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A birtokpolitikai 
javaslat a felsőházban

(B. É.) A felsőház egyesitett bi
zottságai megkezdették a kormány 
földbirtokpoitikai javaslatának tár
gyalását. A kormány és vele együtt 
a magyar közvélemény méltán azt 
várja, hogy ez a nagyon alaposan 
átgondolt, az ország adott viszo
nyaival és szükségleteivel számoló 
s az összes ellentétes érdekeket ösz- 
szeegyeztetö javaslat a képviselőház 
által elfogadott formájában, a lé
nyeget mélyen nem érintő módosí
tással, simán fog keresztülmenni a 
felsőház rostáján. Hiszen mindenki 
nagyon jól tudta azt, hogy mielőtt 
a kormány ezt a birtokpolitikái ja
vaslatot a parlamtnt elé terjesztette 
volna, igen hoss.u és alapos tanul
mány tárgyává tette a birtokpoliti
kával kapcsolatos feladatokat és kí
nálkozó lehetőségeket. így készült 
el ez a nagyon meggondolt reform, 
amely éppen azért találkozott nem
csak a képviselőházban, de a józan 
itéletü magyar közvéleményben is 
a túlnyomó többség tetszésével és 
helyeslésével, mert mérsékelt és 
óvatos, nem teszi ki az országot, 
illetve annak legfontosabb termelé-i 
tényezőjét: a mezőgazdaságot be
láthatatlan következményekkel járó 
kockázatoknak, sem súlyos hihatásu 
megrázkódtatásoknak, hanem meg
marad a fokozatos, de bátor fejlő
dés vonalán, emellett számol a ma
gyar állam jelenlegi nagyon korlá
tozott teherbiróképességével, de 
mindezek ellenére haladást, még 
pedig igen komoly haladást jelent 
az egészségesebb magyar földbir
tokmegoszlás elömo-ditása terén, 
amennyiben tiz esztendő alatt kere
ken másfél m iliő katasztrális holdat 
kíván, legnagyoborészt kisbérietek 
formájában, a kisemberek kezébe 
juttatni.

Nagyon helyesen mutatott reá bi
zottsági beszédében gróf Teleki Pál 
miniszterelnök, hogy ez a törvény
javaslat kétségtelenül megerősítette 
az ősi családi birtokok helyzetét. 
De igaza van a miniszterelnöknek 
abban is, hogy ma az átalakulások 
korszakát éljük, lelki, erkölcsi és 
szociális fejlődés mutatkozik min
denütt, uj eszmék, uj irányzatok 
merülnek fel s ezektől nem zárkóz- 
hatik el M igyarország. A föld kér
dését nemcsak gazdasági, de szó 
ciáiis szempontból is mérlegelni kei! 
s ezzel a javaslattal a kormány meg
találta azt az utat, amely a külön
böző érdekek lehető legkisebb sé-

Szántó község kívánsága
S'Ar,tí közsAg viiszatérésón.k mozgalma 

érte.déleink szerint egyre nagyobb és erő
sebb méreteket ölt. A nagy világesemények 
mellett minket Léva és környékbeli magya
rokat és szlovákokat egyaránt ennek a sze
rencsében helyzetű községnek sorsa érdekel 
leginkább. M->ga Szántó pedig feszülten várja 
az események fej ődését.

Nap nép után kepnm a leveleket Szántó
ról «■ környékéről. M'gyarok és szlovákok 
vege- sen könnyes lélekkel számolnak be 
nthfz soraukról. Ezek a szomorú Írások 
megdöbbentő vádiratok a mostani lehetetlen 
h-lyzet ellen. Élet-halál kérdése, jajgatva si 
költ « fekete sorok között. Mindenki, aki 
cuk egy kicsit ia érdeklődött Szántó köz- 
aég múltja az ott lakó nép kívánsága és s 
jelenlegi su'yos helyzete felől, tudjs, hogy 
ez a r épi és födrijr.i követelményekkel 
merően ellentétben álló mostani állapot nem 
msrrdhrt meg igy, ahogy azt a bécsi dön
téskor e intézték. Sem Szántó község, sem 
pedig mi s<hs bele nem nyugodhalunk a 
jeleni ni helyzetbe.

A remrég még virágzó kis község ma 
ige. rehéz és ruyos helyzetben vsn. Sor
sát L vével szétszakilhatatlen erős gazdá
sági kepe o átok és érdekek fűzik össze, a 
körnve>bei m-gyar falvakkal pedig a vér s 
a ro o «:‘g köti össze őket. A lakosság 
mege h- éae egyre rosszabb és a minden
napi enyérért vívott Ígéretes harcuk egyre 
kiaiastalaoabb lesz. A község elégedetlen 
sors ve' és keresi az utat, amelyik a pusz- 
tu ésbó a kereaeii lehetőséget megújító nyu
godt elet felé vezet.

É --stiéseink szerint a község lakosságé,

relmével s a különböző társadalmi 
osztályok ellentéteinek lehető leg
teljesebb letompitásával hoz meg
nyugvást a magyar föld régen 
vajúdó kérdésében. Mert gondolnunk 
kell arra is, hogy ma igazán össze 
kell szednie a nemzetek minden 
erejét s egységesnek kell lennie. 
Ilyen időkben a kormány nem hagy
hatja kiélesedni az egyes társadalmi 
osztályok közötti ellentéteket.

Ez a józan belátás vezette a kor
mányt a birtokpolitikái törvényja
vaslat benyújtásánál. S a magyar 
közvélemény hálával és helyesléssel 
vette tudomásul, hogy gróf Teleki 
Pál miniszterelnök teljes felelősséget 
vállal ennek a javaslatnak a bátor 
végrehajtásáért s ezt a javaslatot 
nemcsak mint a kormány elnöke, 
de mint magánember és kiváló tu
dós is az ország mai adott körül
ményei között helyesnek és üdvös 
nek tartja. Reméljük, hogy a mi
niszterelnöknek ez a bátor és benső 
meggyőződéstől sugallt kiállása át 
fogja hidalni a kormány és a felső
ház egyes csoportjai között a bir
tokpolitikai kérdi . ben felmerült el
lentéteket s olyan megegyezés jön 

mondh>tni kivétel nélkül mind vitsza akar 
térni Magyarországhoz. Sorsukat csak ve
lünk öszzekipcsolva látják biztosítva. Csak 
néhány érdekember küzd még a kívánság 
teljesülése és az igazság érvényesülése ellen. 
Megértjük őket is. Vannak emberek akiknek 
a saját öntő érdekeik fontosabbak, mint a 
szenvtdő embertársaik égő sebeinek gyó
gyítása. Tudjuk a szántói savanyuvizkut 
cseh bérlője százezreket érő jövedelem for
rásáról egy könnyen éa szívesen le nem 
mond. Szántó község nvomoruságának nagy 
részét neki köszönheti. Ö, az idegen és a 
nemzetátuló tanító voltak voltak azok, akik 
a községük kívánságát a való helyzet ha
mis beáliitásával kettévágták. Hogy Szántó 
község még a múlt év őszén vissza nem 
került, annak nagyrészben a két rossz szel
lem aknamunkája volt az oka. A zirciek 
követelik a szántói birtokuknak visszaadását a 
savaoyuvizkuttal együtt. A határok végleges 
kiigazításakor az illetékesek ez elől az igaz
ságos követelés elől el nem zárkózhatnak. 
Kü önösképpen azért sem, mert a birtok 
közvetlenül a határvonal mellett terül el. 
„Igen, ez igy tesz, de mi lesz velünk — kér
dik leveleikben kétségbeesve a szántóiak. — 
Soriunk most is kereszt, de akkor reánk 
csak a pusztuláa vár. Ezt akrrjuk elkerülni 
és ezt el is fogjuk kerülni.*

A szántóiak tudják, hogy az egész környék 
ve ük van. Bori, Hontfüzeagyarmat, Csent. 
Deménd, Migyarad és a többi község mind, 
’ird ott van mellettük. A határok el nem 
írhatták az ezer év óta együtt szenvedő, 

együtt örülő népet a közös sors megterem
tése előtt. A szántóisk kívánsága már utat 
talált s magyar faluk szivéhez és a szán
tóink kívánsága rövidesen beteljesül

létre, amely lehetővé tesz ugyan 
néhány részletmódositást, de épség
ben megtartja a birtokpolitikai ja
vaslat lényegét és eredeti célkitű
zéseit, amelyeknek megvalósulását 
a nemzet a mai körülmények között 
semmi esetre sem nélkülözheti.

Ne féltse tehát senki a földbir
tokpolitikai reformot. Ez éppúgy 
tető alá kerül a Felsöház retortáján 
átmenve, mint a másik két nagy
jelentőségű reform: a választójog 
titkosságáról szóló törvény és az 
úgynevezett zsidótörvény. Ne félt
sék a földbirtokpolitikai reformot 
sem a Felsőháztól, mert több ez, 
mint egyszerű javaslat, szívügye ez 
a kormánynak, de szívügye az egész 
ország közvéleményének. Ebből a 
közvéleményből nem lehet semmi- 
f le beállítással kirekeszteni a Fel
sőházat s ő maga sem szeparálhatja 
attól munkáját.

A javaslat további sorsában fon • 
tos tényező az, hogy a két ház 
vélt menyének összeegyeztetésénél 
nemcsak alkotmányjogi szemponto
kat kell figyelembe venni, hanem a 
két ház összetételéből folyó lélektani 
körülményeket is. A képviselőház 
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titkos választás alapján ült össze, 
tehát kifejezi a közhangulatot s 
annak törvényes képviseleteként lép 
fel. A Felsöház, ezzel szemben, a 
magyar közéletben a nemzet szel
lemi, gazdasági és társadalmi kivá
lóságait foglalja magában. Jelen 
vannak ott az érdekképviseleti szer
vek megbízottjai, választott tagok 
és az államfő kinevezése alapján 
érdemeket szerzett tagok. Ezek vé
leményét tehát éppúgy figyelembe 
kell venni, mint a képviselőház tag
jainak véleményét.

Minden kétségen felül áll, hogy 
a két náz retortáján átment javas
lat, amikor törvényerőre emelkedik, 
egyet bizonyosan tükrözni fog és 
ez nem lehet más, mint a legma
gasabb nemzeti érdek.

Bándy Endre ünneplése
A lévai ág. ev. egyházközség bensőséges 

meleg ünneplésben részesítette Bindy End
rét ötvenéves lelkészi szolgálata alkalmából. 
Az ünnep.élből a lévai társadalom is kivette 
a részét és örömmel sorakozott fel az ün
neplő egyház mellé, hogy a jeles határkőnél 
jókivánatait tolmácio'ja az Isten buzgó szol
gájának, a magyar ügy és a közérdek lelkes 
képviselőjének, a lévai magyarság egyik 
régi tisztes vezérének.

Dé'előtt tiz órakor ünnepélyes istenitiszte
let volt az ág. ev. templomban. Az oltári 
szolgálatot a jubiláns fia, Bindy György ba- 
logpádári lelkész látta e>, sz ünnepi beszé
det Kerdoss Gtu’a a Nógrád- Hont- Bars-i 
egyházmegye főesperese mondta. D? Kovács 
Sándor, a dunáninneni egyházkerület püs
pöke rnagasizároyalásu imát és á dáat mon
dott. Pckarik Gizi szépcsengésü énekszólója 
emelte az ünnepi érméseket.

Ugyancsak az istentisztelet keretében lep
leztek le a felszabadulás emlékére, valamint 
az egyházalapitó Boieman-csslad emlékeze
tének szentelt emléktáblákat.

Az istentisztelet után diszkÖz;yü’és volt a 
vármegyeház nagytermében, ahol Láva vá
ros ünnep'ő közönsége igen szép számban 
jelent meg.

A püspök imája után dr Boleman J mos 
egyhizfelügvelő nyitotta meg a díszközgyű
lést, msjd Kara Oszkár méltatta Bándy Endre 
ötveoesztenaös leikészi működését. Bándy 
Endre a munka embere még ma is, ott lat
juk tevékenykedni a közélet mezején mic- 
deoütt, ahová a közbizalom állította. Ezt a 
lelkes munkát jutalmazta a legfelsőbb hely
ről jövő eismerés, a kormánytötanacsossá 
történt kinevezés is.

Az ünnepi díszközgyűlésen a dunáninneni 
egyházkerület üdvözletét dr Kovács Síndor 
püspök tolmácsolta r. nas»yvona.u beszéd ke 
rétében méltatta Bándy Endre fe évszázados 
lelkészi működését és a ssolgálat jelentő
ségét.

A Hont- Nógrád- Bars-i egyházmegye üd
vözletét Kardoss Gyűlt őesperes sztp le 
széd keretében fejezte ki. A .elkészi kar üd 
vözletét Hering János Visrprémi lelkész 
hozta, aki a világháború előtt Bindy Endre 
mellett, miDt >egéd e t.ész működött. H ring 
János beszéueben rámutató; arra is, hogy 
Bindy E ,őrének a hitvese valóban m 
„feleség*  szép magyar elnevezésért), mert 
férje neme3 törekvéseit maca is elősegíti. 
Bizory nagyon meah ó ’tftvány vo ami
dőn egymás után felsorakoznak az üdvözlők 
és az őszinte szeretet és megbecsülés jelei
vel ünnepelték a jubilánst. Mischák István 
szentszéki tanácsos, plébános a rk. egyház
község és az össz is ható ikus intézmények s 
egyesületek nevében köszöntötte a jubilánst, 
aki szintén egyik lelkes harcosa a felekeze
tek közötti megértésnek, őszinte harmóniának. 
A ref. egyház üdvözletét Czeglédv Pál e*ps-  
rea lelkész tolmácsolta Koczor Gyula föis-
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A Faluszövetség emlékéremmel és oklevéllel tüntette ki 
a Felvidék magyar kulturmunkásait *

A cseh megszállás alatt a SZMKE irányí
totta a Fii vidék magyar kulturális é’etét 
Ezért a Faluszövetség rmlékéremmel és ok
levéllel tüntette ki m SZMKE legkiválóbb 
vezetőit. A SZMKE lévai körzetében 12 en 
részesültök kiiüntstésben : Baluch Imr>' tanitó 
Birsendréd, Farkas Károly tanitó Vámos 
'adány, Kovács Ktroly ref. lelkész Bori, 
Nagy B»a tanitó Hontkiskér, Szabó Árpád 
tanitó 0*0871,  Ssabó Erzsébet tanárnő Láva, 
Szalay Pál tanitó Felsöszecse, dr. Tóth 
Dízső vármegyei aljepvzö Lóvá, Varga Dezső 
gazda Barsbnracska, W isz Oazkár földbirto
kos Barsendréd, Momár László tanitó és 
Bojsza József bankigazgató Zieliz.

A kitüntetések átadása 26 án történt m«g 
Zselizen. Zseliz zászlódiszben várta az 
ünnepeiteket. M«vjelentek Szabó Sándor 
nyug. fői»pán a Faluszövetség társelnöke, 
Schubert Tudor kormányfőtarácsos, a SZMKE 
országos elnöke. G’spsretz Béla vármegyei 
főjegyző, Majláth László főszolgabíró, dr. 
Ágoston B la a Faluszövetség főtitkára, a 
SZMKE 28 szervezetének képviselői és igen 
Sokan Zie'izröl. Gsrammikoláről, Szódóról, 
N'gypeszekrői, Orosziból, Tergenyéről.

Az ünnepélyes istentiszteletek után a 
SZMKE kul urházában folyt le a diszköz- 
gyü es A terem zsúfolásig megtelt. A leg
több érdeklődő kiszorult a teremből A Ma
gyar Hiszekegy elmondás*  után Bojsza Jó
zsef köszöntötte a SZMKE helyiszervezete 
nevében a vendégeket, majd Szabó Sándor 
a Faluszövetség társe'nöke köszöntötte a

Pedagógiai szeminárium 
Léván

A lévai járás tanítósága november hó 
27 én. Léván az áll. fiú- és leánypolgári is- 
ko'a tornatermében tartotta e’ső pedagógiai 
szemináriumi értekezletét. A komáromi kir. 
főigazgatóságot PődV BMa szakelőadó kép
viselte. K^rüíbelüi 120 tanitó jelent meg az 
ért;kjtieten, azonkívül számosán a lelké- 
szi karból és a lévai középiskolai tanárok 
köréből.

A Mieyar Hiszekegy elmondása után dr. 
Mártsa Dídhí tarügyi tanácsos, királyi tan- 
í*iügye  ő tartott nagyhatású elnöki megnyitót. 
Khin Antal a lévai állami fiuiceum igazga
tója az oivasmánytárgyalást ismertette. Ki
tért az olvasókönyvre, az olvasmány alaki es 
tartalmi tárgyalására, az a)kaíomszerü?ég 
felhasználására, a szemléltetésre és a tár
gyalás pontos keresztülvitelére Tóth E-zaébet 
a lévai állami elemi tanítónője, gyakorlati 
tanítást tar ott az összevont V—VI. osztály- 
bsü. Vsa Gereben Szegény asszony könyve 
cimü elbeszélése volt a gyakorlati tanítás tár 
gya. A rriaden várakozást falflimu'ó tanítás 
ériéket eme i, hoaf nővendékú felszabadul

nyok üdvö tm rdta át. As avangelikui 
gyermekek is elhozták a szeretet virágait.

p m e vám ás k vá-os köszöntését to
mficio'U ie» Szavakkal az ősz harcosnak.
Báró Maj’h 
E/yesÜ ’ Ma

énj Lászl.1 felsőházi tag, az
U Part vármegyei szervezeté-

rek elnök* nvébm köszöntötte és
rámu sto’ r1 z oda dö mu ká kodásra,

m B Endn a párt keretében, mint
ennsk egyi- ezetöje végzatt. Hóska St-
műn hl E i u- N i’sylet háláját fe-
pzti ki. R J ’OteaUni Lnáí-yegvlet buzgó 

B'.- .nrV I us mondáit kösző-támogatóján
netel. A. bmiiakör érieméit Szk'enár
N 06 fejeste B >;os Lair né a ref. biblia
kör nevében ró do‘t cmekedatt szellemű
üdv - b» zé<let. Ot 'rraan Ágostonná, a
L N - y "inöknője az árvahsz régi
titkárát és b N flagylet nemes törekvéseinek
támogatóját buzgó mu kását köszöntötte.
Dr Boleman J nosn évii migyer asszo-

kitüntetteket. Sokat dolgoztatok, mert vállal
tátok saját munkátokat, de vállaltátok a 
magyarságét is. Utatok tövises volt, de 
mégis felemelő, mert a becsület vezetett 
rajtR — mondotté.

A SZMKE nevében Schubert Tódor kö
szöntötte nagyhatású beszédben a kitünte
tett faluvezetőket. Itt nincs befejezett munka. 
Ezek a kitüntetések nem egy befejezett 
munka, benőm egy folyó munka kitünte
tései. A Felvidék magyarsága most is egy
ségesen halad a nemzet országépitő vezérei 
mögött. Fejezte be szavait. A közönség 
□agy lelkesedéssel tett hitet mellette.

Modrovits Jmos községi biró Zieliz község, 
Komzsik József a zse izi iparosok, Dóka 
J )zset a zselizi gazdák Devében üdvözölte a 
kitüntetteket.

A kitüntetéseket Beluch Inre köszönte 
meg. Fogadalmat tett, hogy a magyar kul
túra ápolásában,*  most a szabad hazában 
még fokozatosan fognak működői.

A díszközgyűlés után közebéd volt a 
Z telizi Kaszinóban.

Este a SZMKE nagysallói szervezete külön 
ünneplésben részesítette kitüntetett titkárát 
Molnár Lászlót. A SZMKE központja nevé
ben Féja Tibor körzeti titkár, a helyi szer
vezet nevében Droppa Ernő elnök, a község 
nevében Domby Károly jegyző, a lakósság 
nevében Tonhaiser Mihály szeDtszéki taná
csos köszöntötte a kitüntetett igazgatótani- 
tót. Uiána jó’sikerült kulturest volt.

euokig szlovák iskolába jártak. A tanítást 
élénk és értékes vita követte. Többek közt 
Alakéra Ambrus, Beluch Imre, Kékeasy Já
nos, Korentsy Sándor é« Pödör Bála azól- 
lottak hozzá. A fe'szólalásck végső eredmé
nyét dr Martea Dénes foglalta össze.

A lévai rém. kath. elemi isk. tanulói Heck- 
mann István igazgató tanitó vezetésével 
énekbemutatót tartottak. Kát és három szó
lamban énekeltek gyönyörű népdalokéi: Ko
dé y—Bertók gyűjtéséből Gsrencséri utca, 
sajat feldolgozásában, Hrj sár elő, Kertész 
Gju a feldolgozásában, Kodály Zöd erdőben 
es Kirow Tik tak. A hatalmai sikerű bemu
tató értékeire Kleiszner Pál áll. fiu-iceumi 
tanár mutatott rá.

Píkarik Viimos a lévai református elemi 
isk. ig. tanítója nagysikerű előadásában a 
bestéd és érleiemgyakorlat tanitasat taglalta 
gyermekléiektani alapon. Gerbely M. L’bória 
a lévai szorzetes róm. kath. isk. tanítónője, 
gyakorlati tanítást tartott a beszéd ás érie- 
lemgyekorlatokból a IV osztályban. A ka
csát tárgyatte, igen ügyesen az életjelensé
gekből kiindulva. Stalav Pá, Vanger János, 
Pödör Béla és dr Mirtsa Dénes szőlőitek a 
gyakorlati tanításhoz hozzá.

Dáka Sándor vármegyei népművelési tit
kár „A tanítóság szerepe az iskolánkivüli

A lieeum részéről Khin Antal ijazgató, a 
gimnázium nevében Kákeszy János igazgató 
köszöntötték a jubilánst. Vida Jónál ez Ipa
ros O.vosókör meleg érceiméinek volt szó 
szólója. A Lévai Kaszinó szeretetteljes üd
vözletét Hofmenn Árpád alelnök adte át. 
A ref. ifjúsági énekkar szép dallal köszön
tötte az ősz föp.lsztort

Bándy Endre mély meghatottsággal emel- 
k’dstt szólásra, hogy megköszönje ezt a 
sáp napot Láva közönségének, amidőn 
mindenfelől a szivek szeretető sugárzott fe
léje, mint a lelkeket melengető nap izzása. 
B zony szamainkét kellett törölgetni, amikor 
Bándy Endre bejelentette, hogy orvosa csak 
nagyon rövid beszéd mondását engedélyezte, 
hogy megköszönje a szeretet és megbecsü
lés megnyilvánulásait. A megható ünnepély 
a Himnusszal nyert befejezést. Utána köz
ebéd volt a Városi Vigadóban.
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népnevelő műnkében" címmel tartott értékes 
elöidíst. Felvilágosító szavai nagyban elő 
fogják mozdítani a népművelést. Dr Marisa 
Diné*  buzdító zárószavai után a Himnusz 
hangjaival ért véget a nagysikerű pedagógiai 
szemináriumi órtekezlet.

FÉJA TIBOR

Tovább a megkezdett 
utón !

Irta: KRAJTSIK JENŐ
a Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 

volt igazgatója

Bari és Hootvarmegye gazaaközöntége a 
f, évi november hó 22-én Léván megtartott 
alakulóközgyülésén egyöntetű n állást foglalt 
a Bars és Hontmegyei Gazdasági Egyesület 
megalakulása mellett.

Eszel a gesztussal a szervezésnek csak 
egy kis része intéztetelt el s ez még nem 
biztositja azt az eredményes munkát, amit 
Bars és Hont gazdaközönsége ettől az ér
dekszervezettől feltétlenül meg is kívánhat. 
Sajnos, hogy ktibnbözö okok a szervezés 
munkáját késle tették s emiatt a Gazdasági 
Egyesület nem állhatott a gazdaközönség tá
mogatására, amikor a visszacsatolással járó 
megrázkódtatások, az értékesítési s egyéb 
nehézségek miatt igazán szükség lett volna reá.

Most már nem szabad késlekednünk 1 A 
Gazdasági Egyesületnek sürgősen magához 
kell kapcsolnia az összes gazdasági szerve
zeteket a zöldmezőszövetkezettöi az állatte
nyésztési szövetkezetekig, hogy megkezdhes
sük a Mezőgazdasági Kamarával mindazo
kat a munkaiatokat, amelyeket gazdaközön- 
ségüok érdekében meg kei! indítanunk. Na
gyon sok a tennivalónk. A mezőgazdasági 
statisztika felállítása, a mezőgazdasági mun
kásság megoszlási adató inak pontos elkészí
tése az intenziv gazdálkodásnak elengedhe
tetlen fel.ételét kepezik. A munkaskerdés, a 
birtokparceilázás kereszlü.vitele termelésün
ket is lényegesen befoiyásoja s gazdatar- 
sadalmunkat közelről érinti. Már most a téli 
hónapokban bizonyos tajékoztatasaai kell 
ellátnunk gazdaiukat a tavaszi vetésűrüíetek 
mikénti kihasználásáról. Meg kei! szervezni 
a városok tejeiiatasat a tejszövetk*  zctek lé
tesítését a forgalomtól távolabb eső vidéke
ken, az állattenyésztés teikaro ását, a neveit 
állatok e helyezésének biztosítását. A Gaz
dasági Egyesületnek a péu2Ügyigazgatóság
gal együtt keü műkcdnie a tiszta jövedelem 
megáliapitásanál s eiejét venni a sisgazdák 
gyakori fellebbezésének és zaklatásának. Fe» 
keli fektetni a gyüműlcstelepak kataszterét, 
a legszigoiubb hatósági intézkedések foga
natosítását a rosszul ápolt gyümöcsfák ki
irtására.

E cikk keretében bajos volna részletes 
munkaprogramot adni. De bizonyos, hogy 
nagyon sok a tennivaló s megkezdjük mun
kánkat olykép, hogy járási értekezleteket tar
tunk, amelyeken letárgyaljuk a mezőgazda
sági kérdéseket. Lyen értekezletet tartunk 
december 16-áo Szobon a 19 én Verebélyen, 
amelyekről a gazdatársainkat pontosan ér
tesíteni fogjuk.

— MAGYAR BAL OROSZKAN. Az orosz- 
kai .Zűldkeresat, védő női dr. God*  Llzz- 
lóné éa Ferenczyné nrgyszsbáiu magyar bili 
rendeztek nov. 25-én. Megnyitóként a Pa'o- 
lás-t mutatta be a magyar luhák által teatői 
képet nyújtó ifjúság. A táncot közkívánatra 
megismételték. A aiker főleg Cehe Lilikének 
éa Hagara Gizikének köazönhelő, mert ők 
fáradoztak a tánc betanitáaán. A mulatság 
valamennyi hölgye magyar ruhában vagy 
diazmagyarban jelent meg, úgyszintén a fér
fiak is Bocakayban mutatták meg a magyar 
viselet szépségét. Reméljük hogy a hétköz
napi hu turmunkát illetően Oroszkán, a Zöld
kereszt és a Se. M. K. E. közt megszületik 
a ku'turális munka megosztás. (G. I)

December 7-én nyílik meg 
a lévai sziniidény.

Amint már jelentettük, a lévai sziniidény dec. 
7-én nyílik meg. Iván Sándor színigazgató, akinek 
kerületebe osztották be Lévát, regi kedves ismerő
sünk, aki együtt ette velünk a kisebbségi elet ke
serű kenyerét, Léva közönsége tehát őszinte szere
tettel köszönti színtársulatával együtt. Bizalommal 
fogadjuk, mert a regi évek tapasztalatai alapján 
tudjuk es hisszük, hogy igazi magyar művészetet 
hoz hozzánk. Faragó Ödön a felvidéki magyar 
színészét regi harcosa, aki a legsúlyosabb időkben 
szolgálta itt a magyar szinikulturat, a történelmi 
időkhöz méltó hivatásérzettel, szintén tagja a szín
társulatnak. Ugylátjuk, hogy csak a munkakedvet 
mentette át a regi életből Fischer Károly karnagy 
szintén a régi nagy gárda egyik oszlopa, örülünk, 
hogy ismét itt köszönthetjük öt, a János vitéz lévai 
szabadtéri előadások zenei vezetőjét. De köszönt
jük a színtársulat minden tagját, azokat is, akiket 
még nem ismerünk, de érezzük, hogy nagy magyar 
hivatásérzettel erkeznek hozzánk, a lévai magyar 
végvárba, hogy tüzet szítsanak a telkekbe és ma
gukkal ragadjanak a műveszet megszentelt régióiba. 
A közönség, Léva es vidékének lelkes közönségé, 
amely a kisebbségi élet húsz esztendejében oly lel
kes pártolója volt a magyar színészetnek, bizonyára 
most sem lesz méltatlan régi hírnevéhez. Neményi 
Lili primadonna neve is jócsengésü az egész or
szágban, híre elért hozzánk is. Az ünnepi megnyi
tásnak szám darab Léva történetének egy részét 
eleveníti fel egy nagy magyar művész vendégfel- 
leptével. A Ocskay brigaderost annakidején Buda
pest után Léván adták először, a kisebbségi élet
ben sokszor szerettük volna látni, de nem volt 
módunk benne. Most végre megkapjuk ezt is !

Az igazgatóság az alábbi jelentest adta ki:
Vtn szerencsém tisztelettel értesíteni Léva és 

vidéké nagyérdemű közönséget, hogy sziniidénye- 
met 1939. évi december hó 7-én, csütörtökön este 
8 órai kezdettel a Városi Szálló szinháztermeben 
megkezdem.

Színre kerül: Neményi Lili primadonna fellép
tével: „Viktória" nagy operett. Dec. 8-án, pénteken 
este 8 orakor: Ünnepi díszelőadás! Lehotay Árpád 
a Nemzeti Szinház művészé, vendegfeiléptével 
„Ocskay brigaderos" llerczeg Ferenc örökbecsű 4 
felv. színműve.

A színtársulat névsora : Iván Sándor igazgató, 
főrendező: Nádassy József, titkár: Fischer Karoly, 
karnagy : Leviczky Andor, Mikes Béla, rendezők : 
Horváth János, ügyelő: Solymossy Imre, tánctanár: 
H. Nagy Gabriella, súgó: Lengyel János, könyv 
táros.

Előadó személyzet : Színésznők: Neményi Lili 
primadonna, állandó vendeg, Kallós Éva, tnekes 
naiva, szubrett, Mészáros Joly, táncos szubrett, 
Somlay Júlia, drámii színésznő, Várady Gizi, anya 
es komika, Horváth llus, operetté es drámai szí
nésznő, Farkas Anna, Pataki Klára, Nogrády Herma, 
Mátrai Maya, segedszinesznők. Színészek : Faragó 
Odón, jeliemszinesz, Levicz.ky Andor, enekes bon- 
viván, drámai színész, Mikes Béla, Pálffy György, 
drámai es operetté színészek, Sugár Mihály, Soly
mossy Imre, táncos komikusok, Simenfalvy Sándor, 
jeliemkomiKus, Pataky József, operetté es drámai 
szinesz, Kostyál Gyula, enekes színész. Lengyel 
János, szinesz, Komi ssy Márton, Makói Sándor, 
segedszineszek. Műszaki személyzet: Szikora Lu
kács, diszmester négy díszítővel, Gáspár Andrásné, 
kellékes, Klamarik Lajos, szabó, Klema Béla fod
rász 8 tagú zenekar.

Esti helyárak: I. rendű földszi iti ülőhely 2 P., 
II. rendű 1.60 P., III. rendű I 20 P., IV. rendű I P. 
Állóhely 50 fillér, katona es diákálló 40 fillér. A 
vasárnap délutáni előadások mérsékelt helyáruak.

A színházi idényben bemutatásra kerülő dara
bok : Zimberi-zombori szepasszony, Kié a gyerek? 
Klotild néni, Mégis szép az élet, A pozsonyi lako
dalom, Katinka, Bors István, Földindulás, Művész
pár, Hatodik emelet, stb. Azonfelül a régi színpadi 
irodalom remekei.

Rendkívül előnyös bérletet nyitunk. A bérlők a 
napiárbol 20 százalékos kedvezményben részesül
nek. A bérlet minden esti előadásra, — hétköznap, 
ünnepnap es vasárnap - érvényes. Kivéve a buda
pesti művészek vendégjátékát. — A bérletigenyle- 
sekre előjegyzéseket elfogad : Nyitrai és Társa 
könyvkereskedése.

Az előadások kezdete minden este 8 órakor. A 
délutániaké fél 4 órakor.

A kiadó bútorozott szobákat Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében bejelenteni szíveskedjenek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri 
hazafias tisztelettel:

IVÁN SÁNDOR 
színigazgató.

A GÉP- ÉS GYORSIRÖTANFOLYAMRA 
jelentkező hölgyek és urak felkéretnek, hogy 
megbeazé'és céljából f. év december hó 5 én, 
kedden este pontosan 7 érért az ál', tanító
képző (Lyceum) rajztermében megjelenni 
szíveskedjenek.

— GYÁSZHIR Wittlinger Jsnoa nyugal
mazott MÁV tőkalauz, munkáé életének 92. 
évében elhunyt. A matuzaálemi életű férfiú 
földi porréazeit e hó 1-én helyezték örök 
nyugalomra őazinte részvét melleit.

KÖSZÖNTŐ.
BÁNDY ENDRÉNEK 50 éves lelkészi jubileumára.

Köszöntelek egyszerű népi ajakkal 
Engedd, hogy en is a szivemet feltárjam, 
Oszfejü — büszke szobor az emléked 
Mindörökre a dalos telkembe zárjam .. . 
Összejöttünk nagy és méltó ünneplésre 
Ragyogó őszi képünknek keretet adjunk, 
Barátok, ismerősök, újnemzet fiák, 
A nagy múlt időre, emeljük poharunk . . . 
Viharsasként repkedtél városunk felett, 
Őrangyalunk voltál, óriás korbáccsal . . . 
A kaszt lépcsőit te mindég porba zúztad 
Nyelvedben igével .. . kezedben áldással. .. 
Papi méltóságod, más egyházi renddel 
Sohasem vívott erkölcsi küzdelmes csatát, 
A legnagyobb megértéssel nevelgetted 
Az elárvult nemzetünk könnyező fiát .. . 
Most is látom, hogy lobognak a fáklyák. 
Városunk népe mámoros daliba fulladt . .. 
A szabadság napja !. . . március idusa 
Ajkadon buzdítás tüze, lángra gyulladt . . . 
Emelvényen álltái, mint génöisz szobra, 
Az ifjú lelkek, az orcád szivükbe véstek. 
Es azután hosszú csörgő láncok között 
A bizalmat, vérző telkedbe helyeztek . . 
Szétroncsolt hajókon, jaj-kiált népünk, 
Tábortüzeink, viharos szél hordta szét, 
Kevés párán összebújva imát zengtünk 
Görcsösen fogtuk vezérünk áldott kezét.. . 
Állója meg az Isten, végjáró napjaid, 
Nincs nagyobb örömed, mint szabad hazád 
Látod a düledezö kínos bástyákat. 
Felszabadulást váró gondterhes anyád . .

Léván, 1939. nov. 26-án.
AGÁRDY ZSIGMOND.

Miért időszerű ma népmű
vészetünkkel foglalkozni ?

Irta: GAÁL DEZSŐ
1.

Csodálatos nép vagyunk mi magyarok I 
Gyönyörűen tudu >k ünnepelni, pazar diaz- 
ebédeket, vagy disEvacsorákat adni a ezeken 
a legszebb ihlettel terveket szövögetni nagy
szerű beszédek keretében, csak az a baj, hogy 
e szép szóién u elhatr rozázok keresztül vi
teléhez a megfelelő közkatonáink hiányzanak. 
Nagyszerűen tudunk különböző bizottságokat 
szervezni s amtan a többi megvalósításához 
erőnk rendszerint elernyed. Beválasztunk em
bereket tudiuk és megkérdezésük nélkül oiysn 
helyekre, amely tisztségekhez sem erőt, sem 
képességet nem éreznek. Fő az, hogy mind
ezeket papíron elkönyvelhessük. így azután 
nem caoda, ha alig törlénik itt-ott valami, 
amit alkotó munkának nevezhetünk.

Takaró Géza amerikai magyar ref. lelkész 
mondotta tavaly ösarel a szegedi ref. temp
lomban, hogy sehol sem ludoak olyao azép 
szónoklatokat mondani, mint Magyarorszá
gon, csak az a baj, hogy ezzel ezután min
dent elintézettnek éa tekintenek.

Nehéz dolog nagyon a magyart megmoz
gatni, de ha sikerült munkekedvét egyszer 
feléleszteni, akkor azután caodás dolgokat 
művel I

Ezek előre bocsájtáaa után kisérelem csak 
meg, hogy a magyar népművészet kérdését 
hozzam a felszínre, mint olyan problémát, 
amellyel szemben társadalmunk egyes réte
gei ma teljesen értelmetlenül állanak. Ennek 
a kérdésnek ugyani*  a felszínre hozása lel
kes, cselekvő magyarokat kiván. De ne fe
ledjük azt sem, hogy közönyös emberek so
hasem voltak építő tagjai a magyar táraada- 
lomnak. Népművészetünknek a felkarolása 
ma sokkal nagyobb jelentőségű probléma, 
mint aat a felületesen szemlélő gondolja. 
Aki üres csecae-becae, Ízléses, vagy izléste- 
len cifrálkodást lát benne. Sajnos, vannak 
emberek, épen az úgynevezett intelligens em
berek között, akiknek a szép ilyen spontán 
való megnyilatkozásához semmiféle érzékűk 
nincien. S talán éppen ennek tulajdonítható, 
hogy a közel múltban a magyar leányisko
lák intézeti ruhája a malrózbluz volt. Mat- 
rózb'uz Magyarországon I Hát matróznemzet 
vagyunk mi ? I Hiszen még csak tengerünk 
se nincsen. Volt ebben valami közönyös nem
törődömség is a nemzeti jellegünk iránt.

Minden magyarnak igenje tudomásul kell 

FRONTHARCOS! Csak ott vásárolj, ahol VISSZATÉRÍTŐ BÉLYEGET kapsz I
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vennie, itt az Európa ütköző pontján, hogy 
a magyar c«ak úgy fog tudni itt megállani, 
ha nemzeti erényeit, ériékeit gyarapítani ké
pes ieiz I És ezt az értékes megkülönböz
tető jelleget nemzeti vonatkozású kultúránk 
adja. Egy ilyen hatalmat összefogó és meg
különböztető erővel rendelkező értékünk a 
magyar népművészet is. Mert mi magyarok 
lelkileg igen szegény nép lennénk, ha min
den nemzeti erőnk csupán a nyelvünkben 
merü'ne ki. N mcsak beszéd — ds forma- 
nyelvet is ismerünk. És netrciak időbeli, — 
de térbeli művészetünk is van. (Ezeknek 
az ismertetésébe itt nem bocsájtkozhatom.) 
Tény azonban ar, hogy egy nemzet igazi 
ereje úgy nyilvánulhat meg a legnagyobb 
erővel, ha a kultúra összes ágaiban méltó- 
képén kifejezéire jut az. És * magyar nép
művészét ennek a nemzeti kultúrának egy 
csodásán szép reprezentálójs. Nem az erő
szak, nem a fegyver, de a szép csodás ér
zéseivel bódilja mrg még ellenrégeinket is 
és szerez bámulatot, ciodálatot és nemes el
ismerést a magyar névnek.

(Folyt, köv)

KOLONFÉLÉK_J
A Vitézi Szék ünnepe

Miklós napja alkalmából az egész ország 
szeme Budavára felé tekint, országgyarapitó 
Kormányzónk névnapjára mindig friss virá
gok nyitmk a magyar szivekben. A határta
lan szeretet virágait rakja az egész ország 
nagybánysi vitéz Horthy Miklós lábsi elé. A 
mi vitézi székünk is részt kér az ünneplés
ből, a feiszabadu ás után most van alkalom 
elsőizben megütni szélesebb keretek között 
Miklós-napját, a Vitézi Szék főkapitányának 
névnapját. Az ünneplés nagyszabású hang
verseny keretében lesz f. hó 5 én fél kitette 
órai kezdettel. A magas szinvoaatu műsort 
itt adjuk:

1) Himnusz, énekli a Lévai Dalárda, ve
zényel Hectmann látván karnagy. 2) Magyar 
daiokat zongorázik dr. Tasnady László. 3) 
Vitéz Somogyvary Gyuia költeményeiből 
szaval. 4) H.-gedüt Duuien Kiara, zongorán 
kiseri D.ukő A.adár. a) Kuüaiy: Adagió, 1) 
Zsolt: Szitakötők, c) Djhjanjt: Preszto a 
Rurana Huug.ncabol, d) Hubay : Zefir. Szü
net. 5) Hi.mut Lisztet: A teugeren. Énea.i 
s Lévai Daiardo, vezényel H.csmann litván 
karnagy. 6) Magyar dalokat zoogorazik dr. 
Tasnády László. 7) Vitéz Somogyvary Gyula 
költeményeiből sz.vat. 8> Hegedül Delien 
Kiára, zongorán kisen bankó Atadur. a) Liszt: 
Szerelmi alom, b) Hunay: Csárdejelenet. 9) 
Szózat. Énekli a Livai Dj.arda, vezényel 
Heckmanu István karuagy. Hrnyarak : Fenn
tartott hely 3 pengő, I heiy 2 P, II. hely es 
ülőhely az erkélyen 1.50 P, 111. nely 1 P, 
állóheiy 50 íinér. Jegyes eiövete.beu Nyitrai 
és Tarsa zönyvkercsScd.seben k.pnatos. A 
rendezőség a nagyérdemű kozonacg pontos 
megjelenését kéri.

Kormáoyzó Urunk Óíőméltósága a legfel
sőt b H.dur es • Vne.ea Főkapitánya neve- 
napj. aika inából a iev.1 m. sir. honvéd- 
heiyóraég tisztikara és B.rs—Hont k. e. e. 
varmegyék Vttexi Széke a közhivatalok ve
zetőinek es a L.van lakó avatott vitézek 
részvéteiével f. hó 6-an 13 órakor a Lsvai 
Kaszinó helyiségében ünnepi ebédet rendez.

- KINEVEZÉSEK A POSTÁNÁL Buda 

váry Lászlót posiaellenörré, Gsál Ogát és 
Koukl Ferencnél postakezeiőnővé, és Bella 
Jánost I. o. post sál tisztté nevezték ki.

— MA DÉLUTÁN A DIÁKOK SZINI- 
ELÖADÁSA. A lévai gimnázium növendékei 
f. hó 3-án, d. u. 5 órai kezdettel szinielő 
adást rendeznek a Kath. Kör nagytermében. 
Színre kerül „A kis lord“, H. Burettnek Sajó 
Sándor állal átdolgozott színműve. Belépti
díj nincs, a műsor megváltása kötelező.

— VÁROSI KÖZGYŰLÉS. Léva város 
képviselőtestülete november 27-én rendkí
vüli közgyűlést tartott. Az illetőségi ügyek 
elintézése után a képviseiőteatület köszönet
tel vette tudomásul Kaposvár város értesí
tését arról, hogy varosunkat testvérvárossá 
fogadta. A képviselőtestület elfogadta és jó
váhagyta a polgármester következő javasla
tait : a város régi laktanya épületet csendőr
kiképző tartalék zászlóalj részére engedi át, 
a róm. kath. plébániatemplom környékét ren
dezi, a városi vigadó épületében lévő üres 
lakást átalakítja és bérbeadja, az állatvásár 
területéből 3 és fél holdat, mint felesleges 
területet máskép hasznosítani fogja, Verő 
Ernő ny. városi főszámvevőnek a város ér
dekében két évtizeden keresztül kifejtett ér
tékes munkájáért és szolgalmáért, valamint 
vitéz Gulyás Györgynek a minisztérium által 
a városi számvevőségi szolgálat megszerve
zésével megbízott számvizsgálónak hasz
nos munkájáért köszönetét fejezte ki. M.jd 
a képviselőtestület a hús, bor, sör stb. fo
gyasztási adók, vigalmi és kártyaadók, ás
ványvizek és alkoholmentes szénsavas italok 
után fizetendő fogyasztási adók, a déligyü- 
mö.'cs, kereskedelmi sütemények, kávé és 
csokoládé után fizetendő fogyasztási adók 
és a közös ravatalozó szabályrendeleteit jó- 
váhágyl*.  A képviselőtestület a polgármester 
előterjesztését a szociális közmunkák keresz- 
tű viteléről, elfogsdta. Ezzel kapciolatban 
örömmel értesült arról, hogy a belügyi kor
mány, 24000 pengő közmunkasegélyt ad a 
a városnak. A közgyűlés elvben elfogadta 
az alispán átiratát a Léván felállítandó 
Egészség Hízról. A város a felépítés költsé
géhez 20.000 pengővel járul hozzá. Végül a 
közgyüés több belső ügyviteli és kisebb 
ügyeket intézett el.

— MA NYÍLIK MEG az Irgalmas Nővé
rek Intézetében a Női Mária Kengregáció 
jótékonycéiu bazárja. Aki szép, tartós, Íz
léses kézimunkát, vagy gyermekjátékot 
óhajt Mikulásnapi, vagy kartcsonyi ajándé- 
ku1, azt itt igen jutányosán beszerezheti. 
A Vezetőség.

— A FRONTHARCOSOK TÉAJA Tea
estekről nem igen szoktunk megemlékezni, 
ki kell emelnünk a frontharcosok rendezését, 
amely társadalmi különbség nélkül össze
hozta a magyar nemzeti társadalmat. Az est 
közönsége azt a képet mutatta, amelynek 
keretében a virágos vonatokon a harctérre 
mentünk. Mi denki benne voltl Örömteljes 
és biztató volt ez az első megindu'ás. A 
frontharcosok szövetsége a társadalom egész
séges összefogásával ugylátazik még nagy 
szolgálatokat fog tenni a magyar társadalom 
összekapcsolódásával a hazának. A bajtársi 
érzés, a mindeneket összekapcsoló nemzeti 
gondolat mellett eljöttek hitet tennni a falusi 
bajtársak is. Dicsérjük öketl Es a ragyogóan 
sikerült este megmutatta azt, hogy kell a 
társadalomnak találkozni szivben és lélekben. 
Ugylátszik, hogy valóban a katonaeszme az, 
amely társadalmi kü.üubség nélkül össze
fogja és összeforrasztja a magyarokat.

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

ÉRDEMES részt venni az államsorsjátélr decem
ber 5.-Í húzásán, mert a legolcsóbb sorsjegy, egész 
3- P.> fél 1.50 P. és mégis a főnyereménye 40.000
P. Húzás december 5-én.

GyászkSszfinet.
Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, 

akik felejthetetlen szeretett jó édesanyánk, il
letve nagyanyám özv. S:uh Adolfné e hunyta 
alkalmával mély fájdalmunkban részvétükkel 
felkeresték és őt utolsó uijára elkísérték.

ÖZV. KEMPFNER L1PÓTNÉ

és családja.

KÖSZÖNET.
A Lévai Frontharcos Főcsoport első társa

dalmi megmozdulása alkalmából a lévai és 
lévavidéki társadalom olyan meleg sseretet- 
te 1 tüntetett mellettünk, hogy ebből a leg
szebb reményeket meríthetjük jövőben tör
ténő rendezésekhez is. Köszönetnt mondunk 
mindenkinek, aki a szivét belevitte ennek az 
estnek a sikerébe, köszönet mindenkinek, aki 
segitett bennünket. Bajtársak, segítsetek ben
nünket továbbra ia a magyar nemzeti tár
sadalom egységének kialakításában.

ELNÖKSÉG.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK. Dvorákovics László és Kopcsányi 

Mária fia László Endre és leánya Teréz Mária 
(ikrek). — Kohn József és Junger Mária fia István.
— Kósa István és Pozsgai Julianna fia Jenő. — 
Frajka István és Valentho Etel leánya Margit — 
Drapcsák Lajos és Taliga Mária leánya Ilona. — 
Babindák Jolán leánya Jolán. — Gálád Károly és 
Lehoczky Jolán halvaszületett leány. — Héder And
rás és Vizi Erzsébet leánya Zsuzsanna.

HÁZASSÁGOK. Kotman Pál r. kát. Kiss Erzsé
bet r. kát. — Hamran István r. kát. Furinda Ilona 
r. kát. — Nemcsok Lajos r. kát. Konc Rozália r. 
kát. — Kecskés László ref Nagypál Ilona r. kát.
— Miklóssy László Béla r. kát. Gembarovics Er
zsébet ref. — Mandl Gyula izr. Herskovics Ilona 
izr. — Kósa József r. kát. Hlavácsek Irén ref — 
Matusik Károly r. kát. Kovács Irén r. kát.

HALÁLOZÁSOK. Liska Sándor 64 éves. — Jeh- 
licska Ferenc 52 éves. — Fischer Ármin 58 éves. — 
Wittlinger János 91 éves. — Sarvai Svarba Dánielné 
szül. Budai Gizella 69 éves

LÉVA M. VÁROS POLGÁRMESTERE 

10 689/1939 — II/Bs. izém.

Tárgy: Tókmig gyűjtése és 
értékesítése.

Hirdetmény.
MiutáD * belföldi növényolaj szükséglet 

biztosítása céljából rendkívüli fontossággal 
bir a tökmagnak olajgyártás céijára történő 
feihastnálaas, felhívom a közönség figyelmét 
arra, hogy minden gazda Baját és a köz ér
dekében is gyűjtse a tökmagot, mert kevés 
fáradsággal jelentős jövedelemhez juthat, — 
az orstág iparát pedig belföldi uyersanyag- 
gal látjuk el.

A nem jól kezelt tőkmag hamar elromlik, 
tehát mossuk, tisztítsuk és szárítsuk meg.

A tökmag napi áron bármilyen mennyi
ségben eladható. Bővebb felviiágoaitást nyújt 
a M. Kir. Növénytermelési hivatal, Budapest 
IV., Vámházkörut 2 I em. Telefon : 186—547.

Léva, 1939. évi november hó 24 én.

POLGÁRMESTERI HIVATAL.

A lévai kir, járásbirság mint telekkönyvi hatóság. 

393—39 tk. szám

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dunabank r. t. lévai fiókja, végrehajtatónak Bi- 

sitz Mózes kereskedő, lévai lakos végrehajtást 
szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyben a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2 857 P 
14 f tökeköveteles és járulekai behajtása végett a 
Léva községben fekvő s a 3448 sz. telekiegyzó- 
könyvben A—2 sorsz. 1470-15 hrzisz. alatt'felvett 
es B. 6. alatt a végrehajtást szenvedő nevén álló 
ingatlanra (Beltelki ház) 4 645 P 70. f kikiáltási 
árért elrendelte.

Az árverést 1940. évi február hó 15 napján délelőt 
10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében 
(Deák Ferenc ucca 9. szám 4. ajtó) fogják meg- 
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár fe
lénél alacsonyabb áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet 
a magasabb igeret ugyannyi százalékára kell ki
egészíteni.

.Léva, 1939. évi IX. hó 16. napján.

DR. FRANCSEK s. k. 
A kiadmány hiteléül:

Olvashatatlan aláírás 
irodavezető.
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Birs és H'rnt k. a. a vm. Vitézi Széke.

Pályázati hirdetmény széktartói 
állásra.

Az Országos Vitézi Szék Birs—Hont k. 
e. e. vármegyék Vitézi székénél Léva állo
máshellyel pá‘yázá ot hirdet.

E tisztségre fiatalabb (hatvan évet még 
be nem töltött) nyugállományú, szkv. és 
tartalékol tisztek pályáehatnak.

A pályázati köreimet — O szágos Vitézi 
Székhez címezve — a lakhe y szer nt ille
tékes vármegyei Vitézi Sséknél kel! be
nyújtani.

A kérvényben ez »lábbi adatokat kell 
feltüntetni: 1. életkor. 2 mikor és mely 
okból hilyez’etett nyugállományba, illetve 
szolgálatonkivü i viszonyba, 3. a vi agháboru 
alatti arcvonalbeli szolgálat, 4 kitüntetéses,
5. családi állapot, gyermekek száma.

A széttartónak áliom^sh*lvén,  Léván kell 
laknia!. 3185-Biz. I. 1939 0. V S'.

vitéz BETHLENEALVAY 
ezredes, ssekktpitány.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

462.—39 tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Slovenska Banka lévai fiókja, végre- 

rehajtatónak I.) Nizsnánszky Géza, lévai lakos es 
Dr. Korpás László, lévai ügyvéd ügygondnok által 
képviselt 2.) Nizsnánszky Lajos es Nizsnánszky 
Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végre
hajtási ügyben a telekkönyvi hatoság a végrehaj
tási árverest 557 P 14 f. tökeköveteles és járulékai 
behajtása végett a Léva községben fekvő s a 3970. 
sz. telekjegyzőkönyvben A. 1. 1 sorszám, 1418—176 
helyrajzi szám alatt felvett (szántó es rét a major 
alatt, ház az V major alatt uccában 27. sz.) es B.
7. a—b-alatt Vodnák János és neje Ruckó Lujza 
néven egynegyed-egynegyed részben, továbbá B
8. a—d-alatt Nizsnánszky József, Mária, Lajos és 
Anna nevén per egynyolcad részben álló ingat
lanokra 1.488 P. 85 f. kikiáltási árért elrendelte.

Az árverest 1910. évi február hó napján d. e. 10. 
órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Deák 
Ferenc ucca 9. szám 4. ajtó) fogják megtartani.

Az árveresre kerülő ingatlan a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron nem adható el.

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

Léva, 1939. évi szeptember hó 16 napján.

DR. FRANCSEK s. k. 
A kiadmány hiteléül 
Olvashatatlan aláírás 

irodavezető.

Szépirodalmi müvek
nagy választékban 
kaphatók:

Nyitrai és Tsa-nál

de sor kerülhet rá, ha elavult 
lámpák rossz fényénél erőlteti túl 
látását. Máskép takarékoskodjék:
Zsebét és szemét védje a 

szerényfogyasztásu, sugárzó 
fényű Tungsram Kryptonnal.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

D. . | I Dorogi brikettszén plom- 
lOkOKSZ. bált zsákokban kapható:

Bernáth és Fenyvesinél, Báti u. 9—11. Tele
fon 26. sz. 1323

II . lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
ti SZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

Különbejáratu
Gyula utca 27.

bútorozott szoba 
kiadó, — Gömbös 

1383

1/ I megvételre 2 drb iratok meg-Keresek őrzésére szolgáló körülbelül 
160—180 cm magas fiókos szekrényt. Aján
latokat a Bars kiadóhivatalába kérek. 1341

Kiadó irodának két szoba, előszoba dr. 
Munknénál, Werbőczy-tér 1. 1369

r- I , . iratairól, az eredetivelrotokopiöt egyenlőt azonnal készít 
Foto Rusznák, Léva. '370

. I , | francia és olaszNemet, angol, nyelvet tanít fia
tal bécsi tanítónő. — Cim a Denk szálló por
tásánál. 1374

Vicáit fért’" nfj' ruhát, fehérneműt, láb- 
V lseit belit vesz Adler Ferenc, Horthy

M. ut 15. Hívásra házhoz jön. 1396

Fiatalembert,
resztényt, biztosító intézet keres magas juta
lékkal. Jelentkezés dec. 4-én délután 3 óra
kor Kern Testvérek cégnél. 1397

A ,,i.x—., —U teljesen lejártat 36x6, 
/Autógumit, 32x6 vagy 7.00x20 
méretben vennék. Boros Béla. 1398

Kiadó egy üres szóra. Lázár Vincéné, 
Nagyatádi u. 1403

I ]■ modern sötét hálószoba, uj fekete 
CJj, prémujjas női télikabát, női felsőruhák 
és tavaszi kábátok eladok Walter Istvánnál, 
Schoeller u. 5 szám alatt. 1404

rí 1 . préses káposztáshordó és gyalu, 
Cl a UO jégszekrény és föggöny tartók.
Ferenc József utca 2. 1405

C- - _ - I . elsőosztályu var-
ipGSZS6g6O6t, rótt munkára fel

veszek, esetleg ügyes kézimunkást. Ugyanott 
tanuló felvétetik. Pomozi, Rákóczi u. 1. 1407

iókarban lévő rádió eladó. Pázmány
Péter utca 17. 1408

Kiadó szoba, konyha, speiz Brach Fe
renc utca 5. 1409

S. utca 6 számú ház, a bírósági pa-imor lotávai szemben, eladó. Irodának, 
rendelőnek és üzletnek is nagyon alkalmas. 
Érdeklődni: P. Buzogány Lajosnál, Kecske
mét, Jókai u. 39 szám. 1373

X X
KOKSZ SZÉN

BRIKETT
Elsőrendű minőségben kapható

FEGL JÁNOS, Horthy út 22

I



T. l I ll I jelentjük a nb. vásárló
ISZtGlGttGl közönségnek, hogy bőr

kereskedésünket átmenetileg Báti u. 20. szám 
alatt megnyitottuk. Kérjük szives támogatásu
kat, mindig előzékeny kiszolgálásunkkal ál
lunk rendelkezésükre. Csuvara és Társa, bőr
kereskedők. 1414

Három- és egyszobás lakások kiadók.
Bottka u. 2. 1410

u Ha Budapestre jön 
ne felejtse el meglátogatni 

vendéglőmet.
Kitűnő lévai konyha, elsőrendű fajborok, 
olcsó polgári árak. Szives látogatást kér

Csapó Károly vendéglős,
Budapest, V. Bálvány u. 9.

__ Az__________________________  

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. — Egyedárusitás: 
MUZEUM PATIKA, Budapest, 
Kossuth Lajos utca 22.

üzlet-áthelyezés!

Vas-, műszaki-, elektro- 
és rádió szaküzletünket 
az eddigi ideiglenes he
lyiségből a

M ussoli ni-utcába
a Nyitrai és Társa papírke
reskedése mellé helyeztük át.

KERN TESTVÉREK
Léva. —Alapittatott: 1881.

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda 1

D I - J egy családi ház 3Darsenareaen negyed holdas bei- 
telekkel, előnyös feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet Beluch Imre ig. tanítónál Bars- 
endréden. 1411

ŐRI ÉNT
December 3-án, vasárnap 2 órakor (fil

léres előadás), 4—6 és negyed 9 
órakor utoljára Zilahy Lajos leg
szebb regénye nyomán készült film:

SÜT A NAP
Főszereplők : Nagy Aliz, Olasz János, 

Rózsahegyi Kálmán, Kiss Manyi, 
Mály Oerő, Pethes, Mihályfi és 
Makláry. — Magyar világhiradó.

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 10 rész
letfizetésre is kapható!

BAROSKA
Léva, Horthy M. u. 43. - Tel. 130.

ma megtehet, ne ha

lassza holnaputánra, 

mert december 5-én 

van a jótékonycélu 

m. kir. állami sors

játék húzása, amely

nek főnyereménye 

40.000 
ARANY PENGŐ 
19.600 nyeremény, 

288.000 P értékben. 

A sorsjegyek ára : 

egész P 3, fél P 1.50. 

A sorsjegy kapható 

minden sorsjegy-fő- 

árusitónál, valamint 

az összes dohány 

tőzsdékben.

December 4—5-én, hétfőn és kedden 
6 ó. (fill. helyek), negyed 9 órakor

MAKRANCOS
KISASSZONY

Főszereplők : Halmay Tibor. Csikós 
Rózsi, Rolf Wanka. - Fox Híradó I

December 6—7-8-án, szerdán és csü
törtökön 6 és negyed 9 órakor, 
pénteken 2 órakor filléres előadás, 
4—6 és negyed 9 órakor

Egy lány elindul
Irta Zilahy Lajos. Rendező Székely István. 

Óriási szereposztás: Páger Antal, 
Szörényi Éva, Csortos Gy., Mezey 
Mária, Rózsahegyi Kálmán, Mály 
Gerő, Gózon Gyula, Vizváry Ma
riska, Berky Lili.

z

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Léva város és vidékének n. é. közönségét, hogy

TEMETKEZÉSI VÁLLALATI IPAROMAT
tovább folytatom és úgy mint a múltban, a legjutányosabb 
árak mellett fogok működni. — Állandóan nagy választékban 
érckoporsók, fakoporsók, sirkoszoruk és mindennemű temetkezési 

cikkek. — Exhumálások és szállítások a legpontosabban elvégeztetnek. 
Kérem a nagyközönség teljes bizalmát. — Tisztelettel:

AGÁRDY ZSIGMOND
Horthy Miklós ut 10.

December 9—10-én, szombaton 6 óra
kor (fill. előadás), negyed 9 órakor, 
vasárnap 2 órakor (fill. előadás), 
4—6 és negyed 9 órakor

ROBIN HOOD
KALANDJAI

Izgalmas színes filmcsoda. — Rendezi: . 
Kertész Mihály. Főszereplő : E. Flinn, a 
Balaklava filmből ismert. M. Világhiradó.

Tűzifa, szén és koksz
Tisztelettel van szerencsém a n. é. vásárló közönség szi
ves tudomására hozni, hogy Huszár utca 5. szám alatt 
tűzifa, szén és koksz kereskedést nyitottam. Raktáron 
tartom a legjobb minőségű tüzelő anyagokat, melyet a 
nagyérdemű fogyasztó közönségnek házhoz szállítok. — 
Megrendelések feladhatók „Anny“ cukorkaüzletben. 
1 elefon: 90. Kérem a n. é. közönség szives pártfogá
sát, szolgálataikra mindég a legnagyobb készséggel, ma
radok teljes tisztelettel:

BARTOS KÁROLY
tűzifa, szén és koksz kereskedő.

Nyomatott Nyitrai is 1 ársa könyvnyomdájában, Léván


