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A magyar katona
(Ky) A lévai utcán ismét magyar 

katonaríóta hangja szól. Hosszú húsz 
éven keresztül nagybusan voltunk 
kénytelenek hallgatni az idegen lé
lekből kiszakadó idegen dalt a cseh 
katonák ajkáról. Hála Istennek, vége 
van már ennek az időnek és most 
boldog örömmel tekintünk végig a 
masírozó magyar katonák egyenes 
sorain. Tekinteteink találkoznak, a 
szemek összevillannak. A villaná
sokból tűz gyullad, szivet hevítő, 
lelkesítő magyar tűz. így gyullad
nak egymástól lángra sorban a ma
gyar szivek és ebben a tűzben 
mintha csak egyetlen szívvé olvad
na össze a sok-sok magyar szív: 
az egész nemzet lelkesítő, torró aka
ratává.

Magyarországon a ránk kénysze- 
ritett békediktátumok miatt eddig 
nem foglalkozhattunk hadseregünk
kel olyan mértékben, amint azt az 
ország, a nemzet és az államvéde
lem érdeke megkívánta volna. Ezt 
a béklyót Magyarország szerencsé
sen lerázta magáról, elérkezett az 
ideje annak, hogy' hadseregét kifej
lessze és olyan színvonalra emelje, 
amely méltó a régi híres magyar 
katonai erényekhez.

A magyar katona dicsősége a 
világháborúban is magasan lobo
gott, a magyar katona a Kárpátok 
égbenyuló ormainak nehéz terepén 
éppen úgy megállta a helyét, mint 
a Sarmata-sikság égető homokján, 
Volhinia mocsaraiban, a Doberdó 
poklában, a francia fronton éppen 
úgy, mint a szerb Lovcsenen. Hogy 
a világháborút mégis elvesztettük, 
az nem a magyar hadsereg vitéz
ségén múlt! Bomlasztó erők mun
kája működött itt közre. A cseh 
propagandának nagy része volt eb
ben, amidőn a cseh maffia kiadta a 
jelszót: a Monarchiát össze kell 
zúzni, Magyarországot fel kell da
rabolni. Betetőzte a nemzeti ka
tasztrófát a forradalom idején Linder 
alezredesnek a magyar emlékezet
ből soha ki nem mosódó hírhedt 
mondása : Nem akarok többé kato
nát látni! Ezzel azután végleg szét
züllesztették az országot.

De mi igenis, akarunk katonát 
látni, öntudatos nemzeti szellemtől 
áthatott hadsereget, amely a nem
zet célját szolgálja és azt valóra- 
váltja. „Erős nemzeti érzéstől fütött 
és katonai szellemtől átitatott tár
sadalomra van szükségünk ! Katonai 
szellemnek pedig magva a hadsereg, 
amelyre minden áldozatot meg kell 

hoznunk !“ — mondotta Imrédy volt 
miniszterelnök.

Ez a mondat azt is jelenti, hogy 
az egész magyar társadalomnak is 
katonás fegyelemben kell élnie. Ez 
a fegyelem nálunk, itt a visszacsa
tolt Felvidéken csak most kezd ki
alakulni a húsz év alatt kifejlődött 
meglehetős lazaság és szabadosság 
helyébe.

Igazi katonákat csak az a társa
dalom képes a hadi lobogók alá 
állítani, amely telítve van erőteljes 
nemzeti szellemmel és akaratokkal. 
Az elmúlt húsz esztendő keserves 
elnyomatása ezt az erős nemzeti 
szellemet kialakította a felvidéki ma-

Magyar I
Minden nemzet magasztalja önmagát I . . . 

Ná'unk » nagyokosok szüntelenül ölik ■ 
nemzeti öntudatot s azon keresztül a nem
zeti erőt, csontunk velejébe égetvén, hogy 
„kis nép vagyunk I", „Kevesen vagyunk l“, 
„Parányi nemzet a magyar, tehát csak más, 
idegen, nagy állam függvényeként maradhat 
fenn I"

Ezek az álbölcsességek lassan pusztító 
méregként korhaszlják a magyarság hősi, 
ősi életfáját, a gyökeréig I Lelket rugó, rom
lott, romboló nemzeterkölcsi tanítás ez I — 
Eredmény ? — Elveszett a magyarság zö
mének minden hite és lendületes merész
sége I . . .

A nemzeti erőt és nemzeti öntudatot nem 
fojtogatni, de lángra gyújtanunk kell I — 
Nem vagyunk „kis11 nép I — Semmiféleké
pen. Történelmi mű t, erkölcsi érték, művelt
ség tekintetében egy nemzetnél sem vagyunk 
kisebbek. Nem a szám, a mennyiség, hanem 
a minőség a döntő. Katonai vitézség, sport, 
zene, dal, népművészet terén a legelső, a 
legnagyobb nemzetek közé rangsorolunk.

Nem vagyunk kevesen ! — Eurfpi 31 
nemzete között még számra nézve is a 8 ik 
nemzet vagyunk I 1. orosz, 2. német, 3. an- 
go', 4. francia, 5. olasz, 6 lengyel, 7. spa
nyol. 8, magyar, 9 oláh, 10 holland, 11. 
portugál, 12. cseh, 13. svéd, 14. szerb, 15. 
bolgár. 16. litván, 17. görög. 18. (lamand, 
19. vallon, 20. dán, 21. finn, 22. norvég, etb.

Hunyadi Mátyás idejében annyi magyar 
élt, mint angol I . . . Ha nem vérrztünk 
volna annyit, ma 40 millió magyar élne I

Európában élő 120 nyelv közül nagyságra 
az előkelő 11 ik helyen állunk. Az egész vi
lágon beszélt 2296 nyelv sorában pedig a 
29 ik helyen.

A többszázmilliónyi turáni faj családtagja
ként nem vagyunk „rokontalan, testvérielen, 
árve, maroknyi magyarság*.

A többezer km-nyí természetes határvár- 
rendszer, a Kárpátok övezete, minden ter
mészeti kinccsel megáldott, 21 millió lakosú 
magyar birodalom, egy más, idegen nagy
hatalom függvényeként csonkult meg Önálló, 
független é'etü államként ma is csorbítat
lan nagyságban tündökölne és csakis nem 
függvényként maradhat fenn I . . . Európa 
egyetlen 21 milliós állama nem mondta ki 
önmagáról, hogy csak idegen állam függvé
nyeként élhet . . . C.sak a magyarság I . . . 
Görögország, Bulgária, Szerbia, Románia, 

nyárokban, a gondunk ma már csak 
annak megtartása. Ne gondolja sen
ki, hogyha most ismét az anyaor
szágban élünk, nincs már többé 
szükség arra a nemzeti lelkesedésre, 
amely az elmúlt húsz év alatt any- 
nyiszor megkönnyeztetett bennün
ket. Nagy nemzeti célok felé csak 
nagy nemzeti lelkesedéssel lehet 
menni!

Ezzel a lelkesedéssel szeressük 
hadseregünket, amely biztonságunk 
és éjszakai álmunknak őre és itt a 
határon mindég készen áll arra — 
mint a munkácsi példa is mutatta —, 
hogy annak minden tagja hőssé lép
jen elő bármely pillanatban.

Dánia, Belgium, Svédország, Portugália, stb. 
mind é hetett éa él önálló ágamként, csak 
mi magyarok nem ? I

A világon szétszórt 13 millió magyar, éb
redjünk, nagy nemzet vagyunk I Nem erőnk 
és számunk kicai, hanem az önmagunkba 
vetett hitünk I

Ebben a szellemben forrasszuk torkára 
mindenütt, nemzeti lelkünk gyilkosainak mér
get lehelő álnokságát.

Nemzeti önbizalommal, bátorsággal, hittel 
és ön'udatta’, csak előre és csak ‘elfelé I

Máté-Törik Gyula.

Léva történelmi 
levegőjére kiváncsi 
az ország

Lévát ma sokat emlegetik szerte Magyar
országon és tudomáiunk szerint nagy az 
érdeklődés e lelkes magyar város Iránt, 
amely az elnyomatás húsz éve alatt oly 
gyakran adott kiáltó jelt magyarsága mellett. 
Éppen ezért nagyon sokan kiváncsiak erre a 
történelmi városra, amelynek neve Dobó Ist
vánnal, a törökverő egri hőssel, Koháryval, 
Rákóczival. Ocskay brigadérossal, Vak Boty- 
tyánnal, Görgey vei, Dsmjanichcsal és Pál- 
mayval kapcsolódik.

Nagyon sokan kiváncsiak ennek a kia vá
rosnak a szellemi arculatára és lelkére, ame
lyet hajdani végvári élete alakított ki és 
tavasszal megindulnak Láva felé az anya
országból az érdeklődő magyar testvéreknek 
zarándokcsapatai, hogy megfürdessék lelkű
ket a felszabadult Láva történelmi levegőjé
ben, amely sok dicsőségből és sok tragédiá
ból szüremlett össze olyan különleges lévai 
levegővé, amilyennek országszerte ismerik.

Léva uj történelme pedig itt kavsrodik 
előttünk. Nagy kor szem- és fültsnui va
gyunk és lélekremegve várjuk a zajló törté
nelmi események további folytatását, méltó 
befejezését.

Léva várának egykori vitéz kapitánya, tö- 
rökverö Koháry István is kilép az ősi ga- 
ramszentbenedeki ápálsági templomban levő 
sírjából, amely felett tépett hadilobogója őrzi 
bős gazdájának csendes nyugovását és elin
dulnak Léva felé . . . Busán állnak meg 
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régi dicsőségük hsdimezején, ahol egykor a 
törököt tíztik : limit idegen hatalom katonái 
táboroznak ott . . .

Nem az elporladt teát, nem a régi hadi 
zászló málladozó anyaga jön hozzánk, ha
nem mindkettő szelleme is oda áll a lévai 
katonák élére.

Léva városa zászlót készül adományozni 
a lévai katonáknak, a lévai katonák pedig 
erre a zászlóra hő> Koháry litván nevét 
fogiák telirni, hogy Koháry szelleme vezesse 
őket.

A hadsereg példát ad a helyi történelem 
megbecsüléséből éa azt az előtérbe emeli. 
Léva városé, tartozik még a helyi történelem 
emlékeinek előtérbe helyezésével.

Milyen szép lenne, hogyha Vak-Botlyán 
kuruc vezér házát márváoytábla jelölné. Az 
uradalom ia tervbe vette a vár különböző 
helyein márványtáblás feliratok elhelyezését, 
de ugylátszik megfeledkezett róla. A refor-

Báró Majthényi László:
Harcolnunk kell az oszthatatlan 
Magyarországért

Ahból az alkalomból, hogy a Kormányzó 
Ur Ö'Öméltósága báró Majthinyi Lászlót, az 
Egyesült Migyar Part végrehajtó bizottságá
nak tagj tt és a zselizi pártkörzet elnökit, a 
felvidéki magyarság életében végzett értékes 
működésének elismeréseképen, a felsöház 
örökös tagjává kinevezte, tisztelői és barátai 
az elmúlt vasárnap társasebédet rendeztek 
tiszteletére. Az ebéd a Városi Srálloda nagy
termében volt megtartva és a megjelent 160 
vendég között ott láttuk a hadsereg, a köz
igazgatás és a politikai élet vezető egyéni
ségeit, a tisztviselői kar. a kispolgárság, a 
vidéki gazdaközönség is igen szép számban 
jelent meg

Stysszny Valéria — aki a crehek kivonu
lását megelőző napokban azt az emlékeze
tes bravúrt vitte végbe, hogy a leány ma
gyar kokárdáját letépni akaró cseh tisztet 
arcul ütötte — üdvözlő szavak kiaératében 
virágciokrot nyújtott át báró Majthinyi Lász
lónak Az első pohárköszöntőt Koc»or Gyula 
főispán mondta a Kormányzó ür Öföméltó- 
ságára.

Majd dr Haiczl Klímán azőgyéni plébános, 
szentszéki tanácsos, az Eyyesfllt Magyar 
Part országos vezetőségi tagja üdvözölte az 
ünnepeltet és arról az egységes felvidéki 
szellemrő' beszélt, amelynek egyik markáns 
képviselője báró Msjthényi László. Ennek az 
egységes, áldozatrakész és összetartó szel
lemnek át kellene itatnia az egész Magyar
országot — mondta a szónok. Holló Géza 
ujbarsi ref. lelkész dr Hsiczl Kálmán beszé
dének kiegészít lséül azt fejezi ki, hogy ez a 
felvidéki szellem alakította ki itt az igazi 
magyar demokráciát, majd azt mondja, hogy 
báró Msjlhényi László további működéséhez 
teret kell adni. Vsjta Ferenc nagyobb beszé
dében foglalkozott Magyarország politikai 
életével, ismerteti báró Mijthéoyi László 
külföldi politikai útjait. Balázs János ényi 
biró hatásos beszédben köszöntötte az ün
nepelt politikust.

Juhász Ernő zsemléri kisgazda, országos 
pártvezetöségi tag általános figyelmet keltő 
beszédben méltatta báró Majthényinak a 
pártszervezés munkájában kifejtett fáradha
tatlan tevékenységét, sok-sok faluzását és a 
magyar pártok egyesítésének nagy művét. 
Végül a Jaross Andor felvidéki miniszter 
ellen a parlamentben indított támadásokkal 
foglalkozott és rámutatott arra, hogy ezek a 
támadások mélyen elszomorítják a vissza
csatolt magyarságot, amely vezére gyanánt 
tiszteli Jaross Andort.

A'talános helyeslés közepette meg 
állapítja Juhász Ernő, hogy ezek a 
a támadások nem csak Jaross An
dort, hanem az egész felvidéki ma
gyarságot sértik.

Indítványára Jaross Andorhoz üdvözlő táv
iratot intéztek. 

mátus templomon is hiányzik az emléktábla, 
amely azt hirdetné, hogy az egyetlen szlo
vákiai zsinatot ott nyitották meg és a zsinat 
által alkotott egyházi törvényeket a cseh- 
szlovák kormány különböző ürügyekkel soha 
sem hagyta jóvá. A görög temető emlékét 
se hagyjuk elveszni. M>g kell jelölni a he
lyet, ahol a Zách tragédia lévai része, Ko- 
payné lefejezése történt. Etek a díszes jelek 
kárpótolnának Láva város történelmi karak
terének az idők folyamán elvesztett részeiért.

A Baross-emléktáblát is rendbe kellene 
hozni I

Tavasszal megindul az idegenforgalom Lá
va fe'é, ezeket az emlékeket sürgősen el kell 
készíttetni, hogy a történelmi levegőn kivül 
ezeket az emlékeztetőket is megmutathassuk 
Láva barátainak éa vendégeinek 1

Végül szükségesnek látszik a városi ide
genforgalmi iroda fe'állitása.

(Ky)

Míklóssy Béla a lévai HONSz csoport ne
vében köszönti báró M íjthényit, mint a cső 
port disze'nö rét Halász Imre megyei lévé táros 
történelmi vonatkozású beszéde után dr 
Vargha Sándor az ifjúság üdvözletét tol
mácsolta. Hámornyik János felolvasta a be
érkezett üdvözlő iratokat, köate gróf Rivay

PÁLMAY-HIRADÓ
Rovatvezető :

Tömörkényi Gyula

Megküldjük Bajtársi Egyesületünk tagsági 
igazolványait azzal, hogy tagjainknak kikéz- 
besitesaék s ugyanakkor évenkint:

Tisztektől (tetszés szerint de legalább) 4 P. 
A'tisztektö! 3 P. Legénységi állományú egyé
nektől 2 P tagsági dijat inkasszáljanak be. 
A talánoB elv, hogy tagsági igazolvány csak 
tagdíj befizetése ellenében adható ki. Tag
sági dij félévi részletekben is fizethető. A 
beszedett tagsági díjakat az a’csoport vezető 
tartsa magánál mindaddig, mig a pénz hova- 
forditása, illetőleg bekü'déséröl intézkedni 
fogunk. A befolyt összegről küldjön értesítést 
Pálmav Csoport Bajtársi Egyesület Titkársága 
Léva Srbistyén utca 1 címre. Portó és 
bélyegköltség elszámolható a befolyt összegből.

Hsa tagok között akadna olyan, aki nem
zethűség szempontjából kifogás alá esne, 
vsgy ellene katonai ill. polgári hatóságnál 
eziránvban eljárás folyik, igazo’ványát ne 
kézbesítse. Ez esetben természetesen tagsági 
dijat se szedjen az illetőtől. Iiyen sajnálatos 
eset szintén közlendő velünk, igazolványának 
visszaküldésével együtt.

Tagokkal való közlés végett értesítjük, 
hogy Bajtársi Egyesületünk Vezetősége elő
terjesztéssel él a m. kir. Honvédelmi Minisz
ter Úrhoz aziránt, hogy a volt Pálmay Cso
port azon tagjait, akik a világháborúban tűz- 
vonalbeli szolgálatot nem teljesítettek, de a 
Pálmay zlj. kötelékében tényleges lűzvonal- 
beli harcot vívtak: .tűzharcos*  joggal ru
házza fel, ill. reájuk a törvény hatályát 
terjessze ki.

Azt hiszem nem kell külön részleteznünk, 
hogy az uj tűzharcos törvénynek milyen 
nagyfontosságu jelentősége van a tagok 
egyéni, családi, anyagi, elhelyezkedési és 
általában szociális szempontjaira. Ha a szó- 
banforgó törvény jelentőségét nem ismernék 
kellőképen, úgy kérésre magyarázó ismerte
tést adunk.

A kérelem jelenlegi stádiumára vonatkozó
lag közöljük, hogy Bartóffy tábornok, Hanke 
ezredes, Vízy ezredes és Schmoll alezredes 
urakat felkértük nyilatkozattételre a Pálmay 
Csoport tagjainak érdemeit illetően. Ha ezen 
törzstiszti nyilatkozatok hozzám beérkeznek, 
mellékelni fogjuk az egyébként már teljesen

István táviratát. Melisek Adolf rendvei szlo
vák gazda is küldött üdvözlőiratot, szlovák 
nyelven, igy is olvasták fel. Végül dr Perger 
Aladár felolvasta a Jaross miniszterhez kül
dendő üdvözlő táviratot, amely igy szól:

N >mzettestvérünk báró Majlhényi László 
Urnák a magyar országgyűlés örökös felső
házi tagjává való legfelsőbb kinevezése al
kalmából megtarlott örömüonepünkön test
véri magyar szívből éa lél ikből köszöntjük 
a mi Pártvezérünket, a Miniszter Urat a a 
magyar nép egyeteme érdekében még kifej
tendő munkálkodására a jó latén áldását 
kérjük I

Az üdvözlésekre báró Majthényi László 
megindult hangon válaszolt. Megköszönte az 
üdvözléseket, majd hoszsbb beszédet mon
dott A felvidéki szellemből kiemelte a lévai 
és a garamvölgyi különleges szellemet, amely 
erőt adott neki a munkához. Hála illeti — 
mondta — a lévai szellemet és a garamvöl
gyi gazdák szellemét, amely a magyar egy
ség kialakulását lehetővé tette. A mai nap 
kitüntetése az övéké I Ám a mai nap nem 
jelenti azt, hogy most már a babérokra ül 
pihenni, hanem tovább folytatja a nagy 
munkát, a nagy dráma további felvonásait, 
a belpolitikában pedig a jobboldali inlran- 
zingens politika kialakítását. A Garamvölgyé- 
nek az ösazetartás szellemét továbbra is 
pédiadóan fenn kell tartani, hogy az egész 
ország lássa összetartásunkat és példát me
rítsen belőle Hinnünk kell az egységes Ma
gyarországban, hsrco'nunk kell az oszthatat- 
an Magyarországért — fejezte ba beazédét 

báró Majthényi László.

A táraasebéd résztvevői zajos tapsokban 
köszöntötték a lelkeshangu beszédet.

elkészített beadványunkhoz s haladéktalanul 
beadjuk az illetékes minisztériumba.

Ha a Hnővédelmi Miniszter Ur kedvező 
döntését megkapjuk, értesíteni fogjuk az 
igénylők összeírására. Az igényjogosultságot 
külön erre célra a akitandó Bizottságunk 
fogia elbírálni.

Értesítjük, hogy az uj honvédelmi törvény 
szerint közeljövőben mindenütt meg fog 
alakulni a 43 éves korhatárig mindenkire 
kiterjedő kötelező Lövászalakulat. Más fegy
veres jel egű alakú at nem alakítható, ennél
fogva szükségesnek tartjuk, hogy Bajtársitok 
ezen szervezéskor lakóhelyeiken önként je
lentkezzenek. Hisszük, hogy a lövészéletben 
is becsületet fognak szerezni a régi Pálmay 
névnek. Példás fegyelmezett magatartásukkal, 
hazaszeretetükkel, magyarságukkal és stram- 
ságukkal mi dig az elsők közölt fognak 
szerepelni. Matassuk meg, hogy kik voltunk I

Csoportunkra dicsőséget hozó tagjaink — 
akikről állandóan értesítést fogunk kapni, — 
mindig és mindenben számiihatnak támoga
tásunkra.

Kéréseikkel eddig hozzánk fordult tagok 
ügyében értesítjük, hogy a kérelmezőket: 
utmesteri, utkaparói, homokbányái és gép
kocsivezető állásokban elhelyeztük. Megva
gyunk győződve, hogy munkahelyeiken be
csületes magyar munkát logoak végezni.

Híradásainkat jövőbeo nyilvánosan is kö
zölni fogjuk a .Birs*  cimü lévai hetilapban, 
miután a bajtársi egyesület főcsoportja Léván 
van. Ajánlatos a szóbanforgó lapot beszerezni.

Msgindu’t munkánkat Isten, Haza nevében 
tesszük I

Léván, 1939. február.

Hazafias bajtársi üdvözlettel:

Pálmay Csoport Bajtársi Egyesülete. 

Tömörkényi Gyula sk. vitéz Pelczer István sk. 
titkár. etnök.

b elhívjuk Bajtársaink figyelmét, hogy vas
esztergályos szakmában nagyobb számban 
tudnánk a diósgsöri-vasgyárban elhelyezni 
szakmunkásokat. Fizetésük a vasutasok fize
tésével éa nyugdijával hasonló természetű. 
Tagjaink szavatolta, jó magyar munkásokat 
szívesen támogatunk.
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Kitüntetésképpen megszüntetik a felügyeletet 
két felvidéki pénzintézetnél 

Megkülönböztetett bánásmódban részesítik a Lévai Első Bankot 
és az Ipolysági Takarék Bankot

Az Uj Világ az elmúlt hetekben részletesen 
beszámolt a felvidéki pénzintézetekhez történt 
felügyelői kinevezésekről. Közölte az érdekelt 
pénzintézetek és a felügyelők nevét és be
osztását.

Legújabb értesülésünk szerint most vissza
vonnak két felügyelői kinevezést. Ennek a 
változásnak hivatalos kitüntetés jellege van. 
Az érdekelt két pénzintézet a húszéves cseh 
megszállás alatti magatartásáért jutalomkép
pen kapja a feloldást.

Az uj intézkedés szerint nem kerül fel
ügyelő a Lévai Első Bank és az Ipolysági 
Takarék Bank élére, mert ezek az intézetek

Léva a cseh megszállás alatt
Oh, végbelieknek 
Ifjú vitézeknek 
Dicséretes serege ! 
Kiknek e világon 
Szerte szerént vagyon 
Mindeneknek jó neve. 
Mint sok fát gyümölccsel 
Sok jó szerencsékkel
Áldjon Isten mezőkbe 1 (BALASSA.)

Palmay Ernő honvédazázados volt a cseh 
megszállás alatt szenvedő msgyar Léva fel
szabadítására irányuló harcok gondoa terve
zője és vezérlő lelke. Ec a különös, kiváló 
képességekkel és tehetséggel megáldott ka
tona szivvel 8 lélekkel tántoríthatatlan ma
gyar és hazafi volt. Öt a budapesti vörös 
kormány kapkodó intézkedései előre kilUiött 
s határozott céljaitól el nem tudták téríteni. 
A gyűlölködő napi politika őt nem érdekelte. 
Megdönthetetlen hittel bízott a magyar nem
zeti állam gondolatában. Számtalan esetben 
kifejezte nyíltan ebbeli meggyőződését: „A 
vörös internacionalizmus messze áll a magyar 
nép leikétől. Ideig-óráig az elvérzett nemzet 
felett talán uralkodhatik a vörös terror, de 
ha az elkábult ás az iszonyú véráldozatoktól 
legyengült nemzet egyszer u|ra erőre fog 
kapni, kérlelhetetlenül el fogja söpörni az 
ország éléről a magyar népnek idegen nép
biztosok kormányát"

Pálmay Ernő legendái hírű csapatát a vö
rös uralom alatt ia igaz, becsületes nemzeti 
szélién ben fogta össze. Rendületlen hit, tán- 
torithstattan akarat és megbecsülhetetlen bá
torság kellett ehez akkor, amikor a népbiz
tosok kormánya gyáva félénkségében minden 
legkisebb nemzeti gondolatot s megmozdu
lást már a csirájában véresen eltiport. Pál- 
mayval szemben azonban tehetetlenül állott 
és nem mert kikezdeni a vörös hadvezető
ség. A hozzá beosztott Faltusz Ede katonai 
népbiztos kifogásaira nyíltan és minden fél
reértést kizáró módon megmondja vélemé
nyét : „Én katona vagyok. Az Önök politi
kája nem érdekel. A hazámat akarom fel
szabadítani az idegen járom alól. Magyar 
vagyok. Szegény vérző nemzetemmel együtt 
élek és halok a katonáimmal együtt.“

Érezték, tudták a katonái, hogy a vezérük 
szívben és lélekben együtt van veiük. És ez 
adta azt a legyőzhetetlen testvéri összetar
tást és kiváló harci szellemet, amely Pálmay 
csapataiban uralkodott.

A hadtörténelem mint fényes hadi tényről 
emlékezik meg a Pálmay- csapatok hídvégi és 
Ipolysági áttöréséről.

Az ipolyi támadásnál pontosan minden úgy 
történt, ahogy azt Pálmay vezérkarával együtt 
előre kitervezte. A magyar csapatok szelleme

az elmúlt húsz esztendő alatt mindig a meg
bízhatóság és magyar nemzethüség minta
képei voltak. A Lévai Első Bankot a meg
szállás alatt és ma is Schubert Tódor, az 
Ipolysági Takarék Bankot pedig Perhács 
Imre vezette, illetőleg vezeti. A lévai intézet a 
cseh uralom alatt a Pozsonyi Első Bank ér
dekkörébe tartozott. Ma még egyik magyar 
nagy pénzintézethez sem fűzik szálak. Az 
Ipolysági Takarék Bank a megszállás alatt is 
teljesen független intézet volt és még ma is 
az. Ezeknél a felvidéki pénzintézeteknél a fel
ügyelői teendőket maguk a vezetők végzik el.

Vili.

és harci készsége kitűnő rőt. A támadásban 
résztvett minden magyar katona átérezte a 
harci mozdulatok életbevágó fontosságát. 
Mindegyikük tudta, hogy a drága szülőföld 
szabadsága forog kockán. A támadásnál szinte 
fölösleges volt az .előre 1“ parancsszava. 
Mintha szárnyuk nőtt volna a támadásban 
réaztvett magyar katonáknak, úgy repültek, 
úgy száguldtak a megrettent csehszlovák vo
nalon keresztü'. Viszont a velük szemben 
álló csehszlovák haderő csapatait, köztük a 
hírhedt cseh légiókat nem lelkesítette semmi 
sem. Maguk is érezték, hogy ehez a földhöz 
soha közük nem volt. A magyarok ezeréves 
történelmén alapu'ó igazság lángoló ostorral 
verte a cseh sroldstmka és a benesi szel
lem hazug kapzsiságát. Nőm volt tehát meg 
náluk az n bátorító meggyőződés, amely hi
tet éa erőt adott a magyar katonának.

Az Ipolyoál megvert csehszlovák csapatok 
válósággal futottak a nagy lelkesedéssel előre
nyomuló magyar katonaság előtt. He itt-ott 
sikerült is egy két órára megállniok. de mi
helyt a magyar ütegek megszólaltak, a sza- 
ladásuk újból megkezdődött.

Két nap alatt írt a Pálmay és Lajtos cso
port Hidvégröl Léva határához. Katonai szem
pontból tekintve a magyar csapatok előnyo
mulását, az elért eredményt fényes, dicsére
tes hadíténynek kell tekinteni. A magyar 
katonák kitűnő szelleme azonban nem ismert 
akadályt

Pálmay csspatát az Őrhegy varsányi lej
tőin rendezte a végső támadásra. Ütegeit a 
siklósi szöllökben áliitotta fel. Pálmay rövid 
tiszti megbeszélést tartott, majd a jelenlévő 
s különösen a katonák nemzeti érzésének 
erős kihangsulyozáaa ellen gáncsoskodó po
litikai megbízottakat szólította fel arra, hogy 
minden politikai korteskedéstöl tartózkodja
nak a katonái között Majd a támadásra in
duló kslonákhoz szólt:

„Katonák, ba ilt veszünk ia mindannyian, 
ezt a várost, amelynek minden csepp rögét 
évszázadok óta magyar vér öntözte, vissza 
kell még ma foglalnunk. Ezt kívánja tőletek 
az őseitek emléke, akiknek a sírjaik a lévai 
temetőben varnak és ezt követeli tőletek a 
Jövő nemzedék boldogulása. Én tudom, hogy 
mi a kötelességem a kormánnyal szemben. 
De én most katona vagyok. Csak egy cél 
lebeghet minden becsületes magyar előtt a 
ez a bilincsbe vett haza felszabadítás?. Az 
ód katonáim mind derék, jé magyarok. Mi 
a politikai kérdéseket máskor döntjük majd 
el. Az elvtárs politikai megbizottakat nyoma
tékkel figyelmeztetem, hogy ne agitáljanak 
az élet-halál harcában üres demagógiával. 
Amíg én vagyok e caapal ok élén, addig mást,

KÜLÖNFÉLÉK^J|

— A SZLOVÁKIAI MAGYAR HÁZAK. 
A szlovákiai magyarság száma a viisza- 
csatoláisal a réginek pgytizedére csökkent, 
úgy, hogy a nemzetfentartó hivatás teljesítése 
rájuk nézve igen megnehezült. A magyar 

sorsközösség épolására szükséges 
tehát, hogy a megcsökkent létszámú szlová
kiai magyarság segítséget kapjon. Erre szol
gálnak — amint már jelentettük — az egyes 
gócokon felállítandó Magyar Házak, amelyek 
központosítják a magyar élet kulturális és 
társadalmi erejét s kisugározzák minden ma
gyarlakta területre. Ezeknek a szlovákiai 
magyar kulturváraknak felállításában az anya
ország is segítségére siet a megszállás a’att 
maradt Felvidék magyarságának, amely cél
ból most országos gvűltés folyik. A gyűjtés 
központjának címe: Budapest, V. Akadémia 
utca 17., földszint 17.

— A LÉVAI IFJÚSÁG A .MAGYAR HÁ
ZAKÉRT/ Az Egyesült Magyar Párt lévai 
ifjúsági csoportja múlt heti gyűlésén elhatá
rozta, hogy gyűjtést indít a szlovákiai Ma
gyar Ház alapjárs. Az ifjúsági csoport tag
jai olyan lelkiismeretesen vette ezt az akciót, 
hogy máris nagyobb összeg gyűlt össze. A 
gyüjtőivet minden nap egy-egy ifusági tag 
veszi magához., s ismerősei között, barátai 
között apró filléreket gyűjt a Ház javára. 
Megható és igazán nem vért eredménye a 
kezdeményezésnek az, hogy nagyon sokan 
az ifjúság közül egy napi keresetüket aján
lották fel a Magyar Házra. Tudomásunk 
szerint ez sz első megmozdulás Léván, eb
ben az országos gyűjtésben « az itt össze
gyűjtött apró fillérek kölönö.- értéket képvi
selnek a felépülő pozsonyi Magyar Házban, 
mert a fe'szabadu:t lévai ifjú munkások ne
hezen megszerzett filléreiből tevődik össze.

— A MEGYEBÁL ELSZÁMOLÁSA. A 
Birs és Hont közigazgatásilag egyelőre egye
sített vármegyék közönsége által Láván ren
dezett ismerkedési estély jövedelme szép 
összeget juttstott az Ínségeseknek. Az el
számolás szerint bevétel 1238.50 P, kiadás 
750.31 P, tiszta maradvány 684.19 P. A 
feiüitizetők hosszú névsora lapunk kiadó
hivatalában az érdeklődőknek rendelke
zésre áll.

— KINEVEZÉS ÉS ÁTHELYEZÉS. A 
földmiveléaügyi miniszter Majláth Lfszló lévai 
őszolgabirót a Lévai Patakazabá.yozó Tár

sulat ügyeinek igazgatására miniszteri bizto
sul kinevezte. — Az igazságügyi miniszter 
Matheovics Ferenc vámosmikolsi kir. kör
jegyzőt Budapest XIII kerületébe helyezte át.

— EGYHÁZI HÍR. A hercegprímás a 
visszacsatolt részek papságának képviseletére 
a papi nyugdíjintézet igazgatóságába vidé
künkről Jurka József zsemléri és Zachar 
Adám lekéri esperes-plébánosokat nevezte ki.

— A HONSZ LÉVAI CSOPORTJA t. hó 
tő-én tartott választmányi ülésén egyhangú 
alkesedésael csatlakozott a Magvar Élet 

Mozgalomhoz, miután az nem politikai, ha
nem hazafias társadalmi alakulás.

mint öai magyar katonai becaületet nem is
merek. Előre fiuk a jó latén segítségével 1“

Csodálatos fegyelmezettséggel, határtalan 
’elkesedéssel indult meg a magyar caapatok 
támadása a Lávát megszálva tártó csehek 
ellen. A Siklóson felállított ütegek pár perc 
alatt rommá lőtték a cseheknek a vasúti 
állomás melletti erődítéseit. A caehek ellen
állása rövidesen megtört. A gyalogságuk 
rendetlen futásban keresett menekülést, * 
tüzérségük pedig mér a harc megkezdése 
előtt kiürítette a város körüli állásait.

A Pálmay csoport és a Lajtos zászlóalj 
rajvonalai körülfogták az egész várost. 
A támadás 4 órakor kezdődött meg és fél 
hatkor már a magyar elővédek a város 
főterére értek be.

Az egész városon valami kimondhatatlan 
öröm mámora viharzott végig. Az emberek 
sirva-zokogva ölelgették, csókolgatták az öt 
hónap óta nem látott drága magyar katonákat.
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- CSAK 334 SZEMÉLY HAGYTA EL 

LÉVÁT. Ae 1938 december 15 éa végre
hajtott felvidéki népszámlálás eredményét 
nyilvánosságra hozták. Eszerint a viaszt*  
csatolt területen 1,032356 lakos él, mig as 
1910 ibi népszámláláskor csak 856.611, 
1930-ban p-dig 1,006.000 A népazaporodás 
a visszacsatolt felvidéken 21.1° 0 volt, nagyobb 
mint az anyaországban. Lévának az 1910 iki 
népszámláláskor 9675 lakos*,  1930 bán 
12 576 éa az 1938 iki népszámlálás szerint 
12.242 lakosa volt, ivv tehit 1938 dec. 15 ig 
mindössze csupán 334 személy távozott el a 
városból a magyar hadsereg bevonulása 
során. Sokkal keveaebb, mint azt gondoltuk. 
Ez a szám a népszámlálás óta némileg mó
dosult ugyan, mert pl. a napokban egypár 
zsidó fiatalember kivándorolt Palesztinába.

— A BAROSS SZÖVETSÉG HELYI 
FIÓKJA megslakulóban van, mely — min*  
azt multheti vezércikkünkben kifejtettük — a 
keresztény kereskedőket és iparosokat van 
hivatva szoros egységbe tömöríteni Öröm
mel üdvözöljük az akciót.

— A BAROSS SZÖVETSÉG budapesti 
központja által megbízott szervező bizottság 
27-én hétfőn este fél nyolc órakor a Ka- 
tholikua Kör termében tartja megbeszélését 
• helyicsoport megalakulása céljából. Az 
előkészítő bizottság.

— BÖJTI VALLÁSOS EST. A lévai 
Protestáns Leánykör ma este hat órai kez
dettel vallásos estét rendez a R»f. Egyház 
tanácstermében, melyre ezúton is szeretettel 
hivja és várja testvéreiket a Vezetőség.

— A FELVIDÉKI BÁL A Felvidéki Egye
sületek Szövetségének a felvidéki Magyar 
Házak javára rendezett hagyományos felvi
déki bálja hétfőn ette zajlott le Budapesten 
a Baross Szövetség palotájában. A felvidéki 
bálon Láva és környéke igen szép számmal 
volt képviselve. A rendezőség élén dr. C ükkel 
József rendőrkapitány, lévai födink nagy
szerű munkát végzett.

— A „MAGYAR A MAGYARÉRT- SE
GÉLYAKCIÓ céljaira újabban a következő 
adományok érkeztek: Névtelen adakozó: 3 
pár cipő Hoch Jsnő : 1 drb meleg kendő. 
Köszönet érte.

— A LÉVAI DALÁRDÁT szép megtisz
teltetés érte. Ugyanis meghívást kapott egy 
budapesti hangversenyre, amely május havá
ban a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
lesz megtartva. Ec a meghívás a lévai ma
gyar dalkullura *gyik  legszebb diadala I

— LÉVA KÉPVISELŐTESTÜLETE már- 
cius enő faléban fog újból megalakulni. 
A régóta szüneteid képviselőtestületre sok 
munka vár s többek között meg kell tennie 
a szükséges lépéseket « cseh kormányzat 
által községgé lefokozott Lévának megyei vá
rossá való előléptetése érdekében. Ugyan
csak egyik legfontosabb felsdata gondos
kodni arról, hogy a tervezett közmunkák 
meginduljanak és a felben maradtak befe
jezessenek.

— KAMARAI Hír. Az egyelőre egyesitett 
Bar8- és Hont vármegyét a budapesti keres
kedelmi és iparkamarához osztották be.

— ÁLLAMÉPITÉSZÉTI HIVATAL LÉ
VÁN. A Kereskedelmi miniszter az eddigi 
Felvidéken működött államépitészeti kiren
deltségeket megszűntette és ez uj beosztás 
során Ben- és Hont vármegye részére Lé
ván államépitészeti hivatal felállítását ren
delte el.

— FOTOUT LÉVÁRA A budapesti ,Fo- 
toélet*  szerkesztősége március 19 én társas
kirándulást rendez Lévára mintegy száz sze
méllyel, akik mindnyájan amatőrfényképé
szek. A lévai és környékbeli amatörfényké- 
pezök figyelmét felhívjuk erre a kirándulásra. 
Jelenjenek meg a társaság ünnepélyes fogad 
tatásánál és készüljenek fel sz esetleges kép
cserékre is. A budipesti vendégek .utocar- 
ral érkeznek Lávára és délben ünnepélyéé 
keretek között megkoszorúzzák az ország
zászlót.

— JOBB UTJELZÉSEKET. Az Esti Új
ságban panaszolja egy, a felszabadul Lévára 
autón kiránduló társaság, hogy az utjelzés 
Léva—Budapest között nagyon rossz, amit 
az idegenforgalom érdekében sürgősen meg 
kell javítani.

_____________B A R S______

— A GIMNÁZIUMI TANDÍJ. A lévai gimn. 
igazgatósága közli : A lévai m. kir. áll. gim
názium tanulói a következő tandíjat fizetik : 
(Kivonat a vall, éa közokt. min. u) tandijren- 
deletéből) 1. Felvételi dijat (8.— P.) csak a 
felszabadult után beiratkozott tanu'ók fizet 
nek. 2. A II —VIII osztályú tanu'ók csak a 
folyó tanév első felében tartják meg cseh
szlovák tandíjkedvezményüket, illetve a cseh
szlovák rendszer szerint fizetnek tandijat.
3. Az I. osztályú tanulók tandija 32 — P. 
félévként 4 A második fé’év tandija min
den tanuló részére 32.— P., mely két rész
letben fizethető: március és április hóban. 
5 Tandíjkedvezményt csak az a jó előme
netelő tanuló kaphat, kinek srülei vagy 
egyáltalán nem, vagy csak nehézségek áráu 
tudnák a tandíjat fizetni. 6. Tandíjmentesség 
iránti kérvények beadási határideje f. évi 
március hó 1. A kérvényeket a gimn. igaz
gatóságának kell címezni.

— FELHÍVÁS. A lévai állami tanítóképző 
intézetben végzett kartársskat — vagy bár
mely pályán élő volt képezdészeket — kéri 
Firagó Béla székesfővárosi gyógypedagógiai 
tanár (Budapest VIII. Thék Endre u. 43/c. 
fszt 2). hogy közöljék pontos címüket vele-

— ZÁSZLÓAVATÁS GARAMVEZÉKÉNY- 
BEN. O.'gováoy község diszes orazágzásziót 
ajándékozott Garamvezekény községnek, 
amelyet az elmúlt vasárnap avattak fel szép 
ünnepély keretében. A Himnusz eléneklése 
után dr. Agyagáai Sándor ref. lelkész mon
dott stivreszá'iló megnyitó beszédet, majd 
Diragó DJnes orgoványi főjegyzőé# dr. Tóth 
ZoltáD tanárképző főiskolai igazgató mondtak 
Ielk6shangu beszédeket. Konta Márta taní
tónő megkoszorúzta a zísslót, majd Bdrczy 
Emil orgoványi tanitó köszöntötte a fe sza- 
badu't felvidéki magyarokat Közben a le
venték énekkara és diákok szavalatokkal 
szerepeltek. Az Egyesüt Part részéről Hl- 
mornyik János tikár mondott beszédet. 
Többek között ezeket: E zászló melleit 
testvéri találkozót ünnepslünk és egyúttal a 
felszabadulásunkat ia, a cseh járom alól. 
Húsz évvel eze'őtt mi magyarok magunkra 
voltunk hagyatva és az iszonyi véráldozattól 
kimeiü tünk, de nem adtuk fel magyarsá
gunkat. N;m n*ugod;unk  bele, hogy sor
sunkról nélkülünk ítélkeztek. Harcba száll
tunk és húsz éves küzdelmünk után most 
látjuk, hogy a mi tiszta ós önzetlen felé do- 
záau munkánk nem volt hiába való. Húsz 
évvel ezelőtt úgy éreztük, hogy csillagunk 
lehullt, de a borús jövendőben csak a gyá
vák féltek. Mi hittük, lesz még virradatja a 
sok bús éjfélnek s lesz még nekünk egyszer 
ünnepünk. C<ak el nem csüggedni, csak el 
nem veszíteni a feltámadás hitét. Es volt 
húsz éven keresztül a jelszavunk Sokszor 
úgy véltük, hogy végünk és úgy álltunk itt 
az eltiport magyar vidéken, mint bu3 gyer- 
tyassál. Éreztük, hogy világítunk és fogyunk, 
de azért essk égtünk hogv lássuk, nemze
tünk lelke merre száll? Testvérek I köszön
jük néktek ezt a buzgó kitartást, amelyet 
megrendithetetlen akaratban és hitben tanú
sítottatok a magyar nemzet ós magyar haza 
iránt. Most eme ünnepnapon, amikor a nek
tek ajándékozott országrészét büszkén ma
gasra emelhetitek, forrjon eggyé sziveitekben 
az érző magyar lélek és mondjátok ki. hogy 
eme orszagzászló fog vezényelni titeket a 
jövőben Nagymagyarország feltámadásához! 
Szeretettel üzenjük innét azon magyar testvé
reinknek, akik még tőlünk elszakítva élnek, 
hogy meg nem állunk és meg nem nyug
szunk addig, mig mindnyájan nem kerülnek 
az édes hazához. Eme ünnepélyről külö
nösen üdvözöljük, elsősorban a magyar nem 
zet legnagyobb fiát, vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó ur őfőméltóságát és 
Jaross Andor miniszter urunkat, vezérünket 
és kívánjuk nekik, hogy sok számos éven át 
az egész magyar nép megelégedésére, ural
kodjanak és vigyék keresztül N ’gymagyar- 
ország helyreállítását. Az ünnepély Réthy 
Lsjos igazgatótanitó beszédével, majd a szó
zattal záiult.

— AZ AUTÓ ELÉ UGROTT. Oroszkán 
Pásztor Kálmán zselizi állatorvos robogó 
autója elé ugrott Béres Ferenc cukorgyári 
munkás négyéves fiacskája. A gyermek fen- 

akadt a kocsi elején levő háritón, amely 
mintegy 10—15 méterre tolta maga előtt as 
utón. A gyermek súlyosabb csonttöréseket 
szenvedett. A lévai kórházba srállitották.
- MEZŐGAZDASÁGI SZAKINTÉZETEK 

SZAPORÍTÁSA. Esztergom varmegye fel
iratban kérte a kormá lytól a középfokú 
mezőgazdasági tanintézetek szaporitását, mert 
számuk kevés a kisbirtokos osztály megfelelő 
kiképzésére. Erre az iskolatípusra a G iram
völgyében is nagy szükség lenne.

— A FALU ORSZÁGOS FÖLDMŰVES
SZÖVETSÉG az idén is megszervezi kül
földi gazdaifjusági csere-mozgalmát. Ennek 
keretében gazdagjaink több hónspot tölthet
nek Németországban, O'as/országban és 
Dániában. Jelentkezni a Falu Szövetségnél 
lehat (Budapest V. Báthory utca 24.) ahol 
részletes felvi ágositássai szolgálnak.

— A VÁROSNAK VILLAMOS ÁRAMMAL 
VALÓ TOVÁBBI ELLÁTÁSA céljából Léva 
varos e!őjárósaga éa Kern Oizkár, a villa
mostelep flzembizottságának elnöke küldött- 
ségileg kereste fel az iparügyi minisztériu
mot. A küldöttség megfelelő eredménnyel 
járt, Léva város érvényben lévő szerződése 
alapján továbbra is zavartalanul vételezheti 
az áramot a K)zépszlovenszkói Villamos 
Művektől és majd idejében fogja kérvényezni 
a meghatározandó terület energia szükség
letének ellátására vonatkozó kizárólagossági 
jogot, amelynek alapján módjában lesz a 
városnak azoa áramforrást igénybe venni, 
amely részére a legkedvezőbbnek fog bizo
nyulni. Egyebekben tárgyalás folyt a gazda
sági éa biztonsági szempontból egyaránt 
fontos országos fővezeték kérdéséről is, 
amely Láva városát is érinteni fogja.

— SÁRAY GYULA CIGÁNYZENEKARA 
LÉVÁN. Láva feistabidultaa után a messze 
élő lévai szivek mindjobban vonzódnak haza, 
a kedves szülővárosba. Saray Gyula az 
innen Budspsstre elszármazott cigányprímás 
is haza vágyik é» zenekarával elsejétől a 
Stranszky kavéházban fog játszani. Siray 
Gyu a népszerű muzsikus volt • háború 
előtt L^van, de Buiapesten is ismertté tette 
a nevet Fogadjuk szeretettel.

— A KOLDUSKÉRDÉS A magyar tör
vén, kötelezővé teszi a kolduskírdásnek az 
egri norma szerinti megoldásé’. Ez annyit 
jelent, hogy a ko'dulist teljesen megazün- 
tetik, a községet kötelezik arra, hogy ko'du- 
sait eilássa és e célból igénybe vegye a pol
gárság önkéntes adakozását is.

— UTAZZÉK FÉLÁRU MENETJEGGYEL 
BUDAPESTRE! Március 16—27-ig bárki 
féláru menetjeggyel utazhat az Or- 
szájot Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 
alkalmával nyújtott utazási igazolvánnyal. A 
kedvezményeket biztosító igazolvány beaze- 
rezhető lapuik kiadóhivatalában darabon
ként 1.30 oengő árban.

— A VIGALMI .ADÓRÓL. Jótékony célt 
szo'gáló estélyeinkre 20 éven kereazttll 
állandó lidércnyomásként nehezedett a vigalmi 
adó, amelyet városi szabályrendelet alapján 
róttak ki a mulatságokat rendező egyesüle
tekre. Ez az adó szívta fel a magyar egye
sületek életerejét úgy, hogy sokszor tépelöd- 
tek afelett az egyes társadalmi egyesületek, 
hogy nem voma-e jobb ilyen nyilvános 
összejöveteleket egyáltalában nem rendezni, 
hanem .láthatatlan estélyek*  címen gyűjté
seket rendezni a jótékony célra. Mert amig 
a vigalmi adórendszer fennél', csak igen ke
vés összeg fog jutni a szegénygondozás cél
jaira. Sajnos, ez a rendszer még ma is fennáll 
ós ma is igen su'yoa összeget von el az 
estélyek reedezésének céljától. A csehszlovák 
uralom alatt nem volt semmi kilátás arra 
nézve, hogy ezt a horribi is adót lemérsékel
jék, mert a csehszlovák politikának érdeke 
volt az, hogy a magyar célú és hivatáau 
egyesületeket legyengítse, de most a felsza
badulás után ezzel a kérdéssel komolyan és 
alaposan kell foglalkozni, mert a magyar 
koliektivum megerősítése szempontjából rend
kívül nagy szükség van arra, hogy a jóté
kony cél szolgálatában álló egyesületek 
minél többet tudjanak juttatni az elszegénye
dett társadalmi osztályok felaegitésére. A 
megalakítandó képv. testületre vár as a 
feladat, hogy ezt a kérdőit közmegelége
désre oldja meg.
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— magyar családok otthonaiba 
MAGYAROS DÍSZEKET, MAGYAROS TÁR
GYAKAT! Most, smikor a migyar lé'ek a 
Felvidéken egy uj korszaknak a kezdetén 
van, 8 magyaros szellemben tenni, csele
kedni akar, ebbő a munkából nemcsak a 
férfinak, de a nőnek is egy aránt ki kell 
venni a részét. A nő a neki leginkább meg
felelő helyen, az otthonában építheti leg
szebben s női lelkűidéhez leginkább illően 
a magyar nemzeti gondolatot Cselekedheti 
ezt azzal, hogy azt a helyet, amelyet kedves 
otthonának nevsz, igyekszik széppé, kelle
messé, igazi nemes, magyar Ízlésről tanúsá
got tevő otthonná átvarázso'ni. Éí az csak 
természetes, hogy az ilyen értelemben be
rendezett otthon minden mecyar ember szá
mára a legkellemesebb. E/yik kifejezője 
ennek a gondolatnak a magyaros kézimun
kák. Mert ahol ezek a tárgyak vannak, az a 
család arról tesz tanúbizonyságod hogy 
megbecsül, értékeli, sőt szereti a magyaro
sat. Nem közömbösek előtte nemzeti kincse
ink. Az ilyen irányban érdeklődő hölgyek 
részére állított össze Giál Dizső, aki 
jelenleg a lévai m. kir. ál’, polgári fiú- és 
leányiskola rajztanára, több évi fáradozásai
nak eredményeképen egy nagy albumot. Ez 
az album magyar díszeket tartalmaz 65X45 
cm nagyságban. Snnea ábrákban ismerteti 
hazánk főbb népművészeti stiusait. Est a 
művet egyébként a felvidéki középiskolák 
és a debreceni tankerület kir. főigazgatója 
Dr. vitéz Bessenyei Lajos a vezetése alatt 
álló összes iskoláknak körlevé'ileg megvé
telre ajánlotta. Az anyaország területén még 
másik két tnnkerület hason'óan magáévá 
tette az ügyet. Az album nemcsak az isko
láknak, de fe'nőtt hölgyeknek is hasznos 
Útmutatást ad arra nézve, hogy miként di 
szitaék magyarosan otthonaikét. A mű meg- 
rendelhstö Láván Nyitrai és Társa könyvke
reskedésében vagy pedig a szerzőnél az 
állami polgári iskolában.

— A VISSZACSATOLT FELVIDÉK KÖZ- 
SZÁLLÍTÁSAINÁL ÉS HATÓSÁGI BE
SZERZÉSEINÉL »z 50000-1934. K. M 
számú Közszállitási Szabályzatot az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: A visszacsatolt 
terület szükségleteinek fedezésére vonatkozó 
nyilvános versenytárgyalást a felvidéki terü« 
letekre, vagy azok egy részére korlátozottan 
kell hirdetni, kivéve, ha e'örc megállapítható, 
hogv az ottani ipsr, bereskede'em és mező 
gazdaság a közszállitási nem tudja teljesí
teni. A versenytárgyalásnak e’őző rendelke
zés alapján történő hirdetéséhez e őzetes 
engedély (K Sz. 14 § anak 2. bekezdése) 
nem szükséges A területileg korlátozott 
versenytárgyalás hirdetményét a K. Sr. 35. 
§-nak (1) bekezdésében felsoroltak közül 
csupán az illetékes Ipartestületnek (ípartársu 
latnak), a közszállitás helye szerint illetékes 
városi mérnöki hivatalnak és — ha ilyenek 
vannak — a felvidéki szaklapoknak kell 
megkü'deni, ezenfelül — e helyi hirdetési 
lehetősé? igénybevételévé! olyan nyilvános
ságot kell biztosítani, ami az egészséges 
verseny kialakulását lehetővé teszi.
- PÉNZ HELYETT LISZT. A Magyar 

Közgazdaság jelenti: Igen érdekes intézke
dést tett a közelmúltban a földművelésügyi 
miniszter. Felhívta ugyanis a megyék alis
pánjait és a városok polgármestereit, hogy 
célszerűnek tartaná, ha a té'i inségmunkák, 
valamint az irányított közmunkák során ki
fizetésre kerülő nspszámbérösszegek egy ré
sze helyett önköltségi áron lisz utaltassák ki. 
Es úgy valósítható meg, — hangoztatja az 
errevo-iikozó közlés, — hogy előzetesen 
megállapítanák, hogy a helybethkó munká
sok milyen mennyiségű lisztet akarnak. Eo 
nek alapján az Ínség , illetve közmunkára 
rendelkezésre álló összeg ilymúdon megálla
pított részéből a helyi forgalmi árnál nem 
magasabb áron az igényelt lisztnek megfe
lelő mennyiségű búza, vagy rozs vásároltat

nék. Es a malom által vámörléa utján meg
erőltetnék és a lisztet a munkások bérfizetése 
alkalmával hetenként kiadaák. A munkás 
családtagjai száma szerint személyenként 
legfeljebb napi 55 deka búzalisztet kaphat, 
de ennek egyharmsdrésze rozsliszt lehet. A 
korpát, ha a munkái nem igényel, forgalmi 
áron veszi át az őrlést végző malom. lly- 
módon a munkás olcsóbb liszthez jutna, 
nemcsak jövedelememelkedést, hanem a ter
mészetben kiadott liszt révén megfelelő élel
mezést ia jelent. N.*m  vitás ugyanis, hogy a 
munkás iáját erejéből ezt nem képes meg
szerezni, minthogy heti nspszámbér kerese
tének búza-, illetve rozsvásárláira fordítható 
részéből csak o’yan csekélymennyiségü ter
ményt vásárolhat éi őröltethet, ami nem ér 
fel az igy biztosítható előnnyel. Arról érte
sülünk, hogy vidéken jórészt a földművelés
ügyi miniazterium intenciójának megfelelően 
szervezik ezt az akciót és ezzel máris ked
vező tapasztalatokat szereztek. Valószínű, 
hogy szélesebb körre is kiterjesztik majd és 
ha sz ország különböző részében megfelelő 
eredmény mutatkozik, a jövőben még széle
sebb keretekben ii megvalósítják.

— GYÜMÖLCSFÁT TELEPÍTENI jövő
ben 800 ölnél nagyobb területre csak az 
előirt fajtákkal engedélyezik. Erről a rendel 
kezéstervezetröl, valamint a sző ő-, gyümölcs
termesztés gyakorlati tudnivalóiról, a méh- és 
baromfitenyésztésrö', h gyümölcsfák újszerű 
koronaápo'ásáról, stb. ir a Magyar Gyümölcs 
című szaklap legújabb száma, melyből la
punkra hivatkozva, egy alkalommal ingyen 
mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Buda
pest, IV, Ger’óezv u. 11. III. 2.

— A GYÜMÖLCSTERMELŐK ORSZÁ 
GOS EGYESÜLETE mely a m. kir. Főld- 
mivelésügyi Minisztériummal és a közigaz
gatással szoros kapcsolatban fejti ki a gyü
mölcstermelő társadalom érdekeinek megvé
désére és a termelés fejlesztésére irányuló 
munkásságát a trianoni Magyarország terü
letén, a gyömö'c lértékesitési kérdések meg- 
vitatáth végett gyümő’cíértákesitési ankéte
ket rendezett a nagyobb gyümölcstermelési 
gócpontokon. A Falvidék egy réazének visz- 
szacaatoláaával Hazánk területe jelentős 
gyümö'cjtermelö vidékekkel gazdagodott és 
az eddig megtartott értekezletek kiegészítése 
képen Érsekújváron február hó 19-én d. e. 
10 órakor az Iparos testület székházában 
gyümölcsértékesítés, értekezletet tar! ; Po
zsony Nitra, Komáromi Birá és Hont, Nóg- 
rád, Göraör és Kshoa-vánnsgyék érdekelt
ségeinek bevonásával

— ISMERETLEN ALFÖLDI MŰEMLÉKEK 
.megiepő bőségéra hívja fel a figyelmet Bier- 
bauer Virgil sok képpel il'usztrált cikke a 
Tükör februári számában. Jászberény, Nagy
körös, Hódmezővásárhely, Makó, Hajdúbö
szörmény, Hujduszoboszló építészeti emlé
keinek szakavatott ismertetése. A Fe'vidék 
kincsei közűi ezúttal a komáromi Jókat- 
Egyesület múzeumát mutatja ba hasábjain a 
színvonalas folyóirat, Stombalby Viktor 
tollából. Kádár Erzsébet sz olasz tél örö
meiről, Supka Ferenc Ildin ‘xstikus szép
ségeiről Kertész Róbert a Földközi tenger 
fcr.-ongó vi'ágáról irt érdekes c kkeii művészi 
felvételek d szitik. Ku’turtörténeú érdekessé
geket tár fel Rltb Végh litván cikke régi 
artistákról és Katona Janó írása Róma bires 
irodalmi kávóházáró', rz Antico Caffó 
G"eco ró’. Nagy Lenke a magyar ötvösmü 
vészét remekeit sorakoztatja fel Írásban és 
képben. Novellát Molnár Kata és Stöke 
Sándor, verset Ambrus Bilázs és Gyarmathy 
Erzsébet irt ,A Tükör nap'ójau cimü váltó 
zatos szemlerovatokban Halász Gyula, Sitics 
László, Schöpflin A'adár cikkeit, a színház, 
a film, b zene, a fényképezés, az asszonyok 
tükre fioomtoliu beszámolóit köz i a Franklin 
Társulat értékes folyóirata.

Eldőlt...
Nem mint költeményt közöljük 
az alábbi verset, hanem csak úgy 
mint egy magyar gyermekleány 
lelkének őszinte megnyilatkozá
sát ezekben a történelmi időkben. 
Morvay Emmi, egy pozsonyi pol- 
garista kislány vetítette papírra 
ezt a magyar panaszt:

Eldőlt, eldőlt, senki se segíthet rajta, 
így beszélnek a magyarok sírva és zokogva. 
Eldőlt, eldőlt, soha se szerzik meg már, 
A reménység lángja alig alig pislog már, 
Pár hét úgy volt, hogy Pozsony magyar lesz, 
Magyarország feltámad és újra nagy lesz, 
Mindenki örült, a szív repesett az örömtől 
S aki nem mert remélni el nent a tüntető tömegtől, 
Mert mindenki beszélt s ő többet akart tudni, 
Mit az újságban olvasott, sietett azt elmondani. 
A piacon megyek keresztül, két csoportot látok, 
Nem vásárolnak azok hanem politizálnak.
Szegény magyar asszonyok vígan beszélgetnek. 
Nem is tudják mily keserű csalódásra ébrednek. 
Vasárnap ferenciek templomába sietnek, 
Utánna is ott maradnak, haza nem mennek, 
Várnak valamire, türelemmel állva, 
Tudják, hogy valami következik utána.
Megkezdik a Himnuszt szívből énekelni, 
Lelki szemeim előtt látom azt az ég felé szállni. 
Az utcavégén megcsillannak a rendőrök sisakjai. 
Jönnek a magyarokat gummibotokkal verni, 
Vége van a Himnusznak, már elénekeltek 
Megnyugodva várják magyarok a szenvedést. 
Rendőrök kezdik verni gummibotokkal, 
istenem, mit csinálnak a szegény magyarokkal. 
Nem olyan bölcsőből származnak a magyarok, 
Kik a veréshez és a gummibotozáshoz hozzá szoktak 
Mégse hallatszik egy jajszó, egy kiálltás, 
A Himnuszért van ez a feláldozás.
gy folyik Pozsonyban a magyarok élete, 
Reméljük, nem tart ez mindig, vagy örökre. 
Majd eljön értünk is Horthy fehér lován, 
A megszabadítás és a megváltás óráján. 
Magyarok Istene, ne hagyd el magyarjaidat. 
Kik rossz- és jólétben mindig csak Téged imádnak.

— TEJSZÖVETKEZETEK SZERVEZÉSE. 
Tudvalevő, hogy a világháború alatt vidé
künkön tönkrementek a tejszövetkezetek. A 
cseh megszállás ideje alatt Léván történt 
kísérlet tejszövetkezette!, da ez is tönkre 
ment. Amint értesülünk, most hivatalos vizs 
gálát folyik arra vonatkozóan, hogy mi 
okból kellett ennek a szövetkezetnek meg
szűnnie, mik azok rz okok, amelyek ebben 
közre játszottak. A lévai járásban most a 
földmivelésügyi minisztérium támogatásával 
Kárász József vármegyei gazdasági felü
gyelő megkezd;e a tejszövetkezetek szerve
zését. Az alaku'ó gyű éseken részt vettek a 
miniszt. Tejszövetkezeti Kózp kikü dőttei 
is. Ijy az első körzetben 153 taggal meg
alakult a Nsgysalló és Vidéke tejszövetke
zet*'  (Nagy és Kissailó és H ölvény közsé
gekkel). A II. körzet Gsramdamásd és V.déke 
251 taggal (Dimásd, Lekér, Vezekóny) 
székhely Damásd, mint vasúti állomás. As 
egész járás megszervezései az előkészüle
tek serényen folynak s ebben az évben az 
egéaz járásban befejeződnek. A szövetkeze
tek egyelőre csupán tejszáliitásra rendezked
nek be, később a tej feldolgozására is sor 
fog kerülni.

— VETŐMAGAKCIÓ A fö'dín. miniszte
riül! Birs és Hont megye területóra 25 va
gon árpa vetőmagot engedélyezett. A gazda
sági felügyelőség az igénylőket összeírta, a 
kiosztás rövidesen megkezdődik.

Szűcs László operaénekes estje a Városi Szálló kávéházában
Március 4-én, szombaton és 5-én, vasárnap. 
Asztalfoglalás a főpincérnél — eszközölhető.
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A LÉVAI TORNA EGYLET KÖZGYŰLÉSE
A Lév»i Torna Egylet mostsnában tirtotta 

a CaiinóbaD levő vívó helyiségében évi 
rendes közgyűlését, amelyen megjelent kis- 
variányi Fialka Géza m. kir. őrnagy, test
nevelésügyi előadó is, aki legteljesebb meg
értéséről és egytttlmunkálkodásáról biztoii- 
totta az egyesületei.

A közgyűlés megnyitása előtt Dr. Korpás 
László alelnök elmondotta a Hiazekegy-et, 
melyet a közgyűlés közönsége állva mondott 
utána. A közgyűlést Boros Béla vezette le 
és elsőnek Dr. Korpás László ecsetelte az 
LTE-nek és elődeinek a LIFC nek, valamint 
az LSC-nek, különösen a cseh megszállás 
alatti időkbeni sport tevékenységét, aminek 
köszönhető volt, hogy a lévai sportoló ifjú
ság a nehéz körülmények között megmaradt

— LOVAKAT ÁRVEREZNEK KALNAN. 
Március 4-én délelőtt kilenc órai kezdettel 
Nagvkálnán mintegy hatvan ló kerül árverés 
alá. Ezek a lovak a csehektől kerültek vissza, 
mint a mogósitáskor elvitt állatok s most 
nem találják a tulajdonosaikat.

— A LÉVAI FIÚ SZ1VGÁRDA vasárnap 

délután a Katholikus Kör színpadán meleg 
érdeklődés mellett tartotta meg magyar han
gulatú, kedves előadását. A csillogószemü 
kis szereplők buzgósága meglepte az előadás 
közönségét. Buzgó és fáradhatatlan rende
zőjük Randik Aranka tanítónő, ismét gyara
pította sikereinek izémét.

— TORNASZEREKET KAPOTT A POL
GÁRI ISKOLA. Még a (elszabadulásunkat 
követő napokban felkereste a lévai m. kir. 
állami fiú- es leánypolgárit Koczé Géza, test
nevelésügyi főtanácsos. A látogatásnak már 
meg is van az eredménye. A kultuszminisz
térium 1282 P. értékű tornaszert utalt ki az 
intézetnek, speciális fiú- és leánytornaszere
ket. Ebből látható, hogy a magyar kultusz
minisztérium nagy jelentőséget tulajdonit az 
iskolának, h'sz a tornaterem eddig is mo
dernül volt felszerelve.

— A PROTESTÁNS LEANYEGYLET tea
estélye fényt s és nagy erkölcsi sikerrel zaj
lott le f. hó 21-én a Denk szálló nagyter
mében. A termet ziutolásig megtöltött kö
zönség nagyszerűen szórakozott az agilis 
rendezőség kitűnő műsorán. Az összes sze
replő egytől-egyig tudásának javát adta és 
nagy lelkesedéssel teljesiteite feladatát. A kö
zönség csak világos hajnalban kezdett szét
oszolni s egy igazán vig farsangi estély kel
lemes emlékével hazatérni.

HÁZIASSZONYOK NEM KERÜL PÉNZBEI 
A Dr. Oetker cég ingyen küldi Önöknek szí
nes recrptkönyvének uj kiadását.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Házasság. Lipták Ferenc rkath. Murár Ilona rkath. 

— Pokorny Árpád Ignác Tivadar rkath. Balogh 
Mária Valéria ág. h. ev. — Chllo József rkath. 
Uhrin Julianna rkath.

Halálesetek. Herda Ottilia 17 hónapos — özv. 
Balog Jánosné sz. Sulka Mária 55 éves — Brancsik 
József 34 éves — Neumann Lipót 69 éves.

Pályázat.
A MOHII REF. EGYHÁZ pályázalot hirdet uj 

lelkészlak építésére.
Tervek bármikor megtekinthetők a mohii ref. 

lelkészi hivatalban.
Ugyanott kaphatók a költségvetési űrlapok is. 
Az egyes iparosmunkákra külön is lehet pályázni. 
Beadási katáridö: a fenti lelkészi hivatalban f, 

é. március 5. déli 12 óra.
A pályázatból kifolyó semminemű költség meg

térítve nem lesz. 

jó magyarnak, dacára annak, hogy a volt 
cseh egyesületek, mint különösen a Sokol 
és az S. K, Lsvice stb. egyesületek részéről 
állandóin kísértésnek volt kitéve. A főtitkári 
jelentést Dr. Heimann Aladár terjesztette elő. 
A vivő izakosztály működéséről, amely a 
múlt évben is oly iok sikert ért el, Gyapay 
Ede számolt be. Budsváry László sz atléti
kai és tenisz szakosztályok, valamint a pénz
tárnoki jelentést terjesztette be, melyet a 
közgyűlés elfogadott és a felmentvényt meg
adta. Hochberger Sándor intéző a futball 
szakosztály 24 mérkőzéséről tett jelentést. 
Turisztika és télisport szakosztályokról a 
szakosztályt vezető Kern Aladár tett jelen
tést. Úgyszintén beszámolt az úszó szakosz
tály is müködésérő1. Mindezeket a közgyűlés 
a legnagyobb köszönettel vette tudomásul. 
Az indítványok során elhatározták, hogy a 
felszabadulás utáni első közgyűlésről távira
tilag köszöntik: vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Őfőméltóságát, Magyarország kor
mányzó urát, valamint a legfelsőbb sport
fórumunkat, az Országos Testnevelési Taná
csot.

Végűi köszöntötte a közgyűlés a bosszú 
idő óta betegen fekvő Vas Jenőt és volt

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.45 Hírek. 12.30 
Operaházi zenekai- 14 Hanglemezek. 15.45 A rádió 
szalonzenekara. 16.30 „A külföldi magyarok**  elő
adás. 17.10 Tánclemezek. 18.30 Lakatos Gyula és 
Lakatos Vince cigányzenekara. 19.15 „Ahol az uj 
pápát választják" (felolv.) 19.50 Sporteredmények. 
20 „Kozsibrovszky üzletet köt" bangjáték 3 részben. 
21.40 Hirek. 22 A kassai rádióműsorából (21. hon
véd gyalogezred tuvós-zk.) 23 Közvetítés az Os- 
tende-kávéházból (cigányzene). 0,05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 „A kápolnai'csata" lelolv. 12 10 Szalon
ötös. 12.30 Hirek, 16.15 Diákféióra. 17.40 Magyar 
indulók és egyvelegek. 19.20 Bolgár est. 20.20 „A 
magyar vers története". 20.50 Közv. a Gellért-szál- 
lóból (Kóczé Antal cigányzenekara). 21.40 Hirek. 
22 Kedvelt hanglemezek. 23 Operaházi zenekar. 
0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Történet az állatvilágból: „Megfogtuk 
a rókát" (felolv.) 12.10 Rácz Lajos cigányzenekara. 
12.30 Hirek. 13.30 A rádió szalonzenekara. 13 35 
Hirek. 16.45 Hirek. 17.45 „A mai Szlovákia" Nősz 
Gyula dr. előadása. 18.15 Sz. Dely Margit magyar 
nótákat énekel, kisér Pertis Pali cigányzenekara. 
19.45 Csuka Béla gordonkázik, zongorakisérettel. 
20.20 Két egyfelvonásos. 21.40 Hirek, 22 Táncleme
zek. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Saskó Hilda és Havas András énekel, 
zongorakisérettel 12.30 Hirek. 13 30 Hanglemezek. 
14.35 Hírek 16.15 Diákfélóra. 17.10 Horváth Béla 
cigányzenekara. 18.45 A rádió szalonzenekara. 19.40 
„A pápaválasztás" előadás. 20.10 Operaházi zene
kar 21 Külügyi negyedóra. 21.40 Hírek. 22 Magyar 
nóták és táncok. 23 Fúvós honvédzenekar. P.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. „A bűvészet titkaiból" felolvasás. 12.10 Hang
lemezek. 12.30 Hirek. 1330 Állástalan Zenészek 
szimfonikus zenekara. 14.35 Hirek. 16.45 Hirek. 17.40 
A rádió szalonzenekara. 19.05 Magyari Béla cigány
zenekara. 20.10 Közvetítés a Városi Színházból • 
„Katinka", operett 3 felvonásban. 21.10 Hirek. 23.15 
Jazz-hánnas. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 „Bessenyei és a testörlrök" telolvasás. 
12.30 Hirek. 13.30 Rácz Béla cigányzenekara. 14 35 
Hirek. 6.15 Diáktélóra. 16.45 Hirek. 17.10 Horváth 
Rezső cigányzenekara. 17 50 Sportközlemények 18 20 
Táncrészletek dalművekből 19.15 „Balladák vad
rózsák, csángódalok", Ignácz Rózsa előadóestje 20 
Az Operaház előadása a Városi Színházban ■ Tra- 
viata". 20.40 Hirek. 13.20 Jazz. 0.05 Hirek. ”

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Tinódi Lantos Sebestyén élete és da
lai. 12.10 BSzKRT-zenekar. 12.30 Hirek. 13.30 Hang
lemezek. 14.35 Hirek. 16.15 „A holdak szigete" fel
olvasás. 16.45 Hirek. 17.40 Zimonyi Márta enekel 
zongorakisérettel. 18 45 Károlyi Árpád cigányzene
kara. 19.45 Két egyfelvonásos. 20.20 Kedvelt ma
gyar keringök. 21.45 Hirek. 22.05 Csárdások. Sárai 
Elemer cigányzenekara. 22.20 Magyar szerzők di
vatos táncszámai. 23 Csárdások (Sárai Elemér ci
gányzenekara). 23.15 Jazz-zenekar. 

sporlföhztóságát a CSAF MLSZ-t, Pozsony
ban. Utána a válzsztáa folyt le.

Elnök : Dr. Nagy Bála. Alelnök Boros Béla 
éa Dr. Korpás László. Titkárok : Gábris Bála, 
Miesik Antal és Halász Antal. Intézők: Raj- 
csányi Sándor, Hochberger Sándor éa Burkó 
József. Jegyzők: Fája Tibor*  éa Jánoas 
György. Főpénztárnok: Budiváry László. 
Pályapénztárnokok : Adám Atilla és Szolt 
Alfréd. Ellenőrök : Akucs László, Blumenfeld 
Ferenc és Szabó Vilmos Pályagondnokok: 
Lakos Sándor és Lshotzky Béla. Ügyészek: 
Dr. Perger Aladár és Dr. Vargha Sándor. 
Orvosok : Dr. Adorján Hugó, Dr. Czinte Ká
roly, Dr. Guba János éa Dr. K’riék László. 
Számvizsgálóbizottság: Kriek Gjörgy, Pra- 
chár litván és Wrioberger László.

Szakosztályok. Football: Pál'y János. At
létika : Budaváry László Vívó: Dr. Pető 
Imre és Gyapay Ede. Tenisz: Dr. Weisz 
László. Usró és vizipoló : Dr. Knspp Pál és 
Kopciák György. Turisztika és télisport: 
Ksrn Aladár.

Választmány : Koperniczky Korúé', Dr. Ker- 
aék János, Dr. Heimann Aladár, Lachky Elek, 
Hingos László, Heckmann István, Suszta 
Vilmos, Schubert Tódor, Tulassay Sándor, 
Widd*r  Jenő, Mflller Lajos, Simkó O ízkár, 
Dr. Bándy László, Turpinszky István, ifj. 
Frasch József, Hencz Károly.

bútorozott szoba 
kiadó. Bocskay-u.

268
Különbejáratu
2. sz. (Újtelep — Középút.)

r . I ■ • ■ I , iratokról, rajzokról
I OtO-KOpiaKat az eredetivel telje
sen egyenlőket Foto Rusznák készít, Léva.

267

f' .. -I f -1 metszését, kertek 
V^yUmOlCSfak rendbehozását 
vállalja Hoppé Antal műkertész, Antal Gyula 
ut 50 szám. 258

31 - nőtlen bognár gazdaságbaeves állást keres. Cim a kiadóban.
259

Tois-carnrsL e,ad°’ magány°s nőnek 
' cjCSarnOK nagyon alkalmas. Cim a 

kiadóban. 260

C_xIa Anlal Oyula ut (Káka) 50. alatt 
JZOIO lakással, 4 szoba, fürdőszobával, 
vagy lakás nélkül bérbeadó. Dr. Bányai, 
Kossuth utca 10. sz. 261 

i L - egy és kétszobás kiadó. Felsza-
LdKaS badulás útja 14. sz. 262

I/; J - üzlethelyiség és szoba, konyha.
IXIaUO Háti utca 2. szám. 263

|/_l vagv. három szobás lakás kiadó.
IXei Petőfi utca 5. szám alatt. 264

QkKIa" — 11...4_Bor és cseme-□ ZOIOO11ványOk . gefajokban, 
csemegekülönlegességekben, fajtisztán leg
olcsóbban kaphatók. Badacsonyvidéki szőlő 
helyi kezelösége Tapolca (a Balaton mellett). 
Helyi megbízottunk Dubovszky János, Léva, 
Gömbös Gyula u. 1. sz. 256

Pétisó, mészsalétrom, kálisó, 
szuperfoszfát, kénsavas am
móniák, stb.

műtrágyák 
legelőnyösebben 
beszerezhetők

KEVE LÁSZLÓ 
oki. gazda. Barsmegye főbizományo
sánál. Léva. Horthy Miklós ut 11. sz. 
TELEFON: 88.
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Léva város.

1125—1939 szám.
Tárgy:
Aratási és időszaki 
munkabérszerződések.

Hirdetmény.
A folyó évi mezőgazdasági munkálatok za

vartalanságának biztosítása érdekében a mun
kaadók és munkavállalók körében egyaránt 
észlelhető tájékozatlanság megszűntetése vé
gett felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a 
munkabérszerződések megkötésénél feltétlenül 
tekintetbe veendők a hosszabb idő óta kiala
kult s igy általános érvényűnek tekintendő 
helyi szerződési feltételek, amely szerződési 
feltételek egyik fél rovására sem változtathatók 
meg.

Munkásszükséglet elsősorban a helyi mun' 
kások sorából fedezendő.

Az aratógépek használata kerülendő lehető
leg, nehogy a munkások keresete ezáltal ér
zékenyen legyen csökkentve.

Az időszaki munkások egészséges, megfe- 
lelöleg bebutorozott lakásokban helyezendők 
el, mégpedig külön a nők és külön a férfiak.

Az u. n. robotmunkák kikötése szigorúan 
tilos. A szerződések a városi elöljárósággal 
hitelesitendők.

A vállalkozó munkásgazdák toborzási en
gedélyt tartoznak kérni a főszolgabírói hivatal 
utján.

Végül figyelmeztetnek a leszerződni kívánó 
munkások, hogy ha a jogos igények fölé fo
kozott követeléseik folytán szerződés nélkül 
maradnak, azoknak munkához való juttatása 
érdekében a hatóság segédkezet nem nyújt s 
szükség esetén idegen vármegye területéről 
fog a munkásszükséglet fedezetet nyerni.

Léva, 1939. február hó 18 án.
KLA1N ÖDÖN 

városbiró.

SZENT LUKÁCS GYÓGYFÜRDÓ
Kénes meszes források (64°C) nyitott természetes iszaptó, fürdés télen-nyáron szabadban, 
gyógyfürdővel egybekötött gyógyszálló, téli-nyári rheuma gyógyhely — BUDAPEST.

rí I ' Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
CldaO vebbet a kiadóban.

Ül • '.I I * miatt ebédlők, zletathelyezes íróasztalok stb. 

bútorok leszállított arban kiárusittatnak. Steiner 
butorkereskedés Léva. Báthy-u 249

K-f ■ , I komplett hálószoba és
!|OgoSt3lan ebédlő eladó. Cim a 

kiadóban 250

1/ -. I Szent István ut 4. szám
l\et SZO03 alatt, utcai, iroda vagv 
rendelőnek, — esetleg bútorozva lakásnak is 
kiadó. 251

Lakás, két szoba, konyha, éléskamra és 
mellékhelyiségekből álló, azonnal 
kiadó Baross-utca 7 alatt. 254

I I ' modern két szobás, komfortos, egye-
II ̂ 2 dűl álló, kerttel kiadó. Ugyanott desz
kák, boroshordók, üvegek olcso áron eladók. 
Felszabadulás-utja 61. szám. 255

I/.".Ili I ’ ' l bútorozott szobaIXUlOnbejaratU fürdőszoba hasz
nálattal kiadó. Belcsák-sor 21. 256

3 1 ' komplett utcai lakás a város
SZOOaS közepén azonnal kiadó. Cim 

a kiadóban. 257

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbeli érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

Pl J szobás ház jómenetdü fűszer-
EldUO üzlettel, berendezéssel és az ösz- 
szes mellékhelyiségekkel. (Keresztény cég.) 
Érdeklődni Dr Korpás ügyvédnél. 202

TI 1'2 hengeres Tatra és 110-es Skoda 
EI3QO személyautó, 11 2 tonnás Praga te
herautó, faszéngenerátor, Wertheim-kassza és 
egy utcai fényreklám. Cim a kiadóban. 222

Lakás háromszobás, modern, Honvéd u.
6 szám alatt 1939. május 1-töl 
kiadó. 247

I Belvárosi
■ Café-Restaurant és Bár
I Budapest, Eskü ut 5. Klotiki palota

■ Nívós, előkelő.
H A bárban tánc és esténként a közkedvelt

■ Hacsek és Sajó fellépte.

Szépirodalmi 

újdonságok, 

bel- és külföldi 

divatlapok 

állandóan 

kaphatók

NYITRAI
ÉS TÁRSÁNÁL, LÉVÁN.

Hatvanszoros ellenőrzés biztosítja
a Tungsram Kryptonlámpa tökéletes fényét.

SARAI GYULA ÉS RUDI VISSZATÉR!
a hírneves lévai származású erimAs

KITŰNŐ CICÁN YZEN EK ARAVAL MARC. 1-TÖL
aSTRRNSZRY
KAVÉHAZBAN - MUZSIKÁL!!!

Hí.
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Építettelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□■öl jutányosán eladó.

I | . | modern 3 és 4 szobásak, tel-
LdkáSOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175

Szoba,

HANóOS APOLLOmozóo
Febr. 26-án, vasárnap 2-4-6-8.15 órakor

Figyelem! A péntek és szombat 6 órai 
előadás valamint a vasárnap 2 órai 

előadás filléres helyárakkal 1

A dal királynője és a dal királya. Iz
galom, romantika, harc, szerelem, zene, 
tánccal együtt. Jeanette Macdonald és 
Nelson Eddy legnagyobb és legújabb 

filmé, az idény sláger bemutatója:

A nyugat lánya

konyhás lakás március 1-töl
kiadó. Damjanich utca 3. 234

Hangli Café-Restaurant
Ebéd, vacsora. V., Vigadó tér. 

Este szórakoztató műsor.

HANGLI-SÖRÖZÖ
magyar stílusban berendezve.

Polgári árak. Erdélyi ételkülönlegességek.

Dombay Pensió Budapest
kizárólag V. Zoltán-u. 16. szám. Tel. 119—372.

Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét, rózsát, 
fenyőt, örökzöldet

és minden más faiskolai növényt 
bármely mennyiségben szállít az

A főváros egyik legrégibb és általánosan közis
mert előkelő családi otthona — Legmodernebb 
komfortja és elsőrangú konyhája a legkényesebb 
igényeket is kielégíti. — — POLGÁRI ÁRAK ! !

Unghváry László faiskola rt. Cegléd.

Árjegyzék ingyen. Budapesti iroda: IV. Veres Pálné 
utca 8. Telefon 188—331. Fenyőtelep: HERENY.

További szereplők: Walter Pidgeon, 
Leó Carillo, Buddy Ebsen. Tüneményes 
szépségű, mesterien megrendezett film !

Március 1-én, szerdán 6 és 8.15 órakor 
Március 2-án, csütörtökön 6 és 8.15-kor

Páratlanul izgalmas dzsungelben leját
szódó mesterrendezésű kémkedési ideg- 
feszitő nagy film Egy veszélyes és bo
nyolult kémkedés zseniális megoldása:

Mr. Motto veszélyben
Főszerepekben: Peter Lorre, Rochelle 
Hudson, Róbert Kent és Georg Regas. 
Ne mulassza el, okvetlen nézze meg 1

Márc. 3-án, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Márc. 4-én, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Márc. 5-én, vasárnap 2, 4, 6, 8.15 órakor

A magyar filmgyártás, a ma
gyar filmipar gyöngye. Ezt a 
legújabb magyar filmet, mely 
az egész országban a legna
gyobb sikereket érte el, min
denkinek látnia kell!

JÁNOS VITÉZ

PETŐFI SÁNDOR 
örökbecsű költeménye nyomán. 

Főszerepekben : Dr. Palló Imre, Dayka
Margit, Kiss Ferenc, Peéry Piri, 
Csortos Gyula, Simor Erzsébet 
és Gózon Gyula.

Biztosítsa elővételben jegyé
A legújabb hangos híradó! 1

KERNNÉL
VENNÉL

NYERNÉL I
A 42. magyar királyi osztálysors
játék I. osztályára

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében Léván.

Baroska J. Léva

Bernáth és Fenyvesi
Léva, Báti ut 9/11.

Telefon : 26. Alapítva : 1919.

A Shell Kőolaj R. T. 
Budapest lerakata.

Benzin, olajok, 

erötakarmányok, 

kőszén, koksz, brikett, 

vetömagtisztitó telep.

A MŰTRÁGYÁK ÖSSZES FAJTÁI,

MÉSZNITROGÉN I

VADÁSZFEGYVEREK, 
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK ! ! 

KERÉKPÁROK,
GRAMOFONOK ÉS 
LEMEZEK LEGÚJABB 
FELVÉTELEK !
LŐPOR- ÉS 
ROBBANÓSZER ÁRUDA! !

Horthy Miklós-ut 43. sz. 
,Telefon szám : 1 30.

MA vasárnap 2—4 6 es 8 15 órakor 
(2 órakor filléres helyárak) A szezon 
legszellemesebb magyar vigj.-slágere !

PÉNTEK RÉZI
Főszerepekben : Turay, Páger, Erdélyi 
M., Rajnay, Egry M.. Gózon, Simon Zs.

Magyar világhiradó ! 16 éven aluliak
nak is alkalmas !

1939 március hó 3—4—5-én Budapesttel egyidőben bemutatják 
A. J. Cronin világhírű regényének gyönyörű filmváltozatát:Február 27—28-án, hétfőn 

és kedden 6 es 8.15-kor 
Az első magyar bűnügyi 

nagy film !

TITOKZATOS 
IDEGEN

Uray, Szombathelyi B, 
Gózon, Bilicsi, Kűrthy, 
Puskás T. FOX hiradó!

RÉZTÁBLA A 
KAPU ALATT 
Rendezte : King Vidor. Fősze
replők : RÓBERT DONAT és 
ROSALIND RUSSEL. - Elő
adások : péntek, szombat 6 és 
8.15 órakor, vasárnap 2—4—6 
és este egynegyed kilenckor.

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


