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Gazdatársadalmi 
mozgalom

Bars és Hont egyesített várme
gyék gazdaközönsége körében meg
indult a szervezési munka a cseh meg
szállás ideje alatt felfüggesztett vár
megyei Gazdasági Egyesület életre 
hívása érdekében.

E két vármegye majdnem azonos 
mezőgazdasági viszonyai indokolttá 
teszik, hogy egyforma munkaprogram- 
mai, irányi lássál a gazdák egy érdek
szervezetet létesítsenek ..Bars és Hont 
vármegyei Gazdasági Egyesület" címe 
alatt.

Mindkét vármegye Gazdasági Egye
sülete majdnem 100 éves múltra te
kint vissza, s ha nem is a tradíció, 
de az a körülmény, hogy a gazdák 
összetartása révén érdekeiket sokszor 
megvédte s eredményes munkásságot 
fejteit ki, indokolttá teszi, hogy a 
gazdatársadalom újra bekapcsolódjék 
ebbe a szervezetbe. A mull azt iga
zolja, hogy amikor a gazdatársada
lom összefogott, mindig szép eredmé
nyeket is tudott elérni, s a Gazdasági 
Egyesületeknek éppen a legnagyobb 
jelentőségét az adta meg, hogy a gaz 
dák akaratának, kívánságainak az 
összetartás révén érvényt is tudott 
szerezni.

S ha azt vizsgáljuk, hogy a jelen
legi gazdaságpolitikai viszonyok indo
kolttá teszik e e szervezetnek megin
dítását — azt hiszem erre a kérdésre 
igennel felelhetünk. Bars és Hont vár
megyék gazdaközönsége a visszacsa
tolás folytán elég nagy megrázkódta
táson ment keresztül, nagy nehézségek 
állottak elő. Az értékesítés terén a 
Kisalföld termelvényei csak fokozták 
az ország azon terményeit, amelyek
nek kihelyezése, exportálása már ed
dig is nehézségekbe ütközött. Ennek 
folytán bizonyos mértékű irányítás 
válik szükségessé (oly irányban) a 
gabonatermés csökkentésével, az olajos 
magvak, a lucerna s fehérhere-félek 
nagyobb arányú termelése felé kell te
kintenünk, amelyek biztos kiviteli le
hetőséget nyújtanak. A sörárpatcrme- 
lés, amely a Kisalföld hírességét teszi, 
megszervezézésre vár, de értékesítésére 
talán egy tőzsde felállítását is indo
kolttá tenné.

A Kisalföld gazdái nagy hajlammal 
bírnak a mezőgazdasági kultúra iránt, 
elég intenziven gazdálkodnak, de az 
értékesítés már nehézségekbe ütközik, 
éppen a szervezetlenség miatt. A tej
szövetkezetek létesítése, a felnevelt 
állatok értékesítésének lehetősége és 
sok-sok hasonló kérdés mielőbbi el-

Bars—Hont vármegye közgyűlése bizalmát 
fejezte ki a kormány iránt

Az alispáni jelentés
n.

Állattenyésztésünk terén nagy fellendülésre és igen 
nagy minőségi javulásra számolhatunk. Ezen remé
nyünket arra alapíthatjuk, hogy a továbbtenyésztésre 
megfelelő alapanyag van es gazdáink köreben meg 
van a jószándék és áldozatkészség, hogy az állat
állomány emelését hozzáértéssel is és anyagilag is 
előmozdítsák. Lótenyésztés terén a megalkotott vár
megyei szabályrendelet szerint kiosztandó tenyész- 
mének fogják biztositani a tenyész színvonal eme
lését. Szarvasmarhatenyésztes terén vannak egyes 
gazdaságaink, ahol egészen kiváló teheneket találni 
es vannak egyes községeink, ahol igen szép tehén
állomány van. Szarvasmarhatenyésztésünk színvona
lának emelését több féle módon mozdítjuk elő. El
sősorban is minden községbe megfelelő jó tenyész
bikát szereztetünk be. Megindítottuk a tejelés ellen
őrzését és a szarvasmarha törzskönyvezést. A Garam 
és Ipoly völgyén már több gazdaságban és több 
községben elég szépszámú kisgazdának tekintélyes 
számú tehenét törzskönyveltük be. Reméljük, hogy 
ezzel nemcsak a szarvasmarhaállomány fejlődését 
mozdítjuk elő, hanem nagyban fokozni fogjuk a tej
termelést is. Továbbiakban tenyészüszőket fogunk a 
vármegye kisgazdái között kedvezményes áron ki
osztani Szarvasmarhatenyésztésünkre vonatkozó me
gyei szabályrendelet még nem készülhetett el, mert 
előzetesen összhangba akarom hozni a Földmive- 
lésügyi Minisztériumban most készülő, állattenyész
tésünk emelesére vonatkozó rendelettervezettel.

Nagyon üdvös lenne, ha mielőbb megalakíthat
nánk vármegyénkben az önálló Szarvasmarhate
nyésztő Egyesületet.

Sertéstenyésztésünk rendkívül gyenge. Számbelileg 
nagyon kevés, minőségileg pedig nagyon silány. 
Különválasztjuk azokat a községeket, ahol a ser
tésállomány tulnyomórésze német hússertés szárma
zású és oda megfelelő yorkshirei langveit kanokat 
fogunk a köztenyésztésbe adni, a magyar zsirsertést 
tenyésztő községekbe jó minőségű mangalica kano
kat osztunk ki. Ezeken felül a lévai járásban 100 
darab kocasüldőt adunk a jelentkező kisgazdáknak 
kedvezményes áron. Sertéstenyésztésünk emelése 
érdekeben erős propagandára van szükség, hogy 
gazdáink kocadisznókat tartsanak, ellessenek és a 
malacokat felneveljék Ezzel párhuzamosan szükség 
lesz lucernatermelésünk erőteljes fokozására.

Juhnyájak csak elszórtan és kisebb tenyészetek
ben vannak. Megfelelő tenyészkosok kiosztásával 
igyekszünk részben a testtömeget, de főleg a gyapjú 
minőségét és mennyiségét emelni. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy jó, gyapjas kosok bevitelével a gyap- 
juhozamot pár év a att darabonkint egy kg. gyap- 
jutöblettel lehet emelni. Ha sikerül, megyénkben 
35.000 kg-al több gyapjút termelhetnének a gazdák.

A köz- és közös legelők állapota sok kivánn^ 
valót mutat. Sajnos azonban, a cseh földreform re
víziója annyira elfoglalta a járási felügyelőket, hogy 
a legelők javítása terén hasznos munkálkodásukat 
nem fejthették ki.

A tavasszal erőteljesen megkezdődtek a falusi 
tejszövetkezetek alakítási munkálatai, amelyek a 
nyár folyamán szüneteltek, most azonban ismét na
pirendre tüztük.

Baromfitenyésztésünk emelésére a Földmivelés- 
ügyi minisztérium akciójából 300 drb. vörös izlandi 
kakast és 150 drb. javitott fehér magyar ludat osz
tunk ki a kistenyésztők között. Főleg a tojásterme
lés emelése miatt van szükség vörös izlandi kaka
sokra. A fehér magyar gúnarak kiosztását indokoltá 
és szükségessé teszi nemcsak a ludak testtömegé
nek emelése, hanem a fehér tollazat egyöntetűbbé 
tétele is.

A Garamnak és az Ipolynak s a belé torkoló ap
róbb folyócskáknak a szabályozása is elsőrendű 
gazdaérdek. Ezen munkálatokkal igen sok munkás
kezet lehetne foglalkoztatni olyan időben is, amikor

intézésre vár s csak jóakarat, össze
fogás és megértés kell, hogy ilyirányu 
munkálkodás meghozza áldásos gyü
mölcsét.

egyéb munka kévés akad, de felbecsülhetetlen ha
szon lenne az áradások megakadályozása.

A gondnoki kezelés alatt állott ingatlanokat mind 
hasznosítottuk, legtöbbnyire kishaszonbérletek utján. 
A gondnoki kezelés már megszűnt, mert október 
hó folyamán úgy a gazdátlanul maradt ingatlanokat, 
mint a Kormánybiztosság rendelkezésére a cseh 
földreform revíziója során eszközlendő ingatlanjut
tatásokat a végrehajtással megbízott szervnek bir
tokába adták.

Közben voltak nehezebb időszakok úgy a termény 
értékesítés, mint az állatértékesités térén. A felme
rült panaszokat igyekeztünk az érdekelt szervekkel 
legsürgősebben elintézni.

Vármegyénk összes haszonbérleti szerződéseit be 
kellett mutatni jóváhagyás végett. Ezek most van
nak elbírálás alatt a Földmüvelesügyi Minisztérium
ban A haszonbérlők között sok idegen állampolgár 
és sok zsidó van. A haszonbérletek átvételére leg
több helyen kisgazdák jelentkeztek és igy számolni 
kell azzal, hogy meglehetős számú mezőgazdasági 
cselédség marad kereset nélkül. Ha ehhez hozzá
vesszük azt, hogy az u. n. maradékbirtokok átvétele 
és kiosztása során is több ezer holdat fognak ap
róbb parcellákba szétosztani,

a mezőgazdasági cselédek kérdésével, azok meg
élhetésének biztosításával komolyan kell foglal
kozni és módot kell keresni a zsidótörvény 
végrehajtása során, hogy ezeket a rendszerint 
nagycsaládu magyar munkásokat teljesen föl
dönfutókká ne tegyük.

A jelentes ezután az erdöfelügyelőség működésé
ről, a testnevelésről, a népoktatásról es az iskolán
kivüli népművelésről számolt be.

A megszervezett levente egyesületek nagy kedv
vel és szeretettel végzik feladataikat. Azonban -r 
sajnos — a levente sportpályák és gyakorlóterek 
biztosítása sok községben nehézségekbe ütközik, 
egyrészt megfelelő terület hiánya, másreszt a szük- 
re-szabott költségvetés miatt. Ennek dacára a ki
képzés a legtöbb községben jó eredményeket mutat 
fel. Több helyen leventeversenyt, tábortüzet, mű
kedvelő előadást tartottunk, amelyeken a leventék 
örömmel vettek részt és szerepeltek. Leventeottho
nok létesítésére is intézkedés történt, ez azonban 
jóformán csak kezdetleges stádiumban van.

Folyamatban van a polgári lövészegyletek meg
szervezése, illetve átszervezése is.

A kir. tanfelügyelő által eszközölt iskolalátogatá
sok alkalmával tapasztaltak alapján örömmel álla
pítható meg, hogy a tanítóság — ritka kivételtől 
eltekintve — a 2Ó éves megszállás alatt is megőrizte 
az iskolában a magyar szellemet s igy az uj hely
zethez való alkalmazkodás különösebb nehézséget 
nem okozott.

Az elmúlt tanév folyamán — a változással s 
annak előzményeivel szükség szerint együttjáró 
szünetektől eltekintve — a tanítás mindenütt ren
des mederben folyt.

A vallás- es közoktatásügyi Miniszter minden is
kolát ellátott térképpel s a legszükségesebb tansze
rekkel. Több iskola már az elmúlt evben jelentős 
összegű építési és felszerelési államsegélyben ré
szesült.

Ezidőszerint folyamatban van a községi népkönyv
tárak összeírása, — a helyi viszonyok tanulmányo
zása, — a munkaterv elkészítése és a helyi szer
vek kioktatása.

A vallás- es közoktatásügyi Miniszter ur népmű
velési előadások tartásának céljaira egy drb. episcop 
vetítőgépet adományozott, kölcsönzésre pedig meg- 
küldötte a 64 képből álló „A magyarok bejövetele" 
és a 93 képből álló és a Balatont ismertető diapo
zitív sorozatot. Léva m. város könyvtára 80 drb. 
— Bajta község pedig 51 drb. könyvet kapott a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrtól. A nép
művelési tevékenység kereteben felajánlották közre
működésüket a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara, 
a Magyar Külföldi Társaság és a vm. Gazdasági 
Felügyelőség. Remélem, hogy ezen a téren is rövi
desen kielégítő eredményeket fogunk tudni elérni, 
bár sok nehézséggel kell megküzdenünk, mert anyagi 
erők nem állanak rendelkezésünkre.

Az aliapáni jelenté*  egyhangú eltogadáia 
utén a köagyüléa áttért a napirend tárgya
lására. A közgyűlés különböző hitelátruhazá- 
sokat engedélyezett a költségvetés némely 
rovatai között. Az Aliőszecse—Génye közötti 



dülőutat nem vették tel « törvényhatósági 
úthálózatba, a Drménd—Csank 21. ex. ki
építetlen szakaszát a t. h. úthálózatból ki
hagyták. Az ipolyaávi megyeház tatarozáaára 
kétévi részletben 25.000 pengőt szavaztak 
meg. M ■galkották a t h. hordójelzö hivatalok 
számával és területi beosztásával foglalkozó, 
továbbá a körorvosok mellékjárandóságáról 
szóló szabályrendeletet. Barsmegye fogadalmi 
ünnepének rendezési költségeire az 1939. 
évre háromezer, a jövőre ptdig évenként 
ezer pengőt szavaztak meg. Az E’yke- 
ellenes mozgalom támogatására ezer pengőt, 
a vármegye egészségvád ,!mi szolgálatának 
megszervezésére az 1939 —40. évekre a 
költségvetésbe 20-20 000 pengőt vettek tel.

A Láván létesítendő Vitézi Székház költ
ségeihez évi részletekben 15.000 pengőt, a 
katonai szolgálatra bevonult megyei tisztvise
lők pótlására alkalmazottak díjazására 1800 
pengő', » Jegyzők 0 sz. Á-v«ház Egyesüle
tének 150, szegénysorsu fő- és szakiskolai 
hallgatók segélyezésére évente 4200, a Lévai 
Árvaháznak 500, lévai irg. nővérek intézeté
nek öt éven át évente 500, egy vármegyei 
vitézi telek létesítésére, amelyen egy vitézi 
család nyer elhelyezést 7500 a kiskoszmályi 
árvaháznak 500 pengő évi segélyt szavazott 
meg Téli gazdasági tanfo'yamokra az 
1939 —40. évekre ezer, szegény gszdaifjak
nak téli tanfolyamon való részvételének 
biztosítására 1200, az Alföldi Szarvasmarha

Gazdavédelem a visszacsatolt területeken 
és Kárpátalján

(B. É.) A kormány a visszacsatolt ország
részek, tőként Kárpátalja gazdasági megse
gítése érdekében a rendeletek egész soroza
tát adta már ki. Az erről szóló intézkedések 
miod az a célt szolgálták, hogy a visszacsa
tolt Felvidék és Kárpátalj< népe, mint az 
anyaországgal teljesen összelüggő és össze
forrott országrészek, szonos jogok és köte
lességek birtokába jussanak. De a jogi szem
pontokon messze túlmenően érvényesü t a 
kormány részéről a megsegiteni akarás szán
déka. És a tények azt igazolják, hogy a meg
tett intézkedések valóban célra-vezetők vol
tak. Mindezek koronáját jelenti az a legutóbbi 
rendelkezés, melyik mind a Felvidékre, mind 
a Kárpátaljára kiterjeszti a gazdavédelmet.

A rendelet értelmében mi odázok, akik 
mező-, erdő-, szőlő, vsgy kertgszdasági in- 
gstlsn tulajdonossá haszonélvezői, tehát ezek
nek a birtoktesteknek javadalmesai, jogos ré
szesülői lesznek a kormány által az anyaor
szág részére már régebben kisdott gszdsvé- 
delmi rendelet jótékony intézkedéseinek. 
1936. jenuár 1-e előtt keletkezett magánjogi 
tartozásuk után 1939. október 31-étől kezdve 
csökkentett kamatokat fizetnek. Ugyanebben 
a kedvezményben részesül mindenki, akinek 
házas beltelke van és kifejezetten mezőgaz
dasági munkából él. A rendelet szellemében 
a szociális szempont él, ami kitűnik abból 
is, hogy a lényeges kamatcsökkentés legin
kább azoknak kedvez, akiknek vagyoni álla
pota kisebb. így sz 50 holdon aluli birto
kosnak és annak, aki csak házas beltelekkel 
rendelkezik, évi kamata 5 százalék; az 50— 
100 holdss birtokos kamata 5 5 százalék, a 
100—1.000 holdas birtokos évi kamata 6 
százalék, az 1.000 holdon felü i birtokos ka
matfizetési kötelezettsége pedig 65 százalék 
lesz. Ez a kedvezmény lényegesen előnyö
sebb helyzetet biztosit a gazdaadósoknak, 
mint, amit a csehszlovák gazdsvédelmi in
tézkedés biztosított nekik, mert a kamat sok
kal alacionyabb és ehhíz hozzá kell számí
tani a tőketörlesztés igen csekély mérvét ir. 
Erre vonatkozólag a rendelet úgy intézkedik, 
hogy a magánjogi tartozások terén a birtok 
□agyságára való tekintet nélkül évi fél szá
zalék tőketörlesztést kell teljesiteni, természe
tesen csakis az 1936. évi január 1 éig ke
letkezett magánjogi tartozásoknál. Az 1938. 
év végén fennállott adóhátrálékoknak tőke
összegét 1940. január 1-étöl kezdve részle
tekben kamatmentesen fizethetik, évi 25 szá
zalék tőketörlesztéssel. A folyó adókra, kőz-

Egyesületek Szövetségének segély 1200, 
tanfolyamokra kiküldendö tisztviselők költ
ségeire 700, vármegyei közjóléti alapra évi 
hozzájáru'ás 14.000, idegenforgalom előmoz
dításán 200, Revíziós Ligának 200, szlovákiai 
Magyar Házak mozgalomnak ezer pengő. A 
nyitrai Magyar Házat Knhéry litvánról 
nevezik eL

A közgyűlés a katonai térítéseket és kár
térítéseket felülvizsgáló bizottság tagjaiul 
Jónás Inra győrödi plébános és Farkas Géza 
drégelypalánki földbirtokost választotta meg. 
Megalakult a vármegyei lótenyésztési bizott
ság is, elnökévé Schöller-Szűcs Jenőt vá
lasztották. A közgyűlés három vármegyei 
gyümölcsészeti felügyelői állást rendszeresí
tett, Szob, Láva, Ipolyság állomáshelyekkel. 
A felügyelők illetményét személyenként évi 
1800 pengőban állspitottz meg

A t. h. bizottság csatlakorott Veszprém 
vármegye feliratához, amelyben a szabad
kőművesség szellemének a magyar é'ei min
den megnyilvánulásából való száműzetése 
mellett foglal állást.

A közgyűlés elhatározta, hogy a vm. árva
szék által a járásbíróságoktól átvett gyám
iratok feldolgozására két kisegítő munkaerőt 
vesz fel, illetményükre 3000 pengőt éa az 
alispáni hivatal irodai berendezésének ki
egészítésére tízezer pengőt vett fel a költség
vetésbe s végül kisebb jelentőségű ügyeket 
tárgyalt.

tsrtozásokra a védettség rendelkezőiéi ter
mészetesen nem vonatkoznak.

Bizonyára, mind a Felvidék, mind a Kár
pátalja hozzánk visszakerült népe kellő meg
értéssel és örömmel fogadja a kormánynak 
ezt a nagyjelentöaégü rendeletét, de ha vé
letlenül előfordulna az, hogy valaki, aki a 
csehszlovák jog szabályai szerint gazdavé
delemben részesült éa a mostani kormány
rendelet értelmében nem szerezheti meg a 
védettségét, még ebben az esetben is a bí
róiig az ilyen adós részére méltányos eset
ben arra a tartozásra, amelyre a csehszlovák 
szabályok szerint korlátozás esett, öt évi 
részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. A 
gazdavédelmi rendelkezés a súlyosan meg
terhelt birtokot védettségi állapotba helyezi, 
ami a tulajdonosra nézve azt az előnyt biz- 
tositja, hogy birtokát nem lehet elárverezni, 
de végrehajtást sem vezethetnek arra, abban 
az esetben, ha a gazdaadós rendesen eleget 
tett csökkentett kötelezettségének.

Mikor lehet egy birtokot védetté nyilván! 
tani? Akkor ha az 1938. november 2-áig 
telekkönyvileg bekebelezett terhek 10 hold
nál nagyobb birtoknál és házas belteleknél a 
kataszteri tiszta jövedelem tizenötszörösét, 
egyéb birtoknál annak hússzorosát megha
ladják. Az 500 holdnál nagyobb birtokot cáak 
akkor lehet védetté nyilvánítani, ha a bir
toktulajdonosnak bekebelezett és be nem 
kebelezett tartozásai együttes összege a ka
taszteri tiszta jövedelem negyvenszeresét meg
haladja.

D: nincs védetté nyilvánitásnak helye az 
1.000 holdoál nagyobb birtok tekintetében, 
ha kataszteri tiszta jövedelme a 7.000 arany
koronát meghaladja.

Röviden összefoglalva, ezt tartalmazza a 
kormány gazdavédelmi rendelete, amelynek 
részleteiről a hatóságok minden érdeklődőt 
előzékenyen, a jogkereső fél előnyeinek ér
telmében tájékoztatnak. De már ebből is 
mindenki láthatja, hogy a magyar kormány 
a rendelkezésére álló lehetőségek határán 
belül mindent megtesz a nép boldogitására 
éa az egybekapcsolódás őszinte, lelkes szív
vel való végrehajtására. A gazdaságilag las
san, de biztosan erősödő Magyarország sok
kal több előnyt és jólétet nyújt, mint ameny- 
nyit nyújtott az anyagi eszközökkel bősége
sen ellátott Csehszlovákia. Pedig a magyar 
nemzet még csak most kezd megindulni a 
boldogulás utján, mert alig hevertük ki Ttia-

Amerikai szokások.
ii.

Ugyanis ott a legnagyobb neveletlenség 
lenne az ha valaki előbb emelné szájához az 
ételt, mig a háziaszony le nem ül (mert ő is 
ott volt a pulyka kiosztásnál) és bele nem 
vág elsőnek a sültbe. Adtak a pulyka mellé 
kis tányérokra dinnye befőttet, amit én nagyon 
szeretek, de csalódással bocsátottam ki a diny- 
nye szeletet, mikor senki nem nézett oda, 
mert bizony ez nem cukorral, hanem a leg
erősebb ecetesszenciával volt konzerválva.

A pulykaevés közben töltöttek finom fran
cia borokat, ezek valóban kiválóak voltak, de 
vizet nem adtak hozzá s enélkül mi bizony 
csak keveset ihattunk. Azután hoztak megint 
nagy kagylókban egy zöldségkeveréket, 
alul egy zöld saláta levél, benne celler levél 
vagdalék. Ez különlegesség, mert a cellert 
pincében hajtatják s nem zöld, hanem egész 
fehér a hajtása és tr.’.o az ize. Ezt nagyon 
dicsérték és menyem aggódó tekintetéből is 
láttam, hogy itt mérsékelni kell kíváncsiságo
mat a reáöntött sűrű piros létől festőivé 
varázsolt édességnek gondolt valaminél.

Jó is volt az óvatosság, mert az a celler 
levél vagdalék csípős és erősizü volt s még 
hozzá reá volt öntve egy élénk vörös lé, 
ami azután végképen élvezhetlenné tette ezt 
az amúgy is európai szájnak kibirhatlan ételt 
és ez nem volt más, mint paradicsomié, bele 
facsarva a legerősebb tormának a leve. Ezt 
nagyon szeretik Amerikában és majdnem 
minden ételnek Ízesítéséhez használják, akár
csak nálunk a Maggi levesizesitőt. Reáöntik ezt 
az osztrigára és mindenféle halra, én azonban 
félhalott lettem ettől az Ízleléstől.

Az étkezés előtt kioktatott menyem, hogy 
itt úgy használni a kést és villát együtt, 
mint az európaiak szokták, nem szokásos, 
mert a kést és villát kézbeveszi ugyan az 
ember a húsok szélvágásánál de azutan a 
tányér felső szélén szépen leteszi, de nem 
úgy, hogy az abroszra feküdjön, hanem 
egészen a tányér szélére kell tenni és csak 
a villával szabad enni, késsel segíteni nem 
illik s ezt már a hajón is tapasztaltam, mikor 
odautaztunk, hogy egy mellettünk lévő asz
talnál egy milliomos amerikai csa ád minden 
tagja igy evett.

A celler után hoztak hizlalt ürü pecsenyét, 
gesztenyével töltve, ez kitűnő volt, azután 
hozták a torták, zselék és fagyla tok özönét 
s különféle édes és erős pálinkákat vegyesen. 
Az ürü húshoz adtak köretképen burgonyát, 
melynek közepét kivájják és beletesznek tej
fellel kevert sajtot, vagy édes burgonyát. Ezt 
Európában nem termelik, meg kell szokni, 
nekünk nem Ízlett, később megszerettük. De 
van még cifrább körítés is, egysor burgonya 
felszeletelve, egy sor almaszelet, egy sor 
szalonna és vatta cukor. Egy kerek puha, 
gumiszerű cukorka fajta és mindezt a sütőbe 
teszik és megsütik. Közben adnak még zöld 
borsót, ez olyan egész éven át, mintha most 
szedték volna; nem konzerv, hanem szedés
kor megfagyasztják mínusz 32 fokra, papír 
dobozokba csomagolva hozzák forgalomba, 
de állandóan fridzsidérben kell tartani, mert 
nulla foknál nagyobb hőt nem szabad kapnia, 
akkor megromlik. Ezt csak Amerikában lehet 
megcsinálni, ahol nemcsak az összes élelmi
szer kereskedések, de a munkás házak mind
egyike is el van látva ily fagyasztógépekkel 
felszerelt jégszekrényekkel. Vagy adnak sár
garépát szeletelve és kisütve, spárgát, ezt is 
egész éven át lehet enni, fagyasztva tartják 
el, mint a zöldborsót és zöldbabot, de nem
hiába hogy a világ fordított felén van Ame
rika, ott a spárgát is épen elenkezőleg eszik, 
mint Európában. Nálunk a spárgát a világos
ságtól eltakarva növesztik, a jenkik jó ma

nón sorscsapásainak szörnyűségeit, anyagi 
tekintetben, de érzésben és terü'eti szerze
ményben lényeges eredményt jelent nekünk 
az, hogy magyar szírrel gondoskodhatunk 
az ezereaztendőa Magyarország azon tagjai
ról, akik alig egy érrel, illetve háromnegyed 
esztendőre! ezelőtt kerültek vissza hozzánk. 
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gasra felengedik nöli a napnak kitéve és a 
zöld féjét, mikor már szétágazni készül, gép 
pel leszakgatják és ez a zöld fej kerül az 
asztalra megfőzve sóslében, mi cukorral meg
hintve ettük és meg lehetett szokni.

Karácsonykor az asztalra kerül tejszín
ből (fagylaltból) egy kis karácsonyfa, husvét- 
kor nyulacska, születésnapkor egy nagy több
emeletes torta, rajta annyi égő gyertyával, 
ahány éves az ünnepelt és ezt az ünnepelt 
maga szeli fel és osztja szét az ünneplők 
között. Lakodalmakkor is van ilyen torta, 
ezt a menyasszony szeleteli fel a vőlegény 
segítségével, ez piskóta tésztából van.

A lakodalmi szokások is érdekesek; vol
tam egy esküvőn Dzsözi Sziliben, ez Nyu 
Jorkkal úgy van egymás mellett, mint Pest és 
Buda, de ez már Nyu Dzsözi állam székvá
rosa, más törvények és más szokásokkal, itt 
az esküvőről, mikor ki jött a násznép, az is

Légvédelmi és légoltalmi gyakorlat Léván
1939 október hó 26—27 én zajlott le az 

Országos Légvédelmi Parancsnokság által 
elrendelt légvédelmi és légoltalmi gyakorist. 
A légvédelmi készültséget október hó 26-án 
reggel 7 órakor rádión rendelte el az Orzsá- 
gos Légvédelmi Parancsnokság. Az emberek 
már a rádió bejelentésére is — behivójegy 
nélkül is — gyorsan készülődtek s azok, 
akiknek valami beosztásuk volt, elmondhat
juk, hogy teljes odaadással igyekeztek meg 
oldani feladatukat. A rendőrség az előre el- 
kéazitett behivójegyeket azonnal kézbesitette 
a légoltalmi törzs tagjainak és az összekö
tőknek, úgyhogy a légoltalmi törzs 7 óra 
után pár perccel már készen állott vitéz 
Bertóthy Dezső m. kir. rendörkapi ány ve
zetése alatt. Egyidőben a nagyközönség fal
ragaszok és dobszo utján értesült a légvé
delmi készültség elrendeléséről. Az első nap 
feladata főleg a légvédelmi készültségi hely
zet gyors elfoglalásának begyakorlása volt. 
Ami teljesen sikerült is, már 10.15 órakor 
teljes volt a légoltalmi készültség és a 10 
óra 39 perckor elrendelt első riadó már nem 
érte váratlanul a hatósági légoltalmi szerve
zetet, sem a lakosságot. Az első nap három 
riadója megmutatta, hogy a hatósági légol
talmi végrehajtó szervezet tagjai teljes önfelál
dozással és kötelességtudással vesznek részt a 
gyakorlatokban, mert a légvédelmi riidók je
lére 10—15 percen belül mindig bevonullak 
kijelölt állásaikba. Az első nap estéjén a 
hangi uiy a varos elsötétítésén vo't s a ta
pasztalat azt mutatta, hogy a hözfniég leg
nagyobb része tudja a törvény által előirt 
kötelességét.

Pompásan működött a vármegyei figyelő 
szolgálat. Mert pl. a nagymarosi légo. pa
rancsnok 13.24-kor északnyugali irányból 
nagy magasságban jelent egy repülőgépet s 
már két perc múlva, azaz 13.30 kor a lévai 
légo. parancsnokságon van a jelentés Az 
ipolyviski légo. parancsnokság 10.56-kor jelez 
repülőt, két perc múlva már Léván van a 
jelentés.

A gyakorlat második napján szintén há
rom riasztás volt s már a kárjelző szolgálat 
is működött. Etek a gyakorlatok is kitünően 
sikerültek. Második nap zajlott le a feltéte
lezett repülötámadás. A tűz, a gáz és a rom
boló bombák nagyon sok kárt okoztak s a 
feladat ezeknek a károknak az elbáritása 
volt a kátfigyelö gyors bejelentése és a se
gédosztagoknak minél gyorsabb kivonulása 
által. Az eredmény kitűnő volt, mert a ren
geteg kár közül csak egyetlen egyet nem 
jelentettek, ami ha valódi kár lett volna, bi
zonyára észre vették volna.

A figyelőőrsök teljesítménye elsőrangú vö t. 
A zord időjárás s a rossz látási viszonyok 
ellenére is teljes önfeláldozássá', éberen, nem 
törődve a saját kényelmükkel, őrködtek éjjel
nappal a város biztonságán. Az ideiglenesen 
felállított megfigyelőhelyeken ez a nagyszerű 
munkájuk különösen értéklendő. Ezért a 
honvédelmi minisztérium kiküldötte külön di
cséretben is részesitetle őket.

A gyakorlatiéi szorosan összefüggő gyors
éa pontos posta és távbeszélő szolgálatért a 

merősők a templom ajtóban lesnek rá az uj 
párra és mikor kilépnek, akkor a rizskása 
özönét zúdítják fejükre, azt hiszem, elszórtak 
akkor vagy két mázsa rizskását. Azután az 
autójukra reáakgattak mindenféle rossz kolom- 
pokat, szardiniás dobozokat és más üres 
konzerv dobozokat, öntöző kannákat és igy 
feldíszítve lefényépezik őket s megindul a 
menet az étterem felé, elöl a zörgős autóval, 
melyet úgy bérelnek ki, mert a saját drága 
autóját senki sem akarja összekarcolta!™ a 
szebbnél szebb függelékekkel.

Az étrendet már fentebb leírtam, csak a 
torta szeletelésekor eléneklik a menyegzői 
dalt és ekkor a methodisla pap imát mond 
a fiatal pár boldogságáért. Azután tánc követ
kezik, hol az öregebb nők, kiket nem visznek 
táncba, szépen összefogózkodnak és együtt 
táncolnak. Szónokolni nem szokás.

(Folyt, köv.)

lévai légo. parancsnok a postai és távbe
szélő személyzetnek köszönetét nyilvánította.

A közönségről is csak jót maudhatunk el, 
mert átérezve az ügy nagy fontosságát, min
denhol engedelmeskedett a végrehajtó köze
gek rendelkezéseinek, amit az is bizonyít, 
hogy mindössze csak 22 légoltalmi kihágást 
követtek el, és pedig légo'talmi szolgálatban 
való meg nem jelenésért 6 egyen*,  hiányos 
elsötétités miau 8 egyént, riadó alatt u’cán 
való járkálásért 5 egyént, gépjárómüvek hely 
leien kivilágításáén pedig 3 egyént jelentet
tek fel.

Hogy ez az eredmény elérhető volt, kö
szönhetjük vitéz B-rlhóty Dezső m. kir. rend
őrkapitány, ligo. parancsnoknak, aki kitűnő 
szellemet, munkához való jó kedvet és fe
gyelmet, valamint munkabírást sugárzott ki 
egyéniségéből és megértő, emberi szavaival, 
cselekedeteivel pedig lehetővé tette, hogy a 
végrehajtó szervezet nehéz munkáját elvé
gezhesse.

— JÓTÉKONY TEAEST. A Magyarok 
Nagyasszonyáról nevezett Lévai Női Mária 
Kongregáció, boldog Felszabedu'ásunk év
fordulóját jótékonysággal, meleg ruhát, ci
pőt és ottbont nélkülöző szegény iskolás 
gyermekek felruházásával kivánja megün
nepelni Ennek az akciónak előmozdításába 
belevonni kivánja a város boldogan ünnep 
iö lelkes közönségét is A jótékonyság mellet 
kellemes szórakozásról is kiván gondoskod
ni éa azért november 12 én d. u. 5 órai 
kezdettel a Katb. Kör. összes termeiben tánc
cal és tombolával egybekötött tesdélutánt 
rendez, amelyre ezúton hívja meg városunk 
közönségét. A Női Mária Kongregáció a ke
serű elnyomatás alátt is mindent elkövetett 
a zárda nélkülöző magyar iskolás gyerme
keink karácsonyi felaegélyezése 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 lakásokha. A Vezetőség.

— A LÉVAI POSTAHIVATAL november 
hó 1-től éjjel is felveszi a közönséges és 
ajánlott levélpostai küldeményeket, valamint 
táviratokat, továbbá a hivatali nyilvános táv
beszélő állomásról távbeszélgetések éjjel is 
kezdeményezhetők. A feladók a hivatal bejá
rati ajtajára szerelt éjjeli csengő megnyomá
sával jelezzék, ha feladni vagy távbeszélgetést 
kezdeményezni óhajtanak.

— BEVONJÁK A MOST FORGALOMBAN 
LÉVŐ RÉGI LEVÉLBÉLYEGEKET. A pósta 
vezérigazgatósága közli, hogy a nemzet nagy
jainak arcképét ábrázoló 1, 2, 3, 4, 5' 6,10, 
16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 70, filléres érték
jelzésű általános forgalmú levélbélyegek 1939 
decemder lével érvényességüket vesztik. 
Ezekkel a bélyegekkel 1940. január 1-töl bér
mentesített posta küldeményeket a postahiva
talok megportózzák.

KOLONFÉLÉI(J|

FOHÁSZ
Halottak napja ! Megilletődve 
Hangfogót teszek ma halkan a lantra . . . 
Tekintetem elszáll messzi mezőkre, — 
Millió jeltelen, besüppedt hantra.

Kik távol a honttól, hónukért haltak, 
— Vérüktől dusabb ott a föld kalásza, — 
Uram! a hősöknek adj örök nyugalmat, 
S amiért haltak, — jöjjön el, óh, add : 
Nagy magyarország feltámadása!

SEBÖK LÁSZLÓ.

— LÉVA MEGYEI VAKUS KÖZÖNSÉ
GÉHEZ I Immár egy esztendeje annak, hogy 
a bécsi döntés nyomán leomlott a trianoni 
határsorompó egy jelentős része és a Fel
vidék ezernyi községe és varosa között az 
ősi magyar Láva városa is felszabadult 1 
Felszabadult az idegen megszállás, az idegen 
elnyomás alól és mi mindnyájan halaiéit 
szívvel emlékezünk a felszabadulás öröm
napjára, 1938. évi november hó 10-re 1 A 
felszabadulás első évfordulóját úgy ünnepel
jük a legméltóbbaD, hogy egységes akarat
tal, áldozatos elszántsággal sorakozunk a mi 
Vezérünk, nagybányai Horthy Miklós, Ma- 
gyaroszág Föméltóaágu Kormányzója medél 
Fnikerem a város közönségét, hogy a lakö- 
názakat november ho 9 én, deli 12 órától 
uov. 11 én reggel 8 cráig nemzeti ooogök- 
khi lo,díszítse UgyaLCSaS serem november 
ho 9 én, esti fai 7 óratol 8 óráig a lakóhá
zak ablakait kivilágítani. Az ünnepély sor
rendje : November 9 én; este 7 órakor a le
vente ifjúság a levetezenekarral lampionos 
menetben felvonul és koszorút helyez az 
Országzászlóra. A menet a Werbőczy-térröl 
indul. Este 9 órakor a helyőrség ünnepi ta- 
karodója az Országzászlönál. November 10 én 
reggel 8 órakor ünnepi hálaado istentisztele
tek a római katolikus, református és evan
gélikus templomokban a katonaság és a ta
núé ifjúság számára, 9 órakor a katonai és 
poigán hatóságok es a nagyközönség részére. 
Délelőtt 11 órakor a m. kir. 6. honvéd ha- 
lárvadász zászlós j újoncainak eskütétele a 
Kossuth Lajos térén és ennek keretén belül 
a lévai hölgyek által adományozott ezüst 
kürt átadása. Déli 12 órakor (az újoncok 
eskütételének befejezése után) a város kép
viselőtestületének díszközgyűlése a Városi 
Vigadó nagytermében. Királylehotai Lehotzky 
Brúnó dr. s. k. polgármester.

— VITÉZ1SZÉK GYŰLÉSE. A Bars—Hont k. e. e. 
vármegyék vitézei f. hó 30-án, tartották meg Léván 
az első értekezletüket, amelynek főtárgyai a .Vár
megyei Vitézi Szék" megalakítása és a vitézek 
főkapitányának, Főméltóságu Kormányzó Urunk 
névnapjának méltó megünneplése volt.

- SZIVGÁRDISTÁK ÜNNEPÉLYE. A Fiú Szív- 
gárdisták október hó 29-en, délután nagysikerű ha
zafias szinielőadást rendeztek a Kath. Körben. A 
kedves, kis apró szinészek nagy örömet szereztek 
a nézőkntk. A szép lelkesedéssel megrendezett 
előadásukat a Szivgárdisták f. hó 5-én, d. u. 4 óra
kor megismétlik a Kath. Körben.

— A LÉVAI ÁG. EVANGÉLIKUS EGY
HÁZ bensőséges keretek között fogja meg
ünnepelni nov. 26 án érdemes lelkipásztorá
nak Bándy Endre föesperesnek 60 esztendős 
lelkészi jubileumát, amely alkalomból tartandó 
díszközgyűlésre gr. Kovács Sándor kerületi 
püspökön kívül az egvháaegyetem, egyház
kerületek és a Bars-Hont Nógrádi egyház
megye notabililásai is kilátásba helyezték 
megjelenésüket.

— A FELSZABADULÁS évfordulójának 
emlékünnepélye Csatán. Csata közaég haza
fias közönsége felszabadulásának első évfor
dulóján 1939. november 8 án tartja az 1914- 
1918. évi világháborúban hőaihalált halt fiai 
liszteletére állitott emlékmű felavató ünne
pélyét. Az ünnepségen részt vesz a buda
pesti Vili. kér. Frontharcos Főcsoport. Az 
ünnepély 9 óra 45 perckor a r. kát. temp
lomban istentisztelettel kezdődik, fél 10 óra
kor pedig a Hősök emlékművénél avató ün
nepség lesz.

— A HUSIPAROSOK az elsőfokú ipar
hatóság engedélyével vasárnap zárva tartják 
üzleteiket.
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— A LEKÉRI RK. TANÍTÓI KÖR tótülve 
Léve ét vidékének katolikui tunitóiágával, 
f. hó 9 én, 10 őrekor kezdődő ixentmiee 
utén Léván, a Kai Körben tartja ősei köz
gyűlését. A vezetöeég kéri a papságot és 
tanítóságot, hogy a közgyűlésen megjenni 
szíveskedjenek.

— REFORMÁCIÓ emlékünnepe Léván. A 
Protestáns Lsányegyeiület október hó 81-én 
d. u. 6 órakor a ref. templomban igen szép, 
lélekemelő ünnepséget rendezett a reformá
ció emlékére.

— VÁROSI KÖZGYŰLÉS. Léva város 
képviselőtestülete f. hó 2-án délután 5 óra
kor rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek 
a tárgya a tisztviselők kinevezése volt. Re
méljük az összes kérdéseket teljes megértés
sel közmegelégedésre sikerült elintézni.

— GYŰJTÉSI ENGEDÉLY. Az alispán 
a Magdolna hercegnő Poiiklinikai egyesület
nek szegény betegek ingyen rendelője fenn
tartására f. h. 15-töl terjedő nyolchavi idő
re Bars-Hont megye területére szóló gyűj
tési engedélyt adott, kivéve az inségenyhitő 
akció tartamát nov. 15 és 1940. márc. 1. 
közötti időt, midőn a jelzett célra gyűjtés 
nem folytatható.

— ÚJRAÉLEDT s uj munkába kezdett az ev. 
gyámintézeti Nőegylet. Az 1913-ban megalakult 
Nőegylet már a világháború vérzivatarában is na
gyon fontos kötelességet teljesített. Nemcsak a hit
élet fejlesztését tűzte ki céljául, lelki vigaszt és 
erősítést nyújtva, de anyagi támogatást is biztosí
tott az arra rászorultaknak. Sajnos azonban, a cseh 
megszállás ideje alatt, dacára agilis elnöknőnk Bándy 
Endréné törekvő fáradozásainak, az idegen uralom 
a legszűkebb keretek közé szorította ezt az oh an 
szépen megindult, Isten országát építő nemes mun
kásságot. Csak csendben, tjtokban dolgoztak azok, 
akik erezték, tudták milyen fontos a lelki sebek 
gyógyítása s az idejében szétosztott anyagi javak 
segítő ereje. Most, hogy felszabadultunk, hogy ide
gen uralom nem béklyózza magyar szivünk elgon
dolásait, újra dolgozni akarunk! Határozataink ér
telmében minden ev. testvérünk tagja az ujramüködő 
ev. Nőegyletnek s tetszesszerinti hozzájárulásként 
csak az fizet, aki azt teheti. Minden hónap első 
vasárnapján az ev. Egyház Tanácstermében tartjuk 
összejöveteleinket. Tekintve, hogy sok uj ev. test
vérünket még nem ismerjük, a közeljövőben egy 
szeretet vendégség keretében ismerkedési estélyt 
rendezünk, amelynek pontos helyét és idejet annak 
idejét annak idején közölni fogjuk. Ezúttal is sze
retettel hívjuk meg ev. Nőtestvéreinket összejöve
teleinkre s városunk minden magyar megmozdulás
ban szivvel-lélekkel résztvevő nagyközösséget — 
rendezendő ismerkedési estélyünkre. Egy Nőegyteti 
tag.

— Anyagtorlódás miatt több közlemény a jövő
számban kerül közlésre.

— A m. kir. pénzügyminisztérium a napokban 
kezdi meg tárgyalásait a szlovák hatóságokkal 
azokra a követelésekre nezve amelyeket magyar 
állampolgárok támasztanak a volt csehszlovák ha
tóságokkal szemben További felvilágosítást a já
rási ipartársulat ad.

— AZ ESZTERGOMI Balassa Bálint Irodalmi 
Társaság f. hó 19-én adja viszsa a Lévai Kaszinó
nak a fdszabaeulás utáni látogatását. Az előadói 
estnek nagy jelentősége lesz dr. Lépőid Antal ka
nonok vetitettképes előadása az esztergomi ásatá
sokról, amely minden magyar émert érdekel.

— A BAROSS SZÖVETSÉG lévai fiókjának el
nöksége a következő időszerű javaslatot terjesz
tette a budapesti központ ele, alakittassék ,a köz
pontban egy külön felvidéki titkárság, amely in
tézmény csakis a felvidéki ügyekkel foglalkozzék! 
Ezen titkárságnak legfőbb kötelessége lenne minden 
egyes tagunk ügyes-bajos dolgát a minisztériumok
nál, karteleknél, nagykereskedőknél, vállalkozóknál 
es minden hatóságnál személyesen elintézni, az ön
állósítást alaphoz beterjesztett kérvények elintézé
sét szorgalmazni, abban személyesen interveniálni 
es minden felvidéki fiókszervezeteket érintő ügyek
ben felvilágosítást adni és minden ügyről idejeko
rán tájékoztatni. Ezzel az a fontos cél volna elérve, 
hogv ezen felvidéki titkárság a központtal állandóan 
együtt dolgozva a felvidéki fiókszervezetek kérel
meit, utasításait, a központ hatalmát és összeköt- 
tstéseit kihasználva mintegy összekötő összekötő 
szervkent eredményesen elintézne. Az elnökség ez
zel kaocsolatban azzal a felhívással fordult az ér
dekelt közönségéhez, hogy miv^l ezen titkárság 
fenntartása nagyobb költségekkel jár, amihez a fel
vidéki Baross fiókoknak is hozzá kell járulni, s 
hogy ezt a mi fiókunk is eredménnyel tehesse, ezúton 
is felkéri az összes önálló keresztény iparost, ke
reskedőt és rokonszakmabelit, valamint a most ön
állósításra törekvőket, hogy a Baross Szövetség 
lévai fiókjába rendes tagként teljes számban lépje
nek be. Egyesülésben az erő!

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

FINOM KABÁTSZÖVETEK divatos színekben és 
a legszebb magyar ruha-brokátok lagszebb árnya
latainak nagy választékával szolgálhat WJDDER 
divatáru kereskedő (a malommal szemben).

— VERSENYTÁRGYALÁS. A m. kir. 6. határ
vadász zászlóalj közétkezési bizottsága Léva, hir
detményt bocsájtott ki, melyben versenytárgyalást 
hirdet az 1940. évi december hó 31-ig szükséges 
hús és élelmicikkek szállítására. A hirdetmény a 
következő feltételeket Írja elő: 1) A versenytárgya
láson elsősorban a visszacsatolt Felvidék kereske
dői illetve szállítói jönnek tekintetbe. 2) A verseny
tárgyalás helye és ideje 1939. évi november hó 
20-án 10 órakor Léván az új laktanya, a gazdasági 
hivatal helyiségében. 3) A közétkezési bizottság kö
rülbelüli havi szükséglete a „Szállítási Feltétélek 
Füzetéiben van feltüntetve. 4) A „Szállítási Felté
telek füzete" két egybehangzó példányban kiállítta
tott és ez naponta 11 és 12 óra között a fenti zász
lóalj gazdasági hivatalában betekinthető illetve, ön
költségi áron beszerezhető. 5) Az ajánlati minta 
pontosan betartandó ; ettől elterő ajánlatok nem ve
hetők figyelembe. 6) Az ajánlat biztosítására min
den ajánlattevő a szállítandó cikkek egész évi pénz
értékének 2 százalékát köteles készpénzben vagy 
betétkönyvben, mint bánatpénzt a szállítási feltéte
lek füzetében foglalt módozatok szerint letenni. 7) 
Az ajánlattevők megbízhatóságukat, ha bejegyzett 
cégek az illetékes iparkamara, (ellenkező esetben, 
az illetékes politikai hatóság által igazoltatni köte
lesek. Az ajánlatban feltüntetendő, hogy ily bizo
nyitvány megküldésére az illetékes hatóság az aján
lattevő által felkéretett. 8) A már benyújtott aján
latok vissza nem vonhatók, illetve nem módosítha
tók. 9) Az ajánlatban világosan megjelölendő, hogy 
az ajánlattevő a szállítási feltételek füzetében fog
laltakat ismeri és azoknak magát minden tekintet
ben aláveti. 10) Az ajánlatban az 1938. évi XV. te.
4. §. hatálya alá eső alkalmazottak száma valamint 
a hivatkozott §. hatálya alá nem eső összes egyébb 
alkalmazottak száma feltüntetendő. Valótlan adatok 
szolgáltatása esetén ajánlattevő a közszállitásokból 
végleg kizáratik. II) Nem vehetők figyelembe oly 
ajánlatok, melyek akár a hirdetmény, akár a szállí
tási feltételek füzetében foglalt határozványokkal 
ellenkező kiköléséket tartalmaznak. Az ajánlati 
minta ezerint, amely beszerezhető a m. kir. 6. ha
tárvadász zászlóalj közélelmezési bizottságánál uj 
laktanya, hús és egyébb élelmiszerekre hirdetnek 
versenytárgyalást. Az ajánlat elfogadása esetén az 
ajánlattevő 1940. I. l-től december 31-ig köteles a 
szállítást a feltételeknek megfelelően elvégezni.

anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK. Ocsiák János Bacskádi Ilona fia 

György — Szenczi József Vizi Mária leány Erzsé
bet — Dián János Szolcsik Julianna leány Márta 
Julianna.

HÁZASSÁG. Tuiassay Pál Sándor rkat. Halmay 
Stefánia Amália rkat.

HALÁLESETEK. Schwartz Istvánné sz. Adamik 
Mária 62 éves — Behula Józsefné sz. Hradecsny 
Julianna 79 éves — Laczkó József 52 éves — 
Krizsan Ilona 22 hónapos — Roskó István 68 éves.

Szántó, szőlő, gyümölcs
A szorosabb értelemben vett mezőgazdálkodást 

sokoldalúsága következtében bizonyos önellátás 
jellemzi. Értve ez alatt azt, hogy a különböző me
zőgazdasági növényeket termelő, továbbá réttel, 
legelővel, esetleg erdővel rendelkező gazdaságnak 
kivülről aránylag kevés árura van szüksége. Ezzel 
ellentétben a tisztán szőlő vagy gyümölcs tulajdo
nosai majd minden szükségletét kivülről kell, hogy 
beszerezze.

Ugyanez áll természetesen a trágyára is. A me
zőgazdaság saját-termelte istállótrágyájával ugy- 
ahogy biztositani tudja a talaj tapanyagegyensulyát 
és csupán az istállótrágya pótlására és kiegészíté
sére vásárolja a műtrágyát. Ezzel szemben a gyü
mölcsös és a szőlősgazda, minthogy istállótrágyával 
nem rendelkezik, a tápanyag utánpótlását a mű
trágyák utján kell, hogy elerje.

Természetesen az istállótrágyát (esetleg szalma
trágyát) a gyümölcsös és szőlő is éppen úgy meg
kívánja, mint a mezőgazdasági terület, minthogy 
azonban a vásárolt istállótrágya vagy szalmatrágya 
csak humuszképzés céljából megfelelő tápanyag, 
viszont tápanyag ellátás szempontjából alig-alig 
jöhet számításba, tehát itt a műtrágyákon van a 
hangsúly. Másrészt viszont a szőlő rendkívül táp
igényes növény, a mezőgazdaságban használatos 
150—200 kg-nyi műtrágyakeverék a szőlőnél ko
rántsem elegendő, itt a kevés trágya nem trágya. 
Kb. 500 kg. az a műtrágyamennyiség, amelynél biz
tosan számíthatunk magas terményeredményre, és
pedig ennek fele legyen szuperfosztát, egynegyede 
kálisó, egynegyede pedig valamely nitrogénműtrá
gya. A szuperfoszfátot és kálisót már az őszi fe
déskor, legkésőbben azonban a nyitáskor adhatjuk 
a szőlőnek; a nitrogénműtrágyát azonban két rész
letben adjuk, egyik felét koratavasszal, nyitáskor, 
másik felét pedig május közepe táján. Ugyanez áll 
termés/.etesen a gyümölcsösnél is, ahol a műtrá
gyázást az őszi, illetőleg tavaszi talajmunkával kap
csoljuk össze, egyrészt azért, hogy a külön munka
béreket megtakarítsuk, másreszt pedig, hogy azt a 
talajba jó mélyen be tudjuk munkálni

A bőséges tápanyagellátással nem csupán termé
seinket emelhetjük 100—200 százalékkal, hanem kü
lönösen minőségben jelentős javulást érhetünk el 
úgy a szőlőnél, mint a gyümölcsnél.

A „Magyar a magyarért" 
akciónak érkezett adomány : Wilcsek Salamon 
cég 10 pengő.

Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fentartó Lévai Nőegylet augusztus 

hóban a következő adományokat kapta:
Özv. Németh Istvánné Kisóvár 1 pár csirke, Vo

lár Sándorné 1 kosár szilva, Blaskovits József 1 
kosár uborka, N N. Léva 1 h zott kacsa, Kostyek 
Józsefné 1 kosár szilva, özv. Koralevszky Imréné 
1 kosár zöldpaprika, N. N. Léva 20 P, Tóth Já- 
nosné 1 kosár szilva, dr, Szekfű Jenő Bpest ado
mány 10 P.

Fogadják a nemesszlvü adakozók az árvák nevé
ben köszönetünket.

OFFERMANN ÁGOSTONNÉ
alelnöknő.

9568-1934 — II— B*.  szám.
Tárgy: Az állattartást helyetieiitö tejellátás 

biztosítása a rendkívüli fegyvergya
korlatra bevonult gazdasági cselédek 
számára.

Hirdetmény.
A m. kir. Földművelésügyi miniazter ur 

137.340—1939 F. M. számú rendelete elren
deli, hogy a rendkívüli fegyvergyakorlatra 
bevonult, úgyszintén tartaléki vagy póttarta- 
léki katonai szolgálati kötelezettség alapján 
tényleges szolgálatot teljesitö gazdasági cse
lédeknek köteles a gazda többek között an
nak a bevonult Avea cselédjénok, akinek leg
alább egy eltartottja van, azegödményea föld
járandóságon felül lakást és a szegödményes 
fűtőanyagot a szerződés értelmében kiszol
gáltatni és ha a cselédnek, állattartása van 
azt a szerződés szerint juttatni.

Arra az esetre, ha cselédet a szerződés 
szerint nem állattartás, hanem akár termé
szetben, akár készpénzben kiszolgáltatandó 
tejellátás illeti meg, köteles a gazda bevonult 
éves cselédjének amennyiben ennek legalább 
egy eltartottja van az állattartást helyettesítő 
tejellátást ia biztositani.

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy fenti 
rendelet szigorú betartását ellenőriztetni fo
gom.

Léva, 1939. évi október hó 28-án. 
VOJTÁS a. k.

polgármesterhelyettea 
főjegyző

~1 pianinot, harmoniumot
Z-OngOTat, vennék. Cim a kiadóban. 
 1318 
C • tudomására adom az igen tisztelt
jZIVeS hölgyközönségnek, hogy fűzöké- 
szitésemet mint házi ipart, lakásomon folyta
tom. További szives jóindulatukat kérem 
Kaiser Sándorné, Léva, Kossuth Lajos-tér 13. 
II. emelet, Józsefcsek-ház. 1317

1/ •. udvari szoba és konyha dec. 1-töl 
Ixet kiadó, Petőfi 5. 1320

r| I - keveset használt konyhabútor, 
ulSuO varrógép, villanyégök, márvány
mosdó, különféle bútorok, háztartásai cikkek, 
elköltözés miatt azonnal, Kisfaludi u. 10. 1319

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

ÓRÁS
ÉS ÉKSZERÉSZ

üzletemet október hó 30-ától 
Mussolini utca 15 szám alá 

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

maradok tisztelettel:

HATSCHER 
KÁROLY 
órás és ékszerész.
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9567—1939 — II—Bi. szám.

Tárgy: É'elmiizereknél használt zsákok el
lenőrzése.

Hirdetmény.
Az 1876. évi XIV. t. c. 8 § a alapián a 

közforgalomba kerülő élelmiszerek áruiitása 
közegészségügyi szempontból ellenőrzendő

Minthogy a közfogyasztásra szánt só, liszt, 
cukor és más élelmianyagnak zsákokban való 
szállítása és forgalomba hozatala közegész
ségügyi és köztisztasági szempontból több 
ízben volt kifogás tárgya, — felhívom az 
érdekelteket, hogy a forgalomban lévő és 
élelmiszert tartalmazó használt zsákok tiszta
ságára, valamint a szili! As és eltartás kö
rülményeire fokozottabb mértékben fordítson 
gondot, mert a rendelet szigorú betartását 
ellenőriztetni fogom.

Léva, 6139. évi október hó 28-án. 
VOJTÁS s. k.

polgármesterhelyettes 
főjegyző

|"| I . I I • - I kiadók MártonfiUzlethelyisegek u. 2. számú ház
ban. A bérletek felöl az Izr. hitközségi irodá
ban lehet érdeklődni. 1213

\ / ■ - okmányaira 1 Foto-kópiátv igyazzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

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

Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél,
Léván. 1054

• I - , 3 szoba, konyhával, mellékhelyi- 
LdkaSt ségekkel, lehetőleg fürdőszobával 
azonnalra keresek. Cim: Keve, Bathi utca 11 

1190

Szabászat! tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

1632—1939 szám.

Borfelvétel.

n • I | J <• I alkalmasrapirkereskedesnek üziethe 
lyiség, amelyben már nyolc éven keresztül 
papirkereskedés volt, azonnal kiadó, — Léva, 
Horthy Miklós ut 77. 1193

Láva megyei város javadalmi hivatala köz*  
hírré teszi, hogy az 1939. évi bortermés fel
vételét a következő napokon eszközli: 
Felső (Első) Óévá — — 1939. XI. 6 án
Közép Óévá — — _ 1939 XI. 7-én
Alsó Ó éva (Siklós) — — 1939. XI. 8 án
Alsó és Felső Káka — — 1939. XI. 9 én
Ásó és Fölső Urbán — 1939. XI 11-én 
Kőpince, Hidegoldal, Vargahegy XI. 13 án 
Őrhegy, N xprot, Sreoljánosheav XI. 14 én 
Alsó és Feisökereszth egyen 1939. XI. 15 én 
Ó és Ujkeresztegyen — 1939. XI. 16 án

Kereszthegyen a felvétel ujy történik, hogy 
a zsidó temetőnél vezető ut (a városból ki
felé menet) jobb oldalára eső területe 1939 
XI. 15 én mig a bal oldalon fekvő pedig 
1939 XI. 16 án kerül felvétel alá.

Léva város belterületén fekvő pincékben 
a felvétel 1939 XI. 17-étöl 1939 21-ig tsrt.

Felhivem a bortermelők figyelmét arra, 
hogy szemleiveiket melyek 1939 április ha
vában eszközölt készletfelvételkor lettek ki
állítva okvetlen hozzák magukkal. A büntető 
következméuyek terhe alatt figyelmeztetem 
az érdekelteket, hogy a jel-ett időben reggel 
8 ótától este 6 óráig a nevezett szőlőhegyen 
tartózkodjanak.

Léva, 1939. október 30 án
LÉVA MEGYEI VÁROS 
JAVADALMI HIVATALA

eladó, Honvéd utca 38. 
1198

k 2 , I - I - C. Z. 175 ccm.Motorkeredpar anghasznált, ju
tányos áron eladó. Cim: Bencsát István, Fel
szabadulás útja 79 szám. 1199

Kocsibunda

Különbejáratu üres szoba azon
nal kiadó. Zrínyi 
utca 12. 1200

\/ -1 pár darab 36x6, 32x6 és
V enneK 7 00x20 teljesen elhasznált 

teherautógummit. Boros Béla 1201

I I ■ I - komfortos lakás anaromszooas bei városban havi 60 
pengő bérért azonnal átadó. — Érdeklődés 
Honvéd utca 6 szám alatt. 1202

OQ ' jó modorú iparosleány el-do eves menne gyermektelen házas
párhoz mindenes szakácsnénak azonnali be
lépéssel Gyuris Júlia, Léva, Hegyalja 9. 1203

IJ . ■■ állást keresek jobbHázvezetőnői családnál, esetleg 
gyermekek mellé anyahelyettesnek, falura is. 
Cim a kiadóban. 1207

In I <• komfortos la-vagy 2-szobas kást keresek 
november 15-re. Honvéd u. 7 szám. 1212

2 szobás lakás nagy kerttel azonnal 
kiadó. Baross u. 3. 1214

arcbőr és a haj
szépsége megtartható,

ha annak háziápolása a bőr és a 
haj természetének megfelel.

A Dr. László-féle bőr és hajápoló 
különleges készítmények utasítással 
vannak ellátva. — Égyedárusitás: 
MUZEUM PATIKA, Budapest, 
Kossuth Lajos utca 22.

Dr. Szilárd Vilmosné, született Grotte Janka, úgy a 
maga, valamint leánya, Klárika és az összes rokonság ne
vében fájdalomtól mélyen lesújtva jelenti, hogy a legjobb 
férj, szerető édesapa és rokon

Dr, Szilárd Vilmos ügyvéd,
volt tartalékos hadnagy,

életének 51. évében, rövid szenvedés után váratlanul el
hunyt Budapesten.

Léva, 1939. november hó.
ÁLDOTT LEGYEN EMLÉKE!

II
PARÁDÉS fekrle-műselyem, szatén mi-qg -g | 
roárból, kézzel horgolt paszománnyal fl
PARÁDÉS szövetanyagból: fekete, sö-<-«» I 
létkék vagy barna színben .......... PtKKdlJ ■
PARÁDÉS iekele vagy sötétkék míise- -p I 
ivem romáin szaténból ................  Pd«KOU ■

* PARÁDÉS ugyanebből, kézi- 
k munka csipke nvakkendő -n—

-----véggel.....................................  p42»t)U

ruhája *

A PARÁDÉS kizárólag nálunk kaphaló. 

Kérje részletes ismertetőnket.

Irógépjavitásokra 'eífogad8’
Nyitrai és Társa könyvkereskedés.

Konfekció. Rövid- és divatáru.

ÜZLETNYITÁS!

Van szerencsém értesíteni a nagyér
demű vevőközönséget, hogy Léván, a 
Mussolini utcában (volt Holzmann Ernő 
féle üzlethelyiségben) november 15-től 
szebbnél szebb újdonságokkal állok a 
nagyérdemű közönség rendelkezésére. 
Szives pártfogást kérve maradok ki
váló tisztelettel:

EPER GYÖRGY
Női, férfi es gyermek ruhaáriiház. — Minden

nemű divatcikkek, újdonságok.



BARS

npirNT HANGOS I November 5-én 2 órakor (filléres helyárakkal) 4—6 és negyed 9 órakor 
WI1IU.IN > MOZGÓ I egész estét betöltő színes filmcsoda: Hófehérke ... — Magyar világhiradó!

Hétfőn és kedden, november 6—7-én
6 órakor (filléres helyárakkal), ne
gyed 9 órakor

Zsákutca
izgalmas filmdráma New-York kül ■ 
városából. Főszereplők : Joel Mc. 
Crea, Silvia Sidney. - FOX Hiradó.

Szerdán és csütörtökön, nov. 8—9-én 
6 ó. (fill. helyek) negyed 9 ó-kor 
Szenzációs kettös-müsor:

I. A HALÁLGÁT HŐSE
II. MEXIKÓI HIÉNÁK

Vadnyugati kalandorfilm.

Értesítem a nagyérdemű közönséget, 
hogy 17 éve fennálló

szűcs műhelyemet
Deák Ferenc-utca 2. szám 
alá, a Boleman-házba he
lyeztem át. — Kérem a 
nagyérdemű közönség to
vábbi szives pártfogását. 
Maradok teljes tisztelettel

Medzihradszky József
szúcsmester — Léva.

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda !

Vadászfegyverek és tölté
nyek, kerékpárok, varró
gépek, gramofonok és 
lemezek, legújabb felvételek 
Vadászati és halászati
cikkek. Szakszerű javító 
műhely ! (Pfaff mintájú) 
CSEPEL varrógép P io, 
előleg és havi P io rész
letfizetésre is kapható!

BAROSKA
Léva, Horthy M. u. f j. - Tel. Ijo.

Pénteken, szombaton és vasárnap, nov.
10—11-én 6 és negyed 9 órakor,
12-én 2 ó. (fill. helyárak), 4—6 és 
negyed 9 órakor

SZERVUSZ PÉTER!
PÁOER ANTAL kettős szerepben.

Csipkebogyót, kimagolt 
csipkehust, csipkemagot

szárított állapotban legmagasabb 
napi áron vásárol

PANTODROG RT
Budapest, IX. Ferenc-körut 35.

—Üzletnyitás 11
Van szerencsém a Léva és vidéke 
m. t. közönségét tisztelettel érte- 
siteni, hogy Léván a Mussolini u.
1. szám alatt a Klain-féle házban 
(volt Hatscher órásüzlet helyén) a 
mai kor igényeinek megfelelően 
berendezett

uj borbély és fodrász 
üzletet nyitottam. Biztosíthatom t. 
vendégeimet, hogy minden igyeke
zetemmel azon leszek, miszerint 
pontos és szakszerű kiszolgálással 
a legteljesebb megelégedésüket ér
demeljem ki. - Szives támogatásukat 
kérve vagyok nemzethü tisztelettel: 

"""Dalmady József 
borbély és fodrász mester.

Megérkeztek!
az uj rádiószezon 
legmodernebb !S 

RÁDIÓI I

Díjtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT
KERN TESTVÉREK
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték

I. oszt, sorsjegyek
is már kaphatók !I

ÜZLET ÁTHELYEZÉS!

Tisztelettel értesítem Léva és vidéke 
T. közönségét, hogy üzletemet Horthy 
Miklós útról Mussolini utca 1 szám 
alá (Székely rádió üzlet helyére) he
lyeztem át. Kérem a T. közönség szi
ves pártfogását, maradok tisztelettel:

Guggenberger Laj os 
könyv-, papir és irószerkereskedö, 
LÉVA

Nyomatott Nyitrai és 7ársa könyvnyomdájában. Léván


