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A magyar nép 
józansága

(B. É.) Teleki Pál gróf miniszter
elnök Balatonfiireden beszédet mon
dott egy megbízólevél átadásakor, 
amit a kerület választóközönsége 
az igazságügyminiszternek nyújtott 
át. Ennek a mandátumnak a körül
ményeit immár teljesen felesleges 
tárgyalnunk, mert eléggé ismeretes 
olvasóközönségünk körében a jobb
oldali szélsőség részéről megnyilat
kozott kétségbeesett erőfeszítés ez 
időközi választás sikere érdekében. 
Szinte úgy tűnt, hogy mindent erre 
a választásra tettek fel. Még javá
ban fofyt az agitáció, amikor 
mélyrehatóié rendszerváltozásról be
széltek s az ígérgetések olyan özö
nét zúdították a balatonfüredi vá
lasztókerület jámbor polgáraira, ami 
még a legelvakultabb választási kor- 
tézia történetében is ismeretlen.

Az eredmény azonban súlyos fi
askóval végződött reájuk nézve. 
Kárvallottan hagyták el a küzdelem 
szinterét s most olyan zür-zavar, 
tanácstalanság és kapkodás tapasz
talható politikai hadsoraikban, ami 
a bomlás, ziláltság s minden téren 
való szétesés jeleit mutatja.

Érthető tehát, hogy ilyen körül
mények között különös figyelem 
fordul a miniszterelnök megnyilat
kozása felé, aki a Magyar Élet Pártja 
jelöltjének, Radocsay László részére 
történt mandátum átadásakor szük
ségét látta ánnak, hogy Balatonfü- 
red választóközönségéhez szólva, 
elmondja álláspontját az egész nem
zetnek.

Beszéde, lényegileg, egy hazája 
sorsát féltő s annak ügyeivel tisz
tában lévő magyar ember megnyi
latkozása volt. Elég tisztán állanak 
előttünk az események, hogy azok 
szemléletekor csalhatatlanul megál- 
lapithassuk Magyarország és a ma
gyar nép helyzetét a jelenlegi eu
rópai háború konfliktusaiban. Bár
mennyire is nehezek lettek napjaink, 
örvendetes tény, hogy a magyar 
nép teljes nyugalommal és higgadt
sággal dolgozik a Duna-medencé- 
ben. A nyugodt munka e felbecsül
hetetlen értékű gazdasági és politi
kai erejét, sajnos, voltak politikai 
irányzatok, melyek megakasztani, 
más irányba fordítani, avagy meg
törni próbálták. Szélsőséges olda
lakról indultak ki ezek a törekvé
sek, hangzatos jelszavakat propa
gálva s tették ezt olyan kíméletlen 
módon és olyan eszközök igénybe-

A szántói
Naponta tömegeaen kapom a leveleket, 

amelyekben az emberek Szántó köziég sor
sáról érdekédnek. Megható nagy szeretet 
ciendül ki a szántóiak iránt a sorok közti1. 
Szántó község hősies küzdelmében nincsen 
egyedül. Innét is, de túl o.'dslról is feszült 
érdeklődéssel kisérik az eseményeket, ame
lyek eredménye nem lehat más, mint amit 
mi is egy év óta türelmetlenül várunk: 
Szántó község is hazatér I

A bécsi döntés sok örömet sdott nekünk. 
Sok hibát tett jóvá. A törhetetlen és a haj- 
IHbatatlan magyar akarat kivívta a szabad
ságunkat. De valahogy úgy érezzük, a bol
dogságunk nem teljes, mert igen sok derék 
hazavágyó testvérünk hordja még ma is az 
elnyomás fekete keresztjét. Így a sok között 
a derék szántóiak is. A bécsi döntés nem 
számolt a természeti adottságokkal s innét 
van azután az, hogy a „bécsi" határ mentén 
igen sok község lehetetlen helyzetbe került 
és ezáltal életlehetővégüktől estek el. Min
denki, aki e kérdéssel foglalkozik, tudja, hogy 
ez nem maradhat igy. A fejlődés útját el
zárni nem lehet és ezért Szántó küzdelme 
csak eredményes lehet. Mi pedig soha el nem 
hagyjuk őket éa addig nekünk sem lehet 
nyugodt napunk, még együtt nem örülhetünk 
velük.

A zirciek is követelik v’ssza az úgyneve
zett tapzdó birtok jogán Szántó községben 
lévő a az országhatár mentén elterülő birto
kukat. Ez a követelésük a bécsi döntés alap
ján létrejött megegyezésre támaszkodik, jo
gos és rövidesen teljesülni is fog. A birtok
kal együtt a savanyuvis forrásnak is vissza

vételével, amelyeknek átmenetileg; 
némi eredményük is lett. Ezzel ma
gyarázható az, hogy a májusban 
lezajlott általános választások alkal
mával a szélsőjobboldal váratlan si
kerre tett szert. Gróf Teleki Pál 
miniszterelnök már akkor az esemé
nyek nyugodt megítélésére hívta 
fel a közfigyelmet s most, amikor 
Balatoníüreden zátonyra jutott a 
szélsőséges politika, joggal hivat- 
kozhatik arra, hogy a szélsőségek
kel szemben tanúsított magatartása 
helyesnek bizonyult. Pedig nem tett 
egyebet gróf Teleki Pál, mint en
gedte kifutni a dolgokat. Bár nehéz 
idők és életkörülmények között vol
tunk, mégis megadatott az ország 
miniszterelnökének az az adomány, 
hogy volt idegzete, önmérséklete és 
tisztánlátása arra, hogy bevárja, 
amig a szélsőséges politikai irány
zatok hullámai önmaguktól lecsilla
podnak. Ezek a hullámok valóban 
megtörtek, éspedig a nép józansá
gán. Elöljáróinknak és az ország 
vezetőinek az legyen egyik legfőbb 
feladata, hogy népünk továbbra is 
megtartsa nyugodt higgadtságát és 
józan mérsékletét.

Ilyen súlyos időkben — igaza van 
a miniszterelnöknek — résen kell 

szélcsend
kell kerülni. Ertesü ésüak szerint, hl ez bekö
vetkeznék, r g r érdekeltség pár milliós költséggel 
egy nagyszerű, modern fürdőt terveznek fel
építeni. Ez a lürdő Magyarország egyik leg
látogatottabb <s legkeresettebb fürdője lesz. 
Szántó község ma nyomorgó népére pedig 
ez által a boldogulás mérhetetlen lehetőségei 
nyiinának meg. A község beláthatatlan 
fej ődés útjára léphetne és a szegény lakós- 
ságának nagyobb darab és puhább kenyér 
jutna az eddiginél.

Mindezekkel a szántóiak tisztában vannak 
és ezért visszaakarnak ők is térni. Dacára 
az elnyomásnak éa a büntető parancsoknak, 
a faluban a hazatérés mozgalma egyre erő
södik és én hiszem a kitartásnak és a bá
torságnak rövidesen meg lesz a jutalma. 
Szántó nem maradhat meg lehetetlen hely
zetében e'zárva mindentől, amely boldoju- 
láva felé vezethetne. A faluban o’y nagy az 
elkeserzdés, hogy a hlit kigárda csak a leg
nagyobb erőfeszítéssel és a megfélemlítés 
eszközével tudja az összeütközés kirob
banását elodázni. Az egyik levélben olva
som: .Este nyolc órakor senkinek sem sza
bid a faluban az utcán tartózkodni. A gár
disták és a finár cok félelmükben mindenkit 
bezavarnak a házsikba. A sötétségben vihar 
előtti szé'caend terpeszkedik a sóhajtozó há
zak felett. „Nagy vihar leaz . . .“ Igen, ha 
nem győz a belátás, nagy vihar lehet Szántó 
felet*.  A vihar után azonban a szabadság 
ragyogó napja annál melegebben fog sütni 
erre a jobb sorsra érdemes, szegény eltiport 
falura.

lennünk. Lehetséges, hogy jönnek 
nehéz órák és napok, hetek vagy 
talán esztendők, amikor mindenki
nek le kell mondania életnívójának 
bizonyos fokáról. Ezek a bekövet
kezhető idők megszorításokat igé
nyelnek.

Lehet, hogy Európa népeinek 
nagy fegyveres összeütközéseiből az 
igazi béke olajágát hozó galamb 
fog világra jönni, de az is lehetsé
ges, hogy a pusztítás és rombolás 
szelleme nem fog határt ismerni. 
Magyarország számára a minden
kori helyzet fogja előírni, hogy mi
lyen intézkedéseket kell megten
nünk, de bármilyenek is legyenek 
ezek az intézkedések, a társadalom 
felé az marad a legfőbb szempont, 
hogy biztosítsuk a nyugodt munka 
lehetőségét s ezzel együtt az egész 
nemzet nyugalmát.

Olyan nemzet számára, amely 
évezredes múltját e földön szinte 
szünetnélküli háborúban töltötte, nem 
újdonság, ha szomszédságában há
borút viselő országok vannak. Meg
álltunk a vészek között évszázado
kon át, itt vagyunk a Duna me
dencéjében, trianoni összetöröttség 
és elesettség után saját erőink foly
tán talpraállva, belsőleg mind poli
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tikai, mind gazdasági vonalon meg
erősödve, külpolitikailag pedig köz
megbecsülést érdemelve.

Olyan nemzet, amelynek háta 
mögött ezer esztendő története áll, 
amely megért igen nehéz korsza
kokat s lelkileg ma is töretlenül néz 
jövője felé, annak keblébe nem le
het nyulszivet ültetni. Csak az a 
fontos, hogy ne ragadjon el ben
nünket soha a hevület s őrködjünk 
népünk józansága és higgadtsága 
fölött.

4 Kormányzó Ur
Őföméltósága névünnepét országszerte 
a legbensöségesebben ülték meg, mert 
immár a történelmi magasságba emel
kedett személyisége iránti érzés és hó
dolat országszerte a legmagasztosab- 
ban lobog s a tisztelet és megbecsülés 
jeleivel illetik a világ különböző ré
szeiben. Léva is méltóképen sorakozott 
az ünneplő városokhoz. Ezalkalommal 
a vármegyei Vitézi Szék első nagy
szabású megnyilatkozásaként december 
5-én este a Városi Színházban ünnepi 
hangversenyt rendezett a Kormányzó 
Ur, mint a Vitézek Főkapitánya tisz
teletére. Nagy és díszes közönség töl
tötte meg a magyar színekkel és cí
merekkel díszített termet. Hivatalok, 
testületek, magánosok, harctéri kitün
tetésekkel dúsan díszített vitézek sora 
koztak fel az ünneplésre. A lévai 
frontharcos főcsoport formaruhás kül
döttséggel képviseltette magát. Az ün
nepi hangverseny minden egyes száma 
természetesen s kizáróan a magyar 
művészek alkotásainak egy egy csillogó 
gyöngyszemét sugározta a magyar lel ■ 
kekre. Elsőnek a kisebbségi életben 
oly sok magyar kulturdiadalt aratott 
Lévai Dalárda tündöklő magyar ru
hákba öltözött vegyeskara vonult fel 
a színpadra és Heckman István or
szágos karigazgató vezényletével a 
Himnuszt intonálta a tőle megszokott 
tökéllyel. Dr. Tasnády László zongo
raművész magyar dalokat játszott ne
mes stílussal. Majd a rádióból nagy 
népszerűségre emelkedett vitéz So- 
mogyváry Gyula országgyűlési képvi
selő költeményeiből szavalt ismert köz
vetlenségével, a szivek húrjain játszva. 
Legmélyebb benyomást a Kormányzó 
Úrról irt költeménye keltette. Ezután 
Dullien Klára fejlett hegedűmüvészeté- 
ben gyönyörködött a közönség. A fia
tal művésznő magyar mesterek híres mü
veit játszotta kifejező zenei készséggel 
és érzéssel Művészi kísérője volt Dankó 
Aladár. <4 Lévai Dalárda még két 
számmal szerepelt. Halmos László : A 
tengeren c. grandiózus müvének tol
mácsolása ragyogó művészi élmény 
volt. A tengeri szellő suttogását, a 
viharok kavargó háborgását a négy
szólamú énekkar lenyűgöző erővel hozta 
ki a szép zenei műből. A Dalárda 
Szózat énekével nyert befejezést a lel
keket magával ragadó magasztos ha
zafias ünnepély, amelyen az Országos 
Vitézi Széket vitéz Somogy váry Gyula 
képviselőn kívül vitéz Lipcsey Márton 
tábornok, vitézi törzskapitány képviselte. 
Másnap délelőtt az Összes templo-

Kompromisszumos megoldással Léva közgyűlése 
egyhangúan megszavazta a költségvetést

Léva képviselőtestülete f. hó 4 én rendes 
közgyűlést tartott, amelyet a polgármester 
elnöki jelentése vezetett be. A jelentés fel
sorakoztatta az u'óbbi hónapok kimagasló 
eseményeit, majd a határmegállapitási mun
kálatok mai állásáról szólott. Az egyezmény 
alapján alakított helyi bizottságok megkezd
ték a határ részletes kitűzését. A helyi bi
zottságok lennének hivatottak határkiigazi- 
tást javasolni az u. n. ,tspsdó“ birtokok 
esetében, amikor ugyanazon birtokosnak a 
határ mindkét oldalán van földbirtoka. A 
lévai határ ezen az alapon sehol sem volt 
kibővitve, sőt az ilyen tapadó birtokrészek 
a szlovák oldalon feküsznek.

A határnak ilyen formában való megvo
nása következtében a város forgalma meg
csappant, amit uj intézmények Lévára he
lyezésével lehet elérni s a határmenti váro
sokat egyformán kell felsegíteni.

Bejelenti, hogy a mai rendkívüli vszonyok 
miatt nem járt eredménnyel az OTI tói kis
lakások építésére kérelmezett kölcsönUgy. 
Megállapítja, hogy az ügyosztályok ki nem 
elégitő elhelyezése és a személyzeti hiányok 
miatt az ügyvitel még mindég nem e'ég 
zavartalan s egyébként a kü'önleges felvi
déki problémák feldolgozása túlterhelést idé
zett elő. Ejy két hónapon belül válható a 
h’lyzet javulása. Egy régebbi közgyűlés ké
relmezte a városnak az V. lakbérosztályból 
a III lakbérosztályba sorozását, illetékes 
helyeken megígérték a kérés teljesítését.

Mivel az egyszeri inségjárulék kivetésére 
vonatkozó rendelet megjelent, az inségjáru- 
lék kivetésére Léván is sor kerül. Az inség- 
járu'ék a jövedelem, társulati és tantiém 
adó 20 százalékát testi ki, amely a szoci
ális gondoskodás céljaira lorditandó.

A po'gármester azután a miniszterelnöksé
gen végzett tárgyalásait ismertette. Zü"dely 
államtitkárral a csatornázás éj vízvezetékről 
tárgyait. Az államtitkár utasította a tő dtani 
intézetet a geológiai vizsgálatok díjtalan le
folytatására. Felvetette a lévai gabonatőzsde 
gondolatát és a dohánybeváltónak dohány
gyárra alakítását s tárgyalt a város víz
szintezési éa magassági munkálatainak be
fejezéséről. Eri ugyanis még a csehek kezd
ték meg, stb.

A közgyűlés a jelentés tudomásulvétele 
után áttért a napirend tárgyalására. Az irg. 
nőv. intézete kibővítéséhez öt évre á ezer 
pengő', a HONSZ nak 180 P aegélyt, Antal 
Gyula sirem’ékére 1500 pengőt szavazott 
meg. Az Ozmán-tér szabályozására megsza
vazta a közgyűlés a Kareszt ucca 1. és 5. 
ss. házak megvásárlását. E határozta a Ko- 
aulh Lajos-tér parkosításának megkezdését, 
a felső részen 28 m. mélységben. A további 
parkosításhoz újabb határozat szükségez. A 
költségre 12.000 pengőt irányozott elő; jóvá
hagyta a közgyűlés a város kűlömböző zár
számadásai!, elhatározta, hogy kérni fogja 
kövezetvámszedési jogának viaszaállitását és 
megsürgeti a vasúti bekötőút átépitését. Le
vente O.thont létesít a város Horthy Miklós 
ut 39 sz. épületében. Panaszt intéz a Han
gya terjeszkedése ellen, mert az a kialakuló 
keresztény kereskedők érdekeit sérti. A kis
iparosok és kiskereskedők hitelakciójához 
ezer pengős városi hozzájárulást szavazott 
meg. A felsökákai ut javítására kétszáz köb
méter követ bocsájt a hegyközség rendel-

mokban ünnepélyes isteni tiszteleteket 
tartottak, majd a felszabaditási em
lékérmeket osztották ki • helyőrség 
tisztikarának ama tagjai között, akik 
a felszabadításban résztveltek. Délben 
pedig a Vitézi Szék ebédje zajlott le 
a Kaszinóban, ahol vitéz Bethlenfalvay 
Károly ezredes, vármegyei székkapi
tány mondott pohárköszöntöt a Kor
mányzó Urra.

kezésira és uj vigalmi adó szabályrendeletet 
alkotott.

Ezután az
1940. évi költségve
tést terjesztették be, 

melynek megokolásából az alábbiakat emel
jük ki:

Minthogy a visszacsatolás, valamint a várossá 
való átalakulás ténye mélyreható változást idézett 
elő a város kiadásai és bevételei között, igy na
gyon csekély támpont állott rendelkezésünkre, ép
pen ezért az 1940. évi költségvetésben úgy a szük
ségletet, mint a fedezetet a legszigorúbb takarékos
ság szem előtt tartásával irányoztuk elő.

Az 1940 évi összes szükséglet 660.495. P, az
1940. évi összes fedezet 561.804 P. Hiány 98 691 P.

A hiány pótadóval fedezendő, enr.ek alapján a 
városi adóhivatal által kiállított és a helybeli m. 
kir. adóhivatal által hitelesíttetett kimutatás szerint 
földadó 17 273.85 P, házadó 82.753.84 P, társulati 
és tantiem adó 23 446.19 P, összesen 123.473.88 P.

Javasoljuk a hiány fedezésére a pótadó kulcsát 
80 százalékban megállapítani.

A költségvetési hiányok évi csökkenő irányzata 
örvendetes jelenség.

A kiadások első csoportja 
az általános igazgatás kiadásait foglalja magában. 
A személyi járandóságok az összes szükségleteknek 
31 százalékát teszik, ennek oka az, hogy az állam 
a nyugdíj terheket átmenetileg elvállalta.

A második csoportban 
a közegészségügyi kiadásokat irányoztuk elő. A tü- 
dőbeteggondozó, járvány elleni védekezés, fertőte- 
lenitések, stb.

A harmadik csoportban
a közművelődési és vallásügyi szükségleteknél sú
lyos tehertétel a polgári iskola kölcsöneiből még 
fennáll > 158.000 pengő.

A negyedik csoportban 
a szegénygondozást külön alapként kezeljük, mely
hez a város a háztartási alapból 9.800 P-vel járul 
hozzá. — A népjóléti intézményeket segítjük a le
hetőséghez képest, úgy mint az anya és csecsemő
védelem. a napközi otthon, népkonyha és a szoci
ális közmunka alaphoz az úgynevezett inségenyhitő 
tevékenységi alaphoz való hozzájárulás. Ezen utóbbi 
18.000 pengőt tesz ki, mely 40.000 pengő inségjáru
lék, 24 000 pengős államsegély és a háztartási alap 
különféle címén felvett, de az inségalapnak jutta
tandó 3.000 pengővel együtt 85.000 pengő keretet 
ad, amelyen belül kívánjuk megoldant a munkanél
küliség folytán keletkezett szociális nyomor enyhí
tését a téli hónapokban nyújtandó munkaalkalmakkal.

Az ötödik csoport 
a vágóhíd fenntartására szükséges hiteleket fog
lalja magában A vágóhíd építésére felvett kölcsön
ből még fennáll 189.000 P, ennek az amortizációja 
13.700 pengő a vágóhíd jövedelmét terheli.

A hatodik csoportban 
szerepelnek a város fejlesztésére fordítandó kiadá
sok. Itt vettük fel a városrendezés előkészítő mun
kálataira, belterületi uj utak építésére, nyilvános 
illemhely létesítésére, aszfaltjárdák építésére, slb. 
Itt lenne megoldandó a város csatornázási és víz
ellátási problémája, azonban ez a rendelkezésre 
álló fedezet mellett még egyelőre megoldhatatlan.

A hetedik csoportban 
a vagyonigazgatással kapcsolatos kiadások egy ré
szét irányoztuk elő.

A nyolcadik csoportban 
a város kölcsönei után esedékes tőketörlesztések 
és kamatok irányoztattak elő. A város tartozásai: 
husszulejáratu külföldi kölcsön 692.500 P, hosszú
lejáratú belföldi kölcsön 6.470 P, összen 698.970 P, 
függő kölcsön külföldi 275.780 P, függő kölcsön 
belföldi 400 P, összesen 276.180 P, végösszeg 975 
ezer 150 P, a törlesztési terv szerint ennek tőke
törlesztésére 21.131 P, kamatterhe pedig 53.406 P. 
A rendelet szerint külföldi hitelezővel szemben ki
fizetés nem teljesíthető, ezért az 1940. évben kül
földi kölcsöneink után előirányzott részleteket tar
talékolni fogjuk.

Bevételek.
A város főbb bevételei az általános kereseti adó, 

az alkalmazottak kereseti adója, továbbá a fo
gyasztási adók, forgalmi adórészesedés, vigalmi 
adó, vágóhídi díj, piaci helypénz, a városi ingat
lanok jövedelme és a villanytelep hozzájárulása a 
város közigazgatási költségeihez.

Rendkívüli kiadások közül az Ozmán téri ház 
vételárára 29.000 P-t, ravatalozó építési költségeire 
15 000 P-t állítottunk be a költségvetésbe, ezen 
szükségleteket a háztartási alap bevételeiből kí
vánjuk fedezni. Fedezetlen itt a munkásházak épí
tésére előirányzott 10.000 pengő, továbbá a sze
gényház építésére felvett 40.000 P. Ezen 50.000 P-t 
kitevő szükséglet kölcsönmüvelet utján lenne fede
zendő'
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A rendkívüli kezelés 50.000 pengő hiányának fe
dezésére bankkölcsön lenne felveendő.

Különálló alapként csak a szegényalapot kezeljük. 
Itt irányoztuk elő a szegényház költségéit, továbbá 
a szegények segélyezesere fordítandó kiadásokat, 
az összes szükséglét 12.259 P, a fedezetben a sze- 
gén«alap saját jövedelmen kivül a városi hozzájá
rulás 9.805 pengővel szerepel, ezzel együtt a fede
zet 12 259 pengő

Önálló vagyonkezelésű intézmények : a szemét
fuvarozás, fekáliakihordás stb. részére szükséges 
fogattartás olcsóbbátetele céljából a takarmányter
melést a város házi kezelésbe vette. A bevetelek 
között szerepel a kötelező szemétfuvarozásból és 
a fekália értékesítéséből származó jövedelem, to
vábbá a takarmány termelés céljaira igénybevett 
földek összes jövedelme. Összes szükséglété 33.902 
pengő. — A strandfürdő szükségletét es fedezetét 
7.720 pengőben irányoztuk elő, tiszta jövedelmét a 
háztartási alapnak adja át.

A költségvetés vitája 
során Boros Béla megállapítja, hogy azt 
elfogadj*,  mert az eddigi 100 százalék he
lyett már csak 80 százalék a pótadó, de 
azért mégis kritikának kell alávetői, mert 
elsősorban is nem az a baj a költségvetés
nél ami benne van, hanem ar, ami nincs 
benne, vagy helyesebben, ami benne van, 
de nem hajtják végre. A költségvetés Léva 
lecsökkent gazdaaági életéhez mégis túlmé
retezett éa a segítés módja nem lehet az, 
hogy visszamenő hatállyal bevezetjük az uj há
zak megadóztatást, mert ezzel megdől a 
jogrendbe vételt bit. A visazamenöleg fize
tendő inségjáru'ék szintén újabb megterhe
lés Ilyen terhekkel itt senki sem számolt. 
A nagyobb közterheket azért vállaljuk, hogy 
a pótadó valóban a vároa lejleaztésére lor- 
ditaesák. Mikor a tisztviselői kinevezésekről 
van sió, akkor azt mondják, hogy ehez a 
városnak semmi köze, de az adózáshoz 
jók vagyunk 1 Ki'ogáso'ja, hogy a lászló- 
müvei főid nem a lévaiaknak jutott, végül a 
hősi emlékmű megalkotását sürgeti. A kőit 
ségevtést elfogadja abban a reményben, hogy

A lévai légvédelmi riadó tapasztalatai
ii.

II. Légo.-központ szolgálata.
1) A nyilvántartással kapcsolatban nehéz

ségek merültek fel a készültaégi állapot fel
vétele alkalmával, a segédoazlag parancsno
kok távbeszélőn történt Jelentkezésének fel
vételénél, illetve feljegyzésénél. A jelentkezé
sek Időközeiben ugyanis más jelentések is 
befutottak a a feljegyzések így nem voltak 
áttekinthetők.

Intézkedés, A aegédoiztsg parancsnokok 
jelentkezésére külön lelentkezési ivet fekte
tek fel, ebből a jelentkezés időpontja, vala
mint a sorrendje a jövőben kitűnik.

2) Egy adott esetben előfordult, hogy a légo 
szolgálatban álló távbeszélő állomás nem 
működött. A postát felhivtam, hogy a készü
léket hozza rendbe, azonban a posta ezt 
nem tudta eszközölni, mert szerelő nem volt 
kéznél.

Intézkedés. A postahivatalt megkeresem, 
hogy honi légvédelmi készültség idején gon
doskodjék állandó szerelő-szolgálatról.

3) A kiképzés folyamán a légo. szervek 
arra lettek kioktatva, hogy honi légvédelmi 
készültség esetén a légo.- szerveknek 2 órán 
belül teljes készültségbe kell állaniok. Sokan 
ezt úgy értették, hogy a behivójegy kézhez
vételétől számított 2 órán belül kell beosz
tási helyükön jelentkezniük. Helytelen. A 
behivójegy kézbezvételr után a legrövidebb 
időn belül kell a beosztási helyen Jelent
kezni. A 2 órai időtartam az egész légo.- 
zzervezet készültsége legmagasabb Fokának 
időtartamét határozza meg.

Intézkedés. A segédosztag parancsnokok 
a légo.-parancsnokság által meghatározott 
alkalommal erre a tagokat kioktatják.

4) A OLP. parancsnokság intézkedést it a 
rádión, Budspeat I. hullámhosszán adta le. 
A rádió a légo. parancsnokság központjában 
nem volt állandóan üzemben, mert ugyan
azon helyiségben légo. távbeszélőn történt 
beszélgetések zavarása miatt ki kellett kap
csolni.

a DÓtadó jövőre már csak 60 százalék lesz.
Hulley János a maga és az iparosság 

nevében a pótadó leszállítását kéri, a költ
ségvetést igy nsm fogadja el, mert az ipa- 
roaság a határvárosaá alakult Láván súlyos 
helyzetben van. Dr. Korpás László felszó
lalása után a költségvetés egyes tételeit 
vették vizsgálat alá.

A há-zadók mérséklése.
A közgyűlést másnap folytatta a képvise

lőtestület, amidőn dr. Korpás László a költ
ségvetést megszavazásra ajánlja bizonyos 
feltételek mellett. A feltételek egyike az, 
hogy a hazbőradót nem szabad az eddigi 
szigorral kezelni és azt az adóhivatal mellé ki
küldött bizottsággal állapítsák meg a város 
polgárságának mai súlyos anyagi viszonyait 
szemelőtt tartó méltánylással. A másik fel
tétel pedig az, hogy a költségvetés egyes 
címletei másra felhasználva ne legyenek, 
csak amire eredetileg rendeltettek.

Miután ezt a polgármester megígérte, a 
közgyűlés a költségvetést egyhangúan meg*  
szavazta

A polgármester erre köszönetét mondott 
a képviselő testületnek, főként pedig dr. 
Kersék, dr. Korpás és Boros tagoknak a 
tárgyalás körűi munkájukért s bejelentette, 
hogy a panaszolt házadó ügyében már tár
gyalásokba bocsátkozott az adóhivatallal és 
megtalálják a módját a mérséklésnek.

Végül dr Keraék János interpiellált a sé
relmes forgalmiadók behajtása ügyében. Szá
mos felszólalás panaszolta a téves behaj
tást, mire bizottság kikü'dését határozták el 
a forgalmi adóhivatalba. Erre báró M'jthényi 
László bejelentette, hogy tudomása szerint 
már tárgyalások folynak a felvidéki és a 
p. ü. miniszterek között a visszacsatolás után 
felmerül (az imént ia beszámoltakhoz ht- 
sonló) adóproblémák kedvező likvidálására.

5) A végleges légo. központban külön he
lyiségbe vezetendő a rádió s állandóan Özem
ben tartandó.

6) Egy munkásosztag ellenőrzése alkalmá
val egy légo. szolgálatos felmentést kért azon 
az alapoD, hogy fuvarozással keresi a ke
nyerét s a készültségi szolgálat tartama alatt 
kereseti lehetőségétől elesik. Indokait alapos
nak találtam, ezért a szolgálat alól felmen
tettem. Nyomban jelentkezett egy másik, aki 
ugyanezen az alapon kért felmentést Asiol- 
gálat folyamatos biztosításának érdekében 
ezt teljesíthetőnek nem találtam, ezért kérel
mét elutasítottam. Erre az illető kifakadt: ha 
az egyiknek lehet felmentéit adni, akkor a 
másiknak is. A tárgyilagos igazság szempont
jából a méltatlankodónak igaza volt, azon
ban az egyenlő elbírálás alól ebben az eset
ben a közérdek sérelmét idézte volna elő, 
ez előtt pedig a magánérdeknek meg kell 
hajolni

Intézkedés. A közérdek mindennél való el
sőbbsége és a bajtáriias szellemet történelmi 
pé'dák felsorolásával a légo. szolgálatosok 
oktatása alkalmával iskolázni kell. E tekin
tetben az osztapparancsnokok és oktatók fá- 
radsáíot és időt ne kíméljenek, mert ezzel 
azonkivü', hogy a légo. tagok között egész
séges és bajtáraias közszeliemet teremtenek, 
nemzetnevelés szempontjából ia igen értékes 
munkát végeznek.

7) A segédoaztag parancsnokok közül egye
sek nem jelentették a légo. parancsnokának 
a honi légvédelmi készültség elrendelése, ill. 
riasztás után a készültségi állapot megtör
téntét. A központi vezetésnek egyik legfon
tosabb feltétele az, hogy a parancsnok tisz
tában legyen a rendelkezésére álló erőkkel, 
ennek hiányában minden rendelkezés csak 
I tpirosmunka.

Intézkedés. A segédosztag parancsnokok 
nninksjegyein feltüntetendő, hogy a parancs
nokságnak azonnal jelenteni tartoznak.

8 A légo. parancsnokság törzse összekötő 
tartavának parancsnoka a légo. veszély el-

Véderő és népszaporodás
A véderő ereje erősen függ a népség 

számától és a nép egészségétől. Minél több 
a testileg, szellemileg és jallemileg egész
séges polgár, annál több katonát tud ki
állítani « nemzet, annái erősebb a honvé
delem. Háború esetén még nagyobb jelen
tősége van ennek, mert nemcsak a katonai 
szolgálatra egyébként is alkalmatlanok esnek 
ki a nemzetvédelembő1, hanem a sebesültek, 
betegek, elesettek és hadifoglyokat is pó
tolni kell, hogy ne gyengüljön meg a véderő 
ereje Ezért a védőpolitikának éa a nem
zetgazdasági politikának is igen fontos fel
adata a népegészségügy és családvédelem 
ápolása és a születések számának az eme
lése A népesség számának az emelkedése 
erősiti a nemzet véd*rejét,  a csökkenése 
pedig gyöngíti. A népssség szamának a 
csökkenése adott esetben súlyos következ
ményekkel is járhat a nemzet létére.

A világháború következtében beállott szü- 
latéskiesésnek súlyos tünetei voltak pl. 
Franciaországban es Nimetországban. Úgy 
F^nciaországban, mint Németországban 
1938 bán csak fele annyi volt a 21 éves 
fer'iak szama, mint 1933 bac Franciaország 
1913—14 ben még csak 468 000 újoncot 
tudott besorolni mig 1938 Dán már csak 
171.111-et. Németországban pedig, drcára 
annak, hogy s világháború előtt a sorozot
taknak csak 52 százaléka volt fclka'maa 
fegyveres katonai szolgálatra, mégis 1913 — 
14 ben 359 000 újoncot sorozott be. Ha 
Németországban 1939-ban a hadköteles 
újoncoknak caa> 52 százalékát sorozta volna 
be, mint 1913 -14 ben (a világháború után 
ugyanis enyhítettek az alkalmasság elbírá
sán s ma már az újoncoknak 68-86 szá- 
va'ékát besorozzák) akfcor 1938-ban csak 
165.000 ujoncott tudo't volna b*  sorolni. 
Amig Németország 1913-ban még 613000 
újoncot sorozott be, eddig az 1914—1919 
évjáratok 82Ü etlsMesése miatt még 1950- 
ben is csak 504 400. 20 éves újonc férfiú
val számolhat.

Az ember használhatóságának a foka 
elsősorban azoktól a faji sajátosságoktól 
függ, amelyek között felnő. A faji sajátos
ságoknak a népre való befolyását leginkább 
azokban az államokban láthatjuk, amelyek
ben nagyobb zárt csoportokban élnek más 
nemzetiségűek. A normann vérü északfran
ciát pl. jobb katonának tartják, mint a pro- 
vancit, az északolaszt kitsrtóbbnak és elien- 
álóbb katonának mint a nápolyi vagy a 
szicíliai olaszt, s a poroszt jobb katonának, 
mint a keleti németet.

A nyomorúságos, rossz szociális viszo
nyok között felnőtt és rosszul táplált nép
ből százalékosan is keveeebb lesz a honvé
delmi szolgálatra alkalmas o'yan polgár, aki 
a nemzet gazdasági életében is jobban 
megállja a helyét, mint a kedvező éghajlati 
viszonyok között, előnyösebb szociális hely
zetben élő, egészségesen táplálkozó népből.

A világháborús születéskiesés Hazánk vád
képességét is erősen gyengítette s ez szük
ségessé teszi, hogy előrelátó népességpoli
tikával gondoskodjunk népünk egészségének 
a megtartásáról és előmozdításáról, vala
mint a születések számának az emeléséről, 
mert ezzel a nemzet véderejét fokozzuk.

múltának jelzése alka túival az összekötőket 
elbocsátott!. Az e'járas helytelen és önké
nyes volt. A hatósági léjo. szervek munkája 
tulajdonképen a légitámadás után következik, 
mert a légitámadás alatt csak a múlhatatla
nul szükséges munkálatok elvégzése bárul 
a segédosztsgokra. I yenkor szakadnak el a 
telefonvezetékek is s a s*gédosztagokkal  való 
összeköttetés egyedüli eszköze a megbízható 
küldöncszolgálat.

Intézkedés. 1) Az összekötő osztag pa
rancsnoka és tagjai kiokiatandók arra, hogy 
a készültségi szolgálatot kizárólag a légo. 
parancsnok, vagy helyette*ének  parancsára 
szüntethetik meg. — 2) A e« n . Jebbi gya
korlat alkalmával feltételez*!.dt>,  hogy a pos
tai távbeszélő központ működése képtelenné 
vált.

(Folyt, lcöv.)

FRONTHARCOS! Csak ott vásárolj, ahol VISSZATÉRÍTŐ BÉLYEGET kapsz I
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Miért időszerű ma népmű
vészetünkkel foglalkozni ?

Irta: GAÁL DEZSŐ
II.

Ma, amikor azt látjuk Európában, hogy 
azok a népek törnek előre és ejtik bámulatba 
a világot, amely népeknél a nemzeti bu'lura 
fejlesztésére nagy gondot fordítanak, ez ne
künk is tanu’ságul szolgálhat. Sajgó szivvel, 
de mégis nemes büszkeaéggel tekintünk 
északra finn testvéreink felé, hogy a 3 és fél 
milliós népet a nemzeti öntudat kifejlődése 
miként alakitolt át az egész világ előtt is 
megbecsült hősökké. Éa ezen a téren mi 
azegény magunkra hagyatott magyarok is 
sokat tettünk. Amikor 20 évvel ezelőtt sátba 
tapostak éa megtépáztak bennünket, úgy ma
radtunk magunkra bagyataa, mint az utszé- 
len hagyott „igazság" • . .

A 20 éves cseh uralom emlékeiből meg- 
tanu haltuk, hogy népünknek fennmaradását, 
a nemzetnek gerincét az a magysr kisgazda 
képezte, amely hü maradt nemzeti erényei
hez. Ennek p'dig a háza táján ott láttuk a 
magyaros diszl. Udvarában ott votak a 
maga készítette formás gazdasági eszközei. 
Az ö portáik maradtak magyarságunknak 
igazi mentsvárai. Környékünkön: S'tcsén, 
Káinén, Gsramlökön, Birson, T'hölön bi
zony még ma is sok olyan kaput találunk, 
amelyeknek ékessége a rovátkos magyar disr. 
A szobákban még több helyűit felle hatős a 
magyaros vsrrotíaiok és különböző haszná
lati tárgyak faragott díszei a a jellegzetes 
felvidéki faragott szuszákok. Ezekre a he
lyekre, ha tisztességes „jó nspot‘-tal bekö
szöntünk, szives „adjon Isten" reá a fe
lelet. Hogy a díszítésbe mennyire magyaros 
érzést igyekeztek bele vinni őseink, mi som 
bizonyítja jobban, mint az, hogy Töhölöo pl 
özv. Lttlei Lijosné ,varejcé“-je rovátkos 
dísze mellett ott találjuk a magyar elmert is. 
És ez a címer ott volt a 20 éves cseh ura
lom alatt is.

Érdekes, hogy a legtöbb ilyen rovátkos 
díszt azokban a falvakban találjuk, amely 
falvak elnyomatásuk ideje alatt megmarad 
tak gerirces magyarnak. Csak az a b j, hogy 
ezen örömtelles meeáliapitas mellett, van va
lami szomorú is Nevezetesen az, hogy a 
magyar népművészetnek ezekben a cszá
dokban igazi művelői nagyapáink es nagy
anyáink voltak. Az ifjabb nemzedéknél már 
csak a szellem maradt meg magyarnak. S 
az alkotó kedvet a legtöbb hely-n elvitte a 
hétköznapok sivár s’ürk'sége. M r-már ott 
tartunk, hogy népi űvésietüuk értékes nem
zeti vonáséit kezdjük elfeledni Pedig úgy a 
józan ész, valamint magyaros szivünk ezt 
diktálja nekünk: térjütk vissza nemzeti eré
nyeinkhez, népművészetünknél tálé jut mag 
azt a formát, ami a mostani viszonyok kö
zött megvalóaitható és esetleg tovább fejleszt
hető. A 20 éves einyomatásnsk ezen a téren 
máris van egy érdekes hajtáss, a Felvidéken 
olyan előszeretettel használt aranybojtos 
nyakkendő és a megindu l magyaros ruha
mozgalom. Ahos azonban, hogy valamit lé
tesíteni tudiunk, az kell, hogy keressük az 
elemeket. És ha szivünk szomjuhozva köze
ledik feléjük, e drága néma kútfők nyitott 
könyvekké vállanak számunkra.

A rovátkos diszités s lévai temető régi ke
resztjein és fejfáin egyaránt megtalálható. 
Ds a Garamvölgye egyéb helyein is. Dunán
túlon, Alfődön és E-délyben usyanugy meg
vannak ezek az elemek. Felvidék, Dunántúl, 
Alföld éa Erdély I Micsoda szép alkalom a 
a közös együttérzés elmélyülésére s a gon
dolatoknak formákban való megörökítésére l 
É> ha még arra is reá döbbenünk, hogy pél
dául épen a rovátkás díszítési mód egyik 
legrégibb díszítő elemünk még a népván
dorlás korára vezethető viasza — régi po
gány dissitő művészetünk — igy részünkre 
értéke még inkább számottevőbb

M magyarok csak addig élünk egészsé
ges nemzeti életet, amig vannak és lesznek 
olyan nemzeti sajátságaink, amelyek értéke
sen különböztetnek meg bennünket más nem
zetektől és amely tulajdonságaink sajátos 
nemzeti kultúránk fejlődését előmozdítani 
igyekeznek. (Folyt, köv.)

KÜLÖNFÉLÉK^J
— A 6. HATÁRVADÁSZ ZASZLÖALJ 

MIKLÓS NAPI ÉS BORBÁLA ÜNNEPÉLYE. 
F. hó 4 én tartotta meg a 6. határvadász 
zászlóalj Miklós napi házi ünnepélyét és a 
hagyományos tüzér ünnepet, Borbála napját. 
Az otrantói csatáról Csalah János hadnagy 
emlékezett meg, a Borbála ünnep jelentősé
gét pedig Csegezi József főhadnagy méltatta. 
A műsort szavalat, színdarab és legénységi 
dtlárda egészítette ki. Valamennyi szereplő 
nagy felkészültségről és igyekezetről tett ta
núbizonyságot éa igy a jól sikerült ünnepély 
méltó keretet nyuitott a nagy katonai ün
nepnek. Folyó hó 6 án, katonai diszelsés 
keretében került kiosztásra a Legfelsőbb 
Hadúr által, a Felvidék felszabaduásának 
emlékére alapított .Felvidéki Emlékérem**.  Az 
emlékérmeket a zászlóalj parancsnoka, Sodró 
Sándor alezredes osztotta ki hazafias buzdító 
beszéd keretében az illetékesellnek.

— A LÉVAI RK. EGYHÁZKÖZSÉG KÉP
VISELŐTESTÜLETE f. hó 5 *n  tartott ülé
sén letárgyalta és elfogadta 1939. évi kóit- 
ségvetéaét 11 642 P és ugyancsak letárgyalta 
és m«vszavazta az 1910. évi költségvetést 
12.207.83 P kiadással, amely összeg hitköz
ségi adóval fedezendő. A közgyü'és a hit
községi adó mérvét az állami törzsadó alap 
után fizetendő nyolc százalékban állapította 
meg, amint az eddig is volt. Az állami törzs
adókkal meg o*m  rótt hiveket (p*.  tiszviselők 
stb.) adófizetési osztályokba sorozta. 100 P 
havi jövedelmen alőlisk egy pengőt fizetnek 
évi adó gyanánt. A következő kategóriák igy 
emelkednek: 101 P-től 150 ig 2 P. 200-ig
5. 250 ig 10, 300ig 15. 350 ig 20, 400 ig 
30, 450-ig 40, 500 ig 50 P és igy eme kedik 
fokozatosan a havi jövedelem őtven pengős 
emelkedésével mindig tíz pengővel. Mii d a 
költaégvetés, mind az adoku'cs f. hó 8-tól 
15 napi közszemlére tétetik ki s ezidő alatt 
ellene fel bbezés nyújtható be.

— A LÉVAI VILLAMOSTELEP ÜZEM
VEZETŐJÉNEK KITÜNTETÉSE. A Budapesti 
Mérnöki Kamara Paidi Bélát gépészmérnöki 
címmel a kamarai tagok sorába iktatta*  
Gratu álunk!

— A LÉGOLTALOM ELNÖKI TANÁCS
ÜLÉSE. A májusban megalakult Légvédelmi 
Liga lóvai c oportja f. hó 2-án tartotta első 
elnöki tanacsüését Ac üityv. alelnök rész
letesen beszámolt a csoport eddigi műkö
désiről és előterjesztette a jövőbeni teen
dőket. A gazdasági főnök a pénztári és va- 
oyoni állapo ától terjesztette be jelentését. 
Letárgyalta a tanáca az 1939 évi utolsó 
negyedévi es az 1940. évi költségvetéseket. 
Et utólbioál kitűnt, hogy a városnak ezen 
nemzetvédelmi s a lakoseág öeszes rétegei
nek érdekeit képviselő intézménye csak úgy 
tudja igazi célját betölteni, ha vagy a lakos
ságtól, vagy a várostól megfelelő anyagi tá
mogatást kap. Ugyanis az eddigi felajánlott 
tagsági dijak alapján, a szükségei eredmé
nyes muiks nem érhető el. Az ügy komoly 
érdekeit kivánó érdeklődés hiánya folytán a 
tagok kisebb része volt ugyan jelen, de akik 
jelen voltak, lelkes odaadással tárgyalták a 
csoport ügyeit s komoly javaslatokkal igye
keztek az intézményt nemes törekvéseiben 
támogatni, Reméljük, hogy a tanács munkája 
megértésre talál s a helyi csoport további 
működése biztosítva lesz.

— FELHÍVÁS A LÉVAI TANINTÉZETEK 
ÉS INTERNÁTUSOK IGAZGATÓSÁGAIHOZ. 
Saját érdekükben felkérjük a Léva és kör
nyékén lévő és eseüeg 1940. évre létesítendő 
mindennemű tanintézet és ioternátus igaz
gatóságát, hogy küldjék be részletes intézeti 
ismertetésüket irodénknak, nehogy a már 
kilét csdik esztendeje kiadásunkban megjelenő, 
nagyszerűen összeállított és a köztudatba már 
átment Magyarországi Tanintézetek és Inter- 
nátusok Címtára 1940—41. évi kiadásából 
intézetük kimaradjon. Akár prospektus, akár 
levélbeni részletes ismertetést kér sürgősen 
Erdős hirdetöiroda, Budapest, VL Teréz kör
út 35. A Tanintézetek és Iaternátusok Cím
tára kiadóhivatala.

fPafay J^árolif írása
Valami ünnepi alkalomból gyülekeztünk 

össze Alsószecsén. Talán éppen a meg
boldogult Patay Károly református esperes
nek volt jubileuma, amelyre a komáromi 
egyházmegye is elküldte a képviselőit, sőt 
még néhai Balogh Elemér püspök is meg
tisztelte jelenlétével Alsószecsét. az ünne
pélyt, régi jó magyar szokás szerint, termé
szetesen áldomás, azaz közebéd fejezte be; 
ez a szecsei kulturházban volt megtartva. 
Ki látott már bankettet pohárköszöntök nél
kül ? A húsétel után itt is megnyílt a zsi 
lip és megindult a beszédek árja 
Egyszer csak az aranyos humoru püspök 
is felállt és egy kis köntörfalazás után azt 
mondja, hogy ö bizony nem bánja, ha a 
komáromi egyházmegye képviselői jelen is 
vannak, de kimondja áperte, ami a szivén 
fekszik, hogy a barsi egyházmegye sokkal 
magasabb színvonalon áll mint a komáromi 
egyházmegye. A komáromegyházmegyei áb
rásatok bizony egy kissé már nyuladoztak, 
amikor a püspök mosolyogva hozzáfűzte, 
hogy ezt azért meri állítani, mert a komá
romi egyházmegyében a barsi esperes Írását 
nem tudják elolvasni, de a borsiban tud
ják! — Hatalmas derültség jutalmazta 
Balogh Elemér püspök felszólalását. 4 be
avatottak ugyanis ismerték Patay esperes 
különös egyéni Írását, amely bizony naqy 
zavarba hozta azt, akinek elsőizben került 
a kezébe törhette a fejét milyen nyelven 
van írva! — Egyik nyomdába adott kéz 
iratára a szedő ijedten mondta a nyomda
vezetőnek : kérem, én nem vagyok héber szedő I 

Ky.

— KLAIN ÖDÖNT városi tanácstaggá ne
vezték kJ, igy hivatalból tagja lett a városi 
képviselőtestületnek, ennélfogva megazünt ki
nevezeti jogú tagsága. A közgyúes eddigi 
közérdekű munkásságáért hálás köszönetét 
fejezte ki s *ihataroztB,  hogy Klain Ödön he
lyébe Kern Oszkár kinevezését fogja kérni.

— A JÁRÁSBÍRÓSÁG félben maradt épít
kezésének folytatása — amint azt a városi 
közgyű ésen bejelentették — biztost v« van 
és a költségvetésiig előirányzott 275000 P. 
fedezet rendelkezésre áll. Egyelőre a tetőfe
dési munkálatokat adta ki az igazságügyi min. 
Niszler J mos zselici és Éder Kálmán lévai 
véllaikozóknok, mig a többi munkákra foko
zatosan sor fog kerülni.

— ÉLELMISZERÁRAK LÉVÁN AZ 1939. 
AUGUSZTUS 26-1 ÁRÁLLAPOT SZERINT. 
Tehén tej 20. hu., teavaj 3 40 - 3.80 P, sajt 
260 P, lejtel 1 P, túró 60—80 fül. juhturó 
2 20 P Sütemény 4 fill., tehár kenyér-------
félbarna kenyér 6 os lisztből 32—34 fill., 
rozs kenyér rozi lisztből 30 - 32 fill., zsem
lye 5 dkg sulvban 4 fill. Zsirszalouna bőrrel 
1.60 P, háj 1.70 P, taraj éa comb 1.80 P, 
oldalas dagadó 1 70 P, zsir 1.76 P, marha 
hu« átlag 1.44 P. borjú hús hátulja 1.90 P, 
borjú eleje 1.60 P. Burgonya 10—13 fill., 
kukorica 22 fid., búza 24 fill., kristály cukor 
1.08 P, kocka cukor 1.14 P, porcukor 1.11 
P, G. G. liait 40 fill., 4-es liszt 36J'ill, 2-es liszt 
38 fill., 5 ös liszt 34 fill., só 40 fill.. rozs 
28 fill. japán rizs 84 fill., makk rizs 80 (ill., 
lencse 40 fill., sárga borsó 50—60 fill., fehér 
bab 32 fill,, mák 1.60 P, Sichi-szsppao ne- 
gyedes 112 P, F.ora-gyertya 2 60 P, dena
turált szesz 96 tilt., paprika édes nemes 3.90 
P, petróleum 36 fin., citrom 10—12 fill, 
tojás 8—9 fillér.

— A LÉVAI DALÁRDA dec. 11-én, hét
főn este 8 órakor, a Lévai Cssino helyisé
gében évi rendes közgyűlést tart, melyre 
tagjait ezúton meghívja a Lévai Dalárda 
elnöksége.
- TÖRVÉNYKEZÉSI HÍR. Novotni Jó

zsefet a lévai m. kir. áll. polgári iskola volt 
igazgatóját, a Szent Jobb ünnepségekkel 
kapcsolatban ellene emelt becsületsértési és 
rágslmszási perben, a komáromi kir. tör
vényszék felmentette.

— GÓLYÁT LÁTTAK LÉVÁN. A város 
szélén a határban a napokban gólyát láttak. 
Nyilván beteg lehetett amikor táráéi útra 
keltek. Vájjon mi lesz a sorsa?
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— NÖEGYLETI KÖZGYŰLÉS. A Sttfíni*  
Árvahézat fenntartó Lévai Nóegylet CBÜtör 
tökön délutánt 5 órakor válaaztmányi, utána 
6 órakor rendes közgyűlést tart, melyre t. 
tagjait ezennel meghívja. E nőkéig.

— TÁJÉKOZTATÓ. A belügyminiszter a 
népmozgalmi nyi.vántartós felfektetésit el
rendelte. Ennek pontot keresztit vezethetéae 
céljából a városi hatóság felhívja a lakos
ságot, hogy a lekiismeretesen kitöltött szám, 
lálólapokat a háztulajdonosok közvetítésével 
a városi hatóságnak az összegyűjtő városi 
altisztek utján küldjék be. Azon vároai lakó
sok, akik a számlálólapokat bármely okból 
kitölteni nem tudják, a számlálólapokkal 
együtt jelentkezzenek az összeíró bizottság
nál. (Uj városháza, S-échenyi u. 5. 1. em ).

— ZÁSZLÓSZENTELÉS A gimnázium 
Mária Kongregációja f. ho 8-án, pénteken 
d. u 5 órakor tartotta zászlószentelését. A 
szentelést p. Tornyos s. j.. a diák kongregá
ciók egyik központi vezetője végezte, Buda
pestről. A temp ombeli szertartás után az 
ünneplő körönség átvonult a gimnáziumba, 
ahol a díszteremben a leány és fiú kongre
gáció közös diszgyű éae keretében p. Tor
nyos beszédet mondott. Üdvözölték a zász
lót a testvér-egyesületek képviselői is. A 
betegsége miatt távollévő zászlósnyát — 
Szűcs H-dviget — Kékessy J tnosné, a gimn. 
igazgatójának felesége képvis«lte. A disz
gyű és üdvözlő táviratot küldött a zászló
anyának.

— A GIMNAZISTÁK SZIN1ELÖADÁSA 
várakozáson felül jól sikerű t. A aonerega- 
nisták és cserkészek kitünően összedo'r óz
tak. A darab sikere kétségtelenül Alaksze 
Ambrus gimn. tanárnak köszönhető, aki 
mesterien hozta ki a szereplőkből a lehető 
legtöbbet A szereplők kö-ül kitűnt a cím
szereplő Watzek Mik'ós II. o. t., az öreg 
gróf — G srő János VIII. o. az a^y« sz*  
repébeo megkapó volt G*owsy  Z'Utai VI. 
o t A k6t komikus iRóm I. é? L ssrth I.) 
is kitett magaért. A cLrab előtt Óvary Ka 
telin elmondta A aksza Amrus tanár pro 
lógját.

— A KISKOSZMÁLYI ÁRVAHÁZ KARÁ 
CSONYI VÁSÁRT RÉNDKZ L vau a ref. 
eyyhtz tanscs ermeboíf, m-t y d<-c. 10 én d. u. 
4 órakor veszi kezdetet. Este 7 órakor 
ugyanott árva estélyt tart a lévai ref. árva- 
héz’szép programmá'. E:s*dy  A'adár tahi
tótfalusi re*,  lelkipásztor .T »ged k*res  az ur 1“ 
cimen ad elő. Kivetkező nap. 11 én körzeti 
konferenciát tar unk ugyanott. Ede 6 ór«i 
kezdettel prdig a ref. tem’omban Ecs dy 
A adár lelkipásztor tart evangelizációt '•zen 
a cimen: „Taged akar h'szná'ni az Ur!*  
Karácsonyi vásárurkat dec. 14 ig tartjuk 
nyitva. Mindenkit szeretette! hívunk a S'ent- 
irásnak ezen szavaival: .Pártoljátok az árvák 
ügyét?

— VÁRADY ABA KÁROLY szódói tanító- 
nótaköltő .Bocsásson meg hűt en asszony" 
c. legújabb szerzeménye f. hó 10-én Buda
pesten a Zeneművészeti Főiskolán kerül be
mutatásra

— A PODLUZSANKA ÁRADÁSA évrői-évre 
itt kíséri mind ősivel, mind t.veselál. A vá
ros polgármestere a legutóbbi közgyü ésen 
bejelentette, hogy az áradások megszüntetése 
elsőrendű közérdek, miért is a vároa meg
kereste az érsekujvári m. kir. ku turmérnöbi 
hivatalt sürgős helyszíni s.emle megtartása 
iránt és a Podluzaanka és Szikince pataksza
bályozó tárau atnak meg kell találni a mó
dolt arra, hogy a Podluzsánkánek városun
kon keresztül vonuló szakaszát mielőbb sza
bályozzák.

— A MAGYAR LÉLEK ÜZENETE. Iroda
lom és művészét, v.uas es ud.imany, szem- 
IrlAdés és költői képzelet tü röződik egységbe 
forrva a legsrebb magyar képes folyóirat, a 
Tükör karácsonyi számának lapjain. A világ 
legnagyobb történelmi eseményének: a bet
lehemi születésiek jelentőségét méltatja Rá
vesz Láerló. Változatos tartalmú azemlero- 
vatai én nű síi képei külön ia említést ér
demelnek. A dr. R vay József szerkesztésé
ben és • F .nkiiu Terau at kiadásában meg
jelenő Tükör többi cikke ia ■ magyar lélek 
er-jet és szépségeit mutatja meg az olvasó
nak.

- A .HANGYÁT" BIRKA FELVÁSÁR
LÁSSAL BÍZTA MEG a földművelésügyi 
kormány. A mustra anvák élősúly kg-jáért 
3 kg. levonással 45—50 fillért, őrükért 60— 
65 fillért fizet. Az eladandó állatok súlyt 
40—45 kg. kell legyen. A „Hangya" köteles 
ezt az árat fizetni és a felvásárlást csak te
nyésztő gazdáktól eszközölheti; kereskedőtől 
nem vásárolhat. Bővebb felvilágosítást nyújt 
a .Hangya" Búd-pest IX., Közraktár u. 30.

— A KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK ÁRÁ
NAK szabályozására vonatkozólag 3040— 
1939 sz árkormánvbiztosi intézkedés hivat
kozik a 3310 — 1918. M. E. számú rendelet
re, amely szerint aki közszükségleti cikkeket, 
vagy előállításukra szolgáló anyagokat, vagy 
torgalombahozatalukra szolgáló tartályokat 
továbbadás céljaira árusít, egyidejűleg szám
lát vagy jegyzéket tartozik kiszolgáltatni. A 
jegyzék foglalja magában az eladás uapját, 
a céget, vagy eladót, kereskedése, vagy te
lepe helyét és az áru mennyiségéi, minőségét 
s árát. Szállítás esetén a számlát, jegyzéket 
az elküldés napján ajánlva kell elküldeni, 
mégpedig a vevő nevére. Számla vagy jegy
zék nélkül az árut a vevőnek nem szabad 
átvennie. Akik a fenti cikkeknek akár közvet
len fogyasztása, akár pedig továbbeladás 
céljára árusításával foglalkoznak, kötelesek 
a cikkek eladási árait a kereskedésben vagy 
raktárban függőjrgyen feltüntetni, vagy az 
árakat más feltűnő módon megjelölni. Az 
élelmi cikkek eladási árát a kereskedésben 
szembeőt ő helyen kell feltüntetni. A tartá
lyokban tartott áruk eladási árait az elhe
lyezésre szolgáló edényeken kei feltüntetni. 
Ez s kirakatban lévő közszükségleti cikkek
re nézve is kötelező. Az eladók kötelesek e 
rendeletet is szembeötlő helyen szintén kifüg
geszteni.

SZÍNHÁZ
Csütörtökön este nyílt meg a lévai izini*  

idény, a közönség meleg szeretettel fogadta 
a kitűnő együttes bemutatkozását. A sziohás 
pénztárának szempontjából kár, hogy olyan 
dirabot választott bemutató előadásnak az 
igazgatóság, amely már a közelmúltban több 
előadásban ment Léván. Kodolányi FÖ'din- 
du ás c. színmüvét. Az előadás előtt Iván 
S indor színigazgató nevében F irag^ Ödön 
megilletődött szavakkal köszöntötte Léva kö
zönségét, amely mindig közismert volt a 
színészet szeretetérő), általában ku túrájáról. 
Meghatva emlékezett, hogy 15 év útin szól 
most a lévai színpad függönye elől a lelkes 
’Avai közönséghez. Azt is bejelentette Faragó 
Ödön, hogy az igazgatóság Neményi Lilit 
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MATOLCSY: Gyávaság . fűzve 4.50
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Kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, LÉVA
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szerződtette primadonnául, de a primadonna 
kétfelé ia elszerződött s végül is a budapesti 
szerződését tartotta meg. Fatális véletlen az 
is, hogy a Nemzeti Szinházban történt mű
sorváltozás miatt a hirdetett Lehotay Árpád 
sem érkezhetett meg Lévára az ünnepi elő
adásnak szánt Ocikay brigadéros címszere
pének eljátszására, azonban Ígérete szerint 
késebbi időben el fog jönni Es a két vélet
lenül összekapciolódott esemény kényszeri- 
tette az igazgatóságot a műsorváltozásra. — 
Bízunk benne, hogy e kellemetlen véletlenek 
miéit a lévai közönség szeretete annál in
kább is fel fog lángolni a színtársulat iránt. 
— Egyébként az előadás igazán nagyon jó 
volt. A három főszerepben : Somlay Juli*  
őszinte életes és illuziótkeltő játéka. Leviczky 
erőteljes férfias alakitása helyenként meg- 
renditően hatott. Faragó művészi erejét a 
régi töretlenségében mutatta meg most is. 
Szivesen tapsoltunk az együttes többi tagjai
nak is, akiket még névzzerint nem ismerünk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉS. Tóth László és Juhász Mária leánya 

Éva Erzsébet — Hauber Ferenc és Kormos Mária 
fia Alajos Lajos — Stern Salamon és Háber Ilona 
leánya Eszter Vera — Szajdán Gyula és Bellák Ju
lianna fia György Ernő — Komáromy Gyula és 
Szedlácsek Emília fia Vilmos György — Sléher 
Ilona leánya Ella.

HÁZASSÁG. Vidder Jenő izr. es Engel Sára izr.

HALÁLOZÁS. Özv. Urbán Istvánné sz. Baranyik 
Erzsébet 68 éves — Máté Lajos 54 éves.

Gyászköszönetek.
Szeretett feleségem, illetve édesanyánk, nagy

anyánk elhunytéval megnyilatkozó részvétért 
ezúton mondunk hálás köszönetét. Úgyszintén 
köszönet azoknak is, akik kedves halottunkat 
végső útjára elkísérni szivesek voltak, vagy 
virág és koszorú adománnyal vettek részt 
bánatunkban.

A gyászoló sarvay-SVARBA család.

Mindenkinek külön-külön hálás köszöne- 
tünket fejezzük ki, akik szeretett bátyánk, 
Wittlinger János elhunyta alkalmával velünk 
éreztek.

A MEGBOLDOGULT TESTVÉREI.



••■« i.i | . . I lakás Báti u.Uzlethelyisegek, 2. sz. és rak
tárhelyiség Zách u. 1. sz. alatt kiadó. 1436

Cl J ' 600 fedélcserép, deszkák és ge- 
CldClO rendák, Rákóczi utca 13. 1440

MINDÉG

ÓRA ÉS ÉKSZER
volt a legkedveltebb
KARÁCSONYI AJÁNDÉK

Legelőnyösebben szerezhető be 

HATSCHER 
órás és ékszerésznél Léva, 
Mussolini Utca 15. (Cikta mellett.)

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

EZ ÉVEN SEM MARAD EL a szokásos „Ocassió" 
W1DDER divatáru cégnél. Ajándékoknak való jó és 
célszerű szövetek es selymek legdusabb választé
kával szolgálhatok.

AZ OLASZ IPAR szervezettségére és teljesitöke- 
pességére jellemző, hogy a turini Fiat gyár a rend
kívüli körülmények folytán mindenütt általánossá 
váló nyersanyagbeszerzési nehézségek ellenére nem
csak az eddigi kiváló minőségben gyártja továbbra 
is kocsijait, hanem a most piacra hozott uj 1100-as 
típusát az eddigieknél gazdagabb kivitelben és a 
modern Ízlésnek megfelelő uj formában szállítja. A 
kocsik első nagyobb szállitmánya már Budapestre 
érkezett, mig a továbbiak a közeli napokban vár
hatok. A magyar vásárló közönség bizonyára öröm
mel üdvözli a gyár erőfeszítését, hogy a tőle meg
szokott elsőrendű minőségű kocsikkal szolgálhassa 
ki továbbra is vevőit, annál is inkább, mivel a Fiat 
kocsik hazánkban mindig nagy közkedveltségnek 
örvendtek. Köztudomású, hogy a Fiat gyártmányok 
benzinfogyasztása mindig a legalacsonyabb volt s 
ez a körülmény teszi indokolttá, hogy a benzinkor
látozó rendelet életbeléptetése óta a gyár exportja 
egész Európában erősen emelkedik.

ZSEBKENDŐ, PÁRNÁK gyönyörű kivitelben, asz
tali diszvirágok és szebbnél szebb ajándéknak meg
felelőt talál WIDDER-nél a malommal szemben.

KARÁCSONYRA
AZ IDÉN

FRASCH
NYAKKENDŐT

Az életszabályozás okai
A kormány sorozatosan adja ki rendeletéit, 

amelyek a termelést és a nyersanyag fel
használását szabályozzák. Erre az általános 
külpolitikai helyzet folytán van szükség. Bár 
Magyarország nincs közvetlenül érdekelve a 
most folyó háborúban, kihatásait mégis érzi, 
elsősorban gazdasági téren.

A háború folytán főleg a hadianyagokhoz 
szükséges nyersanyagokban nagyobb a ke
reslet. A nyersanyagok legtöbbje tengeren
túlról való s igy a normális kereskedelmi 
utón való beszerzések elé akadályok gör
dülnek. Minden állam, — háborút viselő és 
semleges egyaránt — azon van tehát, hogy 
berendezkedjen a lezárt határok következté
ben várható nehezebb viszonyokra. Ezt az 
államilag irányított berendezkedést korláto
zott vagy hadigazdálkodásnak nevezzük. Ma
gyarország egész kismértékű korlátozásokkal 
kötötte meg egyelőre a külföldről származó, 
illetve hadiszempontból fontos nyersanyagok 
fogyasztását. Ismeretesek azok az intézke

dések, melyekkel áremeléssel leszorította a 
tea és kávé fogyasztását, megjelölte azokat 
a cikkeket amelyekhez nem szabad a jövő
ben a hadianyag gyártáshoz szükséges rezet, 
nikkelt, ólmot, ónt stb. használni, rendelettel 
szabályozta a textiláruk kereskedői forgalmát 
stb. A külföld ezeknél a rendszabályoknál 
sokkal erőteljesebbeket léptetett már életbe. 
A hadviselő feleknél a fejadagok maximálva 
vannak a cukortól a harisnyáig és több sem
leges állam is jegyi endszert vezetett már be.

Ezeket a gazdasági korlátozásokat sehol- 
sem a pillanatnyi szükség, hanem az előre
látás teszi indokolté. A világháború megtaní
totta az államokat arra, hogy a háborút gaz
daságilag is el lehet veszíteni és arra, hogy 
az államvédelmet nem csak katonai téren kell 
előkészíteni, hanem gazdasági téren is.

A világháború után minden nemzet had
vezetősége törvénnyel biztosította magának 
azt a jogot, hogy az állam gazdasági életébe 
beleszólhasson és a háborút, vagyis a moz
gósítást gazdaságilag is előkészíthesse. Ezek 
az előkészületek országmozgósitás, ipari moz
gósítás stb. néven ismeretesek.

Mindenütt statisztikai adatgyűjtések indultak 
meg, az országok anyagi teherbíró képessé
gének megállapítására. Meg kell állapítani, 
hogy teljes határzárlatot feltételezve, meddig 
tartható fenn az egyes államok gazdasági 
zavartalansága és mi az a mód, amellyel ezt 
az élettartamot meg lehet hosszabbítani. A 
nyersanyagokban független, önálló gazdasági 
egységet képező országoknál a gazdasági ki
merülés nem forog fenn. Az összes többi 
államok teherbíró képessége azonban időben 
korlátozott. Szegény és kis államoké első
sorban. Ezért minden ily állam nyersanyag 
felhalmozással igyekezett és igyekszik há
borús önellátását fokozni. A háborús gazda
sági teherbiróképesség fokozása a másik 
eszköz a fogyasztás, valamint a kül és bel
kereskedelem korlátozása, vagyis az idejében 
bevezetett spórolás. Azok a rendszabályok 
tehát, amelyeket ma európaszerte kisebb na
gyobb mértékben bevezettek, nem mások, 
mint békében előkészített és számításokon 
alapuló intézkedések arra, hogy az államok 
gazdasági életében tragikussá váló hiányokat 
megakadályozzanak. Ennél a súlyt mindenütt 
a katonai és közszükségleti cikkekre, a nyers
anyagokra, az ipartermékekre és az élelmi
szerekre fektetik.

A magyar honvédelmi kormány ennek a 
kérdésnek a jelentőségét jó idejében felismerte. 
Magyarország a trianoni katonai béklyók le
rázása után mindent megtett, hogy gazdasági 
téren előkészüljön a várható nehezebb na
pokra. És hogy a lakosság alig érzi a há
ború okozta gazdasági nehézségeket, az épen 
azoknak az előrelátó rendszabályoknak köszön
hető, mellyel az államvezetés a hadigazdál
kodásra évek óta előkészült és azt megszer
vezte.

Azok a korlátozások, amelyeket a kormány 
eddig hozott és amelyeket a jövőben talán 
hoznia kell, törvényes alapon nyugszanak. A

HARISNYÁT, KEZTYŰT, ÚRI ÉS NŐI 
FEHÉRNEMŰT,

FINOM KÖTÖTT ÁRUT

FRASCH
A JÓ MINŐSÉGEK SZAKŰZLETÉBÖL

MUSSOLINI U. 5. SZ.

honvédelmi törvény megadja az alapot, hogy 
„háború" idején vagy az országot közvetle
nül érintő nemzetközi feszültség esetében a 
honvédelmi kormány gazdasági és forgalmi 
korlátozásokkal éljen. így szabályozhatja és 
ellenőrizheti az összes nyersanyagok, termé
nyek és árucikkek termelését, előállítását, 
forgalmát és felhasználását. Szabályozhatja 
az árukat, a feldolgozásuk módját sőt a 
munkabérüket is. Meglehet, hogy ezek a kor
látozások az egyes embert sokszor kényel
metlenül érintik. Hogy sokszor le kell monda
nunk. De minden hazafias érzületü embernek 

örömmel kell vállalnia a nehézségeket, abban 
a tudatban, hogy a korlátozásokat a nem
zet érdeke követeli.

Eladó szép fekete női bunda 
Medzihradszky szücsmesternél, 
Léván. 1437

1/.. |.. | • . , 2 személyes szo-Kulonoejaratu, bát keresek, für
dőszobával, a város belső területén. Sylvester, 
Egyesült Magyar Párt irodája. 1442

A Bars rádió-műsora

Állandó műsorszámok hétköznapokon 
Budapest I műsorán :

Ö.45 Torna, hirek, hanglemezek — 10 Hirek — 
11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat — 12 Harangszó, 
Himnusz, időjárásjelentés — 12.40 Hirek — 1.20 
Időjelzés — 2.30 Hirek — 2.45 Műsorismertetés — 
3 Árfolyamhirek, piaci árak — 7.15, 9.40, 0.05 Hirek.

Vasárnap
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8 45 Hirek 

10 Kát. mise és szentLeszéd 11.14 Evangélikus is
tentisztelet 12 30 Operaházi zenekar 14 Hangleme
zek 15 Juhtenyésztésünk 15.45 Pertis Pali cigány
zenekara 16.45 A könyvek szépségéről 17.15 „Az 
éneklő ifjúság" 17.45 Jáva pálmái alatt — útirajz
18.15 Magyar nótaest 18 45 „A limanovai legenda" 
falusi életkép 1 felvonásban 19.15 Hirek és sport- 
eredmenyek 19.35 Szentgyörgyi László Hegedül 
19.55 Harsányi Zsolt csevegese 20.20 Részletek a 
régi Népszínház műsorából 22.15 A Belgiumban élő 
magyar bányászok kedvelt hanglemezei 22.45 Bura 
Sándor zenekara.

Hétfő
BUDAPEST. Sállák Pál operettrészleteket éne

kel 12.55 Szántó Jenő hegedül 13.30 Sárközi Gyula 
cigányzenekara 13.30 Szalonzene 15.15 Diákfélóra
18.15 Honvédzenekar 18.50 Édes anyanyelvűnk 19.25 
Banda Ede cimbalmozik 19.45 Sik Sándor versei
ből szaval 20 Zongorahármas 20 15 Az Ostende ká- 
véházból „Mindenből egy keveset" 20.45 A pápa 
békekisérlete — 1917-ben 20.10 Maurice Maréchal 
gordonkázik 22.15 Szalonzene 23.25 Hanglemezek.

Kedd
BUDAPEST. 10.45 Divattudósitás 12.10 Hangle

mezek 13.30 Szalonzene 16.10 Asszonyok tanács
adója 17.15 „Igazi polgárok és nemzetes urak"
18.50 Emlékezés gróf Károlyi Sándorra 19 30 Az 
Operaház előadása: „Tannháuser" 23.10 Mursi Elek 
cigányzenekara.

Szerda

BUDAPEST. 10.15 Gyermekdélelőtt 12.10 Farkas 
Sándor cigányzenekara 13 30 Hanglemezek 16.15 
Állatvédelem télen 17.15 Szeressük a magyar ipart 
17 35 Melles Béla zenekara 18.45 Nyíri László: „A 
korszerű várvivás" 19 25 Szalonzene 20 20 „A fe
kete tulipán" hangjáték 22.05 Comensoli Mária zon
gorázik 23.20 Tánclemezek.

Csütörtök
BUDAPEST. 12 10 Szmirnov Szergej balalajka- 

zenekara 13.30 Szalonzenekar 17.15 Gazdasági ta
nácsadó 17.45 Kiss Judit zongorázik 18.15 Holló 
Ernő előadása 18.40 Oláh Kálmán cigányzenekara 
19.25 Külügyi negyedóra 19.45 „Friderika", daljáték 
22.05 Magyar Női Kamarazenekar 23.25 Balázs 
Kálmán cigányzenekara.

Péntek
BUDAPEST. 10.45 Az isiász 12.10 Puky Margit 

zongorázik 1255 Ifj. Banda Ede gordonkázik 13.30 
Országos Postászenekar 16.10 Magyar helyesírás
17.15 Fessler Ignác emlékezete 17.45 Lakatos Vince 
és Gyula cigányzenekara 18.30 „Kacsóh Pongrác 
dalköltészete" 19.25 Sporthírek 19.35 A Hunyadiak 
magyarsága 20 A Filharmonikusok Zenekara 22.35 
Farkas Jenő cigányzenekara 23.20 Hanglemek.

Szombat
BUDAPEST. 10.15 Ifjúsági rádió 12.10 Honvéd

zenekar 13.30 Hanglemezek 16.15 „A repülés" 17.15 
Kétzongorás jazz-műsor 17.35 Túri Elemér cseve
gese 18.05 Kiss Lajos cigányzenekara 19.25 A rö
vidhullámú rádióműsor titkai 20.05 Szakmáry Magda 
zongorázik 20.35 „Bóne András kézfogója", hang
játék 22.15 Szalonzene 23.20 Sárai Elemér cigány-zk.

FRASCH-tól
KARÁRÁCSONYRA

EGY ELEGÁNS

FÉRFI - KALAPOT
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— LÓTÖRZSKÖNYVELÉS lesi folyó hó
11-én  Vámoilsdéoybin, 12 én N igyaallóbin, 
13 én, Ztelizen és 14-én Ipolypásztón.

— A SZÉCHENYI MAGYAR KULTUR 
EGYESÜLET (SZMKE) ŐSZI MUNKAPROG
RAMJA. A SZMKE vazetöaége Budapesten, 
a MÁK helyiségében Összeült, hogy időszerű 
kérdéseit megsitasss. Az értekezleten Schubert 
Tódor m. kir. korménytótanécios, a SZMKE 
elnOke elnökölt, résztvett gróf Révay litván, 
dr. Staud Glbor, Ssombithy Viktor, Varga 
Imre, Hiltenberger Icce, Tichy Kálmán, s 
mint megh'vott Vsrenics Antal. Schubert 
Tódor elnöki megnyitójában rámutatott a 
SZMKE munka fontosságára s arra, hogy a 
SZMKE munkát folytatni okvetlenül szüksé
ges. A SZMKE mind a hivatalos népművelés
sel, mind a többi kulturagyesületekkel, (KÁ
LÓT, KIÉ, stb). együtt kivan működni s 
kívánatosnak tartja a testvéri összefogást. 
Mijd Stombathy Viktor főtitkár tett jelentést 
s vázolta a SZMKE legközelebbi terveit. A 
SZMKE kész előadásokat bocsát rendelke
zésre, ünnepé yeket s szinelőadásokat rendez, 
mindezt a keresztény, nemzeti s srocális 
Magyarország érdekében. Kívánatos a SZMKE 
fiókoknak újra munkába állitáss, a netán 
lanyhán működő szervezetek megerősítése s 
újjászervezése. A SZMKE életképességét bi
zonyítják azok az egynapos megbeszélések, 
amelyek a vissscsatolt országrész jelentősebb 
gócpontjaiban folynak le. Nagyon sikerült 
ünnepélyeket rendezett a SZMKE Z relizen s 
Pelsőcön. Az értekezlet résztvevői körül
tekintően, egész évadra szóló munkamenetet 
dolgoztak ki s ezt majd eljuttatják az egyes 
fiókszervezetek vezetőihez. Az eddigi tanasz- 
talatok ia azt bizonyitják, hogy a SZMKE 
munka újra való megindítását nagy örömmel 
üdvözli a falu s a város.

Léva megyei város polgármesterétől.

Árverési hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a lászlómüvei zár

gondnokság által a város kezelésébe átadott 
és Simkó Károly tulajdonát képező élő és 
holt gazdasági felszerelés 1939. évi decem
ber hó 13 án, délelőtt 8 órakor László- 
művén nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé
rőnek fog eladatni készpénzfizetés ellenében 
az első árverési árakon alul is.

Léva, 1939 december 4-én
Dr. LEHOTZKY BRÚNÓ s. k. 

polgármester.

Lévai m kir. állami kórház 

139—1939 szám.

Versenytárgyalási 
hirdetmény

(Kivonat)

A lévai m. kir. állami kórház az 1940. 
évre szükséges marha-, borjú- és sertáshui, 
sertészsir és hentesáruk, fűszer és gyarmat
árut, hüvelyezek, tésztafélék, liszt, kenyér és 
péksütemény, tej és vej, tisztitószerek, iroda
szerek, tűzifa és szén szállítására a vissza
csatolt felvidéki területekre korlátozottan 
nyilvános versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlatokat 1939. évi december hó 27. 
napján délelőtt 9 óráig kell a kórház gazda
sági hivatslábsn (Lévs, Báti utct 15. szám) 
benyújtani.

A részletes versenytárgyalási hirdetmény, 
versenytárgyalási és szállítási feltételek, Va
lentint sz ajánlathos szükséges összes nyom
tatványok a kórház gazdasági hivatalában 
naponta a hivatalos órák alatt megtekinthe
tők, illetve díjmentesen megszerezhetők.

Léva, 1989. december 7-én.
kórhAzigazgatóság.

408—1939. vght. szám.

Árverési hirdetmény.
Veres László javára 833 P. 90 f. töke és több 

követelés járulékai erejéig, amennyiben a követe
lésre időközben részletfizetés történt, annak be
számításával, a lévai kir. járásbíróság 1939. évi 
Pk. 1808. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi 
junius hó 28-án lefoglalt 1200 P-re becsült ingó
ságokra a lévai kir. jbiróság 1939. Pk. 1808. sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 
1908. évi XLI. t. c. 20. §-a alapján, továbbá a 
foglalási jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók 
javára is, az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, — végrehajtást szenvedő laká
sán, Alsóváradon leendő megtartására határidőül 
1939. évi december hó 13. napjának délutáni 13. 
órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto
rok, autót s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérő
nek — de legalább a becsár ’/.-részéért — kész
pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, 
ha a bejelantő fél a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.

Léva, 1939. évi november hó 25-én.
TÓTH ARTÚR

kir. bírósági végrehajtó.

M. kir. Léva-i járási katonai parancsnokság.

Hirdetmény.
Visszacsatolt területi nem hivatásos állományból 

származó „nem igazolt" tisztek, tisztjelöltek (hason- 
állásuak) kik a nekik kiadott kedvezőtlen eredményt 
közlő „Értesítés" dacára igazolási ügyük folytatását 
eddig nem kérték, vagy pedig olyanok, kik igazolási 
ügyük folytatásához a szükséges kedvező bizonyí
tékokat még nem terjesztették fel, figyelmeztetem, 
hogy a felterjesztések végső határideje f. évi de
cember hó 31-e.

Mivel a hadtest parancsnokság csakis a kellő, 
kedvező okmányokkal alátámasztott igazolási ügyek
kel fog — 1940. január hó l-től — oly módon fog
lalkozni, hogy azokban a Honvédelmi Miniszter Ur 
által meghozandó döntéshez javaslatot tesz, szük
ségtelen, hogy az ezt megelőző levelezés a hadtest 
parancsnoksághoz kerüljön, mert az igazolási ügyek
kel összefüggő összes felterjesztések, kérdések stb. 
kizárólag a járási katonai parancsnokság hatáskö
rébe tartoznak.

Miheztartás végett még az alábbiakat közlöm :
a) Azok, akik „nem igazolásuk" oka iránt érdek

lődnek, a járási katonai parancsnokság közli a „nem 
igazolás" okát.

b) A terhelő adatokkal vádoltaktól beérkező el- 
lenbizonyitékokat, jelentéseket stb. a járási katonai 
parancsnokság oly szempontból bírálja felül, hogy 
az ügy tisztázást nyert-e vagy sem ? Ha az ügy 
még nem látszik tisztázottnak, a szükséges további 
biznyitványokat stb akár az illetőktől, akár más 
személyektől a katonai parancsnokság szerzi be és 
az igy beérkezett összes adatokat megfelelő javas
lattal az egyes kérvényekhez csatolja.

c) Aki rendfokozatát még nem igazolta, azt csak 
hiteles okmánnyal (kinevezési okmánnyal, katona-, 
honvéd-könyvvel, leszerelési igazolvánnyal, hadile- 
véitári igazolvánnyal stb-) igazolhatja.

d) Aki a magyar állampolgárságra való igényjo
gosultságát nem igazolta, azt csak magyar állam
polgársági bizonyítvánnyal, a magyar állam kötelé
kébe való visszavételéről szóló Belügyminiszteri ok
mánnyal, vagy pedig a törvényhatóság első tisztvi
selője (alispán, polgármester) által kiállított igazol
vánnyal igazolhatja. Oly igazolványt, mely szerint 
az illető csak visszahonositását kérte, vagy kérni 
fogja nem fogadhatunk el.

Az igazoláshoz esetleg beterjesztett eredeti sze
mélyi okmányokat a járási katonai parancsnokság 
megfelelő előjegyzés után, visszaadja a kérelmező
nek Másolatokmányok és pl. alispáni stb. igazol
ványok a felterjesztett kérvényhez csatolva ma
radnak.

Végül közlöm, hogy a m. kir. Léva-i járási (vá
rosi) katonai parancsnokság közérdekű hivatalos 
közleményeit a jövőben is a „Bars" cimü hetilap
ban fogja közzétenni.

Léva, 1939. évi december hó 5-én.
Felsőbb rendeletre: 

GAÁL GYULA s. k. 
alezredes.

Munkanélküliek,
zékünkat m«gkűld|0k. .KRÁMER*  naptirkiadóhlvatala. 
Budapest. Nagymező u 40,

|Z I . utca 60 szám alatt egy 9x6 IxOhary méteren pserépfedelü UJaja, 
10x5 m-en cserépíedelü sopa és egy hármas 
lábú ól eladó. 1435

9 ttyonu^omfoi

TeLEFUNKEN
540 K /

AU TONATASZUPÍK

TELEEUWENHMGHINÓSÉg!
JOKELlItSVllXWtfEl!
RlVOGÓKIVIEtL.!

Dorogi brikettszén plom
báit zsákokban kapható :Diókoksz.

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

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

Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél,
Léván. 1054

IZ I megvételre 2 drb iratok meg-IxereSeK Őrzésére szolgáló körülbelül 
160—180 cm magas fiókos szekrényt. Aján
latokat a Bars kiadóhivatalába kérek. 1341

r , I ■ • -, iratairól, az eredetivellOtOKOpiat egyenlőt azonnal készít 
Foto Rusznák, Léva. 1370

Asztalos szerszámok eladók. Honvéd
u. 14. 1420

A • polg. iskola közelében, Klebelsberg UJ u. 6. szám alatt egy bútorozott 
szoba — külön bejárattal — azonnal kiadó. 

1422

I - £ 1 - vendéglő és hotel bér-joforgaimu beadó január 1-töl, or
szágút és vasútállomás mellett Nagykálnán. 
Érdeklődni Gubik László Kiskálna. 1416

I !• modern sötét hálószoba, uj fekete 
UJ, prémujjas női télikabát, női felsőruhák 
és tavaszi kabátok eladók Walter Istvánnál, 
Schoeller u. 5 szám alatt. 1404

K. | 'I I .. - kovácsiskoszmaly község mestert 
keres. Jelentkezők a feltételeket megtudhatják 
december 17-ig a községi bírónál. — Községi 
elöljáróság, Kiskoszmály. 1424

Eötvös utca 15 számú ház eladó. Bő
vebbet Újtelep II utca 8. 1426

kJ I házban, az épülő járásbirósági l'HUnK- épülettel szemben 2 irodahelyi
ség központi fűtéssel január 1-töl kiadó.
Ugyanott irodai bútorok eladók. 1482

r amerikai Heating kályha, mely több Egy szoba, vagy vendéglő, kávéház fűté
sére igen alkalmas, jutányos áron eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 1430

Modern tyúkólak, keltőgépek és egyéb 
tyúkfarmi felszerelés jutányos

árban eladó. Cim a kiadóban. 1431

I - a Felszabadulas ut 2362. számú 1x1300 ház. Érdeklődni lehet Lázár Vin
cénél, -Nagyatády utca. 1429

k | • i I francia és olaszINemet, engol, nyelvórákat ad 
fiatal bécsi tanítónő. Érdeklődni Molnár-sza
natóriumban 2-4 óra között. 1432

C ■ ».. » „ - állandóan□ajattermesu mez kapható 
kilogrammonként 1.40 P-ért, Dobó utca 15. 
Ugyanott oki. tanitó tanulók házitanitását 
vállalja. 1434



n I • I egy családi ház 3
DdrSGnureClGn negyed holdas bel- 
telekkel, előnyös feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet Beluch Imre ig. tanítónál Bars- 
endréden. 1411

S. utca 6 számú ház, a bírósági pa-
imOT lotával szemben, eladó. Irodának, 

rendelőnek és üzletnek is nagyon alkalmas. 
Érdeklődni: P. Buzogány Lajosnál, Kecske
mét, Jókai u. 39 szám. 1373

Szépirodalmi művek
nagy választékban 
kaphatók:

Nyitrai és Tsa-nál
| DrOetker -
1 sütőpor

í (SÖÁkiei,

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda!

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.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. 43. - Tel. 130.

ORIENT S
December 10-én, vasárnap 2 órakor (fil

léres előadás), 4—6 és negyed 9 
órakor utoljára I

ROBIN HOOD
KALANDJAI

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

üzlet-áthelyezés !

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

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

KERN TESTVÉREK
Léva. — Alapittatott: 1881.

autorizált eladás 1910 óta

Hahn Artúr és Társai
Cég

Budapest, VI. Andrássy ut 10.
Bars-Hont és Esztergom megyék 
területére

ÁLKÉPVISELETET
keres.

Csak olyan urak ajánla
tát kérjük, kik bemutató
kocsit tarthatnak és mü- 
helyszervizt tudnak adni

December 11 —12-én, hétfőn és kedden 
6 ó. (fill. helyek), negyed 9 órakor 
Szenzációs kettős műsor I

1. Texasi leányrabló
Főszereplő: BUCK JONES

n. FEKETE BANDITA 
Főszereplő : Bob Baker, az éneklő 
cow-boy. - FOX hangos híradó.

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.

o
l

December 13—14-én, szerdán és csü
törtökön 6 órakor (filléres hely
árak) és negyed 9 órakor 

^^álópere^eán  ̂
Irta: Biró Lajos. — Filmre alkalmazta: 

Korda Sándor. - Eredeti színek
ben készült filmcsoda. Főszereplők: 
Merle Oberon és Lavrence Olivér.

Dec. 15-16-17. Péntektől vasárnapig:

Két lány az utcán
Két lány harca a mindennapi ke
nyérért a nagyváros útvesztőjében. 

Rendezte: Tóth Endre a „Bors István" 
rendezője. - Főszereplők: Bordy Bella, 
Tasnády Fekete Mária, Csortos Gyula, 
Vaszary Piri, Ajtay Andor, Dénes György.

Fényes Szabolcs muzsikája 
Magyar világhiradó!

uj. tloo

Központ: BUDAPEST, 
Aréna-út 61. Tel.: 298—820

Mintaterem: BUDAPEST,
Dorottya-u. 2. Tel.: 182-428

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


