varos és a községek 
pótadoszázalékaránya, mert a városok külön 
nyugdíjalapot tartanak fenn tisztviselőik ré
szére és igy a megyei nyugdíjalaphoz kisebb 
mérvbán járulnak hozzá mint a községek.

— A LÉGVÉDELMI GYAKORLAT LÉ
VÁN a legteljesebb sikerrel nyert befeje
zést. A légoltalom különféle szervei kifo- 
gástalanu', lelkes és nagy kölelességérzettel 
látták el feladatukat. A közönség szintén 
fegyelmezetten viselkedett és általában pon
tosan betartotta a kiadott hivatalos utasítá
sokat. A részletek leírására még visszatérünk. 
A pénteki nap folyamán megjelent Léván 
Németh Andor alezredes, a honvédelmi mi
niszter képviselője és megszemlélte a gya
korlatot.

— A LÉVAI ÁRVAHÁZ vidékünk közönsé
gének is a szivéhez nőtt kedves szociális in
tézménye. A tél beállta előtt, szokása sze
rint, a Lévai Nőegylet most is a jótétlelkek 
segítségéért kiált: adjatok, adjatok, amit 
Isten adott 1 Adjatok a Lévai Árvaház apát
ién, anyátlan lakóinak 1 Az alispáni hivatal 
a vármegye területére szóló hatállyal novem
ber 15-ig engedélyezett gyűjtést az árvaház 
javára. Megértő társadalmunk bizonyára most 
is támogatni fogja az akciót.

— KÖNYVEKET A LENGYEL KATO
NÁKNAK. A Láván tartózkodó lengyel ka
tonák nem tudnak hozzájutni olvasnivaló
hoz, mert hasúról természetesen semmit 
sem kaphatnak és könyvek beszerzéséhez 
nincsen elegendő pénzük. Felkérjük a váro
si közönséget, hogy a nélkülözhető lengyel, 
lót, német, francia vagy angol könyveket és 
folyóiratokat ajánlja fel a jelzett célra. Az 

adományozott könyvek és folyóiratok az 
adományozó pontos nevének és címének 
feltüntetésével és a könyvek címének jegy
zékbe sorolása mellett a városi iktató hi
vatalban adhatók át hétköznapokon 12—13 
óra között. Az esetre, ha a könyvek hasz- 
nálhstó, ép állapotban kerülnek vissza a 
lengyel katonáktól, úgy az összegyűjtött 
anyagból a mindenkori lévai helyőrség 
könyvtárát lehet kiegészíteni.

— FÉMGYŰJTÉS EREDMÉNYE ÉS DI
CSÉRETE. A Honvédelmi Miniszter Ur di- 
eséröleg ismerte el a kőszegi bencéigimná- 
zium diákjainak lelkes és hazafias munkás
ságát, mellyel 2100 kg. vasat és 16 kg. re
zet gyűjtöttek össze. Bízunk abban, hogy a 
hazafiascélu gyűjtésben a lévai diákok sem 
marsdnak más magyar városok fiatalsága 
mögött.

— A BURVÖLGYI vizlecsapoló társulat 
miniszeri biztosává a tö'dm. min Jancsó 
J-nő demándi földbirtokoat nevezte ki,

— JÓTÉKONY TEAEST. A Magyarok 
Nagyasszonyáról nevezett Lévai Női Mária 
Kongregáció, boldog Felszabadulásunk év
fordulóját jótékonysággal, meleg ruhát, ci
pőt és otthont nélkülöző szegény iskolás 
gyermekek felruházásával kivánja megün
nepelni. EDnek az akciónak előmozditásába 
belevonni kivánja a város boldogan ünnep
lő lelkes közönségét is A jótékonyság mellet 
kellemes szórakozásról is kíván gondoskod
ni és azért november 12-én d. u. 5 órai 
kezdettel a Kath. Kör összes termeiben tánc
cal és tombolával egybekötött teadélutánt 
rendez, amelyre ezúton bivja meg vázolunk 
közönségét. A Női Mária Kongregáció a ke
serű elnyomatás alatt is mindent elkövetett 
a zárda nélkülöző magyar iskolás gyerme
keinek karácsonyi felsegélyezése érdekében, 
amely igyekezetét városunk közönségének 
megértő pártfogása tette lehetővé. A mosta
ni örömünnep alkalmával szeretettel kérjük 
folytatását a régi támogatásnak. Vigyünk 
örömet, töröljünk könnyeket és vigyünk me
leget a hideg lakásokba. A Vezetőség.

— SZUDY NÁNDOR KÉPKIÁLLITÁSÁ- 
NAK SIKERE. Jelentettük, hogy Szudy Nán
dor garamszentgyörgyi ref. lelkész, akiről 
Léván is tudtuk, hogy a művészetnek is 
áldoz, vásznaiból Budapesten gyűjteményes 
kiállítást rendezett. A kiállítást Jaross Andor 
felvidéki miniszter nyitotta meg s az első 
vásárló is a felvidéki minisztérium volt. 
A fővárosi sej lónagy elismeréssel emlékezikmeg 
a kiállításról. Az Érti Újság a következőket Írja: 
Huszonhatéves és református lelkipásztor 
egy felvidéki kis falubsn. Komoly csontke
retes pápaszemü, ellogídott, szerény fiatal
ember. Két gyermeke van, felesége zongora
művésznő. Soha nem tanult komolyan fes
teni, sőt még nem is látott festőt munka 
közben, nagyvárosok képtárait, múzeumait 
nem ismeri, Pesten is csak pár hónapig élt 
teológus korában. És az a fiatal lelkipásztor, 
felsőszudy Szudi Nándor, most eljött Pestre 
és titokban, minden irányítástól és támoga
tástól elhagyatottan, festett vásznsit kiállí
totta a Műteremben. Nem mindennapi tehet
ség, akire fel kell figyelni, akinek további 
útjait egyengetniük kell az arra illetékesek
nek I Hittérítő akart lenni, vonzották a tá
voli egzotikus világok, ahová nem tudott el
jutni sohase. Forró vágyódásainak meglepő 
és meghökkentő gazdag szinskáláju képvizi- 
ókban adott hát kifejezést. Felvidéki faluvég, 
a füzesek a magyar erdők, tájak forró fantá
ziájában egzótikus pompát nyernek, Gouguin 
tájai kelnek életre barnateaiű maláji szüzek
kel, hajladozó fatörzsekkel. Fantasztikus láto
másai valami különös, túlfűtött muzsika rit
musának súlya alatt énekelnek. Azután mar- 
kánserejű portrék, klasszicizáló bibliai kompo
zíciók, bőséges anyag, amely a maga egye
netlenségében, tétova útkeresésiben, techni
kai bizonytalanságaiban is egy őserejű te
hetség művészi bitét, bátorságát hirdeti. Nem 
a kiforrott, kész művész szemszögéből kell 
vizsgálnunk Szudy Nándor különös maga
teremtette festői világát, hanem a magára 
hagyatott autodidakta tehetség szempontjai 
szerint. Olyan határozott talentum Szudy 
Nándor, aki ba elsajátítja a mesterségbeli 
részt és megszerzi a szükséges festői kul
túrát, úgy nagyon sok kellemes meglepetést 
szerezhet még számunkra.
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EMLÉKEZZÜNK!
1917 október 28. Merész vállalkozást hajtott végre 

e napon Keresztes Balázs volt felvidéki 15. közös 
vadáazzászloaljbeli hadnagy, a Kiinpolung környéki 
Szirba magaslaton. A főparancsnokság parancsa sze
rint okvetlenül orosz foglyokat kellett ejteni, hogy 
hadrendjükről tájékozódást szerezzünk. Nehéz fel
adat volt ez, mert a 2 km-re levő ellenséges állás
hoz csak nagyon nehéz erdős és teljesen ismeret
len, jórészt járhatatlan terepen, állandóan megle
petés vagy fogságbaesés veszélyének közepette 
lehetett eljutni.

A feladatra Keresztes hadnagy jelentkezett. Négy 
emberével szerencsésen el is ért az ellenséges ál
lásig. Itt merész elhatározással behatolt a főállásba 
és olyan riadalmat keltett, hogy mindenki fejvesz
tetten menekült és igy foglyot nem ejthetett. Ke
resztes hadnagy a következő ellenséges fedezékhez 
ugrott és az onnan ép abban a pillanatban kilépő 
orosz katonát elfogta, majd a megindult tüzérségi 
zárótüznek ügyesen kitérve, éjfélkor foglyával 
együtt visszatért állásainkba. Keresztes hadnagyot, 
aki kiváló személyes bátorságával már ismételten 
kitűnt, ez alkalommal a tiszti arany vitézségi érem
mel tüntették ki.

- REF. VALLÁSOS-EST. Október 31-én este 6 
órakor a ref. templomban a Prot. Leányegylet 
vallásos-estét rendez : Szaval Vida Klári es Szecső 
József, szólót énekel Márton István, az orgonakisé- 
retet Pekarik Gizella, az énekkar vezetését Mora- 
vecz Vilma látja el. Ünnepi előadás, igehirdetés és 
ima. Beléptidij nincs, adományokat az egyesület 
céljaira hálásan fogad a Rendezőség.

— A LÉVAI CASINO november 4-én, 
izombeton délután 5 órakor közgyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1) igazgatói jelentés. 2) Alap
szabály módosítás. 3) Az 1938 évi szám
adások bemutatása. 4) Az 1939. évi költség
vetés megállapítása. 5) Tisztujitás. 6) Indít
ványok.
- VÁLTOZÁSOK A FÖEGYHÁZMEGYÉ 

BEN. A hercegprímás Andrisz Rezső alsósze- 
merédi plébánost, Bsrs Hont megye törvény
hatósági bizottsági tagját komjáli plébánossá 
□evezte ki; az a'rózzemerédi plébánia ideig
lenes vezetésével Udvardi Ferenc egegi plé
bánost bizta meg.

— VÁROSI KINEVEZÉSEK. A belügy
miniszter Léva megyei városban a felvidéki 
miniazterrel egyetértve Klain Ödönt tanács
nokká, dr. Mocsy Abát ügyésszé, dr. Voj- 
□arovszky Dezsőt I. osztályú aljegyzővé, 
dr. Pokoly Istvánt II. osztályú aljegyzővé, 
dr Varsányi Jánost II. oszt, fogalmazóvá, 
dr. Tóth Ferencet a fogalmazási szakon gya
kornokká, Gaál Tibort mérnökké a IX. fize
tési oaztályba, Nagy Slndsrt állatorvos-vá- 
góhidi igazgatóvá. Kutsera Andort pénztár
nokká, Megyeri Károlyt ellenőrré, Andrási 
Nándort adóhivatali alazámvevővé, Rozsnyó 
Józsefet és Pál Imrét adótisztekké, Záho
nyi Gézát adóhivatali gyakornokká nevezte 
ki. A kezelőszemélyzetet a polgármester fogja 
kinevezni és arról a november hó közepén 
tartandó közgyűlésen tesz jelentést.

— KINEVEZÉS A MEGYÉNÉL. A vár
megye főispánja az őszi közgyűlésen dr. 
Rakovssky Lászó árvsszéki ülnököt megyei 
tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki.

— GYÁSZHIR. Spánitz Ágoston nyugal
mazott erdész, munkás életének 60. évében 
Léván elhunyt. Halálát kiterjedt rokonság 
gyászéi ja.

— FELHÍVJUK A FRONTHARCOS BAJ
TÁRSAKAT, akik még nem kaptak sebesü
lési érem igénylési lapot, azok a frontharcos 
irodában naponta délután 5 és 6 óra között 
jelentkezzenek. Az elnökség.

— A FELOSZLOTT LENGYELORSZÁG 
SZÁMOKBAN. As 1931 évi lengyel statisz
tikai adatok szerint Lengyelország 388328 
négyzetkilométer területen fekszik, lakosai
nak száma 30 éa fél millió. Minden négyzet
kilométer területre 78 lakos esik. Nemzetisé
gi szempontból a lengyelek az ország két
harmadát foglalták el A'litólag az összlakos
ságnak 62 százaléka lengyel, ami több mint 
20 milliót tesz ki. Az ukránok száma 4 és 
fél millió, a zsidóké 2 millió 400 ezer, a fe
héroroszoké 1 millió 200 ezer, a németeké 
a lengyel statisztika szerint 906 ezer. Ezzel 
semben a német statisztika közel kétmillióra 
becsülte a lengyelországi németek számát.

— ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰ
LÉSÉN fölpanaszolták hogy a léve—budapesti 
autóbuiz, mire Esztergomba ér, annyira 
megtelik, hogy vagy életveszélyesen lulzsu 
folt kocsiban kénytelenek utazni, vagy az 
esztergomiak lemaradnak.

— FOGYASZTÁSI éa értékesítési szövet
kezetét alakitottak Zsemlér és Nyir közsé
gekben. Zsemléren az alakuló gyűlés elhatá
rozta, hogy minden olyan tag, aki igáatogattal 
bir, évente egyszer ingyen fuvarozza be a 
szövetkezet áruját a lévai vasúti állomásról.

— A VÁRMEGYEI ÁRVASZÉK egyik ül
nöke a törvényhatóság rendelkezése folytán 
havonta hlrom napos hivatalt tart Ipolysá
gon, a főbírói hivatalban. A kiszállás idejét 
most megváltoztatták. Az ülnök ezentúl min
den hónsp harmadik vasárnapját követő hát
főn, kedden és szerdán tartózkodik Ipolyságon.

— MAGYARORSZÁG ARANYBÁNYÁI
RÓL érdekes cikket irt Koch Sándor a Bú
vár októberi füzetébe. Nyireai Tichy Kálmán 
a gömöri porták közt tett felfedező-utjáról 
számol be. Gju'ai Fémár a szinzongora, 
Remete Dezső a színes fényképezés teckni- 
kai csodáit magyarázza. Nemes Suhay Imre 
Ausztrália problémáival foglalkozik, Rotari- 
des Mihály földtani aétára viszi az olvasót, 
Gaál István a lepkegyöj^ésre ad Útmutatást. 
A tudomány műhelyéből című rovat válto
zatos közleményeinek élén Rsoui Francé 
a magyar barnaszén keletkezéséről irt 
cikkét olvashatjuk. A Búvár dr. Cavallier 
József szerkesztésében és a Franklin-Társu
lat kiadásában jelenik meg.

— CSAK KÖZSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL 
LEHET BÚZÁT ELADNI. A külföldi szállí
tási nehézségek miatt a Futura ezidőszerint 
csak ötven katasztrális holdnál nem nagyobb 
birtokkal vagy bérlettel rendelkező gazdák
tól, részes aratóktól, gazdasági cselédektől 
és más hasonló kisemberektől vásárol búzát. 
Annak tehát, aki a Fnturának búzát akar 
e'adni, községi bizonyítvánnyal kell igazol
nia, hogy búzájának átvételét igényelheti. 
A pénzügyminiszter a hivatalos lapban köz
zétett rendeletével a buzaeladási jogosultság 
igazolása céljából a községi elöljáróság által 
kiállított bizonyítványt, valamint az ennek a 
bizonyítványnak kiállítása iránt előterjesztett 
kérelmet az illeték alól mentesítette.

Ha akad még valaki
akinek a liberális sajtó propagandája következtében 
humanista gátlásai lennének a zsidótörvény miatt, 
olvassa el Palatínus Józsefnek A Szabadkőmű
vesség Bűnei c. háromkötetes munkáját. Az első 
kötetből megismerheti az olvasó a „királyi művé
szet- — ahogy a szabadkőművesek pestises tevé
kenységüket egymás között nevezik — borzasztó 
nemzetbomlasztó hatását. Palatínus adatokkal bi
zonyítja, hogy a háborús arcvonalak feibomlasztá- 
sátol kezdve, a vörös rémuralomig, nemzeti törté
nelmünk legszomorubb és leggyalázatosabb korsza
kának eseményeit mind a szabadkőművesek készí
tették elő es irányították. 1920 után bekövetkezett 
feloszlatásunk után pedig titokban tovább folytat
ták aknamunkájukat és Magyarország legaljasabb 
ellenfeleiével, Benessel pakliztak. Bomlasztó mun
kájukat áljótékonysági egyesületeik révén, ezeknek 
kiutalt kormánytámogatással — a keresztény magyar 
társadalom keserves adófilléreivel — hajtották 
végre, amig végre az ébredő magyar társadalom 
elszánt harcosai kíméletlenül lerántották a leplet 
üzelmeikröl.

Palatinus müvének második kötete 13.500 ma
gyarországi szabadkőműves névsorát ismerteti. — 
Pontos adatokkal. Kitűnik gyűjteményéből, hogy 
a szabadkőművesek 90 százaléka zsidó A „királyi 
műveszet- tevékenységét pedig 100 százalékban 
zsidók irányítják. A harmadik kötetben a felvidéki 
páholyok tagjainak névsorát ismerjük meg.

Palatinius könyve nem hiányozhat egy magyar 
család asztaláról sem, hogy a nemzeti társadalom 
végre megismerje a szabadkőművesség és a zsidó
ság igazi arcát. — Kapható : Nyitrai és Társa 
könyvesboltjában ; I. kötet 2.20 P, II—111. kötet 5 P.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK. Jánosy László Szabó Magdolna 

leánya Éva Erzsébet Teréz — Szolgay László 
Miskey Janka fia Barnabás Iván — Fáber Sándor 
Holub Emília fia Ede — Benko László Bobb Ilona 
fia László — Bartos István Novák Ilona leánya 
Magdolna Genovéva — Pelruska Erzsébet fia Jó
zsef — Bélái Sándor Csldalka Mária fia Sándor.

HÁZASSÁG. Hanuszka Pál rk. Surányi Lídia ref.
HALÁLESET. Böhmer Jánosné sz. Králik Zsu

zsanna 59 éves Spánitz Ágoston 60 éves — 
Malik Ernő 35 éves — Szabó Lajos 67 éves.

— POLGÁRI EGYÉNEKNEK TILOS A 
KATONAI KÜRTJELET HASZNÁLNI. A bel
ügyminiszter értesítette az alispánt, hogy 
polgári egyének igen gyakran katonai kürt
je eket használnak. A katonai kürtjei hasz
nálata büntetés terhs mellett tilos polgári 
egyéneknek. Főként a falusi kanászok és 
tehenesek fújták előszeretettel a katonai in
dulókat.

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

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

Szerkesztői üzenetek.
V. J Szolnok. A gratulációt köszönjük. A kívánt 

cikket a Barázdának elküldtük. A legutóbbi cikket 
sajnálatunkra nem közölhetjük, mert nem akarunk 
propaganda anyagot adni ellenfeleink kezébe

;cs

Búcsúzó.
Mindazoknak a kedves ismerősöktől, akik

től személyesen el nem köszönhettünk, ez- 
uttal mondunk Isten Hozzádot

SELMECZYÉK.

Nyilttér. *)
NYILATKOZAT.

Schwarz Miksa lévai szíicsmester azt állítja 
rólam, hogy az én feljelentésemre történt az 
üzletének a lezárása. Kijelentem, hogy én 
ellene ezen ügyben semmiféle feljelentést nem 
tettem. Amennyiben Schwarz Miksa ur 8 
napon belül kellő elégtételt nem ad, úgy 
hamis rágalmazás címén bíróság utján fogok 
magatnnak elégtételt szerezni.

Tisztelettel :
SEIF SAMU 

_________ szűcsmester.
*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség.

SPORT
LTE—Ipolysági Football Club 2 2(14)) 

Biró: (jinzery. Ipolyság : Balog, Horváth és 
Túli Nemzeti Sport Club-beli játékosokkal, 
az LTE pedig Kalocsayval és Angyalival 
vette fel a küzdelmet. A mérkőzés igen jó, 
határozottan nívós játékot hozott és a kö
zönség nagy megelégedéssel távozott a pá
lyáról. A 17. percben Nemcsok szerzi meg 
a vezetést, majd a 30-ban Ocsiák faultja 
miatt megítélt 11-est Vigh a kapu mellé lőt
te. A második félidő 28. percében Agárdy 
egyenlített, egy perccel később a budapesti 
Horváth az IFC-nek szerzi meg a vezetést. 
Az LTE erősen küzd a kiegyenlítésért, ami 
a 42. percben Horváth ll-nek sikerül is. Az 
LTE csapatában Dohány I. kapus, Angyali 
és Kalocsay kiválóan játszottak, de megfe
leltek Ujváry, Ocsiák és Nemcsok is, a 
többiek gyengébb napot fogtak ki. Ipolyság 
csapatában különösen a budapestiek voltak 
jók.

LTE Arsenál-LTE Schoeller 10:4 (2:3) 
Biró: Lengyel. A győztes csapatot Mészáros, 
Schoeller cég csapatát Gábris szervezte meg. 
Mindkét csapat jő játékot mutatott. A győz
tes csapatban Horváth I. volt igen jó, Hor
váth Itt. elég súlyosan megsérült.

HALÁLRAÍTÉLT
gyárakat, malmokat, épületeket

LEBONTÁSRA 
LEGMAGASABB ÁRON készpénzért VESZEK. 
Válaszokat „Közvetítőt díjazok* 4 jeligére Patak 
hirdetőirodába, Budapest VI, Vilmos császárul 29-
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A harcászat történelmi 
fejlődése

1. Hogyan harcoltak az ókorban ?

A harc mindenkor erőink alkalmazás*.  
Ez a testnek test elleni küzdelmében csúcso
sodik ki. A harc megnyilatkozása a felhasz
nált fegyverek fej öltésével egyre változott. A 
harceljárást ezenfelül az is befolyásolta, hogy
* küzdő nemzetek védrendszere katonáik 
milyloku kiképzését tette lehetővé.

Mirathonnál az ősi hoplitaphalarx egysze
rű hsrcilakzatát használták.

Ennek a htrcslakzalnak alkalmazását ia a 
kiképzési helyzet szsbt*  meg.

A phalanx, msgyarán henger, 8—25 em- 
bernyi mélységű, zárt slskzat volt E-. annyit 
jelentett, hogy a dárdával és rövid karddal 
felfegyverzett hopliták széles soraiból nyolc 
tizet, sőt huszonötöt is felállítottak szorosan 
egymás mögött. A phalanxban rejlő hatal
mas lőköerő volt tehát az, amely a csata 
sorsát eádöntötte A hátsó sorok csak arra 
valók voltak, hogy az első két három sor 
harcát erkölcsi súlyúkkal és hátulról előre 
gyakoro't nyomásukkal mág hatásosabbá te
gyék. Ha az első sorokban harcolók közűi 
valaki kidőlt, a hátsó ember * helyére 
Alit.

Erre a terepen nem a legelőnyösebben 
mozogható, egyszerű alakzatra szükség volt 
azért is, mert Athén védrendszere nem tette 
lehetővé, hogy polgárait — tényleges kato
nai azolgálati idő alatt — behatóbb kikép 
zésre fogják. Az egymás mellett, illetve zárt 
tömegben, egymás mögött való menet és ne
kifutás gyakorlásához pedig a szabad dél
utánokon folyó igen rövid kiképzés is elég 
volt. Emiatt ez a harciorma a népszabadság
nak örvendő ókori ál a nőkben soká tartotta 
magát. Később azonban r jöttek arra, hogy 
■ phalanx túl merev, ezért nehezen alkalmaz
kodik a harc meglepetésszerű fordultaihoz. 
A terepen nehezen vezethető és oldalai az 
ellenség támadásai iránt igen érzékenyek. 
Esek a felismerések vezettek a tagozott, vagy
is a terepen könnyeben mozeó .manipulá- 
riális phalanx“ gondolatához. Ennek lényege 
az vo't, hogy a phalarxit több apró zárt 
egységből álló, lazább szervezetbe alakítot
ták, igy a lomha tömeg, mintegy csuklókat 
nyerve, a terepsgyenetlenségeket könnyebben 
ktlzdhslte le. A harccselekmény és a harc
vezetés szempontjából azonban még ezt a 
phalanxét is a csatavezetés egységeként al
kalmazták.

Csak a feszesebb makedón államszervezet 
tette lehetővé, hogy az egyenkint harcoló 
lovasokból szervezett tömegbe fogott „lovas
ság” alakuljon

A csapatlovasságnak igazi kifejlesztője és 
mesteri felhasználójs, a klasszikus hadmű
vészet igaz megteremtője, Hannibál volt. Ö is
merte fel a mozgékonyságban és az akkori 
ellenhatáshoz viszonyított nsgyobb lökemben 
rejlő fölényét, ő ismerte fel a phalanx szár
nyainak és hátának érzékenységét. Canna- 
enál a kétszer oly erős és a pun gyalogsá
got már már lehengerlő római phalacxst sa
ját lovasságának oldal és h'ttámadásaival 
megállásra kényszeritette. A lomba támadó 
hengert azután teljesen körülzárva véres csa
tában megsemmisítette, pé'd>t adván minden 
idők hadvezérének arra, hogy katonai ellen
szegülést leggyorsabban és legmegbizhatóbban 
a bekeritő, megsemisitő ciataformával lehet 
megtörni.

A phalanx szárnyainak érzékenységét ké
sőbb Scipió Alricanus azzal igyekezett kö
zömbösíteni, hogy az első arcvonal mögött, 
a szárnyak oltalmára, illetve az ellenség át
karolására, második lépcsőben, tartalékokat 
helyezett el.

Es a „hsrcvonal harcászat" nyert először 
alkalmazást a ZamaNsvagara melletti csatá
ban.

A lökem, vagyis az erőhatás és a szerve
zetek mozgékonyság*  versenyre kelt. Egyik
* másik felelt aszerint jutott fölénybe, amint 
a technika a fegyverzetnek vagy azok szál
lítóeszközeinek tu'sulyát biztosította.

Léva megyei város polgármestere.

8428-1939. szám. - I-T. A.
TÁRGY: Három éves kort betöltött lovak és 

öszvérek marhalevéllel való ellátása.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. Földmivelés- 

ügyi Miniszter ur 50.000—1939. számú ren
delete szerint a három éves kort betöltött 
lovak és öszvérek uj marhalevéllel látandók el.

Ennek alapján felhívom a lótulajdonosokat, 
hogy minden három éves kort betöltött lóra 
és öszvérre akkor is, ha a ló vagy ösz
vér nem kerül forgalomba — a régi marha
levél egyidejű beszolgáltatása mellett kötele
sek az előirt uj marhaleveleket kiváltani.

Ezen uj marhalevelek 1939. november 
1-től — 1939. december 1-ig feltétlenül ki- 
váltandók.

Léva, 1939. évi október hó 26-áu.
Dr. LEHOTZKY s. k.

polgármester.

Léva város polgármesterétől.

9528-1939.

Adófizetés iránti felhívás!
Az adóivek kibocsájtásával kapcsolatosan 

felhívom Léva megyei város adófizető közön
ségét arra, hogy hátralékos adótartozását és 
közmunkaváltságát mindenki 8 napon belül 
rendezze, mert ellenkező esetben kénytelen 
leszek ellenük a legszigorúbb eljárást meg
indítani.

Különösen felhívom a közönség figyelmét 
arra, hogy aki hátrálékán kívül 1939. novem
ber 15 ig a negyedik negyedévi adóit is be
fizeti. az 2',/o-os kamattérítésben részesül.

Léva, 1939. október 29-én.
Dr. LEHOCZKY BRÚNÓ s. k. 

polgármester.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

17 -, szobás lakás, nagy kerttel, azonnal 
l\et kiadó. Baross u. 3.____________ 1180

n , 1 lámpás rádió és Singer női varrógép
7- T I jutányosán eladó. Beden (Mángorló) 21. 

1187

Q - bútorozott utcai szoba nov. 1. kiadó, 
jZep esetleg fürdőszoba használattal.

Ballog hentesüzlet. 1188

FI J ' ötfiókos uj barna Lada varrógép, ElaOO háromégös villany, bútorok ste- 
lázsik, rádiószekrény, rézkatlan, lekvár, 
gyümölcs, krizantémok, eperpalánták. Kis
faludy u. 10 1 82

Sablon szurkaié gépet
venne a lévai nőipari szakiskola.________1185

2 1 előszobával, irodának vagySZODa, garzon lakásnak nov. 1-től, 
két üzlethelyiségpedig azonnalra kiadó a Munk- 
házban, Verböczy-tér 1. 1129

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

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

638

II • lakás, üzlethelyiséggel együtt Háti 
rlaZ, utca 4 szám alatt azonn.d bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

I | . , 3 szoba, konyhával, mellekheiyi-LdkdSt ségekkel, lehetőleg fürdőszobával 
azonnalra keresek. Cim: Keve, Bathi utca II. 

1190

Telefunken240
kf>.ána.:V 19Ö, Hcwi’úM': 17??

Irógépjavitásokra elfogad
Nyitrai és Társa könyvkereskedés.

4 szobás, hallos modern lakás kiadó.
Klebelsberg u. 1. 1170 

Cl J ' jókarban 
EladO kerékpár.

lévő Jawa 155. motor-
Imre testvérek, Tild

1173

Pl J ' va£y bérbeadó Léván (Márionffy 
EladO u.) üzletház lakással és műhellyel 
együtt. Felvilágosítást ad dr. Fischer István 
ügyvéd, Léva. 1176

|/..|.. I • ' n I bútorozott szobaKulonbejarattal konyha kiadó-
Kersék utca 23. 1177

ír • külföldi prakszis után haza-io eves térve, női szabónö, házaknál 
munkát vállal, Duchony józsefné, Bethlen 
utca 37. sz. 1128

17- I - azonnal egy szoba, konyhás la- IxiaOO kás. Báthy-tér 3 alatt. Érdek
lődni ugyanott. 1181

Tisztelettel értesítem a n. é.
közönséget, hogy 38 év óta 
fennálló, jó hírnévnek örvendő

ÓRÁS
ÉS ÉKSZERÉSZ

üzletemet október ho 30-ától 
Mussolini utca 15 szám alá 

(Cikta mellé) HELYEZEM ÁT. A nagyérde
mű közönség további szives pártfogását kérve, 

maradok tisztelettel:

HATSCHER 
K Á R 0 LY 

órás és ékszerész.

Legjobb tőkebefektetés,
ha prima gyümölcsfát, díszfát, 
díszcserjét, fenyőfáiét ültet az

Unghváry László R. T.

faiskola-, szőlő- és borgazdaság
— megbízható kertészeteiből:

Cegléd (Tel. 122.) - Rákoskeresztúr (Tel. 29.)
— Herény (Szombathely mellett).

Budapesti eladási iroda:
IV., Veres Pálné u 8.
Telefon 188-331.



6 BARS

ÜZLET MEGNYITÁS!
Van szerencsém tisztelettel 
értesíteni a mélyen tisztelt 
vevőközönséget, hogy 1939 

november hó elején 

ÚRI ÉS NŐI DIVATÁRU ÜZLETET
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Szebbnél szebb 
divatkiilönlegességek 
várják Önt!

ŐRI ÉNT »H,AoNzGG°a
Okt. 29-én, vasárnap 2—4—6—8.15 ó. 

utoljára a magyar filmgyártás leg
nagyobb büszkesége

Bors István 

nyitok Léván, a Mussolini 
utcában (Popper-cég mellett) 
Maradtam teljes tisztelettel: 

FRASCH 
JÓZSEF ISTVÁN.

Ókori pénzeket és 
nemes fémtárgyakat,

valamint történelmi tárgyú emlékérmeket 
MEGVÉTELRE KERESEK. 

Ajánlatok „Gyűjtő 1378“ jeligére Blockner hir
detőirodába, B-pest, Városház-u. 10 kéretnek.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy önállósítottam megamat. 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.

HAPRÖ1
NAPRA
HOSSZABBAK /

AZ ES Tí K

/éj^K
•••

TUNGSRAM

KWWKi 9
KÍMÉLEM A SZEMÉT 
VÉDEM A ZSEBÉT

Irta : Hunyady Sándor. Rendezte : 
Bánky Viktor. Főszereplők : Páger 
Antal, Tolnay Klári, Eszenyi Olga, 
Bihary József, Mihályfi Béla, stb. 
Magyar világhiradó!

Október 30-31.— November 1. 
Hétfőn és kedden 6 és 8.15 órakor 
Szerdán(2 ó. fill h.) 4—6—8.15 órakor 

AZ OROK TITOK
Főszereplők: Fedák Sári, Gárday
Lajos, Gregus Zoltán, Lehotay 
Árpád, Mihályfi Béla, Makláry Z. 

FOX Híradói

November 2—3—4—5-én
Csütörtöktől vasárnapig

WALT DISNEY színes filmcsodája :

Megérkeztek!
azuj rádiószezon 
legmodernebb O 

RÁDIÓI!

Díjtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT
KERN TESTVÉREK
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték

l.oszt. sorsjegyek
is már kaphatók 1!

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
(Pfaff mintájú) CSEPEL varrógég P 10.— 
előleg és havi P 10.— részletfizetésre kapható I

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


