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Ha a szent éjszakán leszáll az 
égből a földre a karácsonyi angyal, 
vájjon hol találja meg helyét ? A 
szárazföldön borzalmas szuronyer
dők merednek, a tengereken vesze
delmes aknák úsznak, a levegőben 
a modern idő egyik legnagyobb, de 
egyben egyik legkegyetlenebb tech
nikai csodája, a repülőgép vadászik 
emberi és tárgyi célpontokra.

Szegény angyal, Isten békehir- 
nöke, jaj de nehéz a te feladatod 1 
Hol találsz vájjon most olyan pász
torokra, akiket még nem öltöztet
tek katonaruhába, akiket mennyei 
fényességed elkápráztatna, isteni üze
neted megindítana s hangod örök 
zenével telítené meg lelkeiket.

Ha mélyen elszomorodva a világ 
mai állapotán, visszaszállsz az égbe 
és jelented az Istennek, hogy hiába 
tolmácsolod az embereknek a Nagy 
Üzenetet s még mindig nagyon so
kan vannak, akik nem hallgatnak 
rád, nem fog az embereken a jó 
tanács most sem: vájjon mit fog 
szólni hozzá az Egek Ura ?

Csaknem kétezer éve jár le a 
földre az égi követ, a legnagyobb 
hatalom diplomatája, azzal a meg
bízatással, hogy közvetítsen az égi 
és földi hatalom között, de ered
ménytelen a jóakaratu munkája.

Végtelen a Te türelmed Uram, 
mert a sok eredménytelen kísérlet 
után sem küldesz demarsot, hanem 
határtalan türelemmel várod, mig 
észretérnek a templomrombolók. Ez 
a mi nagy reménységünk 1 Milyen 
sivár és kilátástalan lenne az em- 
beii élet, hogyha az Örök jóság 
nem jelentkezne a világ előtt min
den évben karácsony szent miszté
riumában, nem dobná felénk palást
ját, mondván, ebbe kapaszkodj bele 
remegő emberiség és meg vagy 
mentve örökre a világi, földi vesze
delmektől. Az én palástom alatt 
mindannyian megbújhattok és szi
veteket megmelegithetitek, akik bi
zakodtok, reménykedtek és hisztek 
az én országom királyságában.

Karácsonykor az Ég üzen a Föld
nek az angyali követ utján : Dicső
ség a magasságban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaratu embe
reknek I Mi magyarok a világban 
szerte hangzó ágyuk dörgésén ke
resztül is meghalljuk a karácsonyi 
szózatot és imádkozunk valóra vá
lásáért. A magyar lélek megfürdik 
karácsony üdítő fényében és meg

erősödik tőle; megtelik hittel, re
ménnyel, szent malaszttal és szent 
bizakodással, felemelő és erősitő 
érzésekkel. A magyar nemzet, amely 
lehajtott fejjel járja a külön ma
gyar ádvent várakozástól terhes út
ját, hiszi és tudja azt, hogy el fog 
érkezni a beteljesedés ideje, amit a 
magyar próféták hirdettek, éppen 
úgy beteljesedik a jövendölés, amint 
a bizó reménykedés várakozása sem 
volt hiába való kétezer év előtt s 
megszületett a Messiás.

A Messiással megszülett a sze
retet, a szeretet pedig igazságot 
kíván. A magyar nemzet a szeretet 
és az igazság után eped. A magyar 
igazság mint mécses gyenge fénye 
lobbant föl a világ szeme előtt, de 
minél jobban tápláljuk szivünk vé
rével, lángja annál hatalmasabb erő
vel sugárzik szét minden felé. Az 
igazság tüze nagyon éget s a fény 
sajátosságából származik, hogy min
den kis résen behatol. Beszűrődik a 
lelkekbe és az igazság fényének 
melegétől feltámadó lelkiismeret nem 
elégszik meg a bűnbánó penitenci- 
ával: a lélekmardosó bűnt jóvá kell 
tenni, hogy elérkezzék a lelkek 
megnyugvásának ideje.

A kétkedés nyomasztó érzése el
szállt a magyar telkekből, mindenki 
látja és érzi, hogy Isten nem vette 
le rólunk gyámolitó kezét, a ma
gyar igazság mint tündöklő nap 
ragyog a világ firmamentumán és 
a nép, amelynek megjelenése ezer 
év előtt ijedelmet okozott Közép- 
európában, ma büszkén róhatja fel 
történelme lapjaira, hogy tudatosi-

Karácsonyi nyugalom a határon
lamrnnyi uj és egészséges határreviziót kö
vetel, most mindnyáján vissz*  akarnak Ma
gyarországhoz kerülni.

Nap-nap után a faluk utcéi röpcédulák tö
megével van tele. Az ember nem tudja nézni 
meghatóddá nélkül azt a heroikus küzdelmet, 
melyet a túloldali lakosság ■ szabadságáért 
folytat. A szlovák rendőrhatóság valóságos 
hajtóvadászatot rendez a röpcédulák terjesz
tői ellen, itt is ott is döhösen szedték le és 
kspartatják össze a kiragasztolt röpcédulákat. 
De mit használ ez, amikor egy helyett más
nap újabb száz sikolt, vádol a házak falain 
és fák oldalán. És áruló vagy besúgó eddig 
még nem akadt közöttünk — mondja az 
egyik jóképű gazda, aki végigkísért az elé
gedetlen községeken keresztül.

A határszéli magyar falvak pedig öröm
mel és lelkesedéssel várják a szomszédos 
testvérek .visszatérését. A határon mindenki 
megvan győződve arról, hogy a kívánság

Szántó község kemény sorsa és súlyos 
helyzete égő sebként gyötri a határszéli la
kosságot. Hónapok óta tart a derék szántóiak 
küzdelme községük szebb, boldogabb jövő
jéért és a lakosság biztos kenyeréért. Egy
két ember kivételével az egész község visz- 
szaakar térni mihozzánk, mert csak igy lát
ják biztosítva sorsukat. Tárgyi és érzelmi ér
vek egész sora támogatja a lakosság jogos 
kívánságát. Az illetékes tényezőknek nem le
het süket fülekként elzárkózni a kérdés igaz
ságos és méltányos megoldása elől.

A szántóiak mozgalma már túl nőtt köz
ségük határán. A határmelletti szomszédos 
községek egymás után csatlakoznak az elé
gedetlen Szántó mellé. Alkalmam volt a na
pokban ezekben a községekben elbeszélgetni 
az emberekkel. Megállapítottam, hogy nem
csak Saántó, de a két Bortö, Kereskény, 
Horhi, Dalmad és a többi határszéli község 
is mind elégedetlen mostani helyzetével. Va- 

tani és elismertetni tudta a világ 
előtt küldetésszerü hivatását a Du- 
namedencében s hogy történelmi 
feladatát maradék nélkül teljesiteni 
tudja, ahoz szükség van egy erős 
és megelégedett, boldog Magyaror
szágra.

A betlehemi csillag ragyogása azt 
példázza a világnak, hogy az ár
mány sötétsége nem nyomhatja el 
örökre az igazság fényességét, a 
gyűlölet és önzés nem gyűrheti le 
az igazság után sóvárgó szeretet 
erejét, amellyel Krisztus ajándékozta 
meg a világot s keresztre feszittette 
magát, azért, mindörökre tudja meg 
az egész világ, hogy az igazi sze
retet milyen áldozatra képes. És a 
gyűlölet üvöltő örömmel ütötte bele 
a szegeket . . .

Magyarországot is megalázták, 
keresztre feszítették és ecettel itat
ták, krisztusi szenvedéseken ment 
keresztül. De a szenvedések lelke
inket magasra emelték, a közösség
érzetet kimélyitették, közelebb vit
tek bennünket Krisztushoz s embe
ribb emberekké váltunk a szenve
dések tisztitó tüzében, azért kará
csonyi hittel hisszük, hogy a mes
terségesen szított gyűlölet fellege 
eloszlott hazánk egéről, hogy he
lyet adjon a világ megértésének s 
rokonszenvének. Elérkezett a belá
tás ideje és a világ közvéleménye 
egyszeresük össze fogja hívni a 
a számonkérő széket . . .

A betlehemi csillag ragyogása 
megerősít nemzeti hitünkben tel
jesebbé teszi reménységünket. Ka
rácsony szent misztériumában eggyé 
olvadva örvend a magyar nemzeti 
lélek a szeretet ébredése felett, 
amely az igazság és a béke leg
erősebb fundamentuma.
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rövidesen |sljesü|ni fog. A Ltvs-Ipolyság át
térőn mind két oldalon egyet akarnék az 
emberek : Cutolják vissza Magyarországhoz 
szokat a községeket, amelyeknek az életük 
Magyarország nélkül el sem képzelhető éa 
nem is lehetséges. így ahogy most van a 
határ, ciak a keserűség és nyugtalantág nö
vekedik.

.Nyugodt fejlődésre van szükségünk — 
mondtak a szántóisk. Mit lehetne itt csinálni, 
ha a mértékadó tényezők el nem záróén k 
féltékenyen a világ elöl. Van olyan ásvány
vizünk, amelynek párja messze vidéken nincs. 
És nem tudunk vele mit csinálni. A község 
lakossága még fuvarral sem tud rajta keresni, 
mert hová és kinek szállíthatnánk ? Világhírű 
fürdőnk lehetne, ha lenne szivük a vezetőink
nek."

I;y is van ez. Ssántó község ma haldok
lik. Az egészséget vérkeringése el van mes
terségesen vágva. Stive nélkül, Láva nélkül 
nem tud ez a község megélni.

Hí szántó visszakerülne, hatalmas virágzó

AZ EGYETLEN MAGYAR UT
Irta: Vitéz JAROSS ANDOR tárcanélküli m. kir. miniszter

Több mini egy esztendeje már hogy 
a felvidéki magyarság visszatért a 
magyar politikai életbe. Ami azt is 
jelenti, hogy magával hozta a meg
nagyobbodott magyar életbe mindazt 
a politikai, gazdasági és kulturális 
tanulságot, amely húsz esztendőn ke
resztül megtartója volt kisebbségi sors
ban. Olyan tanulságok ezek, amelyek 
nemcsak egy kisebbségi nép életét 
tudták megőrizni az ellenséges politi
kai környezetben, de amelyek okvetle
nül, mint rendkívüli értékes erők: 
alakíthatják és formálhatják az egye
temes magyar életet is

Melyek ezek a tanulságok ? Mi az 
az örökség, amit a felvidéki magyar 
nép a kisebbségi sorsból áthozott ma
gával az önnátló és független magyar 
életbe ?

Elsősorban a mi sajátos nemzet
felfogásunkra kell gondolni. A ki
sebbségi ember — a Felvidéken, ép
pen úgy, mint Erdélyben, vagy Ju
goszláviában, — egészen uj nemzet
felfogást alakított ki. Ezt a folyamatot 
a kisebbségi politikai sors és a ki
sebbségi magyarság társadalom-átala
kulása okozta. Elsősorban ez az 
utóbbi, ami annyit jelent, hogy ki
sebbségi sorsban, az egyes társadalmi 
osztályok egymáshoz közelebb kerül
tek, a társadalmi osztályfalak lecsi
szolódtak és a magyar nép egységes 
testté kovácsolódott a közös megpró
báltatásokban és a nemzeti megmara
dásért folytatott közös munkában.

Az uj nemzet fogalom, amelyet a 
kisebbségi magyarság az említett po
litikai és társadalmi fejlődés nyomán 
megfogalmazott: a közösségi naciona
lizmus gondolata. Ez a kollektív na
cionalizmus teljes egészében különbö
zik a háboruelötti idők liberális na
cionalizmusától. Ismertetője, hogy a 
nemzetet, mint szent közösséget te
kinti, mint a dolgozó nemzettagoknak 
szervezett közösségét.

A kollektív nacionalizmus feleletet 
ad a nemzeti élet minden nagy kér
désére. Elsősorban azt mondja, hogy 
a nemzeti közösségben nincsenek sem 
születési, sem gazdasági kiváltságok, 

fejlődés vár a községre. Pár milliós beruhá
zással egy konzorcium országos hirű fürdőt 
akar építeni- A befektetett milliók bőséges 
gyümölcsöt hoznának. Szántó község jelen
legi nyomorustgoa sorsa egyszerre megol
dódna. Nemcsak a fürdőt építő konzorcium, 
de az egéaz lakosság annyit kereshetne, 
amennyit csak akarna.

A karácsonyi hangu'at elfogja az emberek 
lelkét. Békességet a jóakaratu embereknek, 
zengik a azántói harangot. Elnézem a temp
lomba síelő áhitatos népet. Látszik mind
egyiken a nagy kérés, amellyel a mindent 
kiegyenlítő jóságos Teremtő elé fordulnék. 
Ahogy meglátnak, a szemükben különös fé
nyek gyűlnek ki. Megismernek és meleg test
véri szeretettel köszöntének. Hangtalanul, 
könnyes szemekkel ügy érzem, az ut két 
oldaláról már elindultak a vágyakozó lelkek 
a nagy, közős találkozásra és ninci hatalom, 
amely már az Útjukat tudná állni. Titokban 
megszorítom a szántói hősök kérges kezét 
a úgy köszönök viasza nekik : Békességet a 
jóakaratu embereknek.

illetőleg a születés, vagy a gazdasági 
helyzet, egymagában, senkinek sem 
nyújthat több jogot. A nacionalista 
társadalomban egyetlen értékmérő van 
csupán és ez: a nemzet érdekében 
végzett munka. És kinek-kinek az ad 
több jogot: mennyiben szolgálja az 
illető produktív munkájával a magyar 
közösség érdekeit. De jelenti a kol
lektív nacionalizmus azt is, hogy mid- 
az. ami a nemzeti közösség keretében

JAROSS ANDOR:
A rang csak akkor jelent értéket, 
ha gyökere a népben van!

Barsbesae és Pózba községek népe e bő 
20 án, szerdán ünneplőbe öltözött, házait 
fellobogózta és ünnepi érzésekkel várta vitéz 
Jaross Andor minisztert és a többi előkelő
ségeket, akiket a két község képviselőtestü
lete diazpolgárokká választott. Ezek a mi
niszteren kivül dr. Sziiassy Bála államtitkár, 
gróf Rivay István, az ÉP ügyvezető elnöke, 
Koczor G,ua főispán, Siska Dezső alispán 
éa Thutóczy Károly, a. verebélyi járás fö- 
azolgabirája. Gróf Ravay litván családi gyá
sza miatt nem jelenhetett meg az ünnepé
lyen. Olt láttuk még Schubert Tódor kor
mányfőtanácsost, Majláth Lászlót, a lévai 
járás főszolgabiráját, báró Weiss-Hortenstein 
J^nő verebélyi szolgabirót, Kárász József 
gazdasági felügyelőt, Jónás Imre megyebi- 
zbttsági tagot, stb. A Bars képviaeletében 
Koperniczky Kornél főszerkesztő jelent meg.

Vitás Jaross Andor miniszter autón érke
zett dr. Szilasay Béla államtitkárral. Pózba 
község bejáratánál az egybegyúlt lakosság 
élén Sáska Dezső alispán üdvözölte a ven
dégeket a vármegye nevében.

Jaross miniszter bekapcsolódva as alispán 
üdvözlő beszédének szavaiba, többek között 
azt mondotta, nincs szükség arra, hogy az 
egyesült magyar párt politikáját revízió alá 
vegyék. A mi húszéves politikai irányunk 
helyes volt — állapította meg a miniszter s 
azzal a magyar népi politikai irányt szol
gáltuk s ma már hazánk népének nagy több
sége ezt a politikai irányt tartja helyesnek. 
Ünnepnapnak tartja, amikor a régi becsüle
tes magyar harcosok között megjelenhet s 
tudja, hogy innen lélekben meggazdagodva 
fog távozni.

A miniszter as egybegyűlt előkelőségek és 
a nép élén a hatalmas sárban gyalog vo
nult az iskolába, ahol a községi képviselő
testület díszközgyűlése folyt le. Útközben 
a felállított diszkapunál, ahol az iskolásgyer- 

akár mint gazdasági, mint politikai 
adottság létezik: annak a közösség 
érdekét kell szolgálnia. Eszerint a 
gazdasági élet nem haladhat öncélú, 
csupán a gazdasági profitot kereső 
vágányokon. De elsősorban a nemzeti 
közösség céljait kell szolgálnia és a 
nemzeti közösségen keresztül az indi
viduális célt. A kollektív nacionaliz
mus jelenti végül a széles magyar 
népi rétegekre kiterjeszkedö kultúrpo
litikát, magyar tömegeink szellemi 
felemelését.

A közösségi nacionalizmus volt az 
a gondolat, amelyik megőrizte a fel
vidéki magyar népet az idegen és 
ellenséges politikai helyzetben, amely 
öntudatos nemzetrésszé tette minden 
beolvasztó törekvés ellenére. Joggal 
mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb 
élmény és tanulság, melyet a jelvidéki 
magyarság magával hozott a kisebb
ségi életből. De ez a tanulság, a kol
lektív nacionalizmus gondolata: nem
csak a kisebbségi néprész számára 
jelentett erőt, megmaradást és menek
vést. de megoldást mutat a magyar 
élet számára is.

A magyar életnek és jövendőnek 
elsősorban ez a záloga, a magyar 
kibontakozás mindenek előtt ettől függ. 
Ez az egyetlen magyar ut és egyetlen 
magyar megoldás. Mert ez a magyar 
szellemi és fizikai erők összefogását 
és megszervezését jelenti a legnagyobb 
emberi cél: a nemzet érdekében.

mekek álltak sorfalat s lelkes éljenzéssel kö
szön ölték a minisztert, Szabó János, a ma
gyar párt pozbai szervezetének elnöke üd
vözölte és kifejtette, hogy Jsross Andor volt 
az, aki a cseh uralom alatt lelket öntött a 
népbe és vigasztalta, hogy lesz még itt fel
támadás, majd arra kérte, hogy mutassa to
vábbra is a politikai utat a magyar nép 
számára.

Jaross Andor miniszter válaszában azt 
hangoztatta, szükség van arra, hogy a régi 
gárda tovább is együtt álljon az ország ujj*  
építésében. Most érkezett el az ideje annak, 
hogy a húszéves programot megvalósítsuk, 
hogy a szabad magyar hazában boldogan 
éih issünk.

A pozbai díszközgyűlés.
A községi képviselőtestület diszközgyű ését 

a magyar Hiszekegy után Thuróczy Karoly 
főszolgabíró nyitotta meg megindító lelkes 
beszéddel. Mutatta Jaross Andornak a ki
sebbségi életben végzett munkásságát, meg
köszönte mind a miniszternek, mind az ál
lamtitkárnak e kis községben való megjele
nését, a verebélyi járás közönsége nevében 
üdvözölte őket.

Tsr Gyula községi biró mondott ezután 
őszinte érzésektől áthatott beszédet, amely
ben visszapillantást vetett a szomorú mu tr*  
és az uj életet jvleptő jelenre, kiemelte azo
kat az érdemeket, amelyeket a díszpolgárrá 
választás kiván megörökiteni. Majd Bálint 
Kálmán községi főjegyző üdvözlő beszéd kí
séretében átnyújtotta a díszpolgári okleveleket

Jaross Andor beszéde.
Jsross Andor minisster azután köszönetét 

mondott munkatársai nevében is azért a leg
nagyobb kitüntetésért, amit egy köt jég ad
hat azoknsk, akiket szeret és, megbecsül. 
Tudatában van annak, mit jeleni az, ha egy 
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köziég szivébe zárja egy mái várói vagy 
köziég lakóit éi községbeli polgártársainak 

el öket* ^zért MOÍgál őszinte örö-

Rámutat a külömbiégre, ami a pprinci- 
azóra történt cseh diszpolgárság és a mai 
magyar diszpolgársági választál között vau. 
Akkor felsőbb parancsra történt, ma a nép 
szíréből jön az óhaj, mert látják, hogy igazi 
vezetői népi politikát igyekeznek csinálni.

A miniszter ezután azt fejtegeti, hogy a 
népi politika ne legyen csak szóvirág, hanem 
valóban össze kell olvadni a néppé', mert 
minden rang és pozíció csak akkor jelent 
értéket, ha a gyökerei a népben vannak és 
a rangot viselő nem feledkezik meg hivata*  
Iában a népről I Ha őseinket keressük — 
folytatta a miniszter — megtalálhatjuk azt 
az őst, aki valaha egy sáros kii falu vá- 
lyogfalu házából ídőu t el. Amikor bennün
ket itt díszpolgárokká választottak, az jut az 
eszünkbe, hogy alulról kinyúlt egy kéz, a nép 
keze, amely visszavezet bennünket az ős
forráshoz.

Azt hirdetjük, hogy minden rang alulról 
jön és mi azért jövünk ide, hogy erőt kap
junk tőletek. Az alispán ur üdvözlő beszé
dében azt mondta, hogy uj próféták járják a 
magyar tájakat, akik azt mondják, hogy a 
magyarság sorsa uj formákhoz van kötve, 
erre csak azt mondja, hogy nem kell idegen 
eszmék után futni. A magyar nemzeti esz
mék mindig alkalmasak arra, hogy a társa
dalmat korszerűen s kellőképpen átalakítsak

Ezután azt fejtegette, hogy mi a köteles
sége az államnak a néppel, a közösséggel 
szemben és mi a kötelessége a közösségnek 
az állammal szemben. Majd igy folytatta: 
A magyarságnak össze kell fogni, ha élni 
akar. 13 hónap előtt uj élet, uj felsdatok 
nyíltak meg a magyarság előtt A mi régi 
elveink elhozták a fe'szabadulást, tehát ezen 
az utón kell haladnunk tovább, mert a fel
szabadulás még nem az egész Magyarország 
felszabadulása. (Közbekiáltások: Vesszen 
Trianon I)

12 millió ember ad ma ennek hangot Ma
gyarországon. De ennek is meg van a felté
tele. Ott más népek ia élnek és az elmúlt 
20 év alatt más kultúrák is kialakultak, ezért 
hivatkozunk szent litvánra és tanitására.

A magyarság történelmi feladatainak vá
zolása után azt fejtegette a miniszter, hogy 
ma egyformán kell lecsiszolódni az embe
reknek, mert a nemzet minden tagjának egy
formán értékes munkát kell végeznie a ma
gyar állam érdekében.

Mi azt akarjuk — mondta a miniszter —, 
hogy az egész országban egy párt, a nem
zet pártja Jegyen, amint a húsz év alatt a 
mi pártunk nem volt tulajdonképen politikai 
párt, hanem a nemzet szervezete, közössége.

Végül társai nevében is megköszönte a 
díszpolgárrá választást és méltatta dr. Szi- 
l»«sy, gróf Révay, Koczor főispán, Sáska 
alispán és Thuróczy főszolgabíró működését 
és kimentette gróf Révayt, aki családi gyá
sza miatt nem jelenhetett meg és kijelen
tette, hogy ettől a naptól kezdve nemcsak 
nemzettestvérek, hanem pozbai testvérek is 
lettek.

A nagy tetszéssel fogsdott beszéd után 
Szabó Ilonka és Mészáros Irma alkalmi sza
valatok kíséretében virágcsokrokat nyújtottak 
át, majd az ifjúsági énekkar elénekelte a 
„De régen vérzel szegény magyar" kezdetű 
éneket, amiért három év előtt nagy meghur
coltatásban volt része számos pozbai lakos
nak.

A díszközgyűlést Thuróczy Károly főszol
gabíró beszéde rekesztette be, aki a képvi
selőtestület nevében is köszönetét mondott a 
miniszternek beszédéért.

A barsbessei ünnepély
A miniszter és az ünneplő közönség Poz- 

báról Bessére ment át, ahol Bahik András 
helyi pártelnök üdvözölte a minisztert és kí
séretét. A díszközgyűlés a községházán folyt 
le Thuróczy főszolgabíró elnökletével, aki 
szeretetteljes szavakkal üdvözölte Jaross mi
nisztert és dr. Szilassy államtitkárt a vere

bélyi járás és Besse község nevében, amely
nek a legszebb Itsrícsonyi ajándékot hozták 
megjelenésükkel. Majd a főispánt és alispánt 
köszöntötte.

Kálnay Pál községi biró emelkedett ez
után szólásra és megköszönte a miciszter- 
nek húszéves kisebbségi harcát és munkál
kodását a magyar népért, »mivel méltán 
rászolgált társaival arrs, hogy B-sse község 
díszpolgáraivá válassza. Baiint főjegyző ez
után átadta az okleveleket.

Az üdvözlésekért Sdlassy államtitkár mon
dott köszönetét. A község élete ma úgy fo
lyik — mondotta —, hogy szabadon választ
hatja meg vezetőit. Mi munkálkodásunkkal 
azon fáradoztunk az elmúlt hu«z év alatt, 
hogy a magyar nép megállja a heiyét éa a 
csehszlovák köztársaságban ne legyen pária, 
amire a est-h uralom Ítélte. Azt akartuk, hogy 
méltó legyen a megbecslésre. Amikor el
jött az ideje, az egész világ előtt kijelentet
tük, hogy mi a magyar állam krretébe aka 
tünk visszatérni Most, hogy visszatértünk, 
nemcsak a mu'tba kell néznünk, hanem a 
jövőbe is. Nekünk most a magyar röghöz 
kell ragaszkodni, idegen kézre adnunk nem 
szabad. Éi most, hogy a csehszlovák föd- 
revizióját késziijük, nem jutalmat osztunk, 
hanem olyan kötelességet teljesítünk, amely 
a magyarságot erősiti. Szeretni kell a fö det 
éa öntuditcsan kell arra törekedd, hogy itt 
minden rögöt a magyarság számára szerez
zünk meg (Felkiáltások : Bízunk a vezetők
ben I)

Az emelkedett hangulatú diszközgyű'éa 
Thuróczy főazo'gabiró záróbeszédével ért 
véget.

Tizenhét község harmincnégy kiküldöttje vett 
részt a SZMKE verebélyi tanfolyamán

A SZMKE lévai körzete Verebélyen egy
napos kulíurvezetői tanfolyamot rendezett. A 
tanfolyamon 17 község 34 megbízottja vett 
részt. 17 gazda, 12 tanitó, 2 iparos és 2 
fö dbirtokos. A tanfolyam előadói Faja T bor 
körzeti titkár, Valkovics Imre bankigazgató, 
Alaksza Ambrus lévai tanár és F ja T.borné 
tanárnő vo'tak. Azonkivü1 a gyakorlati be
mutatón G'lgóczy Imre, Óráry Kató, Virsík 
Magdi és Gimessy Zsuzsi vettek részt.

A magyar Hisrakepv elmondása után Val- 
kovics Imre, a SZMKE verebélyi szervezeté
nek elnöke üdvözölte a megjelenteket. Féja 
Tibor a tanfolyam cé'ját és jelentőségét 
vázolta.

Valkovics Imre előadásában a magyarság 
kritériumait vázolta, utána az egységes ma
gyar társadalomról beszélt. Kifejtette, hogy 
csak az egységes nemzeti öntudattól átitatott 
társadalom tudja kialakítani az uj magyar 
életet. Előadását élénk vita követte. Alaksza 
Ambrus Széchényi magyarságát, a köteles
ségvállalást hangoztatta. Srankó Lajos a du- 
navölgyi magyar kulturfölényről, az osztály
különbségek megszüntetésének fonto»sává*ól  
beszélt. Továbbá hangoztatta, hogy a SZMKE- 
nek nemcsak ku turális, de gazdasági felada
tai is vannak. Faja Tibor ismertette a német 
Kulturverband munkáját a gazdasági téren.

E után Féja Tibor tartott előadást ,A 
társadalmi munka és a nemzet jövője" cimen. 
Utána ismertette a SZMKE célját, alapsza
bályait és a helyi szervezetek megalakításá
nak módját. Többek hozzászólása után Faja 
Tibor még néhány aktuális kérdést világított 
meg: a szerzői dijakról, az előadások beje
lentéséről, figyelmeztette a hallgatóságot, 
hogy a SZMKE és a megyei hivatalos nép
művelési szervek között a viszony a legjobb. 
A két szerv kiegészíti és támogatja egymást.

Az összes résztvevők a SZMKE szerve
zetek megalakulása mellett döntöttek. A hall
gatók meglepő kulturéhségröl tettek tanubi- 
bizonyságot. A nemespanni Ciu hy, a cété- 
nyi Jarusek 16 kilométert gyalogoltak térdig 
érő sárban. Többet mentek szántásban, mint 
a hihetetlen rossz dülőuton, de eljöttek, mert 
magyar szivük küldte őket.

Délután a tanfolyam gyakorlati része kö-

Az. országzászló előtt.
Ezután a községháza előtti t0ren az or

szágzászló felavatása került sorra. Itt Káluav 
Sándor, a magyar párt ügyv. elnöke mondott 
hatásos beszédet, üdvözölte a minisztert éa 
a vendégeket.

A jóbirű csiffári dalárda Gruber József 
vezetésével a Himnuszt énekelte el, majd 
Rakita Pál rk. plébános, lévai földink és 
Scaszák Bertalan ref. lelkész szép beszédek 
kíséretében felavatták az országzáazlót és az 
emlékművet. Svabó István alkalmi szavalata 
után Jaross miniszter mondott mélyhatásu 
beszédei, amelyben kiemelte, hogy mi olyan 
harcosokat bocsájtunk a magyar birodalom 
csatasorába, akik a húsz év alatt kipróbál
talak.

Dr. Javoroiczky Jenő min. tanácsos, az 
Ereklyés Országzászló Nagybirottság társel
nöke a Magyarországgal történt igazságta
lanságokról és a dicsőséges feltámadásról 
beszélt. Ezután megkoszorúzták az emlék
művet, majd a csiffári dalárda énekével vé
get ért az ünnepély.

Utána a fogyasztási szövetkezet termé
ben közös ebéd volt, ahol Koczor Gyula fő
ispán a Kormányzó Urra mondott pohárkö
szöntőt, Rakita P d plébános a vendégeket 
üdvözölte és Bálint jegyzőnek köszönetét 
mondott az ünnepély megrendezéséért. Be
széltek még Tar G.u'a biró, Potrpos János, 
Hámomvik János, dr. Szilassy Béla állam
titkár, Pintér Béla országgyű ési képvise ő és 
J-ross Andor miniszter. Az ünnepélyről üd
vözlő táviratot kü diek gróf Révay Istvánnak, 
az E. P. ügyvezető elnökének.

vetkezett. Va'kovics Imre a színpadot és a 
kuliszákat ismertette. Alaksza Ambrus a gim
náziumi tanulókkal gyakorlati bemutatót tar
tott „Hogyan tanítsuk a műkedvelőket?. 
Este zsúfolt ház előtt minta kulturelőadás 
volt. S'ombathy Viktor, a SZMKE főtitkára 
egy végtelenül kedves gömöri elbeszélését 
olvasta fal. A absza Ambrus Vörösmartyról 
beszélt. Galgóczy Imre, Óváry Kató, Pichna 
Marta Vörösmarty verseket szavaltak. Gal- 
góczy Imre saját verseiből is előadott néhá
nyat hatalmas sikerrel. Schwtrc Anna és 
Slachta Margit magyar nótákat énekeit. Vé
gül Kersék János .Csodasip" cimü mesejá
tékét adták elő. Közreműködött a verebélyi 
fúvós zenekar is.

A verebé'yi műkedvelőket Valkovics Imre 
tanitotta be. Hihetetlen munkát végzett. Sze
replői egy esztendeje még nem tudtak ma
gyarít'. Az iskolában elfelejtették az anya
nyelvűket. Valkovics előbb beszélni tanitotta 
meg őket, azután játszani.

A tanfolyam hatása alatt a SZMKE lévai 
körzetében hatalmas szervező munka indul 
meg. Rövidesen számos uj helyi szervezet 
alakul.

— FRONTHARCOSOK 1 K. cs. k. és se
besülési igénylési lapok, valamint az uj nap
tárak a F ontharcos irodában kaphatók.

— A NAGYSALLÓI IPAROS OLVASÓ
KÖR december 31 én este 8 órai kezdettél 
szilveszteri estét rendez, a Greman-féle ven
déglőben, szépségversennyel és szerencsé
mébe sorsolással.

— BORBÉLYÜZLETEK KARÁCSONYI 
ZÁRÓRÁJA. A kereskeüeimi miniszter a bor- 
belytlzlelek zárórájára • következőképen ren
delkezett: december 24-én vasárnap reggel 
7 órától d. u. 2 óráig nyitva szabad tartani, 
december 25-én egéaz napon át. Kedden déli 
12 órától zárva tartandók. — December 
30-án eate 7 órától zárva tartandók, decem
ber 31-én reggel 7 órától este 8-ig nyitva 
lehat tartani, j.nuár 1-én egész nap zárva.

Szerkesztői üzenet.
Té Ká 1. Közölje velünk nevét, mindég 

tudnunk kell, ki a szerző.

A NÖEGYLET műsoros jótékony SZILVESZTERI ESTJE DENK-nél!
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A forgalmi adó és a házadó ügyben
Léva város képviselőtestülete bizottságot kül
dött ki tárgyalás céljából az esztergomi péuz- 
ügyigazgatósághoz. A bizottság eljárásáról a 
város képviselőtestületének f. hó 19-én tar
tott közgyű ésén számolt be Hámornyik Já
nos. Bejelentette, a forgalmi adóosztály elő
adójával való tárgyalás alapján, hogy a sé
relmesnek vélt forgalmi adó kivetéie meg
fellebbezhető. Ht a fellebbezési határidő le járt 
volna, akkor kérvényt kell felterjeszteni a 
vélt sérelem orvoslására Okmánybélyeg csak 
akkor kall a kérvényre, ha az adózó fél 
méltányos elintézést kér, vagy pedig rész
letfizetés engedélyezését akarja kieszközölni. 
Igen gyakran előfordult az is, hogy az adózó 
fél még a csehszlovák adóigazgatással bi
zonyos feltételek mellett megegyezést kötött 
az adófizetésre vonatkozóan. S ;ámtalan eset
ben előfordult a megáliapitas szerint az, 
hogy ezeket a megegyezéseket a csehszlo
vák adóigazgatás tisztviselői elmulasztották 
keresztül vezetni az adózó fél adóivén, igy 
ezeket a megegyezéseket a csehszlovák adó
igazgatás tisztviselői elmu'asztották keresztül 
vezetr.i az adózó fél hdóivén, igy ezt két a 
keresztül nem vezetett megélíapodásokat a 
magyar adóigazgatóság nem veszi fi nyelembe. 
De a magyar pénzügyigazgatóság méltányos
sági szempontból figyelembe fogja venni 
ezeket a megállapodásokat, hogyha az adózó 
fél bemutatja a csehszlovák adóigazgatóság 
által ennak idején neki kikézbesitett írásbeli 
végzést a megegyezésről. Énben az esetben 
a befizetett adótöbblet összegének megfelelő 
része az adózó fél javára lesz írva. Ezt 
azonban külön kérnie kell. Kijelentette az 
előadó azt is, hogyha esetleg a befizetett 
összeget egy más adónemre könyvelték volna 
el, akkor akár személyesen, akár pedig bé
lyegtelen kérvényben kérni lehet a tévedés 
helyesbítését.

A házadómentesség ügyében a bizottság a 
következő fe:világosiiéit kapta: Ugyanis a

A Főméltóságu Asszony segélyakciójára
a mai napig a következő adományok folytak be:

Barsmegyeí Népbank Léva 500, Dr. Hubert Pál 100, 
özv. Löwy Lipótne 10, Kiéin József cukorkagyár 
20, Dr. Priszner Gyula 30, Lévai Takarékpénztár 
r. t. 100, Pető Bertalanná Budapest 20, Dr. Pető 
Imre 60, Dr. Balog Sándor 40, Dr. Simek István 
40, Lovag Schoeller Gusztáv 100, Schoeller es tsa 
cég 600, Duna Bank lévai fiókja 20, özv. Bern- 
schütz |ánosné 5, Deutsch Izidorné 5, Jámbor Ár
min 2, Kertész Lajos 5, Dr. Weisz György 10, 
Wertheimer Dezső 10, Dr. Weisz László 40, Engel 
Gyula és György 40, Boros Gyula 10, Steiner Sán
dor ékszerész 10, Bernát Adolf 10, Galambos Ár
pád Alsóvárad 10, Vámos Mór 20, Műnk László 
10, Weisz Miksa és neje 10, Weisz Ignác 30, Weisz 
Imre 50, Schulcz Gyula, Schulcz Ignácz cég 10, 
Deutsch Rezső 5, Turay László 10, Kaiser Géza 
10, Feldmann Aladár 36, özv. Wetzler Dávidné 10, 
Kovács András 5, Engel bet. társ 30, Knapp Dá
vid 50, Fischer Vilmos 10, Schubert Tódor 20, özv. 
Hamburger Józsefné és fia 5, Fischer Géza 10, 
Műnk Adolfné 5, Blau Zsigmond 10, Stern József 
5, dr. Sós László 10, Tarisch Rezső Barsfüss 100, 
Berger Ernő 40, Boros Béla 50, Knapp drogéria 
20, dr. Molnár Miksa 10, Blumenthal Jónás 5, 
Weisz Gyula 30, özv. Svarba Eendréné 10, Róm. 
kath. plébánia 10, Mischák István plébános 10, 
Hochberger Sándor 10, Weisz Oszkár Barsendréd 
50, dr. Steiner Ármin Szob 20, Szóda Lajos Málas 
5, Kelemen Ilona 5, Dr Holló József 50, N. N. 12- 
P 21 fill., Schwitzer Gyula Poliák Adolf cégért 25, 
Dr. Winter László Érsekújvár 50, Deutsch Elemér 
20, Kiéin Benő utódai cég 20, Kiéin Ármin 20, 
Dr. Pisny Antal 5, Rohonyi Ártúr 5, Vidor Sámuel 
5, özv. dr Műnk Károlyné 5, özv. Poliák Emilné 2, 
Pál L. Léva 5, Weinberger Pál 20, Link Bernát 5, 
Tóth Imre Oroszka 5, Preisich Viktor 20, Mangold 
Sándor Budapest 10, Kemény Pál Verebély 5, Ál
talános Hitelintézet Verebély 10, Molnár Miklós 
Szob 10, Rudas Gyula Verebély 1, Dr. Demény 
Gyula Verebely 100, h'oránszky László Zseliz 5, 
Bohuniczky Sándor Zseliz 20. Dr. Rácz Elek Nagy
maros 3, Reitmann Izidor 50, Reitmann Sándor 10, 
Gambaty Gyula 8, Pethő Zsigmond és fia Verebély 
9-P. 90 fill. Pap Élek 15, Braun Adolf 20, Lütmer- 
ding Henrik Szete 3, Burgermeister József Nagy
maros 10, Hlóska Samu 10, Hoch Jenő 5, Weinber
ger László 10, Stránszky Bernát 25, Dr. Steiner 
Gyula 20, Szekan László 10, özv. Borcsányi Béláné 
5, Hecht Samu Oroszka 15, özv. Steiner Árminné 
Oroszka 3, Ordódy Mária Fakóvezekény 5, Bozóky 
István 5, Kiéin Imre Szob 5, Tatár Sándor 15, id. 
Frasch József 5, Koprda István 5, Feldmann Géza 
5, Veisz és Missák 20, Csatt Mihály Kislüle 30, 
Adler Zsigmond Vajk 10, Glasz Károly Szene 3, 

p. ü. miniszter 200|1939. sz. rendelete 13. 
§-ának 15. bekezdese ezt mondja: „A már 
engedélyezett ideiglenes házadómentes
ségek az engedélyezett időtartam lejártáig 
érvényben maradnak. Azokra az újonnan 
emelt épü'etekre, amelyeket 1938. évi nov. 
hó 1. napja u án vettek hasznüatba. a tény
leges birioxos kérelmére a jelen rendjelem 
hatálybakpise idejében, érvényben levő ren
delkezések szerint járó ház«dómnntesaég*t  
kell engedélyezni/ E'zel kapcsolatban a p.ü. 
igazgatóság a p. ü. minisztériumhoz fordult, 
ahonnan azt az értesítést nyerte, hogy a volt 
csehszlovák jogszabályok alapján magadott 
és a 200—1939 P. M. számú rendelet 13 § 
15 bekezdése alapj *n  az engedélyezett idő
tartam lejártáig érvényben lévő id iglenes 
házadómentességek esetében a házadómcntes- 
ség az állami házadón és a rendkivü i pót
lékokon kivül csak a községi pótadóra terjed 
ki. Eanek folytán i*yen  esetben az épü etek 
után az egyeb járulékos adókat szabálysze
rűen elő kell írni, mert a csehszlovák *. dó
mentességnek megfelelő és a magyar törvé
nyek szerint adható legnagyobb ksdvezmény 
is csak a rendkívüli pótlékra és a községi 
pótadóra terjed ki, a többi járu ékos adóra 
a m»gyar törvények adómentességet semmi
féle vonatkozásban nem b ztositanak. A 200 — 
1939. P. M- számú rendelet cs»k az adó
mentesség időtartamát tartotta érvénybe, 
azonban az adómentesség belső tartalma nem 
lehet nagyobb, mint amilyen adókedvezményt 
a mapyar törvények lehetővé tesznek.

A lévai bizo tság ezzel kapcsolatban azt 
kérte még a p. ü. igazgatóságtól, hogy a fo
lyamatban levő végreh jtásokat függessze fel. 
Azt az ígéretet tette az igazgatóság, hogy 
hí az adózó fél sérelmesnek latja a kivetést, 
akkor kérelmezze az orvoslást bélyegtelen 
kérvényben s ha a kérés indoko t, akkor a 
a végrehajtást felfüggesztik Egyébként a 
magysr part irodájában szívesen szolgálnak

fn'vj ü

Goldstein Henrik és fia 50, Deutsch László 7, 
Brnák József 30, Kúcs Lajos 5, Guttmann Károly 
és neje Nagysalló 10, tíaroska János 10, Rót S. es 
fiai cég 50, Dr. Székely Arnold Verebély 5, Gürt- 
ler Adolf Verebély 10, Neufeld Sándor Verebély 
10, Hecht Imre és Miklós Mállás 200, Dr, Kmoskó 
Béla 100, Mikasz Ferenc Ipolyvecs 10, gr. Con- 
denhove Kunóné Zseliz 20, Úrbéres Gazdaközön
ség Garammikola 1, özv. Schveinecker Istvámé 
Garammikola 10, Földes testvérek Ipolyság 5, özv. 
Dr. Salkovszky Ferencné Ipolyság 10, Örack vas- 
kereskdés Ipolyság 6, Bornsheim Dávid Ipolynyék 
15, Dr. Hámos Aladár Ipolyság 20, Heffter Richard 
Ipolyság 5, Pető József Verebely 50, Rozenzweig 
Bertalan és Fia Verebély 200, Breuer Jenő Nagy
maros 6, Laufer Oszkár 10, Medveczky Sándor 3, 
Gaál Dániel 4, özv. Wilhelm Jakabné 2, Lévai 
Iparoskor 10, Preisich Ignác 10, özv. dr. Szilárd 
Samuné 5, Pick Endre 10, Dr. Steiner Oszkár 40, 
Kolman Mór Drégelypalánk 10, Grossmann Márk 
Vámosmikola 3, Rónai Pál Drégelyhalánk 10, Weisz 
Gábor Verebély 5, Weisz Rezső Verebély 5, Csep- 
reghy István Ipolyszalka 10, özv. Kemény Jánosné 
Ipolyság 2, Babka János Gyerk 5, Gross bérgaz
daság Csiffár 20, Somogyi Béla Kistúr 50, Berczel- 
ler Lajos Ipolyság 5, Büchler Márk Ipolyság 10, 
Dr. Bársony Árpád Ipolyság 20, Kucsera László 
Ipolyság 5, Widder Mór Ipolynyék 10, Dr. Csánki 
Aladár Gyerkpuszta 10, Haner Antal plébános 
Nagysalló 2, Mihály Gergely Nagysalló 5, özv. 
Szabadhegyi Zoltánné Deménd 34-P. 90 fill., Ta- 
lacs József 5, özv. Kempfner Lipótné 5, Bógner 
Gyula állatorvos 5, Rúna Antal 2, Glauber Béla 5, 
Dr. Nagy Béla 50, Poliák Kálmán vaskeresk. 15, 
Menotti Ferenc 20, özv. Pigler Sándorné 5, Lein- 
vold Ede Nagymaros 10, Kmety Jenő Nagymaros 
3, Volt Úrbéres Testület Középtur 4, Berczeller 
Zsigmond és Gyula Ipolyság 5, Sajmovich Henrik 
Kalász 10, Adler Zsigmond Zsitvagyarmat 10, Úr
béresek Hontfüzesgyarmat 7, özv Gunda Béláné 
Nyír 4, Kollmann Frigyes Oroszka 5, Császár Vil
mos Garamvezekény 15, Farkas Dénes 5, Tonhai- 
ser Ferenc 10, Ondrejkovits Mária 5, Kiéin Benő 5, 
Dr. Pick György 5, Pálinkás István 5, Fogyasztási 
Szövetkezet Garamvezekény 10, Rotyik Lukács 
Garamdamásd 5, Fogyasztási szövetkezet Palánk 
20, Zatloukal Ferenc Oroszka 50, Baig Márton 
Garamkövesd 5, Langer Mór Felsőszemeréd 5, gr. 
Wilczek Vilmos Felsőszemeréd 5, Szabó István 
Zsitvagyarmat 19, Kálnai András Alsószecse 5, 
Horn Izsóné Egeg 50, Fried Kálmán Verebély 10, 
Lőwy József Verebély 5, Smeringai Lajos Ipolynyék 
20, br. Weisz-Horstenstein Jenő Kalász 103-P. 89 
fill., özv Jeszenszky Istvánné Léva 5 P. (Folyt, köv.)

KÜLONFÉLÉK^J
Boldog karácsonyi ünnepeket 

kívánunk kedves olvasóinknak, 
hirdetőinknek és lapunk minden 
barátjának.

— AZ ELSŐ VITÉZI BÁL LÉVÁN. Mi
óta Kormányzó Uruak ö’öméltósága a vitézi 
rendet megalapította, a budapesti farsangnak 
országos viszonylatban is legnagyobb jelen- 
tősópű társadalmi eseménye és '"gragyogóbb 
sikerű társadalmi esélye a Vitézi Bál. A 
Bars—Hontvármngyei Vitézi Szék társadalmi 
bizottsága első .varmegyei vitézi bálját*  ja
nuár 13 án rendezi meg Léván. Hisszük, 
hogy a vármegyei vitézi bálok Léva jövendő 
farsangjainak tradicionális jelentőségű nagy 
társad >ltni eseményei lesznek.

— A NÖEGYLET SZILVESZTERI ESTJE. 
A S efat.ia arvaházat fenntartó Lévai Nő
ügyiét hagyományos szilveszteri teaestjét a 
Városi szinház termében tartja meg kilenc 
órai kezdettel. Es az este egyesíteni szokta 
mindazokat, akik a lévai árvaház jóakaró 
barátai, mert hiszen az est jövedelme az 
árvaház céljait fogja szolgálLÍ. Az idei szil
veszteri est nagy attrakciója lesz az a mű
vészi kabaré, amelyet a szintársulat promi
nens tagjai fognak rendezni ezaikalommal. 
Kü ön, személyre szóló meghívók nem adat
nak ki, ezu'on hívják m»g az árvák barátait.

— VITÉZ JAROSS ANDOR felvidéki mi
nisztert tudvalévőén Léva városa díszpolgá
rává választotta. A miniszter januar 14-én 
érkezik Lévára a díszpolgári oklevél átvétele 
cé jából. Ugyanezen a napon veszi át Bori 
község disrpoljári oklevelet is Boriban.

— A LÉVAI KATOLIKUS KÖR SZIL
VESZTERI ESTJE az idén is nagy érdeklő
dőét keit. Vidám műsor lógja átvezetni a 
közönséget a jövő esztendőbe. Maglépetéaek- 
kel szolgáló gazdag tombola, az eleven sze
rencsemalacokkal most is kedvesen izgal
mas várakozással tölti el a vendégeket. Kez
dete este fél kilenckor, beléptidij egy pengő.

— ADOMÁNY. A Bsrsmegyei Népbank 
Gu'tmann Károly (Nagysalló) nyug, tisztvi
selője elhunyta alkalmával koszorú megvál
tás cimán húsz pengőt adományozott a Lévai 
Árvaháznak.

— AZ ÁRVAHÁZ KARÁCSONYFA ÜN
NEPÉLYÉT ma, vasárnap d- u. öt órakor 
rendezik meg, amelyre az érdeklődőket sze
retettel várják.

— GRÓF RÉVAY ISTVÁN GYÁSZA. A 
balsssagyarmati kórházban e hó 16 án este 
rövid szenvedés ut n elhuayt özvegy berne- 
czei Szokolyi Alajosné, született Berchtold 
Charlotte birodalmi grófnő. Az elhunyt nagy
asszony masadványait a bernectebaráti te
metőben helyezték örök nyugalomra. Az en
gesztelő szentmise áldozatot a berneczeba- 
ráti plébánia éa a tudspesú Ferencrendiek 
belvárosi templomában mutatták be. A meg
boldogultban Gróf Révr.y István, az egyesült 
magyar párt ügyvezető elnöke anyCsat gyá
szolja.

— GYÁSZHIR. Guttmann Károly földbir
tokos, a Barsmegyeí Népbank nyug, tisztvi
selője, áldásos életének 83. és házasságának 
50. évében Nagyszilében elhunyt. December
21-én  temették el nagy részvét mellett. Ki
terjedt rokonság gyászolja.

— ESKÜVŐ. Oberth Ilike (Léva), Kohán 
Mihály m. kir. honv. őrmester (Adony) dec. 
26 án, este 6 órakor tartják eaküvőjüket * 
lévai róm. kát. temp'omban.

— A HONVÉDSÉG KÖSZÖNETÉ A LÉVAI 
NŐKNEK. A Schubert Tódorné úrnő vezetése 
alatt álló » Lévai Vöröakereszt Fiók Egylet 
Önkéntes Ápolónői Szervezete*  a tagok által 
előállitott 79 darab hósapkával és 75 pár 
érmelegilövel ajándékozta meg a m. kir. 6. 
határvadáaz zászlóalj legénységét. A zlj. 
parancsnokság ez utón mond köszönetét • 
nemes célt szolgáló intézménynek önzetlen, 
hazafias és a szolgálat érdekeit előmozdító 
cselekedetéért. A hósapkák és érmelegitök a 
határvadási őrsökön kerültek kiosztásra.
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A lévai légvédelmi riadó tapasztalatai
ív.

2. ) Hasonlóan tarthatatlan a Siklós-i fi*  
gyelöörs helysete. A deszkabódé nem alkal
mas ilyen fontos és nehéz szolgálat ellátá
séra.

Intézkedés. A siklósi figyelő helyen kő 
épitménytl állandó jellegű fű.hető őrbódét 
építünk.

3. ) Nehézségek merültek fel a siklósi fi
gyelőőrs felvezetésénél és váltásánál, mert a 
figyelőhely kb. 4 km.-nyíre van a város köz
pontjától, annak elérése gyalog háromne
gyed órárt vess igénybe. Feltétlenül szűcsé 
ges, hogy a váltás járművön történjék, 
ennek igénybevételére azonban költségvetési 
fedezet nincs, törvényes intézkedés hiányá
ban pedig erre a célra jármüvet kötelezően 
igényelni nem lehet.

Intézkedés. 1 ) A figyelők szállítására a 
légo. parancsnokság a gépjármű tulajdono
sokat önkéntes felajánlásra fogja felkérni s 
a jelentkezőket az egyenlő teherviselés elvé
nek szemelőtt tartásával fogja szolgálatba 
osztani.

2.)  A H. M.-hdz előterjesztést teszünk 
gépjármüveknek erre a célra való kötelező 
igénybevételének elrendelésére.

V. Egészségügyi mentőszolgálat.
1. A 3. sz. segélyhellyel, me.y « fürdőben 

van elhelyezve csak kü d5nc ú’ján lehet 
összeköttetést tartani, mert távbeszélő állo
mása nincs. Viszont különösen gázsérültek 
kezelésénél fontos a fürdő használata, ezért 
olyan megoldást kell keresni, mely mind a 
két kivánalmat kielégíti

Intézkedés. A 3. sz. segélyhe'yet a közel
ben lévő gimnázium épületébe helyezzük át, 
mert ott állandó távbeszé'ő szolgálatúi lehat

Városi közgyűlés
Léva város képviselőtestülete f. hó 19-én 

rendkívüli közgyűlést tartott dr. Lehotzky 
Brúnó polgármester elnökletével. Az előadó 
bejelentette, hogy a belügyminiszter megen
gedte a városnak, hogy az országmozgósitási, 
stb. többletmunkák elvégzésére egy jogvég
zett gyakornoki és egy dijnoki állást létesít
sen. A közgyűlés hozzájárult. A közgyűlés 
ezután egyhangúan megszavazta, hogy a bel
ügyminiszter hozzájárulásával a városi alkal
mazottak katacsonyi segélyben részesüljenek, 
ami 6470 pengőt tesz ki A villamostelep al
kalmazottai ugyancsak részesülnek karácsonyi 
segélyben és rendezik i.letményeiket a mar 
régebben hozott határozat szerint. Egyhan
gúan elfogadta a közgyűlés a beterjesztett 
1939 évi pótköltségvetést, amelynek szük
séglete 19.553 pengő, amelynek fedezetéül a 
költségvetés különböző rovatain elért megta- 
karitas fog szolgálni. A belügyminiszter fel
hívta a várost a járási székház tulajdonjoga 
kérdésének rendezésére. A régi járások jog
utóda most a magyar állam azonban Léva 
városa kétmillió és egyszázezer koronát már 
kifizetett a járási székház építésére mig a 
volt járás és a volt Szlovenszkn tartomány 
még ma is tartozik rá, igy a tulajdonjog kér
dése tisztázásra szorul. Dr. Korpás László 
felszólalása után a közgyűlés kimondta, hogy 
a járási székház, amely jelenleg városháza és 
a régi városháza, amely jelenleg vármegye
háza, kérdését kapcsolatba hozza egymással, 
mert a vármegye által fizetett évi hétezer 
pengő bér kevés s még a régi városházán 
fennálló kölcsön terhének törlesztésére sem 
elegendő. A járási székházat terhelő kölcsö
nök összege pedig nem állapítható meg, mert 
a csehszlovák hatóság az erre vonatkozó ak
tákat magával vitte. A közgyűlés ezt az 
ügyet előkészítés céljából a város jogügyi 
bizottsága elé utalta s a bizottság tárgyalá
sára meghívják a vármegye képviselőjét is. 
A kultuszminisztérium megbízásából az állam- 
épitészeti hivatal tárgyalást folytatott Léva 
városával a gimnázium épületének béréről és 
4350 pengőt ajánlott fel s az adó a várost 
terhelné. A közgyűlés ezt az Összeget kévés

tartani. A fürdőt légo. szolgálatra továbbra 
is igénybe vesszük és a rendelkezési jogot 
a 3. sz. segélyhely parancsnokára fogjuk 
ruházni.

2) A gyakorlat alkalmával e'őfordu't, hogy 
a légi támadás alatt egy mentőjárőr a sérül
tet a sérülés helyéről a segélyhelyre szállí
totta. Az e<j trés helytelen, mer elképze he
teden, hogy amikor rombóló, gyújtó és gáz- 
bombak hullanak a magasból, a mentőjárőr 
nyugodtan szállítsa a sebesültet. Iiyen eset
ben a sérü tét a legközelebbi védett helyen 
— kapuajba, óvóhelyre, vagy magánlakásba 
kell szállítani, — s csak a légi vuszdy el- 
nm'táva! szállítható tovább.

3) Az egészsépügyi osztag parancsnoká
nak jelentése szerint az egészségügyi szol
gálat tagjni Dincsenek kellőképen kiképezve 
szo'gálatuk elvégzésére.

Intézkedés A légo. parancsnokság gon
doskodni fog a köze'jövőben a légo. szol
gálatosok rerdszeres továbbképzéséről.

VI Gázvédelmi szolgálat.
1.) A gázvéddimi osztag parancsnokának 

jelentése szerint az osztag tagjainak HVp- 
zé»e hiányos.

Intézkedés. A légo. parancsnokság a to
vábbképzésről gondoskodik s a parancsnok 
által beterjesztett „Tudnivalók a gázvédelmi 
szo'gálat ellátására" című tájékoztatót tagok 
között szétosztja.

2) A gyakorlat beigazolta, hogz a gáz
védelmi osztag létszáma a várható munka 
elvégzésére kevés.

Intézkedés. A légo parancsnokság a H.
M. hez előterjesztést tesz a gázvédelmi osz
tag létszámának felemelésére. Folyt, köv.

nek találta. A város a még tervbe vett bő
vítés mellett van. Az államépitészeti hivatal 
azt ajánlotta hogy ezt a bővítést a város 
építéssé ki, amire a város nem hajlandó. A 
közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, tár
gyaljon az építésről a kultuszkormánnyal, 
hogy az építést az végezze el, a város fel
ajánl ingyen telket, saját bányáiból ingyen 
alapkövet és homokot Ha uj gimnázium 
épülné, a régi gimn. épületét kulturcélokra 
lehelne felhasználni. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a Kalvin-tér rendezése során a város
ház előtti utat a még rendelkezésre álló régi 
keramittal rakatja ki (Ezzel kapcsolatban 
meg kellene oldani a Sí mór utca rendezését 
is! A szerk.) A közgyűlés a sokat panaszolt 
közmunkavaltsag eltörlése ügyében foglalt 
állást s csatlakozott a vármegye közgyűlésé
nek hasonló határozatához, amit a kormány 
elé terjesztenek. Alsó- és Felsőkereszthegy 
hegyközség kérelmére a Koháry utcából 
hozzávezető dülőutat megjavítja a város. El
határozta a közgyűlés ötezer pengő költség 
keretén belül a városi istálló kikővitését. 
Tervbe van véve városi tehenészet létesítése, 
amelyből a szegények ingyen tejet kapnának. 
A katonai parancsnokság kérelmére a köz
gyűlés elhatározta az uj laktanya udvarának 
feltöltését, kb. húszezer köbméter kavics 
anyagra van szükség, amiért harminc fillért 
kap a város köbméterenként. Katonai munka 
helyett helybeli munkanélküliek és fuvarosok 
alkalmazását kéri a város. Egy kérelem kap
csán a közgyűlés kimondta, hogy ragaszkodik 
régi határozatához és több trafikosbódé fel
állítását nem engedélyezi közterein. A polgár
mester a közgyűlés végén a maga és mun
katársai nevében boldog karácsonyt kívánt a 
képviselőtestületnek és az egész varos közön
ségének, megköszönte a képviselőtestület 
munkáját és támogatását kérte további mun
kásságához. A polgármester kijelentette, hogy 
a jövőben még fokozottabb erővel kivánja 
szolgálni a város érdekeit. Dr. Korpás László 
a közgyűlés tagjai és a város közönsége ne
vében viszonozta a jókívánságot és megígérte 
a polgárság támogatását a polgármester és a 
városi tisztikar közérdekű munkásságához.

Színház
Színházba járni ma is 
magyar kötelesség !

A második héten is változatos műsorban 
volt részünk. A vig operetteket komoly pró
zai darabok váltották s mind kiváló előadá
sokban. Nagy sikere volt vasárnap a Ziinberi- 
zombori szépasszonynak. Csakúgy zúgott a 
lelkes taps. Lenhardt Ilona a címszerepben 
magával ragadó volt. Kallós Éva, Mikes, Mé
száros Joly, Solymossi, Leviczky, Sugár, Vár- 
day Gizi és Siménfalvy a lelkűket állították a 
siker szolgálatába A többi szereplők is tudá
suk javát adták, igy zúgott a taps!

Hétfőn ismét Katinka ment, kedden pedig 
Herczeg Ferenc hatalmas színmüve, a Bizánc 
került előadásra. A súlyos dikcióju darabot a 
megértő közönség lélekzetvisszafojtva élvezte. 
Mikes a császár szerepének monumentalitását 
és tragédiáját művészi erővel érzékeltette. A 
zsoldos kapitányt mély emberiességgel Le
viczky állította elénk, különösen a harmadik 
felvonásban volt megrázó erejű. Somlay Júlia 
császárnője hús vérből gyúrt természetes ala
kítás volt. Faragó a török követet nagy drá- 
tnaisaggal játszotta meg. A többi szereplők is 
elismerést érdemelnek. Mikes rendezése és az 
előadás kerete méltó volt a darab értékéhez.

Szerdán este nagyszerű ünnepi előadásban 
volt részünk. A színtársulat a lévai levente 
egyesület javára zsúfolt háj előtt előadta 
Kálmán Imre szépséges operettjét, a Marica 
grófnőt. A minden tekintetben kitűnő előadás
nak nagy sikere volt. Sokszor volt alkalmunk 
ezt az operettet már látni, de a szerdai elő
adás mégis uj volt. Az előadás előtt a zene
kar a Himnuszt játszotta el, majd Faragó 
Ödön nagy hatást keltő beszéddel üdvözölte 
a közönséget. Beszédében a levente intézmény 
történelmi jelentőségét méltatta. Magáról az 
előadásról csak jót Írhatunk. Gyönyörű dísz
letek, kifogástalan rendezés, az együttes egy
séges jatéka fővárosi színházak nívóján moz
gott. A hálás közönség az egész előadáson 
keresztül valósággal tüntetett a színészeink 
lelkes művészi játékának Lenhardt Ilonka Ma
rica grófnő szerepében kivételes tehetségevei, 
fejlett, művészi énekeivel a közönség szivéhez 
férkőzött. Örült a lelkünk, amikor szép tiszta, 
csengő ezüstös hangját hallottuk. Leviczky 
Andort is szeretjük. Minden szerepét komo
lyan fogja fel és művészi játékra törekszik. 
Él is éri, amit akar, mert a közönség együtt 
érez vele. Török Béla tiszttartó alakja élt a 
színpadon. A hangulatot, a derűt és a vidám
ságot Horváth János és Sugái Mihály vará
zsolták a közönség szivébe. Két nagyszerű 
komikus. Eredeti komoly tehetségek Sugár 
boszorkányosán ügyes táncait többször meg 
kellett ismetelnie. Kallós Éva kedves volt a 
kis Erdődy grófnő szerepében. Jókedvű, vi
dám játékával remekül illeszkedett be a nagy
szerű együttesbe. Várday Gizi eredeti komi
kai jatéka és Siménfalvy nagyszerű figurája 
is egy-egy fénypontjai voltak a remek elő
adásnak De a többi színészek is mind egytől 
egyig jók voltak. Meg kell külön is dicsér
nünk Éischer Károlyt, a kitűnő zenekar tehet
séges karnagyai a zenekarával együtt a fe
lejthetetlenül finom kisérő zenéért és Leviczky 
Andort, mint rendezőt a gyönyörű előadásén. 
Az előadás után Szénássy Sándor levente fő- 
oktitó, aki az est megszervezése körül sokat 
fáradozott, köszönte meg a közönség meleg 
pártfogását

Csütörtökön Zílahy filozófus színműve : 
Gyümölcs a fán, volt műsoron gondos és 
színvonalas előadásban. Minden szereplője 
méltán rászolgált a kisszámú közönség annál 
lelkesebb ovációjára, amellyel elhalmozta őket.

HETI MŰSOR:

Hétfőn, 26-án délután 3-kor Marica grófnő, 
fél 6-kor Trafikos Erzsiké, este fél 9-kor 
Hadik huszárok.

Kedden 3-kor A cigány, népszínmű, fél 6-kor 
Zimberi-zombori szépasszony, este Ha
dik huszárok.

Szerdán este A vén gazember, színjáték.
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— HÁZASSÁG Jéciik Bőske Verebély éa 
Olasz Ferenc Budspeit, folyó hó 26 án, 
Verebélyen házasságot kötnek. Minden külön 
értesítés helyett.
- A LÉVAI DALÁRDA ÉVI KÖZGYŰ

LÉSÉ f. hó 11 én zajlott le Schubert Tódor 
kormányfótsnácsos, társelnök elnökletével, 
aki megnyitó beszédében, arravaló tekintettel, 
hogy a Dalárdának a lelssabaduulás után ez 
volt sz első közgyűlése, megállapította, hogy 
a Dalárdára ezentúl is nagy szükség leaz, 
mint a magyar dalkultura ápolójára. Missziót 
teljesített a Dalárda a cseh rabaág ideje 
alatt, de komoly hivatáaérzettel kullu'misaiiót 
tölthet be a felszabadult hazában is, miért 
is további lelkes összefogásra buzditotta a 
dalostestvéreket. Beszéde végén meleg sza
vakkal üdvözölte a dalosok között megjelent 
Sáska Dezső alispánt. Az alispán válaszá
ban a magyar dal jelentőségét fejtegette és 
kifejezte afe eiti örömét, hogy a Lévai Da
lárda tagja lehet. Dr Guba János igazgató 
a Dalárda elmúlt évi dicsőséges működését 
ismertette, amelynek csúcspontjai voltak a 
budapesti és a kassai szereplések, amelvek 
országos elismerést szereztek a Livii Da
lárdának, sőt a kassai szereplésen elnyerte 
a legjobb felvidéki dalárda címét. Tulassay 
Sándor a számadásokat és a költségvetési 
tervezetet terjesztette elő, amiket a közgyű
lés egyhangúan elfogadott és a vezetőségnek 
a felmentvényt megszavazta. A közgyűlés 
az alapszabályok módositását határozta el az 
anyaországhoz való csatlakozás kívánalmai
nak megfelelően. Majd a részleges tisztujitáa 
történt meg. Ügyésszé dr. Korpás Lászlót, 
gondnokká Veszély Jánost, II. zászlótartóvá 
Gíjdosik Mihályt választották meg. A vá
lasztmányt igy alakították meg szintén egy
hangúan : a nem működő tagok sorából 
Sáska Dezső alispán, dr. Lehotzky Brúnó 
polgármester, dr. Marisa Dénes tanfelügyelő, 
Kern Oszkár, Koperniczky Kornél. Kiéin 
Ödön, dr. Kersék János, Horatsik Pál, Su- 
rányi Béla, Vida Jónás. A működő tagok 
sorából: dr. Sterbicszky Ottóné, Randik 
Aranka. Kutsera Imréné, Pekarik Gizi, Mik- 
lóssy Béla, Letccha István, Kovács Jenő, 
Turpinszky József, Nagy László, Bányász 
István. Számvizsgáló bizottság: K«rn Aladár, 
Márton István, Král Ernő. Kern Oszkár kö
szönte meg a választás után a bizalmat éa 
a működő tagokat összefogásra, dalostestvéri 
kötelességük pontos teljesítésére hívta fel. 
Heckmann István beszédében mint érdekes 
történelmi tényt hozta fel, hogy a fegyveres 
cseh katonák még benn laktak a Kaszinó
ban s a Dalárda már ugyanabban az épü
letben a Himnuszt és a Hiszekegyet gyako
rolta. Miklóssy Béla a működő tagok részé
ről szólalt (el és felkérte Heckmann István 
karnagyot, hogy még számos nagy diadalra 
vezesse a Lévai Dalárdát, mint azt a húsz
éves megszállás alatt tette.

— GAZDATANULMÁNYUT az Alföldre. 
Jelentettük, hogy a Magyar Falu Szövetség 
a SzMKE-vel karöltve Január 13-14-16-én 
tenulmányi kirándulást rendez Cegléd, Nagy
kőrös és Kecskemétre. Részvételi díj bele
értve az utazást és a belépő jegvek árát is 
12 P. Ugyanis a kirándulókat a Faluszövet
ség látja vendégül. Jelentkezési határidő ja
nuár 2. Jelentkezni lehet a SzMKE szerve
zeteknél, a Hanza szövetkezeteknél és a Bars 
kiadóhivatalában.

— KÖSZÖNET. A Lévai Levente Egyesü
let vezetősége ezúton fejezi ki hálás köszö
netét az egyesület javára szerdán rendezett 
szinielöadásért mind a szintársulatnak, mind 
a közönségnek a meleg érdeklődésért és fe- 
lülfizetésekért, amelyek ive a járási katonai 
parancsnokságnál az érdeklődők rendelke
zésére áll.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
HÁZASSÁG: Schubert Pál Brian Arisztid r. kát. 

Schwarcz Erzsébet r. kát. — Bállá János r. kát. 
Melis Anna r. kát. — Tóth Kálmán ref. Kurucz Ro
zália r. kát. — Zsíros László r. kát. Cseri Katalin 
r. kát. — Varga István r. kát. Melich Mária r. kát.

HALÁLESET: Novák Jánosné sz. Holub Margit 
64 eves — Barkód Sándor 20 éves.

A Bqrs rádió-műsora
Állandó műsorszámok hétköznapokon 

Budapest I. műsorán :
6.45 TornaJ 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 

9 Görögkatolikus istentisztelet 10 Római katolikus 
mise és szentbeszéd 11.15 Evangélikus istentisztelet
12.30 Beszkárt zenekar 14 Hanglemezek 15 „Kará
csony estéjén", gr f Teleki földm miniszter beszéde
15.45 A II. honvéd regőscsoport műsora 16 A „min
denki karácsonyfája" előtt 17.15 „Felvidéki kará
csony" 18.05 „A magyar ádvent" 18.35 Zsámboki 
Miklós gordonkázik 19.15 Hirek 19.25 „Karácsony 
este", közben „Karácsonyfagyujtás" Zadravetz tá
bori püspök beszédével 20.35 „Magyar önismeret"
20.35 Különböző nemzetek karácsonyi dalai 21.05 
Koncert fúvószenekar 21 30 Palestrina Kórus mű
sora 22.10 Zenekari müvek 24 Éjféli mise.

Héttő
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 H rek 

9 Református istentisztelet 10 Rk. mise és szentbe
széd 11.30 Evang. istentisztelet 12 30 Hangverseny 
Zenekar 13 45 Hirek 14 Hanglemezek 15 Mesék
15.35 Sz.ombathy Viktor: „Legenda a csillagról- 
15.55 B. Nagy Béla zongorázik 16.30 Az Operaház 
előadása 17.25 „Késmárki karácsony" 17 55 „Ismert 
nótafák" 19 Magyar önismeret 19 Karácsony a 
Felső-Tiszánál 19.25 Vaszary Gábor csevegése, „A 
sánta sas" 19.40 „Noszti-fiu esete Tóth Marival", 
vígjáték 22.10 Melles Béla zenekara 23.25 Tánczene,

Kedd
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 Hirek 

9 Unitárius istentisztelet 10 Rk. mise és szentbe
széd 11.15 Görögkat istentisztelet 12.30 Operaházi 
zenekar 14 Magyari Imre cigányzenekara 15 Elbe
szélés 15.25 Honvédzenekar 16 Magvar önismeret
16.30 „Harangok zenéje" 17.15 Jazz-hármas 17.40 
„Mennek a vonatok" 18.25 \agykovácsi Ilona éne
kel 18.45 Magyar-olasz válogatott vizipólómérkő- 
zés 19.25 Régi operettek 20 25 A finn szabadság
harc vezere 20.50 Vonósnégyes 22 10 Tánczenekar
22.45 Farkas Béla cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 10.15 Gyermekdéle'őtt 12.10 Hang

lemezek 13.30 Rendőrzenekar 16.10 Asszonyok ta
nácsadója 17.15 Szalonzene 18.30 Gáspár Lajos és 
cigányzenekara 19.25 Az Operaház előadása 20.45 
Külügyi negyedóra 23.20 Jazz-dalok.

Csütörtök
BUDAPEST. 12.10 Szalonzene 13.30 Sárai Ele

már cigányzenekara 16.15 Hanglemezek 17.15 Gaz
dasági tanácsadó 17.45 A Vakok Énekkara 18.15 
„A csecsemő tornája" 18.40 Ditri Mór előadása 19 
Tasnádi László zongorázik 19 25 Elbeszélés 19.45
19.45 „Tanulj dalt a zengő zivatartól" 20.10 A Fil
harmóniai Társaság hangversenye 20 35 Magyar 
önismeret 22.10 Tánclemezek 23.25 Cigányzene.

Péntek
BUDAPEST. 12.10 Zene 13.30 Honvedzenekar 

16.15 Diákféióra 17.15 A légoltalom egészségügye 
17.40 Magyar önismeret 17.45 Asbóth Gyula táro
gatózik 18.45 „Magyar lovaskatonák a nagyvilág
ban" 19.25 Gyulai Mária hegedül 19.50 Kós Károly 
tájrajza: Kalotaszeg 20.15 „Halló Amerika" 22.10 
Szalonzene 23 20 Hanglemezek.

Szombat
BUDAPEST. 1015 Ifjúsági rádió 12.10 Farkas 

Ilona énekel 12.55 Gasparek Tibor hegedül 13.30 
Hanglemezek 16.15 „Szilveszter" 17.15 Mojanovics 
Adriene kamarakórusa 17.50 A Rádió postája 18.15 
Szalonzene 20.35 „Kassai csillagok- 21.10 Zongora- 
hangv. 22.10 Hanglemezek 23.20 Cigányzene.

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkül gyönyörű.

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.

Léva m. város polgármestere.

J 1.649/1939-I/Pr P. szápi.

Tárgy: Régi (cseh) iparjogositványuk alapján 
uj (magyar) iparjogositványt pem ka
pott iparosok és kereskedők cégtáb
lájának eltávolítása.

Hirdetmény
Felhívom mindazon iparosokat és kereske

dőket, akik régi iparigazolványaik alapján uj 
iparjogositványt nem kaptak, hogy cégtáblá
jukat és ezzel kapcsolatos minden olyan kül
ső és iparra vagy kereskedésre vonatkozó 
megjelöléseket haladéktalanul távoliisák el.

Azok ellen, akik jelen felhívásnak eleget 
nem tesznek a jogosulatlan iparűzés miatt, 
kihágási eljárást fogok megindítani.

Léva, 1939 december 20
Dr. LEHOTZKY s. k.

polgármester.

Léva megyei város Polgármesterétől.

11.348—1939. szám.

Tárgy: Nyugdijelőlegben részesülök vasúti 
arcképes igazolványa.

Hirdetmény.
Felhívom a nyugdijelőlegben részesülő köz

szolgálati nyugdíjasokat, azok özvegyeit és az 
igényjogosultak családtagjait, hogy féláru va
súti jegy váltására jogosító arcképes igazol
ványuk kiállítása ügyében haladéktalanul je
lentkezzenek Vármegyeház I. cm. 9. szám 
alatt, hol a szükséges útmutatásokat és igény
bejelentésükhöz a szükséges nyomtatványokat 
átvehetik.

Léva, 1939. évi december hó 23-án.

VOJTÁS s. k. 
pmh., főjegyző.

ClJ fekete és szürke női bunda, telje-
ClaGO sen uj. Medzihradszky szűcsmes

ternél. 1487

Die,r.APrlvát házaknál jutányo- Misznoolest san vállal Festbaum Fe
renc, Koháry u. 26. 1488

D 2 J; - (hálózati) igen jó állapotban eladó.
IXdUlO Cim a kiadóban. 1490

\/ac7aL vasat, rezet, ólmot, rongyot 
’ eSZcK és csontot nagy árban. —

Herczog Lipót. 1481

PlAlzalA biztosító intézethez üzletszerző
CIOKelO és szervező tisztviselő keres
tetik. Alánlatok a kiadóba cimzendők. 1482

n . ., szoba január 1-től egy,
DUtOrOZOtt esetleg két ur részére 
kiadó Szt. Imre-utca 26. 1466



BARS 7

Felhívás.
Bállá István hentes, ipolysági lakos ügyfe

lem átveszi Schwarcz Jenő hentes, ipolysági 
lakosnak Ipolyságon a Horthy Miklós-téren 
levő hentes üzletét. Felhívom mindazokat, 
akiknek Schwarcz Jenővel szemben üzleti 
minőségű követelésük áll fenn, hogy ezen 
követelésüket nálam legkésőbb 1940. év jan. 
hó 6-ig jelentsék be, mert ellenesetben fi
gyelembe vehetők nem lesznek.

Dr. Bársony Árpád
ügyvéd, Ipolyság.

A lévai járási garamvizi halászati társulattól.

24—1939. szám.

Árverési hirdetmény 
és feltételek kivonata.

Az 1939. évi szeptember hó 11. napján megtar
tott ujraalakulási közgyűlésről felvett jegyzőkönyv
6-ik  pontjában foglalt felhatalmazás alapján a tár
sulat kezelése alatt álló mintegy 1166 kát hold 
503 Ö-ölnyi vizterületen gyakorolható halászati 
jogot az alábbiakban részletesen körülirt üzemsza
kaszokra osztva, az alább feltüntetett kikiáltási 
árak és feltételek mellett, 1940. évi január hó 1. 
napjától kezdődő és 1945. évi december hó 31. 
napján végződő hat naptári évre <940. évi január 
hó 6. napján délelőtt 10 órakor Lévan, az uj vá
rosházának II. emeletén lévő tanácstermében meg
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe adom.

Az egyes üzemszakaszok és azoknak kikiáltási 
árai a következők :

I. üzemszakasz : Kiskoszmály község felső hatá
rától Marosfalva község alsó határáig terjed, de 
csak a Garam folyó jobb partján használható, mint
egy 96 kát. hold 675 C-öl térfogatú vizterület. 
Kikiáltási ára 72 pengő.

II. üzemszakasz: Kiskálna község felső határától 
Felsövárad község felső határáig terjedő, mintegy 
168 kát. hold térfogatú vizterület. Kikiáltási ára 
187 pengő.

III. üzemszakasz: Felsővárad község felső hatá
rától Zsemler község alsó határáig terjedő, mint
egy 217 kát hold. 658 l_-öl térfogatú vizterület. 
Kikiáltási ára 120 pengő.

IV. üzemszakasz: Zsemlér község alsó határától 
Nemesoroszi község alsó határáig terjedő, mint
egy 217 kát. hold 658 C-ÖI térfogatú vizterület. 
Kikiáltási ára 195 pengő.

V. üzemszakasz : Nemesoroszi község alsó hatá
rától Garamdamásd község alsó határáig terjedő, 
mintegy 280 kát. hold térfogatú vizterület. Kiki
áltási ára 143 pengő.

VI. üzemszakasz: Garamdamásd község alsó 
határától Csata község alsó határáig terjedő, mint
egy 187 kát hold 112 C-öl térfogatú vizterület. 
Kikiáltási ára 179 pengő.

Az egyes üzemszakaszok a fentebb megállapított 
kikiáltási árakon alul haszonbérbe nem adatnak

Az árverés minden üzemszakaszra nezve külön 
lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók kötelesek az árverés 
megkezdése előtt az egyes üzemszakaszokra meg
állapított kikiáltási árak 10 százalékát kezeimhez 
készpénzben letenni.

A leütés után az ajánlat a haszonbérbe vevőt 
azonnal, mig a haszonbérbe adót csak a szerző
désnek a közgyűlés által történt jóváhagyása után 
kötelezi.

Utóajánlat az árverési eredmény ellen nem ad
ható be, figyelembe nem lesz véve.

A haszonbérbe vevő köteles a leütés után a bá
natpénzt az egy évi haszonbéri összeg nagysá
gára kiegészíteni es az ekként kiegészített összeg 
óvadékul fog szolgálni a haszonbérlet egesz tarta
mára. Amennyiben óvadéki rendeltetesere részben 
vagy egészben felhasználtatnék, a haszonbérlő kö
teles az eredeti nagyságára 3 nap alatt kiegészí
teni. Egyébként az óvadék a haszonbérlő javára 
kamatozó takarékbetétként lesz kezelve.

Az egy évre szóló haszonbér két féléves rész
letben es pedig mindig január és julius hó 1. nap
ján a társulatnak a Barsmegyei Népbanknál Léván 
nyitott folyószámlájára fizetendő be.

A késedelmesen fizető haszonbérlő az esedékes
ség napjától a fizetés napjáig terjedő időre 8 szá
zalékos késedelmi kamatot is köteles megtéríteni, 
de a haszonbérbe adó késedelmes fizetés esetén a 
haszonbérleti szerződést a késedelmes haszonbérlő 
terhére es költségere fel is bonthatja és a haszon
bérlet tárgyát nyilvános árverésen a késedelmes 
haszonbérlő terhére és veszélyere értékesítheti.

A most megkötendő haszonbérlet után az első 
bérfizetési határidő a szerződésnek a közgyűlés ál
tal történt jóváhagyásától számított 8-dk napon be
lül fizetendő.

A további feltételek az érdekelt községi elöljá
róságoknak kifüggesztés céljából megküldött rész
letes árverési feltételekben olvashatók és az árve
rés napján a helyszínén is betekinthetek.

Léván, 1939. évi december hó 15 napján.
HOFFMANN ÁRPÁD s. k. 

társulati elnök.

[A1 ' I I Dorogi brikettszén plom- 
LzlOKOKSZ. bált zsákokban kapható : 
Bernáth és Fenyvesinél, Báli u. 9—11. Tele
fon 26. sz. 1323

Ház,
Érdeklődni 
Léván.

lakás, üzlethelyiséggel együtt Bati 
utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó, 

lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
1054

r . I ' ’ 'l iratairól, az eredetivel
lOlOKOpiát egyenlőt azonnal készít 
Foto Rusznák, Léva. 1370

1/ I megvételre 2 drb iratok meg-
l\erGSGK őrzésére szolgáló körülbelül 
16Ó— 180 cm magas fiókos szekrényt. Aján
latokat a Bars kiadóhivatalába kérek. 1341

Jó házi koszt
Megtudható Koháry u. 27.

abonensek el
fogadtatnak.

1446

ápolónő állást keres. Báti u. 8 
szám. U62

S- utca 6. számú ház, a bírósági
imOf palotával szemben, eladó. Irodának, 

rendelőnek és üzletnek is nagyon alkalmas. 
Érdeklődni: P. Buzogány Lajosnál, Kecske
mét, Jókai u. 39 szám. 1473

|"| I .1 I • ' | lakás Bati utca 2.Uzletnelyisegek sz.és raktárhelyi
ség Zách u. 1. sz. alatt kiadó. 1475

utca 60. szám alatti ház jan
1-től kiadó vagy eladó 700 □ öl 

telekkel, megfelelne nagyobb gazdaságnak. 
1477

1/ • I *• 1—2 bútorozott szoba külön be- 
I\I3CjO járattal, Kossuth Lajos-tér 14. 
sz. I. em. U68

|Z*i  •• ~ kereseti lehetőséggel helyi meg-
IxItUnO bízottat alkalmaz Iványi Aurél 
faiskolái, Újszeged, Szöregi ország-út 74. sz. 
 1472 

r*|  I «I I • ' főutcában a Ciktá-uzietneiyiseg val szemben, ugyan
ott bútorozott szoba kiadó, Schücknél. 1467 

Kellemes karácsonyi ünnepeket

Ih kívánok nagyrabecsült vevőimnek 
és ismerőseimnek
JAKAB JENŐ
műszerész és puskaműves. Léva, 
Széni István u. 3jb.

ÍH:ÍÍÍ!ÍÍ:ÍÍÍi::ÍÍÍÍÍ:Í:ÍÍÍ:Ü»:Í::ÍÍiÍÍ:Í::ÍÍÜÜÍ
Legszebb karácsonyi és újévi 
ajándék a

RÁDIÓ
nagy választék
BARANYA TESTVÉREKNÉL

. Léván, Horthy Miklós-út 13. sz.

Központifütés, vízvezeték, csa

tornázás tervezését, szerelését, 
átalakítását, J AVITÁSAT 

— szavatossággal vállalom.

e^BÁCHER-MELICHAR
eszközök és alkatrészek

Bacher-Mell eh árnál
Budapest, Vilmos császár-út 52

u Ha Budapestre jön 
ne felejtse el meglátogatni 

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

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

KARÁCSONYRA
legszebb ajándék

MUSICA
KIS-PI A NIN Ó

Értékes! — ízléses! — Praktikus!
Eladási termek :

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

A
Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket kiván 
mély tisztelettel

Lac h ky
Elek, fűszer- és csemege
kereskedő, Léva,

-űúföyioi eá wznüiCi/ncu-kogy

Czibulka Samu
műszaki váltakozó. Léva Horthy M.-út 67.



Eladó komplett világos hálószoba-bútor 
és egy összecsukható vaságy,

Kazinczy (Zöldkert) u. 12. 1463

I I I -1 , miatt borbélyüzlet Zselizen
llalaleset jutányos áron átadó. Cim 
a kiadóban. 1465

ORIENT S
Dec. 24-én 2 és 4 órakor filléres hely

árakkal I Csak I napig I — Csak 
vasárnap 1 — — Kettős műsor I

I. A BECSÜLET DIADALA
Filmujdonság az amerikai honfog
lalás idejéből. Főszereplők: Dick 
Foran az éneklő cowboy, Jane 
Bryan és „Smoke“ a csodaló.

II. A TÖKÉLETES GENTLEMAN
Amerikai vígjáték. - Főszereplők: 
Erről Flynn (ismert a Robin Hood- 
ból, Dick Foran és Joan Blondel 
MAGYAR VILÁGHIRADÓ!

’ HÖLGYEIM!

Modern nappali 
és estélyi frizurák

I Elsőrendű kiszolgálás 1

KOVÁCS
Antal, úri és női fodrász, 

Munk-ház.

II H

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda !

December 25-26-án 2 órakor (filléres 
helyárak) 4 - 6 és negyed 9 órakor
Szenzációs karácsonyi műsor

Címzett ismeretlen
Balatonon lejátszódó ragyogó ma
gyar zenés vígjáték, főszerepekben 
az ismert nagyszerű vígjáték együt
tes : Ágai Irén, Ráday Imre, Kabos 
Gyula, Vaszary Piri, Ernst Heinz 
Háussermann. Fényes Szabolcs slá
gerzenéje. - Szenzációs Fox híradó

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!

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

December 27-én 6 órakor (fill. hely.) 
negyed 9 órakor. Csak 1 napig I

Botrány bolondjai
Egy amerikai filmsztár kalandja 
Párisban. - Nevető orkánok. - Fő
szereplők: CAROLE LOMBARD, 
Ralph Bellami és Fernand Gravet

Dec. 28-29-én, csütörtökön és pénteken 
6 ó. (fill. hely.) és negyed 9 órakor

A csodatevő szent
(GYERMEKSZÍV) A jóság és 
szeretet apothezise. Irta és ren
dezte Pallu György a „Lourdesi 
csoda- rendezője. Francia filmre- 
mekmü. Főszerepben: a kis Gábriel 
Farguette. — Magyar világhiradó

Karácsonyi vásár! 
KERN TESVÉREK - 
RÁDIÓKÖZPONT 
villamossági és műszaki üzletében — Léván. 
Alapítva: 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, hősugárzó es magaslati nap
fény-pótló készülék, villamos por- 
szivógep, síb. a legkedvezőbb rész
letfizetési feltételek mellett!

Tekintse meg karácsonyi ki
állításunkat Mussolini utcai uj 
üzlethelyiségünkben!
(Nyitrai és Társa könyvkereskedése mellett). 
Légoltalmi és gázvédelmi cikkek, gázmaszkok 

EGYED ÁRUSÍTÁSA! -

TUNGSRAM
(/iá-v-t'C t

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy 

müköszörüs és vulkanizáló

műhelyemet a Mártonfy utcá
ból Horthy Miklós ut 16. 

szám alá helyeztem át. — Kérem a 
nagybecsű vevőim további támoga
tását. — Egyúttal boldog karácsonyi 
ünnepeket kíván, hazafias üdvözlettel

KMETYÓ BÉLA
galvano-technikus és müköszörüs.

Szilveszteri és újévi műsorunk I!!

Dec. 30-31. Január 1-én. Szomba
ton 6 és negyed 9 ó., vasárnap
2, 4, 6, negyed 9 és fél 11 órakor, 
hétfőn 2, 4, 6 és negyed 9 órakor

E M M Y
Rákosi Viktor vidám huszártörté
nete Fényes Szabolcs muzsikájával. 
Bomba szereposztás: Ágai Irén, 
Jávor Pál, Páger Antal, Kabos 
Gyula, Erdélyi Mici, Gombaszögi E. 
Magyar és FOX hangos híradók I

FIGYELEM! Szilveszter estén fél 11-kor 
rendkívüli előadás! Töltse Szilvesz
ter estjét a moziban I A legolcsóbb 
mulatság I

Üzlet áthelyezés !
Tisztelettel értesítem Léva és vidéke 
nagyérdemű vásárló közönségét, hogy

drogériámat
A nagyérdemű vásárló kö
zönség további szives pártfo
gását kérve, mély tisztelettel:

január 1-től Mussolini út 1. 
szám alá (Klain Ödön féle házba) a 
Duna bankkal szemben helyezem át.

Ph. Mr. Preisich Nándor.
Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


