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A lévai iparos
a cseh megszállás alatt igen súlyos 
és válságos viszonyok, nehéz élet
körülmények között küzdött húsz 
éven keresztül a mindennapi száraz 
kenyérért, mert bizony sokszor még 
ez sem jutott neki. Mi, akik éveken 
keresztül ügyeltük a csehek által 
tervszerűig fokozatosan leépített 
felvidéki magyar ipar heroikus küz
delmét a megélhetésért, aggódtunk 
a lévai iparosért. Minden rendelke
zésünkre álló erőnket mozgósítottuk 
ezért a becsületes, józan, szorgalmas 
és munkás népért, akik Léva ma
gyarságának nagy és jelentős részét 
teszik.

A legszebb és legnemesebb lé
lekre vall az a körülmény is, hogy 
a lévai iparos soha meg nem feled
kezett magyarságáról és nemzetével 
szembeni kötelességéről. Sorsán igen 
gyakran talán könnyíteni is tudott 
volna, csak oda kellett volna áll
nia a magyarság csehszlovák-sír
ásói közé, mindjárt lelt volna 
bőséges aratásban része. A jó Isten 
azonban megáldotta ezt a lévai sze
gény magyar iparost erős hittel és 
nemzete iránt soha nem lankadó 
szeretettel. A csehek elvették a lévai 
iparos kenyerét, óriási terhekkel tet
ték tönkre öregségére összekupor- 
gatott csekély vagyonát, kidobták 
a munkából, azért, hogy megtötjék 
és a lelkét átgyurják csehszlovákká. 
Minden kísérletük azonban kudarcba 
fulladt. A lévai magyar iparos bár 
hihetetlen kisértésnek és megpróbál
tatásnak volt kitéve a csehszlovák 
körök részéről, — mégis rendületle
nül kitartott magyarsága mellett. 
Nagyon nagy érdeme ez a lévai 
iparosságnak, mert hiszen abban, 
hogy a Léva cseh erőszak dacára is 
megmaradt magyarnak, az főrész
ben nekik köszönhető.

A csehek által tervszerűen tönk
retett lévai ipar most keresi az utat, 
amely ismét a régi, világháború 
előtti fellendüléshez vezet. A lévai 
iparos jő és tisztességes hírneve 
messze földön ismert volt, s most 
a lévai iparosoknak az a törekvé
sük, hogy méltó és megillető he
lyüket a lévai köz- és társadalmi 
életben ismét elfoglalják.

Az iparosaink vezetői t. hő 9-én 
este értekezletre gyűltek össze a 
Lévai Iparos Olvasókörben, hogy 
megbeszéljék s megtárgyalják sé
relmeiket, jogos kívánságaikat és 
azokat az életföltételeket, amelyek 
megteremtése ismét jólétet és meg-

KOCZOR GYULA főispán :

Felkerestük hivatalában Koczor Gyula fő
ispánt, hogy a Bara olvasói részire nyilat
kozatot kétjflnk tőle. Meg kell állapítanunk, 
hogy a kora reggeli óráktól késő estig ott 
dolgozik Íróasztalánál a főispán Most nincs 
kijelölt hivatalos óra, a nap minden perce a 
hivatalé és a munkáé. Minden erővel folyik a 
közigazgatás átszervezése és éppen erről ér
deklődtünk a főispán urnái, aki a követke
zőket volt szives mondani:

— Nem idegenként jöttem a vármegyébe. 
Húsz éves harcunk alatt volt alkalmam meg
ismerni. szeretni és becsülni tanulni Bars és 
Hont népét. S amint Bars és Hont népét a 
20 év alatt mindig példakép állíthattuk nem- 
zetfink fiai elé, meg vagyok arrí 1 győződve, 
hogy ez a jövőben is igy lesz.

— Öiszetartás ea egyakarat vihet előbbre 
és tud kenyeret adni egy nemzetnek. Amint 
ez meg volt a multbin, fokozottabb mérték
ben meg kell teremteni ezt a jövőben. Félre 
kell tenni bárminemű ellentétet és a nagy 
ujjáépitő munkára egyesítem kell minden ma- 
gjárt-

— Nagy feladatok várnak reánk. Semmi
féle átalakulás nem megy zökkenő nélkül, 
de ezeknek bátran a szemébe kell nézni és 
erős akarattal, becsületes munkával el kell 
háritani azokat.

— Nemzetem minden egyes fiának ügyét 
becsülettel és legjobb tudásommal kívánom 
szolgálni. Nem ismerek társadalmi-, osztály
vagy felekezeti különbséget. Meggyőződésem, 
bogy egy nemzet javat csak a nemzet egye
teméért végzett munka szolgálja.

— Minden gondo'atom a magyar népé. De 
meg vagyok győződve arról, hogy ép ezen 
nemzeti felfogásomból kifolyólag a legjobb 
egyetértést tudom majd megteremteni me
gyéink szlovák lakoaságával is.

Mik a legközelebbi 
teendők ?

— A reánk váró feladatok különbözőek. 
E'sősorban a közigazgatás lehetőségét, a me
gyei hivatalokat kell megteremtenünk, hiszen 
sem helyiségeink, sem berendezés nem állott 
rendelkezésre.

elégedést visz majd a szükséget 
szenvedett lévai iparos házába.

Dr. Vargha Gyula, Békésgyula 
polgármestere, Léva városánál mű
ködő miniszteri kiküldött nagy sze
retettel és megértéssel karolta fel a 
lévai iparosság közérdeket képező 
ügyét. Személyesen megjelent az 
értekezleten, ahol az összes sürgős 
kérdésekre megadta a kellő, tárgyi
lagos és kimerítő feleleteket. Reá
mutatott arra, hogy az anyaország
beli iparosnak mit kellett elszenved
nie akkor, amikor a győztes álla
mok teljesen kifosztották és kimerí
tették Magyarországot. A magyar
ság élniakarő hite azonban keresz
tülgázolt a nehézségeken s ma már

„Bizalommal tekintünk a

— Hála Léva város páratlan előzékenysé
gének, ez a kérdés gyorsan meg fog oldódni 
a ha ideiglenes elhelyezésben is, de a hiva
talok már most is — ha nem is teljes erő
vel — de dolgozhatnak.

Hogy megy a gazdasági 
átalakulás ? —

kérdeztük ezután a főispántól.
— A közigazgatási kérdéseken kivül 

nem kerülik el figyelmünket a gazdasági, 
szociális és kulturális kérdések sem.

Minden téren a legerőteljesebb munkát fog
juk kifejteni. Természetesen máról-holnapra 
nem tudunk csodát csinálni.

Elgondolásaink felölelik úgy Láva és Ipoly
ság, mint az egész megye minden községé
nek kérdéseit. Nem tévesszük szem elöl sem 
a gazdák, sem az iparotok, kereskedők, mun
kások vagy tanult emberek érdekeit.

— Tudjuk, hogy különösen Lévának az 
uj határ megvonása folytán nehéz problémái 
merü tek fel, de ezeket életrevaló és munkára 
kész lakosságával együttműködve sikeresen 
reméljük megoldani.

— Munkaalkalmakat teremtünk, ahol csak 
lehet, igénybe veszünk különféle segélyezési 
módokat, olyan mértékben, ahogy az szük- 
ségeenek fog mutatkozni a hisszük, hogy a 
legnagyobb gondokat elaimithatjuk mindenki 
homlokáról.

— Amint említettem, nemzetünk minden 
rétegéről egyformán gondoskodni kívánunk, 
de csak természetes, hogy különös gondot 
kivánunk (ordítani az arra legjobban rászo
rult munkásságra. E tekintetben ezen a télen 
sajnos, már nem lehetséges olyan helyzetet 
teremteni, mint szeretném, de bízom abban, 
hogy as elkövetkezendő télen már látni fog
ják munkánk eredményét. Addig is az előbb 
említett segélyezésekkel és szükségmunkákkal 
kell a nehézségeket áthidalnunk.

— Bizalommal tekintek a jövőbe. Erős 
akarattal éa törhetetlen hittel minden nehéz
séget, minden bajt le kell küldenünk. Nem

igenis, megállapítható, hogy a ma
gyar ipar egy szebb és boldogabb 
életnek néz elébe.

A hivatalos, vezető körök felka
rolják az iparosaink törekvéseit s az 
értekezletben felhozott bajok rövide
sen orvoslást fognak találni. Mine
künk pedig, lévaiaknak az a köte
lességünk, hogy magunk is segít
ségére siessünk iparostársainknak. 
Egy cél, az egyetemes boldog ma
gyar jövő felé haladva, közös aka
rattal meg kell találnunk a lévai 
iparosok részére is a nyugodt meg
élhetést, hogy megerősödött friss 
erejével, a régi kipróbált kitartásá
val szolgálhassa a boldogabb Ma
gyarország kiépitésát.
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féltem Birs él Hont migyiriégát. Tudom, 
hogy meg leiz benne az efcarat a műnkére 
és a győzelem hite, mert minden küzdelem 
éa boldoguld! elérésének ez a s előfeltétele. 
Kergessük tehít félre a kishitüeket, mert

A legendáshírű Pálmay-csoport bajtársi 
szervezkedése Léván

Vasárnap délu'án tirtotta alakuló gyűlését 
a legendáahirű Pálmay csoport, amely 1919- 
ben Léva felszabadításáért küzdött. A gyűlés 
a Kath Kör nagytermében zajlott le és azon 
nemcsak a lévai bajtársak, hanem az egész 
Giramvölgyérő1, sőt számosán még a fővá
rosból is megjelentek. A gyűlés nemcsak a 
Pálmay-csoport bajtársainak alaku'ó gyűlése 
volt, hanem kegyeletes megemlékezni a cso
port hősi halottjairól is A Magyar H szekegy 
elmondása után a gyűlést Nagy Béla nyi
totta meg, üdvözölte a bajtársakat, majd 
vitéz Pelczer István rendörfeiügyelö mondta 
el következő ünnepi beszédét:

Eieogve vártam hosszú 2 évtizeden ke
resztül, hogy újra közietek lehessek. S ime 
most valóra vált, hogy b iráti, testvéri és 
srúkebben vett hazánkban egymásra találjunk. 
E muit, feledésbe indult emlékeket jöttünk 
feleleveníteni. E kötelestég reám hárult.

Mindenek előtt megköszönöm bizalma
tokat, bajtársias szereteteteket és ragaszko
dóitokat, melynek megnyilvánulását látom 
részetekről az összes volt elöljáróitok és 
feljebbvalóitok és minden egyes bajtársa
tok iránt.

Mélyen tisztelt Uraim és kedves Bijtársak I 
Nehéz feladd elé állítottátok, mert a Pálmay 
csoport életéből hiányzott az ünnep és az 
ünneplés. Üdvözlő beszédeket, méltatásokét 
szerkesztem nem tanultunk meg ott, csak 
azt, hogy kell a fegyvert édes Hazánk 
integritásáért forgatni bátran és hasznosan. 
Azonban tudjuk, hogy a nemes lélekkel telt 
nemzetek ragaszkodnak hagyományaikhoz 
és tisztelik a múlt századok történetét. Tud- 

nem lehet csatát nyerni az olyannak, aki 
már előre annak elvesztésén siránkozik és 
bizó hittel vágjunk neki a jövőnek, mely min
den testvérünknek nyugodt, boldog jövőt és 
tisztességes kenyeret kell, hogy biztositson.

juk, hogy Trójs alatt tiz évig hevert ezer 
hajó, nyomoru't sajkák voltak csak a mai 
értelemben, Itbakai sriklák fejedelme parányi 
kalandor s minő ellenállhatatlan mégis a 
hatás, mit magukban e kicsiny képek a 
hagyományban megdicröülve szereztek. Vilá
gítsanak tehát fáklyaként nemzetünk nagy 
egyetemében kis fényként, de a szülőváro
sunk történetében örök időkig nemzedékekre 
kiható eseményeink.

1918 év októberének 31. napja nemze
tünknek, hadseregünknek több dicsőséget 
vértől piros'ó virágot harci babérba kötni 
nem hagyott. A bomlasztó poitikai é'et fe
kete temetővé változtatta országunkat. Milyen 
fájdalom, szomorú vistzaemlékezésünk mi ia 
erre a sátán arcú gyilkos őszre, melynek 
szégyenletes viharzását az „őszi rózsás forra
dalom*  névvel igyekezett szépiteni a bűnös 
forradalmi világ. Az „őszi rózsának,*  ennek 
az ártatlan virágnak jegyében követték el a 
szentségtöréseik végtelen sorozatát azok a 
megszervezett földalatti erők, amelyek a 
megtévesztett és megfélemlített tömegek há
tán kerültek hatalomra. Az „őszi rózsa*  
jegyében homályositották el Szent litván 
koronájának kilenc százados ragyogását s 
temették el azt az állami és társadalmi ren
det, melyet tovább épiteni, tökéletesíteni a 
háború tanú ságai után a legjobbjainkra váró 
korszakalkotó, nemzeti feladat lett volna. 
Lerombolták ősi alkotmányunkat, megcsu- 
tolták hagyományunkat, megtagadták törté
nelmünket és társadalmunkat megfertőzték. 
Ennek következménye lett a söpredék terror 
uralma, kinbalált, pusztulást hozva erre a 
szerencsétlen földre, melynek minden táján 

vértanuk sírja hirdeti az őszi rózsa forra
dalmat.

1918 at elfelednünk nem szabad. Eszünkbe 
kell, hogy jusson valahányszor hazánk sor
sán, nemzetünk jövőjén tépelődflnk és akkor 
nem feledhetjük el, hogy ezer éves hazánk
ban a rend helyébe' a patkány forradalom 
zűrzavara lépett, a józanságot őrület vál
totta fel úgy annyira, hogy ellenségeink had
vezérei is elképedve kérdezték mea az őszi 
rózsás forradalom lovagjaitól: „Hát Ősök 
is már ilyen mélyre süllyedtek?*  A nemzet 
erkölcsének ez a süllyedése, a rend felfor
dulása az idegen eszmék áliums, a hadse
reg szétzüllesztése hivta ki trianoni végze
tünket és eredményezte a lefegyverzett, le- 
zülesztett és ellenállásra képtelené lett or
szág feldarabolását.

Ezen állapotok közepette, amikor az or
szág vezetése is oda süllyedt, hogy katonát 
nem akart látni, midőn az eddig becsülettel 
és önfeláldozással küzdő katonáink, akik 
eddig gondolkozás nélkül álltak a vártán, a 
hátországban a főldalatt megszervezett forra
dalmárok szennyes sajtójától megfertőzve 
hagyták el állásaikat és dobták el fegyve
reiket, nem törődve hazánk határaival éa a 
szabadon hagyott határok következményeivel.

Az idők távlatából most úgy tűnik fel, 
hogy tudat ala't mindannyian az „embert*  
kerestük. Kerestük, vártuk az igaz embert, 
mert e gyorsan ptrgö események által fel
vetett nevek, személyek sorra csalódást hoz
tak számunkra. Most érzem csak igazán, 
milyen nagy volt s milyen bátor az az em
ber, aki az uralkodó kormányzati rendszer 
ellenére is, katonát akart látni. Ha semmi 
egyebet sem tettél volna, akkor is nagy 
lennél, akkor is vitéz lennél. Haló-poraidban 
ia örök parancsnokunk, örök századoaunk, 
Pálmay Ernő 1

Buzdító szavaidból egyszer sem éreztük 
a hir, a dicsőség utáni vágyat. Városunk 
szülötte sem lehetett volna jobb fia Lávának 
— bár nem itt születtél, — Lévát tán szülő
helyednél is jobban szeretted Te tanitottad 
meg Ipolyság, Hont, Drégely palánk, D'jtár, 
O.-oszi, Rítság fiait is, hogyan kell a szülő
földet szerelni. Te éppen olyan hontalannak

A sikolytó duda
Városszéli, csendes akácos kis uccánk egyik 

végén az élet, a másikon a halál áll őrt fi
gyelmeztetésül lakóinak. Egyik vége a virá
gos rét, a másik a temető kertre nyílik. Ha 
uccánk lakóit megkérdezné valaki, hogy hol 
laknak, bátran mondhatnák — már csak úgy 
hétköznapiasan szólva — hogy a Jézuska 
háta mögött, mert bizony a temetői Jézuská
nak az arca a másik uccára néz, mi meg a 
háta mögött lakunk. No de azért igy sem 
feledkezik meg rólunk.

Ami pedig a csendet illeti, a kora reggeli 
kakas köszöntőjén meg a kacsa és liba sereg 
ki és bevonulási indulóján kivül egész nap 
nem igen követ el senki közcsend elleni ki
hágást. Elmúlt már a drótos meg az ablakos 
tót atyafiak éneklő ajánlkozása is. Néha néha, 
úgy változatosság kedvéért megtörténik ugyan 
— ha nem is rádió vezényszóra — hogy a 
szomszédasszonyok egy pár perces nyelv
mozgási tornát végeznek a kopasznyaku ka
kas tiltott kertészkedése, meg a Gyurika ki
lyukasztott uj „micisapkája” és az Imikének a 
tülökkel mogmozgósitott fogacskái miatt, de 
hát Uram Isten I ez említésre sem méltó, — 
nem komoly dolog — csak úgy szórako
zásból történik, no meg igy kerek a világ I

Egy akácillatos reggelen azonban a kö
szöntések zajába és a méhek zümmögésébe 
egy újabb hang is vegyült. Régi kedves hang 
az öregeknek, uj a fiataloknak: tilinkó hang. 
És az igazat megvallva nem is olyan tedd 
ide-tedd oda módon. Mély a Tiszának a 
széle . . . dallamra szólt a nóta és hogy még 
nagyobb legyen a kíváncsiság, előbb vékony, 
később vastagabb hangon szálltak a hangok 
az illatos levegőbe, mintha még avval is 
incselkedtek volna.

Irta: „DIÓ”

Nosza lett erre általános felkelés! — de 
nem fegyveres formában. — Az idősebb bá
csik, kiknek még ismerős volt a kedves hang, 
csak úgy ingbe-gatyába mindjárt kint voltak 
az uccán. Az asszony meg a leánynépség 
pedig baglyas hajzattal jelentek meg a virá
gos ablakokban Az ucca gyerekseregét is 
kihajtotta az öregek kíváncsisága meleg fész
kükből annélkül, hogy szegénykék tudták 
volna, mi is hát az a tilinkó, mert ők még 
tót furulyát se hallottak, de még nem is lát
tak soha. Egyik-másik félszemmel még aludt 
is és álmosan — még az esti párnaharc 
maradványaival fejükön — kérdezgették egy
mást : mi az he 1 ? A szomszédék üzleti haj
lamú Gyuszikája mindjárt ajánlatot is tett az 
édesanyjának : mamuska vegyük meg pengójé!

— Majd adok én neked pengőt — és bi
zony besenderitette Gyuszikát az ajtón.

De nemcsak az ucca népét, hanem a fel
kelő napot is megzavarta a tiiinkó hangja. Az 
is kivörösödött arccal — mintha futott volna
— sietett felkapaszkodni a házak és keríté
sek fölé, hogy mielőbb gyönyörködhessen a 
szokatlan nyüzsgésben. Még az izzadság is 
hullott az arcáról, mert ott csillogott a zöld 
mező apró fűszálain.

De ismerkedjünk meg most már a tilinkó 
gazdájával is. Böcsületös neve : Kurucz Józsep,
— mintahogy később mondotta. — A kecs
keméti árvalányhajas pusztáról sodorta ide a 
sors a „szomszédba”, az ő betű hazájából az 
é betű hazájába. Mert bizony a betűkkel is 
hiba esett később nemcsak a „sikolytó” du
dával. Alacsony, úgy 65 év körüli, nagy- 
bajuszu bácsi. Gondviselt, de becsületes arcát 
a tüzes nap már barnára csókolta. Hiába — 
csak bajuszos magyar férfi arcra illik a nap 

tüzes csókja is 1 Bő ujju ingben, rojtos bő 
gatyában, piros sallangos karikás ostorral a 
vállán. Viharverte, pörge kalap védte ősz ha
ját, nehogy a napsugár még jobban kivegye 
a szinét. Előtte ficánoló, kornyikáló 6—8 da
rabból álló pajkos kis malackonda, rohant ki 
a rétre, őket nem érdekelte egyelőre se a 
tilinkó, se a karikásostor. Az öreg pedig egye
dül, türelmesen ballagott utánnuk:

— No majd mögtanitlak és bennetöket a 
röndre mög a tisztösségre ha mindjárt ma
lacok is vagytok — és megrántotta a vállán 
pihenő sallangos karikást, mint valami lealázó 
békét diktáló hadvezér cifrabojtos kardját.

Napról-napra nőtt a Józsep bácsi tilinkó 
hallgatóinak száma, nemcsak az uccán, hanem 
künt a réten is az ucca öregei, fiataljai, na
gyobb kamaszok, libapásztorok és iskolás 
gyermekek személyében Sőt még a düllő- 
ut utasai is meg-meg álltak egy kis tilinkó 
szóra, mint valami csárda előtt. Szó ami szó, 
én is kiváncsi voltam már a nagy népszerű
ségre és egy csillagos, holdvilágos este én is 
beálltam a Józsep bácsit tisztelők sorába.

A szomszédék „iskolázott” Pista fia mind
járt vallatóra is fogta az öreget:

— No Józsi bácsi, vegye már elő a tilin- 
kóját, csavaritson már egy pár szép nótát 1

— Hát tudod mit édös gyerököm, előssző 
is ne hijjatok engöm Józsi bácsinak. Az édös- 
anyám mindig „Józsep“-nek hitt, csak az em- 
börök hinak „Józsidnak ez mög neköm fáj, 
hisz tudod, neköd még van édös anyád! — 
s öreg becsületes szemei elhomályosodtak. De 
amikor a tilinkóra került a sor, ismét felra
gyogott a szeme.

— Másodszor mög ez nem tilinkó, hanem: 
duda. Duda ez gyerököm, duda, az a.

Azzal elővette a nagy színes zsebkendő
jébe gondosan bee-avart „dudát” nem is 
egyet, hanem kettőt.

— Hát két dudája is van Józsep bácsi I
— Van! az egyik a tilili, a másik mög Ja 
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érezted magad az Ipoly túlsó felén, mint mi, 
akik az emlékezetes 20 év előtti január 
9* én este ezt a szent földet e'hagytuk.

E hagytuk, mert nagy volt a hitünk a 
visszatérésben, a fegyvereinkben a parancs
nokunkban. Bár forradalmi és ellenforradalmi 
tüzek égtek a nemzet égboltozatán, lánzoló 
erősségük növelte, vagy csökkentette a had
sereg alakultok számát, a Te csoportod, 
legendás „Pálmay csoport" harci vesztesé
gek ellenére is folyton nőtt, növelte azt a 
szellemed tanítása, haza, szülőváros, hozzá
tartozóink, parancsnokunk és egymás iránt 
érzett szeretetünk szelleme fütött bennünk a 
kitartásra, hogy a válságos időben mutassa 
az utat, a fegyelem a harci készség pedig 
mindenkor megmaradt. Nagy voltál kapitá
nyunk s csapatod örök büszkeséggel adózik 
drága emlékednek. Örök büszkesége mind
nyájunknak, hogy 1918 bán a szétzüllesztett 
magyar hadsereg romjait?,3 mi pálmayak is 
oda sorakozhattunk a székeiy fiuk, iglói, 
kassai, besztercebányai fiuk történelmi 
glóriájuk fénye körébe.

A Pálmay csoport 1918 év november hó 
2-án alakú t meg Pálmay Ernő százados 
orosz fogságban szerzett ellenforradalmi ta
pasztalatokkal rendelkező vezérünk parancs
noksága alatt Erős kemény kézzel fogott 
hozzá Láván a karhatalom megszervezésé
hez. Rövid néhány nap alatt 49 tiszt és kb. 
300 főből álló megbízható harcrakész csa
patot gyűjtött maga köré. A csipát nap nap 
után nőtt ugyacnyira, hogv november hó 
közepén néhai vitéz Csaba, (Csuvara) József, 
vitéz Faragó Ede századosok akkor még fő
hadnagyok, mejd csekélységem parancsnok
sága alatt századok indu tik el Nyitra, Gál- 
góc, Trencsénbán felé, hogy a betolakodó 
cseh hordákkal szemben a harcot fe vegyék. 
Később Gíramszentkereszt, Nsgyaelmec, 
Körmöcbánya, Annyosmarót, Újbánya és 
Verebélyre indultak csapatok. Csapataink 
minden irányban győzedelmesen verték 
vissza a cseh hordák támadásait mindaddig, 
mig Njitra és Galgíc körűi áru'ás nem tör
tént, majd pedig a munkánkban a forra
dalmi kormány is cierbenhsgyott. A Galgóc 
körű i harcokban kapott sírülést vitéz Fa
ragó Ede százados, a mi főcserké*zünk,

BÚCSÚ
Tiétek volt örömöm, — bána om 
Hozzátok száll versem és dalom.
Bennetek fogamzott a remény virág : 
Szivetekből nőtt ki a „Pálmaág44!

Magyar Karácsony ismét lett Tiétek, 
Uj Magyar Esztendő is újra vétetek!
Legyen utatok is virágos mező, — 
Soha ne gyászos, — soha ne temető I

Kelt Pécs, 1939 január 9.

ezen sérülése folytán karja rokkant lett. 
Az áru'ó Károlyi kormány gyöngrsége és 
tehetetlensége volt oka, hogy csapatainknak 
a már akkor a beneei rossz széliemtől veze
tett francia katonai megbízottak utaai'ására 
a kijelölt első demarkációs vonalra kellett 
visszavonulni majd rövid néhány nspmu'va 
1919 január 9 én csapatunknak ujhó! útra 
kellett kelni tiltakozásunk ellenére, azonban 
a hadügyi kormány utasítására az Ipoly 
mentén megállapított drmarkéciós vonalra, 
C3ak azért, hogy a tolakodó idegenek he
lyünket elfoglalják.

1919. jaruár 9 én este 7 órakor a régi 
honvéd laktanvában sorakoztunk: a Pálmay 
csoport azon 79 főből ál>ó csapata, akik a 
hontalanság kenyerét választottuk. Felharsant 
« kürt, Pálmay százados imához vezényelt. 
Ima után az iltmsrsdo'tskka! keményen fog
tunk kezet 8 fogc’borgttva, könnye® sze
mekkel bosszu’ól fütve e’hapytuk szpretett 
városunkat, azonban történelmi sze lemét ma
gunkkal vittük. Azt a történe’mi szellemet, 
mely a város ősi vezéreit és a 48 as hon
védőinket fö’ötte a entában s melyet az 
ellenséges hadak hatalma megtörni sohasem 
tudott. És vittük magunkkal rzt a szellemet, 
melyet a lévu anyák soh*  el nem mu'ó ut- 
ravalóul oltottak szivünkbe.

Túl az Ipolyon bo«s?utó! lihegve, hon
vággyal telve indu t meg a Pálmay csoport 
újbóli megszervezése. Közben többször ossza-

LÉVÁTÓL
Szivem, szeretetem mindig a Tiétek :
Jó magyarok vagytok, becsületben éltek. 
De tudjátok szeretni mindig is e hazát, 
Ezer sebből vérző szegény Édes-anyát!

isten veletek ti kedves emberek: 
Ismerősök, magyarok és „Éderek"!
Áldja meg az Isten épitő munkátok: 
Mielőbb virradjon nagy' Magyar Hazátok!

CSONGOR GYÖRGY.

ütköztünk a cseh csapatokkal, hogy ezáltal 
is őseínthez méltón szoktasiuk magunkat a 
nagy leszámolásra és nevejük harckészségre 
magunkat. Ipoly vonalát is tiltakozásunk el
lenére a hadügyminisztérium parancsára el 
kellett hagynunk és a croport január 19 én 
Hátságra vonult vissza. A Pálmay csoport 
Rútságon alig hogy megmelegedett, Balassa
gyarmatról Vi’-v Ákos alezredestől az Ipoly 
mentén fekvő Daitár, Vecze, Drégelypalánk, 
Hon! és Ipolyság Újváros visazavéteiére ka
pott paranciot. A parancsot teljesítettük és 
1919 janulr 25-én Dsitár, Vece", D-égely- 
palánk és Hont községeket, január 26-án pe
dig Ipolyság újvárosát fog attuk vissza vesz
teség nélkü. De annál nagyobb veszteséget 
okoztunk a cseh hadseregben, akik az Ipoly
ságon állomásozó és határellenőrző szolgála
tot teljesítő olasz századot is bevetették. Ezen 
elfoglalt vonalat végleg meg is tartottuk A 
következő 4 hónap alatt csoportunk kb. 2000 
lőre emelkedett. Á Pálmay csoport állott két 
erős zászlóaljból, erős lovas századból és 
egy lüzérütegbő', majd később kü ön egy 
piucélvonatot is kaptunk. Az igy felnöveke
dett ess pattal 1919 julius 1-én indultunk tá
madásba. A hazaszeretettől fütött Pálmay- 
csapatunk a túlerő dacára a cseh hadsereget 
meg'utamitotta és vitéz Bartóíy tábornok ur 
szomszédos csoportjával együ't Hont-Bars 
vármegyék túlnyomó részéi, szeretett váro
sunkkal együtt felazabaditotta.

düdiidü. Az egyik sikolyt mint az acél (nem 
acél) sip, a másik mög brummog, úgy a.

És hozzá is fogott, de előbb eltuszkolta az 
útból nagy bajuszát ne akadékoskodjon, elég 
ha levesébe előbb belekanyalaz! Bizony a 
tilili hangjára, főként a futamosan adott igazán 
sikolytó véghangra még a malacok is hegyez
ték füleiket és fel-fel röffentek. Hol sikoly- 
tott, hol brummogott Józsep bácsi dudája, 
mikor milyen nótára került a sor. A vig nó
tákat a tilili, a szomorúakat és hallgatókat 
pedig a düdiidü tolmácsolta a hallgatóságnak. 
De a Józsep bácsi dudái csak régi, kedves 
magyar nótákra voltak berendezve — jobban 
mondva Józsep bácsi szive. Nem jött abból 
semmi uj, hóbortos zagyvalék. A hallgatóság 
fiataljai előtt ezek a régi nóták versei isme
retlenek voltak. Felkértem hát Józsep bácsit, 
mondja el a verseket is ha már a dudák oly 
szépen elmondták 1 Valóságos zenei előadó 
estet rendezett és úgy a maga módja szerint, 
de szívből elmondott egy-két verset is. A 
többit aztán elvégezték a dudák.

— Ne haraguggyatok édös gyerökeim, de 
előbb a malacokat köll haza küldenöm. Azzal 
a tilili egy kacskaringós sikolytó nótába kez
dett, a végén pedig a karikásostor egy nagy 
pattanással fejezte be. József bácsi pedig el- 
kiálltotta magát : cbrrrrrrrr I és bizony a ma
lacok fülhegyezve rohantak haza.

— Józsep bácsi! már malac nyelven is tud 
— mondta a szomszédék kamasz Jóskája.

— Én nem gyerököm, de ük tanutak mög 
az én nyelvemön. Ugyehogy nem köll az álla
tot se mindgyárt ütni, mögtanunak azok is 
mindönt, csak érteni köll hozzá.

— Józsep bácsi, hogy is van az a szép 
nóta, hogy mély a Tiszának ....

Mély az Tiszának az szélle, 
De még mélyebb a közepe. 
Szölke, barna kis lyány kerülgeti, 
Által akar rajta mőnni.

Ez mög a másik :
Kondorosi csárda mellett, csárda mellett, 
Gulya ménes ott delelget, ott delelget, 
Csárdabéli szép asszonynál,
Bort iszik az öreg bojtár, öreg bojtár ...
— Hej gyerökeim az vót csak az élet... 
És bizony a düdüdü sirni is tudott. De ju

tott a jókedvű tilili nek is bőven :
Én vagyok az én vagyok az aki nem jó,
Kocsmaajtó nyitogaló,
Boroskancsó hajtogató,
Leányszivet szomoritó, hej 1
A végén a tilili olyan talpalávalót sikoly- 

tott, hogy még az öreg hold is ide-oda moz
gott a csillagok közt.

— No gyerökeim, most gyün a legjobb, ez 
lössz ma az utolsó, de ehhöz köll a tilili is 
mög a düdüdü is.

Előbb a düdüdü sorolt föl valamit vonta
tott mély hangon, utána a tilili mondta el 
sikolytozva a kívánságát a következőkben : 

Tej-turó-tejföl, 
Ing-gatya-pöndöl,
Cifra szűr, mög ködmön, 
Egy szép barna lyáné. 
Majd mög hal az embör 1

Ez még csak 1 de ebből a cifra nótából 
olyan éjfélbe nyúló nyelvtani meg szépiro
dalmi vita keletkezett, ami még a Tudomá
nyos Akadémiának is díszére vált volna.

— Ejnye-ejnye Józsep bácsi! hogy mond
hat már ilyent, hogy gatya, meg pöndöl. A 
gatya most már Iábravaló, a pöndöl meg ing 1 
Nem látja, hogy a Margit hogy elszégyen- 
lette magát I

— A zebadtát néki netn úgy van az gye
rökeim 1 Hát a Rúzsa Sándor, a betyárok, 
mög talán még a zöreg apátok is rojtos 
lábravalóban járta vóna a kállai-kettőst ezön 
a gyászos világon ? Gyatya az gyerökeim, 
gatya, mög pöndöl I A férfi népségnek a Ma
gyarok Istene az ingöt, mög a gatyát, az 

asszony népségnek mög a pöndölt rendőte, 
neköm ugyan nem beszétök ilyen bolondsá
got öreg fejembe, ti járjatok csak lábravaló
ban, én mán csak gatyában járok eztán is 1 
Ez a Iábravaló, a firkanytyuját néki I — és a 
lábán levő hétköznapi piszeorru csizmájára 
mutatott — de ennek mög csizma a böcsü- 
letös neve! a gatyábul sohasö lössz Iábravaló 
legföjjebb kapca, de az is csak akkor ha 
mán elszakadt!

Most már benne voltunk egészen 1 — foly
tatni kellett tovább a vitát.

Jóska most meg már az „Ö“ betűkkel nem 
volt megelégedve és megkezdődött a vita a 
betűk birodalmában is. A két jó szomszéd, 
az „Ö“ meg az „É“ betű igazságáért.

— Józsep bácsi! miért mondja mindig úgy, 
hogy: embör, leiköm, gyereköm 1 Nem úgy 
kell azt mondani, hanem hogy: ember, lei
kém, gyerekem. (Az é-betűket röviden kiejtve.)

— Most högyözd a füled Jóska 1 Jartá te 
iskolába, vagy csak mellé? Tanultad te a 
pontos mög a vonásos bötüket ?

— Tanultam Józsep bácsi I
— Nohát akkó mond mög, tanutá te pon

tos „e“ bötüt ? —, olyan nincs az abc-és 
könyvbe Írva, e mög é az. van, de pontos e 
az nincs I De van ám gyerököm pontos mög 
vonásos ö I Hát én csak olyant mondok, ami 
van, te mög olyant, ami nincs I

Nesze neked é betű 1 Nem elég, hogy vá
rosunk nevéből a z betűt már eltudományoz- 
ták, most meg már az ö betű is szégyenbe 
hozott 1 Ezen segíteni kell I Ne hagyd magad 
é betű. Küldöttségileg meg kell keresni a 
Tudományos Akadémiát, hogy az abc-és 
könyvben ezentúl legyen pontos e betű is, 
hadd legyen már nekünk is egyszer igazunk! 
nemcsak mindig az ö betűnek I A tudomá
nyos vitába fűlt nótaest bizony oly sokáig 
tartott, hogy a csillagok is hosszukat pislog
tak már az égen, a hold is betakaródzott egy
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E harcok nagy áldozatokat követeltek, a 
Pálmay csoport 5 tisztet és kb. 50 altiszt és 
legénységi egyént vesztett örökre el.

Mi büszkék vagyunk Hőseink lévai szelle
mükhöz méltó helytállásukért, megőrizzük 
örökre az ő emléküket és nevelő példának 
állítjuk oda minden eljövendő lévai és min
den ez országban élő magyar elé.

Bsjtársaim I Ne legyenek a mi dicső parancs
nokunk, elesett és elhalt bajtáraaink tetemei 
csak porlódó csontok I Ne legyen a Pálmay 
csoport emlékezete csak egy figyelmeztető 
emlékmű, ne legyen a hősök és halottak 
napja ciak egy szomorú ünnepi aktust És 
a mi bajtársi egyesületünk ne legyen csupáu 
hagyományok puszta istápolója. Hanem min
den maga a való élet legyen, a sze lem élete. 
É jen minden lévai megmozdulásban ez a 
nagyság, amely példaképpen a válságos idő
ben mutatta meg arculatát. Az eljövendő bol
dogabb áPamban ez a szellem szánja meg 
alapjában szülővárosunkat. A legkisebb le
ventétől, a besorozott regrutától a legöregebb 
lövészig legyen mindenki szivében ébren tar
tott büszkeséggel az örökké élő Pálmay cso
port méltó katonája.

Csoportunk parancsnoka, valamint több 
bajtársunk már nincB az élők sorában, kér
jük a jóságos Ur Istent, adjon nekik örök 
nyugodalmat. A halottaink kegyeletteljes meg
emlékezése jeléül egy néma perc csendjével 
áldozzunk.

.Most pedig a magyarok Istenéhez fohász- 
ködöm, hogy vegye el tölünk a keserű po
harat, minden büntetések legsu yosabbikát, 
hogy a még meglévő határtákolmány szűn
jön meg végleg, amely elválaszt anyát gyer
mekétől, apát fiától, testvért a testvértől, 
magyart a magyartól. E égeld meg Uram a 
könnyeket, melyeket magyar anyák hullattak. 
Elégeld meg a megaláztatást, a szenvedést, 
a szenvedést, a vért, a honfitársaink vérén 
élősködő ellenségeink tobzódását, földönfutóvá 
tett véreink szenvedéseit csak azért, mert 
magyarnak teremtetted őket. Ne engedd 
Uram, hogy még többet vétkezhessenek el

könnyű nyári felhőpaplannal, a tücsök is le
tette a hegedűjét, Józsep bácsi meg a dudáit.

De Józsep bácsi nemcsak lelket, hanem 
testet is tudott a dudának adni. Egy szép na
pon az ucca egész gyermekserege Józsep 
bácsi által — egyéb alkalmas anyag hiányá
ban — kiégetett bürökből készült dudát fújt. 
De ennek a hangja se nem tilili, se nem 
düdüdü, hanem brühühü-re lett hangolva. 
Mert bizony hiába fújta azt a Gyuszi, Jani, 
Imi, Laci, Lali meg Dodi, csak nem akart az 
olyan szépen szólni mint a Józsep bácsi du
dája! Pedig egyiknek másiknak még a köny- 
nye is hullott már a nagy fuvásban, de lehet 
az is, hogy bürök csípte már a nyelvecské- 
jét. Egyszer aztan kitört a dudaharc 1 Vala
melyik duda elnyikkantotta magát! nosza erre 
mindenik gyerek azt követelte magának. A 
végén pedig egymás szöszke fején hegedül
tek a dudával. Az volt a szerencse, hogy Jó
zsep bácsi csak bürökből csinálta őket Tele 
lett az ucca duda-csontokkal! Estefelé már 
szent volt a béke, ott hallgatták Józsep bácsi 
igazi dudáját kis kobakjaikat összedugva.

De bizony baj esett a sikolytó dudával I 
Valamelyik huncut kópé az öreggel való kö- 
tekedésböl elszaladt vele. Volt tilili, nincs tilili I 
Józsep bácsi kedvét nem tudtuk semmiféle 
ígéretekkel, biztatással visszahozni. Hiába erös- 
ködtünk, hogy meg fog kerülni, csak huncut
ságból szaladt el vele a Jancsi — mert ő volt 
a tettes, mint később kinyomoztuk — meg
kerül az még!

— Dehogy kerül, dehogy kerül, nem látom 
én azt már soha 1 mög aztán nem is lesz ne- 
köm többet olyan szépen sikolytó dudám ...

Éppen kapóra jött oda a Pista gyerek.
— Gyere mán édös Pistukám, hisz tudod, 

hogy tégöd szeretlek a legjobban, mönj el a 
csöndérökhö, azok majd előhozzák az én du
dámat I De hun is járhatta ilyen sokáig, olyan 
régön láttalak mán ?

— A Balatonon voltam, Józsep bácsi 1
— Balaton . . . Balaton . . .
— Ott-ott, Józsep bácsi 1 az egy szép nagy 

lenünk és véreink ellen. Add meg Uram, hogy 
gyermekeinket Istenfélő, jó magyarokká ne- 
velhesaük. Szenvedéseinket, vérünk hullását 
áldd meg gyermekeink jövőjében, hogy ők is 
megélhessék a teljes, a nagy magyar hazát, 
amelyből kiindultunk, amikor a kötelesség 
úgy kívánta, hogy határaink védelmében 
fegyvert ragadjunk 1“

Az általános tetszéssel fogadott ünnepi 
beszéd után Boros Béla ismertette az alap
szabályokat, amelyeket a gyűlés elfogadott.

Ezután dr. Vojnarovszky Dezső a beérke
zett nagyszámú üdvözlő leveleket olvasta fel. 
Ezek közül mutatóul egyet közlünk, Vizy 
Zsigmond ezredesét, aki az ipolyságvidéki 
harcokuak egyik vezére volt.

Kedves Bajtársik I Nem tudom kellőképen 
kifejezésre juttatni, mennyire jól esik, hogy 
első összejöveteletek megrendezéie alkalmá
val reám is gondoltatok Megbivástokat meg- 
tisztelésnek veszem s miután legnagyobb 
sajnálatomra személyesen nem áll módom
ban körötökben megjelenni, kedves megemlé 
kezéseteket ezúttal köszönöm meg.

Vegyétek úgy, mintha a iehér asztalotok
nál mondanám el soraimat s tudjátok meg, 
hogy 20 év eltelte után is szeretettel gondo
lok vissza a Pálmay Csoportra s a csoport 
nagyérdemű néhai parancsnokára Pálmay 
századosra, küzdő társamra s kedves bará
tomra Hiszen nemrégiben hirlapilag is meg
emlékeztem rólatok s leírásomban iparkod
tam a cioport méltó hírnevét emelni.

Mily nehéz időket is éllünk át s az átélt 
idők viszontagsága örök nyomot hagvott lel
kemben. Még ma is a szégyenpir futja el 
arcomat ha visazagondo'ok, hogy hogyan ia 
veszett el Srent István dicső múltú birodalma 
fiainak hitvánvaága következtében s eszembe 
jut, hogy 1919. január 9 én mikor Drégely- 
palánkon át rajtam keresztül Hátságra elvo
nultatok, talán Ti is oly pirar.ciot kaphatta
tok mint ujy*n*kkor  én, mely parancs értel
mében el kelletett volna hagynom Hontvár- 
inegyét, mert az egykorú alispáni parancs 
szerint .Hontvármegye nem áll ellent s a

tó, egyszer mosolyog, máskor meg haragszik.
— Tán nem is Magyarországon van az, 

gyerököm ?
— Olt van az, de nagyon messze, hiszen 

tudja, van is szép nóta róla I
— Most mán tudom ... és elővette az 

árván maradt düdüdüt, az pedig Józsep bá
csival együtt siratta a tililit:

Hullámzó Balaton tetején 
Csolnakázik egy halász legény. 
Hálóját a szerencse, 
Öt magát a kedvese, 
Elhagyta... el ... a szegényt...

És talán Józsep bácsinak más is eszébe 
juthatott ... 1

Nemcsak a sikolytó duda . . .
Dehát az is visszatért csendőri beavatko

zás nélkül is.
Múlik a nyár. A csillagok is mintha fogy

nának az égről. Józsep bácsi kondája is meg
unta már a füvet. A fecskesereg is ott ta
nácskozik a városszéli villanyvezetéken, gyű
lést tartanak a nagy ut előtt. Józsep bácsi is 
utrakészen áll, viszi vissza a szive a nagy 
pusztára. Őérte nem jöttek szekéren, mint a 
nótabeli legényért. Egy nyikorgó, kattogó ke
rekű taligára van felrakva öreg, nagy időket 
látott katona-ládája, melyet fényes, ünneplő 
csizmája nyergei. Szive fölött tisztára mosott 
és kivasalt nagy piros kendőjében összeölel
kezve álmodoznak a dudák. A taliga hol sir, 
hol kattan.

— Isten áldja meg Józsep bácsi 1
— Isten áldja mög a tekintetös urat is!
Az ősz hírnökei, a sápadtarcu kis akácle

velek hozzászegödnek utitársul. Ott ugrán
doznak körülötte, néha-néha el ei maradnak, 
de később utolérik és kisérik hűségesen to
vább. Talán ők is tartoznak neki valamivel 
még a virágos nyárból.

Kedves Józsep bácsi! mi is meggondoltuk 
a dolgot Nem megyünk a Tudományos Aka
démiához panaszra az é betű miatt, mert itt 
hagyta örök engesztelésül a „sikolytó duda“ 
történetét. Cegléd, 1939. évi január 6.

Nógrád vármegyei karhatalomnak ellenállási 
jogé nincs.

Ep bejtársi összejövetelnek legfőbb célja 
a bajtársiasság ápolásé mellett a visszaemlé
kezés. Emlékezzetek vissza elsősorban Isten
ben megboldogult nagyérdemű parancsnoto- 
tokra és elesett bajtársaitokra. Emlékezzünk 
vissza közös küzdelmeink napjaira is. Jólesö- 
leg gondo'ok vissza, hogy nemcsak a harc
mezőn maradtatok hűek hozzánk, hanem 
követtetek a nemzeti szioek viseléaében is.

Bsjtársak 1 Úgy érzem, hogy a magyarság 
ismét sorsdöntő napok előtt áll. Erőt kell 
mentenünk a dicső múltból s le kell von
nunk a 20 év előtti idők szomorú tapaszta
latait is. Leplezetlenül kell, hogy lássuk, hogy 
20 év előtt hogyan esett nemzetünk áldoza
tául a gyilkos vörös propagandának. Mily 
szűklátkörűek voltak mindazok kik azon re
ményben, hogy a haza érdekében cselek
szenek, átcserélték > nemzeti színű szalagot 
a tányér sapkával. Tévedtek.

Egységben az erő s a magyar ma sem 
egységes épen úgy mint nem volt egységes 
Mohács előtt s Mohács után. Ma ismét dol
gozik a minden fajta propaganda s szomo
rúan tapasztalom, hogy a nemzet számos 
tagja a nagy nemzeti célokat szem elöl veszti. 
Biztos támaszokra van stüksége a szeren
csétlen és megpróbált magyarságnak. Ilyen 
biztos támaszt látok én továbbra is a Pálmay 
csoportban, tartsatok össze s a magyar tör
ténelem szemszögéből nézve biztositsátok a 
nagy nemzeti célokat.

Azon reményben, hogy továbbra is meg
tartotok szeretetekben s bizalmatokban, Isten 
áldását kérve összejöveteletekre bajtársi sze
retettel üdvözöl mindnyájatokat. Budapest, 
1939 január hó 6 Vizy Zsigmond, ezredes.

Az üdvözlések során az ipolysági bajtár
sak képviseletében Spitzer Andor hadirokkant 
üdvözölte a gyűlést, majd dr. Nagy Béla a 
vitézi szék hadnagya, Miklóssy Béla a hadi
rokkantak egylete nevében, Juhász Ernő 
Ziemlér, a barsi származású dr. Megvár 
Jenő Budapestről, Bsrky József Budapestről, 
az aranyérmes Dudás Csata—Oroazka—Lekér 
nevében mondott hazafias hévtől izzó beszédet

Eiután Tömörkényi Gyula beterjesztette a 
Kormányzó Ur Ő főméltósága részére küldött 
üdvözlő és hódoló táviratot.

A szervező bizottság javaslatait Boros 
Béla terjesztette elő és azokat a gyűlés egy
hangúan elfogadta Nevezetesen jegyzőkönyvi 
köszönet a zászló megőrzőinek, Haniszkó Já
nos és családja, dr. Vojnarovszky Dezső, stb. 
Pálmay Ernő százados és az ipolysági har
cokban elesett lévai hősök tetemeinek Lévára 
való szállítása és emlékük méltó megörökí
tése. Felkérik Szilárd János nyug, századost, 
hírlapiról, hogy a csoport történetét Írja meg.

Diszelnökké Schmoll Endre vezérkari al
ezredest kéri fel, aki annakidején a zászlóalj 
parancsnoka volt. Disztagoknak, illetve tisz
teleti tagoknak vitéz Somorjay Jenő altábor
nagyot, Bertófy tábornokát, Patmay Bélát, 
Vizy Zsigmond ezredest, vitéz Csaba József 
főhadnagyot, Hivay József, vitéz Faragó Ede, 
Grescho János, Pálmay Ernő, Hribik Kázmér 
és Bartos Elemért.

Átiratban üdvözli Lipcsey-Steiner Mihály 
lévai bajtársat, aki a lengyel diplomáciai szol
gálatban a közös lengyel—magyar határ ér
dekében fáradozik.

Javasolja, hogy a jövő évi közgyűlés Ipoly
ságon tartassák meg, amikor az ott nyugvó 
22 Pálmay-bajtárs sírjait megkoszorúzzák és 
köszönő iratot intéz a gyűlés Zanoletti József 
ipolysági városbiróhoz, aki a sírokat húsz 
éven kereaztül rendben tartotta és feldiszitette.

Ezután a vezetőséget választották meg: 
Fővédnök Schmoll Endre vk. alezredes E'nök 
vitéz Perczel Isivé >. Társelnök dr. Vojna
rovszky Dezső. Alelnök Boros Béla. Titkárok 
tömörkényi Gyula és Nagy Béla. Jegyző 
Jedlicska Imre. Pénztárnok Zvara Mihály. 
Elienörök Vanger János és Horváth Imre. 
Számvizsgáló bizottság: Bayer Ferdinand, 
Tóth András, Rohács Gusztáv, Kónya László. 
Intéző bizottság: Bányik Béla, Horatsik Pál, 
Konta Zoltán, Lakos Sándor, Vörös József 
Láva, Gubik László Kiskálna, Juhász Ernő
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Zsemlér, Rácz Sándor Alsófegyvernek, Poz- 
b»y András Nigysalló, Dudás Aladár O/oszka, 
Kovács János, Tords József, Jakab Pál, Bá
lik Rezső, Spitzer Andor Ipolyság. Zászló

Léva a cseh megszállás alatt
A lévai magyarok Bándy Endre dr. Gya- 

pay Ede, dr. Kersék János, dr. Kmoskó 
Béla, Kiain Ödön vezetése alatt sorra veri 
vissza a csehszlovák körök támadásait. Az 
időközben lefolytatott községi választásokon 
a magyar pártok egyre erőteljesebben fejlőd
tek ki. A városbirói tisztséget magyar embe
rek töltik be. Dr. Tóth Sándor, Névery József, 
Kiain Ödön, Túri Nagy János, Guba János és 
Prachár István vezetik igazi magyaros érzéstől 
áthatva a város ügyeit. A városra erőszakolt cseh 
festék lepereg a magyarság szívós ellenállá
sán és a régi, becsületesen dolgozó városi 
tisztviselökar a magyar városbirók alatt fel
lélegezve fogott hozzá a csehszlovák pártok 
által szétzüllesztett városi gazdálkodás rendbe
hozásához.

Az 1926-29 es években szívós élet-halál- 
harc fejlődik ki a magyar Léváért. A lévai 
magyar pártok élén az ifjúság is harcba száll. 
Az Országos keresztényszocialistáknál ifj. dr. 
Kersék János, Grimm György és a Magyar 
Nemzeti Pártnál Antal Gyula és Boros Béla 
járják és szervezik a régi kipróbált erőkkel a 
magyar környéket. A megszervezés oroszlán
része azonban a nagyszerű titkári-karé. 
Bandzsala János, Beinrohr Dezső, Csapos 
László, Magyar László, Budaváry László, 
Hámornyik János titkárok a névtelen hősei a 
garammenti magyarság küzdelmeinek.

Őseink szelleme őrködik a magyar Lévát 
védők sáncai felett Az őslakos magyarság 
osztálykülönbség nélkül védte a régi Léva 
magyar becsületét. Döntő tényező volt az is, 
hogy a magyar gazda és iparos mellé oda 
állott fenntartás nélkül a magyar munkás is. 
Az Országos Keresztényszocialista és a Ma
gyar Nemzeti Pártok megbecsülhetetlen nem- 
zetmentö munkájában osztozott a Magyar 
Nemzeti Munkás és Földműves Párt is. Há
mornyik János párttitkár vezetésével a lévai 
magyar munkás becsülettel és kitartással 
küzdött a nemzeti törekvéseinkért, a nagy 
Magyarország felszabadításáért.

Léva volt az első, mely megérezte a még 
messze ködlő felszabadulást. A magyar egység 
gondolata a szent cél érdekében a lévai talajon 
született meg. Az Országos Keresztényszo
cialista Párt, a Magyar Nemzeti Párt és a 
Magyar Nemzeti Munkás Párt lévai szerve
zetei mondták ki először báró Majtr.ényi 
László indítványára, hogy egyesülni kell min
den magyarnak, ha céljainkat el akarjuk érni,

A felvidéki magyar egység Léván lelkesen 
megteremtődött, Majthényi László hű támo
gatást talált Schubert Tódorban, a felvidéki 
magyarság kulturvezérében és a lévai ifjú 
nemzedékben. Antal Gyula, Boros Béla, 
ifj dr. Kersék János, Hámornyik János, 
Prachár István, Bélik József, Nagy Gyula és 
a többi társaik lelkesen sorakoztak a felvi
déki Magyar Egység kibontott zászlaja alá. 
E megmozdulásnak életet jelentő országos 
következményei voltak. Jaross Andor és Esz- 
terházy János gróf pártvezérek magukévá 
tették a lévaiak kezdeményezését s rövidesen 
megszületett a felvidéki magyar pártok egye
süléséből a diadalmas Egyesült Magyar Párt.

A lévai magyarság pártjai 1932-ben döntő 
győzelmet arattak a városi választásokon. 
Antal Gyula és Boros Béla városbirók veze
tésével Léva város uj fejlődésnek indult. 
Eredményes munkában és fejlődésben ekkor 
következett Léva város legszebb korszaka. A 
városháza magyar pártjai hihetetlen energiá
val és lobogó lelkesedéssel fogtak hozzá a 
derék, szorgalmas és tehetséges városbirák 
vezetése alatt városfejlesztő és szépítő mun
kájukhoz. A lerongyolt, elhanyagolt Léva az 
ö serény munkájuk eredményeképen egy
szerre a Felvidék egyik legszebb és legked- 
vestbb városává fejlődött. Az azelőtt örökké 
gáncsoskodó cseh és szocialista pártok a lát-

tartók : Bús József, I'iáa János, Kucaera Imre.
A lélekemelő hazafias gyűlést * Himnusz 

fejezte be.
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ható s el nem titkolható eredmények láttára 
elnémultak, a város pedig büszkén és bátran 
végezte el a nagy munkát és megalkuvás nél
kül haladt a felszabadulás felé vezető utón.

Léva az elsők között volt a kulturmozgal- 
mak terén is. Már a csehmegszállás első 
éveiben a lévai egyesületek hozzáfognak kul- 
tur és szinielőadások sorozatos rendezéseihez. 
Amig a nyelvünk is munkálkodik, addig a 
lévai magyarságot kipusztitani még erőszak
kal sem lehet. Lakner Zoltán, kórházi főor
vos, Grimm György, az Első Magyar Bizto
sitó főtisztviselője és Heckmann István igazg. 
tanító uj életre keltik a Lévai Dalárdát. Sok 
országos hírű hangverseny örökíti meg a Lé
vai Dalárda nevét. A Katolikus Kör Dodek 
János, Koperniczky Kornél, Taby Lajos, Éder 
Kálmán, a Lévai Iparos Olvasókör Frasch 
József, Prachár István, Vida Jónás Kovács 
István, a Keresztény Munkás Egyesület Le- 
hoczky Béla, Boób József, Bucsek Gyula, 
Akács József vezetésével szervezkednek s 
rendezik meg egymásután a szebbnél-szebb 
műkedvelő előadásaikat. Az egyesületek kul- 
turmunkája megbecsülhetetlen erőforrásává vált 
nemzeti mozgalmainknak. A magyar szel
lem még bilincsbe verve is élő hittel küzd a 
magyar nyelvünkért. De sok szép, szivet-lel- 
ket gyönyörködtető műkedvelő előadásban 
volt része a lévai magyarságnak. Nemes ver
seny — ki tud szebbet, tökéletesebbet alkotni 
— tölti ki a lévai magyar egyesületek életét.

Léva neve dicsőségesen örökre megöröki- 
tődött a felvidéki magyar kulturmozgal- 
makban. Jelentős felvidéki művészi ese
mények innét indultak el diadal utaikon. 
Schubert Tódor, a Felvidék nagy kulturhar- 
cosa Mécs Lászlót, a Felvidék legnagyobb 
költőjét itt mutatta be először a magyarság
nak. Lévai Petőfi ünnepély, Rákóczi ünnep, 
Kersék János jubileumi estje és emlékestje, 
Madách ünnepély, Jókai és Kazinczy estélyek 
és az igazi művészi eseményszámba menő 
kaszinói kulturestélyek messze elvitték Léva 
hírét.

Ez a város hitben és erőben nagy volt 
mindég. A magyarság megerősítése céljából 
semmiféle áldozatot sem kiméit. Beinrohr De
zső, Horatsik Pál, dr. Kersék János, Boros 
Béla, Budaváry László, dr. Perger Aladár ren
dezésében megrendezte 1926—1931 években 
a híres Magyar Búcsúit. A felvidéki magya
rok messze földről útra keltek és itt adtak 
találkozót, hogy megerősítsék bizó hitben 
és reményben a lankadó magyar lelket. Schu
bert Tódor szabadtéri rendezései messze ki
magasló határkövei voltak a magyar kultur- 
mozgalmaknak az anyaországbeli viszonylat
ban is. A lévai Gyöngyösbokrétára a külföld 
is élénken felfigyelt. A János vitéz lévai sza
badtéri előadása pedig művészileg és politi
kailag is rendkívüli eseménye volt nemcsak a 
felvidéki magyar kulturéletnek, de az egész 
felvidéki magyarságnak. A 14.000 lakosú vá
rosban több mint 40.000 idegen nézte végig 
ezt az előadást. Neve bejárja diadalmasan az 
egész Felvidéket. Labdarugói és atlétái egy
másután rendezték meg nagysikerű sportver
senyeiket.

Léva a sportok terén is megőrizte a ma
gyar szellemét. A cseh megszállás után a 
Lévai Sport Egyesület tovább folytatta tevé
kenységét. Sok országos hírű teniszversenyt 
rendezett meg nagy sikerrel. A Lévai Sport 
Club pedig a labdarúgás terén ért el ered
ményeket. 1923. évben a Lévai Sport Club 
megszűnik és 1926-ig szünet áll be a lévai 
sportban. Ezekben az években úgy tűnik fel, 
mintha örökre elszunnyadt volna a lévai ma
gyar sport. Ép lélek csak ép testben lehet, 
ébred öntudatra a lévai magyar ifjúság. Ker
sék László megírja ébresztőjét a lévai ma
gyar sport felélesztése érdekében a Barsban.
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TÁRSADALMI NAPTÁR.
Január 29. D. u. fél 5 órakor a Lévai Torna 

Egylet teája Denknél.
Február 4. A Lévai Katholikus Kör műso

ros farsangi estje saját szék
házában.

Február 18. A Lévai Dalárda hangversenye 
magyar bállal egybekötve.

Február 22. A Lévai Dalárda tea-délutánja 
(Kérjük a társadalmi egyesületeket hogy ren
dezéseiket e rovatban négy hét előtt közöl
jék, hogy a különböző rendezések idejét e nnek 
figyelembe vételével tűzhessék ki.)

— ORSZÁGOS VITÉZI BÁL. Az Országos 
Vitézi Szék mint minden évben, úgy ezidén 
is Budapestén, február 4-ön Országos Vitézi 
Bált rendez. Ez évben » Vitézi Bál a Fel 
vidék felszabadításának emlékére tsrtalik meg, 
miért is a Vitézi Szék a felvidéki testvériket 
ezen bálra tisztelettel meghívja s a Felvidéi- 
röl érkezőket ezévben vendégeinek tekinti, 
azaz belépődíjat a felvidékiek nem fizetnek 
és az Országos Vitézi Szék gondoskodik arról 
is, hogy a felvidéki vendégek a bálteremben 
megfelelő emelvényen kapjanak elhelyezési. 
Szállásról stb. mindenkit nek magának kell 
gondoskodnia. Ö tözet: lehetőleg magyar ruha 
(hölgyek és urak), egyébként hölgyek esté yi, 
urak frakk. Ezen meghívás kiráró'ag azon 
felvidékiekre vonatkozik, akik a visszacsato
lás előtt, valamint jelenleg is a Felvidék azon 
területén laktak, i letve laknak, amely a bécsi 
határozat alapján Magyarországhoz vissza- 
csatoltitolt. A meghívás természetesen a nem
zetiségekhez tartozóknak is szól. Kérem mind 
azokat, akik a balon résztvenni szándékoz
nak, szíveskedjenek legkésőbb január 18 ig 
nálam d. e. 11—12 óra között jelentkezni. 
Ez évben is bemutatja az Országos Vitézi 
Szék a Főméltóságu Asszonynak azon fiatal 
leányokat, akik először hálóznak. Ezek öltö
zete kizárólag magyar, vagy legalább is ma
gyaros ruha. Kérem mindazokat, akik kérik, 
hogy a Főméltóságu Asszonynak bemutassák, 
szíveskedjenek nálam legkésőbb január 18 ig 
d. e. 11 — 12 óra között jelentkezni. Köze
lebbi felvilágoaitásokat készséggel adok a fenti 
időpontban. — Léva, 1939 január hó 9 én. 
Dr. Nagy Béla, járási vitézi hadnagy.

Ennek hatása alatt Beinrohr Dezső, Budaváry 
László, Boros Béla, Horatsik Pál és dr Ker
sék János megalakítják a Lévai Torna Egyle
tet, amely rövidesen a felvidéki magyarság 
legjelentöségteljesebb sport egyesülete lett.

A lévai magyar mozgalmak hatalmas segí
tőtársban találkoztak a félszázéves Barsban. 
Nem ok nélkül vagyunk büszkék erre a lapra, 
amely ötvenkilenc éven keresztül az összes 
jelentős kultur és politikai törekvések lelkes, 
odaadó harcos zászlóvivője volt. Elmondhat
juk, minden vezéreszme, minden építő gondo
lat először a Barsban látott napvilágot. A 
cseh megszállás első percében dr Kersék Já
nos szerkesztő megszervezi a lap bátor mun
katársait. A lévai magyarság nemzet és ér
dekvédelmében állítja be a lap célját. Ho
ratsik János a lap kiadója a legnehezebb kö
rülmények között is fenntartja a lapot, mert 
élesen felismerte annak felbecsülhetetlen nem
zetvédő hatalmát.

Dr Kersék János halála után 1927-ben 
a szerkesztést ifj. dr Kersék János és Koper
niczky Kornél vették át. A lap kiadásának 
fontosságát a magyarság érdekében a jelen
legi kiadó Horatsik Pál is kihangsúlyozta az
zal, hogy bátran vállalta a lapban megjelent 
magyarság érdekében irt cikkekért éveken 
keresztül a felelősséget az erőszakoskodó 
cseh hatóságokkal szemben is.

A lévai magyarság igy küzdötte végig a 
keserves húsz rab évet. Harcaink nem voltak 
meddők és nem voltak hiábavalók. Amire 
törekedtünk, amiért szenvedtünk elértük végre, 
Léva ismét teljesen a mienk, Léva ismét 
magyar lett.



- A LÉVAI KERÜLETI BETEGBIZTO
SÍTÓ INTÉZET FIGYELMEZTETI TAGJAIT, 
hogy a tennjaró betegek az intézet székha
zában levő központi orvosi n ideiében köte- 
leiek felkeresni az orvost. A fekvő betegek 
hozzktartozoi a beosztott orvosi kerületek 
szerint illetékes orvost a beteg lakásara hív
jak. Az orvos hívásakor a tag pontos nevét 
es lakóhelyét, ulcs, hazszém, minden eset
ben meg kell adni, valamint azt ia jelenteni 
kell az orvosnak, hogy a lévai kerületi beteg 
biztosító intézet tágjáról (családtagjáról) van 
szó, mivel egyébb gyógyalapok részére nem 
minden orvos rendel és ha a beteg hozzá
tartozója már eltávozott és esetleg nem a 
lévai kér. betegbiztoaitó intézet tagjáról van 
azó, az orvos nem fog látogatást eszközölni. 
Az orvos kihiváaa lehetőleg d. e. 10 óráig 
történjék, hogy az orvos látogatásait ren
desen be tudja osztani. Kivételt képez a sür
gős szükség és első segély esete, amikor az 
orvos bármilyen időben hivhato. Az orvos 
hivass minden esetben a munkaadó által 
pontosan kiállított igazolvánnyal történik. Ez 
az igazolvány egy betegség tartamára a be
teg felgyógyulásáig érvényes. Munkaadói 
igazolvány nélkül az orvos házhoz nem hív
ható, kivételt kepez a sürgős szükség, vrgy 
első segély esete, de ilyenkor is köteles a 
beteg a munkaadói igazolványt három napon 
belül beszerezni és sz orvosnak utólagosan 
átadni. Vasár- és ünnepnapokon egy orvos 
látogatja az összes betegeket. A vssár- és 
ünnepnap látogató orvos neve a betegbizto
sító részére rendelő összes orvosok lakásá
nak ajtaján ki van függesztve.

— A LÉVAI IPAROS OLVASÓKÖRBEN 
f. bő 9 en, hétfőn este nagyszabású iparos 
éa kereskedő értekezletet tartott a kör nagy
termében a lévai járási ípartarsulat vezető
sége Prachár Istvánnak, az Egységes Magyar 
Párt iparos-szakosztálya elnökének kezdemé- 
nyezesére, amelyet megtisztelt látogatásával 
Léva varos előjáróaága, valamint Dr. Vargha 
Jenő, gyulai polgármester, miniszteri tikü dótt 
es Nádor Jenő, az Országos Magyar Keres 
kedeimt Egyesülés (CÍMKE) budapesti főtit
kára, akta behatóan togialkoztak megnyilat
kozásai >ban úgy az ipart, mint a kereskedel 
met érdeklő összes aktuális kérdésekkel és 
szakszerűen ismertették az anyaország ide
vonatkozó törvényes rendelkezéseit és az 
ottaui mai ipari és kereskedelmi viszonyo
kat és Tóth Antalnak, az ipartársulat titká
rának az itteni felvidéki ipari és kereskedelmi 
viszonyok alapos ismeretével összeállított pa
naszokat és követeléseket msgában foglaló 
memorandumának minden pontjára vonatko
zólag legjobb tanácsaikkal és felvilágosítása 
iskai azoigaitak a nagyszámban jelenlévő ta
gok éiena érdeklődése mellett. Végül Kern 
Oszkár, a lévai járási ipzrtársulat és a Lévai 
Kereskedelmi Csarnok aiemöae köszönte meg 
az előadóknak a leimerült kérdés-komplexum
ra adott szaktanácsaikat es a lévai iparos es 
kereskedő társadalom jobb jövője érdekében 
kiiejtett láradozasaikat es azon reményének 
adott kifejezést, hogy a felvidék két évtize
des, sós tűrés és szenvedésen keresztülment 
kisipara és ktsseéesaedelme meg nem tört, 
sót annál inkább megaceioaodolt életerejével 
és élniakarásaval felfrissítő erővel fog hatni 
a trianoni anyaország megcsonkított erejű 
iparára és keresaedelmére és a majd eljö
vendő kölcsönös nagy összefogás meghozza 
eredményét, a Szent- Islvani Magyarország 
ezen számottevő polgári középosztályának 
megerősödését és jobb jövőjét I

— FRONTHARCOSOK I Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a felvidéki bajtársak részére 
a m. kir. Honvédelmi Minisztérium a Károly- 
csapatkereszt kérvények felszerelésére és be
nyújtására külön részletes rendelkezést ad ki. 
És pedig 1939 január havában a hivatalos 
információ szerint, tehát e rendelet megjele
néséig kérjük a bajtársak szives türelmét. 
Annak idején hirlapilag és dobolás utján fog
juk a bajtarsakat értesíteni. Bajtársi üdvöz
lettel jancsovits Béla.
- A HAZÁM ASZTALTÁRSASÁG. A 

Boy-asztallársaság, amely az államfordulat 
idején Hazám asztaltársaság címen fejtett ki 
szép magyar munkát s később a kényszerű
ség következtében megváltoztatta nevét: most 
ismét Hazám asztaltársasággá alakult át.

— A KERESZTÉNY MUNKÁS EGYESÜ
LET ■ 20 évi cseh elnyomatás alatt kifejtett 
kulturmüködéséért emlékzászlót kap Kertel 
községtől, melynek ünnepélyes átadása f. hó 
29 én lesz, amikor is az egyesület műkedve
lői előadják idb. Akáca József rendezéiében, 
Alföldy Géza a „Csókos huszárok*  című, az 
anyaországban sőt Amerikában is szenzációs 
sikereket ért nsgy zenés vígjátékét.

— A CSIFFÁRI KÁT. IFJ EGYESÜLET 
f. hó 10-án este nagy sikerrel adta elő a 
verebélyi kullurházban ,Az obsitos” című 
három felvonásos operettet, Bakonyi Kálmán 
magyar levegőjű darabját.

— A .GYURKOVICS LÁNYOK" OROSZ
KÁN. Az oroszkai iparos iljuság jan. 7-én 
és 8-án nagy sikerrel adta elő Hercieg Fe
renc : „Gyurkovics Lányok*  c. művét. Mint 
a többi sikerhez, úgy ehhez is Heydrych Ká 
roly gyógyszerész vezette Oroszka iparos
fiatalságát. Heydrych Károly az az ember, 
aki sohasem riadt vissza fáradtságtól és ren
díthetetlenül viszi a magyar kultúra zászla
ját. Ezért nagy megbecsülésben van része. 
A darab rendezését Gágyor Antal és Matya- 
sovszky Zoltán végezte, a következő szerep
osztásban : Gyurkovicsné : Brellos Annuska, 
aki biztosan tartotta kezében a szerepet. Ka
tinka szerepében Bittér Mancika hangulatos 
játékával és varázsos mozgásával tűnt ki. 
Sárit Brellos Valika játszotta változatosan, 
megjelenítő erővel. Ella: Llndner Rózsiké 
volt, komoly és lelkiismeretes műkedvelő. 
Mici: Brunner Aranka, áttüzesitö, igazi ké
pesség, könnyekig kacagtatott. Radványi ez
redest Gigyor Antal játszotta erőteljes alakitó- 
készséggel. Vajda Ernő Horkayban nyújtott 
nagyvonalú teljesítményt, míg Sándorfit Brcl- 
los József jelenítette meg férfiasén, drámei 
erővel. A többi szerepekben nsgy sikert köny
velhet el Rozsnyó Mancika, főleg kitűnő hang- 
szinezetéért, továbbá Galgóczy László, Hurtos 
Károly és Csicsman Károly. Tetszett a kö
zönségnek még Ecseg Giziké, Haris Erzsi és 
Bara Manci. — A szombati előadást Oroszka 
első magyar táncmulatsága követte. A tiszta 
jövedelem kulturális célt szolgál, azonban 70 
pengőt a „Magyar a Magyarért" akció javára 
fordítanak. (G. I.)
- A LÉVAI UTCA FRISS SZÍNNEL GAZ 

DAGODOTT a tudapesli Magyar Hirdető ltodé 
remek, művészi plakátjainak fali tábláival. 
Úgy tudjuk, hogy a Magyar Hirdető Iroda 
ízléses birdetőoszlopokat is tervez felállítani 
Láván. Azonban sajnálatos, hogy Lévén van
nak olyan rakoncátlan és felelőtlen elemek, 
akik a drága kiállitásu plakátokat letépik. Szá
molni kell azzal, hogy minden egyes plakát 
után Léva városa jelentékeny hirdetési dijat 
ized be, igy a plakátszaggatók a hirdetővál- 
lalat lévai képviselőjének érzékeny kárt okoz
nak ezzel. A Magyar Hirdető Iroda felhívja 
a rendőrség figyelmét erre a körülményre, 
amely méltatlan az ilyen hírnevű városhoz. 
A tétlenért plakátszaggatók ellen magánva- 
gyonrongálás miatt büntető e'járást fognak 
inditani. Felhívjuk erre az ügyre a szülők, 
valamint a tanitók figyelmét is a nevelési 
ráhatás miatt, mert a hirdetőtáblák megfi
gyelés alatt állnak és a tettenérök meg lesz
nek büntetve.

— FÉLARU VASÚTI JEGYEK ARCKÉ
PES IGAZOLVÁNYÁNAK VÁLTÁSA. A fel
szabadult Felvidékkel visszakerült tényleges 
közizolgálati alkalmazottak (családtagok, nyug
díjasok a ezek családtagjai tehát nem) a bir
tokukban levő CSD által kiál itott igazolvá
nyuk alapján 1939 január 31-ig őtven szá
zalékos menetdijkedvezménnyel utazhatnak. 
Ezt az igazolványt azonban az alkalmazott 
azo gálati főnökségnek záradékkal kell ellátni. 
A nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak, ezek 
családtagjai, valamint a tényleges közszolgá
lati alkalmazottak csa ádtagjai réazé-e január 
31-ig egyea utazásra szóló, féláru jogy vál
tására jogosító igazolványt állít ki az üzlet
vezetőség. Az igazolvány érvényessége azon
ban február 15 én lejár Az 1939 es évre 
szóló arcképes igazolványokat is ki fogják 
adni, ha a tényleges alkalmazottaknál a stá
tusba való besorozás, illetve a nyugdíjasok
nál a végleges átvétel már megtörtént. Az 
igazolvány megszerzésének módozatairól a 
hivatalok főnökei és a vasúti elöljáróság 
nyújt részletesebb felvilágosítást.

Rossz fogait a legjobban és legolcsób
ban kikezeli és rendbehozza BODÁNSZKY 
IRÉN vizsgázott fogtechnikus Léva, Főtér.

Magyar a magyarért 
akció helyi szervezete a következő adomá

nyokat kapta:
Brnák József 100 drb cipó, özv. Heumann 

Dávidné 50 drb cipó, Eckstein Ferenc 10 P.

Gyászköszönet.
Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, a 

Lévai Dalárdának, rendőrségnek és a .Szent
kereszt" egyesületnek, akik drága jó édes
anyánk temetésén részvétükkel enyhitették 
nsgy fájdalmunkat, ezúton mondunk hálás
köszönetét.

PATAKY család.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Béres Ferenc Juhász Mária fia Lajos 

Miklós — Taby Endre Reicher Paula leánya Zsu
zsanna Paula Júlia — Györgyi Jenő Szőke Margit 
fia István Miklós — Izsót Gyula Vibostyek Gizella 
leánya Ágnes Mária.

Házasság. Bujdosó Sándor András ref. Nikoletli 
Julianna rkath.

Halálesetek. Özv. Hraskó Istvánné sz. Pénzes 
Erzsébet 82 éves — Pataky Istvánné sz. Radványi 
Margit 57 éves.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.40 Hírek. 12.30 
Operaházi Zenekar. 14 Hanglemezek. 17.30 „Nóta
szerző cigányprímások szerzői bemutatója." Közv. 
19.05 Hírek. 19.50 Sporteredmények. 21.40 Hírek. 
22 Magyari Imre cigányzenekara. 22.40 Budapesti 
Hangverseny Zenekar. C0.5 Hírek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hírek. 12.10 Q. Kiss Zsuzsa zongorázik. 12.40 Hírek.
13.30 Toll Jancsi cigányzenekara. 14.35 Hírek. 17.30 
Albert Ferenc hegedül zongorakisérettel. 21.05 Régi 
kedvelt hanglemezek. 22 Szalonötös. 23.10 Farkas 
Jenő és cigányzenekara muzsikál, Cselényi József 
énekel. 00.5 Hírek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hírek. 10.45 Farsangi divathírek. 12.10 Hangleme
zek. 12 30 Hírek. 13.30 A rádió szalonzenekara 14.35 
Hírek. 17.30 Zsögön Lenke énekel zongorakisérettel. 
18 35 Lendvai Jóska cigányzenekara. 19.05 Hirek. 
21 A rádió külügyi negyedórája. 22.45 Heinemann 
Ede jazz-zenekara játszik. 0U.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Suki Tóni cigányzenekara. 12 30 Hirek.
13.30 Hanglemezek. 14.35 Hirek. 17.30 R. Molnár 
Anna hárfázik. 18.20 Farkas Sándor cigányzenekara. 
19.05 Hirek. 21.10 Hirek. 23.10 A rádió szalon
zenekara. 00.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 8.40 

Hirek, 1210 Sznvrnov Sergej balalajkazenekara.
12.30 Hirek. 13 30 Beszkártzenekar. 14.35 Hirek. 17.30 
Tánclemezek. 18.30 Jancsin Ferenc hegedül zongo- 
rakisérettel. 19 05 Hirek. 19.20 Pertis Pali cigány
zenekara muzsikál, Asbóth Gyula tárogatózik. 21.20 
Hirek. 23.25 Kurina Simi cigányzenekara muzsikál.

Péntek

BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 
Hirek. 12.10 Felvinczi Takács Alice hegedül zon
gorakisérettel. 12.40 Hirek. 12 50 Pilinyi Erzsébet 
enekel zongorakisérettel. 13.30 Kóczé Antal cigány
zenekara. 14.35 Hirek. 17.30 Rácz Elek cimbalmo- 
zik. 17.50 Sportközlemenyek. 18 Politika és had
vezetés a magyar történelemben, előadás. 18.30 A 
rádió szalonzenekara. 19.05 Hirek. 21 Hirek. 22.45 
Kiss Lajos cigányzenekara muzsikál. 00.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Ze
nekara. 12.30 Hirek. 13.30 Hanglemezek. 14.30 Hirek. 
17 A magyar sport küszöbönálló feladata, előadás. 
17.25 Kishonthy József magyar nótákat énekel, 
kisér Pertis Jenő cigányzenekara. 18.35 A rádió 
szalonzenekara. 19.05 Hirek. 21.50 Budapesti Hang
verseny Zenekar. 00.05 Hirek.

|/orocoL jókarban levő kisebb f.jtáju 
IXereSeK kályhát azonnali megvételre, 
Cim a kiadóban.



BARS 7
— A BUZAKÖLCSÖNÖK ÁTSZÁMÍTÁSI 

KULCSA. A Pdnzintézeti Központ közhírré 
teizi, hogy * butizá’oglevelekben folyósított 
és buzsértékre szóló kölcsönök törlesztési 
részleteinek befize'éiekor és a buzszálogle- 
velek kamatszelvényeinek beváltásakor janu
árra átszámítás kulcsként egy tnétcrmázsa 
búza lejében 20.40 aranypengöt kell alkal
mazni.

— AZ ÉV VÉGÉIG LEVELEZŐLAPOD- 
SZABÁSSAL ADHATÓK FEL A VISSZA- 
HaJTOTT CIMLAPU FELVIDÉKI LEVE
LEZŐLAPOK. A postavezerigazgatósái' egy 
korábbi rendeletével 1938. végéig levelezö- 
laptarifával szárította azokat a visszshajtott 
cimlapu levelezöiipokat, amelyek visszahaj
tott része ugyanakkor*,  mint a levelezőlap 
törzslapja. A visszacsatolt terü'eteken szintén 
forgalomban vannak ilyen visszahajtott cim
lapu levelezőlapok és a közönségnek nagyobb 
keszlete van Méltányosságból a postavezér
igazgatóság most megengedte, hogy ezek a 
visszahallott cimlapu levelezőlapok a bel
földi forgalomban 1939 végéig levelezőlap
díjszabással továbbittassanak

— AZ IPAR KÖRÉBŐL. Barsmegye és 
Léva városa tudvalévőén a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamarához tartozott a 
felszabadulásig, most pedig a kassaihoz 
osztják be. Komáromban uj iparfelögyelősé 
get szerveznek, amelyhez a Bars és Hont 
egyelőre egyesitett vármegyékből a lévai és 
verebélyi járás lóg tartozni, mig az ipolysági 
és szobi járás a Losoncon felállítandó ipar- 
feiügyelöséghez nyer beosztást. A kormány 
fontos szociálpolitikai intézkedéseinek keresz
tülvitele terén fontos uj hatáskört kapnak az 
országban működő iparfelügyelőségek. A bal
esetvédelmi és egészségügyi intézkedések 
ellenőrzése mellett az iparfelügye őségek fog
nak felügyeletet gyakorolni a munkbér sza
bályozások betartására, a családi pótlékokra 
vonatkozóan, továbbá az általános munkás
jóléti intézkedések betartása ügyében. Az 
iparfelügyelöségek tartoznak továbbá ezentúl 
évenkiot négyszer felülvizsgálni az egyes 
vállalatokat és azoknál a termelésre vonatko
zóan vizsgálatot tartani. Eizel kapcsolatban 
az iptrfelügyelőség hatáskörébe tartozik a 
termelési rend folyamatosságára vonatkozó 
referá'ás a magasabb fórumoknsk, hogy azok 
a mutatkozó akadályokat idejekorán küszö
bölhessék ki.

— VITÉZ FARAGÓ EDE: .ÖNTUDATOS 
MAGYARSÁG". A budspesti sajtó igy mél
tatja vitéz Faragó Ede lévai fö dink legújabb 
könyvét: A könyvpiac sippal-dobbal hirdetett, 
márkázott könyvei között szerényen, mintha 
nem akarná, hogy észrevegyék, megjelent egy 
kicsiny könyv. Szerzője nem ismeretlen a ma
gyar néppel és a magyar fiatalsággal (cser
készekkel, foglalkozók előtt Fémjelzett név, 
habár nem a mellébeszélők és magyarkodók 
révén. A könyvecske nem első munkája a 
szerzőnek. Ez szonban kü alakra is, belső 
tartalomra nézve is talán a legszerényebb az 
eddigiek között. Pedig nem igy kelleti volnál 
Ezt a könyvet, ezzel a tartalommal valóban 
„síppal dobbal" kellett volna hirdetni. Megér
demelte volna. Olyan ez a kicsiny könyv,

LÉVA ES KOMAROM
Két tözsgyökeres magyar város. Évszáza

dos magyar történelmi múlttal rendelkezik 
mindakettö. Húsz évvel ezelőtt Lévát is, Ko
máromot is elszakította Trianon az Anyaor
szág testétől. És e húsz év alatt mindkét vá
ros, minden üldözés, megfélemlítés és retorzió 
dacára becsülettel megtartotta magyarságát. 
Nem hogy megtartotta, de az adott lehető
ségek mellett mindent elkövetett hogy azt 
fejleszthesse. A magyar nyelvért harcolt; a 
magyar iskoláit, melyeket húsz évvel ezelőtt 
elvettek a csehek, mint a magyarság bástyáit 
törekedett visszaszerezni. Éppen ebben az év
ben kecsegtetett a remény, hogy a szlovák 
gimnázium mellett talán sikerül a párhuza
mos magyar osztályokat visszaállítani. (?l)

De e mellett féltő gonddal ápolta a ma
gyar lelket, a magyar kultúrát, amely a tar

hogy manapság bibliaként kellene minden 
magyarnak a kezébe adnunk. ,Öntud»to« 
magyarság" 1 Milyen hatalmas, milyen súlyos 
és milyen felelőséggel járó két szó I S milyen 
szerény, milyen alázatos szolgája a népnek 
az a szerző, aki igy, ilyen halkan, ilyen ész
revétlenül dolgozik I . . . Mert dolgozik. A szó 
legszorosabb értelmében. S erre csak akkor 
jön rá az, aki nem ismeri Faragó Edét, ha 
elolvassa ezt a kicsiny könyvet. Ebből meg
ítélheti, milyen munkát végezhet a „Namzetes 
Ur“ a fiatalság körében éppen úgy, mint a 
felnőttek között. Legyen ez a kicsiny könyv 
memsntó azoknak, akik felelőtlenül magyar 
kodnak és jelszavakkal dobálóznak. így kell 
magyarnak lenni. így kell szolgálni a hazát. 
Csendben hittel és öntudatosan. Teeyük le 
ezt a kicsiny könyvet is a közénk visszatért 
egymillió testvér asztalára, h-dd lássák, nem 
vészéit még ki egészen az öntudatos magyar 
gondolkozás nálunk sem.

— NÉHÁNY SZÁM AZ EMBER ÉLETÉ
BŐL. Néhány évvel ezelőtt kigyulladt az At
lanti Óceánom a Volturne nevíi személyszál
lító hajó. Rögtön leadták a vészjelzést, de 
hiába, segíteni már nem lehetett. Több szá
zan odavesztek egyszerre. Borzalom még rá
gondolni is! Pedig mily csekély szám ez ah
hoz képest, hogy az egész világon évente 33 
millió hal meg, naponta tehát 91.324, per
cenként 65. másodpercenként 1 és fél. Tehát 
minden szivdobbanásra kimúlik egy ember a 
világból. Háború, tömeges szerencsétlenség 
pedig ezrével. Istenem! Micsoda rémitő tö
mege az áldozatoknak. Hogy mennek a lel
kek egymásután egy végtelenül hosszú láncba 
sorakozva Isten itélöszéke elé . . . Halálo
zásnál nagyobb a születések száma. Egy tu
dós számítása szerint évente 37,037600 gye
rek születik. Tehát 37 miiió vándor indul el 
egyszerre az élet országutján. Számuk azon
ban állandóan fogy. Tiz év múlva már egy 
negyed részük kidől az élők sorából. Ötven 
év múlva már csak a fele van meg azoknak, 
akik egyszerre elindultak. Száz év múlva csak 
egy-kettő van még hátra a 37 millióból I 
Érdekes statisztika van még arról is, hogy 
például egy 79 éves ember életében mennyi 
időt kötöttek le az egyes ténykedések, fog
lalkozások ? Tehát egy 79 éves ember 55 
évet töltött ébren, 24-et pedig alva. Az étke
zésnél 15 évet töltött el, amely idő alatt 
megevett 33 mázsa kenyeret, 8 mázsa húst, 
43 000 liter folyadékot fogyasztott el. Ha 
részeges volt, akkor természetesen többet. 
Beszélgetésre, ha nem volt nagyon pletykás, 
10 évet fordított. Ezen idő alatt 73 millió 
szót mondott ki. Érdekes megvizsgálni meny
nyit ér a test. Az ember testileg nagyon 
keveset ér. Számítások nagyszerűen igazolják 
a római költő szavát: „Csak a halál alkal
mával látszik meg. mennyit ér az emberi 
test". Egy amerikai tudós számítása szerint 
egy 75 kilós ember testéből éppen 200 to
jás kerülne ki. Víztartalma elég volna egy 
lepedő kimosásához. Piros vérsejtjei vasából 
3 patkószeget lehetne csinálni. Mésztartalmá- 
ból egy kis falusi szobát ki lehetne meszelni. 
November hónapban gondoljanak arra, hogy 
csak egy örök érték van a földön, a lélek. 
Ennek értékét földi számokkal elmondani 
nem lehet.

talmat adta életének, amellyel tartozott az 
édes Anyának. A SzMKE keretein belül, de 
azon kiviil is, szép sikereket elért más kultur- 
egyleteivel és dalárdájával minden alkalmat 
megragadott, hogy tanujelét adhassa magyar
ságának. Ezen hűségmegnyilatkozásnak az 
elmúlt évben megrendezett, szabadtéri színpa
dán előadott „János vitéz" volt a legdrágább 
gyöngyszeme, mely felrázta egész Szlovákia 
magyarságát és Magyarországon is vissz
hangra talált. Ezzel a kimagasló, művészi 
rendezésével, Léva a szabadtéri előadások 
második Szegedjévé vált.

Gazdasági szempontból is, a legrendezet- 
tebb városok közé tartozott. Igaz, hogy ezt 
nagyban elősegítette törhetetlen erejű, meg
boldogult városbirája, aki lelkét, erejét, tudá
sát Léva boldogulásának szentelte. De ettől 

eltekintve, szabad tér, körzet, ipari és keres
kedelmi boldogulás lehetőségei adva voltak.

Annak dacára, hogy Léva gyökeres törhe
tetlen magyarsága nem volt jó ajánló levél a 
csehek számára, azért nem zárkóztak el egé
szen Léva gazdasági fejlődésének elősegí
tésétől.

Mindezeket nem azért Írtam le, mintha 
nem lennének többé-kevésbbé a köztudatban, 
hanem azért, hogy párhuzamot vonhassak 
Léva és Komárom között.

Komárom úgy területileg, mint lakosság 
tekintetében nagyobb, mint Léva. Húsz éven 
át a magyar kultúra, a magyar nyelv vég
vára volt. Úgy annyira, hogy ott se cseh, se 
szlovák kultúra gyökeret verni nem tudott. 
Sőt bátran mondhatom, hogy az idetelepitett 
sok cseh és szlovák hivatalnok rendőr, csend
őr, pénzügyőr, inkább elmagyarorodott — ezt 
bizonyítja az ittmaradottak nagy száma — 
mint a magyarok elcsehesedtek. Ez szégyen 
is lett volna Jókai városára, ha nem igy tör
tént volna, nem húsz, de ötven év után is.

Igaz azonban, hogy a cseh és a nemzet
közi eszméknek egy pár jól fizetett előretolt 
előőrse minden eszközzel igyekezett a ma
gyar ember lelkét, nemzeti érzését szállítani 
Prágának, de ez nagyon nehezen ment. Ne
hezen ment, mert bármily keserű is volt a 
kenyér, de nagyon kevés volt olyan magyar 
ember, aki lelkét, nemzeti érzését adta volna 
cserébe a jobblétért. De nemcsak ez bizo
nyítja. Bizonyítja az is, hogy a legszegényebb, 
a legszociálisabb érzelmű munkások gyerme
kei is magyar iskolába jártak.

De amennyire adódott egy kis lehetőség a 
magyar nyelvi kultur-élet kiélésére, annál ke
vesebb, semmi a gazdasági életre.

Komárom, mikor határváros lett, a Dunántúli 
Uj-Komárommal, a Budapest-Becsi fövasut- 
vonallal, a nagy Komárom vármegyével Ma
gyarország jelentős ipari- és kereskedelmi 
gócpontja volt. A kultur és gazdasági intéz
mények, fejlett ipar, kereskedelem, nagy kör
nyékének adottsága folytán hatalmas piacai, 
vásárai Komárom minden egyes lakosának 
jólétet biztosítottak.

De az államfordulat után mi történt ? Év
ről-évre fokozatos céltudattal kezdtek leépí
teni mindent. Az ipart a kereskedelmet; a 
közintézményeket egymásután vitték el. A 
kultuszmérnökség, a folyammtrnökség, már 
az első években el lett véve. A törvényszék 
Érsekújvárnak lett ajándékozva és csak idő
kérdése volt az elvivése; Ugyanúgy a Beteg- 
segélyzö is, habár Komáromban volt, de már 
Érsekújvár székhellyel. Annak végleges elvi
vése csak idő kérdése volt A dohánybeváltó 
1200 munkással dolgozott, de 1937-ben már 
csak 400 volt. Évről-évre építették le és 
1940-ben már megszűnt volna Komáromban 
lenni. A Gazdasági iskola is másvidéknek 
volt szánva. Ezek és a fel nem sorolt intéz
mények mind Érsekújvár és Léva felé mentek. 
Mikor a komáromi beváltót leépítették, ugyan
akkor Érsekújvárod és Léván uj helyiségeket 
építettek.

Nem csináltak titkot belőle a csehek, hogy 
Komáromban invesztálni, Komáromot fejlesz
teni határváros jellege mialt nem lehet. Ipar, 
kereskedelem teljesen tönkre ment. Az ipari 
és egyéb munkanélküli munkások száma év- 
röl-évre 1500—2000 között mozgott. Ami 
különösen bénitólag hatott Komárom keres
kedelmére. Ennélfogva a jövő kilátásai a leg- 
szomorubbak voltak.

De 1938. nov. 6-án a rabság bilincsei 
szétpattantak. Húsz éves álom vált valóvá. 
Egymillió magyar tért vissza az édes anyához. 
Húsz év után egy millió szívben gyulladt 
lángra a reménynek szikrája. Felszabadult 
Léva is Komárom is.

Nem lehetséges, hogy a nov. 6-iki gyö
nyörű beteljesülésnek ilyen helyzet legyen a 
folytatása és befejezése. Kell, hogy a lelki, a 
szellemi, a kulturális felszabadulás mellett a 
gazdasági felszabadulás is bekövetkezzék.

Bizunk benne, hogy az anyaország Lévát, 
hazatért hűséges gyermekét nem fogja hagyni 
elsorvadni és friss lüktetést, uj életet adó in
tézményekkel fogja gyarapítani Lévát.

komáromié
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KARDOSLEPKE.
(Egy tanár keserveiből.)

VI.
. . . Ember lesz.

Erre már fölkeltem 
kutatni, keresni 
dolog-s háló-nyitját. 
Egzamináláshoz 
a kis diák kiállt.

Kezdte recitálni: 
hogy egyik tanár ur 
leckéül feladta
— vákációs gondul — 
„Lepkét ám gyűjteni!“

Mert jövő tanévre
— ha mén minden rendbe 1 — 
penzumként azok is 
kerülnek majd rendre 
tanitás-rendszerbe.

De azt ismételten 
lelkünkre kötötte
— Csuklott egyet itten, 
Értsd: Tanár ür! — „Kardost 
hálótok kerülje 1“

Mert Kardos ritka hős. 
Népét is igy őrzi. 
Már tojáskorában
— Nem kaporevő Ö, 
Értsd: Kardos I — megvédi.

Akárcsak a férfi, 
aki vitéz, bátor, 
s mint faltörő-kos
— rabigát nem tűrve — 
Ellent tipor, tapos.

Táblára rajzolva 
magyarázta azt is
— Felcsuklott a szava,
Értsd: a kisdiáké — „Kardosnak 
Elül a szemfoltja t“ 
. . . kaporevö, aki 
gyáván hátul hordja!

„Én is — végzett s csapott 
hasonlatos képet
Falon belül helyeztetett, 
más bűnéért levezeklett 
Kesergő Szentekhez — 
„Fecskefarknak néztem 
a letiltott Kardost 1“

S megtévedt hálóját
— Odadobott szómtul 
mintha zöldebb lett vón'? — 
Összevissza tépte, 
darabokra törve
ma rajt bot meg drót volt.
. . . Boldog rongyos jószág 1

Majd mint gyermek szokta,
— kibül esetten jellem, 
ki már félkész ember — 
megtévedt jószágát 
morcul a Falon át
a Golgotás-Szentek 
tájékára dobta.

Révedező hite,
— sírván ajkán a szót 
két szép lepke neve
s iskolája mellett, — 
zokogva ejtette: 
„Ma volt az utolsó 
Piarista — mise ? 1“

Aztán nem is köszön; 
fut el észvesztetten.
S mije volt . . . gyűjtését, 
Kegyes-Atyánk nyeste, 
pásztorolta lelkét 
el-széteresztette.
. . . Napfény dőlt mint özön I

♦
Hová ? merre futtok ?
Gingalang, gingalang 1 
Kiürül a Klastrom ?
Nem kell rajzos Kardos ?

Nem hí a kis-harang ?
„Jer - tek - csak - hun - cu - tok :
Hadd - lás - sam - mit - tud - tok 1 ?“

VII.
. . . Ember lett.

Kacagott a hő nap 
Én pedig — talán hogy 
foltos tudományom 
jól leimádkozom — 
beléptem a rácson, 
Zajgván Golgotáson.

Vagy, hogy mi is késztett ?
— Hiszen más a hitem — 
Hálós vég-jelenet ?
— A'bbiz, vig is lehet — 
Szenvedés Kereszten ? 
Reménykedő Népek ?

Uram! megbocsátod 
nyilván mosoly számon ; 
mert ott rögtön esdve 
roskadtam térdekre : 
a Zöld-rongyunk a Kőbolt 
Jel-testén volt Szent-prém.

Istenfia-szobron
— istentelen, barbár 
megtépázta módon 
Zöldje megdült galyon 
Piros-Fehér virág 
sírta Harmadikát.

S im, odajóházott, 
csokorba sarjadzott 
a gyermek fegyvere: 
Piros-Fehér . . . Zöldje.

Nemzetiszin pajzsunk, 
lefosztott Oltárunk, 
Hit-szeretet-bízás.
Vért és palládium, 
Szent Evangélium: 
a Magyar szentirás.

Gondolat- s érzésünk,
Örök reménységünk,
Minden hitünk vári,
Miiül élünk, égünk
Vérünk Alfájától 
Szív Omegájáig.

Mint azt im, ráírta 
ős szimbólumként a 
Gyermek . . . firmamentra : 
Magyar reménységre, 
Kiteljesedésre, 
Feltámadás hitre!!!

*

Légben meg : Szenvedés — 
Biztatás - mártírja 
Körött már cikkáztak 
Kardosék, mint Glórja.
Kicsiny kis emberkék 
éltük nagy útjára 
Pán Napsugarából 
csókot csókra szórva.

1919. Nagyboldogasszony-napján Léván.

Kriek Jenő.

Meghívó I
A Léva és vidéke Bélyeggyűjtők Egye

sülete az
évi rendes közgyűlését

1939. január 18-án, szerdán este 8 órakor 
tartja rendes klubhelyiségében (városi szálló 
kisterme), melyre tagjait ezúton is meghívja.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés az 1938. évről.
3. Pénztári jelentés az 1938. évről.
4. Alapszabályok módosítása.
5. Felmentvény megadása.
6. Uj vezetőség megválasztása.

Szavazati joggal bir minden olyan tag, aki 
a tagsági diját kifizette. — Érdeklődőket szí
vesen látunk.

Léva, 1939. január 4-én.
WINDICH PÁLDY BÉLA

h. titkár s. k. elnök a. k.

Koszorumegváltás.
Özv. Borcsányi Bíláné sz. Csorba Ilona 

7 P. adományozott az árvaháznak egy kedves 
barátnője elhaláorésa alkalmából.

Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nöegylet a kővet

kező adományokat kapta.
1938. december hó.

B. J. Léva 2 P. Balog Manó 12 kg hurka. Főtiszt. 
Jónás Imre Alsógyőröd 7 zsák kukorica, 3 zsák 
krumpli, 1 zsák búza, 1 zsák árpa, 2 drb pulyka, 
2 drb tyuk es 7 ’/, kg mák. Városházáról Léva 16 
kg kenyér. Kohn es Kovács 20 m. ruhaanyag. Sebők 
Ágoston lő P. Hlava Gyözőné Varsány 1 tyúk. 
Boros Béla 21 P. Katona Vilmos Nagysalló 9 pár 
harisnya, 1 doboz karácsonyfadísz, 6 drb zseb
kendő. „Kis Jézuska" jelige alatt Léva 3 P. Férfi 
Mária Kongregáció 10 P. Nagyod község: 1 zsák 
krumpli, 4 kg bab, 1 kg liszt és 3 drb tojás. Özv. 
Bóna Jánosné Varsány 1 kg szaloncukor. Kálna 
1 drb hizott kacsa. Huszár Istvánná Szecse 1 P 
Ondrejkovlcs Mária 5 P. Kostyek Józsefné 5 P. 
Deutsch Salamon 10 liter ecet. Kaiser Léva 7 m. 
szónyegpapir. Özv. Hoffman Istvánne 10 P. Ba- 
roska János 15 P. Bóna Lászlóné Zsemlér 1 hizott 
kacsa. Watzek Istvánná 5 P, Tauber Ármin 1 kg 
cukorka és disz. Toperczer Dezső Budapest 10 P. 
Knapp és neje 16 drb mosdószappan, 6 csomag 
fogpor, 8 drb fogkefe, 6 doboz csillagszóró, 10 drb 
zsebfesű. N. N, Léva 5 pulóver, 16 pár harisnya, 6 
pár bokavédő. Fischer Vilmosné teamegváltás cí
mén 5 P. Kiéin cukorkagyár 2 kg szaloncukor. 
Kastélyból Léva 6 kg dió, 6 kg alma, 1 fonott ka
lács. N. N. Léva 5 kg grizes liszt, 1 kg mák, 1 kg 
kristálycukor. Blau Zsigmond 11 pár harisnya, 5 drb 
bugyogó, 2 drb szvetter. Lévák Istvánná Alsógyó- 
röd 1 hizott liba. Vicián Aladár 35 drb mákospatkó. 
Tóth István Kiskér I hizott kacsa. Schwifzer Gyu- 
láné 2 drb siitötál, 1 salátástál, 12 drb borospohár, 
12 drb kávéscsésze. „Magyar a magyarért" akció 
adomány 100 P. Barsmegyei Népbank Léva 75 P 
Kazy Helén és Margit Gr-Veszele 4 P. Kollmann 
Frigyes Oroszka 5 Pengő,

Fogadják a nemesszivü adakozók az árvák nevé
ben hálás köszönetünket.

OFFERMANNÉ ÁRVAY MÁRIA alelnök

___ Lévai járás főszolgabírója.

Szám : 78-1939.
TÁRGY: A 18 éves magyar állampolgárok 

bejelentési kötelezettsége

Hirdetmény.
A 7270—1930 M. E számú rendelete ■lap

ján a bejelentési kötelezettség szabályozása 
tárgyában kiadott 122 700—1935 B. M. számú 
rendelet I. §-ának b) pontjában foglalt rendel
kezés szerint minden magyar állampolgár 
é'etének 19. évébe való belépését annak az 
évnek január hó 31 ig, amelyben a 18. évét 
betölti, bejenteni köteles.

A bejelentés az előirt minta szerinti erre a 
célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján 
történik.

A bejeientő'apok azokban a községekben, 
amelyekre a m. kir rendőrség hatásköre ki
terjed, a rendőrkapitányságon, vagy rendőri
kirendeltségen, egyéb helyeken a községi 
vagy körjegyzőnél vehetik át és kitöltés után 
ugyaroda asolgáltatandók vissza.

A bejelentőlapokon az összes adatokat pon
tosan és a valóságnak megfelelően kell fel
tüntetni. A bejelentett adatok valódiságáért a 
bejelentésre kötelezett, a bejelentés megtör
téntéért a bejelentésre kötelezettel együtt a 
szállásadó (családfő) is felelős.

1939. évi január hó 1-31. között az 1921. 
évben született mindkét nembeli egyének 
(férfiak és nők egyaránt) kötelesek magukat 
külön bejelenteni tekintet nélkül arra, hogy 
más bejelentő lapon vagy szüleiknek vagy 
hozzátartozóiknak bejelentőlapján már eddig 
is bevoltak jelentve.

Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást kö
vet el és azt a 122700-1935. B. M. számú 
rendelet 10. § a értelmében kell büntetni.

A bejelentési ivlapok az ország egész te
rületén díjmentesek.

Léva, 1939 január 9.
MA1LÁTH s. k. 

főszolgabíró.
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A „MINDENNAPI" 
KENYÉR

Az állati tápszerek fehérjére! és ziirrsl lát
nak el bennünket, a növényiek az éppoly 
szükséges szénhidrátokat nyújtják. Hogy tes
tünk anyagcseréje biztosítva legyen, a szén
hidrátokból naponta legalább 500 g-nyit kell 
fogyasztanunk, míg a fehérjéből elég 118 g., 
a zsirból 56 g. Mennyiségi eg tehát a szén
hidrátokból fogyasztunk legtöbbet, de minő
ségi szempontból a fehérje a legfontosabb. 
Ismeretes, hogy a japánok és kintiak rizs 
fogyasztásával fedezik a szénhidrátszükság- 
letttket, mi pedig, a mérsékelt égöv fehér
bőrű lakói a gabonafélék magjaival, ezek 
közül is főképpen búzával és rozzsal.

A legismertebb kenyérfajtákat búza- vagy 
rozslisztből, vagy ezek keverékéből készítik. 
A katonák által fogyasztott u n. „komiazke- 
nyér'-ben a rozsliszten kisül korpa is van. 
A gyomorbeteg emberek által fogyasztott 
Graham-kenyérben is sok a durva korpa.

Ezek a kenyérfajták jelentékeny különbsé
get mutatnak tépérték éa Ízletesség szem
pontjából, tehát tudnunk kell egyet-mást a 
keletkezésükről is. A gabonaszem fehér bel
seje csupa keményitőszemcséből (ez a szén
hidrát) ál1, ezt veszi körül a külső héj alatt 
a sikér (fehérje) réteg, maga a héj szolgál
tatja a korpát; a szemben lévő aránylag ki
csiny csirában van egy kevés zsir is. A leg
finomabb lisztekbe csak a keményítő kerül 
bele, tehát a tiszta fehér kenyérben alig van 
fehérje, ezért táplálóbb a félbarna kenyér, 
melyben fehérje is van.

Az előbbiek alapján könnyű megállapítani 
az egyes liszt- és kenyérfajták tápláló érté
két A rozs'isztben rendesen 11 százalék a 
fehérje s 72 százalék a szénhidrát, vagyis a 
táplálóanyag összesen 83 százalék. A búza
lisztben viszont 12 százalék a fehérje és 73 
—74 százalék a szénhidrát, összesen 86 szá
zalék a tápanyag. Tehát a búzaliszt valami
vel táplálóbb. Azonban a lisztnek nem minden 
tápláló anyaga megy át a kenyérbe; a rozs- 
kenyérben átlagban csak 8.5 százalék a fe
hérje és 44 százalék a szénhidrát (összesen
52.5 ezázalék tápanyag); a buzakenyérben
9.5 százalék a fehérje és 60 százalék a szén
hidrát (tehát 695 százalék a tápanyag). Eb
ből láthatjuk, hogy a buzakenyér jóval táp
lálóbb, mint a rozskenyér. Emellett az em
beri szervezet a rozskenyér fehérjetartalmá
nak csak 70 százalékát képes fölvenni, mig 
a buzakenyér amúgy is nagyobb fehérjetar
talmának 90 százalékát. Ebből is látjuk, hogy 
tápszerértéke nemcsak attól függ, hogy meny
nyi benne a tápanyag, hanem attól is, hogy 
ez mennyire emészthető.

Minden kenyérfajtánál fontos követelmény, 
hogy jó likacsos legyen, máskülönben a gyo
mornedv nem tudja kellően átjárni és meg
emészteni. A kenyér ilyen likacsosságát két 
módon érhetjük el. Az első az ősidők óta 
szokásos módszer: a kovász vagy élesztő 
alkalmazásé, amit a tésztához kevernek. Kö
rülbelül 30 tok meleg (kelés) mellett ezek az 
anyagok szénsavra és alkoholra bontják fel a 
lisztben lévő cukrot, amit erjedésnek neve
zünk. Az igy keletkező és a tésztából kisza
ladni nem tudó azénsavbuborékok duzzaszt- 
ják föl és teszik likacsossá a kenyeret. Az 
alkohol elpárolog és pedig olyan mennyiség
ben, hogy a kenyér súlya 2 százalékkal ki
sebb lesz. Egy angol tudóa azámitása sze
rint csupán Londonban az igy elvesztett al
kohol mennyisége évenként 13 millió literre 

rúg, sok millió pengő értekben. Érért aján
lotta L'ebig, a nagy vegyész, hogy a kenyér
sütésnél hagyják el az erjesztést s a szén
savas földuzzasztáshoz használjanak szóda
bikarbónát. Az erre irányuló törekvésekből 
keletkeztek a sütőporok, melyek jól be is 
váltak.

Hogy az egészen friss kenyérből nem aján
latos sokat enni, azt mindenki tudja. Esnek 
oka, hogy a friss kenyér a gyomorban bizo
nyos utóerjedesen megy át, aminek kellemet
len következményei lehetnek. Dr amúgy sem 
szabad a kenyér fogyasztását túlhajtani. Te
hát a kelleténél több „mindennapi kenyérért*  
ne is könyörögjünk.

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

üzlethelyiség
kiadó. Jókai utca 11.

forgalmas helyen la
kással vagy anélkül

101

Dl ti. szoba kiadó Csepreghy
DUtOrOZOtt utca 3, esetleg üresen is.

A _ _ I - . nyelvet tanít egyen-/AngOl, nemet ként vagy csopor
tokban Rimanóczy Géza tanár, Léva, gimná
zium. 103

Pl J ' vagy bérbeadó 5 szobás komplett EiadO ház. Deák Ferenc utca 14. 106

]/■ J ' uj ház: 2 szoba, honyha, speiz, IxiaGO kert gyümölcsössel. Bercsényi u.
12 sz. (Tabán). 107 

Harisnya- fejeiést, talpalást és szem- 
felszedést vállalok, Pópáné.

110

Diin^IzcscTin (Budapesttől 15 km.) unaxeszin, családi ház, üzlethelyi
séggel, gyümölcsössel eladó. Budán 100-as 
telek (Fehérvári ut) szintén eladó. Bővebbet 
Léva, Felszabadulás (Ladányi) u. 26._______

!/■ I - üzlethelyiség és szoba, konyha, ixiaao Báti-u. 2. 87

KRYPTON

T- , I << I értesítem t. vevőimet, 
I ISZteiettei hogy harisnyaüzletemet 

a Városháza épületéből Kazinczy (Zöldkert) 
utca 12 (Ujfalussy-féle házba) helyeztem át. 
Tisztelettel Sch. M. 108

C I konyha, speiz 
JZODő, dulás útja 26.

kiadó. Felszaba-
112

Forgalmas helyen 3-szobás lakások 
kiadók. Bottka u. 2 sz.

113

qq rk. jó házból való lány ház-
cVeS vezetőnőnek ajánlkozik. Cim 

Korinszky V. Zách utca 5. m

C-vAnl-í pusztán háromszobás
•jZentjanOS komfortos lakás hal-lal 
és gyümölcsös kerttel azonnal kiadó. Léván 
ötszobás, összkomfortos lakás, továbbá 2 szo
bás, irodának vagy rendelőnek alkalmas la
kás f. év április 1-re bérbeadó. Felvilágosí
tást ad dr. Vlcsek Ferenc ügyvéd, Léván. 115

Pl-J-i egy 600 és egy 250 tojás kel
ül 3 O O tetésre alkalmas modern, alig 
használt keltőgép jutányos áron. Ugyanitt 
kaphatók modern baromfitenyésztéshez alkal
mas üvegezett baromfiólak. Cim a kiadóban.

116

SZUPERFOSZFÁT, 
kálisó, kénsavas 

AMMÓNIÁK
és egyéb műtrá

gyafélék előnyösen 
beszerezhetők

Berczeller
Jenő, Budapest,

:::::::: V., Nádor u. 12.

Hivatalos menetrendek: NYITRAI könyvesboltjában.
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Január 15-én, vasárnap este tartja

TOKOLY GUSZTI
és zenekara

Január hó 16-tól (hétfő)

Bágyoni Szabó György, Járóka Antal
a budapesti rádióból is közismert Jazz és közkedvelt

bucsuhangversenyét I! muzsikál a StrailSZky kávéházban.

rí ■ bútorozott szoba előszo-
EleQcinSan bával, fürdőszoba hasz
nálattal 1 - 2 személy részére kiadó. Kersék 

utca 28. 99

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

üzlethelyiség kiadó Horthy Mik
lós ut 20.

C|_J ' Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
ClaOO vebbet a kiadóban.

HANőOS APOLLO H0Z6Ó

KX-.L' 1 Thuja (kötészetre) gyümölcs- 
i iá non iá, fok, díszfák, díszcserjék, fe
nyők, rózsák igen olcsón Kolauch faiskola 
Szeged. Utazókat keresek. 74
|/j _ ^cl10e'ler u- 28. számú házban 2 
1x1300 2-szobás lakás mellékhelyiségekkel, 
ugyanott egy különbejáratu bútorozott szoba 
kiadó. go

ÉRTESÍTÉS !-----------------
Tisztelettel értesítem a 
n. é. közönséget, hogy

divatszalonomban
ismét vállalom a LEGÚJABB

angol—francia és 
magyaros ruhák készítését.

Hajdú Sándorné.

Jan. 15-én vasárnap 2-4 6 és 8.15 órakor 
SZIGLIGETI felejthetetlen népszínműve.

A falu rossza
MACZÁK ISTVÁN
25 éve fennálló géplakatos műhelye 

és vasöntödéje, Léva.

Magyar ember 
magyar gyártmányú 
rádiókészüléket vásároljon!

Magyar élmény, hangulat, a tűző nap 
melegsége, a tokaji bor melegsége.

A főszerepekben:

Dajka Margit, Greguss Zoltán, 
Somlay Artúr, Rózsahegyi K.

Január 16án, hétfőn 6 és 8.15 órakor 
Január 17-én, kedden 6 és 8.15 órakor 
A 6 órai előadások filléres helyárakkal!

ELSŐRANGÚ KALANDORFILM!

CHARLIE CHAN
| A TURFON |

Egy nagy verseny finise közben, Charlie 
Chan leleplezi a turfcsalókat, sőt egy 
gyilkosságot is. — A főszerepekben:

Warner Oland, Maximé Reiner 
és Keye Luké

Január 20-án, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Január 21-én, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Jan. 22- én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor 

A SZTÁROK FILMÉ!

HÁROM BAJTÁRS
A mesterien felépített film csupa finom
ság, mulatságos és megható mozzanatok 
keveréke. — A főszerepekben: Róbert 
Taylor, Margarett Sullavan, Franchot 
Tone és Róbert Young. — A 6 órai és 
vasárnap délután a 2 órai előadások 

filléres helyárakkal!!

VÁLLALJA: mindennemű elektromos 
gépek készítését és 
javítását.

Érdeke minden elktromos géptulaj
donosnak, hogy gépeinek javítását, 
vagy tekercselését erre a célra ké
pesített iparossal végeztesse. Szak
szerű munka a legolcsóbb. Becses 
érdeklödöknak díjtalan szaktanács és 

árajánlat I

RÁDIÓ CENTRAL

KERN TESTVÉREK

legrégibb műszaki és rádió szak
üzletében Léván. Alapittatott 1881.

Munka- és nép gázálarcok 
egyedárusitó lerakata I 

(Építkezés tartamára ideiglenes 
üzlethelyiség Széchenyi u. elején )

I
VADÁSZFEGYVEREK, 
VADÁSZATI 
ÉS HALÁSZATI CIKKEK !! 
KERÉKPÁROK, 
GRAMOFONOK ÉS 
LEMEZEK LEGÚJABB 
FELVÉTELEK!
LŐPOR- ÉS 
ROBBANÓSZER ÁRUDA!!

Baroska I. Léva ít1?' Mikiór“43 “■ f /V- * VA,Telefon szám: 130.
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Ma, 2 órakor filléres helyárakkal, 4, 
6, 8.15 órakor szenzációs dzsungelfilm!

TARZAN
BOSSZÚJA

Főszereplők:

Glen Morris 
Eleanor Hóim

Jan. 18-19-én. Szerdán és csüförtökön 
6 és 8.15 órakor (6-kor fill. helyárak) 

VÉRES NAPOK 
Kortörténeti dokumentum, amelely a 
világháború után fellángolt anarchiát 
vázolja. - Filmműsorunk előtt hazafias 

prológust mond
KÓBOR JANCSI
előadóművész és zenebohóc

Jön! A legnagyobb MAGYAR FILM!

Jókai Mór

Az új földesúr
Főszerepekben:

Csortos, Lázár M., Jávor, Uray, 
Gordon Z., Rózsahegyi, Egri M.

í is Társa könyvnyomdájában, Léván


