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Hatvanadik évfolyamába lép 
a Bars,

Nyersanyaggazdálkodasunk és a kisipar
— Dr. Varga József iparügyi miniszter nyilatkozata —

a Felvidék egyik legrégibb alapítású 
hetilapja az 1940. évvel. Nem szoktunk 
magunkkal foglalkozni, de most mégis 
meg kell mondanunk, hogy ünnep ez 
a mi számunkra. Nem tudunk az ün
nepi érzéseket jellemző megindulás 
nélkül nézni most az öreg Bars régi 
fejének ismert cimbetüire, amelyeket 
szeretettel és becsülő kegyelettel őriz
tünk meg a legelső számtól mindmáig.

Ötvenkilenc évfolyam bekötött Bars 
elsárgult lapjai között vármegyénk és 
városunk szivének minden dobbanását 
érezzük. E vidék magyar népének a 
lelke mindég erősebben reagált az élet 
jelenségeire, szive hevesebben dobogott 
a közért.

A reformkorszak idején Barsmegye 
vezetöszerepet vitt szeretett hazánk 
vármegyéi között s nagy érdeklődését 
mindmáig megtartotta a nemes ügyek 
iránt. Zászlóhordója és lendítő motorja 
volt a magyarság fejlődése szent 
ügyének. E nagy cél érdekeit szolgáló 
gondolatok mind a Barson keresztül 
jutottak el a telkekbe, hogy felgyújt
sák azokat, tettekre és munkára ösz
tönözzék a jó ügy szeretőit. A garam- 
völgyi vasút építésének eszméjétől 
kezdve a felszabadulás által ajándé
kul meghozott lévai vármegyei szék
hely tervei között a felszázad során 
kifejlett életünk mindmegannyi ural
kodó és szellemet mozgató gondolata 
mind e lap hasábjain keresztül jutott 
a közvélemény formáló és alakitó ha
tása alá.

Történelmi vihar zúgott el felettünk 
és a Bars mindvégig ott állott a ma
gyar vártán, tartotta az őrhelyet, védte 
a magyarság jogait, lelkesítette és buz
dította a magyar lelkeket. A felsza
badulás uj feladatok elé állít, az új
jáépítés, a nemzeti átalakulás és a 
magyar lelkek összehangolásának, a 
magyar nemzeti közösség egészséges 
kialakításának, a magyar nemzet tel
jes összeforrásának munkájával. Eb
ben a munkában a húszéves megszál
lás alatt szerzett tapasztalataink hasz
nosításával veszünk részt.

Történelmi időket élünk ma is, az 
ilyen korban súlyosabb a jelentősége 
minden kinyomtatott szónak. Nagy a 
felelőssége ilyenkor a sajtónak! A 
Bars ezt a felelősségét nem csak ma, 
de minden időben a legtudatosabban 
érezte és ez a felelősségérzet irányí
totta a szerkesztőség tollát. A Bars 
kritikája mindég építő szándékú kri
tika a közérdekért, nem pedig magán
érdekek szolgálatában. A Bars a sze-

Időszerű és érdekes kérdések sorozata ve
tődik itt fel, abban a világos és értékes fej
tegetésben, amellyel az újév alkalmából dr. 
Varga József iparügyi miniszter szerencséltette 
munkatársunkat, nyersanyagellátásunkról, eb
ben a kisipar támogatásáról nyilatkozva ; Varga 
iparügyi miniszter kijelentései bizonyára nagy
mértékben érdeklik iparüző városunkat s a 
következőkben összegezhetők :

A háború nemcsak a fegyverek, hanem a 
hadviselő felek gazdasági erejének küzdelme 
is. A gazdasági háborúnak azonban részesei 
azok is, akik a fegyverek harcában nem vesz
nek részt. így, akarva — nem akarva, Ma 
gyarországnak is sok olyan intézkedést kell 
tennie, amely lehetővé teszi gazdasági életének 
a kényszerű viszonyokhoz való alkalmazko
dását. Gazdasági téren a legnehezebb prob
léma a nyersanyagellátás kérdése, mert min
den állam több-kevesebb külföldi nyers
anyagra van utalva, hogy termelését fenntart
hassa. A magyar kormány minden lehetőt 
elkövet, hogy nyersanyagbeszerzésében és 
szétosztásában zökkenő ne álljon be és kü
lönös figyelmet fordít arra, hogy a kisiparos
ság a meglevő nyersanyagból gazdasági ere
jének megfelelő ellátásban részesüljön. Azok
ban a bizottságokban, amelyek e kérdéssel 
foglalkoznak, a kisiparosságnak is helyet jut
tattam. Mindent elkövettem eddig is a nehéz
ségek elhárítására és minden panaszt orvo
soltam. A kisiparosságtól azonban azt kérem, 
hogy a kormányzatnak ezt a munkáját meg
értő támogatásban részesítse, mert a kisipa
rosságnak is számot kell vetnie azzal, hogy 
egyes cikkekben itt-ott átmeneti nehézségek 
merülhetnek fel. A nyersanyagellátás kérdésén 
kívül, amelyben a kormányzat a kisiparosságot 
teljes erejével támogatja, a kisiparosság 
érdekében tett intézkedéseink három irányban 
haladnak: a kisiparosság munkaalkalmainak 
lehető növelése, a szakképzés emelése és a 
hitelellátás kiterjesztése.

A munkaalkalmak növelésére irányuló tö
rekvéseink közül a kisiparnak a közszállitá- 
sokban való foglalkoztatását kell kiemelni. A 
múlt év végén már több mint 900 kisipari 
csoportban közel 15 ezer iparos vett részt a 
közszállitási munkákban, főképpen a cipész, 
a szabó, szíjgyártó, szűcs, sapkagyártó, köteles, 
kalapos, paszományos és kocsigyártó iparok 
körében. Ezek a szakmák azok, amelyek a 
tömegtermelésre leginkább alkalmasak. Egyedül 
az Iparosok Országos Központi Szövetkezete 
által szervezett és pénzügyileg alátámasztott 
közszállitási munkák értéke az 1938. évben 
majdnem 3 millió pengő volt, vagyis, egy- 
harmadával haladta meg az előző évi ilyen 
munkákat. Ebben az évben ez a fejlődés 
tovább tartott. A kézmüvesiparosoknak a 
közszállitásokban való foglalkoztatása a folyó 
évben az előző évieknél sokkal kedvezőbben 
alakult, mert az lOKSz által felvett rendelések 
összege, amelyek ezidőszerint munkában van
nak. a 12 millió pengőt is meghaladja és 
kereken 45 ezer azoknak az iparosoknak a

meit mindég a cél felé irányította, a 
jövőben is azt fogja tenni és ez lesz 
ezentúl is írásmódjának egyedüli irá
nyítója.

Köszönetét mondunk a Bars régi 
barátainak a hosszú támogatásért és 

száma, akik az IOKSz utján jutottak közszál- 
litáshoz. A munkaalkalmak teremtését segíti 
elő a kivitel is. Örömmel állapítom meg, hogy 
a kivitel terén a kedvezőtlen politikai viszo
nyok ellenére is nagy eredményekre tekinthet 
vissza a kézmüvesipar. Ebben kiváló része 
van a Kisipari Kiviteli Intézetnek, amely egy
részt a piackutatás feladatát végzi, másrészt 
a bonyolult és országonként változó kiviteli 
korlátozások közepette tanácsot és hathatós 
segítséget nyújt a kisiparosságnak, valamint 
elvégzi a kisiparosok helyett a felmerült ad
minisztratív teendőket. Az export fejlődését a 
múltban a kisiparosok tőkehiánya gátolta, 
amely nem tette lehetővé számukra, hogy az 
áru előállításával járó költségeket előlegez
hessék mindaddig, amig a megrendelőtől azok 
ellenértéke megérkezik. Ezeket a nehézségeket 
hidalja át a kisipari exporthitelakció, amely 
lehetővé teszi, hogy a bankszerű fedezettel 
nem rendelkező, de exportképes árut előállító 
kézműves iparosok erőteljesebben bekapcso
lódhatnak az exportba.

Nagy gondot fordítok a kézmüiparosság 
szakképzettségének emelésére, mert kétség
telen, hogy a mai versenyben csak úgy tudja 
megállani a helyét a kézmüvesiparos, ha mi
nél tökéletesebb kivitelű árut minél gazdasá
gosabban állít elő. A nagyszámú ipari tovább
képző lanfolyam és az ipari szakkönyvtár 
eddig megjelent kötetei, valamint a szakköny
vek sorozatának az egyes ipartestületek ré
szére való adományozása, mind, a kézműves
iparosság szaktudásának fokozására szolgál
nak. Ugyancsak a kézmüvesiparosság szak
tudását szolgálja az iparos csereakció, amely
nek keretében két év óta magyar iparos 
ifjak mehetnek Németországba tanulmányokat 
folytatni. Megvan a megegyezés Francia- és 
Olaszországgal is, a háborús viszonyok azon
ban a csereakció lebonyolítását megakadá
lyozzák. Gondoskodtam arról is, hogy azok 
az iparostanoncok, kiknek lakóhelyén iparos
tanonciskola nincs, a jövőben mind iskolába 
járhassanak.

A kézmüvesiparosság hitelellátását többféle 
hitelakció szolgálja. A bankszerü fedezettel 
rendelkező kézmüvesiparosok hitelszükségletét 
teljes mértékben ellátja az Iparosok Országos 
Központi Szövetkezete, Budapesten pedig a 
Budapesti Kisipari Hitelintézet. A bankszerü 
fedezettel rendelkező kézmüvesiparosok kö
zéplejáratú hitelakciója lehetővé teszi az e 
hitelkeretekből felvett kölcsönök 5—8 évre 
terjedhető lefizetését. A kézmüvesiparosság 
legszélesebb rétegeit érinti azonban a bank
szerü fedezettel nem rendelkező kisiparosok 
és kiskereskedők hitelakciója, amely a múlt
ban a 600 ezer pengős állami hozzájárulást 
és a közületi hozzájárulásokat figyelembe véve 
kb. 1 millió 200 ezer pengős keretben moz
gott. A kormány e hitelakció céljaira a múlt 
évben újabb másfélmillió pengőt bocsátott 
rendelkezésre. Ez lehetővé tette azt, hogy az 
állami hozzájárulási arány megváltoztatható

most, amidőn az uj év alkalmából
hatvanadik évfolyamunkra megnyitjuk
az előfizetést, kérjük a régi szeretetet
és támogatást az uj esztendőre is,
amelybe oly nagy bizakodással indul
a magyar nemzet.



B A R S

legyen és a közületi és állami hozzájárulás 
1:1 és 1:2 arányszáma 1:6 arányszámban ál
lapíttassák meg, vagyis az állam által rendel
kezésre bocsátott összeg a szegényebb kö- 
zületek által nyújtott összeg hatszorosa lehet. 
Ily körülmények között azokban a városok
ban és községekben, amelyeknek anyagi hely
zete nem tette lehetővé, hogy nagyobb ösz- 
szegü közületi hozzájárulást szavazzanak meg 
és igy a kisebb küzületi hozzájárulás egy 
vagy kétszeresét kitevő állami hozzájárulással 
együtt az ottani kézmüvesiparosság részére 
csak egész kis hitelkeret allhatott rendelke-

Attörhetők-e a nyugati erődrendszerek ?
A nyugati hadszíntéren hónapok óta nem 

történik semmi. A gyors támadó lerdlHettel 
végrehajtott legyelor<zági „villámháboru“-vsl 
szemben ez a látszólagos tétlenség telveti a 
.miért?*  kérdéiéi.

A feleletet mindenki érzi is. A határ'rődi- 
téaek előtt torpant meg mindaét fél hadse
rege. A látszólagos tétlenség az erőgyűjtést 
lep'azi Fal merül azonban a kérdés, hogy 
meddig lesz ez igy és mi lesz azután ha 
egyik fél minden erejét összeszedte már? 
Leküzdhetők lesznek-e akkor a nyugati erőd
rendszerek ?

A világháború kiépített és sok helyütt be
tonost erődített állasai adlak már Ízelítőt 
arra, hogy mit jelent a hadviselésben az ál- 
lásharc. Az akkori nyugati arcvonal évekig 
tartó tü'párbajai, mi liardos kiadással járó 
.lőszercsatái*  még emlékezetes tanúságai 
azoknak a rendsivüi nehézségeknek, ame
lyekkel az erődök e leni harcban a hadse
regnek meg kell küzdenie

A világháborús ál ásharc a végén azon
ban mégis eldől, A dVité-h’Z az entente ot 
két tényező segítette. Az egyik egy uj tá
madó eszköz a .tank*  alkalmazása, másik 
az erkölcsi fölény.

H< logikusak akarunk maradni, azt kell 
moodanuok. hogv a ma állásharcit ia két 
tényező fogia e dönteni Egyenlő erők mér
kőzése es t n azé a győzelem, aki uj, ha- 
táaosabb lám-dó.S’közzel lepi meg ellenfelét 
és aki tovább »i ja erkö csileg.

A ma határerőditései már úgy készültek, 
hogy a vi'ágháborubsn született harceszköz, 
a harckocsik ellen vértezve legyenek. A sü- 
lyesztett beton és páncélerődök előtt harc
kocsi akadály rendszerek, mély csapdák, 
aknák, torlaszok vannak és az erődökből 
páncéltörő lövegekkel tüzelnek. Az erkölcsi 
métely ellen pedig hazafién propagandával 
igyekeztek felkészülni mindkét táborban.

Hogy van-e valamely meglepetést hozó uj 
harceszköz valamelyik o dalon, az egyelőre 
a hadviselő felek titka. A technika és a fel
találók szellemi felkészültsége, azonban szinte 
korlátlannak tűnik.

Hogy ez a meglepetés mi lesr, nem lehet 
tudni. Tény az, hogy amennyiben a pro
paganda, mint háborús eszköz nem lesz ké
pes az egyik hadviselő fél háborús akaratát 
megtörni, a döntésnek az erődrendszerek el
leni támadás révén kell bekövetkezni.

E támadásnál 40—50 km-es erödövet kell 
áttörni. Az áttörés katonailag nem lehetetlen. 
De csak a laikut előtt szinte elképzelhetetlen 
idő, erő és anyagveszteaég árán. Hogy az 
idő mit jelent, mutatják, hogy mind a két 
oldalon évea háborúsra számítanak.

Az áttöréshez szűk. 5—10 km-es területre 
kell a hadsereg zömét összevonni, hogy ma
radjon erő a támadás mélységi erőviteléhez. 
A támadás anyagi áldozatait is a milliókra 
menő lőszerfogyasztás és a harceszközök 
(lelőtt repülők, harckocsik, kilőtt tűzfegyve
rek) ezrei jelentik.

Az áttörés valamennyi korszerű támadó 
eszköz ős fegyvernem közös akciója révén 
sikerülhet csak A küifö di szaklapok eszme
futtatásai szerint, az első szerep a tüzérségé 
lesz. N <gy hatású lövegek ezreinek romboló 
tüze fogja megkísérelni, hogy az erődőv 
előtti gyalogsági és harckocsi akadá'yrend- 
szereket robbantsa, az erődök betontetejét 
és páccálkupoláit átüsse.

Ebben a tűzzel való rombolásban a bom- 

zésre, most ez a hitelkeret annak többszörö
sével emelkedik. Ugyancsak lehetővé tettem 
azt, hogy az eddig be nem kapcsolt városok 
és községek közül azok, amelyek pillanat
nyilag nem rendelkeznek a közületi hozzájá
ruláshoz szükséges fedezettel, de közületi 
hozzájárulást meg fognak szavazni, azt csak 
a jövőben, esetleg részletekben fizethessék be.

Sok más intézkedést is tervbe vettem, hogy 
a kisiparos társadalmon, a magyarságnak ezen 
nemzeti szempontból is rendkívül értékes, 
öntudatos rétegén a lehetőséghez képest az 
eddiginél is nagyobb mértékben segítsek.

bázó repülők támogatják majd a tüzérséget. 
Bombázzák a fedetlen állásban levő ellensé
get, tüzgépeket, lövegeket éa megakadá yoz- 
zák, hogy az ellenaég tartalékokat vonjon 
össze a támadási sávban.

A ködcsapatok a támadta tarü'elét két ol
dalról éa fe ülről elzárják éa az oldalról való

A lévai légvédel

VII. Elsötétíti} szolgálat.
1) A teljes elsötétítés a kózvilágitás terén 

kifogastalan volt. A város területén 35 pet
róleum viiégitásu irányfényt helyeztünk el, 
azonban ezernek kékesfénye nem felelt meg 
a várt követelményeknek, mert fényük ren
deltetésükhöz képest túl erős volt. Az irány
fények elhe yezése sem megfe.elő, mert pon
tosan meghatározzák a város főterét és utca 
keresztezéseket.

Intézkedés 1.) A villamostelep gondosko
dik az irányfények fényerősségének tompí
tásáról.

2) Az irányfények célszerű elhelyezésére 
uj tervet fogunk elkésziteni.

3) A közönség nem fordított elég gondot 
a belső udvari fények elaötétitesére Minden 
fény támpont a támadó ellenség számára, 
s nagy tévedés azt hinni, hogy ebben az 
esetben a rendőr az ellenség, aki nem néz
het be minden udvarra és el lehet kerülni az 
ő figyelmét.

Intézkedés 1) A Lógo. Ligát felkérjük, 
hogy propigativ tevékenységénél erre a kö
rülményre különösképen terjedjen ki.

2.)  A legközelebbi gyakorlat a'kalmával a 
hatósági szervek a belső udvari fények el
sötétítését különös gonddal fogják ellenőrizni.

3.1 Üzletek el voltak ugyan sötétítve, 
azonban a vásárló közönség közlekedése 
folytan az ajtók kinyitása alkalmával az üz
lethelyiségekből a fény erősen kiszűrődött.

Iotéskedss. A légo. vezetőség alkalmas 
módon fel fogja hívni az üzlettu'ajdonoso- 
kat arra, hogy adott esetben az üzletek éj
iéit fényrekesztő redőnyökkel (’üggöny) sze
relje fel.

4.)  Tapasztaltam, hogy különösen köz
épületekben és bérbázakban a lépcsőhizak 
nem voltak kivilágítva Ez felesleges óvatos
ság, sőt károa is, mert olyan fényeket, 
melyek nem szűrődnek ki, a biztonság szem
pontjából égve kell hsgyni.

Intézkedés. A Légo. Ligát felkérjük, hogy 
felvilágositó és oktató tevékenységénél erre 
a körülményre terjedjen ki.

Vili. A Kárjelző szolgálat.
1.) A gyakorlat tapasztalatai szerint a 

kárjelzö minták nem váltak be még nappal 
sem, mert a közönség azok jelentőségét 
nem ismeri, s közömbösen halad el ma lettük, 
sötétben pedig nem láthatók.

Intézkedés. A jövőben ezeket lehetőség 
szerint füstjelző készülékkel fogjuk pótolni, 
ezek a bombák becsapódási helyét és hatá
sát sokkal jobban érzékeltetik.

IX. Tűzoltószolgálat
1.) A tfizoltóosztag parancsnokának jelen

tése szerint a készül teégi szolgálat ellátása 
igen terhes volt, ezért kéri a létszám fele
melését. A készültségi szolgálatnak mikénti 

megfigyelési korlátozzák.
A páncélos gyorscsapatok az erődök tér

közeiben lévő tűzfegyvereket hengerelik le és 
az ellentámadó fedetlen ellenség ellen lépnek 
harcba.

Az erődök megrohanásának nehéz feladata 
a gyalogságra hátú . A gyalogság műszaki 
esi közökkel, robbantószerekkel, lángszórók
kal felszerelt rohamcsapatsinak kel a meg
rongál: akadályrendszereken utat vágni és az 
ellenséget az erődök lőréseire leadott köz
vetlen lövésekkel vakitva, harcképtelenné 
tenni.

A gyalogság napokon át tarló fáradságos 
rohsmát a többi fegyvernem állandó tűzzel, 
köddel, füsttel oltalmazza és segíti Hiaz át
törő csapatokban meg van az erkölcsi fö
lény és a kitartás, egy jól előkészített és 
megszervezett áttörésnek sikerülnie kell. A 
végző győzelem két hatalmasan felkészült 
ellenségről tehát azé lész, aki több erőt tu
dott a döntő helyen összehozni, aki valami
lyen formában meg tudja lepni eljárásával 
az ellenfelét és aki jobban bírja idegekkel.

mi riadó tapasztalatai
VI.

megszervezését tapasstalat gyűjtés céljából 
szándékosan biztam rá a segédoaztsg pa
rancsnokokra. A tűzoltóparancsnok a ké
szt! tsSgi szolgálatot 3 órás felváltással szer
vezte meg, igy érthető, hogy a szolgálat 
valóban terhes volt. A tüzőrségnek a honi 
légvédelmi készültség tartama alatt feltét
lenül állandó készültségi szolgálatot kell 
tartani. A készültség annyi embarből áll, 
amennyi a nagyobb tűzveszély elháritásának 
leendő munkálataihoz feltétlenül szükséges. 
Hl egy tüzőraég létszáma szolgálatra nem 
elegendő, akkor ezt a készültségi szolgálatot 
a aromszédos tüzőreégekkel össze kell vonni. 

Iitéz kedés. A légo. pirancsnokság utasitja 
a hivatásos lüzoitópirarcsnokot, hory ezen 
elvek szemelőtt tartáséval a ke zü laégi 
szolgálatot szervezze meg a tervezetet jóvá
hagyás végett a légo. parancsnoknak mu
tassa be.

2.) Megállapítottam, hogy a segédtűzoltók 
teljesen járatlanok a villanyvezetékek veszé
lyes voltával. E tudatlanság ha'élosvégfl 
balesetek okozója lehet. (Folyt, köv.)

Megszívlelendő 
karácsonyi szózat

A karácsonyi szeretet ünnepén minden 
falu, városka megrendezte a mega egysze
rűségében is olyan kedves és szép kará
csonyfa ünnepélyét A szeretet fenyőjén sorba 
gyuitak az apróbb-nagyobb lángok, s az 
isteni Kisded ezeken a napokon talán a 
szerte du ó háborúkról is magfeledkezett. 
Megfeledkezett arról a lelki háboru-ól is, 
amelyet magyarok vívnak magyarok e len, 
amitor a húsz eves szolgaságtól felszaba
dultan éppen azok siettek rozsdás kardjukat 
kirántani, akik szolgaságukban még a dere
kukra sem merték felkötni.

Ezért esett jól kétszeresen a Hont ősi 
székhelyén, Ipolyságon tartott karácsonyfa
ünnepély, mert egy vezető személyiség, 
Gállfy Ernő járási tőszolgabiró használta fel 
a karácsony hangulatát és a szent fenyő 
hátterét a megszívlelendő szavakra. Beszé
dében többek között ezeket mondta:

»D> van még agy célja mai karácsonyi 
ünnepünknek. Ma innét, a kivilágitott ta alól 
egy mozgalmat azeretnénk elindítani, a sze
retetnek és egymást megbecslésnek nagy 
mozgalmát. Ezt a nagy emberi értéket he
lyeztük ide a karácsonyfa alá és szerelnénk 
Ipolyság minden polgárához eljuttatni kará
csonyi ajándékul. Végre döbbenjünk rá arra 
az igazságra, hogy a társadalmi békét csak 
úgy tudjuk helyre állítani és fenntartani, ha va
lamennyien átérezzük, hogy ennek a nagy 
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magyar családnak egymással izemben köte
lességeid is vannak, amelyek mindnyájunkat 
köteleznek. Eeek a kötelességek pedig csak 
a szereteten és egymást megbecsülésen ala
pulhatnak. Innen hirdetjük, hogy ki kell for
málnunk önmagunkból egy uj társadalmi 
lelket, amely át tudja érezni a magyar nem
zet nagy hivatását, elhivatottságát itt a Duna 
völgyében, s ennek szolgálatába ál'itja ön
magát és ezért áldozatokat is tud hozni. 
Ennek az uj magyar léleknek le kell fejtenie 
Önmagáról azokat a beteges kinövéseket, 
amelyet az egymás iránti gyű ölet éa irigy
ség növesztett naggyá és folytonos ármány
kodásban és névtelen vádaskodásban robban
tott ki. Ez nem a magyar lélek megnyilvá
nulása, ez a gyávák és sötétben bujkálók, 
az alattomos lelkek ördögi mesterkedései, 
hogy éket verjenek ember és ember közé

Mit jelent a vidék számára a „Budapest télen" 
mozgalom ?

Irta : Hollóssy István m. kir. kormányfötanács 
az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal vezetője

Az Idegenforgalmi Propaganda Munkakö
zösség, amely Budapest székesfőváros Ide
genforgalmi Hivatalának, a Budapesti Köz
ponti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottságnak, 
az IBUSZ- r. t.-nak és az Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatalnak nagy közös szerve, 
ezévben útjára indított egy uj akciót, a 
„Budapest Télen" mozgalmat, amelynek az 
a céjs, hogy a magyar télben újabb hidat 
verjen a vidék es a főváros között.

A magyar idegenforgalom négy tényező
jének vezetői úgy vélték, nem elég, hogy 
évente négyszer, — tehát a márciusi Te- 
nyészállatvásárra, a májusi Nemzetközi Vá
sárra, az augusztusi Szent István nrpra éa 
a szeptemberi Lakberendezési Vásárrá — 
nagy tömegekben indul meg a vidék a fő
város fe é. Ezeknek a kedvezményes utazá
sokkal kapcsolatos akcióknak ugyanis majd
nem kizárólag gazdasági jellegük volt a igy 
a vidéki utas ideje eltelik szaladgálásokkal, 
beszerzésekkel, alkudozásokkal és ezért a 
gyönyörű magyar főváros élvezésére nem 
marad ideje. De nem is maradhat ideje, hi
szen ezek az események a tavasz és az 
ősz között zajlanak le, amikor a magyar vi
déken a munka dandárja van, a vidéki ma
gyar tehát a tél kivételével sohasem jöhet 
boldog gondtalansággal Búd*psstrr.  Bátran 
állíthatjuk hát, hogy az eddigi tömegutazási 
lehetőségek keretein b^lfll a főváros és a 
vidék csak a felőrlö nagy robotjában talál
koztak egymással.

Ezen akarunk mi most változtatni a „Bu
dapest Télen*  akció rendezésével 1

Eddig az volt a helyzet, hegy ősztől ta
vaszig szinte elapadt az élet áramlása a fő
város és a vidék között s lassan téli álom
ba dermed a magyar belső idegenforgalom. 
November 1-től március 1-ig a magyar ide
genforgalom 120 fekete napja következett

A lévai nöipariskola segélyezése
A statisztikai adatok szerint Léva ipari 

Táros. S az iparosodás (sió s j’vöben még 
nagyobb ütemben kell halad..0 mint azt
a múltban tettük. Magasabb Képesítésiéi, 
gondos reá neveléssel különösen leányaink 
számára szép munka terek kínálkoznak azo
kon az ipari pályákon, shová első sorban a 
női kifinomult szépérzék és tervező képesség 
kívántatik meg. Hazánk ipari téren való bol
dogulásának legjobb alapvetői a megfeleld 
szakiskolák. Ezt a nemes célt igyekezik szol
gálni a lévai nöipari szakiskola is.

De attól eltekintve, hogy a nö'p riskolánk 
éppen azon a téren tesz h'.zros szolgálatot 
ahol a fejlődésnek valóban utat kell nyitni, 
másrészt azt az igen értékes szolgálatot is 
végzi, hogy a hivatali pályáktól igyekszik el
nevelni a fiatal leány nrmzedéket. Itt ugyan
is már — már tultengás mutatkozik s az 
elhelyezkedés talán nagyobb gondot okoz, 

éa elhintsék közöttük az egyenetlenség mag- 
vát. Ne engedjük, hogy úrrá legyen rajiunk 
a nagy turáni átok, a gyű ölet és viszályko
dás ördöge, mrrt akkor ez a nemzet elve
szett a történelem számára éa ismét idegen 
hordák m rt*l*ka  lesz. Testvéreim 1 I't b ka
rácsonyfa tövében, bitünk szerint a Kis Jézus 
bölcsőjénél térjünk magunkba . .

G iffy Eruö szavait ezer meg ez'r ipo’y- 
völgyi magyar örömmel hallgatta. Ih Itat
hatta annál is inkább, mert Ipolyság epy álló 
hón»ppal hamarább előzte meg nemcsak a 
fe szabadulásba', hanem a gvü ö kxdeasel is 
a többieket. Bár • karácsonyi hangulat me
lege tbga ia tovább a szivekben éa sok 
Gálffy Ernő, sok-aok vezető ember akadna, 
aki emberi és munkaérték szerint értékelné 
a magyart a magyarok között ... (a. f. i.) 

évrő'.-évre s mi most ennek a 120 esemény
telen napnak ü’eniünk h*dat  azza', hogy 
téli szezont akarunk csinálni a holtszezonból.

Milyen esz«ö*ö^k»l?  Ar>szánit ssal az 
egész vonalon 1 0 csó utazást, o cs hotelt, 
o csó ellátást, ocsó szórakozást és o csó 
nivós pihenést akarunk biztositHni mir den 
vidéki számára a magyar fővsrosbar. Azt 
akarjuk, hogy a fővárosnak az idegen k a - 
tál annyiszor agvondicsért szépséget, kutur- 
intézménytit, színházait, fürdőit, zenei é étét, 
tanulmányi és öubépzasi lehető ég»it. nivós 
pihenési alka miit, ciilogó társadalmi éietét 
a téli hónapokon keresztül rend ívűi o csőn 
magádnak vallhassa mi den vida í magyar. 
Azt akarjuk hogy, a maiy r vidék legalább 
télen birtokába vegye a magyar fővarost.

A legujalb belső vánderforgaimi statisz
tikák azt bizonyítják, hoty a városi elem 
áramhsa a falu fe.'é 40 azázalékkal rótt, a 
vidék áramlása prdíg a főváros felé 48 szá 
Zalákkal szaporodott. A ig egy év alatt tch^t 
az egész belső forgatom vonalán közel 50 
százalékos az emelkedés. Jo, g 1 remélhetjük 
tehát, hogy a téii magyar eiet is törekedni 
fog ezt a hata'mas forgalomjavulást elérni, 
ha mi is törekszünk o csóvá. vonzóvá és 
széppé tenni a főváros téli magy»r életét. 
Am a statisztika azt is mutatja az akció és 
reakció egyezőségének örök törvénye alap
ján, hogy ha Budapestre többször jön a vi
déki, akkor a budapesti lakós is többször 
megy a vidékre. Ha tehát a .Budapest Té 
len. akció jól sikerül, akkor viszont tavasz
tól őszig még több filléres vonat, még több 
filléres hajó, még több csoportos és egy éri 
utas fogja a vidéket felkeresni, mint addig. 
Mit jelent tehat a vidék számár*  a Buda
pest Télen mozgalom ? Olcsó Búi pestet 
télen és még több uj vendeget nyáron!

mint maga a képesítés megszerzése. A hi
vatali e helyezkedésnek egyébként ia meg 
van az a hátránya, hogy az ambíciónak ke- 
véabbé lúd olyan teret biztosiiani, mint a 
szorgalomnak sokkal inkább tág teret nyitó 
ipari pálya. Természetesen jövedelem szem
pontjából is sokkal nagyobb lehetőségei van
nak egy jól felkészül iparosnak, mint ha
sonló kvalitású hivatalnok embernek. A lévai 
nöipariskola utat nyit ások számára i<, akik 
a legmagasabb ipari műveltséget óha|'ják 
megszrrezni és mind-mind olyan szakokon, 
amelyek elsősorban a nőknek valók: f. hir- 
varrás. fe só női ruha-, a műhimtée, kalap- 
k ész ítél, tixtil tervezés, divatlaprajzolás, ru
hatervezés stb.

A nőipariskola szaktanárnöje V.rga Teréz, 
aki szakkép-si:és terén nemcsak Láván, de 
országos viszonylatban is számottevő — hi
szen hasonló képesítéssel esidőszeriut az

Uram! maradj velem
Az éj már leszálla.
Tegyed kezed szemem 
hunyó . .
fáradt pillájára.

Karold sinylő szolgád 
gyógyitóan által ; 
művelhesse tovább 
miket . .
Kiket rája bíztál.

Maradj Uram ! velem.
Ostitok az élet:
révül . . sinylik benne
Ki nem
találkozik Véled

Uram! maradj velem.
Gyógyító hatalmad 
vigasztalóm legyen 
most is: 
büs-borongó éjjel.

Uram ! maradj velem
Elet vándorával, 
hogy el ne fáradjon
Lényt d 
magasztalával.

Maradj Uram! velem.
. . . Nagy Élet-fájának 
lepergett levele 
Vagyok ?!
Legyen Akaratod.

Veled vagyok Uram!
Sinylődtesz bár nagyon 
szárnyszegetten vallom: 
Hitem
Végefogyhatatlan. Ámen.

Kórház, 1939 X. 25. Éjfél.
-k-ő

— AZ ARELLENŐRZÉS ORSZÁGOS 
KORMÁNYBIZTOSA rendeletével az ár llen- 
őrzé» hatályo /.bt a tétele céljából a vidéken 
kialakuló kiskereskedő mi árak tekintetében 
rendszerei — hetenként ismétlődő — adat- 
g újtést rerdelt el, amelyet külön helyi meg
bízottak u jén végeztet.

— INGYEN KAPNAK LOVAT AZOK, 
AKIKÉT A CSEHEK ELVITTÉK. A honvé- 
de m» mínisztéiiun tötbszaz lovat bocsátott 
a födtLÚveésüsyi minisztérium rendelkezé
sére, azon gazdák közötti szétosztás végett, 
akiknek lovait a csehek elvitték és a vissza
csatolás u'ín nem cdták vissza. Az igény- 
jogoiutaknak a lovat teljesen ingyen adják. 
A igenyjoposu’takn*  k a községi eőjárCság 
a tal kiállított bizonyítvánnyal kell igazolniok, 
hogy lovukat a csehek elvitték és nem kap
tak vissza.

országban ciak 4 tanárnő van. A díszítő 
rajzot sti'tant tanitó szaktanár tudását szin
tén gyarapította s nemciak Budapesten, de 
szabályszerűen végezte a müncheni képző
művészeti akadémiát és sz iparművészetit. 
A DŐip^riban pedig ezek a szakok a domi
nálok. Minden jogos reményünk meg vsn 
tehát srra, hogy az iskolának szép jövője 
lesz, ha még hozzá vesszük azt is hogy a 
jövőben olyan osztályokat is nyithat amelyek 
érettségit is adnak, oyakor ati főisk. ra jogosít. 
Anélkü', hogy ez L va városának ez a« in
tését ádozataba kp'üt volna, Gaál D.*zső  
tanár a magyar ku túra iránt való áldozatos 
szeretetböl hozta össze.

L^va megyei város képviselő tea'ü'etének 
ezúton hivom fel figyelmét városunk kultu
rális életének gazdagításéra létesült eme uj 
intézetére s kérem, hogy art méltík^pen 
anyagi támogatásban részesíteni szíveskedjék. 
Kü önösen mo»t, amikor az a kezdet nehéz
ségeivel küzd. Tudomásom van róla, hogy a 
felső hatóság az iskolát meglátogatta és an
nak munkásságáról a legszebb elismeréssel 
nyilatkozott, azt anyagi támogatásban való 
részesítésre érdemeinek találta.

Dr. KERSÉK LÁSZLÓ.
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A Főméltóságu Asszony segélyakciójára
a mai napig a következő adományok folytak be:

II.

Gr-völgyi Cukorgyár rt Oroszka 1000, Egyesült Magy. 
Nemz. Párt Garammikola 53-P 70 fill., Reich Zsig- 
mond Oroszka 25, Juhász Ernő Garamlök 5, Ga
rami Miksa Verebely 20, Szemző Béla Barsfüss 
200, Dr. Németh Lajos Garamdamásd 2, Katy 
Lászlóné Nemesoroszi 10, Róth József Ipolyság 10, 
özv. Marzi Miksáné Ipolyság 2, Ruhig Károlyné 
Vámosmikola 2, Heimann Mór 5, Rozemberg Miksa 
Ipolyság 10, Szőllös Jenő Bernecebaráti 20, Zongor 
Lívia Péczel 10, Ipolysági Takarékbank r. t 20,- 
tiszviselői 10, Szilassy Aladár 30, Barsmegyei Nép
bank Ipolyság 100, Győri Ipartelepek fiókhelye 14, 
Általános Hitelintézet Verebely 40, Rózenzveig Géza 
Verebely 50, Jancsó Jenő Deménd 5, Hontvars^ny 
145-P 50 fill., Földvári Géza Nagymánya 30, özv. 
Neuhaus Jakabné Fajkürt 10, Obuch Mihály (Berg 
urad, neveben is) Palást 30, Neufeld Sándor Vere- 
bély 20, Schvarcz Artúr Verebélv 10, Kármán Gyula 
Verebely 100, Roth Ede és fiai Málas 100, özv. 
Schmitberger Jánosné 16, Gróf Lajos Drégeiypalánk 
20, Nemsitz Ferenc Nagysáró 10, özv. Szokoly 
Károlyné Ipolyság l-P 50 fill., Lengyel Lajos Ipoly
ság 2, özv. Debnarik Vilmosné Ipolyság 2, Farkas 
Sándor Bernecebaráti 5, Községi elöljáróság Nagv- 
peszek 34-P. 65 fill., Közs. elöl. Nemesoroszi 43-P. 
87 fill, Közs. elöl. Tergenye 24-P. 16 fill, Közs. elől. 
Kispeszek 5-P. 79 fill., Adler Gyula 50, Vojtek Jó
zsef Gara rikövesd 5, Porubszky András Garamkö- 
vesd 5, id. Kelemen Istvánná Garamkövesd 2, Dr. 
Veszelák János Vámosmikola 2, Bori Község 73-P. 
20, fill. Szóld Alfréd 50 fill., Felsöszecse község 
83-P. 90 fill., Tóth József Garamdamásd 5, Beck 
Zsigmond és fiai 50, özv Lusztig Miksáné és Sá
muel, Ipolyság 20-P. 10 fill. özv. Józsefcsek Gézáné 
25, Áruforgalmi Iroda Ipolyság 5, Izr. Stquo Hitk. 
20, özv. Dr. Váradyné Nemes Margit Ipolyság 10, 
Szauer Gyula Ipolyság 2, Kiéin es Löwy Ipolyság 
10, Fábián János Ipolyság 10, Frankfurter Emanuel 
Ipolyság 3, özv. Pap Abrahámné Ipolyság 5, Dr. 
Bargár György Barsendréd 10, Róm. kath. plébánia 
Verebély 20, Schick György Verebely 50, Heininger 
Károly Nagymaros 2, Porubszky István Garamda
másd 5, Rubinstein Adolf es Mór Nagysalló 10, 
Bagócsi István Kissáró 10-P. 30 fill. Breiner Sán
dor fatermelő Ipolyság 10, Szenessy Kálmán Palást 
5, Bőhm Vilmos 10, Blumenfeld Ferenc 10, Neu
mann Adolf Felsöfegyvernek 30, Róth Simon és 
fiai Verebely 120, Srankö Lajos tanító Kalász 15, 
Boronkay Mária Vajk 150, Körjegyzőség Garam- 
szentgyörgy 4820, Laduch Vilmos Verebély 10, 
Laduch Ferenc Verebély 10, Frasch Béla 5, Lengyel
S. Dávid Ipolyság 10, Sztruhár József Málas 10, 
Szokolyi Mária Bernecebaráti 5, özv. Szokolyi Ala- 
josné Bernecebaráti 5, Heidrick Károlyné Oroszka 
5 Jókel József Tőre 30, Lachky Elek 35, Schlé- 
singer Béla 20, Dr. Agyagásy Sándor Garamveze- 
zekeny 10. özv. Bihari Kálmánné Garamvezekény 3,

Színház
Színházba járni ma is 
magyar kötelesség!

Őszinte örömünkre szolgál, hogy az elő
adásokról a legnagyobb elismerés hangján 
emlékezhetünk meg. A reportoár is teljesen 
kielégítő, mert a legújabb színpadi irodalom 
mellett felújítja az igazgatóság a régi értékes 
darabokat is. Hogy ez mennyire helyes szin- 
házpolitikai szempontból, bizonyítja az, hogy 
a közönség nagy lelkesedéssel fogadja ezeket 
a darabokat. Sajnálatos körülmény, hogy a 
tendkivüli intézkedések által megbolygatott 
vasúti összeköttetes lehetetlenné teszi a város 
környéke lakosságának a színházba járást. 
Más időkben a vidéknek is módja volt ki
venni a maga részét a szinpártolásból. Most 
látjuk, hogy a vasúti korlátozás mennyire 
ártott Léva idegenforgalmának s igy a szín
társulatnak is. A hivatalos köröknek ez ellen 
orvoslást kell keresni, noha a színtársulat je
lenlegi helyzetére ez már nem lesz befolyás
sal, mert a változás természetesen hosszabb 
időt kiván, de azért mégis rá kell mutatnunk 
hátrányos voltára.

Egyébként hétfőn és kedden a Hadik hu
szároknak tapsoltunk. Ez az operett a barokk 
levegőjű Becs és Pozsony kedélyes légkörét 
árasztja. Alig történik benne valami, de egy- 
pár régi melódia emlékeket ébreszt. A díszes 
kiállítású, jól megrendezett előadás fénypontja 
Lenhardt Ilona (a császárnő) volt, ragyogó 
énekeiért melegen ünnepelte a közönség. Mi
kes, Leviczky értékes alakítást adtak. Kallós 
Éva egyéni bája, Mészáros Joli vidám paj- 
kossága, Solymossi, Sugár és Siménfalvy ka
cagtató humora sok-sok tapsra késztette a 
közönséget. Adassák elismerés a többi sze- 

Tóth Károly Garamvezekény 38.69, Modrovics Já
nos Zseliz 5, ifj. Patay Lajos Kiskálna 3U.20, Kör
jegyzőség Málas 131.70 Horatsik Pál 10, Községi 
elöljáróság Nagykálna 59.30, Veres Sándor Ipolybeí 
13.20, Nagy József Szódó 15 20 Kis Sándor 1, Mi
sák József pusztafalusi gazdaság 2, Engelhardt De
zső Ipolyság 10, özv. Hecht Ignácné Ipolyvisk 5, 
Garamszentgyörgyi körjegyzőség 26.95, Róm. kath. 
Hitközség Léva 100, Elöljáróság Hontkiskér 89, 
Verő Ernő 4, Schlésinger Paula Tajnasári 5, Smidl 
Mór cég Ipolyság 300, Kalmár Miksa Ipolyság 10, 
Wertheimer és Nágel Lontó 30, Tonhaiser Mihály 
Nagysalló 10, Dr. Kovács Gyula Nagysalló 5, Bú- 
dinszky István 5, Sajmovics Henrik Kalász 24, 
Donáth Géza Verebély 30, Sáska Dezső és Dr Bo- 
lemann Jánosné gyűjtése 263, Major János Vámos
mikola 1, Fogy, és értékesítő szövetkezet Leléd 5, 
Kmetty József Sírok 10.64, Ipolyviski körjegyzőség 
35, Királyréti uradalom 50, Ágó község 35.70, Ho- 
retzky József Szalatnya 4, gr. Révay István Taj
nasári 120, Braun Ármin Verebélv 10, Harkányi 
Testvérek Tild 150, Mártson Béla Ipolyság 10, 
Kiéin Gyula Lekér 25, özv. Kmetty Istvánné Lekér
4, Spitz Jenő Lekér 5, Kristóf István Garamdamásd
3, Lányi Sándor Ipolvnyék 5, Jurka József Zsemlér 
20. Ipolynyék község 47, ifj. Kelemen István Ga
ramdamásd 2, Tóth Lajos Garamdamásd 2, Bényi 
Jónás Garamdamásd 2, Eckfeld Dávid Lekér 5, 
Evangélikus Egyház Léva 20, Révész Ferenc Ipoly
ság 5, Szabó Gyula Ipolynagyfalu 5, Porubszky 
István Nyír 16. Búzás István Garamvezekény 5, 
Rotyik Lajos Garamvezekény 5, Réthy Lajos Ga- 
ramvezekeny 2, Hitelszövetkezet 5, Rotyik Lukács 
Garamdamásd 27.20, Riedl Ernő Garamdamásd 3. 
Jakab Frigyes Garamdamásd 3, Jegyzői Hivatal 
Nagysalló 8.44, Löwy József Verebély 20, Máté 
István Verebely 5, özv. Dukesz Samuné Verebély
5, Kemény Pál Verebély 5, Rudas Gyula Verebély
4, özv Rosencveig Samuné Verebély 10, Nécsey 
Sándor Verebély 5, Dr. Raffmann Gyula Verebély 
10, Rosencveig Jakab Verebély 50, Rosentál Márk 
es fia Verebely 50, özv. Balog Lajosné Hölvény 6, 
Martinkovics Vilmos Kissalló 10, Rakovszky Mihály 
Verebély 5, Kohn Izidor Zseliz 10, Neumann Dávid 
Felsöpél 20, Felsöpel község 31.50, Alsópél község
29.30, Denk János 25, Swarzer Sándor Dobogó 10, 
Neufeld Schoeller Dobogó 150, Dr. Karafiáth Má
riusz 3, Feszt Ernő 20, Községi Elöljáróság Ipoly- 
damásd 10 66, Ény község 20, Alsógyöröd község 
33.36, Kisgyékényes község 13.46, Felsőgyőröd 
község 2.20, Egeg község 82 02, Szalatnya község 
40, Andrejka Béla 2, Tóth János Ipolyság 3, Elöl
járóság Kalász 32.50, Nagyhlnd község Elöljárósága
37.30, Dr. Godin Károlyné Verebély 2, Ipolynyék 
község 78.80, Ferjanc Sándor Nagysalló 10, Kálnay 
Kálmán Lekér 3 P.

(Folyt, köv.)

replöknek is, ők is részesei a nagy sikernek.
Szerdán A vén gazember színjáték volt 

műsoron, amelynek címszerepében alkalma 
volt Faragó Ödönnek megcsillogtatni nagy
szerű jellemábrázoló művészetét. Megható és 
őszinte színekkel festette meg az emberi hű
ség élő szobrát. Somlay Júlia természetes és 
meleg közvetlensége színészi intelligenciájából 
fakadt Mikes a fáradt arisztokratát jellemzőn 
adta. Leviczky, Pataky és Várday ismert ru
tinja és a többi szereplő odaadó játékából 
alakult ki az előadás vastapsos sikere.

Csütörtökön a régi kedves Kálmán-operett, 
a Csárdáskirálynő ment zajos siker kíséreté
ben. Leviczky ügyes rendezése, a szép disz- 
letezés igen hatásos volt. A címszerepben 
Lenhardt Ilona egyik legnagyobb lévai sikerét 
aratta. Leviczkyvel énekelt kettősének olyan 
nagy sikere volt, hogy a közönség alig en
gedte el a színpadról. Sugár humoros mókái, 
ördöngős táncai csaknem nevető görcsököt 
okoztak. Mikes, Siménfalvy, Kostyál és Vár
day kitűnő operettfigurákat mutattak. Kallós 
Éva fiatalos üdeségü játékával és táncával 
hatott. Fischer Károly karnagy a zenekarra) 
a fülbemászó zenét nagyszerűen varázsolta elő 
a partitúrából.

A szilveszteri művészest.
A színtársulat ma este az árvaház javára 

szilveszteri vidám művészestet rendez, ame
lyen a színtársulat népszerű színészei lépnek 
fel. Lenhardt Ilona, Sugár Mihály, Mikes Béla, 
Solymossy Imre és Kallós Éva magánszá
mokkal szerepelnek, Faragó, Siménfalvy, 
Mátray Maja Zágon egyfelvonásos vígjátéké
ban, a Sakk-Mattban szerepelnek. Belépő 
jegy ára: személyjegy 1.50 P, diákjegy 1 P. 
Műsor közben és utána reggelig tánc.

KDLONFÉLÉKJ
Szerencsés és boldog újévet kívánunk 

kedves olvasónknak, hirdetőink
nek és lapunk minden barátjának.

TÁRSADALMI NAPTÁR.

Január 4. Finn-est az uj városháza nagy
termében.

Január 13. A Gyermekvédő Liga teája a Ka
szinóban.

Január 20. Vitézi bál a Városi Színházban. 
Január 24. A SzMKE és a Népművelési Bi

zottság előadássorozatának meg
nyitása az uj városháza nagyter
mében.

Febr. 10. Pátria Írónők és az Egyesült Női 
Tábor irodalmi estje és magyar 
ruhabemutatója a Városi Szín
házban.

— AZ ELSŐ VITÉZI BÁLT — mint a 
mu't szamunktaa megírtuk — január hó
napjában rendíti a vármegyei vitézi társa- 
dn;mi bizottság. T-chnikai akadályok e há
rítása, az idő rövidsége és a városi szálló 
színháztermének mindennapos elfoglaltsága 
nagy nehézség mego dása elé Állította a 
bizottságot, azért jobbnak látta a Vitézi bált 
jaruár 20 ára halasztani, amikorra minden 
előkészület a legjobban elvégezhető és a 
bálterem is méltó ann°ptő díszben fogad
hatja a lévai farsang e ső nagyobb báljának 
ezalkalomra bizonyára szép szambán össze*  
sereglő jó társaságai.

— A SeMKE ÉS A NÉPMŰVELÉSI BI
ZOTTSÁG ELŐ aDÁS-SOROZaTOT REN 
DEZ LÉVÁN A finn-esten kívül a SzMKE 
a Népművelési Bizottsággal karöhve lutur- 
eiöadás sorozatot rendez. Az előadások az 
uj Városháza (volt Járási Székház), nagy
termében lesznek. Az eső elo-dás január 
24-én szerdán este 8 órakor, a többi foly
tatólagosan az ezt követő szerdákon haaonió 
időpontban lesz megtartva. Az előadásokon 
a magyar élat kérdá*ait  fogják megvitatni 
az előadók A SlMKE az eddigi lévai elő
adások nívójához mérten országos nevű ve
zető egyéniségeket h volt meg, kik közül 
többet már húszéves kisebbségi életünkből 
ismerünk. Ejönnek : Kiss Istváo, Vá*i  Fe
renc dr, Vargha László és Szabó M siós 
egyetemi magántanárok, Moravek Eadre dr. 
földiok és Pálinkás András dr. miniszteri 
titkárok, vitéz dr. C ik László volt ország- 
gyűési képviselő, T*ubinger  István a Gyosz 
titkára, Poográcz Kernén, Vasa László és 
S mkó Ferenc irók, Ö védi János sajtórefe
rens, Cvank Lász'ó tanár, Rudnay E/yed 
mérnök és Vargha Imre a S.MKE volt lévai 
titkára. Esténként egy vagy két előadás lesz. 
A S MKE az összmagyarság egyesülete, 
ezért felkérjük Léva város polgárságát, hogy 
társadalmi, vagyoni és vallási külöbség nél- 
kü látogassák az előadásokat. Legközelebb 
már részletesebb műsort aduik. Azonban 
már most közöljük néhány e őadás cimét: 
A magyarság helye középeurópában. Az 
osztálykülömbségmentes magyar társada
lom. Á magyarság történelmi joga a Felvi
déken. A nemzetiségi kérdés Magyarországon. 
A magyar földkérdés. A magyar paraszt 
szerepe a magyar jövőben. A magyar nép 
és a ku'tura. Esenkivül külömböző társa
dalmi, szociális, gazdasági, kü ügvi, irodalmi, 
kereskedelmi és ipari előadások. Bővebb fel
világosítással szivasén szolgál F-ja Tibor a 
SzMKE körzeti titkára és a N pmüvelési 
Bizolts’g gondnoka (Tisza litván ut 5.)

— MŰKEDVELŐK FIGYELMÉBE. A SíMKE 
titkársága figyelmezteti heiyi szervezeteit ás 
a többi egyesületeket, hogy csak a kultusz
minisztérium által engedélyezett darabokét 
adhatnak elő a műiedvelök. Ezért mielőtt 
próbálnának egy színdarabot, győződjenek 
meg róla, hogy a ku tussminiSBtáriuai meg
bírálta g a darabot? Forduljanak tehát esen 
Agyban Dóka S indor népmürelási titkárhoz, 
«gy Féja Tibor SzMKE titkárhoz (Láva 
Tisza István út 5.), ki szívesen eljár ügyük
ben a népművelési titkárságon.
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— FINN EST LÉVÁN. Az iskoléokivüli 
népművelés helyi bizottsága csütörtökön, ja
nuár 4 én este hat órai kezdettel az uj vá
rosháza tanácstermében (rk. pleb. templom
mal szemben) finn-estet rendez, melyen „A 
finn magyar rokonság és a finn történelem*  
címen Alsxt Ambrus gimnáziumi tanár fog 
előadást tartani. Belőpödij nincs, a rendező
ség mindenkit hív és vár. Ezt az előadást 
finn testvéreink héroszi küzdelme valóban 
időszerűvé teszi, azért bízvást hisszük, hogy 
társadalmunk az érdekesnek Ígérkező kullur- 
est iránt meleg érdeklődést fog mutatni.

— AZ EGYESÜLT MAGAR PÁRT HÍREI. 
Az Egyesült M<gy«*-  Part Országos Kő pontja 
a Magyar É et Pirtji volt központ titkárt, 
Sylvester Péter Jánost, megbízta a Hont- 
Barsi vármegyei főtitkári teendők ellátásával. 
Hivata’os órák a Báthy tér 3. szám alatti 
pártirodában minden hétköznap 8—1-ig. 
D6<után hivatalos óra nincs. Panasznapok 
Léván: hétfőn, szerdán ős szombaton a ren
des hivatalos órák alatt; Zse ízen : kedden 
és pénteken déle'őtt, Verebélyen : hétfőn és 
csütörtökön. A panaszokat Ginpó Imre titkár 
tartja, de esetenként a várm titkár is ki
utazik. A varmegyei és lévai választmány 
január hó első felében együttes értekezletre 
ül össze a január, február, márciusi mun
kaprogram megbeszélésére. A két választ
mány tagjait az értekezlet napjáról külön 
meghívókkal értesíti a pártvezetőség.

— JANUÁR 3-IG LEHET JELENTKEZNI 
a F*  u«zövétség és S*MKE  társasutazására. 
A S’-MKE a Faluszövetséggel karöltve jan.
12—14 éu 3 napos társasutazást rendez Bu
dapestre, Kecskemétre, Nagykőrösre és 
Cégiedre. A társasutazás rendkívül olcsó, 
mindössze 12 P. Eobe uiy az úti költség, 
mint az ellátás, száll s, belépődíjak bennfog
laltatnak. Jelentkezni lehet lapunk kiadóhi
vatalában, a SzMKE szervezeteknél és a 
Hanza szövetkezetekben.

— MA SZILVESZTER-EST a Katolikus 
Körben. Vidám mú>or, gazdag tombola.

— ELJEGYZÉS. Nsgy Iciike és Fraich 
József jegyesek. M. *.  6. h.

— MAGYAR NÉPI HÍMZÉSEK TANFO
LYAMA januir ho 4-en d u. 5 órakor kez
dődik. B ^vezető előadást tart Gaál D^zaő 
áll. polg. isk. tanár a nőipariak. igazgatója 
„Időszerű népművészeti probíémáku címen. 
Utána Varga Teréz iparisko ai tanárnő tájé
koztatást ád arról, hogy mi lesz a tanfolyam 
tárgyköre. A beiépés díjtalan. Az előadás 
helye a nőipariskola tanlterme az áll. polg. 
isk. épületében.

— AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGA 
Budipeiten december 21- en tartotta köz
gyűlési’ -aielyeo vilii Jiron Andorné, gróf 
Revay I vinné, dr. Boleman Jmosné és 
Kristóf! b-'idor felszólalásai után megtörtént 
a volt Csehszlovákiai Orsz. Magyar Gyer
mekvédő és Szünidei Gmdozó Egyesület be
olvadása a Ligába. A Magyar Gyermekvédő
nek tudvalévőén Láván is volt szépen mű
ködő helyi szervzzete ez most már mint az 
Orsz. Gyermekvédő Liga szervezete fog to
vább működni, itt jelentjük, hogy e Liga ja
nuár 13-án este félkilenc órai kezdettel n 
Keszinóban jótékony teaestet rendez, amelyre 
a közönséget ezúton hivja meg. Meghívók nem 
adattak ki. Megjelenés sötét utcai ruhában.

— SZILVESZTER EST AZ IPAROSKÖR
BEN. A Lévai Iparoskor szilveszteri estélyét 
ez évben is vidám hangulat, tombola, sze
rencsemalac jazz és cigányzene mellett tartje 
meg. A nagyteremben este 8 töl reggel 6 
óráig össztánc.

— A LÉVAI KERESZTÉNY MUNKÁS 
EGYLET szilveszteri estélyt rendez tombola 
és táncvigalommal. Az estre szeretettel hívja 
meg tagjait és annak kedves vendégeit a 
Vezetőség.

— A GÉP- ÉS GY0RS1RŐTANF0LYAM 
hallgatóinak figyelmébe: A gyorsíró tanfo
lyam január 5 én este fél hét órakor kez
dődik az áll. tanítóképző-intézet (L'ceum) 
rajztermében. A gyorsírók tankönyvet híz
zanak (mivel a Katona-Eekerdt-íólé kifogyott, 
Radnai-félét), füzetet és 2 es ceruzát. Akik 
csak gépírást óhajtanak tanulni, este fél 8 
órakor jöjjenek.

— GYÁSZHIR. Vanek János nyugalma
zott MÁV tisztviselő áldásos és munkás éle
tének 77. évében, rövid szenvedés után el
hunyt. Városunk egyik ismert és jellegzetes 
alakja tűnt el vele az élők sorából. Földi 
maradványait f. hó 27-én helyezték örök 
nyugalomra őszinte részvét kíséretében a 
rk. egyház szertartása szerint. Halálát kiter
jedt rokonság gyászolja. Surányi Béla sze
rető apósát veszítette el benne.

— A „MAGYAR A MAGYARÉRT*  MOZ
GALOM BESZÁMOLÓJA fekszik előttünk. Ez 
a 112 oldalas kötet a nemes munka teljes 
képét e'énk tárja. A visszacsatolás idején a 
szociális segítség kérdése a nemzeti presz
tízs kérdésévé vált. Összefogott hatóság és 
társadalom: A Kormányzó Ur hitvesének 
legfőbb védnöksége alatt megalakult a moz
galom szervezete, élén a munkabizottság
gal, amely vitéz Imrédy Béláná elnöklete 
mellett a miniszterelnökség, a belügy- és 
honvédelmi minisztérium képvise'őiböl állott. 
LÜektanilag csak a történelmi idők lelkese
désével magyarázható meg a gyűjtés pél
dátlan sikere, mert pénzben és természetben 
ctak nem bét millió pengő folyt be a moz
galom javára. A kötetben ott táljuk a mox- 
ga'om lávei munkájának adatait is. Fénykép
felvételek mutatják be a lévai szegény gyer
mekek b.l.fonlellei nyaralását. A mozgalom 
Láván 2.547 egyént segélyezett természetben, 
a vármegye területén még ennél is többet. 
A mozgalom a Láván végzett inségmuokákra 
34155 p*ngöt  fordított, a varmegyei tejak
cióra 21.000 pengőt költött. A verebeivi, 
zselizi éa Ipolysági egészsé^házakra 48000 
pengőt utalt ki. Láván, Ztelizen, Nagysatión, 
Óhajon, Csatán, Ipolyságon óvodákat, nap
közi otthonokat épített, bővitelt vagy átala
kított navv kö tséggel. A lévai étkeitetési ak
cióra 2.712 pangót költött. A visszacsatolt 
rész lakossága igazán hálás lehet ezen a 
nagyvona u munkáért.

— A BAROSS SZÖVETSÉG lávái fiókja 
állandó tevékeny munkálkodást fejt ki nem
csak a lévai keresztény kereskedők és ipa
rosok érdekeinek képaiseletében. hanem kü
lönösen tagjainak a közgazdasági életben 
való érvényesülése és ex sztenciájuk meg
erősítése tekintetében. A budapesti központ
tal a legközvetlenebb érintkezést tartja fenn 
és igy megvan minden remény arra, hogy a 
mai kötött gazdálkodás mellett is úgy ipa
rosaink, mint kereskedőink nyersanyag vala
mint készáru elosztás tekintetében tagságuk 
révén kivételes kedvezményben, illetve áru- 
kiu’alásban résreefiljenek. Kereskedő tagjaink 
részére máris sikerűit egy nagyobb mennyi
ségű rizs, iparosaink részére pedig talpbör 
kiutalást kieszközölni és leszállittatni. Fog
lalkozik a Baross Szövetség a m. kir. pénz
ügyi kormányzat által a Felvidékre és Kir- 
pátaljára is kiterjesztett kiskereskedők és 
kisiparosok megsegítésére megindított hitel
akcióval és felveszi a tárgyalásokat a Nsm 
zeti Hitelintézettel, amely a Baross Stovet- 
séggel karöltve a Felvidék nagyobb közgaz
dasági gócpontjaiban meg foja ind tar.i ezen 
kedvező hitelek folyósítására vonatkozó tár
gyalásokat. Felemeli szavát a Baross Szö
vetség s szövetkezetek terjeazkedesének 
meggát’ása ügyében is. hogy ezzel tagjainak 
veszélyeztetett létérdekeit megvédje Fal
terjesztéssel fordul az illetékes fórumokhoz 
a tagok sérelmes forgalmi adujának kivetése 
ellen. Állást foglalt a napidijak és munka
bérek lefoglalására vonatkozó jogszabályok 
módosítása tárgyában. Felemeli szavát mie
lőbbi gyökeres tandijreform ügyében, amely 
lehetővé fogja tenni, hogy ne a vagyon és 
osztályszármazás, hanem a tényleges tehet
ség és rátermettség alapján fejlődjék ki a 
szellemi munkásréteg, mert nemcsak anyagi 
hitelt, henem szellemi hitelt, szellemi segít
séget is kell nyujtsni a polgári középoszté y- 
nak. Tagjainkat ezúton is figvelmestei|üv, 
hogy konkrét psnaazaikkel, kivánsógaikkal 
fordu'janak bizalommal a Baross Szövet
séghez.

— A SZÖVETKEZETEK felvidéki ter
jeszkedése ellen már több oldalról megindult 
a morgalom úgy városunk kereskedelmi 
érdekképviselete, mint a párt és a hivatalos 
körök részéről is. A közelmúlt napokban a 
kassai, rozsoyói, rimaszombati érdekképvi

seletek, valamint a lévai küldöttség is szemé
lyesen kereste fel abban az ügyben a keres
kedelmi minisztériumot, átadva a többszáz 
lévai kereskedő és iparos által aláirt memo
randumot és rámutatott a szövetkezetek 
mai vá torolt időkkel egyáltalában nem szá
moló terjeszkedésének súlyos kihatására a 
város gazdasági életére, amellyel azok ren
deltetésüktől eltérőleg éppen az ujlonoan 
alaku l kereskedő cégek életieh -tőségét tes ik 
tönkre és az átállítás lehetőségeit, uj exis- 
tenciák. uj adó alanyok önnáiósitesat teszik 
lehetetlenné I A szövetkezet terjeszkedése 
annál kevésbé aivánatos, mert Léva a visz- 
szicsatolás következtében mint határvarns 
elvesztette kereskedelmi életének igen n<gy 
és jelentős részét és igy a hstyi keresk de
lem máris elvesztette talaját. D i a szövet
kezet megtelepedése, fennállása es bővítésé 
szociális viszonylatban is káros következmé
nyekkel jár, mert éppen a kereskedői ptlyán 
elhelyezkedni kívánó kereiztény utánpótlást 
géto ja meg az érvényesülésben, pedig az 
állam és főként a varos érd-ke azt kívánja, 
hogy minél több önálló kereskedő legven, 
ami csak úgy lehels g:s, ha módot adnak 
a megé Ihétéire, hiszen éppen eleget tűrtek 
a Felvidék magyar kereskedői a cseh meg
szállás alatt s mammu'vállalatok versenyétől, 
pedig ez ország sorsa épp-n a knz ppnigari 
osztály megerősítésén es megszilárdításán 
múlik. (K. O)

— KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS- A Lévai 
N5i MÁria Kongregáció vezetősége, un * 
magi, mint a megajándékozottak neveben ia, 
ezúton mond hálás köazöoetet Léva varos 
megértő azivü közónaég^nék azért a támo
gatásért, amellyel lehetővé tette, hogy a 
Szeretet ünnepére 10 télikabátot, 18 p'r Cipőt, 
9 munkaköpenyt és 30 ruhát oszthattunk ki 
a szegénysora ia"o asgyermekak között.

— KITERJESZTIK A KISIPARI HITEL- 
AKCIÓT LÉVÁRA A M gyár K)iga<.d»»á{ 
jfiieuti: A Fe.vidék kiaiparanak megswgitóaere 
komoly, szervezett kormánytevékenység fo
lyik. A kormány a fontos cél megvalósítá
sára a Felvidékre is kiterjesztette a kisipari 
hitelakció múiödését, amely az elműt hó
napokban mr eredményesen e ösegitettc a 
kisipar és ki'ker*akedeiem  tevékenységét. 
É teaülésüzk szerint az eddigi eredmények 
most arra indi ottAk az il eteaes fórumott , 
hogy a kisiparosok kérésén ak mszfeieőea 
Losoncra és Lévara, továbbá Felekre i» éi 
terjesszék a kisipari hitelt, niiu.nn ? varosok 
kisipara és kereskedelme is nagymértékben 
rászoru a megsegítésre. A gyakorlati intez- 
k'dáaek már karácsony előtt meatörtéot^k.

BÁL! ÚJDONSÁGOK — selyem es tüll költemé
nyek a legszebb színekben WlDDER-oél a malom
mal szemben.

BÚCSÚSZÓ
Nagy Bódog ezredes a következő közlesre kérte 

fel lapunkat: Mivel mindenkitől külön nem vehetek 
búcsút távozásom alkalmával, azért ezúton köszö
nök el az egész vármegye közönségétől, mint a 
felszabadult vármegye volt legelső katonai parancs
noka. Ezt a szép vidékét örökke a szivembe zá
rom es sohasem fogom elfelejteni derék es lelkes 
magyar népevei együtt.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK : Földi István Nizl Anna fia Gá

bor István. — Kabáth József Tóth Ilona tia József, 
Mlatec Lajos Lackó Ilona fia Nándor. — Nyáry 
István Cvanga Rozália fia István János — Laka
tos Vilmos Eltzenbaum Anna leánya Éva Emma, fia 
Ádám László (ikrek). — Galambos József Sírba 
Mária leánya Ilona — Baranyai István Prepelik 
Mária fia Sáudor István.

HÁZASSÁGOK : Orbán Pál István rk., es Bartos 
Ilona rk. — Kohán Mihály gör. kát. es Obert Ilona 
rk. — Szilágyi István gör. kát. és Kaffan Anna rk.

HALÁLOZÁSOK: Novotnv Rezső 60 éves — 
Vanek János 76 éves — Kosa Károlyne sz Nem- 
csok Rozália 38 éves — Gyurcsek Jánosne szül. 
Gáspár Mária 74 éves — Belik Julianna 78 eves.

Gyászköszönet.
Kedves rokonainknak, ismerőseinknek és 

családunk mindazon barátainak, akik szeretett 
édes atyánk elhalálozásával részvétükkel fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek és őt utolso 
útjára elkísérték, ezúton mondunk hálás kö
szönetét.

A gyászoló VANEK-család



6 BARS

Emlékezzünk!
1914. December 29. Nagy elszántságról és hősies 

kitartásról tett ezen a napon tanúságot a lévai 
születésű Farkas Tivadar volt esztergomi 26 közös 
gyalogezredbeli tartalékos zászlós. A Kattowitztől 
délre fekvő Czarkownál az orosz betörés megingat
ta a szomszédos ezred sorait, aminek következté
ben az az álhir keletkezett, hogy visszavonulást 
rendeltek el. Farkas zászlós, nehogy a megtántoro- 
dás saját szakaszára is átterjedjen, a legelszántabb 
kitartásra bátorította embereit még akkor is, amikor 
az oroszoktól oldaltüzet kaptak. A hős lelkű zász
lós bevárta az oroszok támadását, mig kézitusára 
nem került a sor, miközben az ádáz küzdelemben 
több puskatus ütéstől súlyosan megsebesült. Bátor 
magatartásáért az arany vitézségi érmét kapta.

50 pengős jutalom
1805. évben, Léva környékén (Kálna, Salló 
Martonfalu, stb.) született Huszár János 
születési helyét keresem. 50 pengő ju
talmat adok annak ki a fentnevezett szü
letési anyakönyvi kivonatát megszerzi és a 
„Bars“ kiadóhivatalába juttatja. Nyomra
vezető irányításért eredmény esetén szintén 
kifizetem a fenti jutalmat. Szives közléseket 
„Huszár" jeligére e lap kiadóhivatalába kérek.

Mi újság a lévai 
mozifronton ?

Miután tudjuk, hogy a lévai közönséget nagyon 
érdekli a mozgó, hiszen a színházon és időnkénti 
szórakozásokon kivül egyedüli állandó szórakozási 
hely, szem előtt tartva a közönség érdeket, e kér
désben megintervjuoltuk Denk Jánost, az „Orient" 
mozgó agilis üzemvezető igazgatóját, hogy bizo
nyos kérdésekben szolgáljon nekünk felvilágosítás
sal, mert a lévai közönségét a helybeli moziügyek 
nagyon érdeklik, azért a felvilágosítást készségesen 
meg is adta.

Első kérdésünkre, hogy miért nem játszik saját 
mozija, azt a felvilágosítást adta, hogy a magyar 
törvények értelmében moziengedélyt csak olyan 
helyiségre adnak, ahol más, színházi, kulturális elő
adásokat, bálokat, banketteket és gyűléseket nem 
tartanak. Majd kijelentette, hogy saját mozijának 
bérbeadása annakidején az uj engedélyessé! kötött 
s a város által jóváhagyott megállapodást az uj 
engedélyes nem tartotta be, minek következtében 
az ideiglenes játszási engedélyt megvonták tőle.

— A stagione bevezetésével, amely legalább há
rom hónapot vesz el a legjobb idényből, továbbá 
az idényben vannak fenntjeizett előadások stb., igy 
tehát mozim elvesztette állandóságát, azért kellett 
a törvény értelmében üzemvezetői vizsgát tennem 
és annak alapján vállalkoztam arra, hogy az Orient 
mozgó vezetését átvegyem, azt annál is inkább tet
tem, mert 18 évi szakmai gyakorlattal bírok és 
biztosra vettem, hogy a lévai közönség igényei e 
tekintetben feltétlenül kielégítést nyernek.

Arra a kérdésünkre, hogy elég-e egy mozgó Lé
ván, Denk János azt válaszolta, hogy nézete sze
rint teljesen elegendő, hiszen nyilvános helyről van 
szó, tehát mindenki láthatja, hogy, sajnos, a hét
köznapi előadások konganak az ürességtől és leg
feljebb vasárnapokon és ünnepnapokon van ele
gendő közönség. Máskülönben az anyaországban is 
elég sok nagyobb város van, ahol csak egy mozi 
játszik.

Denk ur a jövő műsorra vonatkozólag a követ
kezőkben nyilatkozott: Már eddig is, mint látni 
méltóztattak, elsősorban forszíroztam a magyar 
filmek műsorba vételét és nem csak az előirt 30 
százalékot mutattam be a közönségnek, mert össz- 
műsorunkból eddig 70 százalék magyar filmet mu
tattunk be és csak 30 százalékban külföldi filme
ket, dacára annak, hogy a magyar filmek jóval 
drágábbak mint a külföldiek és ezt a szokást a jö
vőben is megtartani kivánom. Ugyanaz kívánom a 
magyar kulturfilmekre vonatkozólag is, ahol szin
tén az előirt 30 százalék helyett 100 százalékban 
mutatjuk be.

Milyen filmeket várhat a közönség a jövőben ? 
Erre a kérdésre a következő felvilágosítást kaptuk: 
Magyar filmek közül: Áll a bál, 5 óra 40, Varieté 
csillagai, Vén gazember, 6 hét boldogság, Noszty 
fiú, Döntő pillanat, Zúgnak a szirénák, Földindulás, 
Dankó Pista, Fűszer és csemege, Semmelweis. Né
met filmek : Olimpiász I. és II., Mámoros báli éj, 
Hotel Sacher, 1848 Mária Ilona, Sigfried vonal, két 
Rock Marika film és sok más. Amerikai filmek : 
Kék csillag, Nagy keringő, Fiuk városa, Három 
testőr, Isten vele tanár ur, Várlak, Imádott bandita, 
Kis fenség parancsa, Gorilla, Tarzan és fia, Örök 
csavargó, Gunga Din, Négy toll, Riadó Indiában, 
Gibraltár. Ezenkívül francia es angol filmek kerül
nek bemutatásra. Azt is elmondhatom, hogy a nya
rat bizonyos átalakításokra, szépítésekre és az elő
csarnok teljes átalakítására fogjuk felhasználni. 
Ezen a téren is mindent el fogunk követni, hogy a 
közönség igényeit teljes mértékben kielégítsük.

A Bars rádió-műsora
Állandó műsorszámok hétköznapokon 

Budapest 1. műsorán :
6.45 Torna, hirek, hanglemezek — 10 Hirek — 

11.10 Nemzetközi vizjelzöszolgálat — 12 Harangszo, 
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 845 Hirek 

10 Református istentisztelet 11 Rk. mise és szent
beszed 12.30 Beszkárt zenekar 14 Hanglemezek 15 
Gazdasági tanácsadó 15.45 Oláh Kálmán cigányze
nekara 16.15 A mentők szilvesztere 16 30 „A ma
gyar föld" 17.15 Emlékezés az év halottaira 17.45 
Szalonzene 18.35 Ravasz László dr. mond szilvesz
teri emlékezést 19 Népdalok az év végére 19.25 
„Piros rozsau kis operett 20.15 Magyari Imre ci
gányzenekara 20.40 Pluhár István előadása 21 Pécsi 
Öreg Diákok szilveszterestje 21.40 Utry Anna és 
Cselényi József magyar nótákat énekel 22.10 „Mari 
néni", vidám jelenet 22.30 Az elmúlt év slágerei 
22.45 Tompa Pufi székely góbéságai 23 Honvedze- 
nekar 23.30 Halmai Imre magánszámai_ 23.45 Kato
nadalok 23.55 Somogyváry Gyula előadása. Him
nusz, az uj szünetjel, majd Horváth Jancsi cigány
zenekara 0.30 Vidámságok 1 Magvar nóták 1 20 
Honvédzenekar 2 Tánclemezek 2.45 Cigányzene.

Hétfő
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8.45 H'rek

9 Ref. istentisztelet 10 Rk. mise 1120 Evangélikus 
istentisztelet 12.30 Hangverseny Zenekar 14 Bura 
Sándor cigányzenekara 15 A vadregenyes Duna
15.30 Hanglemezek 16.15 Egészségügyi kalendárium
16.30 Megzenésített Petöfy-versek 17.15 Jazz-zene 
17.40 Mese 18.15 Ujesztendei nótás köszöntő 19 25 
Sporteredmények 19 30 A költő csufolódik 20 10 
Operaházi Zenekar 22 10 Nótás-zenés egyveleg az 
Ostende kavéházból 23.25 Tánclemezek.

Kedd
BUDAPEST. 10 45 Divattudósitás 12.10 Horváth 

Gyula cigányzenekara 13.30 Melles Béla-zenekar 
16.15 Háztartási tanácsadó 17.15 Pátria hangleme
zek 17.15 „Prágai magyar diákok voltunk" Borsody 
István előadása 18.15 Rendőrzenekar 18 45 Ember 
Nándor zongorázik 19 25 „Válás után“ bohózat há
rom felvonásban 20.35 Szalonzene 22.10 Hangleme
zek 23 20 Farkas Jenő cigányzenekara.

Szerda
BUDAPEST. 10.15 Gyermekdélelőtt 12.10 Sza

lonzene 13.30 Hanglemezek 16.15 Diákfélóra 17.15 
Balettszvit 17.45 „Hajók és hajózás" 18.15 Mursi 
Elek cigányzenekara 19.30 Az Operaház előadása 
22.25 Farkas Béla cigányzenekara 23.20 Koncert- 
fuvószenekar.

Csütörtök
BUDAPEST. 12.10 Petri Kató enekel 13.30 Sza

lonzene 17.15 „A szénahiány leküzdése" 17.45 Rácz 
Zsiga cigányzenekara 18.30 Két hurroreszk 18 50 
Hanglemezek 19 25 „Hat hónap története", hangfel
vétel 20.50 Honvedzenekar 22.10 Hanglemezek 23.25 
Varga Imre énekel, kiséri Sárai Elemér cigány-zk.

Péntek
BUDAPEST. 10.45 „Illává", előadás 12.10 Pos

tászenekar 13.30 Farkas Sándor cigányzenekara 16.15 
Diákfélóra 17.15 Kedvelt lemezek 18 Sportközle
mények 18.15 Szalonzene 18.50 „A téli Balaton"
19.30 „Don Juan" opera 21.15 Szórakoztató hang
lemezek 22.10 Chappy-tánczenekar 22.45 Kurina 
Sírni cigányzenekara.

Szombat
BUDAPEST. 8 Szózat, hanglemezek 8 45 Hirek

10 Rk. mise és szentbeszéd 11.20 Görögkat. isten
tisztelet 12.30 Az Operaház zenekara 14 Hangle
mezek 15 Bábjáték 15.45 Szalonzene 16.15 Elbe
szélések 17.15 Előadás hanglemezekkel 17.50 Bálint 
Zoltán énekel, kiséri Kiss Lajos cigányzenekara
18.50 „A székelyek magyarsága" 19.25 Sportered
mények 19 30 Károlyi Gyula zongorázik 20.05 Kül
ügyi negyedóra 20 20 Zenekari Hangverseny 21.20 
Albert-vonósnegyes 22.45 Tánclemezek.

ÚJÉVI 

könyvujdonságok I

i t..
194Ö ii::
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JOHN KNITTEL: El Hakim félbőr kötésben 4.80 
CRONIN: Három szerelem fűzve 9.50 kötve 11.50 
KODOLÁNYI: Ormányság kötve 6.—
W. SOMERSET MAUPHAM: Örök szolgaság „ 8.— 
SOMOGYVÁRY : Ne sárgulj fűzfa, fűzve 7.50,kötve 10.— 
SOMOGYVÁRY: És mégis élünk, fűzve 5.—, kötve 7.— 
SZENTM1HÁLYINÉ: Zrínyi Ilona, fűzve 6__ .kötve 8,—
ZSIGRAY: Holtomiglan-holtodiglan, f. 6.—, kötve 8.— 
ESZTREHÁS: Három nap a pokolban, f. 4.50, kötve 6.50 
SWINNERTON: Az élet komédiája, f. 6.50, kötve 8.50 
BRETT-JOUNO: Med. univ. Dr. Bradley, 5.50, kötve 7.50 
M1TCHELL: Elfujta a szél kötve 10.__

::
Kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN, LÉVA

Boldog új évet
kívánunk kedves vendége
inknek és ismerőseinknek

Kövesi Lajos és neje, vendéglős.

::
BOLDOG UJ ÉVET

::
kivánok igen tisztelt 
vevőimnek és kedves 
ismerőseimnek

::

Mészár Sándor
fűszer- és csemegekeres'<edő, Léva. ,,

VALÓDI PERZSASZÖNYEGET 
megbízásból magas áron veszek. Aján
latok : „Kastély részére" jeligére hir
detési íród ba. Budapest, VI. Eötvös 
utca 28. kéretnek.

D. , | | Dorogi brikettszén plom-
IOKOkSZ. bált zsákokban kapható : 

Bernáth és Fenyvesinél, Báti u. 9—11. Tele
fon 26. sz. 7

■ , .1 ■, (este is) az ujJégpálya nyitva uszoda mellett.
Szives támogatást kér Kövesi Lajos. 75

Veszek
Herczog Lipót.

ócska vasat, rezet, cinket, ron
gyot és csontot nagy árban.

1481

A • polg. iskola közelében Klebelsberg 
/\Z UJ u. 6. szám alatt egy bútorozott 
szoba, külön bejárattal azonnal kiadó. 24

Eladó vagy bérbeadó azonnal 2 szoba 
konyhás családi ház kerttel. Ér

deklődni Baross u. 6 szám alatt.__________25

Ül , | | • - | kiadók Mártonfizlethelyisegek u 2. számú ház
ban. A bérletek felöl az Izr. hitközség irodá
jában lehet érdeklődni. 2g

Német, angol, francia, olasz órá
kat ad fiatal bécsi

tanitónő. Érdeklődni Dr. Molnár Szanatórium.
68

Szoba konyhás lakást adok takarítás 
ellenében. Cim a kiadóban. 72



BARS 7

BOLDOG UJ ÉVET Boldog uj évet
kíván vendégeinek, ismerőseinek, 
barátainak és jóakaróinak 

Horváth úri és női fodrász.

kívánnak az összes vevőiknek, vendégeiknek, 
jóakaróiknak, ismerőseiknek és jóbarátaiknak

Boldog uj évet
kiván
Nyitrai József
divatáru kereskedő — Léva

BARANYA TESTVÉREK 
____________________ Rádiószakiizlet
BÍRÓ JÓZSEF vendéglős, Köpince

BÍRÓ JÓZSEFNÉ, Kaszinó

CHRENKO VALÉR tiri és női fodrász
Horthy Miklós-út 7.

DEÁK KÁROLY fiiszerkereskedő

HANGOS LÁSZLÓ hentes és mészáros

BOLDOG UJ ÉVET

&nnu
csokoládé, cukorka (Král Ernő)

Boldog uj évet
kiván kedves vevőinek és 
jóakaróinak

Balasko József hentes, Léva

Boldog uj évet
kiván t. vevőinek, ismerő
seinek és jóbarátainak 
Brnák József pék

Boldog uj évet
kiván kedves vendégeinek, 
ismerőseinek és jóbaratainak 
Denk János

Szerencsés és boldog uj esztendőt 
kívánunk igen tisztelt rendelőinknek, 
kedves rokonainknak és jóbarátaink
nak, Ghimessy Mihály és családja

Boldog uj évet
kívánok összes látogató vendégeimnek, jótevő
imnek és barátaimnak, valamint kartársaimnak

Pisch Károly vendéglős

Boldog uj évet
kiván t. vevőinek és ismerőseinek 
özv. Vörösmarty Miklósné és fiai 
mészáros és hentes

Boldog uj évet
kívánok összes vevőimnek, ismerőse
imnek és jóakaróimnak Ürge József 

festékkereskedő, Bastya u. 1. Postával szemben

Boldog uj évet
kívánok kedves vevőimnek 
és jóakaróimnak 

Moravek Sámuel kályhásmester. Léva

Boldog uj évet
kívánok kedves vevőimnek, isme
rőseimnek és jóakaróimnak 
Vökön kalapos

Boldog uj évet
kívánunk kedves rendelőinknek, 
ismerőseinknek és barátainknak 

Svaral és Pintér szabók

Boldog uj évet
kiván 
özv. Jeszenszky Istvánná 
és Molnár Sándor

Boldog uj évet
kiván vendégeinek és isme
rőseinek
özv. Vojnarovszkyné

Boldog uj évet
kivánok összes látogató vendégeimnek, jóte
vőimnek és barátaimnak, valamint kartársaimnak 

Hrasko Sándor vendéglős 

KISS SÁNDOR hentes és mészáros 
KMETYO BÉLA galvani-lechnikus. 

KOVÁCS ANTAL úri és nőifodrász 

SZENESSY GYULA vendéglős 

MÉSZÁROS JÓZSEF fűszerkereskedő 

ZÓRÁD ALADÁR hentes és mészáros 

ZS1TTNYAN cukrász.

Boldog uj évet
kivánok melyen tisztelt vevőimnek, barátaim

nak és jóakaróimnak. Hazafias tisztelettel 
Dobrovitzky dohánytözsde, Bástya u. 2.

Boldog uj évet
kívánunk minden vevőnknek és jó ismerősnek 

Szabó László és neje Verböczi-tér 
és Vitéz-u. 12 fűszerkereskedök

Boldog uj évet
kiván az összes vevőinek, jóbarátainak és 
ismerőseinek Bartal István géplakatos
mester és jéggyáros

Boldog uj évet
kiván t. vevőinek, jóakaróinak és ismerőseinek 
Maczák Gyula rádió, vili, és műszaki ke

reskedő, Léva Horthy Miklós-ut 92.

Boldog uj évet
kiván vendégeinek és isme

rőseinek Turpinszky Mihály központi 
szálloda, kávéház, étterem, Léva

Boldog uj évet
kiván
Kucsera vendéglő
Gross Seff

Boldog uj évet
kivánok igen t. vendégeimnek 
és jóakaróimnak 

özv. Tóth József né vendéglős

BOLDOG UJ ÉVET
KÍVÁNOK tisztelt vevőimnek .Ili’. 

ES KEDVES ISMERŐSEIMNEK
::::::

Márton István 1
csemege és fúizerkereikedó

Léve. Horthy Mlklövut 1. IZ.
TEIEFON 17S X

jii------------------------------------------»
Boldog uj évet kiván 

kedves vevőinek és 
jóakaróinak

Guggenberger L.
könyv- és papirkereskedö Léva, 

Mussolini utca 1.
ifi_________________________s

BOLDOG UJ ÉVET
kiván és hálás köszönetét mond az eddigi 
pártfogásért a nagyérdemű közönségnek és 
az uj esztendőben is szives látogatást kér

Boldog uj évet kiván

Lachky Elek 
fűszer- és csemege kereskedő, 

Léva, Kossuth Lajos-tér.

Sdodoij uj évet díván 
kedves vendégeinek, ismerőseinek és 
jóakaróinak

kulacs (fazsef uendégíös
és neje.
Újév reggelén házi „kork.elyleves*  különlegességgel 
várom a tisztelt vendégeket

Ezúton is

BOLDOG UJ ESZTENDŐT 
kivánok kedves ismerőseimnek, vevő

közönségemnek

SCHUBERT PÁL
könyv, papir és zeneműkereskedő, Léva.

"boldog uj évet
KÍVÁN TISZTELT VEVŐINEK . 
ÉS JÓAKARÓINAK

VANGER
MIHÁLY FÜSZERKERESKEDÖ. LÉVA, 
HORTHY MIKLÓS-UT — 13. SZÁM

:::

■,!!ljg==-------------
t ,t IGEN TISZTELT

VEVŐIMNEK ÉS ,

ISMERŐSEIMNEK :

pygH
|.\ BOLDOG
Í1 UJ ÉVET

KÍVÁNOK!

BAROSKA J. .

az Qrient Mozgó
DENK JÁNOS - igazgató.



B A R S

■■■■ |,| I ■ ' I lakás Báti utca 2. Uzlethelyisegek sz.ésraktárhelyi
ség Zách u. 1. sz. alatt kiadó. 1475

H. lakás, üzlethelyiséggel együtt BátiSZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 8

r- | . . -, iratairól, az eredetivelI OtOkOpiat egyenlőt azonnal készít 
Foto Rusznák, Léva. 5

Újévi vásár!
KERN TESVÉREK — 
RÁDIÓKÖZPONT 
villamossági és műszaki üzletében — Léván. 
Alapítva: 1881. — — Alapítva: 1881.
A legszebb ajándék:

a modern RÁDIÓKÉSZÜLÉK elek
tromos gramofon-dalszekrény, vil
lanyvasaló és főzőlap — villamos 
főzőkészülék és tűzhely, kávé-, tea
főző és forraló edény, testmelegitő 
párna, hősugárzó és magaslati nap
fény-pótló készülék, villamos por- 
szivógep, síb. a legkedvezőbb rész
letfizetési feltételek mellett!
Tekintse meg újévi ki

állításunkat Mussolini utcai uj 
üzlethelyiségünkben!

(Nyitrai és Társa könyvkereskedése mellett). 
Légoltalmi és gázvédelmi cikkek, gázmaszkok 

EGYEDÁRUS1TÁSA! —

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

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

1/ I megvételre 2 drb iratok meg-KereSeK őrzésére szolgáló körülbelül 
160—180 cm magas fiókos szekrényt. Aján
latokat a Bars kiadóhivatalába kérek. 6

Legszebb újévi ajándék a

RÁDIÓ
Í:ÍÍÍiÍÍiÍÍÍÍÍi:ÍÍÍÍÍ:::::ÍÍÍ:ÍÍ NAGY VÁLASZTÉK :

Baranya Testvéreknél
LÉVA, Horthy Miklós-ut 13. szám alatt.

Eredeti BA( HE R-ME Ll C H ÁR
eszközök és alkatrészek

Bácher- Melicharnál
Budapest, Vilmos császár-út 52

l"l | .1 I ■ ' főutcában a Ciktá-Uzlethelyiseg val szemben, ugyan
ott bútorozott szoba kiadó, Schücknél.bútorozott szoba kiadó, Schücknél. 1464

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy

müköszörüs és galvanizáló

műhelyemet a'Mártonfy utcá
ból Horthy Miklós ut 16. 

szám alá helyeztem át. — Kérem a 
nagybecsű vevőim további támoga
tását. — Egyúttal boldog Uj Évet 

kivánok, hazafias üdvözlettel

KMETYÓ BÉLA
galvano-technikus és műköszörűs.

ORIENT «
Szilveszteri és újévi műsorunk 111

Dec. 31. január 1-én. - Vasárnap 
2 ó. (fill. hely.), 4, 6, negyed 9 és 
fél 11 órakor, hétfőn 2 órakor 
(fill. hely.), 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!

FIGYELEM! Szilveszter estén fél 11-kor 
rendkívüli előadás 1 Töltse Szilvesz
ter estjét a moziban! A legolcsóbb 
mulatság!

December 2-3-4. Kedden, szerdán és 
csütörtökön este 6 órakor (filléres 
helyárakkal) és negyed 9 órakor 

ZÖLD CSÁSZÁR 
Izdalmas kalandorfilm. Főszereplők: 
Q. Diessl, Carola Höhn, R. Deltgen

Dec. 5-6-7. Pénteken 6 ó. (fill. hely.), 
negyed 9 órakor, szombaton és 
vasárnap 2 órakor (filléres hely
árakkal), 4, 6 és negyed 9 órakor 
Budapesttel egyidejűleg bemutatjuk

KÉK CSILLAG
Szenzációs kalandorfilm az idegen
légióból. - Óriási tömegjelenetek 1 
1000 veszélyes kaland egy „Kék 
csillag" nevű gyémánt körül. Fő
szereplők : Gary Cooper, Ray Mil
land, R. Preston. Magyar világhiradó

Központi fűtés, vízvezeték, csa

tornázás tervezését, szerelését, 
átalakítását, J AVITÁSÁT 

— szavatossággal vállalom.

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.

::: :■ :: :: ::

■i

■■ !S ■!
Üzlet megnyitás!

Van szerencsém tisztelettel értesíteni Léva és vidéke 
nagyérdemű közönségét, hogy Léván, a Kossuth Lajos- 
téren (Kálvin-udvar épületében) 

vendéglőt és éttermet 
nyitottam. Legfőbb törekvésem lesz, hogy tisztelt vendégeimet kiváló faj
boraimmal és ízes, házias konyhámmal a legnagyobb mértékben kielégít
sem. Kérem a t. közönséget, hogy erről személyesen is meggyőződni szíveskedjék. 

Egyben boldog újévet kivánok tisztelt vendégeimnek és jóakaróimnak.

Szives pártfogást kér íz ■. , . . ,
Hazafias üdvözletté. |\QP|tar IstVail Vendéglős.

:::------------------------------------------- ::::::
:::: :: j: ::

Czibulka Samu
műszaki vállalkozó, Léva Horthy M.-út 67.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


