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Nemzeti 
együttmunkálkodás
Teleki Pál gróf miniszterelnök 

megjelent a Nemzeti Gazdasági 
Klubnak a fővárosban rendezett va
csoráján s az ott elmondott beszéde 
igen megszívlelendő alkalmat szol
gáltat a magyar közvéleménynek 
arra, hogy néhány nagyjelentőségű 
problémába beletekintve, tanulságo
kat leszűrve, elmerüljön a jövő Ma
gyarország kimunkálásának nagy 
gondolataiban. Kaszinó, kör, klub 
és a társasági élet egyéb szerveze
teinek hosszú sora áll a magyar 
társadalom rendelkezésére. Ezek 
összejövetelein, közgyűlésein, vacso
ráin meghánvják-vetik a magyar 
sors kérdéseit s politikai, gazdasági, 
szociális, avagy kulturális téren ter
melik, továbbfejlesztik, kimunkálják, 
népszerűsítik s talán gyakorlatba is 
viszik gondolataikat. Ezek a társa
dalmi szervek tehát igen áldásos 
működést fejthetnek ki a nemzet 
életében.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök 
felszólalásával olyan ujjmutatást tett, 
ami már messze túlnő még a leg
ideálisabb célú és legkiterjedtebb 
tevékenységet kifejtő klub falain is. 
Az országnak szólt Teleki Pál az 
a megállapítása, hogy a keresztény 
társadalomból leginkább hiányzó 
együttmunkálkodást, együttérzést és 
a kölcsönös segítést kell előmozdí
tani.

Együttmunkálkodást 1 Nem lehet 
ezt eléggé kihangsúlyozni, különö
sen ma, amikor nincs a magyar 
életnek egyetlen területe sem, amely 
eltűrné a széthúzást. Szükség van 
az együttműködésre az ország ügye
inek politikai vezetésében, szüksé
ges a gazdasági erők összhangja 
szempontjából, múlhatatlan igénye 
korunknak a szociális megértés és 
segítés minél szélesebb vonalon 
való keresztülvitele, de nem nélkü
lözhetjük az együttműködést az 
emberi szellem legszabadabb meg
nyilatkozásában, a kultúra széles 
vonalán sem. Nemzeti lélekkel át
fűtött koreszméket kell szolgálnunk 
és magunkévá tennünk olyanfor
mán, hogy lábunk alatt meg ne 
inogjon ezer esztendő magyar múlt
jának biztos földje, hogy erre épí
teni tudjunk uj időknek uj szellemi 
termékeivel. S amikor ilyen hori
zontot auzunk a magyar élet fölé, 
közéletünk egyik rendkívül fontos 
tünetére kell rámutatnunk, hogy a 
hangoztatott s vágyott törekvések

Négymilliós segélyt kér a vármegye 
az úthálózat rendezésére

B«r«-Hontvármsgye tőriényhatósági bi
zottsága f. hó 11-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, elözöen a kiagyü éa tanácskozott. A 
kisgyűlésen dr. Veszelák János az ipolyaági 
törvényszék ügyének állásáról kért felvilágo
sítást, mire az elnöklő alispán azt válaszolta, 
hogy tudomása szerint az ügy jó utón ha
lad a megvalósulás felé.

A közgyű'ést a magyar Hiszekegy elmon
dása után

Koozor Gyula főispán 
nyitotta meg.

Beszédében megemlékezett a visszacsatolás 
évfordulójáról. Ez az idő sok gonddal éa ne
héz munkával telt e'. kell mutatnunk 
nyíltan a panaszokra is — mondotta a fő- 
ispán — amelyek itt-ott elhangzottak. A tör
vényhatósági bizottságnsk, amely hivatva 
ven a vármegye vezetésére, el kell hinteni a 
tudatot, hogy az élet megpróbáltatásokból áll 
s az ember soha nincs megelégedve. De ha 
belenézünk a dolgokba, meg kell állapita
nunk, hogy hazánkban még ebben a nehéz 
esztendőben is a legjobb viszonyok, a tag

számára megnyugvási pontokat ta
láljunk. El kell ismernünk, hogy 
gróf J íki Pál politikai törekvése
inek. amelyekkel nemzetünket egybe 
akarja kovácsolni, látható és érté
kelt tüneteivel találkozunk.

Két időközi választás zajlott le a 
közelmúltban. Az egyik Zalame- 
gyében, egy nagy magyar politi
kus elhalálozása folytán üresedett 
meg s megütközött itt gróf Teleki 
Pál politikája a szélsőséges jobbol
dal harcában. Az eredmény min
denki előtt ismeretes. De ha azt 
mondaná valaki, hogy könnyű volt 
ezt a sikert felmutatni a Magyar 
Élet Pártjának, mert aktív minisz
ter állott szemben a szélsőjobboldali 
ellenzék szerény tagjával, akkor hi
vatkozhatunk immár a másik vá
lasztókerületben lefolyt időközi vá
lasztási eredményre, ahol a Magyar 
Élet Pártjának országosan nem is
mert jelöltje fölényes győzelmet 
aratott a nyilaspárt jelöltjével szem
ben.

Ez történt Marcaliban. A siker 
jelentőségét emeli az a tény, hogy 
a tizennégy ezer főnyi választókö
zönségnek 85 százaléka leszavazott. 
Ilyen hideg, téli időben nagy ered
mény ez, ami arra mutat, hogy a 
választóközönség megérezte jelentő
ségét annak, hogy félre kell tennie 
minden kényelmi szempontot s sza
vazatának leadásával országos je
lentőségű demonstrációját kell nyúj
tania annak, hogy gróf Teleki Pál 

rendezettebb állapotok vannak éa a nehéz
ségek nem a kormányzat hibájából, hanem 
a viszonyokból, az általánoa európai hely
zetből fakadnak.

Kormányunk még ebben a súlyos időben 
is olyan feladatokat igyekszik megoldani, 
amiket más országban most nem merlek 
volna napirendre tűzni.

Az elégedetleneknek számolni kell a meg
csonkított ország erejével és a bírálóknak 
arra kell tekinteni, hogy hazánk külföldi köl
csönök igénybevétele nélkül látja el nagy 
feladatait, tehát a kritikát ehez kell szabni.

A mai világfejlődés szellemi iránya a szo
ciális kérdések felé mutat, felhívja a törvény
hatósági bizottságot és a vármegye közönsé
gét, hogy szociális kötelességét teljesítse 
teljes leikéből, mert a nyugalom és a ma- 
gysr egység megteremtésének alapja: az 
áldozatok hozatala.

Az alispán jubileuma.
A főispán ezután szeretettel emlékezett 

meg Sáska Dezső alispán negyedszázados 
szolgálati jubileumáról s mind a maga, mind 
a törvényhatósági bizottaág nevében köszö-

politikáját helyesli az ország s e 
vészterhes időkben az együttmun
kálkodás jegyében akar haladni. 
Komoly súlya van ennek a Somogy- 
vármegyében lefolyt időközi válasz
tási eredménynek. Mert ez a vár
megye, tudvalévőén, nem lekicsiny- 
lendö politikai jelentőséggel bir. 
Múltja van u. i. annak, hogy itt a 
nép szemét nem lehet bekötni a 
talajon épülő aranyhegyek Ígérge
tésével. Ezt a népet nagyatádi Szabó 
István oktatta a politikára. Ebben 
a vármegyében volt ő — miként 
önmagáról mondotta — arató, ré
szes, községi biró, községi képvi
selőtestületi tag, megyebizottsági 
tag, majd országgyűlési képviselő 
s eréven földművelésügyi miniszter. 
Nem véletlen az, hogy Somogy- 
vármegye termelte ki ezt a férfiút 
a magyar földműves nép köréből. 
Ez csak úgy . .rténhetett meg, hogy 
e vármegyében a nép politikailag 
komoly iskolán esett keresztül.

Ez is egyik oka annak, hogy a 
marcali választókerület népét nem 
lehetett elámitani a leghevesebb agi- 
tációs jelszavak Ígérgetéseivel sem, 
mert tudta ez a nép, hogy nagy 
felelősség nyugszik az ő megnyi
latkozásán s e yben nagy tőkét je
lent a magy u együttmunkálkodás 
számára az, ha annak a pártnak a 
jelöltjét juttatja képviselői mandá
tumhoz, amely párt ma hivatott az 
országot átvezetni e nagy, háborús 
világválság megpróbáltatásain.



BARS

netet mondott példaadó kötelességteljesitésé- 
ért és férfias munkálkodásáért.

A törvényhatósági bizottság barsi tagjai 
részéről

Schubert Tódor
kormányfőtinácsos üdvözölte az aliapánt.

Sokan az életet tragédiának, sokan meg 
komédiának mondják; az igazság az, hogy 
mind a kettőből van benne elég az életben 
__ mondta —, de az igazi élet mégis több 
mind a kettőnél és voltaképen dráma, vagvia 
akció, crelekvés, tett, alakítás, teremtés. Az 
élet a mi művünk : azt magunknak kell meg
csinálni, kialakítani, megélni. Ez azonban 
csak akkor sikerülhet, ha azt másokkal kap
csolódva, mások tapasztalatain is okulva, 
szóval szociálisan és a nagy s szent vallási 
és nemzeti hagyományokra építve élhetjük 
meg. Sokan talán kedvező adottságaiknál 
fogva szerencsésen indu nak ; sokan keserves 
csalódások és kudarcok után szárnyaszeget- 
ten állnak félre. Sokak eleiének akciórádiu
sza szerény körökre, másoké széles nepré- 
tegekre terjed ki. Egyaránt nehéz feladat a 
becsületes meghircoláse.

Egy becsületesen megharcolt közéleti pálya 
negyedszázados évfordulóját ünnepli ebben 
a hónapban törvényhatóságunk első tisztvi
selője, Sáska Dszső alispán ur, indítványo
zom, hogy ezalkalomb'jl fejezze ki neki a 
törvényhatóság őszinte szerencsekivdnatait. 
Isten áldása legyen rajta és egész csaladján. 
Adja a Mindenható, hogy a mai súlyos vi
szonyok közölt, mikor az egéaz világot 
pusztító viharok söprik végig, egész tudásá
val, gazdag tapasztalataival, minden igyeke
zetével szolgálhassa vármegyénk éa hazánk 
fejlődését, boldogulását. Itt?- éltesse 1

A bonti részek hangját

Farkas Géza
(Drégelypalánk) szólaltatta meg. Kifejtette, 
hogy alispánunk mint gyermek az ő szemei 
előtt nőtt fel s alkalma volt megfigyelni a 
természetes ész előretörését a belügyminisz
tériumig a ma már két vármegyét szervez. 
Hont nevében üdvözli.

Sáska Dezső alispán megindu'tan válaazo't 
az üdvözlésekre 25 év nagy határidő, amely
nél meg kell állni — mondja —, de nem 
pihenni, hanem számotvetni magasai s kér
dezni megától, megérdemi e ezt az ünnep
lést? Megem'ókezik első vezetőiről: Ivánka, 
Somogyi, Pály, akik irányították és megtaní
tották szeretni a fajtáját és a szegényeket 
és megérttettek vele, hogy nem a köz van 
érte, hanem ö van a közért.

Minden tisztviselő működése annyit ér, 
amennyi alkotást tud maga után hagyni. Ha 
bele néz abba a tökörbe, amit eléje tárnak, 
azt látja benne, hogy olyannak kellett volna 
lennie, mint a tükör mutatja. De kritikáját 
enyhíti az a tudat, hogy mindent elkövetett, 
amit emberileg elkövethetett s kéri munká
jához a további támogatást, egyben pedig 
köszönetét mond a főispánnak és a törvény
hatósági bizottságnak az eddigi támogatásért. 
Amidőn köszönetét mond az üdvözlésekért 
is, megígéri, hogy ezután is minden erejével 
■ közt fogja szolgálni.

A közgyűlés lelkes tapssal éa éljenzéiael 
fogadta az alispán beizédet.

A közgyűlés ezután elhatározta, hogy fel
iratban fog|a kérni a kormánytól a cukor éa 
szén árának leszállítását és csatlakozott Ko
márom vrgye átiratához, a szegény vrgyei 
t. h. bizottsági tagok költségeinek megtérítése 
ügyében.

Mivel a cseh uralom csupán a katonai 
stratégiai utakra fektette a súlyt, azért a 
vármegye többi utjai nagyon el vannak ha 
nyagolva, miért is a közgyűlés az alispán 
javaslatára elhatározta, hogy megyerendezés 
céljára négymilliós államsegélyt kér.

Dr. Salkovssky Jsnö felszólalásában azt 
fejtegeti, hogy a távoliági és 'őközlekrdési 
forgalmat szolgáló utakat állami kezelésbe 
kell venni Ciak azok maradjanak a varme
gye fenntartásában, amelyek a helyi forgal
mat szolgálják.

Az aliapán felhívja dr. Salkovszkyt, hogy 
jövő gtűesre do'goazon ki javaslatot, hogy 
mely utakat vegyen át az állam. Egyébként

Hála a névtelen
Vármegyénk közigazgstási bizottsága f. hó 

13án Koczor Gyula főispán elnökletével 
ülést tartott, melyen az alispán a kzvetkezö 
jelentést terjesztette be.

A múlt havi jelentésem megtétele óta le
érkezett a vármegye háztartási és közutalsp- 
jának 1939. évi jóváhagyott költségvetése.

Nagyobb változtatás csak a háztartási alap 
költségvetésében történt, amennyiben lénye
gesen leszállittattak a kulturális, a testneve
lési és a szociális célokat szolgál • kiadások. 
A vármegye nyugdíjalapjának költségvetésé
ből törölhető volt az a 100.000 pengős hi
tel, amelyik a folyamatban lévő nyugdíjazási 
kérelmek esetén terhelte vo’na a varmegyét 
Ezeknek nyugdija ugyanis az á lamot terheli 
az időközben történő szabályozás folytán.

A vármegye törvényhatósági bizottsága f. 
hó 11-én rendkívüli közgyűlést tartott. Esen 
a közgyűlésen letárgyaltatok a varmegye
1940. évi közúti költségvetése, amelyben jó
formán csak a meglévő u’ak fenntartásara 
volt hitel biztosítható. Az ezeken felüli sür
gős munkálatokról egy megyer-ndezési ter
vet készítettem és az ahhoz szüksége*  ősz 
szegnek srgélykfpen leeDdö engedélyezése 
iránt a törvényhatcsági bizottság kérelemmel 
fordu t a m. kir. kereskndelmi és közleke- 
déiügyi miniszter úrhoz

Az árvaszék működésének megszervezése 
és ügyintézésének irányítása coljából « m. kir. 
belügyminiszter dr. Csípő Tibor pestvár
megyei h. árvaszéki elnököt rendelte ki, aki 
megállapította, hogy a különböző járásbíró
ságoktól éa árveszekektől átvett és az 1939. 
év előtti időből származó ügyek feldolgozása 
az általam alkalmazott kisegitő tisztvise 6 
munkássága által biztosítva van és további 
létszámemelésre az árvaszéknól ezidőszerint 
szükség nircs.

A zselizi téli mezőgazdasági iskola felál
lítására vona kozó tárgyalások eredményre 
vezettek és f. hó 9 én ünnepé’^esen meg
nyílt az iskola e ső évfolyam’. Örömmel je
lenthetem, hogy az érdeklődéa oly n nagy 
volt és a gazdaifjusftg o yan navy számban 
jelentkezett, amely a várakozásokat messze 
felülmu ts. Épp*n  azért — sajnos — nagyon 
sok jelen'kczöt kellett még a szoimz^doi 
községekből is visszautasítani. Eunrk a jö
vőben leendő elkerülése végett tárgyalásokat 
indítottam meg párhuzamos osztá yok fel
állítása iránt.

Múlt hó 16-án a belügyminisztériumban 
értekezlet volt, amelyen a belügymin azter ur 
ismertette a szociális tevékenység u] ala
pokra fektetésének tervét. Az uj elgondolás
nak lényege az, hogy mindeD szegény, aki 
segítségben részesül, úgy legyen megsegítve, 
hogy egész családja kedvezőbb életkörülmé
nyek közé kerü'jön. Uj existenciákat kell te
hát teremtenünk a megsegítés ezerféle mód
jával. Ezen terv keresztülviteléhez szükséges 
egy közjóléti szövetkezet, amelynek életre- 
hívása, valsmint a vármegyére vonatkozó 
tervezet elkészítése iránt a főispán úrral 
együtt fogunk intézkedni.

ha most kérnők az átvételt, gyöngítenénk 
vele a kérelmezendő államsegély esélytil.

A közgyűlés elhatározta, hogy a közutalap 
terhére egy öttonnás s ugyancsak öttonnás 
pótkocsival biró teherautót vásárol, további 
a szobi lengyel menekülteknél o'csón eladó 
teherautót is megvásáro ja, ami összesen kb. 
40.000 pengő A gépkocsik az útépítőanyag 
szállításinál kerülnek használatba.

A közgyű és elfogadta az 1940. évi közúti 
költségvetést 1,099000 P összeggel. Perhacs 
I nre indítványára elhatározta, hogy feliratot 
intéz a kormányhoz az antiszociális és ide
jét mu't kösmunkaadó-váitság megsaüitetése 
érdekében A közmunkaváltság helyett a pót
adó emelendő ami igazságosabb eljárási 
mód. Ugyancsak Perhács Imre indítványára 
azt is kimondta a közgyűlés, hogy feliratban 
fogja kérni a csehszlovák jogszabályok alap
ján adómentességet élvező lakóházak e ked
vezményének további biztositását.

adózóknak . . .
A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz

ter ur rendelete alapján bejelentem, hogy a 
kir. tanfelügyelő akadályoztatása esetén he
lyettesítésével a közigazg. bizottságban dr. 
Hencz Aurél belügyi s. fogalmazó bízatott 
meg.

Dr Mirtsa Dénes tanfelügyelő a követke
zőkben ismertette a vármegye tanügyi sta
tisztikáját :

A vármegyében 146 község van. Az isko 
Iával biró köziégek száma 141, iskoládén 
községek száma 5, mégpedig Kisiur, A só
várad, Kispeszek, Kissalló es Marosfalva. 
Egy község van, Fe sőfegyvornek, melynek 
csak külterületi iskolája van. A vármegye 
iskoláinak száma 184, ezek közül 175 belte
rületi, 9 pedig külterületi. A vármegye nép
oktatásügyi helyzete kedvezőnek mondható 
annyiban is, hogy minden tanköteles korú 
gyermek beiskolázást nyert. Az iskoládén 
községek tanulói a izomszéd községbeli elemi 
iskolákat láogatják. A 184 iskola kőiül 
29 állami, 3 községi, 101 római kato ikus, 
41 református, 6 evangélikus és 4 izraelita 
jellegű. A 184 elemi isko'eban 381 tanerő 
tanít. A tantermek száma 346, 38 tanterem
ben tehát váltakozó rendszer mellett törté
nik az oktatás. Ennyi tanterem építése kívá
natos volna.

A vármegye elemi iskoláiba beirt tanulók 
sráma 17.471. Egy iskolára átlag 94, egy 
taLÍtóra p-dig 45 tanuló jut. E*. — az anya
országi viszonyokhoz képest — kedvezőnek 
mondható A népoktatási kerületben 20 elemi 
iskola van, ahol egy tanerő hatvannál több 
gyermeket tanit. A zsu'obság fokozatos meg
szüntetésére a miniszter u'nsk előterjesitést 
teszek.

A pénzűg.igszgató az adófizetésekről tett 
jelentést. Megállapította hogy az adóbetize- 
tóéi eredmény, amint azt várták is, általában 
igen jó, legrosszabb Léván, aminek okát 
meg fogják állapítani. Hála a névtelen adó
zóknak — mondta a pénzügyigazgató —, 
akik az állammal szemben igen szépen tel
jesítik kötelességüket. Dr. Kmoskó BSIa fel
szólaláséban rámutatott a lévai iparosok sú
lyos közga’d.sági helyzetére és tolmácsolta 
a háztu ajdooosok körében felmerü t pana
szokat a magas házadók miad. A pénzügy
igazgató válaszában bejei intette, hogy a ház
adó ügyben beadott felebbezések ölven szá
zaléka már el van intézve, s lefelé igyekez
tek kerekíteni az összeget Kedvezőbb lesz 
a helyzet, hogyha megjelenik a házadéról 
készü ő uj rendelet. A főispán a pénzügy
igazgató jel ntésére reflektálva megállapította, 
hogy vármegyénk népe megtette kötelessé
gét, még országos viszonylatban is első he
lyen áll az adófizetés tekintetében. A pénz
ügyigazgatótól igazságos kezelést kíván, 
amely nam terheli meg egyik társadalmi osz
tályt a másik rovására.

Az államépitészeti hivatal főnöke az utak 
és műtárgyak állapotáról és építéséről tett 
jelentést. Ennek során megállapította, hogy 
vannak utak, amelyekre a fedanyag szállítása 
nem kielégítő, a felelős szállítókkal szemben

A Lévai Torna Egylet és az Ipolysági 
Fntbal Cub részére 500—500 P segélyt 
szavazott meg.

A közgyűlés több szabályrendeletet alko
tott, közte igen jelentős az egyke-elleni küz
delmet szolgáló. E szabályrendelet értelmé
ben a terhesség bejelentési kötelezettség alá 
esik, a magánbábák működését szigorúbb 
ellenőrzés alá veszik, a szegénysorsu szülő
nőket anyagilag fogják segélyezni.

Az alispán javaslatára elhatározta a köz
gyűlés, hogy a szegény lakosság életviszo
nyainak megjavítására a költségvetésbe fel
vett összeget egy vármegyei szociális szö
vetkezet létesítésére engedi át.

A főispán a közgyűlés befejezése után 
boldog karácsonyt kívánt a bizottsági tagok
nak és az egész magyar nemzetnek.
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el fog járni és szükség esetén a szállítást is 
megvonja tőlük. Az államépitészeti hivatal
ban tartott vizsgálat megállapította, hogy a 
mérnöki személyzet nem elegendő, ezért a 
katonai szolgálatot teljesítő Schilling Ferenc 
mérnök pótlására mérnököt küldenek ki.

Az állategészségügyi főnök jelentése sze
rint az állategészségügy általában jónak 
mondható. Az ebek oltása megtörtént a vár- 
megvében. A 8802 kutyából önként beoltat- 
tak 8237 darabot, önként kiirtottak 335 da
rabot, hatósági rendeletre kiirtottak 230 da
rabot. A vármegyéből 140 vágómarhát szál
lítottak Olaszországba, mis a cseh-morva 
protektorátusba 6 lovat és 12 szarvasmarhát 
továbbtartásra vittek ki.

A gazdasági felügyelő jelentése szerint az 
időjárás nagyon esős volt, ami az őszi mun
kákat hátráltatta. A huta, rozs szépen meg
erősödött és bokrosodon. Munkásfelesleg van. 
A zsidótörvény alá tartozó ingatlanok beje
lentése még folyamatban van, felhasználá
sukra vonatkozó helyszíni szemléket és fel

A lévai légvédelmi riadó tapasztalatai
m.

9 ) A riasztás alkalmával tömegesen jön
nek a jelentések távbeszélőn a légo. pa
rancsnoksághoz, E őfordult, hogy egy kár
jelentés íéi óráig nem Kapott távbeszélő 
összeköttetést vonal foglaltság miatt a légo. 
parancsnoksággal.

Intézkedés. Légo. tervbe a légo. parancs
noksághoz két távbeszélő állomás felszere
lése felveendő.

111. Riasztás.
1.) A gyakorlat beigazolta, hogy a Schoel

ler uradalom és a Dohánybeváltó Hivatal 
szirénája pontosan működik. A riasztás el
rendelése után pár másodperc mű va a szi
rénák megszólaltak. Tapasztaltam azonban, 
hogy a szirénák hingerőssége nem kielégítő, 
mert különösen a város külső részein és 
zárt ablakú lakásokban nem hallható. Kikü
szöbölendő hiány továbbá az, hogy a Do
hánybeváltó Hivatal szirénája villanyáram 
üzemzavar esetén akkumulátor hiányában 

-m működik.
utézkedés. a.) A légo. tervbe felveendő 

még egy hatásos hangerősségü sziréna fel
szerelésre.

b.) A Dohánybeváltó Hivatal szirénájához 
akkumulátor szerelendő.

2) Számítani kell azzal, hogy lelkiisme
retlen emberek, vagy ellenséges államok 
szolgálatában álló egyének szükség esetén 
kívül, vagy a kellő időpont bekövetkezése 
előtt közük a riasztó szirénákkal a légi ve
szély, iiletve annak megszűnésére haszná
landó jelzés leadására vonatkozó parancsot.

Intézkedés, a.) A szirénák megszólaltatá
sára vonatkozó parancs kiadásánál jelszó 
használatára vonatkozó általános rendelke
zés kiadására az 0. L P.-nek előterjesztést 
tesznek.

3.)  Adott esetben a légi veszély megszű
nését a Schoeller malom rissztó szerve az 
adott utasítás ellenére a Dohánybeváltó Hi
vatal riasztó szervének távbeszélőn nem 
továbbította, ennek következtében a légi

Gazdatanulmányi társasutazás a Nagy 
Magyar Alföldre

Ai anyaországbeli faluii gazdatársadalom 
nagy árdekképviieleti szerte a Faluszövetség 
tanulmányutak rendszeresítésével igyekssilr 
kapcsolatot létesíteni a felvidéki és alföldi 
gazdatársadalom között, hogy egyrészt meg*  
ismertesse őket egymással, másrészt e más 
vidék, gazdálkodás, termelés szemléltető be
mutatása által a gazdasági kultúrát terjessze.

Az első ilyen tanulmányutat MátyusfOld 
községeiből vezette december 2., 3,. 4-én 
Kiskunfélegyházára és Csongrádre. Közel 600 

ügyelői javaslatokat a jövő hónapban kezdik 
meg.

A tiszti főorvos jelentése szerint a köz
egészségügyi állapot kielégítő. A Zö'dkereszt 
tanácsadásán megjelent 123 »*rhes  nő, 724 
csecsemő, 719 kisgyermek, 184 gümőkóros, 
35 nemi- és 276 egyéb beteg V-dőnők 1115 
családot látogattak meg 53 egészségügyi 
előadást tartottak. A Stefánia Síövetség ta
nácsadásán megjelent 76 terhes, 380 cse
csemő, 160 kisgyermek ; a védőnők 338 csa
ládot látogattak meg. A negyedik negyedévi 
cukor és tejakció folyamatban van.

A többi, a nagyközönség szempontjából 
kevésbé jelentős jelentések után a közigaz
gatási bizottság beható eszmecserét folytatott 
a nemzatgyilkoló egyke letörésére ir-nyúló 
akció végrehajtásáról, melynek során a leg
szigorúbb eljárásokat fogják alkalmazni ott, 
ahol bűnös beavatkozásokat fognak tapasz
talni. A cseh megszállás alatt kialakul sza
badosságnak véget fognak vetni a nemzet 
és a népegészségügy' érdekében.

veszély megszűnését jelző szirénát a város
nak ciak egy része hallotta.

Intézkedés. A szirénáknál szolgálatait tel
jesítő személyzet kioktatandó arra, hogy a 
jelzések leadására vonatkozó parancsot táv
beszélőn azonnal továbbítsák.

4.)  E’öfordult, hogy az egyik sziréna a 
riasztást a „légi veszély megszűnt*  jelzéssel 
jelezte.

Intézkedés. A szirénát kezelő személyzet 
a jelzésekre kioktatandó.

5) A műszaki és helyreállító osztag pa
rancsnoka Páldi Bála öntevékenyen jelen
tette, hogy a villamos központba bomba 
csapott s ennek következtében az áramszol
gáltatás megszűnt, s igy a Dohánybeváltó 
Hivatal szirénája nem működik. A jelentés 
helyes volt, mert ezzel egy megoldatlan fel
adat elé állította a légo. parancsnokságot, 
ugyanis a szükségriasztásnak meg vannak 
az eszközei, azonban nincs szabályozva az, 
hogy a légi veszély megszűntét miyen mó
don hozzuk a közönség tudomására.

Intézkedés. A légo. parancsnokság ennek 
a kérdésnek egységes szabályozására az O.
L. P.-hez előterjesztést tesz.

IV. Figyelőszolgálat.
1.) Az ellenőrzés alkalmával megállapí

tottam, hogy az 1. számú figyelőhelyen, 
mely a Líceum tetején volt, a szo'gá'at 
ellátása a kedvezőtlen időjárás mellett úgy
szólván lehetetlen. A figyelő he'yre való fel
járás a tetőn lefektetett korlátnélküli létrán 
történik s egyenesen életveszélyes. Épen 
ezért különösen elismerésre méltó, hogy az 
őrs tagjai szolgálatukat ilyen körülmények 
között is lelkiismeretes odaadással látták el.

Intézkedés. A Líceum épületén szervezett 
figyelőhelyet meg fogjuk szüntetni, ast vagy 
a Kálvária dombon lévő tüzoltótornyban, 
vagy esetleg a Kórház valamelyik épületének 
tetején fogjuk a követelményeknek megfe
lelő módon felszerelni. Folyt, köv.

gazda utazott kUlönvonaton le a két alföldi 
mezővárosba és leírni is alig lehet azt a 
meghatott boldogságot, amellyel az alföldi 
gazdák várták, fogadták és családjuk körébe 
vetetté^ a 1 usr évig cseh uralom alatt élt 
gg ... . iket. Felejthetetlen szép napok 
voltak ezek és a hosszú éjszakákra nyúló 
beszélgetések során a vendég is, a bszd« is 
so!.-rnk éltékes tapssztalatot szerzett. A tár
sat tás végeztével egy napot Budapesten 
töitoUek a felvidéki gasdák, ahol Jsrose mi-

Szinház
Színházba járni ma is 
magyar kötelesség!

A szintársulat elsőheti lévai működése na
gyobb erkölcsi, illetve művészi, mint anyagi 
siker jegyében zajlott le. A szintársulat ahhoz 
a bizalomhoz, amelyet látatlanban előlegeztünk 
számára, méltónak bizonyult. A bizalmat bát
rán kifejezhettük előre is, mert rég ismerjük 
Iván Sándor színigazgatói elvét, mely szerint 
ő csak jó színházat szeret és akar csinálni.

Nem az üzletes lelkű színigazgatók sorába 
tartozik. Megmutatta ezt azzal is, hogy a sú
lyos közgazdasági viszonyokra való tekintettel 
most még a helyárakat is leszállította, hogy 
a közönség minél szélesebb rétegének lehetővé 
tegye a színházba járást Reméljük, hogy ez
után senkinek sem lesz oka panaszkodni, hogy 
azért nem megy a színházba, mert magasak 
a hely árak.

A cseh megszállás alatt kiadtuk a jelszót, 
hogy színházba járni magyar kötelesség ! Ez 
a jelszó ma is érvényes s hogyha húsz éven 
keresztül tüntetni jártunk a színházba soha el 
nem halványuló magyarságunk mellett: ma 
azért kell eljárnunk a magyar színházba, hogy 
a nemes szórakozás, a lelki élmény gyűjtés 
mellett élet és fejlődési lehetőséget nyújtsunk 
a magyar irodalomnak, a színművészeinek és 
mindennapi kenyeret biztosítsunk a magunk 
kenyeréből a magyar színészeknek is.

Erre gondolni kötelessége ezekben a súlyos 
időkben mindenkinek, aki a magyar nemzeti 
közösség méltó tagjának vallja magát. A nem
zeti kötelesség teljesítése alól nem látunk ki
búvót, válogatott darabok, válogatott színé
szek, olcsó helyárak mellett. Léván, ebben a 
híres szinpártoló városban nem szabad kongó 
terem előtt játszani a színtársulatnak. Hogyha 
a zsidók többsége csöndes bojkott alá vette 
a színházat, mutassa meg a keresztény társa
dalom, hogy ő még mindég a régi lelkese
déssel tekint fel a magyar színpadra, azzal a 
határtalan szeretettel, amelyet a húszéves el
nyomás váltott ki dacos, büszke leikéből. Igen, 
adjuk tovább a leiszót: Színházba járni ma

niszter fogadta őket a Parlamentben, meg
koszorúzták a Hőaök emlékművét, megte
kintették a Mezőgazdasági Múzeumot és a 
▼áros egyéb nevezetességeit.

Csupa örömtől ea boldogságtól sugárzó 
arcok kiáltottak .éljent*  a Nyugati pálya
udvarról a különvonat ablakaiból a Falu
szövetség vezetőségének az elutazáskor.

A legközelebbi kü'őnvonatot a Fi'uszövet- 
aég az Ipoly éa Giram mentén fekvő közsé
gekből indítja, ugv, hogy a vonat egvrésze 
Léváról, egyrésze Ipolyságról indulva Csatán 
egyesül én igy megy le Cceglédre, Nagykő
rösre és Kecskemétre, a magyar gazdasági 
kultúra egyik nagy fellegvárába. A részvé
teli dj az oda-vissza jegy, Budapesten vil
lamosjegy, belépőjegyek, stb. összesen 12 
pengőt tesz ki.

Tekintve, hogy a Faluszövetség társszer
vezetei vendégül látják a gazdákat, ezen ösz- 
szegen kívül semmi néven nevezendő kiadás 
a társas utazás résztvevőinek nem lesz.

A szervezést a SzMKE lévai körzete és 
községi szervezetei, valamint a Hanza szö
vetkezetek végzik és ugyanott lehet az uta
zásra jelentkezni. A jelentkezési határidő 
december vége. Tekintettel arra, hogy csak 
korlátolt számú hely áll rendelkezésre, aján
latos mielőbb jelentkezni.

A nagy magyar Alföldön meleg szerető 
szivek várják igaz vendégszeretettel a felvi
déki gazdatestvéreket és a résztvevők olyan 
kellemes emlékekkel fognak visszatérni, amely 
sokáig emlékezetes lesz számukra.

Az utazással kapcsolatban a SsMKE kör
zeti titkára Féja Tibor (L l Gróf Tisza 
István u. 5.) valamint lspui-k f .kejztősége, 
Budapesten, a Faluszövetség, V., Báthory u. 
24. a legnagyobb készséggel szolgái felvilá
gosítással. 

A NÖEGYLET műsoros jótékony SZILVESZTERI ESTJE DENK-nél!
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is magyar kötelesség I — Egyébként is csak 
rövid pár hétig tart a sziniidény.

* * *
Hétfőn Bors István, Hunyady Sándor szin- 

játéka ment gördülékeny, jo előadásban, szép 
díszletekkel. A címszerepben Leviczky Andor 
magával ragadó életességgel érzékeltette Bors 
István uriá alakulását. Különösen a második 
felvonás iroda jelenetében volt megkapóan 
erőteljes Kenyeres pajtása szerepében Simén- 
falvy nagyon jóízű alakítást adott. Mikes a 
méltóságos urat sok eredeti színnel festette. 
Öt illeti dicséret a jó rendezésért is. A leá
nyok szerepét Somlay Júlia, Kallós Éva és 
Mészáros Joly bájosan játszották meg. Az 
együttes többi tagjai is részesei a sikernek. 
A kisszámú, de annál lelkesebb közönség 
melegen ünnepelte a szereplőket.

Kedden Mégis szép az élet, zenés vígjáték 
volt műsoron. A darab ürességéért kedves 
zenéje nyújtott kárpótlást. Az előadás erőssé
gei Kallós Éva, Mészáros Joly, Leviczky, Si- 
ménfalvy, Solymossi, Somlay Júlia és Mikes 
voltak, de a többi szereplő is kitünően illesz
kedett az együttesbe.

Szerdán Ábrahám Pál kitűnő operettje: 
Viktória került előadásra, melynek címszere
pében Lenhardt Ilona, a társulat uj prima
donnája mutatkozott be. Lenhardt Ilona lévai 
debüje fényesen sikerült, a közönség melegen, 
őszinte szeretettel fogadta. Szépen énekel, 
csengő szopránja különösen a magasabb ré
gióban érvényesül. Sugár Mihály szikrázó 
humorával megtelik a színpad. Mészáros Joly 
a szubrett, tele van boszorkányos elevenség
gel és pompás tánckészséggel. Mikes és Le
viczky természetes játékukkal ma is meglelték 
az utat a közönség szivéhez. Kallós Éva 
a szerelmes kinai leány szerepébe eredeti bájt 
öntött. Siménfalvyban kiváló komikust ismer
tünk meg. Solymossi és Kostyál tűntek még 
ki a szép kiállítású, jó előadásból. A közön
ség lelkes tapsával sok ismétlést kényszeritett 
ki. Az operetteknél a kiváló karnagy, Fischer 
Károly vezetésével működő zenekar elisme 
résre méltó munkát végez.

Csütörtökön és pénteken Herczeg Ferenc 
szinjátéka, az Utolso tánc, ment. Ez a darao 
az öregségtől félő asszonyok életét festi 
frappáns szellemességgel. Az előadás mélyha- 
tásu, pompás volt. Somlay Júlia kettős szere
pében (fiatal leányt és az öregségtől félő 
asszonyt adta) szélesskáláju alakitó készsé
gével gyönyörködtetett. Faragó Ödön a dol
gozó férjet nagy kifejező erővel hozta színre 
Mikes diszkrét alakításával Várady Gizi nagy
szerű komikai vénájával aratott forró sikert. 
Solyipossi és Síménfalvy részesei még a nagy 
sikernek, amit a szaporán felhangzó tapsok 
fejeztek ki. A kitűnő rendezés Somlay Júlia 
tehetségét dicsérte.

HETI MŰSOR.
Ma, vasárnap délután Viktória. 
Este Zimberi-zombori szépasszony. 
Hétfőn Katinka.
Kedden Bizánc, szinmü. 
Szerdán Mórica grófnő 
Csütörtökön Gyümölcs a fán, színmű. 
Pénteken Bubus (ketten egy jeggyel). 
Szombaton Viktória.
Vasárnap d. u. fél háromkor gyermekelöadás, fillé

res helyárak.
Vasárnap nincs előadás.

— MILYEN ÉLELMISZEREK KÜLDHE
TŐK ajándékként külföldre? a 
poitiyezórigizgitóstg tájékoztató közleményt 
adott ki arról, hogy milyen élelmiazerek kül
dhetők ajándékként külföldre. A Migyar 
Nemzeti Bank ez idő szerint egy kilogram 
■ulyig engedályezi ilyen ajándék élelmiszerek 
külföldre küldését. E korlátozásokon belül is 
csak a következő ajándékélelmiszerek küld
hetők: friis hús, nyers libahús, lelőtt vad,.sült 
húsok, juhturó, sajt, méz, friss belfö di hal, 
alma, körte, ssáritott és aszalt gyümölcs, bor 
pezsgőbor, kizárólag belföldi nyersanyag fel- 
hasinálásával készült tápszerek, busa- és rozs- 
lisat, árpagyöngy, köles, kenyér és kenyér
morzsa, szárított téaztanemű, mindennemű 
sütemény, gyümölcsíz éa befőtt üvegben, 
kolbászáru, felvágott, szalámi kivételével és 
ieveskivonat.

Termő gyümölcsfáink téli 
ápolása

Irta; MARÉK BÉLA, gazd. tanár Komárom.

A fa fejlődésének következtében a törzsön és az 
ágon a külső héj lassan elparásodik, megrepedezik 
s moha üt tanyát, mely a napfényt és levegőt el
zárja a törzstől. Pedig a levegőre annak okvetlen 
szüksége van, másodsorban a para és mohakéreg 
a kártevők áttelelését nagymértékben elősegíti, 
ezert azt gondosan távolítsuk el kaparóvas és 
drótkefe segítségével, ügyelvén arra, hogy a fa 
élőrészeiben kárt ne okozzunk. Ugyancsak leszed
jük az ágakon maradt gyümölcsmumiákat, hernyó
fészkeket is, hernyózó ollóval.

Termöfáínkat is megfelelő gondozásban kell ré
szesíteni, mert ha magukra hagyjuk őket, annyira 
őssze-vissza nőnek, hogy egyrészt fészkei lesznek 
a különféle kártevőknek, másrészt a tulsürü növés 
következtében termékenységüket is csökkentjük. 
Ezért a koronát a felesleges, a befelé növő ágak
tól meg kell tisztítanunk, hogy oda a napfény és a 
levegő jól behatolhasson. A korona egyes ágait met
széssel kényszeritsük arányosan fejlődni, száraz 
ágat ne türjük a koronán. Tehát minden olyan 
ágát, mely a koronát elsürüsiti, s minden keresz
tező ágat tőben távolitsunk el, ugv hogy a befelé 
növő ág vágass.-k le. Lecsüngő ágat se tűrjünk 
meg. ha eltávolítása hiányt jelent, akkor "hogy ne 
legyen hézag a koronában, kötelékkel húzzuk fel, 
a kellő helyzetben rögzítsük meg, igy helyes irány
ban nőhet. Előfordul, hogy a korona egyik másik 
ága gyengébben fejlődik es ezáltal annak alakját 
szabályt.!lanná tesz'. Ezen úgy segíthetünk, hogy 
az almaradt ágat rövidebbre visszametszük, igy a 
vezérvessző erőteljesebben fejlődvén utoléri a töb
bit, célszerű az ilyen ágat függőlegesen felkötni, 
igy fokozódik a nedv betódulás, minea erőteljesebb 
fejlődés a következménye. Fattyúhajtásokat ne tűr
jünk meg a koronán, sok fattyúhajtás megjenese 
az elvénülés jele, figyelmeztetés a megifjitásra.

Eltávolitandó a koronából minden száraz, bete
ges, sárguló levélzettel biró ág, mégpedig olymó
don, hogy az elmetszés élő részen történjek a 
seb kellő behegedése miatt.

Eltávolitando a koronáról az ott éléskedő fa
gyöngy is mely elszívja a nedvet és az ág gyengü
lésére, elhalására vezet.

A felesleges ágak eltávolítása történhetik, met- 
szőollóval, fűrésszel. Mindég arra törekedjünk, 
felesleges csonk ne maradjon vissza, mert ez nem 
tudván beforrni, a korhadas a fa belsejébe is be
hatol. A sebeket eles késsel simára vágjuk s ha 
azok nagyok, tanácsos oltóviasszal vagy főzött kát
ránnyal is bekenni.

A fára sohase másszunk fel, mert cipővel ott 
nagy kárt tehetünk, használjunk mindég megfelelő 
szerkezetű létrát, ha már a földről nem érjük el a 
megkívánt részt

Gondoznuk kell a fa talaját is ha állandó ter
mést akarunk elérni. Legjobb ősszel vagy tél fo
lyamán, amikor elvégezhetjük, ássuk fel a fák al
ját egeszen a korona csurgójáig, ezáltal nemcsak 
a talajt szelőztetjük, — ami különösen kötött tala
jon fontos és a téli csapadék jobb befogadására 
késztetjük, — hanem elősegítjük a lehullott lomb 
alatt meghúzódó kártevők elpusztulását is. Ezek 
lekerülvén a melybe ott pusztulnak el vagy felho
zatván a tél fagya öli meg őket.

Gyümölcsfáinknak, hogy kellően teremhessenek 
és fejlődhessenek felvehető kész tápanyagokra van 
szükségé. Ha talajuk ezzel nem rendelkezik a kellő 
mennyiségben, akkor erről gondoskodnunk kell trá- 
gvázás által. A fák tápanyagai az istállótrágyában 
megvannak. Ezert legcelszerübb ha van jó érett 
istállótrágyánk azt adni fáinknak, ha jo komposzt- 
trágyával rendelkezünk az is megfelel a célnak. 
Felhasználható gyümölcsfák trágyázására az ár- 
nyékszéktrágya is. Műtrágyák is jól alkalmazhatók. 
A nitrogén műtrágyák főleg a fa növekedését moz
dítják elő, a foszforsavtrágyák a termés rügyek 
kifejlődésénél, a magfejlődesnel játszanak iontos 
szerepet. A kálium műtrágyák a gyümölcs izének, 
zamatjának a képzésénél és korábbi beérésnél 
szerepelnek.

Gazdáink hozzá szoktak ahoz, hogy gyümölcsfáik 
csak miden második, harmadik evben teremnek, 
ennek oka az, hogy a gyümölcsfáknak hosszabb 
időre van szükségük a termések által elvitt nagy
mennyiségű tápanyagok pótlására. Ebben segítsé
gükre lehetünk a fáknak a trágyázással, főként 
ahol lucernás, rét van a gyümölcsösben, ami nagy
ban elősegíti a tápanyaghiányt. Ezért hacsak elke
rülhető, ne termesszünk a gyümölcsösben mélyen 
gyökerező növényeket, hanem ha már nem tudjuk 
a területet nélkülözni, használjuk fel azt zöldség
félék termesztésére, azonban lehetőleg két évenként 
trágyázzuk meg a talajt. Ha nem termelünk közte 
növényt, elegendő a háromevenkénti trágyázás. 
Ebben az esetben a lehetőség szerint ősszel a meg
trágyázandó gyümölcsfa csurgójától kifelé ássunk 
egy 50-100 cm. széles és egy ásónyom mély ár
kot, ide szórjuk be az istálló trágyát, jó érettet. 
Szalmásirágyát semmi esetre se, vagy ha más bár
mely trágyát használunk, utána az árkot húzzuk 
be. m’-enként, a fa csurgóját számítva 10-12 kg. 
trágyát szoktunk számítani.

Műtrágyából 100 m*-re  pétisóból 5—6 kg., szu
perfoszfátból 5—6 kg., káliumsóból 3—4 kg. szok
tunk számitani. Talajba juttatásuk az istállótrá
gyáéhoz hasonlóan történik. Mészszegény talajokon 
jó hatással szokott lenni a meszezés, különösen 
fontos ez a csonthéjasoknál, mert ezeknél a termék- 
telenseget a mészhiány okozza. A mész elősegíti a 
tápanyag feltárolódást, porhanyóbbá teszi a talajt.

KDLONFÉLÉK^J
— FRONTHARCOSFILM BEMUTATÓ Az 

Országos Fronthirco. Ssövet.eg lévai fö. 
csoportja december 21 én este 8-órai kezdet
tel tartja első film bemutatóját a .Frontharco
sok*  cimii filmmel. Ez a nagyszerű (elvételek
ből készült film a mozgósítástól a gyérzos 
békekötésig végig vezetve megrázó élelhűség- 
gel érzékelteti a magysr trontkatonát. hadba 
vonulását és véres harcait. Ezt követi a 
.Légihsrc" érdekfeszitö lilm és a legújabb 
heti hiradó.

— A LÉVAI EV. GYÁMINTÉZETI NÖ- 
EGYLET ma este 6 órai kezdettel az ev, 
temp ómban vallásos estélyt tart az orgona
alap javára, ameljr*  ezúton is szeretettel 
meghívjuk az érdeklődőket

— ADÓFELSZÓLAMLÁSI BIZOTTSÁGOK 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA Birs Hont varmegy ben 
az adúfonzölAmiaei bizottságodat a követke
zőképen állították össze Á bizottságokban 
az ügyvédi kamara, a kereskedelmi és ipar
kamara, továbbá a vármegye törvényhatósá
gi bizottsága által delegált tagok foglalnak 
helyet. A lev>i adóhivatal mellett : Nagy 
Giuía, Kern Ch’kár, id Fraech József, dr. 
Nagy Baa, dr. Kmoskó B*ia  rendes és Ju
hász Ernő, Horats k Pá, Hulley János, dr. 
Korpás Lászió és dr. Hubert Pál póttagok. 
Az ipolvsági adóhivatal mellett : Jancsó J snő, 
Hslter Rizsö. M*rcy  Gyula, dr. Salkovszky 
J^nő jjPcrhács Imre, továbbá « póttagok. A ve 
rebéiyi adóhivatal mel ett: B;er Harold, Ri- 
kovazky Mihá'y, Paducb Ferenc dr. Kovács 
Gjua, dr DsmAny Gyula és a póttagok.

— EGYHÁZI HÍR. A hercegprímás H altér 
Kálmáo C'iffar*  p éb nőst ■ verebélyi kör es
peresévé, Z >ák Lajos v r*bé  yi plébánost pe
dig aiesperdflsé nevezte ki.

— NAGYSÁRÓ KÖZSÉG LAKOSSÁGA 
nagv lelkesedései Ü3u p Remeg ■ Korm. ny- 
xó Ur n4vn«pját. Az estély megnyitívs ,A 
Magyar Hiszekegy*  elmondaiávat kezdődött, 
majd sicp alkalmi élőkép következett, le
venték. angyal, és magyar ruhás teáoy cso
portokból alakítva. Konyái János k srjrgyző, 
Kerényi János sdóügyi jegyző és Kinors.y 
István igszg. tanitó «zép ünnepi beszéd i, 
Kinoziav Istvánná, Józsi Terise Greman 
Káro'y, M gyár F renc és K.jtár Ltjos ha
tásos szavalatai következtek. M<jd hódoló 
távirat küldését határozták el a Kormányzó 
Úthoz éa az finnepély a Himnuszai zárult.

— IPAROSOK FIGYELMÉBE. Azon ipa
rosok és kereskedők, akik a forgalmi adó 
hátrálék befiaetésére a párkányi forgalmi 
adóhivataltól felhívást kaptak, forduljanak 
az ipartársulat irodájához. Ipartársulati el
nökség

— A LÉVAI VÖRÖS KERESZT önkéntes 
Ápolónői Szervezete rolyó hó 21-án este 
fa hét órakor tartja rendes összejövetelét a 
Stefánia Szövetség Efészségházában Ugyan
akkor jelentkezni lehet hivatásos ápolónői 
kiképzésre ia.

Gyümölcsfáinkat a ritkítás és tisztítás után fagy
mentes száraz időben permetezzük meg lemosás- 
szerűen 2 százalékos bordói lével a gomba beteg
ségek elkerülése végett.

Utána szintén fagymentes száraz időben célszerű 
a rovarkártevők ellen mészkénlé oldattal és a kü
lönböző gyümölcsfakarbolineummal lemosás szerűen 
bepermetezni. Mészkénlé elkészíthető házilag a kö
vetkezőképpen: 2 kg. porrátört égetett meszet és 
1 |cp. kénvirágot vasüstban 10 I. vízben feloldunk, 
egy óra hosszáig lassú tűzön forraljuk, úgy hogy 
az elforró vizet állandóan pótoliuk. Ezen tömény 
oldathoz téli permetezésnél 3.5 I. vizet adunk, s 
úgy használjuk lemosásszerüen. Az eredményes per
metezéshez megfelelő gépre van szükségünk, leg
jobbak a magasnyomású permetezőgépek, hosszab
bított csővel ellátva, ezek porlasztanak a legjobban. 
Permetezőgépünk, hogy a maró hatású permetlevek 
tönkre ne tegyék idő előtt, legyen belül ónozott. 
Télen mindég durvább szórófejet használjunk, hogy 
permetezésünk minél lemosásszerübb lehessen. Ne 
sajnáljuk a permetezésekre fordított munkát és 
költségeket, mert azok megvédepek bennünket, — 
helyes és időbeni használat esetén — a kártévők 
garázdálkodásától, s bőségesen megtérülnek az 
egészséges és szebb gyümölcs magasabb árában.
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BARS 5

Közeleg már a karácsony!
Közeleg már a karácsony !
Kis fiúk ! Kis lányok !
— Meleget hint ránk e Nap a 
Betlehemi Jászol!

Meleg-szoba ! — Karácsonyfa ! 
Csenget a jó Angyal!
— Úgy álljatok köröskörül 
Orömpiros arccal !

Arany-dió! — Alvó-baba!
Cukui ! — Ruha s többi !
- Lesz édesség, s mivel lehet 
Időt, kedvet töltni!

Kicsi fiúk! — Kicsi lányok ! 
Mindnek apja, anyja . .
Vannak, — kiknek egyik sincs ma! 
Gondoljatok arra !

Kérjétek az Apát, Mamát!
Levelük, ha írják . . .
— Az árvákat is jelentsék
Be a Kis-Jézuskánál!

írjanak a Jézuskának,
Hogy ki szegény, árva . . .
Legyen annak is az idén 
Szép karácsonyfája!

Kérjétek az Apust, Anyust
Mit Jézuska hozna . . .
— Azt közietek és az árvák 
Között kette ossza !

... Hogy e napon ... gyermekarcon 
Ne üljön a bánat !

Öröm, - meleg jusson e nap
Azoknak is
Akik máskor fáznak!

PÁL IMRE.

— KEDVES SZOKÁSA A LÉVAI NŐK- 
NEK, hogy a szeretet ünnepén szivüket ki
tárják a lévai árvaház kis lakói felé, mintha 
a sok szív egyetlen nagy szívvé olvadna 
össze: a Magyar Anya érző mekg szivévé, 
amely szeretetnie! körű cirógatja az apátián, 
anyátlan árvákat. Hatvan év óta minden ka
rácsonyeste kigyu'ladnak az árvaházban a 
karaoaonyfa fényei az árvák nagy örömére, 
így lesz az idén is. A karácsonyfa díszeket, 
más ajándékokat, jókarban levő, gyermekeink 
által megunt játékszerek gyűjtését már meg
kezdték sz árvaházban. Adományát küldje 
el idejében mindenki, tegyük boldoggá a 
szomorú árvák karácsonyát I

— A ZSELIZI MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 
MEGNYITÁSA. A tö.dműveléiüun kormány
• mezögaidasáti azakképzéi előmozdítására 
Zielizen két évfolyamos mezőgazdasági téli 
iskolát Állított fel, hathónapos évi tanidővel. 
Ezeknek az iskoláknak a működése nagyje
lentőségű egyrészt azért, mert modern szak
ismereteket adnak, máarA»zt pedig elősegítik 
a visszacsatolt rész öaaz 'olvadását, beillesz
kedését az anyaország mezőgazdasági terme
lési readszrrébe A zaelizi iskola első évfo
lyamát f. hó 9-én ünnepélyes keretek között 
nyitották meg, ünnepi istentisztelet után. A 
megnyitó beszédet az iskola igazgatója, 
Bírna József mondta, majd Sáska D* *zaő  al
ispán intézett beszédet az iskola 42 növen
dékéhez és a megjelent közönséghez. Az al
ispán beszédében a mezőgazdasági szakkép
zés nagy jelentőségét méltatta hazánk fejlő
désének szempontjából. Az ünnepélyes meg
nyitás után nyomban megkezdték a tanítást. 
Igen nagy jelentőségű és korszerű gondolat 
as iá, hogy az iskola tanárai nyáron meg
látogatják a növendékeket, annak ellenőrzésére, 
vájjon miként hasznosítják gazdaságukban az 
iskolában tanú lakat.

— AZ A TÉVES NÉZET TERJEDT EL 
LÉVÁN, hogy a magánfogyasztaara levágott 
sertések után is fizetendő állami illeték a 
jövő évtől kezdve. Es téves, mert az erre 
yonatkozó törvény 24 § a kifejezetten ezt 
mondja: „Nam képezi húsfogyasztás! adó 
nak tárgyát a magánszemélyek aaját házi 
szükségletére eszközölt vágás vagy ölés.“ Az 
izgálom tehát felesleges I

— KINEVEZÉSEK. Czibulka Rezső és 
Kiss Ferenc|hsvidijas mérnököket a várme
gyei államépitészeti hivatalban, kir. segéd- 
mérnökökké nevezték ki. — Vármegyénk fő
ispánja dr. Vidéki Ernőt vármegyei közigaz
gatási gyakornokká nevezte ki.

— A LÉVAI FÖLDBIRTOKKATASZTERT 
a csehek kivonulásuk a kaiméval magukkal 
vitték, ami a magyar közigazgatás munkáját 
igen megnehezítette. A szlovák hatóság most 
a katasztert visszaszolgáltatta. A párkányi 
járás vadászainak ugyancsak sikerült Ara- 
nzosmarótrói visszakapniok az annakidején 
beazede't fegyvereiket.
- HIÁNYOS A VASÜTI ÖSSZEKÖTTE- 

TÉS. Farkas Gáza drégelypalánki földbirto
kos vármegyénk közgyűlésén felpancszolta, 
hogy Balassagyarmat vidéke nincs kellően 
bekapcsolva a párkányi és lévai vasúti for
galomba s etekintetben orvoslást sürget. Léva 
idegenforgalma is erősen érzi ezt, főként 
most amidőn színtársulat működik a város
ban, nincs olyan vasutunk, amely az e'öadáa 
után hazsszállitaná a vidéki közönséget, igy 
a vidék nem veheti ki részét a szinpárto- 
lásból. így érezzük meg a közelmúltban be
szüntetett vooatjáratok hiányát. Ez orvoslást 
vár I A közigazgatási bizottság űiéséu pedig 
azt panaszolták, bogy Bevés II. osztályú ko
csi jár és a kocsik nincsenek kellően fűtve.

— AZ ÜZLETEK KARÁCSONYI ÉS ÚJ
ÉVI ZÁRÓRÁJA A kereskedelmi miniszter 
rendeletet adott ki a nyílt árusítási üzletek 
zárórájának és munkaszüneténak a karácsonyi 
ünnepekkel kapcsolatos szabályzásáról. Hét
köznapi záróra. A nyílt árusítási üzleteket 
dec. 23-ig bezárólag hétköznapokon, amennyi
ben valamely jogszabály későbbi zárórát nem 
állapit meg este 7-ig szabad nyitvatsrtani. 
A dec. 24 re eső vasárnapon a nyilt árusítási 
üzleteket 7-től d. u 6 ig szabad nyitvatsrtani. 
Ez idő alatt a szokásos sütőipari munkálatok 
is végezhetők, továbbá kizárólag zárt edény
ben és csak az üzleti helségen kivül való fo 
ayasztáara égetett szeszesitalok is árusíthatók. 
Karácsony első ünnepin, az ország területén 
lévő nyilt árusítási üzleteket — az alább 
megállapított kivételektől eltekintve — zárva 
kell tartani. A cukorkaüzleteket és a virág
üzleteket d. e. 10-től 2-ig szabad nyitvatartaoi 
Azokból a nyilt árusitási űrietekből, amelyek
ben kizárólag vagy tu'nyomóan élelmiszere
ket árusítanak, reggel 7-től 8 ig, az üzletnek 
egyébként zárvatartása mellett, tej házhoz 
szálitható és kiszo'gálható. Karácsony má
sodik ünnepén, a nyilt árusitási üzletek nyitva- 
tártása tekintetében a vasárnapi munksszfinet- 
re vonatkozó általános rendelkezéseket az 
alábbi eltéréssel alkalmazni kell: a mészáros 
és hentesüzleteket 26-án reggel fél 7 tőid. e. 
11 ig szabad nyitvatsrtani. A dec 31-ra eső 
vasárnapon azokat a nyilt árusitási üzlete
ket, amelyekben kizárólag vagy túlnyomóan 
élelmiszereket ás egyedárusági cikkeket áru
sítanak, reggel 7 tői d u. 6 ig, a cukorka
üzleteket reggel 7-től este 8 ig, a mészáros
áé hentesüzleteket 7-től d. e. fél 11-ig sza
bad nyitvatartaoi. A sütőipari üzletek a 
vasárnapi nyitvatartásra nézve általában 
megállapított időtartammal egy órával hosz- 
szabb ideig tarthatók nyitva Ugyanez idő
tartam alatt a sütőipari munkálatok is vé
gezhetők. A virágüzleteket d. e. 10 tői d u. 
2 ig szabad nyitvatsrtani. A fentebb nem 
emlitett nyilt árusitási üzletek tekintetében 
a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó álta
lános rendelkezések irányadók. Jen 1. napján 
a nyilt árusítási üzletek Dyitvatartása tekin
tetében — a sütőipari üzletek kivételével — 
a vasárnapi munkaszünetre vo latkozó álta
lános rendelkezéseket kell alkalmazni. U cá- 
kon és tereken az árusítani szokott cikkeket, 
hacsak a vonatkozó rendelkezések hosszabb 
időtartamot nem állapítanak meg, a 17-re, 
24 éré és 31-áre eső vasárnapokon a nyilt 
árusitási üzletekre megállapított időtartam 
alatt szabad árusítani.

— NŐEGYLETI KÖZGYŰLÉS. Az árva
házat fenntartó Lévai Nöegylet f. hó 14 én 
tartotta évi rendes közgyű esét 0 ferm«nn 
Árostonné ügyvezető alelnök vezetésével, 
feltűnően élénk érdeklődés mellet. Horatsik 
Pál pénztáros beterjesztette a számsdásokat 
és a költségvetési tervezetet, amit a köz
gyűlés egyhangúan elfogadott. A titkári je
lentés felolvasása után kfl ömbözö árvaházi 
ügyeket tárgyalt meg a közgyűlés. E hatá
rozta, hogy a szokásos azilveszteri jótékony 
estélyét az idén is megrendezi. Dr. Bole
mann Jánomé javasolta, hogy a Nó-sylet 
indítson tárgyalásokat az Országos Gyer

mekvédő Liga vezetőségével, annak érde
kében, hogy a Liga a lévai árvaházat vegye 
át saját kezelésébe és fenntartásába. Dr. 
Kmoskó Bála felszólalásában ezt hangoztat
ta, hogyha a Liga az árvaházat anyagilag 
támogatni kívánja, azt megteheti anélkül is, 
hogy az árvaház ielenlegi önál óságát fel
adói kényszerülne. Egyébként sem látja cél
szerűnek e hatvan éves intézmény jól bevált 
önállóságának és szabad rendelkezési jogá
nak megszüntetésit. A lévai árvaházat a Lé
vai Takarékpénztár jóvoltából mig akkor 
alapították, amidőn más városokban a szo
ciális gondoskodásnak még hire aem volt. A 
lévai és vidéki társadalom, amely az árva
házat mindég szeretetével övezte körű1, ez
után sem fogja levenni róla támogató kezét. 
A felszólalás után a közgyűlés egyhangúan 
az árvaház önállóságának további fenntar
tása mellett határozott. A közgyűlés jegyző
könyvi köszönetét mondott Mslferber Aran
kának az árvaház érdekében kifejtett mun
kálkodásáért. Végül az ügyvezető elnöknő a 
mintegy ötven árvát ellátó árvsházat a höl
gyek és az egész társadalom további meg
értő is segítő szeretetébe ajánlotta.

— VITÉZ JAROSS ANDOR BARSBESSÉN 
Bsrsbesse község orszígzöszlómúvet léteii- 
tett, amelynek ünnepélyes felavatása folyó 
hó 20-án déli 12 órakor lesz. Az ünnepi be
szédet vitéz Jaross Andor miniszter mondja 
Az ünnepélyen megjelennek még dr. Szilassy 
Bála államtitkár, gróf Rávay István, az Egye
sült Magyar Pírt ügyvezető elnöke, Kocsor 
Gyula föiipán, Sáska Dstsö alirpán, Thuró- 
czy Károly, a verebélyi járás föszoigabirája, 
akiket Barsbesso és Pózba községek disz- 
polgáraivá választott s az erről szóló okleve
leket ezalkalommal adják át díszközgyűlés 
keretében.

— A VASÚTI TOLATÁS KÉRDÉSE. 
Húsz éve küzdünk a lévai vasúti pályaudvar 
kocsirendezéaének mai rendjzere ellen. Ett 
a kérdést most ismét napirendre keli tűzni. 
A MÁV. még a háború előtt rendezni akarta 
ezt az ügyet, de közbe jött a világháború 
és a rendezés elmaradt. A helyzet ma as, 
hogy a tolatáa az országúton keresziü vo
nuló sínpáron folyik, igy naponta többizben 
elzárják a forgalmai országutat a forga’om 
elöl. Amidőn a vasutat építették, a sínpár 
még a városon kivül volt, de azóta a város 
fejlődött, igy ma már a tolatás a városban 
folyik. A sir p iron túl egész városrész épült, 
ahol sok munkás lakik. M ’gtörténik, hogy a 
munkások délben haza akarnak menni él a 
tolatás miatt 20 25 percig kell várakozniok 
az u’testen, noha egy órakor már benn kei! 
lenniök a városban. — K.vánatos lenne 
iyenkor a várakozók előtt wgy-két percre 
megnyitni a sorompót, mert az igy elfec«é- 
reit idő je'entős gazdasági veszteséget jelent 
évente. E t az gügyét a vasúti igazgatóság 
figyelmébe aján juc.

— VÁRMEGYÉNK 1939 ÉVI KÖLTSÉG- 
VETÉSÉT a be úgymiaiszter jóváhagyta ts a 
vármegye pótadó száz siókat Lóvá megyei 
városban 15 száza'ékbm, a nagy és kis
községekben pedig 18 2 százaiétbtn Alapí
totta meg. A mar előzőén kivetett 26 szá
zalékos varmegyei pótadó mikénti rendezése 
ügyében a párkányi m kir. pénzügyi hitó
ság, illetve «z illetékes kir. adóhivata ok 
fognak intézked i.

— MEGHÍVÓ. A volt csehszlovákiai Országos 

Magyar Gyermekvédő Egyesület lévai szer
vezete d cember 19 én délutáu 4 órakor a 
C sinóban közgyűlést tart, melyre tagjait 
tisztelettel meghívja. A vezetőség nevében, 
Dr. Habart P i né ügyvezető alelnök.

CSODA-DAUERT csináltasson BARJQS 
hölgyfodrásznáí Léván. Áramnélkül gyönyörű.

CSALÁDI BOTRÁNY nem lesz a családban, ha 
Kovács fodrásznál szolgálják ki Tudatom a n. é. 
közönseggel, hogy üzletemet a főutra (a Schoeller 
malommal szemben) helyeztem át, kibővítve női 
fodrászattal, ahol a legmodernebb gépek s Buda
pesten kitüntetett, dijat nyert munkaerő áll a n. é. 
közönség rendelkezésere A női teremben borravaló 
nincs.
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— KI VESZTETTE EL ? Egy liláit kosár 
és négy drb. kufci a rendőrkapitányság pénz
tárában igazolt tulajdonosa által átvehető.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK. Puskár István Oszlanyecz Mária 

leánya Adél, Jancsiar László Koklesz Emília fia Ma
rián Ferencz, Kollár József Hradilek Aranka fia Jó
zsef Sándor, Dulai János Bircsák Mária leánya Éva 
Mária, Pisky József Móricz Mária leánya Márta.

HÁZASSÁG. Tóth Kálmán ref. Kurucz Rozália r- 
kát. Meliska Péter r. kát. Dóka Jolán ref.

HALÁLESET. Orsós János 9 éves. Zsidó Ernöné 
sz. Szűcs Rozália 46 éves, Schőn Bernát 54 éves, 
Hármán András 79 éves.

Köszönetnyilvánítás.
Köszönetét mondunk Papp Etek, Szilassy 

Aladár, dr. Ajtay Béla, Tripiska Oyu|a, Va- 
rannay Sándor, Vatzek István. Andrássy Fer
dinand, Akúcs László. Sümegh Lajos, Németh 
Lajos és Kriek Jenő uraknak, akik szives 
adományaikkal lehetővé tették három árva 
gyermek továbbtanulását. Isten fizesse meg 1

Gyászköszönet.
Ezúton mondok hálás köszönetét mind

azoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta 
alkalmával mély fájdalmamban részvétükkel 
felkerestek és öt utolsó útjára elkísérték.

özv. MÁTÉ LAJOSNÉ.

NYILTTÉR*)

Felhívás.
Felkérem azokat, akiknek Paldauf Antal 

kalászi kereskedővel szemben követelésük van, 
hogy azt az átvevő „Kalászi fogyaszt, és érték, 
szövetkezettel" 8 napon belül közöljék.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget 
a Szerkesztőség I

I I ápolónő állást keres. Báli u. 8Ügyes szám. U62

Munkanélküliek,
lékünket megküldjük, „KRÁMER" naptárkladóhlvatala, 
Budapest, Nagymező u 46,

KARÁCSONYRA
AZ IDÉN

FRASCH
NYAKKENDŐT

Léva megyei város Polgármestere.

9683-1939. II-Ba. szám.

Tárgy: Lóosztályozás Léva város területén.

Hirdetmény.
Felhívom a lótulajdonosokat, hogy a három 

éves és ennél idősebb lovaikat a Léván 1939. 
évi december hó 18-án, hétfőn reggel 8 óra
kor a vásártéren tartandó lóosztályozáshoz 
különbeni következmények terhe mellett ve
zessék elő.

A lovakra vonatkozó marhalevelek is ok
vetlen elhozandók. Az egy lóval biró tulaj
donosok ezen lovukat szekérbe fogatolva, a 
több lóval bírók pedig két lovanként egy-egy 
szekérbe (személykocsiba, lapos tárkocsiba) 
fogatolva kötelesek elővezetni.

Léva, 1939. évi december hó 15-én.
Léva m. város polgármesteri hivatala.

Felhívás I
Felhívom Freund Arthur lévai vendéglős 

hitelezőit, hogy követeléseiket nálam 8 nap 
alatt jelentsék be, mert ellenkező esetben az 
üzletet átvevő ügyfelem azokért felelősséget 
nem vállal.

Léva, 1939. évi december 15-én.
Dr. NAGY BÉLA 

ügyvéd.

SPORT
A LÉVAI LEVENTÉK tornász-szakosztálya 

Fialka Géza alezredes parancsnok, Pelle Jó
zsef országos művezető és Várkonyi József 
tanár, föoktató vezetésével az elmúlt pénte
ken igen szép jelvényszerző versenyt rende
zett a polgári iskola tornatermében, amelyen 
Pellén kívül megjelent Budapestről az Orszá
gos Torna Szövetség kiküldötte is, aki a pon
tozó birói tisztséget töltötte be. A verseny
tornászok a következők voltak : Takács Ti
bor, a BBTE sokszoros országos bajnokcsa
patának tagja, Chudik József, a BBTE 1939. 
évi bajnoka és Gaál Sándor főiskolai bajnok.

A nyolcvan főnyi leventecsapat felvonulá
sával kezdődött a verseny, majd a Hiszekegy 
után egy tornász Ábrányi Emilnek a tornáról 
irt költeményét szavalta el. Ezután Fialka 
Géza alezredes mondott megnyitó beszédet a 
leventeintézmény fontosságáról. Példával bi
zonyította, hogy Kárpátalján az öthetes újon
cok milyen kiválóan állották meg helyüket és 
ez nagyrészt annak is volt köszönhető, hogy 
előzőleg már a leventekiképzésen átmentek. 
Hivatkozott a finn testvérnemzet küzdelmeire. 
A finnek nemcsak a sportban és a kultúrá
ban állják meg a helyüket, hanem mint harc
ban edzett kiváló katonák, a sokszoros túl
erővel szemben is. További kitartásra buzdí
totta a levente ifjúságot. A jelvényszerző ver
senyzők névsora: 1. Csókás Albert. 2. Füry 
Ferenc, 3. Ifkovics Sándor, 4. Kovács Sán
dor, 5. Kicsko János, 6. Kurcsinka Pál. 7. 
Kurcsinka Vilmos, 8. Nemcsok Gyula, 9 Ora- 
vecz Ferenc, 10. Pataky Tibor, 11. Peti ás 
Ferenc, 12. Szarka Sándor, 13. Szlehlik László,
14. Szkladan János, 15. Verebes János. — A 
kisebb korcsoportból: Hármán István, Le- 
hoczky István, Lehoczky Pál, Torna Vilmos. 
Átmeneti csoport: Csik Lajos. Krencsan Fe
renc, Krizsanovics László, Kovács Jenő, Sípos 
Béla, Samu József.

A verseny után a Torna Szövetség kikül
dötte köszöntötte a versenyzőket, majd dr. 
Lehotzky Brúnó polgármester osztotta ki be
széd keretében a dijakat Rámutatott a spor
tolás fontosságára a mai időben, hogy már 
ifjúkorban hozzáedződjenek az étet nehéz 
küzdelmeihez. Szintén a finn népet állította 
példaképül az ifjúság elé, kiemelte, hogy a 
finnek inkább a harcot választották, mint a 
behódolást. A Himnusz eléneklésével ért véget 
a verseny.

A lévai tornászok rövid idő alatt kiválóan

HARISNYÁT, KEZTYŰT, ÚRI ÉS NŐI 
FEHÉRNEMŰT,

FINOM KÖTÖTT ÁRUT

FRASCH
A JÓ MINŐSÉGEK SZAKÜZLETÉBÖL 

MUSSOLINI U. 5. SZ.

fejlődtek és ha az eddigi lelkes kitartással 
fognak tovább is dolgozni, akkor nagyobb 
versenyeken is sikert fognak elérni. A leven
ték oktatásában és a verseny szakszerű meg
rendezéseken nagy része van Szénássy Sán
dor kö - >arancsnoknak, Szobi Endre, Szi
lien y G> a és Szabó Vilmos főoktatóknak 
és az egész oktatói karnak. Reméljük hogy 
a jól sikerült kezdet után egy nagyobb be
mutató versenyre is sor fog kerülni a tél 
folyamán.

A Bars rádió-műsora
Állandó műsorszámok hétköznapokon 

Budapest I műsorán :
6.45 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 Ref. istentisztelet 11 Rk. mise és szentbeszéd
12.30 Hangverseny Zenekar 13.45 Hirek 14 Hang
képek az LTC Prága—BKE jégkorong mérkőzésről
14.25 Hanglemezek 15 A mezőőrök növényegészség
ügyi teendői 15.45 Szalonötös 16.30 Széchenyi uta
zásai 17 15 Fémmunkások Dalárdája 17.25 Magyar 
önismeret 17.50 Hazánk jótevői a pápai trónon 18.20 
Rácz Aladár cimbalmozik 18 45 „Mohamed sírjánál"
19.25 Hans Grohmann hegedül 19.55 „A bosszús 
nap" — csevegés 20.15 Sporteredmenyek 20.25 Teli 
vigasságok 22.10 Tánczene 23.20 Kurina Sírni ci
gányzenekara.

Hétfő
BUDAPEST. 12.10 Eugen Stepat balalajkazene- 

kara 13 30 Rendőrzenekar 16.15 Diákfélóra 17.15 
Látogatás a pécsi honvéd középiskolai nevelőinté
zetben 17.50 Magyar nótaest, Balázs Kálmán ci
gányzenekara muzsikál 18.50 „Nevelés és nemzet", 
Makkai Sándor dr. és Nagy Géza vitája 19.25 Gé- 
czy Barnabás zenekara tangókat játszik 19.40 Az 
Operaház zenekara 20 50 Magyar önismeret 22.10 
Mursi Elek cigányzenekara 23 25 Tánclemezek.

Kedd
BUDAPEST. 10.45 Divattudósitás 12.10 Herszlé- 

nyi Bálint zongorázik 12 55 A pécsi tar.itóképző in
tézet énekkara 13.30 Lovászi Ferenc cigányzenekara
16.20 Légvédelmi előadás 17.15 Régi népszerű film
számok 18.10 Szalonzene 18 40 Magyar önismeret
19.30 „A Rajna kincse" opera 23.20 Hanglemezek.

Szerda
BUDAPEST. 10.15 Gyermekdélelőtt 12.10 Hang

lemezek 13.30 Honvédzenekar 17.15 Lakatos Tóni 
és Misi cigányzenekara 19.10 Magyar önismeret
19.25 Zongorahangverseny 20 Tragédia öt felvo
násban 22.10 Szalonzene 23.20 Bura Sándor ci
gányzenekara muzsikál.

Csütörtök
BUDAPEST. 12 10 Lenhardt Gizella énekel 12.55 

Szabó Sándor hegedül 13.30 Veress Károly cigány
zenekara 16.15 Háztartási tanácsadó 17 15 Földmű
velésügyi előadás 17.45 Szalonzene 18.40 Magyar 
önismeret 19.30 Az Operaház előadása 23.25 Csorba 
Gyula cigányzenekara.

Péntek
BUDAPEST. 12.10 Beszkárt-zenekar 13.30 Sza

lonzene 16.15 Rutén népdalok 17.15 Hanglemezek
18 A világ első műsorközvetitője, hanglemezekkel
19 Sporthírek 19.25 Suki Tóni cigányzenekara 19.50 
A OKI előadása 20.15 Magyar önismeret 20.20 Ka
rácsonyi ünnepély a Mária Terézia laktanyában 
21.15 Versek Erdélyről 22.10 Dohnányi Ernő és 
Zathureczky Ede zongora-hegedű szonátákat ad elő
23.20 Magyar és külföldi tánciemezek.

Szombat
BUDAPEST. 10.15 Ifjúsági rádió 12.10 Heimann 

Sándor jazz-zenekara 13.30 Hanglemezek 16.15 Ka
rácsonyi mese 17.15 Oláh Ferenc magyar nótákat 
énekel, kiséri Farkas Béla cigányzenekara 18.10 A 
Rádió postája 18.40 Ketzongorás műsor 19.25 „Bé
kesség a földön" hangjáték 20.45 Magyar önisme
ret 20.50 „Betlehemi csillag", karácsonyi kantáta
23.20 Pertis Pali cigányzenekara.

FRASCH-tól
KARÁRÁCSONYRA

EGY ELEGÁNS

FÉRFI - KALaPOT
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Kalapokat,
üzletbutorokat, állványo
kat, falbaépithetö szekré
nyeket olcsón kiárusit :

AURORA
kalapszalón — Léván.

!/■ '1 ' kézügyességü fiú tanulónak fel-
iMVdIU vétetik Budaváry Aladár fog-
technikus laboratóriumába. 1460

Dorogi brikettszén plom
báit zsákokban kapható :Diókoksz.

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

I I - lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
liaZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

r . I • • iratairól, az eredetivel
■ OtOKOpiat egyenlőt azonnal készít
Foto Rusznák, Léva. 1370

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

Ml házban, az épülő járásbirósági
URK- épülettel szemben 2 irodahelyi

ség központi fűtéssel január 1-től kiadó. 
Ugyanott irodai bútorok eladók. 1428

Jó házi koszt
Megtudható : Koháry u. 27.

abonensek el
fogadtatnak.

1446

Gr f xx vidékre egy ügyes, szorgalmas 
rOjHO szobalányt keres. Azonnali be

lépésre. Cim a kiadóban. 1449

Tekintse meg a

STÜHMER

CSOKOLÁDÉ GYÁR
fióküzletének látványos 
karácsonyi kirakatát!

Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nőegylet október 

hóban a következő adományokat kapta:
Özv. Borc««ányi Béláné 1 kosár őszibarack; 

Schwarcz.er Sándorné Dobogó 1 kosár hagyma és 
1 nagy kosár zöldség ; Braun József 1 mázsa tű
zifa; Tulassay Sándor 1 kosár alma; Dr. Szekfű 
Jenöné Bpest 10 Pengő ; Molnár Lászlóné I kosár 
szilva ; Novotny Mária 1 kosár szilva; Csekey Já- 
nosné 2 kosár szilva ; Zsiak Sándor 5 Pengő; Po- 
korny Árpádné 18 drb tálca kendő kézimunka anyag; 
Denk János 30 darab ingyen mozijegy ; Hidasi Pál 
1 drb fonott kalács; Puksa Vilmosne Vámosladány
1 drb kacsa ; Sándor Károly Bpest 5 pengő.

November hóban :
Boros Béla 1 napi ingyen autó adományok be

szállítására.
A gyékényesi jóemberek adománya: 20 kg liszt, 

20 koszorú kukorica, 40 kg krumpli, 30 kg bab, 12 
tojás, 1 és fél kg mák, 1 drb csirke, 2 drb kacsa,
2 kg szőlő, 4 kg alma és 3 pengő.

Felsőgyőrödi jóemberek adománya: 20 kg búza,
3 kg liszt, 5 koszorú kukorica, fel zsák krumpli, 
11 kg bab, 6 drb csirke, 2 drb liba, 1 drb kacsa,
1 kosár dió, I kosár alma.

Alsógyörödi jóemberek adománya: 4 kg búza, 8 
koszorú kukorica, 25 kg krumpli, 8 drb tojás, 10 
kg lekvár, 5 drb csirke, 2 drb liba, 2 drb pulyka 
és 10 kg alma.

Alsópéli jóemberek adománya: 7 zsák krumpli.
Kálnai jóemberek adománya: 20 kg búza, 5C kg 

liszt, 10 zsák krumpli, 50 kg bab, 123 drb tojás, 1 
fazék lekvár, 4 drb káposzta, I drb kacsa, fel kg 
dió, I kosár alma és 21.34 Pengő.

Hörömpöli Imre 1 napra ingyen teherautó az ado
mányok beszállítására.

Zsemléri jóemberek adománya : 80 kg búza, 25 
kg liszt, kukorica 3 q, krumpli 1 q, 25 kg bab, 30 
drb tojás, 1 liter mák, 2 kg lekvár, I koszorú hagy
ma, 1 drb liba, 3 drb kacsa, 20 kg alma és 5 Pengő.

Garamszentgyőrgyi jó emberek adománya : 2 ko
sár búza, 17 kg liszt, 60 kg kukorica, 48 kg krumpli 
64 kg bab, 14 drb tojás, 1 liter mák, 2 kg aszalt 
szilva, 1 drb csirke, 1 drb liba, 3 drb kacsa, 2 ko
sár alma és 8.10 Pengő.

Endrédi jóemberek adománya : Rozs 30 kg, 20 
kg liszt, 40 kg kukorica, 2 zsák krumpli, 7 kg bab. 
25 drb tojás, I üveg méz, 2 kg hagyma, 3 drb 
csirke, 1 drb kacsa és 2.80 P.

Kistőrei jóemberek adománya: 40 kg liszt, 25 kg 
kukorica, 30 kg krumpli, 1 nagy kosár bab, 10 drb 
tojás, 1 kg hagyma, 15 dkg szalonna, negyed kg 
zsír es 4.60 P.

Bajkai jóemberek adománya: 8 kg liszt, 15 kg 
kukorica, 30 kg krumpli, 10 kg bab és 4 drb tojás

Kovács András 1 napi ingyen autó az adományok 
beszállítására.

Kiskéri jóemberek adománya: 30 kg búza, I q 
60 kg liszt, 50 kg kukoricadara, 3 zsák krumpli, 
40 kg bab, 15 drb tojás, fél kg mák, 2 fej káposzta,
2 drb csirke és 1 kosár szőlő.

Sírba Viktor V-Ladány 1 zsák liszt Vámosladá
ny i jóemberek adománya: 20 kg liszt. 3 zsák 
krumpli, 10 kg bab, fél kg cicer, 15 drb tojás, fél 
kg mák, 2 drb csirke, fél kg dió, 1 kosár alma és 
4.18 P.

Varsányi jó emberek adománya: 35 kg liszt, 3 
zsák krámpli, 10 kg bab, 7 drb tojás, negyed kg 
mák, 1 koszorú hagyma, 1 drb kacsa, 1 kosár alma 
és 4.93 P.

Óvári jó emberek adománya : 15 kg liszt, fél zsák 
krumpli, 4 kg bab, 17 drb tojás és 4.33 fillér.

Csánki jóemberek adománya: 15 kg liszt, 1 ko
sár krumpli és 2 kg bab.

Knapp Igtiácz 24 drb mosdo szappan, 12 fogkefe 
és 17 drb fésű, Dobroviczky János 17 drb füzet, 
30 drb rajzfüzet, 60 drb ceruza, 40 drb körző;
N. N. 3 pengő, Hóna Jánosné Varsány 1 kosár alma.

Fogadják a nemesszivü adakozók az árvák nevé
ben hálás köszönetünket.

OFFERMANN ÁGOSTONNÉ 
alelnöknő.

Eötvös utca 15 számú 
vebbet Újtelep

ház eladó. Bő
ik utca 8. 1426

c ■ '■! ' " x állandóanbajattermesu mez kapható 
kilogrammonként 1.40 P-ért, Dobó utca 15. 
Ugyanott oki. tanitó tanulók házitanitását 
vállalja. 1434

1/ I - utca 60
IxOnary méteren 
10x5 rn-en cserépfedelü 
lábú ól eladó.

szám alatt egy 9x6 
cserépfedelü pajta, 

sopa és egy hármas 
1435

Ü| .1 I ■ - | lakás Báti u.zlethelyisegek, 2.sz. és rak- 
tárhelyiség Zách u. 1. sz. alatt kiadó. 1436

I ócska vasat, rezet, ólmot, ron-
V 6SZ6K gyot és csontot magas áron.

Herczog Lipót. 1451

szalon-garnitúra, valamint 1 cinnle- 
mezből készült fürdőkád, helyszűke 
miatt 50—30 pengőért eladó.
Cim: Damjanich utca 1. sz. 1456

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda !

Vadászfegyverek és tölté
nyek, kerékpárok, varró
gépek, gramofonok és 
lemezek, legújabbfelvételek 
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.

r

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.

Karácsonyi vásár ! 
KERN TESVÉREK — 
RADIÓKOZPONT 
villamossági és műszaki üzletében — Léván. 
Alapitva: 1881. — — Állapítva: 1881.

A legszebb ajándék :
a modern RÁDIÓKÉSZÜLÉK elek
tromos gramofon-dalszekreny, vil
lanyvasaló és főzőlap — villamos 
főzőkészülék és tűzhely, kávé-, tea
főző es forraló edény, testmelegitő 
párna, hösugárzó es magaslati nap
fény-pótló készülék, villamos por- 
szivógep, stb

Tekintse meg karácsonyi ki
állításunkat Mussolini utcai uj 
üzlethelyiségünkben !
(Nyitrai és Társa könyvkereskedése mellett).

Minden házba 
tudást, — 
miden házba 
rádiót I
Napi 8 fillérért hajnaltól 

éjfélig tartó szó
rakozást nyújt 
a RÁDIÓ!



Megyei képviselőt 
keres
nagyteljesítményű kerékpár és 
zseblámpa elemet és rádióanódot 
gyártó budapesti gyár, kinek át
adná képviseletét és bizományi 
raktárát. Kereskedelmi ügynökség 

vagy oly cégek, kik a megye területen állan
dóan utaztak, küldjék be referenciákkal ellá
tott ajánlatukat „BONITÁS- jelige alatt — 

Harsányi Hirdetőbe, Budapest, V. 
Zsitvay Leó u. 16. szám.

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

ORIENT a
December 17-én 2 órakor (fill. hely.)

4—6 és negyed 9 órakor

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!

December 18—19—20 hétfőn, kedden 
és szerdán 6 ó. (fill. hely.) */»  9 ó.

CSODÁLATOS

S Z E R E L E M

Rossz világításnál a szeme bánja íF 

az ágybanolvasást — de kéznél 

a segítség; egy jól elhelyezett, 

ragyogó fényű

TUNGSRAM/. 
® iwírJ

KARÁCSONYRA
legszebb ajándék

MUSICA
KIS-PIANIN Ó

Értékes! — ízléses! — Praktikus!
Eladási termek :

B-pest, VII., Erzsébet-körut 43. (Royal)

MINDÉG

ÓRA ÉS ÉKSZER
volt a legkedveltebb

KARÁCSONYI AJÁNDÉK

Legelőnyösebben szerezhető be 

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

Legszebb karácsonyi és újévi 
ajándék a

RÁDIÓ
nagy választék :
BARANYA TESTVÉREKNÉL
Léván, Horthy Miklós-út 13. sz.

Nagy karácsonyi vásár I
»• **,'  ** i

A M. Kir. Áll. Borpincészet borai:
Alföldi asztali, Kadarka, Rizling, 
Vaskuti kadarka, Kecskeméti rizling, 
Csengődi rizling, Szemelt rizling, 
Zöldszilváni, Hárslevelű, Leányka, 
Badacsonyi, Csopaki, Csemege fe
hér és vörös. 1 literes palackokban.

Élő balatoni halakra kérek szi
ves előjegyzéseket.

Gschwind-fél gyár nagykőrösi főzdé- 
jéből barack, cseresznye, boróka, 
szilva és törköly párlat.

Szaloncukorkák, csokoládés kolek- 
ciók, üvegdiszek nagy választékban.

VANGER MIHÁLY
fűszerkereskedő, Léva.

IM ~ H

Egy olasz nyári éj története. 
Főszereplők: Gustav Frőhlich, Jenny 

Jugo. Fox híradó. .

Előkészületben: Elsőrendű karácsonyi 
műsorunk:

Címzett ismeretlen
Szenzációs magyar zenés vígjáték, köz

kedvelt színészekkel. Főszereplők: 
Ágai Irén, Ráday Imre, Kabos Gyula

Magyar világhiradó.

j Karácsonyfa kapható.

Szives pártfogást kér:

Uhrik Géza üzletvezető.■

Ne törje fejét hol szerzi be ka
rácsonyi meglepetéseit, gon
doskodott már mindenről a

HANGYA
FÜSZERÁRUHÁZA.

Pezsgő, bor, likőr, fűszer, 
csemege és háztartási cik
kek eladása.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


