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Habemus Pápám!
Végigcsengett a hir az egész 

katholikus világon a rádió szárnya 
in. A csendes holdas estébe bele
ujjongtak Magyarország templomai
nak harangjai és száll, száll az imád
ság föl Isten trónusához „Tartsd 
meg Isten szent Atyánkat Krisztus
nak helytartóját".

Szemünkben könnyel kisértük 
utolsó földi útjára XI. Pius pápát, 
a magyarság nagv jóakaróját, de 
felujjong lelkünk XII. Pius megvá
lasztásának hírére, mert hisz oly 
közel áll az Ö személye a mi lel
kűnkhöz, amilyen közel csak egy 
szerető jóbarát lelke juthat.

Vállalta a kongresszus fáradalmait, 
látta egy ország népét az Eucha- 
ristia előtt leborulva, látta egy meg
gyötört nép, ország görcsös élni 
akarását, szivébe markolt a „ma
gyar Hiszekegy" Istenhez sikoltása, 
látta Európa legáldozatosabb népét 
jobb jövőt várni az oltár előtt, jobb 
jövőt, amelyet nem idegen utakon 
keresett kapkodó lázassággal, ha
nem az ezredéves hit és a Boldog
asszony kezébe letéteményezett ma
gyar sorsba vetett bizalommal kö- 
nyörgött ki a magyar milliók por- 
bahullott esdeklő serege.

Áldásra emelt kezét nem csak 
Egyházfejedelmi mivolta emelte és 
terjesztette fölénk, hanem áldott az 
Ember is, aki megszerette ezt a lé
lekben, akarásban, lelkesedésben ha
zája népéhez annyira hasonló népet.

Lelkére ölelte a poros zarándo
kot, a csillogó ruháju főurat, a sze
gényt a gazdagot, a zsolozsmázók 
százezreit, a zsúfolt „Hősök terét", 
a csodás színekben ragyogó Dunát, 
a Gellértet, az egész imádkozó, re
ménykedő magyar népet.

Habemus Pápám I csendült ki a 
rádióból. De „Pápánk van" dobban
tak meg a magyar szivek I Pápánk 
van, aki ismer bennünket, aki meg
ért, aki tudja aggodalmainkat, érzi 
vágyainkat, aki szemtől-szembe lát
ta sebeinket, aki velünk imádko- 
kozott a mi jövőnkért, akit a ma
gunkénak vallunk a tisztelet, sze
retet és barátság hármas szent kap
csán.

Nagy szószólónk támadt benne. 
Szivünkben remények égnek, hogy 
ö, aki éveken át egy világ diplo
máciájának a szeizmográfja volt, 
tudását a szeretet kapcsán a magyar 
igazság nemzetközi elismertetésére 
használja föl. <Majd megvirrad már.» 
Lelkűnkben remények virradnak, 
trónralépése a magyar hajnal ha-

Légvédelem—légoltalom
- A Légvédelmi Liga helyi csoportjának megalakulásához -

Mintha teljesen elmúlt volna fe
jünk felül a veszedelem, a múlt 
szeptember—októberi lázas, szoron
gatott állapot, háborús árnyék, mint 
rossz álom feledésbe ment. Szinte 
beleéljük magunkat a teljes bizton
ságba. A repülőgépek zúgása nem 
idegesít, a harci motorjármüvek dü
börgése nem teszi félelmetessé az 
utca hangulatát. Teljes biztonság
ban érzi magát mindenki az utcán, 
az utón és főleg otthonában. A biz
tonság érzetében senki sem gondol 
a rossz emlékű C. P. O. cseh szer
vezetre, amely bizony kényszerítő, 
idegenszerü, kapkodó rendszerével 
meglehetősen népszerűtlenné tette 
magát.

Azonban ha kicsit gondolkodunk 
és figyeljük a nagyvilágban történő 
eseményeket, észre kell vennünk, 
hogy az általunk teljesen veszede
lemnélkülinek vélt állapot nem is 
olyan biztos. A veszedelem meg van, 
sőt az idegen s még mindig barát
ságtalan szomszédos határ közelsége 
még nagyobbá teszi a veszedelmet. 
Az előrelátó emberi gondosságnak 
azonban éppen az a rendeltetése, 
hogy a veszedelem elhárításáról, 
vagy legalább is annak mérséklé
séről idejében gondoskodjék. Ne rin
gassuk magunkat abban a kényel
mes reményben, hogy' az Anyaor
szághoz való visszacsatolással meg
szűnt a saját és embertársaink sze
mély és vagyonbiztonságának meg
védése iránti kötelezettségünk. Mind
ezt elvégzik majd a hatóságok, vagy 
talán már nincs is rá szükség. Á 
veszedelem megvan és nagy köny- 
nyelmüség volna azt figyelmen kí
vül hagyni. A honvédelmi szervek 
az ország határainak biztonságáról, 
megvédéséről, valamint a légi tá
madások elhárításáról gondoskod
nak. Az egyes városok, községek, 
ipari és kereskedelmi üzemek, lakó
házak, továbbá a lakosság életének 
és vagyonának védelmében a pol- 

rangszava. Arcunk Róma felé fordul. 
Itália dombjain zúzódtak halálra 

a «Justic fór Hungary® tragikus 
végű pilótájának tagjai akkor, 
amikor erőszakosan kiáltottunk!

Ma újra Itália földje felé kiáltunk, 
de hívásunk a gyermek sóvárgó 
hivása, kiterjesztett két karunk az 
Isten emberébe vetett bizalmunknak 

gári lakosságnak magának is első
rendű érdeke közreműködni és kö
telessége összefogva, egyesült erő
vel mindent elkövetni, hogy ez a 
védekezés minél tökéletesebb és mi
nél célravezetőbb, minél hatásosabb 
legyen. Ez az önvédelem ember
baráti kötelességteljesités, kiegészí
tése az általános honvédelemnek és 
törvényileg van elrendelve.

Minthogy a veszedelem minden 
pillanatban előállhat, a késedelem 
nagy bajoknak lehet okozója, szük
séges, hogy a kellő védekezésről 
mielőbb gondoskodjunk. Nem arról 
van szó, hogy talán már holnap 
légitámadás ér bennünket. De érhet 
váratlanul, amint azt a vizkereszti 
munkácsi eset is mutatja. Előre fel 
kell hát készülnünk és akkor a kel
lemetlen meglepetésektől ineg le
szünk mentve.

A polgári lakosság élet- és va
gyonbiztonságának megvédése acél
ja a Magyar Orsz. Légvédelmi és 
Légoltalmi Liga szervezetének, mely 
az egész országra kiható megalaku
lásával gondoskodik egyrészt a la
kosság kioktatásáról, hogy légitá
madás esetén mi a teendő, másrészt 
hogy milyen eszközök és intézke
dések felhasználásával mérsékelhető 
vagy távolítható el a légitámadás 
okozta veszedelem.

Hogy ez a védekezés minél ha
tékonyabb legyen, nagy összefo
gásra és együttmunkálkodásra van 
szükség. Az Orsz. Légvédelmi és 
Légoltalmi Liga keretében minden 
város, község lakossága gondoskod
jék a maga védelméről s ezek kö
zös munkájával az egész ország egy 
közös védelmi terület lesz.

Nagy, fontos értékek védelméről 
van szó, meg kell tehát szervezni 
minél előbb az egyes védelmi cso
portokat, nehogy a későn ébredés
ből helyrehozhatatlan meglepetések 
származzanak. Különösen vonatko
zik ez az olyan földrajzi fekvésű he- 

a jövőbe ölelése : Szeretetet Magyar
országnak I

És ma, amikor mi magyar katho 
likusok hódolattal borulunk XII 
Pius pápa trónja elé, az ősi magyar 
zsolozsma szavaival kérjük: «Ma
gyarországról szegény hazánkról, 
ne feledkezzél el rólunk magyarok
ról.® (Jo) 



B A R S

lyekre, mint Léva városa is, mely 
közvetlen a határon lévén, gyors 
védekezésre szorul.

Ennek tudatában a város saját 
érdekében is, de az előirt törvényes 
rendeletek értelmében is a légvé
delmi és légoltalmi szervezet meg
alakulására a közeljövőben társa
dalmi megmozdulás indul, mely hi
vatva lesz a szükséges polgári lég
oltalmat megszervezni. Közös a ve
szedelem, közös a védeni való, két
ségtelen tehát, hogy a védekezésben 
közös erővel a lakosság összes ré
tegeinek társadalmi, állás, vallás és 
foglalkozásra való tekintet nélkül 
részt kell vennie.

Hogy e megmozdulás a kívánt 
eredményt elérje, feltétlenül szük
séges a hatóságok, egyesületek, 
egyházak, testületek, ipari, keres
kedelmi intézmények és az egész 
lakosság hathatós anyagi támoga
tása. Az ideiglenesen megbízott ve-

LÉVA NAGY LELKESEDÉSSEL KÉSZÜL 
MÁRCIUS IDUSÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE

Az Egyesült Magyar Párt lévai szervezete 
hétfőn estére a Kaszinó nagytermébe érte
kezletre hívta össze a katonai és polgári ha
tóságok, a társadalmi és kulturegyc sületek és 
a közgazdasági szervezetek vezetőit Március 
Idusának megünneplése ügyében. A meghívás
nak nagy számban eleget tettek, ami már 
eleve is élénk bizonyságtétel amellett hogy a 
felszabadulásunk utáni első március 15-ének 
megünneplése valóban impozáns, fényes és 
Léva nevéhez méltó lesz.

Húsz éven keresztül ezen a napon csak 
titokban ünnepelhetett a lévai magyarság, 
mert a hatalom röntgen»zemü emberei a ru
hán keresztül még a szivekbe is beláttak és 
számon tartottak azokat is, akik nemzeti ün
nepeinken felkeresték az istenházát. De a lé
vai magyarokat nem igen puhította meg ez 
sem. Ki emlékezik arra a március 15 éré, ami
dőn a plébánia-templom szenteltviztartóiban 
apró nemzetiszinü Kokárdákat talált a szen
teltvíz után nyúló kéz ? És hány lévai magyart 
állítottak a komáromi törvényszék elé, mert 
március 15 én a szabadságharc honvédemléke 
előtt a Himnuszt énekelték ?

Egy letűnt kor szomorú történelmi emlékei 
ezek s most már emelkedett lélekkel, szár
nyaló boldog örömmel, szabadon fogjuk meg
ünnepelni Március Idusát 1

Az értekezletet Bándy Endre főesperes meg
indult hangú beszéddel nyitotta meg. Üdvö
zölte az értekezleten megjelent kisvarsányi 
Fialka Géza őrnagyot, a honvédség képvise
lőjét, vitéz dr. Bertóthy Dezső államrendőr
ségi kapitányt és Majláth László főszolgabí
rót, a hatóság képviselőit. A régi márciusi 
ünnepélyek ősz szónoka felidézte a régi lévai 
március 15-iki ünnepélyek lelkes hangulatát, 
amidőn a város apraja nagyja nagy nemzeti 
lelkesedéssel ünnepelte a szabadság, egyen
lőség és testvériség szent eszméit

Koperniczky Kornél indítványára az érte
kezlet elhatározta, hogy a jogfolytonosság el
vének fenntarására felveszi a „48-as bizott
ság" címet. Ugyanis a világháború előtt ilyen 
nevii bizottság rendezte a márciusi ünnepé
lyeket. — Vitéz dr. Bertóthy Dezső rendőr
kapitány megjegyzi, tekintetettel arra, hogy 
március 15-ét Magyarországon nemzeti ün
neppé deklarálták, ezt az ünnepélyt a város 
van hivatva megrendezni. A bizottság erre 
kimondta, hogy a város rendelkezésére bo
csátja magát és a város segítségére lesz a 
rendezésben, hogy az ünnepély minél fénye
sebb legyen.

Mivel a törvény a március 15-iki nemzeti 
ünnep idejére nem rendeli el a kötelező mun
kaszünetet, a közgazdasági élet vezetői or- 

zetőség a maga részéről megtesz 
mindent, hogy a cél elérése mielőbb 
megvalósuljon, számítva a szinte 
már követendő példaként ismert fel
vidéki népi összefogásra és egyet- 
akarásra.

A szervezkedés elhaladásáról, a 
tagként való jelentkezés és megala
kulás módjáról időnként Léva város 
lakosságát e lapban tájékoztatjuk s 
a József királyi herceg őfensége je
lenlétével megtartandó alakuló köz
gyűlés idejét és helyét kellő időben 
közölni fogjuk.

Klain Ödön s. k.
polgármester

Dr. Nagy Béla s. k. 
fronth. tart, főhadnagy, jár. vit. 
hadnagya, L. L. h. csop. ideigl. 

elnök

Akúcs István s. k. 
fronth. tart. honv. főhadnagy, 
L. L. h. csop. ideigl. ügyv. elnök.

szágszerte mozgalmat indítanak a március 
15 iki általános munkaszünet megtartására. 
Az értekezleten Kern Oszkár, a Kereskedelmi 
Csarnok és az Ipartársulat alelnöke bejelen
tette, hogy ez a két testület már felhívta a 
kereskedőket és Iparosokat a nemzeti ünnep 
idejére a munkaszünet bevezetésére, az üzle
tek zárvatartására. Hogyha a cseh nemzeti 
vagy állami ünnepek idején ránk kényszeri- 
tették a munkaszünetet, annál nagyobb öröm
mel tarthatja azt be a közgazdasági élet most 
a felszabadulás után önként, minden kény
szerítő erő nélkül.

A bizottság általánosságban igy állapította 
meg az ünnepély sorrendjét :

A város 14-én délután három órától 16 án 
reggelig lobogódiszt ölt. 15-én reggel fél 
nyolc órakor mozsárlövések a várhegyen. 
Nyolc órakor az iskolák házi ünnepélyei, ki
lenc órakor ünnepélyes istentisztelet a hit- 
felekezetek templomaiban. A honvédség és 
hatóság minden templomban képviselteti ma
gát. Az istentiszteletek után ünnepély az or
szágzászlónál.

Felvonulási sorrend: Hadirokkantak, front
harcosok, Pálmay-csoport, leventék, cserké
szek, iskolák, magyar párt, egyesületek.

Az ünnepély műsora: 1. Hiszekegy, énekli 
a Dalárda. 2. Himnusz, énekli a közönség. 3. 
Talpra magyar, előadja Galgóczy Imre. 4 Ün
nepi beszéd, tartja dr. Korpás László. 5. Szó
zat, énekli a Dalárda. 6. Rákóczi-indulo, énekli 
a polgári iskola ötszáztagu énekkara.

Este fél hat órakor az ablakok kivilágítása,

Ott ültem
egy díszei társaságban, egy férfiúnak az ün
neplésén. 0 t ültem szürkén, csendesen, ma
gamba bújva s tágult szemekkel figyeltem 
és ittam az illanó percek tűnő változásait. 
Különböző arcok, tekintetek futottak elém 
ismerősen és ismeretlent!. Voltak, melyek 
húsz év távlatából és az idők mélységeiből 
hozták fel telkembe az emlékképeket. Húsz 
év eliramlolt múlandósága városunk törté
nelmi arculatába uj utakat vágott s csak a 
lévai temető meséli el nekünk, a gyökerek
nek, hogy ime: itt nyugszik egy férfiú, ki
nek nagy magyar szive háló poraiból is fel
lobog ; olt nyugszik egy másik, kinek alko
tását hirdeti városunk kultúrája; ott pihen 
egy harmadik, kinek magyarhüsége az anya
föld mélységeiből is melegit bennünket, lé
vaiakat Mi tudjuk, mi volt az elmúlt húsz 
évben hűséges magyarnak lenni. Hűnek lenni 

fáklyásmenet a temetőbe a 48-as honvédsir- 
hoz. Műsor: Hiszekegy, elmondja a közönség.
2. Alkalmi óda, irta Szobi Endre, előadja Var
ga Imre. 3. Emlékbeszéd, tartja Alaxa Amb
rus. 4. Himnusz, énekli a közönség.

A felvonulásban lovasbandérium és zene
karok is résztvesznek. Este nyolc órakor tár
sasvacsora lesz a Városi Vigadóban.

A honvédujoncok eskütétele is március 15- 
ére van tervezve, de a pontos ideje még nincs 
megállapítva. Hogyha az eskütétel délelőtt 
lenne az országzászló előtt, akkor a polgár
ság ünnepélye délutánra lesz elhalasztva, erről 
a közönséget idejében értesítik.

A 48-as bizottság a katonasággal való tár
gyalásra és az ügyek lebonyolítására szükebb- 
körü bizottságot küldött ki, amelynek elnöke 
Klain Ödön polgármester (helyettese dr. Ker- 
sék János), tagjai Alaxa Ambrus gimn. tanár, 
Boros Béla, Budaváry László, Koperniczky 
Kornél és Varga Imre.

Felhívás Léva magyar 
kereskedőihez és iparosaihoz I

1848. március 15-ét, a modern Magyaror
szág megszületésének, a szabadság, egyenlő
ség, testvériség magasztos eszméi ünnepének 
évfordulóját, noha a törvényhozás eddig még 
nem avatta munkaszüneti nappá, a lévai ma
gyar kereskedelemnek és iparnak méltókép
pen kell megünnepelnie, hogy ezzel is hódol
junk a megszentelt hagyományoknak, ame
lyeket március 15-ike jelképez, amelyek a 
legdrágábbak minden magyar ember, minden 
magyar kereskedő és magyar iparos számára, 
a polgári munka és a polgári szabadság ide
áljainak I

Ezeket az ideálokat kell felidézni március 
tizenötödikének ünnepnapján, hogy a belőlük 
sugárzó fény világosságánál utat lássunk jobb 
sorsunk, a szebb magyar élet felé I

Ünnepeljük meg tehát március 15-ikét, ün
nepeljük meg ne csak lélekben, hanem azok
kal a külsőségekkel is, amelyek méltóak le
gyenek azokhoz a bensőséges, hazafias érzé
sekhez, amelyek a magyar kereskedelem és 
a magyar iparosság minden tagját eltöltik 
ezen a napon, amelyen 91 évvel ezelőtt fel
virradt a magyar megújhodás, a polgári munka 
és a polgári szabadság hajnala!

Ezúton is felhívom tehát Léva város ma
gyar iparos és kereskedölárs.adalmát ezen év
forduló méltó megünneplésére akként, hogy 
ezen a napon az összes üzletek zárva tartas
sanak, az összes műhelyekben és üzemekben 
a munka szüneteljen, a kirakatokat pedig dí
szítsék fel, öltözzenek ünnepi köntösbe s ez
zel is tegyenek tanúságot a minden magyar 
kereskedő és magyar iparos lelkét átható ha- 
zafiságról, a polgári gondolat és a polgári 
szabadság eszményéhez való hűségűkről I Ezek 
az eszmények adnak a magyar kereskedőnek 
és iparosnak erőt és lendületet nehéz mun
kájához és hitet a szebb és jobb magyar jö
vőben. Ünnepeljük meg tehát kegyeletes mél
tósággal húsz év után az első szabad nem
zeti emléknapot, március idusát I

Kern Oszkár,
a L. Kereskedelmi Csarnok alelnöke

fajtánkhoz Megmaradni szegénynek, ellen
állni hatalmi csábításoknak, fenyegetéseknek. 
Mi tudjuk, mily keserű húsz év volt az el
múlt, ds egyszrrimint mennyi büszkeséget, 
élniakarást és erőt préselt belénk, mennyi 
összefogást, mennyi összebujást és heves ba
ráti kézfogást kováctolt bslénk az idegen 
térhódítás és erőszak. Minél jobban ráokfe- 
küdt az idegen hatalom gőzhengere, annál 
keményebben kerültünk ki fojtogató ölelésé
ből. N >m hajoltunk és nem közeledtünk, 
mert saját erőnkből éltünk és gyönyörköd
tünk a teremtő szépséges ajándékában: a 
nehéz életben. A felvidéki magyarság véré
vel és verítékével építette ki magából nem 
az ujarcu magyart, hanem az ősi magyar 
vér mítoszát: az egységes magyart, aki nem 
húz százezer felé, mert jól tudta, hogy a 
széthúzás csak szétszoritja harcos erőit. A 
húsz rabkv megérttette a felvidéki magyarral, 
hogy ne legyen gyáva büszkén hordsni meg
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tiport életét, hisz azt vas-századok kohója 
gyúrta nemesnek, míg mis nemzeteknek a 
nyugalom röpke álmokat zenélt sorsába, hogy 
az életet élhessék szebbnek, mint az valóban 
a történelem vásznán díszeleg, I'yen gondo
latok sűrűsödtek bennem, mig csendesen ül
tem eey asztal mellett, egy férfiú ünneplé
sén. Hitek, remények, sorsok, elindulások har
sogtak a nagy teremben. Méltó összejövetel 
a nagy teremhez, melynek ősibb falait is a 
lévai lélek nagytiszteletü mesterei hordták 
ösaze napi munkájuk áldott veritékével. Mert 
ebben a városban mindig az iparosok mun
kája énekelt emberi munkát és kullurá’, ahol 
egyszerű, mélységes erkölccsel élték a ma
gyarság ősi, atavisztikus e hivaloltiágát. Léva 
végvár volt hosszú éveken át s a cseh ura
lom alatt a magyar lélek végvára lett. Ahogy 
régen lévai végvári vitézek éhesen éa ron
gyosan éltek és hallak a szegény Magyar
országért. a felvidéki magyarság éppen úgy 
hullatta vérét a csehek kultúrát sorvasztó tá
madásai ellenében.

íme, itt ül egy ember, aki megméretett. 
Beszédek, tapsok ünnep ik s vájjon mi lesz 
azután?... Ezek a falak már rokszor láttak 
nagy magyart ülni a pódiumon s mi sokszor 
őrjöngtünk, hogy magunkénak tudhattuk, de 
ugyan olyan hamar felejtettünk is. Amint 
ledőlt a bálvány, uj szobrok fe’é fordultunk 
s hagytuk, hogy romjait a felejtés havával 
fújja be a szél.

SCHUBERT TÓDOR:

Csak úgy maradhatunk életben, 
ha megteremtjük a lelki 
egységet . , .

Az e'mu't szombaton, Géza napján, ke- 
gyeletes ünnepet ült a 68 éves Lévai Dalárda. 
Felavatta néhai elnökének, Jozsefcsek Gé
zának emlékére alapított erolékserleget. A 
Dalárda este fél hét órakor felkereste Jo
zaefcsek Géza sírját, ahol Heckmann István 
karnagy, országos karigazgató kegyeletes 
beszéd kíséretében elhelyezte a siron a 
Dalárda nemzeti szalagos babérkoszorúját, 
majd felzengett a dalosok ajkán az ének, a 
szépséges msgyar ének, amelynek Jozsefcsek 
Géza olyan szerelmese volt.

A Da'árda ugyanekkor kötötte fel zászla
jára a felszabadulás emlékéül a nemzeti- 
szinü szalagot.

Este a Kát. Kör nagytermében ünnepi 
vacsora volt, ennek keretében történt a ser
legavatás nagyszám u vendég jelenlétében. A 
Dalárda a magyar Hiszekegyet adta elő 
megható szépséggel, majd Schubert Tódor 
emelkedett szólásra, hogy elmondja serleg 
avató beszédét.

Schubert Tódor beszéde.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim I A 
hagyománycs Géza napot ünnepeljük. Ünnepi 
lakomára jöttünk öasze, hogy ma avassuk 
fel azt a serleget, amely annak a férfiúnak 
emlékét fogja hirdetni, akinek a neve szinte 
összetörött Dalárdánkkal: Jozsefcsek Gézáét.

A Géza nap mindig ünnepe volt Dalár
dánknak s ma önkéntelenül is eszünkbe jut 
a sok Géza nap, amelyeket részben itt, rész
ben a Kaszinóban Dalárdánk közgyűléseivel 
kapcsolatban tartottunk. Eszünkbe jutnak 
Jozaefcsek Géza gavallérom gesztusai, melyek
kel az ajándékozás művészetét finom tapin
tattal gyakorolva, mindenkinek örömet akart 
és tudott szerezni. Megelevenedik szemünk 
elölt az ó alakja, az ö szeretetreméltósága, 
áldozatos szive éa fáradhatatlan buzgalma, 
amellyel Dalárdánk ügyeit intézte.

Távozáaa óla nagyot fordult a világ eze
kere. Húsz esztendős álmaink, örök vágya
kozásaink, szent reményeink a jó Isten kü
lönös kegyelméből beteljesültek: ismét zse
bed msgyar földön, szabad magyarként él
hetünk és minden akadály és gátlás nélkül 
fejthetjük ki képességeinket és tehetaégein-

Ez a város és a Garamvidék most is ün
nepelt. Égy begy ültünk, hogy a legfelsőbb ki
tüntetésnek mi is örüljünk De mi lévaiak 
azonkívül is örü.ünk ennek a férfiúnak, örü
lünk azért, hogy magunkénak vallbatjuk, örü
lünk annak, hogy velünk együtt érez, örü
lünk annak, hogy nála a történelmi név ezen 
elhivatottság, öiülünk arnak, hogy a teremtő 
nagy árvaságunkban Lévára vezérelte, mikor 
világitó fáklyánk éppen kialudt.

Majthényi László neve és lényege a cseh 
uralom alatti küzdelmekben patinásodott iga
zán nemessé és nőtt naggyá, ami előtt mind
nyájan mélységes tisztelettel hajolunk meg, 
nem alázattal, hanem a kardos magyarok 
büszkeségével, akik megtudnak halni az igaz
ságért.

Mikor 1933-ban a cseh börtönből kijöttem, 
ez u'cán egy ismeretlen magyar férfiúval ta
lálkoztam, aki megszorította kezemet a cseh 
csendőrök szemelátlára Ez a kézszorítás lett 
a legszebb emlékem, hitem éa erőim forrása.

Vájjon tudjc-e Majthényi báró, hogy hány 
ilyen bátor kézszoritísából nőtt ki a felvidéki 
magyar egység és szabadság ? Ezt az egy
séget és szabadságot ezennel tisztelettel éa 
mélységes hálával megköszönjük, mert az Ő 
önzetlen, emberfeletti erőfeszítései nélkül nem 
épülhetett volna fel anrak a harcnak a rob
bantó ereje, mely ledobta a felvidéki ma
gyarság sírjáról a kriptakövet.

Dr. K. I,.

két a szeretett magyar hazánk és 
népünk előmenetele, fejlődése és boldogu
lása érdekében. Neki nem adatott meg, hogy 
ezt megélje, isteni végzés, amint Isten kü 
lönöe kegyelme, hogy mi ezt megélhettük. 
Nem érdem, nem kitüntetés, hanem Isten 
kifürkészhetetlen akrrata.

Kedves Magyar Teatvéreim I Most, amikor 
Dalárdánk eme szent szimbólummá avatandó 
serlege előtt állok, úgy érzem, hogy először 
mindnyájunknak néhány pillanatra lelkünk 
belaejébe kell tekinteni s ott egy kis vizsgá
latot tartani. Testvéreim, én úgy hiszem, 
hogy nem akad közöttünk olyan fennhéjázó, 
elbizakodott, aki nem érezné, hogy az ti 
múlt húsz esztendő alatt sokszor és tok 
mulasztást követett el nemzetével szemben, 
hogy sokszor másként és jobban kellett 
volna dolgait végezni. Egyesek a kényelem, 
a hiúság, beteges érzékerység, vagy kicsi
nyes féltékenység, mások az önzés, a nagyra 
vágyás, vagy a boiszu által vezetve, hány
szor vétettünk a legszentebb kötelességek 
ellen ?

Ha igy magunkba szálunk, akkor belát
juk, hogy nem a mi érdemeink jutalma a 
felszabadulás : isteni sjándék az. Ha igy 
magunkba széliünk, nem tekintjük érdemnek

A Nemzeti Muzeum és a Tudományos Akadémia 
ajándékai a lévai közkönyvtárnak

Léva város közkönyvtárának tanácsa 
Schubert Tódor elnök, Ériek Jenő könyvtá
ros, Koptrniczky Kornél titkár és Bányai 
Ferenc pénztáros, szerdán este tartotta ülé
sét. Schubert Tódor emelkedőit szavakkal 
emlékezett meg a fclszabadu'ásról és meg- 
állspitotta, hogy a könyvtártarács köteles
sége eddigi kulturmunkájának tovább foly
tatást.

A könyvtártanács a politikai változások 
következtében megüresedett két tagsági 
helyre Kleiszner Pál gimn. Igazgatót éa 
Vcjtás István városi titkárt kooptálta. 

a jól-rosszul végzett köteleiségteljesilést éa 
mindenek felett nem vagyunk elégedetlenek 
másokkal, csupán saját magunkkal szemben.

Kedves Magyar Testvéreim I Ez a serleg 
valóban csak akkor lesz Dalárdánk egyik 
szent szimbóluma és nem puszta formaság, 
ha mindnyájan átérezzük azokat a köteles
ségeket, amelyekkel Dalárdánknak a rajta 
keresztül nemzetünknek tartozunk. A mai 
kaotikus világ ezer harcai, forrongásai, ki
számíthatatlan alakulásai között csak úgy 
tudunk mi magyarok életben maraduí, ha 
megteremtjük magunk között a lelki egysé
get. Ezt pedig csak az egymás iránti szere
tet, a töké'etes fegyelem és az ezekből fa
kadó felelősségérzet tudja megteremteni.

Csak az ez egyesület jelenthet nemze
tünk életében komoly értéket, csak az az 
egyesület lehet a msgyar élniakarásnak igazi 
bástyája, amelynek minden egyes tagja szive 
mélyéig át ven hatva a lelki egység gongo- 
latától és eszerint cselekszik is. Ha a tagok 
mindegyikét az egymásiránti igaz testvén 
szeretet fogja áthatni, amely kis megbántó- 
dásokon felül tud emelkedni, kisebb-nagyobb 
súrlódásokat teled és feledtet és minden el
választó szempontot ki tud küszöbölni. Az 
ilyen testvéri szeretettől áthatott egyesület
ben a tagok a legtökéletesebb fegyelmet is 
maguktól fogják megteremteni a érezni fog
ják, hogy a legszerényebb munka becsületes 
elvégzésével is egy lépéssel előbbre viszik a 
Dalárda s ezzel együtt a magyar élet ügyét 
is. Az ilyen egyesületben a tagok nem a 
tisztségek elnyerésében, de a munkák elvég
zésében fognak versenyezni, nem kérnek 
ezért jutalmat, kitüntetést, mert érzik annak 
jelentőségét és a komoly felelősséget a jö
vőért, a mi és utódaink szebb, boldogabb 
magyar jövőjéért.

Legyen e serleg, amely felejthetetlen 
elnökünknek Jozsercsek Gázának nevét vi
selni és emlékét őrizni lógja, a magyar lelki 
egység szent szimbóluma. Aki látja, ne 
csupán egy emléktárgyat lásson benne, de 
egy szent kötelességekre figyelmeztető 
gumbólumot.

Aki iszik belőle, igya a lélek tiszlitó va
rázsitalát, az uj életet adó, uj feladatokra 
figyelmeztető lelkierőt, az emberbarátí szere
tet magasztos eszméit, a megbocsátás, a 
megértés jóleső todog nyugalmát. S most, 
mikor a serleget magasra emelem, gondol
junk mély hálává', soha nem múló szeretet
te! a mindenki által egyformán nagyrabcciült 
néhai elnökünkre : Jozsefcsek Gézára, aki az 
újra magyarrá vált földben nyugodtan pi
henhet, mert a reábizott feladatokat hiven 
teljesítette. Kövessük példáját I

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a 
Dalárda a Himnuszt intonálta. majd Heckmann 
István karnagy Jozsefcsek Gézánét, mint a 
Dalárda tiszteletbeli elnöknőjét köszöntötte, 
aki az emlékserleget adományozta. Dr. Guba 
János igazgató intézett ezután lelkeaitő be
szédet a dalosokhoz, majd K'ain Ödön a 
család és a választmány nevében köszönetét 
fejezte ki Schubert Tódornak ünnepi beszé
déért. Alexa Ambrus a felvidéki szellem 
mellett tett hitvallása után Miklóssy Béla a 
dalosok nevében mondott üdvözlő és köszönő 
szavakat.

Az est keretében az összes dalosokat 
felavatták a serleggel.

Kriek Jenő könyvtár és muzeum igazgató 
ezután beterjesztette a Magyar Tudományos 
Akadémia meleghangú átiratát, amely igy szól:

Szeretettel köszöntjük a felszabadult Ma
gyar Felvidék könyvtárait, a könyvtárak 
tisztviselőit és minden olvasóját I

A Magyar Tudományos Akadémia, mely 
az idegen megszállás nehéz évei alatt is 
mindig féltő gonddal kísérte a felvidéki 
magyarság küzdelmeit, magyar műveltségé
nek fenntartásáért, a legnagyobb örömmel 
siet most könyveivel a Magyar Felvidékre 
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és felajánlja azokat ajáodékul a felvidéki 
könyvtáraknak.

A sorainkhoz csatolt jegyzékben találha
tok azoknak a megszállás húsz éve alatt 
megjelent kiadványainkból összeállított mű
veknek a címei, melyeket e küldeményben 
Könyvtárukhoz juttattunk. 11 izafias üdvöz
lettel, Budapest, 1938. dec. hó. Voinovich 
Géza, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára.

Az Akadémia nagylelkű értékes adománya 
150 kötetből áll. A könyvtártanács ezért a 
szeretetteljes megemlékezésért leghálásabb 
köszönetét fejezi ki a Magyar Tudományos 
Akadémiának.

A Magyar Nemzeti Muzeum Bibliográfiái

„Elhalványult a
Serédi Jusztinián biboros-hercegprimis a 

nagyböjt atkáméból 'őpásztori szózatot intézett 
híveihez, amelyet Nagyböjt első vasárnap
ján minden templomban a szentbeszéd he
lyett fel o'vaslak a szószékről a híveknek. 
A böjti szózat a felelősségérzetről beszé', 
melyet az emberből, mint erkölcsi lényből, 
soha kiirtani nem lehet. Éppen ez a fee- 
lösségérzet kü önbözteti meg az embert az 
állattól. Az ember ugyanis erkölcsi lény, 
vagyis erkölcsi törvények szerint, tehát Isten, 
az egyház és az állam törvényei szerint 
igazodik és nem csupán saját ösztönei sze
rint él, mint az állat. — Van felelősség az 
emberekkel szemben, ez azonban nem álta
lános, mert csak külső tettekro vonatkozik; 
nem kikerülhetetlen, mert ki lehet bújni 
alóla, vagy ki lehet játszani. Ds van fele
lősség Istennel szemben is és ez alól nem 
vonhatja ki magát senki fia. És mégis ez a 
felelősségérzet ma sokakban elhalaványu't.

A pásztorlevél ezután példákat hoz fel a 
felelősség tekintetében a gyakorlati élet 
több terük téröl és hangoztatja, hogy a

Léva a cseh
Te ősi város, odon kicsi fészek, 
Serény polgárok, mesteremberek, 
A szent rögért mind élni, halni készek : 
Nincs szó, hogy méltón megdicsérjelek. 
Fehér falakra büszkeséggel nézek 
És a szemből forró könny pereg. 
Mig régi fényed vissza rám ragyog, 
Kiváltság az, hogy a fiad vagyok.

(KERSÉK)

1919. juolus 1 én a Lávát visszafoglaló 
magyar katonaságot nagy szeretettel és lel
kesedéssel fogadja a város hazafias érzésű 
közönsége. Különösen Pálmay Ernő honvéd
századost és törzskarát fogadja nagy szere
tettel. Megérezték, hogy a Tanáci-kormány 
által eltiport magyar nemzeti eszme ott él 
Pálmay katonái lelkében Etek a vitéz, bátor 
katonák nem a vörös uralomért, de a sze
gény, szétszaggatott, vérző Magyarország fel
szabadításáért küzdöttek Tudták azt a fel
sőbb vörös katonai parancsnokságon is, azon
ban egyrészt szükségük volt Pálmay fegyel
mezett harcosaira, másrészt rendetlen, szer
vezetien vörös őraéggel velük szemben nem 
is mertek erélyesen fellépni A Pálmayhoz be
osztott politikai megbízottak ugyan fel fellép
tek követeléseikkel, de Pálmay mindig a leg
határozottabban leintette őket:

.Először verjük ki az országból a csehe
ket, azután majd egymás között elintézhet
jük a dolgot. A vörösgárda politizáljon, ameny- 
nyit akar, de az én katonáim lelkét neme
sebb célok töltik el. A katonai dolgokba való 
minden beavatkozást visszautasitok. Én va
gyok a parancsnok, a katonáim csak nekem 
fognak engedelmeskedni.*

A Láva körül folyó harcok a'att azután a 
vörös kormáoy politikai megbízottai nem is 
próbálkoztak többször nyiltan Pálmay kato
náit vörösekké átgyurni. A Lávára rendelt 
pesti vasas-ezred minden volt, csak nem ka
tonaság. A harcok előtt mindig visszahúzód- 

Központja a kultusz minisztérium kezdemé
nyezésére 17 budapesti könyvkiadónak 331 
kötetből álló s nagy értéket képviselő ado
mányát küldte meg a könyvtárnak, amiért 
szintén szivbői fakadó meleg köszönetét 
to'mácsolja a könyvtártanács.

Kriek Jenő könyvtáros ezután beterjesz
tette a könyvtárélet minden részére kiterjedő s 
avatoltsággal össze Állított évi jelentését, 
• melyet már a Közgyűjtemények Országos 
Főfe'ügyelősége által kért irányelvek alapján 
szerkesztett meg. A jelentést a könyvtár
tanács hstározatából a Bars későbbi időben 
közölni fog|a. A jelentés külön érdekessége 
a muzeális résszel foglalkozó, amelyben 
megvalósításra váró kívánságok is vannak.

felelősségérzet I"
felelősség annál nagyobb, minél magasabb 
állásban van valaki, vagy minél nagyobb 
tehetséggel áldotta meg őt az Ur. A kollek- 
tir, a társas felelősség érzése szintén kive
szett a lelkekböl — fejtegeti tovább a böjti 
szózat

— Örökérvényű elrettentő példája a társas 
felelősség hiányának a zsidók esete, akik 
Krisztus fátfeszítését követelték. Mivel sokan 
voltak, azt hitték, hogy az istengyilkosság 
felelőssége megoszlik közöttük és igy alig 
érezhető semmivé lesz, miértis bátran kiál 
tolták : Az Ö vére mirajtunk és a mi gyer
mekeinken!

És a bekövetkezett szörnyű bttnhődés: 
Jeruzsálem pusztulása, a zsidó népnek a 
világon való szétszóratása és sok szenvedése 
bebizonyitotta, hogy a társas felelősség 
bizonyos értelemben fokozott felelősség, mert 
abban nemcsak a mi egyéni javunk ésüdvünk, 
de aok embertársunk, kortársak és utódok, 
néha egész nemzetek és országok java és 
üdve forog kockán. 

megszállás alatt
IX.

tak, támadni sohasem mertek. A parancsokat 
nem teljesítették. A legkisebb gondjuk volt 
a Csehek ismételt támadásainak visszave
rése. He a cseh fegyverek megszólaltak, ott 
hsgyták azonnal állásaikat. Ha a derék Pál
may-csoport nem állott volna mindig készen
létben, a csehek könnyen visszajöhettek volna 
Lévára. A vörös vasasok egyébre sem tud
lak gondolni, csakhogy mit rekvirálhassanak 
a lakosságtól és mit vigyenek haza Buda-*  
pestre. Hs sikerült valamelyiküknek össze
harácsolni valamit, másnap már itlhagyta 
engedetem nélkül a frontot, hazament.

A népbiztosoknak akár hogy is fájt Pálmay 
és különítményének példás, hazafias maga
tartása, de a gyáva vörösgárdával fellépni 
Pálmayvsl szemben mégsem mertek. Kellet
lenül bár, de átengedték neki Láva védelmé
nek vezetését, aminek ö páratlan katonai 
tudásával és példás önfeláldozásával a leg
teljesebb mértékben meg is felelt.

A Pá'may különítménynek Léva körül ví
vott harcai a magyar katonaság egyik leg
fényesebb haditénye volt. A dicsőségben egy
aránt osztozik a kitűnő vezér és a páratlan 
vitéz katonasága. A háromszorosan lu'erős 
és a jól felvegyverzett csehszlovák csapato
kat három nap alatt Ipolyság—Hídvégi vo
nalról Léva mögé, a G aramon túlra vetette 
vissza, Sslmec irányában pedig a Gsram- 
szőllös—Disznóéi vonalat foglalta el.

A városban junius 2-án megkezdődön a 
polgári hatalom tevékenysége is. Bonyhády 
Ferenc, a muokásbiztositó pénztár igazgatója 
a városnál és a főszolgabiróságon a vörös 
tanácskormány megbízásából ideiglenesen át
vette a városban lévő összes hivatalokat és 
megalakította a direktóriumokat. A vármegye 
direktóriumába Bonyhády Ferenc, Bella Gyula 
és Ladányi István, lévai járás direktóriumába 
Bonyhády Ferenc, Bella Gyula és Rack Jó
zsef, Léva város direktóriumába Bonyhády 
Ferenc, Horváth László és Rack József let

tek megbízottakul kinevezve, akik azonnal 
átvették a hivatalukat és megkezdték műkö
désűket.

Léva lakossága, amely nemzeti érzésektől 
telitva várta hónapok óta a csehek uralma 
alatt dacosan, félelmet nem ismerve a ma
gyar Léva felszabadilását, a vörös Léva meg
alakulásakor csalódással nézte az eseménye
ket. Hogy a vörös uralom alatt a hazafias 
lakosság és a vörös intézőbizottság között 
nagyobb összeütközésre nem került sor, az 
egyrészt annak köszönhető, hogy a vörös 
uralom rövid ideig tartott, másrészt a kine
vezett direktoriu n tagjai lévaiak lévén, le
hetőleg iparkodtak a város lakosságának kí
vánságait úgy, ahogy te jssiteni.

Nagy véráidozatot kévetelt az Ipolyság— 
H dvigi áttörés a magyaroktól, azonban a 
csehek veszteségei ötszörösen meghaladták a 
a magyarokét. Sok derék, bátor lévai ifjú 
áldozta fel önként hazájáért és városáért az 
életér. Juniui 2 án megjött az eleiettek lis
tája. Birbara János, Bicsa Imre, Bób Béla, 
Bumen'éd Imre, Frajka Pá', Hribik Károly, 
Nyiredy Jözse*,  Pelróczy Lajor, Sellinger Fe
renc estek el a lévaiak közül. Bumenfeld 
Inról és Nyiredy Jizsefet szülei hazahozat
ták s a város főteréről temették el őket. Va
lóságos virágerdő bontotta el a gyászos ko
porsókat és óriási embertömeg kisérte utolsó 
Útjukra a hős fiukat.

A csehszlovák vezetőség sehogy sem tu
dott belenyugodni Láva elvesztésébe. Lává
nál szétkergetett csapatát újra összeszedte 
s ezenkívül uj csapatokkal erözi ette meg tá
madó sorait. Érezte, tudta, hegy Láva el
vesztése az egész Giramvölgyének eiveszté- 
sét je entette. A msgyar csapatok Lávára be
vonulását követő pár napra erős mozgolódá
sok és ciapatöiszevonások voltak észlelhetők 
a cseh o'daloo. Pünkösdre már jelentős cseh 
erőket jelentett a hírszerző iroda. Pünkösd 
vasárnapján a cseh tüzérség megkezdte a 
lévai állomás ágyúzását. Rövidesen megszó
laltak a mi ütegeink is. Majd cseh repülő
gép jelent meg a város felett s az állomás 
környékére bombákat dobott, azonban a kár 
csak jalentéktelen volt.

A csehszbvákok Láva elleni támadá a tulaj
donképpen Pünkösdhétfő reggelén kezdődött 
meg. Rsggel hat órakor a cseh gyalogság át
kelt Ujbars és Mirosfalva között a Garamon. 
Óbars alatt rajvonalba fejlődtek a megkezd
ték a támadást. A magyar e.övéd heves el- 
lentállást fejtett ki, de a tízszeres túlerő elöl 
kénytelen volt egészen a Sóti ma ómig vias
szá vonulni.

A városban gyorsan elterjedt a cseh tá
madás híre. Pálmay Ernő azonnal alarmirozta 
csapatát és maga is puskát ragadva, velük 
együtt a szorongatott elővéd segítségére si
etett.

A városban a polgári lakosság között egy
re növekedett az aggodalom. M ndenki a harc 
kimenetelét leste. Kora délutáni órákban a 
kishitüek a gyors menekülésre gondoltak és a 
Siklós felé vezető utón már tömegesen lehe
tett látni batyuját cipelő polgári lakosságot.
E.ienőrizheteUen,  kósza vészhirek terjedtek 
el az egész városon.

Délután 4 órakor a Púlmay-csiport hősies 
magatartásával megálliiotta a cseh előrenyo
mulást. Majd hirtelen ellentámadásba ment 
át. Rövid kéti usa u'án a cseh gyalogság 
megfutamodott a lelkes magyar fiút elől a 
5 órakor már ismét a Garamon túlra mene
kült visaza.

A csehek vesztesége igen nagy volt halot
takban, sebesültekben és foglyokban egya
ránt. Mig a mieink vesztesége csekély volt.

Amikor a városba megjött a magyar győ
zelem híre, az egész város örömmámorban 
úszott. A menekülő polgári lakosság boldo
gan fordult vissza régi, elhagyott othonához.

— RÁDIÓ VEVŐKÉSZÜLÉKET szereltek 
fel a héten az ál ami rendőrség lévai kapi
tányságának hivatalában.
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PÁLMAY — HÍRADÓ
Rovatvezető:

Tömörkényi Gyula

Ipolyság visszavételénél elesett hősi ha
lottatok sírjainak gondozásáért köszönetün- 
ket fejeztük ki Zano’etti József ipolysági 
városbiró urnák, aki Csoportunknak egykoron 
is igaz jóbarátja volt. Birétságát a 20 évi 
megszállás ezer veszedelme között pecsé
telte meg. Megörökítésre méltó az, ki a vál
ságos időben ápolta a magyar múltat; a 
sírok el nem hervadt virágából női ki a 
magyar lövői Válaszlevelét közöljük: Nigy- 
ságos Pálmay Ctoport Bajtársi Egyesület 
Elnökének. Kedves Bsrátom 1 Dicső felsza- 
bidu'áiunk óta sok levelet kaptam, tnel'et 
úgy személyemhez, mint a felszabadult 
Ipolyság birájához külföldről is intéztek, de 
egy seun szólt ujj a szivemhez, egy sem 
hatott úgy meg, mint a Ti drága soraitok. 
É énk emlékezetemben vannak még azok a 
hősies tettek, melyeket Ti Birs- és Hont- 
vármegye Vitézei, a hős Pálmay cioport 
legendás tagjai az 1919. évi kétségbersstt 
nemzetvédelmi kísérleteitek során — vezeté 
séd alatt is — vittetek véghez; amelynek 
sikertelensége igazán nem a Ti hősi önfel
áldozástokon múlott. Tudjuk ezt miudnyájsn 
Ipolyság polgárai és nem fogjuk elfelejteni 
soha sem Legteljesebb bámu'attal és legtel
jesebb elismeréssel adózok Nektek akkor 
Ipolyság magyar közönsége és adózik ma ir, 
amikor a harcok tatán egyelőre nyugvó
pontra tértek . . . Mélységes hálám kifeje
zése jeléül kevesebbet nem adhatunk Nek
tek Hőseinknek, mint az értünk hősi halált 
halt testvéreitek, testvéreink áldott porait 
magábazáró sirhantokat 20 évi keserű el
nyomatásunk alatt is tő ünk telhető'eg 
gondoztuk, és ezután is gondozni fogjuk. 
Nagyon jól eső, szives megemlékezéstekért 
fogadjátok Kedves Bírálom, valsmint a 
Pálmay csoport minden egyes tagja legmé 
lvebb köszönetemet és hazatiui üdvözletemet. 
Vagyok magyar testvéri szeretettel Ipolysá
gon, 1939 év január hó 18. Igaz tisztelő 
hived: Zsnolelty József s. k.

Jőlesnek e sorok annak a városnak birá- 
jától, melynek 190 fia önként, csupán ha
záját és szülőföldjét szerető szívvel jött 
közénk harcolni.

* •
Említettük, hogy a világháborúban tűz

harcos jogot nem szerzett tagjaink érdeké
ben törzstiszti tanúsítványokat kérlüok. Tü
zérségünk volt parancsnoka szép visszaem
lékezés keretében küldte meg tanúsítványát. 
Szedjük egy csokorba a soha el nem her
vadó virágokat: Tekintetes Pálmay c-ioport 
bajtársi egvesflletének Láva. Budapest, 1939 
február 14. Mint a vo't Pálmay cioport tü
zérségi parancsnoka 1919. februárjától 1919 
junius hó végéig a csoport kötelékébe tar
toztam, melynek dicső emlékét magörökitő 
csatolt tanúsítványt szives rendelkezésiekre 
bocsájtom. Igazán jól esett azon régi emlé
kekben kissé elmerülni, melyek — bár hazánk 
legszomorubb időszakával esnek össze — 
mégis mindannyiuok diciőségére szolgálnak, 
akik akkor a nemzeti eszme mellé állottunk. 
Kötelességemre való hivatkozással igazolom, 
hogy a Csoport tagjai szivükben mindig a 
legszigorúbb nemzeti erkölcs alapjára helyez
kedtek. Léva városának fegyveres visszafog
lalása, a Giram menti harcok és egyes 
elszánt vállalkozások egytől egyik olyan fegy
vertények, melyek a volt Pálmay csoport 
dicső emlékének méltó megőrzésére alkal
mas. A csoport önkéntesekből toborzott 
gyalogsága, amely felvidéki, nagyrészt lévai
akból és nagyrészt Ipolyságiakból állott, 
továbbá tisztjeik által külön válogatott és 
szigorúan lepriorált tüzérek, nagyszerű 
tanujelét adták izzó hazaszeretetüknek éa 
hsrckészségüknek, amikor az 1919. évi nehéz 
időkben hazafias felbuzdulásban önként fegy
vert fogtak. Vitéz maásfeldi Hanke Vilmos 
alezredea a. k.

Nemzeti fejlődés történetünk legnagyobb 
ünnepe közeledik : március 15 I Emlékezünk,

KÜLÖNFÉLÉK 1
— MEGALAKULT AZ ANTAL GYULA 

SÍREMLÉK-BIZOTTSÁG. Jelentettük annak- 
idején, hogy az Egyesült Magyar Párt lévai 
szervezete egyhangúin elhatározta, hogy Lé
va város egyik legnagyobb építőjének és 
alkotójának, a felvidéki magyarság egyik lel
kes harcosának, aki — síjnos — nem él
hette meg a felszabadulás örömét, síremléket 
emel a magyarság á'dozatkészségéből. Az 
Egyesült Magyar Párt lévai szervezetének 
vezetősége ebből a célból kedden este érte
kezletet tartott, ahol megalakította az előké
szítő bizottságot, amelynek elnöke dr. Nigy 
Béla, titkár Boros Bála, pénztáros Pekarik 
Vilmos, jegyző Budaváry László, tagjai báró 
Majthényi László, Czegiédy Pál esperes lel
kész, Crkey János és Horatsik Pá'. Az ér
tekezlet elhatározta, hogy az illetékes ható
ságnál gyűjtési engedélyt fog kieszközölni, 
azután felhívással fordul a magyar társada
lomhoz és megkezdi a gyűjtést az Antal 
Gyu’a egyházi és közéleti munkásságához 
méltó síremlék felállítására.

— A SZLOVÁKIAI HATÁRŐRSÉG TÚL
KAPÁSAI. Köztudomású, hogy Láva mellett 
a határ o'yan közel húzódik, hogy a lévai 
szőlőhegy egyrésze és egyéb mezőgazdasági 
területe a város lakosságának Szlovákiába 
kerti t. Természetes, hogy ez a kérdés még 
rendezésre vár, annál is inkább, mert a szlo
vákiai határőrség a lévai tulajdonosok átke
lését megnehezíti. Ugyanis azok a földtulaj
donosok, akiknek ingatlanai Szlovákiába es
tek, határátkelési igazolvánnyal lépik át a 
határt, azoDbin a szlovákiai határőrök a ke
rékpáron meuökct nem engedik át, noha a 
mticcheni egyezmény kimondja, hogy ezek az 
ingatlan tulajdonosok jármüvekkel is szaba
don közlekedhetnek a határon keresztül in
gatlanaikra. Mivel a szlovákiai határőrség ezt 
a megállapodást nem respektálja, a m. kir. 
államrendőrség lévai kapitánysága az ismét
lődő esetekről jelentést tett a belügyminisz
tériumnak. Hogyha ez a rendszer nem vál
tozik meg, akkor a közeledő tavaszi mező
gazdasági munkák elvégzése lehetetlenné vá
lik. igy tehát itt sürgős intézkedésre van 
szükség.

— A „CSÓKOS HUSZÁROK" — M A NE- 
GYEDSZER I A Ciókos huszárok, ez a lel
ket simogató és vért pezsditő nsgyszerű ma
gyar dirab háromszor kertit már előadásra, 
de a közönség nem tud vele hetein’, igy a 
Keresztény Munkás Egyesölet kiváló műked
velői ma este nyolc órai kezdette1, az Egye- 
8Ü et szinpidán negyedszer is előadják. Jegy
elővétel Akácánál.

— BIZOTTSÁG AZ IPARJOGOSITVÁ- 
NYOK FELÜLVIZSGÁLÁSÁRA. A felvidéki 
miui’zter » vissz,e««tolt terű eten ipart (ke
reskedést) ütök jugositvényaiuak megvizsgá
lása és véleményezése céljából az elsőfokú 
iparhatóságok székhelyein alakítandó vélemé
nyező bizottiág tagjaivá az alábbiakat ne
vezte ki Bars és Hont vármegyében: A lévai 
iárás elsőfokú ipái hatóságához: Schubert 
Tódor, Kern Oizkár, Koslyek József rendes 
tagokká; Guttmann János, Vida Jónás, Éder 
Kálmán póttagokká. Az ipolyaági járásban 
Jamrikus István, Háttér József, Prachár Jó
zsef rendes tagokká; Schveiberg Ferenc, 
Tóth Aotal, Fábián János póttagokká. A szobi 
járásban Baig Árpád, Bartalos Gyula, itj. 
Szeged; Lajos rendes tagokká : Juhász And
rás, Bírtál István, Ziákovlcs Ferenc pótta- 

hogy 1919. március ló én, amikor csonka 
Hazánk fölött már a nemzeti érzésünk vörös 
ellenségének vércsekarma éktelenkedett, az 
Ipolyság állomás előtti téren belekiáltottuk a 
nagy Űrbe, elé Trianonnak, vörösuralomonk, 
cseh uralomnak. .Lesz Hazádnak szabid- 
sága1“ Palmayak I 20 év után az első már
cius 15 én a régi önérzettel, régi fegyelem
mel vonu junk fel az ünnepre. Ili erőnk van, 
szabadságunk leszl Gyülekezésre vonatkozó 
részleteket a jövő vasárnapi számban fogjuk 
közölni.

gokká. A verebélyi járásban Vajda Tivadar 
Kipke Kálmán, Mednyánszky litván rendes 
tagokká; Haubik István, Komlóssy Mátyás, 
Tóth J:nö póttagokká.

— A BAROSS SZÖVETSÉG LÉVAI FIÓK- 
JANAK alakulása folyamatban van éa sike
resen halad a megalakulás feló. Minden ke
resztény iparos és kereskedő csak úgy talál
hatja meg a boldogulásának lehetőségét, hogy 
ezt a szövetséget, amely egyedül van hivat
va, minden politikától mentesen, eredménye
sen képviselni érdekeit, hathatósan támogatja 
s tagjai sorába lép. A Baross szövetség köz
pontja a helyi fiók alsku'ó közgyűlését már
cius 12 én d e 11 órára a Kath. Kir nagy
termébe tűzte ki, melyre a központ képvise
letében Lányi Á'pád nv. ezredest, a azerv. 
közp. elnökét küldi ki Lávára. Tagje.entkezé- 
seket a Birs kiadóhivatala is eltogad.

— KÖZSÉGI EGÉSZSÉGHAZAK. A Ma
gyar a magyarért mozgalom mintegy félmillió 
pengő: bociájtott a visszacsatolt terűiét köz
egészségügyi viszonyai megjavításának szol
gáltába. Ebből a pénzből megyénk területén 
Verebélyen, Zielizen és G iramdamásdon 
fognak építeni egészségházakat.

— GYÁSZH1R. Lelkes Dénesné, sz. Csá
szár Adél áldásos életének 57. évében, rövid 
szenvedés után Léván elhunyt. Földi marad 
ványait f. hó 3 án helyezték örök pihenőre a 
ref. egyház szertartása szerint, őszinte rész
vét mellett. Halálát férje, továbbá gyermekei, 
dr. Lelkes Zoltár, Lelkes Béis, Lelkes Fe
renc és a rokonság gyászolja.

— KINEVEZTÉK LÉVA VÁROS UJ KÉP 
VISELÖTESTÜLETÉT. A visszacsato l te- 
rületek közigazgatásáról szóló rendelet aisp- 
jáD, Miiláth László főszolgabíró kinevezte 
az uj képviselőtestületet, melynek megbíza
tása addig tart, amig a rendes szabályok 
szerint megtartandó választás utján a rendes 
képviselőtestület megalakul A képviselőtes
tületi tsgok névsora: Dr. Kmoskó Béla kir. 
közjegyző, Bándy Eodre ev. föespsres. Ntgy 
Gyu'a kisgazda, Boros Bála nagykereskedő, 
ifj. Váczy Is'.ván kisgazda, id. DÍka Sándor 
ti (gazda, Tóth Bála kisgazd*,  Snrányi Bála 
kelnie kékfestő, id. Jakab Sándor kisgatds, 
Vargha Károly cipész, Kuci Lajos kisgazda, 
VArady Gyula lakatos, Schubert Tódor bank
igazgató, Hu’’ey János hentes, Kain Ödön 
ny. főjegyző, Prachár István bádogos, Abafy 
Bála asztalos, Gnimessy Mihály szabó, Dr. 
Varga Sándor ügyvéd, Vida Jánás szabó, 
báró Majthényi László fö'dbirtokos, Lehoczky 
Bála borbély, Bálik JSzsef lakatos, Hámor- 
nyik János párttitkár, Kronka litván gépész, 
Csorba Janö mérnök, Danis József vasutas, 
Dr. Kersék János ügyvéd, Dr. Huberth Pál 
bankigazgató, D*.  Korpás László ügyvéd, 
Cteglédy Pál ref. esperes, Budaváry László 
párttitkár, Cséfalvy József róm. kath. képién, 
Hoffmann A-pád ny. járásbiró, Billa László 
munkás ós Akucs László párttitkár. Az 
alakuló közgyűlés f. hó 9 én d. u. 5 órakor 
lesz, az érdemleges munkaközgyúés már 
10 én, hogy az időközben felgyülemlőt ügye
ket le lehessen tárgyalni és előkészíteni n 
további munkákat, melyek közül a legsür
gősebbek az uszoda építkezés, csatornázás, 
járásbíróság épületének stb. befejezését 
tartjuk. Bízunk abban, hogy a most kineve
zett képvise’őtestületi tagok tudni és telje
síteni fogják kötelességüket a Magyar Hazá
val és városunkkal szemben A magunk 
részéről mindig támogatni fogjuk munkájuk
ban az uj képviselőtestületet és Isten áldását 
kérjük a közt szolgáló hazafias működésükre.

— MEGHÍVÓ. Az Érdekvédelmi Központ 
(felvidéki volt po'itikai foglyok országos ér
dekvédelmi szövetsége) irodája Láva, már- 
cui hó 12 én vasárnap este 18 órakor 
Budapesten (V. Akadémia u. 17. szám alatt) 
a Felvidéki Minisztérium külön termében 
végleges alakuló közgyűlést (kongr-sszust) 
tsrt, melyre t. bajtársainkat ezúton hívja meg 
az előkészítő bizottság nevében (külön meg
hívók nem lesznek kibociájtva). Kadlecz 
Antal id. ügyvezető.

— FÉLÁRU VASÚTI UTAZÁSRA jogosí
tó igazolványok a bpssti mezőgazdasági ki
állításra a Birs kiadóhivatalában kaphatók. 
1 30 Pengő.
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— A SZENT JÓZSEF KILENCED LITÁ
NIÁI, f. hó 10-én este kezdődnek a planéta 
rendhíz templomában. A Mária kongregáció 
vezetőségei.

— A SZÍVGÁRDA MEGISMÉTLI ELŐ
ADÁSÁT. A lévai fiú szi»eérd« márc'ue 
12 én vasárnap délután a Katholikua Kör 
színpadán áldoz március idusának. Apró 
gyermekek játsBZák a magyar felvidék felsza
badítását, oly kedvesen és fegyelmezetten, 
hogy minden felnőtt büszke örömmel távozik 
a jövendő magyar nemzedék erőteljes rügy- 
fakadásától. A .Zászló*  című darabnak van 
egy másik művészi éleménye is; egy kisfiú 
ajándékoz meg bennünket az öröm ritka 
perceivel. Magyar dalt énekel olyan hang
anyaggal éa művészi előadással, mely előre 
sejteti a jövendő nagy énekest. Ez a kis 
fiú Turpinszky Béla I. oszt, tanuló. Még egy 
darabbal kedveakedik a szivgárda a közön
ségnek, a .Felvidéki Március*  előadásával. 
Az egész előadásnak lelke, vezetője 
Randik Aranka tanítónő, aki mély és igaz 
magyar lélekkel oltogatja a magyar jövendőt.

— ELŐADÁS A FORGALMI ADÓTÖR
VÉNYRŐL. Értesítjük kereskedő és iparos 
tagjainkat, hogy a párkányi vármegyei köz
ponti forgalmi adóhivatal kiküldöttje március
6-án  este hét órakor ez Iparos olvasókör 
(Honvéd u'ca) nagytermében szaké,’őadáat fog 
tartani a forgalmi adóról. Kérjük az összes 
kereskedőket és iparosokat a saját érdekük
ben való pontos megjelenésre. Az ipartár
sulat vezetősége.

— A K. A. L. 0. T. MOZGALOM LÉVÁN. 
Léván céltudatos munka indult földmivea 
népességünk valláaerkö.'csi, szociália és kul
turális nívójának emelésére. Alig négy hete 
járt itt a Katolikus Agrárifjusági Legény- 
egyletek Országos főtitkára és hozta el 
hozzánk a mozgalom fáklyáját, melytől 
lángot fogott katolikus földmivea ifjúságunk 
lelke és lángolón ég nemes lelkesedésben. 
A Sz. K. I. E szervezetek máris beleolvad
tak ebbe a mozgalomba. Mit akar a K. A. 
LÓT. Mozgalom ? Krisztusibb embert, 
műveltebb falut, életerős népet és önérzetes 
magyart. Hogy célját elérje most Léván is 
rendez vezető-kiképző tanfolyamot, melyen a 
falu legértékesebb és legéletrevalóbb iljait 
kiképzi, hogy falvaikban úttörők legyenek a 
mozgalom szellemi és erkölcsi megújhodást 
jelentő programmjának. E tanfolyam márc. 
3-tól márc. 10 ig lesz megtartva a piarista 
rendház nagytermében. Az előadók sorában 
ott találjuk a K. A. L. 0. T. kiküldöttjén 
kívül Léva katolikus értelmiségének egyné
hány jól ismert alakját A lelkigyakorlatot 
előadásokat Cséfalvay József és Lénárt Jó
zsef lévai segédlelkészek tartják. A nemié'et 
és családi életről Germán István lévai orvos 
ad elő. A garammenti mezőgazdaság terme
lésének átállításáról Kárász József m. kir. 
gazd. felügyelő, Léva és vidékének történel
méről Koperniczky Kornél, a szövetkezetek
ről Varga Imre Femke titkár tart előadást.

— A LÉVAI VÖRÖS-KERESZT EGYLET 
Önkéntes Ápolónői Szervezete március 6 án 
este fél 7 órakor gyűlést tart a Stefánia 
Ssővetség Egészségházában.

— A M. KIR. RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
ezúton hozza tudomására a nagyközönségnek, 
hogy f. hó 6-tól kezdődőiig délután 2 órától 
másnap reggelig ügyeleti szolgálatot tart. 
Ezen időben csak halaszthatatlan sürgős 
ügyeket intéz el az ügyeletes tiszt. A közön
ség kérelmeivel éa azonnali intézkedést nem 
igénylő panaszaival a délelőtti hivatalos órák 
alatt keresse fel a kapitányságot.

HÁZIASSZONYOK, NEM KERÜL PÉNZBEI 
A Dr. Oelker cég ingyen küldi Önöknek szi- 
nes recfjptfrtfnvvénpk ni

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Dr., Vargha Sándor Tóth Julianna 

ikerszülés, leány Ágnes Teréz Veronika, fiú Balázs
— Orbán Gyula Hindi Erzsébet fiú Gyula István
— Kurek Matild leány Mária Katalin.

Házasság. Tóth Károly Sándor rk. Weisz Vilma 
Mária rk.
, Halálesetek. Lőrincz József 38 éves — Vargha 

Ágnes 1 napos — Vargha Balázs 1 napos — Né
meth László 17 éves — Lelkes Dénesné sz. Császár 
Adél 56 éves — Selin Istvánná sz. Bácsik Katalin 
45 éves.

TARTÓS ONDOLÁLÁST csakis Ultra X villany
nélküli géppel készítessen BARTOS fodrásznál, 
Léván.

GYÜMÖLCSFÁT, RÓZSÁT, DÍSZFÁT, DÍSZ
CSERJÉT stb. 50 év óta megbízható minőségben 
szállít Unghváry József faiskolája, Cegléd. Árjegy
zéket ingyen küld.

AZ ANKER ÁLT. BIZT. RT. IGAZGATÓSÁGA 
ezúton is tudatja igen t. feleivel, hogy a cseh
szlovák igazgatóság üzletállományának átvétele a 
visszacsatolt területeken már folyamatban van. A 
felek egyelőre Kassáról kapnak értesítést az ese
dékes fizetések módozataira vonatkozólag, az állo
mány kezelése azonban a legrövidebb időn belül az 
újonnan felállított érsekujvári vezérügynökség ke
zébe megy át. — Az állomány átruházásával egy
idejűleg a budapesti igazgatóság átvette a vissza
csatolt területeken működő ügynöki kart is, ugy, 
hogy a felek továbbra is bizalommal fordulhatnak 
bárminő utbaigazilásért vagy intézkédésért az inté
zet eddigi képviselőihöz is. — A feleken kívül 
bizonyára érdekelni fogja az egész biztositó közön
séget is, hogy a patinás nevű intézet Magyarorszá
gon nem csupán az életbiztosítási ágazatot űzi, ha
nem az összes elemi ágazatokban is elvállal bizto
sításokat, mint a 'űz-, betöréses, lopás-, autó-, 
baleset-, szavatossági- és szállítmány ágazatokban 
is, ugy, hogy az igen t. feleket mindennemű bizto
sítási igényükkel a legelőnyösebb feltételek mellett 
áll módjában kiszolgálni. — Az újonnan felállított 
vezérügynökség Kordik Nándor vezértitkár ur ve
zetése alatt Várday utca 7. szám alatt már meg is 
kezdte működését és készséggel áll minden tekin
tetben az igen t felek rendelkezésére.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Hanglemezek. 8.45 Hírek. 12.30 
Helyőrségi ujonceskü és a munkácsi ütközet hősei
nek kitüntetése. Közv. Munkácsról. 14 Hanglemezek.
17 30 A Szuezi-csatorna és Olaszország. Felolv.
18 Magyar nótaest közv. a budai Vigadóból. 19.10 
A rádió szalonzenekara. 20.25 Sporteredmények. 
21.40 Hírek. 22 Tánclemezek. 23 Állástalan Zené
szek Szimfonikus Zenekara. 05 Hírek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10.20 

Felvidéki levelek hatvan év előtti lapokban. Felolv.
12.10 Gémes Irén hárfázik, Mally Győző énekel, 
zongorakiserettel. 12.30 Hirek. 13 30 Magyari Imre 
cigányzenekara. 14.35 Hirek 18.10 Tánclemezek.
19.30 Radics Béla cigányzenekara. 20.30 Budapesti 
Hangverseny Zenekar. 21.40 Hirek. 22 Szalonötös. 
23.15 Közv. az Emke-kávéházból. Szabó Kálmán 
jazz-hármasa játszik, Kalmár Pál énekel. 05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Völgyi Imre cigányzenekara 12.30 
Hirek. 13.30 Országos Postászenekar. 14 35 Hirek.
18.10 Mursi Elek cigányzenekara. 21.40 Hirek. 22 
Hanglemezek. 24 A Mária Terézia 1. honvéd gya
logezred zenekara. 05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Zsembery Elvira zongorázik, B. Fehér 
Miklós hegedül, zongorán kisér Ketter Érnő. 12 30 
Hirek. 13.30 Hanglemezek. 14 35 Hirek. 17 10 Oláh 
Lajos cigányzenekara. 18.30 Magyar indulók (hang
lemezről). 22 05 Hirek. 23.30 Magyar nóták és 
csárdások (hanglemezről). 05 Hírek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek. hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Hanglemezek. 12.30 Hirek. 18.30 A 
rádió szalonzenekara. 14.35 Hirek. 18 40 Rendőr
zenekar. 17.30 A rádió külügyi negyedórája. 19.45 
Toll Jancsi cigányzenekara. 20.45 Hangverseny 
ismertetés. 21.40 Hirek. 23 A 15. honvédgyalogezred 
zenekara. 05 Hirek

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A rádió szalonzenekara. 12.30 Hirek.
13.30 Rácz Zsiga cigányzenekara. 14.35 Hirek. 17.40 
Sportközlemények. 18.10 Hanglemezek. 18.45 Francia
ország—Magyarország válogatott labdarugócsapa
tainak mérkőzése. Előadás. 21 Hirek. 22.20 Közv. 
a Baross-kávéházból. Farkas Jenő cigányzenekara 
muzsikál, Cselényi József énekel. 05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 BSzKRT-zenekar. 12.30 Hirek. 13.30 
Hanglemezek. 14.35 Hirek. 16.15 Tarka gyermek
délután. 17.40 Budapesti Hangverseny Zenekar. 19.20 
Fazekas Mária és Csóka Béla magyar nótákat 
enekel, kisér Farkas Béla cigányzenekara. 20.20 
Szélhámos társaság. Vidám, zenés hangjáték három 
felvonásban. 22 Tánclemezek. 23 A rádió szalon
zenekara. 05 Hirek.

1/i^rlA uí h^zban modern három és két iXIaUO szobás lakások. Cim a kiadóban. 
__________________________ _ __________296 

Léván a belváros közepén
5 szobás összkomfortos, továbbá 2 szobás 
rendelőnek vagy irodának alkalmas lakás, to
vábbá Lévához egészen közel, Nixpródon 4 
szobás összkomfortos parkban fekvő lakás 2 
nagy gyümölcsös kerttel kiadó. Felvilágosítást 
ad: Dr. Wlcsek Ferenc ügyvéd, Léván. 298

Meghívó.
A Lévai Gazdák Egyesülete felszámoló 

közgyűlését, Kárász József m. kir. gazdasági 
felügyelő ur részvételével 1939. március hó 
12-ikén d. e. 11 órakor a Református egy
ház tanácstermében tartja, amelyre az összes 
gazdatársakat tisztelettel meghívja a

VEZETŐSÉG.

LÉ V A V A R O S.

1.426—1939. szám.
TÁRGY: Kóbor ebek befogása.

Hirdetmény.
A lévai járási főszolgabírói hivatalnak 

1556—1939. számú rendelete alapján tekin
tettel a kóbor ebek rendkívüli elszaporodásá
ra, 1939. március hó 1-töl kezdődöleg Léva 
város bel- és külterületén, minden hétnek egy 
bizonyos napján a kóbor ebek befogását ren
delem el.

A befogott ebet igazolt birtokosa a tör
vényhatóság által, szabályrendeletben megál
lapított tartásdij és amennyiben adó alól el
vont ebről van szó, az esedékes adó utólagos 
lefizetése mellett, a helyi állategészségügyi 
hatóság engedélyével 3 (három) napon belül 
kiválthatja.

Egyúttal közzéteszem a 100.000—1932. sz.
F. M. rendelet 120. § bán felsorolt ebtartásra 
vonatkozó szabályokat.

1. Minden ebet, melyre az adókötelezettség 
fenn áll, birtokosa az illető adóévre érvényes 
védjeggyel köteles ellátni.

2. Városok belterületén minden eb az utcá
ra csak a marás lehetőségét kizáró szájkosár
ral, vagy pórázon vezetve bocsátható.

3. Harapós ebet nappal biztos módon meg 
kell kötni, éjjel pedig csak olyan zárt helyen 
szabad megkötés nélkül hagyni, ahonnan el 
nem távozhatik.

4. Kóborlásra hajlamos ebet szintén a 3. 
bekezdésben előirt módon kel! tartani, vagy 
olyan kolonccal kell ellátni, mely a szabad 
mozgásban gátolja.

5. Tehervonásra használt ebet a befogás 
tartamára szájkosárral kell ellátni.

6. Ebet kínozni, uszítani, vagy zaklatni tilos. 
Léva, 1939. március hó 1-én.

KLAIN ÖDÖN 
városbiró.

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

műtrágyák
legelőnyösebben
beszerezhetők

KEVE LÁSZLÓ 
oki. gazda, Barsmegye főblzományo- 
sánál. Léva. Horthy Miklós ut 11. sz. 
TELEFON : 88.

1372—1939. szám.

Hirdetmény.
Felhívjuk Léva város közönségének figyel

mét az iparügyi miniszternek alább felsorolt 
és a Budapesti Közlönynek 9, 10, 13, 14, 15,
29. számaiban közzétett és az azokban foglalt 
rendelkezések pontos betartására.

a) a B-pesti Közlöny 9. száma. 43—1939. 
Ip. M. rendelet. A fa és csontiparban alkal
mazottak munkaidejének szabályozása.

b) a B-pesti Közlöny 10. száma. 44—1939- 
Ip. M. rendelet. A vegyészeti és ruggyanta
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iparban alkalmazottak munkaidejének szabá- 
yozása.

c) a B-pesti Közlöny 13. száma. 47—1939. 
Ip. M. rendelet. A bőr, a sörte, a szőr és 
toliiparban alkalmazottak munkaidejének sza
bályozása.

d) a B-pesti Közlöny 14. száma. 48—1939. 
Ip. M. rendelet. A kő, a föld, az agyag, az 
aszbeszt és üvegiparban alkalmazottak munka
idejének szabályozása.

e) a B-pesti Közlöny 15. száma. 49—1939. 
Ip. M. rendelet. A sör és maláta, a szikviz, az 
alkoholmentes ital, valamint a jéggyártó ipar
ban alkalmazottak munkaidejének szabályozása.

f) a B-pesti Közlöny 11. száma. 45—1939- 
Ip. M. rendelet. A vas és fémiparban, to
vábbá a gépgyártó és közlekedési eszközöket 
gyártó iparban, a villamossági iparban, a 
műszereket, tudományos eszközöket és tan
szereket gyártó iparban alkalmazottak munka
idejének szabályozása.

g) a B pesti Közlöny 29. száma. 170—1939. 
Ip. M. rendelet. A gőzkazánok megpróbálá- 
sáért és megvizsgálásáért fizetendő kincstári 
illetékek és dijak újabb megállapítása.

Léva, 1939. március hó 1-én.
KORALEWSZKY Dr. KERSÉK

főjegyző. h. városbiró

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbeli érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

Szoba
Kiadó
bán.

és konyhabútort jókarban meg
vételre keresek. Cim a kiadóban.

négy szobás parkettás összkom
fortos emeleti lakás, Boros ház-

229

üzlethelyiség
bet Sztolár vendéglőben.

Koháry u. 1. szám 
alatt kiadó. Böveb-

269

H. lakás és üzlethelyiséggel együtt Báti az utcá 4. szám alatt 1939. április hó
1-től  bérbeadó. Érdeklődök Tonhaiser Mihály 
plébánoshoz forduljanak Nagysallón. 270

r uj ebédlő bútor és fél rövidtgeszen zongora eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadó hivatalban. 271

bérpalotában ápr. 1-re 2 
szobás lakás teljes komKürti-féle

forttal kiadó, ugyanott egy kisebb üzlethelyi
ség is. Bővebbet Kürti Gusztáv, Léva. 282

r , I ' ‘ ' I l iratokról, rajzokról
rOtO-KOpiaKat az eredetivel telje
sen egyenlőket Foto Rusznák készít, Léva.

267

Szoba, konyhás lakás március 1-től
kiadó. Dtmjanich utca 3. 234

C "l " L I Bor és cseme-bzolooltvanyok: gettókban, 
csemegekülönlegességekben, fajtisztán leg
olcsóbban kaphatók. Badacsonyvidéki szőlő 
helyi kezelősége Tapolca (a Balaton mellett,) 
Helyi megbízottunk Dubovszky János, Léva. 
Gömbös Gyula u. 1. sz. 265

Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb.)
leszállított áron kiárusítok ! 11

VÁMOS MÓR 
üveg-, porcellán- és díszműáruk Léva.

i Szépirodalmi 

újdonságok, 

bel- es külföldi 

divatlapok 

állandóan 

kaphatók

NYITRAI
ÉS TÁRSÁNÁL, LÉVÁN.

A főváros legnagyobb sörözője a

Mátyás - pince

Budapest, IV., Eskü-tér 7.

Jókarban
hető László utca 8. sz.

lévő cserépkályha jutá
nyosán eladó. Megtekint

272

4 1 konyhás lakás, zárt veran-SZOOa, dával a város közepén máj.
1-től kiadó. Érdeklődni lehet dr. Balogh 
Sándornál, Léva. 273

A főváros egyik legrégibb és általánosan közis- 
Dombay Pensió Budapest mert előkelő családi otthona — Legmodernebb 
kizárólag V. Zoltán-u. 16. szám. Tel. 119-372. komfortja és elsőrangú konyhája a legkényesebb 

igényeket is kielégíti. — — POLGÁRI ARAK ! !

C • 1 bor csemegeozoloojtvanyok fajták kapható
Biró József vendéglősnél, Léván. 274

Özv. Mordényi Ágos
tonná oki szülésznő laSzülésznő.

kása Győző u. 1. sz. Szives pártfogást kér. 276

Takarítónő
utca 4. szám.

délelöttökre helyet keres. 
Koncz Ferencné, Ady 

290

Ül . z. I l *■ Tisztelettel ér-zletathelyezes. tesitjük Léva és 
vidéke n. é. közönségét miszerint üzletünket 
ápr. 1-től Weinberger magnagykereskedö há
zába, Báti utcai oldal helyezzük Kérjük to
vábbra is b. pártfogásukat. Steiner József 
butorkereskedés. 291

1/ •• I L • ' l bútorozottKulonbejaratu központi
15-től  kiadó. Ferenc József u. 2.

szoba, 
fűtéses

292

E ., a hölgyközönséget, hogy
rteSltem varrodámat áthelyeztem

Felszabadulás ut 7. Csendőrlaktanyával szembe.
Deutschné. 293

íj _ ~ . I, kerékpár eladó. Kovács fod-
rlaSZnalt rásznál, Munk-ház. 294

1 liter kryptongáz van. Ez a ritka, aranynál is értékesebb nemesgáz 
adja a Tungsram Krvptonlámpa tündöklő fehér fényét.
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Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét, rózsát, 
fenyőt, örökzöldet

és minden más faiskolai növényt 
bármely mennyiségben szállít az

Unghváry László faiskola rt. Cegléd.

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

Istvánkirály Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky u. 8. 
A nyugati pályaudvar közelében.

Felvidékieknek 20 kedvezményi

Eladó

HANtáOS APOLLOmozóo Epitötelek
Cim a kiadóban.

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 jegyét I I 
A legújabb hangos híradó 11

Március hó 6-án, este 6 és 8.15 órakor 
Március ho 7-én, este 6 és 8.15 órakor

Az idény legjobb, legnagyszerűbb és 
legmulatságosabb zenés bohózaia. A 
filmben fellép a világhírű 3 Ritz Bro- 
thers utolérhetetlen játéku zenebohóc :

3 BETYÁR
(Botrány az intézetben)

Főszerepekben : Joan Davis, Fred Stov.1, 
Glóriái Stuart, Maurice Cass.

Ladányi utca 7. számú ház. Bő
vebbet a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□-öl jutányosán eladó.

II' I modern 3 és 4 szobásak, tel- 
LakaSOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175

Schuler József
Részvénytársaság — Budapest,

kiváló minőségű magyar 
gyártmányai

TÚRÁN.
FELVIDÉK, 
NEM, NEM, SOHA!
THEBRIS másoló Írónők a

MAGYAR
MAGTENYÉSZTÉSI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MONORI MAGKERESKEDÉSE 
BUDAPEST, Vili, RÁKÓCZI UT 7.

Fajtiszta, fajta azonos, legmaga
sabb csiraképességű mezőgazdasági, 
konyhakerti és virágmagvak

Tavaszi képes föárjegyzékünk megje
lent, — bárkinek INGYEN küldjük !

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Elsőosztályu

TŰZIFA,
SZÉN, 

BRIKETT, 
ÉS KOKSZ

Kapható:

BRAUN
ADOLF
szállítónál, Léván. — Telefon : 46.

Márc. 10-én, pénteken 6 és 8.15 órakor 
Márc. 11-én, szombaton 6 és 8.15 órakor 
Márc. 12-én, vasárnap 2-4-6-8.15 órakor 
Különleges kalandortörténet, amely a 
Singaporei őserdők titokzatos és izgal
mas világába vezeti el a nézőt. A Pa- 
ramount milliós filmé. Az emberek hő
siességének megrázó drámai nagyfilme:

BULU a fehér tigris
Főszerepekben: Colin Tapley, Luise 
Cambell, Mac Noel, Spencer Tracy.

Előajáték : Hangos híradó.

VADÁSZFEGYVEREK,
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK ! I

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

Figyelem : A lévai hangosmozgók veze
tősége ezúton adja a n. é. közönség b. 
tudomására, hogy 5 éven aluli gyerme
keket a nézőtérre bevinni tilos. Ható
sági előírás szerint 5 éven felüli gyer

mekeknek a jegyváltás kötelező.
Baroska L Léva.a^1^4^:
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Budapesttel egyidöben bemutatják 
regényének gyönyörű filmváltozatát:

1939. évi március hó 5-én
A. J C r o n i n világhírű

RÉZTÁBLA A 

KAPU ALATT 
Rendezte ; Klng Vidor. Főize- 
replök : RÓBERT DON AT és 
ROSAL1ND RLSSEL. - Elő
adások : vasárnap 2—4—6'és 
este egynegyed kilenc órakor.

Március hó 8-án és 9-én 
6 és 8.15 órakor (a 6 órai 
előadások fül. helyárakkal)

ARIZONA 
HIÉNÁI

Szenzációs vadnyugati 
dráma. Fősz : Tóm Tyler. 
Pótműsorok: 3 CHAPLIN 
burleszk. 16 éven aluliak

nak is alkalmas.

Péntektől: KABOS GYULA vigjátéka:

PAPUCSHÓS
További szerepekben: Erdélyi 
Mici — Pethes — Sándor — 
Vaszary Piri — Kertész De
zső és Bilicsi Tivadar.

k Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


