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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak 
Felelős szerkesztő : Dr. KERSÉK JÁNOS

Megjelenik minden vasárnap reggel 
Főszerkesztő : KOPERNICZKY KORNÉL 
Főmunkatárs: Dr. KERSÉK LÁSZLÓ

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 

A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

Túláradó szeretettel fogadta Jaross minisztert a 
magyar párt lévai gyűlése.

A» Ejyesüit Magyar Part bars—honti vár
megyei szervezete az országban legelsőnek 
tartotta az elmúlt vasárnap tisztikar-választó 
közgyűlésit. Ebből az alkatomból megjelent 
itt Jaross Andor felvidéki miniszter is, akit 
a gyűlésen résztvevő ezrekre menő magysr- 
afig túláradó szeretettel köszöntött, forró 
ovációkban részesített és lelkesen tüntetett 
mellette. Le a konkolyhintökkel és az inlri- 
kusokkal, éljen Jaross, tört ki gyakran az 
ezrekremenő párttagok ajkain a kiáltás.

A gyűlés a tanítóképző tornatermében zaj
lott le, de a közönség kétht rmada kinnre
kedt, ezek részére hangszórók közvetítették 
a gyűlés lefolyását.

Jaross Andor minisztert és pár vezért

Kiéin Ödön polgármester 
köazöntötte a gyűlésen, úgyis, mint Láva vá
ros most megválasztott díszpolgárát. Ugyan
csak melegen üdvözlte gróf Révay Istvánt, a 
párt országos elnökét, aki ebben a tisztében 
most járt Láván ellő Ízben K ain Ödön ki
emelte Révay Istvánnak a határkiigazitások 
során a m.gyarság javára tett maradandó 
értékű szolgálatait.

Gróf Révay István 
megköszöni a meleg fogadtatást és üdvözli 
a megjelenteket, majd a vármegyei urakat, 
élükön Koczor Gyula főispánnal és azt 
mondja, hogy a főispán jelenléte a gyű csen 
azt jelképezi, hogy itt a népi politika együtt 
akar haladni a főispánnal. (Koczor Gyula 
főispánt lelkesen éljenzik.) Msgálls pitja, hogy 
a párt első vármegyei szervezetének alaku
lása Barsból indul ki, igy ez a gyűlés törté
nelmi jelentőségű.

Egyetértünk abban mindannyian — foly
tatta íz orsz. elnök —, hogy pártunk nem 
fejezte be hivatását. A közelmúlt események 
rámutattak arra a tényre, hogy a mi mun
kánkra még szükség van. (Általános helyes
lés.) Tűrhetetlenül állunk Jaross vezérüok 
mellett. Mi vagyunk hivatva arra, hogy az 
erőket megszervezzük és a vezér szolgála
tára állítsuk. Fogadjuk, hogy azt törhetetlen 
ragaszkodással és egységgel fogjuk elvégezni.

Sok az ellenségünk, intrikák gáncsolják 
nemes törekvéseinket, tiszta célkitűzéseinket. 
Mi egyenesen haladunk utunkon. A mi pár
tunk ma már népközösségi alakulat és a mi 
mozgalmunk: népmozgalom, minek tudata 
megerősít mindnyájunkat

A nagyhatású elnöki megnyitó után meg
történt a vármegyei pártszervezet veze
tőségének egyhangú választása.

Tiszteletbeli elnök dr Kmoskó Béla, elnök 
báró Majthényi László, ügyvezető elnök Kégl 
Elemér (Hont), alelnökök ifj. Szilváz István 
kisgazda (Bars), Modrov'cs János kereskedő, 
városbiró Zseliz, Andresz Rezső plébános 
AlsÓBzemeréd, Marczi Gyula ékszerész Ipoly
ság, jegyzők Sós Endre ref. lelkész Mohi, 
Engelhsrdt László Ipolyság T. b. titkárok 
Szilassv Aladár gyógyszerész Léva, Koncz 
Lajos Ipolypásztó.

Báró Majthényi László 
a megválasztott megyei elnök megköszönte 
az egyhangú bizalmat. Mint honti szárma
zású ember és barai lakos megígéri, hogy 
mindkét vármegye népének érdekeit fogja 
szolgálni éa rendületlen hittel fog harcolni 
mint a vezér, Jaross Andor ólkatonája.

Ezután Hámornyik János titkár számolt 
be a lévai pártiroda nagy tevékenységéről 
és a párt tagjainak óriási szaporodásáról. 
Gróf Révay elnök köszönetét fejezte ki a 
titkároknak eredményes munkásságáért

Majd azt fejtegette, hogy itt a társadalmi 
válaszfalak lehullottak és nálunk a magyarok 
között már hídcs különbség. A megyei párt- 
vezelőség rruakájára az Isten áldását kéri és 
azt kiváDja, hogy Jaross miniszter munkájá
nak támogatásában sok eredményt tudjon 
felmutatni.

Ocsiák Györgyné a vo t politikai foglyok 
nevében üdvözölte a minisztert és a volt 
foglyok támogatására kérte fel

Ezután Jaross Andor állott szólásra és 
máafélórás beszédével magával ragadta hall
gatóságát.

JAROSS ANDOR beszéde 
e'ején üdvözölte azokat a felvidéki magyaro
kat, akik magyarságukért szenvedtek, mert a 
felszabadulás nem következhetett volna be 
nélkülök. Hangoztatta, hogy nincs szüksége 
a pártnak arra, hogy a régi időben elvihar- 
zott indu'atokat újból feltámassza s ezeknek 
az indulatoknak tüzénél süsse meg a maga 
pecsenyéjét.

A párt tovább megy a maga utján. A me
gyei szervezeti gyűlés uj sorakozó, de nem 
jelent uj szervezkedést, ö, mint a felvidéki 
magyar párt elnöke, kijeieoti, hogy az a tö
rekvésük, hogy minél rövidebb időn belül 
egyesíthessék a Felvidék intézményeit, lelki
ségével, intézményeivel és szervezeteivel. Mi 
ezért dolgoztunk, hogy ezt meglehessük — 
mondta a jelenlévők helyeslésétől kisérve.

— Tévednek azok a politikusok — foly
tatta —, akik olyan gyakran és o yan szí
vesen mondanak kritikát a visazactatolt Fel
vidék szellemével kapcsolatban. A megnem- 
értés sokszor a tájékozatlanságból származik. 
£q egyszerűen naiv tájékozatlanságuak mi
nősítem azokat a politikai nyilatkozatokat, 
amelyek a Felvidék húszéves múltját néha 
egy-egy Budapestre áttévedt hetilap, néha 
egy egy odautazott egyén elbeszéléae alap 
ján akarják maguknak rekonstruálni. Ahhoz, 
hogy valaki megítélhesse a mi munkánkat, 
az kell hogy velünk együtt élte légyen át 
azt a húsz esztendőt, amelyet itt töltöttünk.

A szónok azután belső pártszervezési kér
désekkel foglalkozott. Kijelentette, hogy a 
pártnak minél nagyobb súlyának kell lennie 
az országban, ez pedig attól függ, hogy há
nyán vannak a pártban. (Felkiáltások : Egy
millió magyar!) Szükség van arra, hogy a 
magyar párt zászlaja mögött cselekvő, be
szervezett magyarok álljanak.

— Szabad, független, erős magyar egyé
niségek pártjának élén akarok állni — jelen
tette ki azután —, ez a függetlenség azon
ban ne csak lelki legven, hanem legyen 
gazdasági és anyagi is. Gondoskodni kell ar
ról, hogy minden magyar ember gazdasági
lag és szellemileg is függetlenné legyen. 
(Hosszantartó taps és éljenzés.) A magyar
ság ujjáteremtéséhez uj erőket kell számba- 
venni és nem elégedhetünk meg a régi fel
fogás szerinti magvar erők összefogásával.

— Hol keressük ezeket ? Keressük a ma
gyar mágnáatáraadalomban is, mert abban ia 
vannak értékes, harcolni, áldozni tudó em

berek, keressük a magyar történelmi osztály 
széles rétegeiben, de tovább kell mennünk, 
keressük ezeket az értékeket húsz év tapasz
talatai alapján a magyar falvakban, ahol a 
magyar erő szunnyad : a magyar parasztság 
között. Keressük a városok polgársága között 
és keressük a nincstelen magyar munkások 
között, mert ezek lelkét is megtanultuk meg
becsülni. (Helyeslés és taps.)

— Tudom azt — mondotta a továbbiak so
rán —, hogy vannak olyan kísérletek, ame
lyek a visszacsatolt Felvidéken uj pártcao- 
portokat akarnak szervezni és vannak olya
nok, akik azt hiszik, hogy az esetleges jö
vendő választásokban még babér nyílhat is
meretlen pártvezéreknek, akik majd jönnek, 
látnak és győznek. Ni unk nem lehet jönni, 
látni és győzni, mert náluDk a múltban kel
lett győzni tudni. (Ügy van I Úgy van I He
lyeslés és tsps)

Aki itt a múltban nem tudott győzni, nyu
godjék meg, kár minden kísérletért.

Jaross Andor miniszter ezután megemlé
kezett a Magyar É'et Mozgalomról és kije
lentette, hogy a mozgalom célkitűzéseiben 
és progjamjában azonos az Egyesült Magyar 
Párt célkitűzéseivel és programjával.

Teleky Pál gróf miniszterelnök személyé
ről szólva rámutatott azokra az érdemekre, 
amelyeket a mioiszterelnök a Felvidék visz- 
szaszerzése körül szerzett.

— Vannak bizonyos politikai törekvések 
— mondotta ezzel kapcsolatban —, amelyek 
azért, mert mi felvidékiek — és én magam 
is — lerántottam a leplet a felvidéki zsidó
ság (Le velük I) nagy többségének szereplé
séről, szeretnének a politikai arénából eltá
volítani. (Ellentmondásod. A közönség hosz- 
szasan ünnepi J»ross Andcr min:sztert.) A 
magyar politikai életben nem egyszer fordult 
elő, hogy ily módon sikerült politikusokat 
elkedvteleniteni és az élről eltávolítani Azok 
a támadások azoobar, amelyek a legutóbbi 
időben is személyem ellen irányultak, a fel
vidéki magyarság zárótüzében összeomlottak. 
Most a személyemmel kapcsolatos intézmény 
megszüntetése révén akarnak engem valami
lyen formában süllyesztőbe juttatni. Jellemző 
erre, hogy az elmúlt napokban, amikor a 
miniszterelnök úrral egy általános kérdésben 
folytattam megbeszélést, azt a hirt terjesz
tették el, hogy a miniszterelnökkel a felvi
déki minisztérium felszámolásáról beszéltem. 
(Derültség.) Etek a jó urak nem gondoltak 
arra, hogy a miniszterelnök néhány héttel 
ezelőtt elmondott programjában részletesen 
indokolta, hogy miért van szükség erre az 
intézményre. A vágy azonban, hogy eltűnjek 
a miniszteri székből olyan nagy, hogy a de
rék zsidó liberális sajtó úgy tálalta a nagy
közönség elé ezt a megbeszélést, mintha a 
felvidéki minisztérium már meg is szűnt 
volna.

— Először is felvidéki minisztérium tulaj
donképpen nincs, hanem van egy tárcanél
küli felvidéki miniszter (Hosszantartó éljen
zés.), aki lemondott a kormányban és a 
mostani kormányban 8zt a feladatot kapta, 
hogy tanácsaival és a felvidéki párt kíván
ságainak tolmácsolásával szolgálja a csonka 
hazába beillesztendő visszacsatolt felvidéki 
magyarság problémáit, ezt a munkát én 
mint ennek a munkának szolgája, még nem 
végeztem el, ezt egyébbként Ti magatok ia 
láthatjátok.

A miniszter ezután részletesen ismertette 
a már megoldott és még megoldásra váró 
felvidéki problémákat.

— A jövőben meg akarjuk tisztítani — 
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mondotta — s magyar életet olyanoktól, 
akik csak úgy hirtelenében mázolták át ma*  
gukat piros-fehér-zöldre. (Nigy tetszés.)

— A frontharcosság még nem érdem. 
Aki a világháborúban négy évig harcolt, an
nak még húsz évig velünk is harcolnia kel
lett. Lehet valakinek a mellén akármilyen 
nagv medália, ha húsz éven át nem érdé 
melte ki a mi külön med diánkat, akkor ma 
csak a harmadik sorba álljon.

Foglalkozott ezután a miniszter a közép
európai helyzettel.

— Amikor a szlovákság a maga önálló 
sági törekvéseit kívánja szolgálni jelenlegi 
területén, ezt nem kívánjuk vizsgálni. Min
denki, nemcsak ember, nemcsak kÖ2Ü'et, ha
nem egy nemzet ia, a saját sorsának ková
csa. A szlovákoknak is meg kell, hogy adas 
aék az a jog. De mi ugyanakkor amikor 
élénk figyelemmel kísérjük a szomszédunk
ban lezajló fejleményeket, rajta tartjuk a

Léva magyarságának bensőséges márciusi ünnepe
A felszabadu ás utáni első március 15 ét 

büszke örömtő; sugárzó lélekkel ünnepelte 
Léva magyarsága Üjnep’őbe öltözött az 
egész város, zászlók és magyar színek vi
rultak mindenfelé, hz üzletek sjtajsit nem 
nyitották ki és a műhelyeket is ünnepi csend 
Ülte meg.

Este fényárban tündöklött az egész város, 
mindenki felgyújtotta ablakában az öröm 
lángját. A krónikás feljegyezte, hogy 1848. 
március lG*án  Lóvá város piacán Boron- 
kay alispán méltatta a nagy nap eseményei- 
nek jelentőségét és este kivilágították a vá
rost. A lévai magyarság azóta mindég meg
ünnepelte ezt a dm pót. A Btch-korszakban 
éa a húszéves cseh-korszakban csak lélekben 
ünnepelhetett, annál eiementansabb erővel 
tört ki most a lelkesedés lángja A márciusi 
hóesés, a természet téli képe mintha azt 
szimbolizálta volna, hogy most ke?d csak 
nyílni a magyarok igazi tavasza. M ircius 
Idusának Únnep'ésén reménykedő, boldog 
örömmel szállt az Ur zsámolyához a magyar 
fohász, mert ezen a napon a történetiró uj 
fejezet Írásához fogott . . .

Hajnali hat ('rikor Lakatos Gyu'a cigány
zenekara eutón járta be a várost és zenés 
ébresztő*,  adott.

Reggel kilenc órakor az összes hitfeleke- 
zetek templomaiban istentiszteletek nyitották 
meg az ünnepélyek sorát. A templomokban 
a hatóságok, a hadsereg, a rendőrség stb. 
képviselői is megjelentek. Azután az iskolák 
háziüonepélyei zajlottak le. A magyar isko
lákra is rákényszeritett cseh állami és nem
zeti ünnepsk nyomasztó hangulatai után a 
magyar gyormnklélek is minden gátlástól 
felszabadultan merülhetett el az uj élmények 
bői áradó nemzeti érzésekben.

A zárdái leányiskola báziünnepélyére zsú
folásig megtelt az intézet tornaterme. Szü
lők, a társadalmi és közélet vezetői gyönyör 
ködtek a különböző évjáratú leányifjuság 
kedves produkcióiban, amelyek megrende
zésében az irgalmas nővérek olyan nagy mes
terek. A cseh uralomnrk nem is volt ked
vence a lévai zárda. Az óvó aranyos kis 
csöppségei alkalmi műsorukban mint valami 
magyarruhás, ragyogó, eleven nippek szere
peltek. Egyébként túlnyomórészt sziopompás 
magyarruhákst viseltek a szereplők. Az elemi 
első osztály növendékeinek párbeszéde nagy 
nevelőhatást jelentett. Csics A , Seilárd K. 
kedves szavalatokkal szerepeltek. Horatsik J., 
Scbuszta V., Mózes E., S pos I, Letocha K. 
és Hindi M. magyar tánca igen hatásos volt. 
A polgaristák már nehezebb szavalatokkal 
és zeneszámokkal léptek fel. Schuszta V. és 
Sípos 1 négykezese Brahms Magyar táncá
nak, továbbá Vicék V. Nscke Rákóczi-indu*  
lójánák zongorán való előadása szép telje
sítmény volt. Lakatos Zs, Rsschmann V., 
Csörgei M., Bottka M., MorvayE, Varannay 
K. alkalmi költeményeket szavaltak tetszés 
mellett. Igen hatásos volt Ábrányi Emilnek 
„Mi a haza ?*  c. melodrámája Széli K. (sza

szemünket a Szlovákiában és Kárpátijában 
maradt magyarok sorsán, (Ugv van 1 ügy 
van I Éljenzés és taps.) súlyos hibának te
kinteném azt, ha az odaáii kormányzat nem 
az erkölcsi igazság, hanem a nemzetek mö
gött álló politikai erő mérlegén keresztül 
akarná az ott lakó nemzetek sorsát mére
tezni.

Legyenek megnyugodva pozsonyi, nyitni, 
eperjesi és nagysző ősi testvéreink: soha 
nem szücünk meg rájuk gondolni, érdekük
ben beszélni és hs kell, érdekükben csele
kedni (Tombo'ó taps és éljenzés.)

Beszéde végén a miniszter mégegyszer 
köszönetét mondott a felvidéki magyarság
nak és köszöntötte a megválasztott uj párt
vezetőség tagjait.

A miniszter beszédéért Msjthényi László 
báró mondott köszönetét, majd R ivay István 
gróf ügyvezető-elnök szólalt fel újból és a 
gyűlés a Himnusszal véget ért.

valat) Kouki É (zongorakiséret) előadá
sában. Az ünnepély szónoka, Kern Mária, 
lelkesedéssel beszélt a nagy napról. A ma
gyar imák: Himnusz, Hiszekegy és Szózat 
emelte a magyar lelkeket.

*
A békéscsabai r. kát. el. népiskola tanu'ói 

a felvidéki részek felszabadulása felett ér
zett örömükben és lelkesedésükben Ványa 
Viímo*  igazgatójuk — lévai földiok — indít- 
ványara elhatározták, hogy a lévai áll. e emi 
iskolának sajátkezüleg varrott és hímzett 
zászlót adoak E zászló ünnepéivel felava
tása az áll. el iskola márc ui 15-iki ünne
pélyén fojt le a tanítóképző tornatermében. 
A zászlóanyai tisztet Magyary-Kossá Abdámé 
szociális megbízott vállalta, aki gyönyörűen 
hímzett szalaggal díszítette fel a zászlót. 
Ugyanakkor avatták fel az iskola másik zász
laját is, amelyet a budapesti tanítótestület 
küldött az iskolának, amely tan'estületben 
számos Lóván végzett tanító foglal helyet. 
Ezt a zászlót dr- Bólémmá Jánosáé díszí
tette fel hímzett, jelmondatos szalagga . Az 
ünnepély minden szavalata, dala és jelenetei 
a tantestület eredményes munkájának bizo
nyítéka. Korentsy Sindor, az iskola igazga
tója alkalmi beszéde során megnyi'atkozásra 
kérte fel jelenlévő volt tanárját, K iek Jjnő 
tanítóképzői igazgatót, aki megindulva éa a 
felidézett emlékek hatásától elérzékenyülve 
odaadó és hűséges magyar hazaszeretetre 
buzdította a jelenlévőket. Felemlítette, hogy 
a kifüggesztett Köveskuthy-zászló alatt — 
melynek körirata : „Légy mindig jó magyar!*  
— ünnepelték húsz év előtt utoljára március 
idusát, de az ünnepélyt nem fejezhették be, 
mert a cseh bitorlók szétkergették őket.

*
A Lévai Kereskedelmi Csarnok a Kaszinó 

termében ünnepelte meg márc. lő ét. Az ün
nepélyen a kereskedők és iparosok nagy 
számban vettek részt. A Himnusz eléneklése 
után Ksrn Oszkár, a Csarnok elnöke mon
dott lelkeshangu megnyitót.

A mai nap nem csak ünneplésre, hanem 
szent elkö'elezésre is késztet — mondotta 
többek között — a boldogabb magyar jövő 
kiépítésének munkaszeretetére. Vároiunk és 
hazánk csak a tisztességes kereskedelem és 
becsületos ipar fejlesztésétől és a mi szor
galmas munkánktól várhstja jövőjének jobbra- 
fordulását. Fogadjuk meg a mai napon, hogy 
amit a magyar agy, a magyar szellem ti a 
magyar akarat teremteni képes, azt mind 
városunk és uemzelünk javára fogjuk for
dítani.

Dr. Balkányi Kálmán, az OMKE (Országos 
Magyar Kereskedelmi Eíyesülés) igazgatója 
tartotta meg ezután ünnepi beszédét.

Nádor Janó, az OMKE titkára a márciusi 
ifjak példáját követni hivatott, képzelt ma
gyar kereskedő-ifjakról és azok feladatairól 
beszélt, hangoztatva, hogy az ifjúság lelke
sedésének és agilitásának az idősebbek hig
gadtságával és tapasztalataival kapcsolatban 
kell érvényesülnie.

Gutmann János ipartársulati elnök az ipa

rostársadalom meleg érze'meinek és a haza 
érdekében kifejtendő muokakészségének adott 
tetszéssel fogadott kifejezést. Az ünnepélyt 
a Siózattal fejezték be.

*
Dá'után fél háromkor a dohánybeváltó 

munkásság*  a telep tágas étkezőjében gyűlt 
egybe, hogy a szürke hétköznapokból kiemel
kedve ünuepet üijóu. Ahogy a tarembe lé
pünk, mindjárt egy szép magyar zászló ra
gadja meg szemeinket a következő felírással: 
„A hazatérés emlékére a lévai m kir. do
hánybeváltó-hivatalnak — a budapesti m. kir. 
dohánybeváltó- hivalai".

Zászlót kü dött a pesti beváltó a lévainak, 
hogy ezzel is még szorosabbá fűzze az ejyü- 
vétartozásnak szent érzésé'. As emelveny 
előtt fából faragott angyalos nagy nemzeti 
címerünket cserkészek feszes vigyázzban őr
zik s magyar ruhás és a Dolgozó Lányok 
egyenruhás ciopoitját látjui, amint egy, a 
dohánygyári munkások lelkesedéséből és fil
léreiből készü t másik nemzeti zászlót, a sa
ját munkas-zászlójutat veszik boldogan körül.

Az a ispán képv sóletében megjelent dr. 
Gaspircz Bá<a vrm. főjegyző, ott volt Ma- 
darassy József vámhivatali főtiszt, a rendőr
ség részéröl dr. Kocsisa Bála fogalmazó és 
a dohánybeváltó veze ősége. A magyar Hi
szekegy eiéneklése után Murányi Ödön, 
a beváltó-hivatal felügyelője fejtette ki szép 
oeszédb n a húszéves rabság után az első 
szabadon ücn'pehető március idusának je
lentőségét, amey örömüonephez a pesti be
váltó hivatalnak összes tisztviselői és mun
kásai testvéri együttérzésüket, örömti^t és 
«zereteteitiket kü dik e szép zászlóval Ünne
pélyesen fogadjuk — mondja a szónok —, 
nogy ez a zász'ó örökké itt fog már lengeni 
ezen az épületen, ahonnan senki el nem tá
volíthatja. Fogadjuk és valóra is váltjuk, 
hogy ezt a trikó óit rövidesen a Kárpátok 
bércein, az ezeréves határainkon lengetheti 
majd a magvar feltámadás tavaszi szellője.

Mászáros I onka muakásleány Petőfi „Élet 
vagy halai*  című versét szavalta el megle
pően szép előadásban. A munkások zászló
jára Német litvánná kötötte fel a szalagot 
„Örökké hűek maradunk hozzá*  fogadalom
mal. A Himnusz hangjaival záródott a baleő 
Ünnepség Zászló alatt felvonult a munkás
ság vezetőivel együtt a Koisuth Lxjos térre 
s az ott lezajlott ünnepség után úgy a mun
kások, mint a tisztviselői kar koszorút he
lyezett a szabadságharcban elesettek emlék
művére a temetőben.

*

As ország-zászló előtt 
délután öt órakor kezdődött meg a polgár
ság ünnepélye Egymás után vonultak tel 
testületileg a hadirokkantak, a frontharcosok, 
a Pa'may-caoport, a leventék, a cserkészek, 
az Egyesüt Magysr Part, a testületek kül
döttségei, az iako ák növendékei zárt Borok
ban. Az összss hivatalok tisztviselői karát ia 

ott láttuk A hideg, havas téli idő ellenére 
ezrekre menő közönség foglalt helyet az or- 
szájzászló körül, hogy megünnepelje a fel
szabadulás utáni első nemzeti ünnepet. A 
természet hideget árasztott, de az ünneplő 
magyar lelkekben forró tűz lobogott.

Az ünnepélyt az országoshirü Lávái Dalárda 
vegyeskara nyitotta meg. Hickmann István 
országos karigazgató vezetésével a Himnuszt 
intonálta szivbemarkoló művészi szépséggel. 
Majd Gilgóczy Imre V. oszt. gitn. tanuló a 
Talpra magyart szavalta el izzó lelkesedés
sel és lendülettel.

Azután dr. Korpás László mondotta el 
ünnepi beszédet:

„Alázatos lélekkel, hálál.ít szívvel borulok 
le a Magyarok Istene szent színe előtt — 
kezdte beszédét —, hogy erre a népre, a 
múltnak hosszú büuhödóse után hozott „vi- 
gabb esztendőt.*  A mi fölszabadításunkkal 
megcsillogtatta előttünk isteni kegyelmét, uj 
hitet, reménységet adott a mégboldogabb és 
beteljesült magyar jövendő türelmes várásá- 
hoz. Összejöttünk, hogy emlékezetünkben fel
idézzük a 48 as márciusi ifjak izzó nemzeti 
szellemét, hogy lerójjuk irántuk hálánkat éa 
ugyanakkor példát vegyünk, erőt merítsünk 
ebből az izzó nemzeti, márciusi szellemből.



BARS 3
1848 I Akkor is éppen rügyeitek ■ fák, 

zöld bársonyt öltött • rát. A természet ta
vasza összeesett sz eszmék kikeletével. A 
szivekben is ujongott, virágzott minden. Az 
ajkakról pedig ellenállhatatlan, egyhangú lel 
kesedéssel zúgott fel a kiáltás: „Éljen a 
magyar szabadság 1“ — Miben volt a leg
erősebb ez a 48 as márciusi sze lem ? Ab
ban, hogy megérezte azt, hogy eljött a leg
alkalmasabb idő, hogy elveit bátran, ellen
állhatatlanul kimondja, — megérezte: „Itt 
az idő, most vagy soha I”

Eső volt a szava a forradalom piacán és 
elsőnek mondta ki a jelszót: „Legyen aza 
badtág 1“

A holtak feltámadásának napja eljött. A 
századoktól eltemetett nemzetdicsöség a a 
börtönben tartott azabadaágérzet voltak a ha
lottak. A márcusi szellem föllámasztotte.

A magyar nemzet ismét dicső és szabad 
lett. Magyar hang, magyar nemzeti szín, 
magyar érzelem minden ajkon, minden lo
bogón, minden kebelben Irtó háborút hirdet 
minden hiúságnak. Az embert nem a ruha 
teszi többé, hanem ami a keblén belül van. 
Mindenkinek annyi az értéke, mint amennyit 
a haza elölt ér. A sajtószabadságot nem 
használja önző, személyeskedést célokra. 
Szent és isteni előtte mioden. aminek a neve 
„szabadság!“ Jelszava a „béke, egyenlőség 
és szabadság.11 Különbséget ember és ember 
között csak a jellem és becaü'et tisztasága 
tesz. Vége az osztálygyülöletnek. Mindenkit 
oltalma alá vesz, aki elnyomott, üldözött és 
méltatlanul bántalmazott.

Az elmúltakról semmi szemrehányás. Már
cius 15-én az egész hsza újjászületett, vele 
együtt minden egyes hazafi. Megszületett a 
szó nemes értelmében vett „egyenlőség, sza
badság, testvériség I*

19181 B ‘következett mindennek sz ellen
téte. Az egyenlőséget hangoztató forradalom, 
amely minden volt, csak éppen egyenlőség 
nem. a mostoha testvériség, vagy éppen vak 
gyűlölködés szollemébrn megöke a szabad
ságot. Ernák eredményét éppen mi éreztük 
elsősorban, hazánktól annak idején elszaki 
tott magyarok. Ha erről a huss évről nem 
szólok, uyy érzem, a hallgatásban benne van 
minden keserűségünk.

így jött el az 1938. év. Ez nekünk, ide' 
gén uralom alól felszabadult magyaroknak 
valahogy olyan hasonló mindahoz, amit a 
48 as márciusi szellemtől mondottam. 1938- 
ban mi is megéreztük, hogy „itt az idő, 
most vagy soha 1“ Akkor ellenállhatatlanul 
zúgott fal a kiáltás: „É jen a magyar sza
badság 1“ 1848 március 15 én feltámad: a 
magyar szabadság, a századoktól eltemetett 
nemzeti dicsőség és a börtönben tartott sza
badság-érzet. 1938. év Halottak napja el
hozta a mi felszabadulásunkat ia, ismét sza
bad lett az eddig keblünkbezárt magyar 
szabadság-érzet. Ugyanúgy, mint 48 bán, iá
mét előtört a magyar hang, a magyír szin, 
■ magyar érzelem minden ajkon, minden 
lobogón, minden magyar kebelben.

Én szentül hiszem, nem véletlen az, hogy 

a márciusi szellem ma, 91 év után olyan 
meggyőzően és lenyűgözően időszerű ismét. 
Hiszen mi az 1848-aa évhez hasonló lelki 
rabságból szabadultunk fel. Ezért van az, 
hogy a márciusi pontok szinte törvénysze
rűséggel megismétlődne k. Igazán boldog és 
büszke lehet az a nép, amelyik ilyen dicső 
szellemiséget mondhat magáénak, mint a 
48-as márciusi szellem volt. Ez elsősorban 
a nemzet ifjú nemzedékének szól, dicső ősök 
késői unokáinak. Ezért kérem elsősorban is 
az itt összegyűlt ifjú nemzedéket, hogy le
gyen büszke arra és hálás azért a sorsnak, 
hogy őt az Isten magyarnak teremtette. Ta
nulja meg azt, hogy rendeltetés és hivatás 
magyarnak lenni, jegyezze meg jól, hogy az 
ö nemzete évszázadokon keresztül vérzett 
más nemzetek kultúrájának védelmében, je
gyezze meg jól, amit a magyar nép nemzeti 
imádsága is kimond, hogy „megbünhődte 
már e nép a múltat és Jivendő:“. Vésse jól 
a szivébe, hogy magyarnak lenni „testvéri- 
aéget*  jelent, minden magyart nemzettest
vérének tekinteni, jelenti a szó nemes értel
mében vett „egyenlőséget11, hogy minden 

magyar annyit ér, amennyit a hazájának 
használni tud

Érezzük át mindnyájan a 48-as izzó már 
ciusi szellemet, tanuljuk meg ebből egymás
nak igazán testvérei lenni, egymást igazán 
megbectü'ni, hogy édes Magyar Hazánknak 
úgy mint akkor, úgy most is és mindenkor 
szüksége van a magyar hazaszeretetre, mert 
a haza boldogsága a mi bo’dogsá.'unk, a 
nemzet szabadsága a mi szabagságunk Ha 
ez meglesz — és éppen erre tanit minket 
március iduss —, akkor meg lesz minden 
magyarok álma, a srentistváni Nsgymagyar- 
ország I

A mélyhatásu beszéd után a Lévai Da
lárda a Srózatot, majd az állami polgári iskola 
ötszáz tagú énekkara Tóth Ká'mán tanár ve
zetésével a Rákóczi indulót énekelte. Az 
énekkarnak ez volt az első nyilvános sze
replése ; pompás összhangjával, fegyelmezett
ségével és én rkkészségével meglepte a 
közönséget.

Ezután zárt sorokba fejlődött a közönség, 
az iskolák növendékei a Háti ut kétoldalún 
álltak fel lampionokkal éa megindu't a fák
lyás menet a temető felé. E öl lovasok, utána 
Lakatos Gjula zenekara, amelyhez erre az 
alkalomra egyesüllek a többi lévai cigány
zenészek is. Egész utón htzaliss darabokat 
játszottak. A menet élén Nagy Bódog ezre
des, vármegyei katonsi parancsnok, Koczor 
Gyula főispán és Protopovics alezredes éa a 
varos vezetősége haladt.

A temetőben.
A szabadságharc hőseinek síremlékénél s 

Lévai D dárda a magyar Hiszekegyet éne
kelte, majd Szobi Endre ezalkalomra irt 
hazafias ódáját szavalta el. Alaksza Ambrus 
gimo. tanár mélyenjáró gondolatokkal telt 
beszédben méltatta az Uonrp jelentőségét és 
kiemelte, hogy a magyar nemzetnek katona- 
mmzetté kell alaku'nia. hogyha visszaakarja 
szerezni a szentistváni Magyarország határait. 
A város közönségének koszorúját ezután 
Hulley János helyettes polgármester helyezte 
el az obeliszken.

Az ünnep ük ezután a világháború hősei
nek emlékéhez vonu'tak, itt Miklóssy Béla 
hadirokkant tette le a koszorút, a katonai 
temetőben a Pámay-hősökről is megemlé
keztek, itt Tömörkényi Gyula helyezte el a 
koszorút.

A társasvs csora.
Láván a márc 15 iki ünnepélyeket mindég 

a hagyományos társasvacsora fejezte be. ezt 
a régi szokást tartolta meg most is a rende
zőség. A vacsora a Kst. Körben folyt le és 
ott számos pohárköszöntő hangzott el Koczor 
Gyula főispán a Kormányzó ür Ö'öméltó- 
ságát éltette. Nagy Bódog ezredet, várme
gyei katonai parancsnok felszólalásában nagy 
elismeréssel emlékezett meg az ünnepély 
fegyelmezett lefolyásáról. Már a felszabadu
láskor történt bevonulás idejében alkalma 
volt meggyőződést szerezni Barsmegye 
népének hazafiasságáról és fegyelmezettsé
gérő1, azért magasabb parancsnokságától 
önként kérte idehelyezését (A polgárság kö
rében a hadsereg képviselőinek részvétele az 
ünnepélyen nagyon kellemea benyomást kel 
tett, a vármegyei parancsnokot felszólalása 
után lelkes ünneplésben részesítették) Klain 
Ödön polgármester Koczor főispánra, Sáska 
alispánra és Mailáth főszolgabiróra mondott 
pohárköszöntőt. Sáska alispán a magyar 
összefogást és megértést, báró Majthényi 
László a most előnyomuló honvédeinket 
éltette. Miklóssy Béla a HONSz nevében a 
48-as honvédekről emlékezett, majd Schubert 
Tódor kulturmunkásságát emelte ki. Schubert 
Tódor válaszában Nagy Bódog ezredes be
szédére is kitérve a fegyelmet a lévai iparo
sok és kisgazdák magatartásának tulajdonítja. 
Túri-Nagy János a Pálmay-hősökről, Kern 
Oszkár a lévai piaristák hazafias neveléséről 
emlékezett. Magyary-Kossá Alsdárné köszö
netét mondott a lévai hölgyeknek a „Magyar 
a magyarért*  mozgalom iránt tacusitott 
megértésért és támogatásért. Hangoztatta, 
hogy a nőknek is ki keli venni részüket most 
a nemzetépitö munkából. Becsa Béla a mun
kásság nevében köszönetét mondott báró 
Majthényi Lászlónak a munkásság felkarolá
sáért s nagy helyeslés közepette megállapi-

Bori visszatért
Irta : FÉJA TIBOR

Ismét visszatért édesanyjához Magyaror
szághoz, Hontvármegye egyik legrégibb köz
sége az ősi székely település, Bori. Neve 
már a XIII. századbeli okiratokban előfor
dult A csehek ellen már évszázadok előtt 
harcoltak. Márton fia Miklós 1275-ben tzért 
kapta meg IV. Lászlótól a Bourry (Bori) ha
tárt, mert vitézül harcolt a cseh 0.tokár el
len. Libárdy, Szondy két apródjának egyike 
borii származátu volt. Minden időkben derék 
hazafiakat adtak a magyar hazának. 1919- 
ben puskalűzzel fogadták a cseh legionistá- 
kat. Bori már ekkor tiltakozott Trianon el
len. Messzire visszhangzottak ezek a puska
lövések, tiltakozásul az akkori magyar hall
gatás sötét éjszakájában Harcukat a húsz
éves rabigában és a bécsi döntés utáni idők
ben már ismerik lapunk olvasói. Bori min
dig egyhangú, magyar listát választolt. A 
borii szlovt k iskola tanulóbiánv miatt magá
tól szűnt meg. Az Ozsvaldok, Kovácsok, Ka
csok, Majyariak, Horváthok, Dálnokyak ne
vét ma már mindenütt ismerik. Hogy mit 
éreztek ezek, midőn Láva, Kiskér, Csánk, 
Varsáoy, Fegyvernek, Vámoslsdány magvar 
lett: csak ők nem, azt leírni nem lehe’. Da 
nem csüggedtek, hittek és reméltek. Bíztak 
vezérük, Jsross Andor Ígéretében: hogy 
viszszatérnek a hazához és megszületett a 
szállóige:

Bori, Szántó, Magyarad,
Magyar volt éa az marad 1

Bori és Magyarad vágya már beteljesült 
március 14 én. Boldogan száguldottunk autón 

tolta hogy a munkásság is a magyar haza 
szolgálatára áll. Dr. Boleman Jánosné 
Magyary Kossáné felszólalására válaszolt, majd 
Heclmann István a magyar feltámadásba 
vetett bitét tolmácsolta.

Baraendréden.
A Széchényi Magyar Ku'lur Egyesület 

barsendrédi csoportjának rendezéaébsn a 
község lakossága lelkesen ünnepelte a ma
gyar szab-dság nagy napját

Előestéjén minden ablak ki volt világítva, 
fáklyás menetben vonultak ki az iskolá
sok, a leventék és a frontharcosok a lakosok 
nagy tömegével — lelkes dalokat énekelve — 
a temetőbe « ott a kis Valtovics Laci imája, 
Varga Aranka és Macák Sándor szavalatai, a 
férfi dalárda éneke és Beluch Imre ig. tanító 
beszéde kíséretében megkoszorúzták a nagy- 
sallói csatában elesett honvédek sírját.

Az ünnepi istentisztelet fényét a vegyeskar 
emelte, mely után a ku’lurteremben a 
Hiszekegy és Himnusz eléneklésével ünnepély 
kezdődött, amelyen a gyermekek, majd a 
vegyesksr szavalókórusa hazafias darabokat 
adtak elő, Valézy 1 onka, Nehéz Adi. Koncz 
Ernő hatásosan verseket mondtak, Németh 
Lajos levente lendülettel szavalta el Petőfi: 
„Nemzeti dal*-át,  amit azután a férfikar éne
kelt. Beluch Sárika szivet-lelket megindító 
érzések közt szavalta el Szabolcska: „A 
hazaszeretetről*  című versét. Az ünnep je
lentőségét Beluch Imre méltatta. Befejezésül 
a férfikar a „Szózat*-ot  énekelte.

Oroszkán.
Az oroszkai Széchényi M. K. E. 14 én este 

emlékünnepet rendezett, amelyen Szomolányi 
József lévai gimn. tanár lélekemelő beszédet 
mondott. Ugyancsak a lévai gimnázium tanu
lója Galgóczy Imre szavalta a „Talpra ma
gyart.*  Mély gondolatokban gazdag előadást 
tartott Antal József ig tan. is. A „Mi a 
haza" című melodrámát Brellos József adta 
elő színvonalasan, akit Heydrich Károlyné 
kisért zongorán nagy zeneérzékkel. A leven
ték részéről Molnár Lajos szavalása tetszést 
nyert. Még Razsnyó Ernő aratott sikert az 
„Ének az 1919-böl“ cimű vers elszavalása- 
val. A Stibal Károly által betanított dalárda 
kifogástalanul énekelte a Himnuszt, Szózatot 
és a Hiszekegyet.
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Bori felé. A hitáron már ott állt a diadal
kapu, ds alatta méa cs'h csendőrök álltak. 
M illettük ott volt Horváth László bátyám, 
karddal az o’dalán, magyar trikolórral a ke
zében Minden éjjel m«pyar záaz'ót tűzött a 
borii határbn, hocy figyelmeztesse a falut: 
Jörünk. 22 ho'das bérletet hagyott olt, 
számú tetősben éh, csak éjjslenkint lopódzott 
be néhányszor családjához. Megfogadta, hogy 
nem nyugszik mig Bori nem lesz magyar. 
Könnyes szemekkel várta most vágya telje
sülésének utolsó pillanatait.

12 óra. Sisovsky szlovák törzskipitány je
lentkezik Sjdró alezredesnél, a magyar csa
pat parancsnokánál: Alezredes ur alássan 
jelentem, parancsolj bevonulni. A csehek ha 
tárkunyhója kiiiiü t. A cseh csendőrök meg
indultak Szántó felé, utánuk a magyar oldal- 
véd, A diadalkepunál Ksce László vezetésé
vel a borii frontharcosok várták a mngyar 
csapatoka'. Sodró akzredes kiadta a párán 
csőt és megindultak a honvédek Bori fe é. 
Követték őket a hatóságok képviselői és 
Léva notabiliiássi : Sáska Dezső alispán, 
Mailáth László főszo’gabiró. báró Mijthényi 
Lászli az Egyesüt Magyar Part megyei el
nöke, Dr Nagy Béla megyei főügyész, Dr 
Kmoskó Bála m. fair, közjegyző, Vargha 
Imre SzMKE titkár. O.t volt a Magyar a 
Magyarért vezetősége a szeretet csomagok
kal. Utánuk voouUk be a biskéri leventék, 
sok százan Láváról és a környékérő1, hogy 
mégegyszer lássák, átéljék azt a nagy bol
dogságot: az újra magyarrá levést.

D; ott voltak Szán ó síró polgáraitól is 
sokan. Átkozva mos oha sorsukat és okozó
ját Horák bérlőt, aki miatt Siántó még most 
sem térhetett vissza. J llemző Szántó mai 
helyzetére, hogy Szlovákiával egyetlen, ősz
szel járhatatlan vicinális ut köti ötsze. Ezen 
is csak úgy közlekedhetnek, hl a magyar 
hatóságok megengedik, mivel az ut hidja 
magyar kézen van. Tehát Horák ur rosszul 
számitott és egyedül fogyaszthatja majd el 
a szántói vizet.

A katonaság és a tömeg énekszóval vo
nult Bori felé. Már messziről látszott az 
Ozsvald kúria, amelynek gazdája az Egye
sült Magyar Part helyi elnöke és a kö2ség 
bírája, aki húsz évig diadalmasan vezette 
győzelemre itt a magyar egység zászlaját. 
A falu lobogó díszbe öltözött. A református 
templom torryán büszkén lobogott a selyem 
magyar trikolór. Az egész falu a község 
háza előtt gyülekezett. Csak aki járni mm 
bírt, maradt otthon. Ac egyik abiakból öreg 
asszony nézett ki. Szól'anu1, könnyek pereg
tek arcán. A mi szemeink is nedvesek let
tek. Mennyi örömet, mennyi vágyteljesülést 
fejezett ki ez a könnybe fulladt szótlanság. 
Száz szónoklatnál többet beszélt ez a jele
net. Egy másik házból öreg ember topogott 
elő, munkától kérges keze reszketett midőn 
végigaimitott egy honvéden. Igazán magyar 
maga, nem is akarom hioni. htenem, köszö
nöm Nsked, hogy engedted ezt megélni 1 A 
községháza előtt leírhatatlan lelkesedés fo
gadta a msgyar honvédeket. Szem nem ma
radt szárazon és pillanatok alatt tört az ég 
felé a magyar imádság.

A bevonu'ó magyar csapatot először Kacz 
Márton üdvözölte verssel, majdpedig Kacz 
László tanitó beszélt a frontharcosok nevé
ben. Kifejtette, hogy csak a magyarok Iite- 
nében vetett törhetetlen hit tartotta bennünk 
a lelket. Remélték, hitték és tudták, hogy 
bánat után öröm, rabság után szabadság 
következik. Utáoa Kovács Károly reformá
tus lelkész beszélt, kit hiába akartak három
szor is k utasítani a csehek, nem engedett 
az erőszaknak sem, nem hagyta ott népét. 
Lelkes szavakkal ecsetelte, hogy hasztalan 
vitték a boriakat Havára, Lipótvárra, hiába 
akartak lakatot tenni a szánkra, mindig bíz
tunk és hirdettük a magyar igazságot. Tő
lünk északra, délre, keletre és nyugatra 
egyre fogytak a magyar falvak a szláv ten
gerben, de Bori magyarsága ezer éve töret
lenül állt a vártán és igy fog állni a követ
kező ezerben ir. Leírhatatlan lelkesedéssel 
tett hitet a lakósság ezen szavak mellett. 
Hiába ijeszgettek minket, hogy drágább lesz 
a kenyér Magyarországon. Azt mondottuk 
igaz, drágább lesz, mert a magyar haza, 
az édesanyánk adja nekünk. Adjon a ma

gyar haza hetente ciák egy daribka, akár
csak penészes kenyeret is, mi akkor is ki
tartunk mellette. (Úgy van, úgy van, harso
gott a tömeg) E?után a Kormányzó Urunk, 
Jiross Andor és Teleky Pál gróf érdemeit 
ecsetelte, akik Borit, a kis Benjámint viss- 
8zavezették az édesanyához.

U;ána Dr Magyar? Jjnö, Bori Budapestre 
szármázott szülötte éltette a borii virtus 
diadalát a cieh ármány felett. Fa hívta falu- 
balieit, hogy tartsanak ki vezérük Jiross 
Andor mellett, akiben most sem csalatkoz 
tak, mert beváltotta szavát: Bori felszaba
dult. D ilnoky Ernő köszöntötte ezután Sodró 
alezredest és a magyar honvédeket. Ecse
telte a november 10 ke utáni szomorú két
ségbeesett nepokat. Fogadalmat lessünk, 
hogy nem engedjük magunkat szeretett édes
anyánk Magyarország testéről leszakítani. 
Ntm, nem soha / tört fel pereiken át a tö
megből M ndent viaszai S'.ántót viasza! 
Közös Migyar—Lengyel határt! Szállt az 
ág fáié, a Magyarok Istenéhez. Akkor még 
nem tudtuk, hogy oly hamar meghallgatja a 
jó klen.

Oxsva'd Ernő az Enesült Magyar Párt 
nevében üdvözölte a magyar honvadsket és

A lévai honvédujoncok eskütétele
A lévai helyőrség ujonctinak eskütétele 

vasárnap délben történt ünnepélyes keretek 
között » Kossuth Lsjos-téren, az ország
zászló előtt. A hazafias fényes ünnepi aktu
son megjelent Nagy Bódog ezredes, várme
gyei katonai pararcsnok, Léva ál'omts- 
parancsnoka, továbbá Koczor Gyű a főispán
nal az élén a vármegye tisztviselői kira, a 
különböző polgári hatóságok, társadalmi 
egyesületek és egyházak képviselői.

Testületileg vonu'tak ki a lévai és környék
beli frontharcosok és i Pá may csoport is 
Most volt alkalmunk első ízben együtt látni 
Láva és vidékének pompái levente csapatait, 
ia, amelyek nagyszerű magatartása meglepe
tést keltett. A vidékitk fe díszített kerékpá
rokon vonultak be.

Az iskolák növendékei is testületileg je
lentek meg a történelmi j ilentősérű ünnepen, 
amidőn a telszabsdu ás után elsöízben hang
zott fel a magyar katonák ajhAu a magyar 
hazáért való önfeláldozás eeküszavs. A 
helyőrség katonáinak rohamsiaakjait cier- 
Itvelek ékesítették.

A kivonult helyőrséget vezénylő parancs' 
nők megtette jelentését Sodró Sándor alezre' 
dea, zászlóaljparanctnoknak, aki a jelentés átvé
tele után, elhaladt a helyőrség arcéle előtt, 
utána felhangzottak a magyar Hiszekegynek 
imádságos és reménykedő szavai. Ezután 
Reidner László főhadnagy lépatt az ország
zászló alatt felállított emelvényre és mély
hatású lelkesítő beszédet intézett az eskü 
előtt álló újoncokhoz. Figyelmeztette őket ac 
eskü szentségére és az ebből folyó katonai 
kötelességeikre. Kihangsu'yozta beszédében 
annak jelentőségét, hogy nem rég még Léva 
főterét idegen jövevények taposták, ahol ma 
a magyar honvédek esküsznek. Hallják meg 
— mondta — hogy mi hiszünk és bizuok a

Minden felvidéki fiatal Nemzettársunkhoz
Nemzettáraak I
Mi lévai fiatal magyarok még a cseh el

nyomás alatt az Egyesült Magyar Párt ifjú
sági szakosztálya alakulásakor fogadalmat 
tettünk, hogy életünkben legjobb tudásunk 
szerint magyar nemzetünk érdekeit fogjuk 
szogálni. Minden erőnkből dolgozunk pár
tunk célja, az egységes Nagymagyarország 
és az igazi magyar szellemiség diadalra- 
juttáfásáért követve Vezérünket Jaross Andort.

Ez a fogadalom ma is köt bennünket ét 
uj munkára sarkal.

Visszakerültünk Éden hazánkhoz, a cseh 
szuronyok eltűntek, de az igazi magyar 
szellemiség, melyet eddig legteljesebben a 
sokak által tagadott és egyesek által meg

báró Mijthkayi Lászlót, aki fáradhatatlanul 
küzdött a borii igazságért.

Végű S)dró alezredes köszönte meg a 
szívből jövő lelkes fogadtatást. Beszédében 
* magyar-szlovák testvériséget éltette. Fi
gyelmeztette a felszsbsdu ó magyarokat busz 
éves rabságukra, a sok szenvedésre. Ne es
sünk ugyanazon hibába más nyelvű testvé
reinkkel szemben. S)dró alezredes szavai 
mély hatást tettek az egész halgatóságra, 
különösen a szántóiakra, kiknek soraiban 
szlovákok is voltak. Pereikig éltették a ma
gyar-szlovák testvériséget. A kljkeme ő ün
nepség a Himr.usz éneklésével ért véget.

E sután a közisnert magyaros szívélyes
séggel vendégelték meg a honvédeket és a 
megjelenteket. Az Oísvald kúrián a ház 
Nagyasszonya bankettel várta a vendégeket. 
Di jutott vendég minden házba. Msgyar 
nótától vo'.t hangos az egész falu, hisz el
érkezett számukra a feltámadás. A hangu
latot ht még ugym lehetett, fokozták az 
események hírei. Ruéaföld is visszatért. 
Ismét egy darabba' nagyobbodva közeledünk 
a Szent Istváni Nigymagyarország integer 
helyreállt ásához.

nagy magyar jövőben. A magyar katonák 
feladata a azép magyar hegyeket és vö’gye- 
ket visszaszerezni éa a boldog magyar jövőt 
életre kelteni.

M.jd vitéz Kézdy százados, segédtiszt 
olvasta elő az eskümintát.

... Üonepé'vesan esküszünk, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Mik ói Magyarország 
kormányzó urához hűséggel és engedelmes
séggel viseltetünk. Magyarországhoz és alkot
mányához hűek leszünk. .. Esküszünk, hogy 
szent Hazánkért életünk és vérünk feláldo
zásával vitézül éa fegyreresen harcolunk ...

Az eskü elhangzása u'án Sodró alezredes, 
zászlóaljparancsnok intézett lélekbe markoló 
beszédet a felesketett honvédekhez Most, 
hogy már fe eiküdtetek, a m. kir. hadsereg 
tagjaivá fogadlak benneteket — mondotta 
többek között az alezredea — és üdvözöllek 
benneteket a tisztikar és az idöaebb bajtár
sak nevében. Majd figyelmeztette köteleslé
geikre itt 900 lépésnyire a határtól. Buzdító 
beszédében felhívta a katonákat, hogy le
gyenek annak a nagy cialádnak, amelyet a 
hadsereg képvisel, hűséges fiai. Majd a 
magyar történelemből merített pé dákkal 
bizonyította a magyar katona hősiességét és 
azt, hogy a magyar hadsereg mindég helyt 
állt a kötelesiég mezején. Legysnek méltó 
utódai a hői magyar vitézeknek. Végül az 
Isten ádáiát kérte rájuk.

A megható azép ünnepély végén felhang
zott a Himnusz, majd a helyőrség, a frout- 
h arcosok, a Pálmay csoport, a leventék és ■ 
cserkészek diszmenetével nyert befejezést. 
Mind a katonai, mind a polgári alakulatok 
kitűnő magatartása és fegyelmezettsége álta
lános megelégedést és elismerést váltott ki 
mind a parancsnokok, mind a nagyközönség 
körében.

tagadott „felvidékinek4 nevezett szellem kép
visel, még nem jutott diadalra. Est mutatják 
azok a sorozatos méltatlan támadások, 
melyek Vezérünket nap-nsp után érik.

Mindnyájatokat kérünk, kikben az uj ma
gyar szellem él s akik minden becsületes 
nemzethű msgysrban csak a testvéri látjá
tok, tekintet nélkül, hogy milyen hivatás
rendbe tartozik és milyen rangot visel — 
nyújtsatok kezet.

Kezdjen munkába mindenütt Pártunk ifjú
sági szakosztálya, hol minden magyar egy
formán Te és Te. Mutassuk meg gyakorlat
ban mindenkinek, hogy milyen az uj szelle
miség jegyében megvalósult igazi magyar 
testvériség. Kéz a késben álljunk Vezérünk 
Jaross Andor mögött, tudva hogy az Ő győ- 
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zeltne a bennünk élő szellemiség és minden 
igaz magyar győzelme lesz.

A lévai Egyesült Magyar Párt ifjúsági 
srakosztálya nevében :

VARGA IMRE és ifj. HOLLÓ GÉZA.

— ISMERETTERJESZTŐ INGYENES ELŐ
ADÁSOK. A SiMKE és a Magyar a magyar
ért akció által rendezett előadások keretében 
f. hó 20 án, hét'ön este nyo c órai kezdettel 
Sregényügyi törvények és rsndeletek címen 
dr. Kunsági Kálmán székesfővárosi fogalma
zó ; A szegénység problémája címen pedig 
Magyary Kossá Aiadárné, a Magyar a ma
gyarért akció lévai megbízottja tart előadást 
a volt járási hivatal tanácstermében (II eme
let). Belépti dij nincs. A kővetkező előadás
24-én,  pénteken lesz. Eőadói Lukács Sarol
ta a M. V. K E. alelnöke: A szociális gon
dozás és dr. Imre Ilma székesfővárosi szo
ciális előadó : A segélyezettek lélektana. A 
korszerű előadásokra felhívjuk olvasóink fi
gyelmét.

— VÁROSI KÖZGYŰLÉS. A - legutóbbi 
közgyűlés egyes határozatairól a késői időre 
való tekintettel már nem adhattunk tudósí
tást múlt számunkban A közgyűlésen beje
lentették, hogy az első katonát, aki Lévára 
bevonult a felszabadítás alkalmával, vitéz 
Somogyi hadnagyot a város okirattal es arany 
pecsétgyűrűvel tüntette ki, nevét a város 
jegyzőkönyvében megörökítették. A közgyű
lés Mssarykot és Benest megfosztotta lévai 
diszpolgárságától. Az indítványokat, neveze
tesen a hősök emlékének megörökítésére, a 
Ludovika akadémián egy lévai ifjú részére 
alapítványi helynek létesítésére, a Kormányzó 
Úr Őfőméltósága arcképének megfestésére, a 
Simkó-féle lászlómttvei maradékbirtokból a 
város részére száz hold területnek és szesz
gyárnak igénylésére vonatkozó javaslatokat a 
közgyűlés a tanács elé utalta.

— KINEVEZÉS. A hercegprímás Uh'árik 
I ouka endrefalvi tanítónőt, lévai földinket, 
tanügyi érdemeléri igazgatóvá nevezte ki.

— A LÉVAI KÉR. MüNKÁSEGYESÜLET 
évi rendes közgyűlését ma, vasárnap délután 
négy órakor az egyesület székházéban tartja 
meg, amelyre a t. tagokat ezúton bivja meg 
a Vezetőség.

— A LÉVAI KONGREGÁCIÓK LELKI
GYAKORLATA ma, vasárnap este hét óra
kor kezdődik Palotay László jézustársasági 
atya vezetésével. A kongregációk felkérik a 
hívőket, hogy mennél nagyobb számban ve
gyenek részt a lelkigyakorlaton.

— MA SZT. JÓZSEF ÜNNEPÉLY. A férfi 
kongregáció védszentjének, Szt. Józsefnek 
tiszteletére tns dé után négy órai kezdettel 
a Kalb. Körben ünnepélyt rendez. Belépti 
dij nincs.

— LÉGIPOSTÁI BÉLYEGEKET a m. kir. 
posta küldemények bérmentesítésére csak f. 
évi április végéig fogad el. Ezen időponttól 
kezdődően sem bérmentesítésre nem hasz
nálható, sem pedig be nem cserélhető.

— GYÁSZHIR. Dalies Jánoz nyug, gaz
dasági intéző, Barsvármegye törvényhatóságá
nak volt tagja, hosszas betegeskedés után 
az egyik budapesti szanatóriumban, életének 
72. évében elhunyt. A megboldogult az utóbbi 
években Láván élt. A magányos férliu olyan 
gondosan készült a halálra, hogy a lévai Te
metkezési Egyletben előre letétbe helyezte 
temetésének költségét, megírta gyászjelenté
sét, sőt még a neveket is, akik részére 
gyászjelentés küldendő. Fö di maradványait 
Lévára szállították.

— A BUDAPESTI MEZŐGAZDASÁGI KI
ÁLLÍTÁST a közbejött körülmények miatt 
egy héttel, vagyis március 29. — április 3- 
napjaira halasztották e>. A rendezőség kér*  
a kiállításra jelentkezett tenyésztőkei, cége 
két éa intézményeket, hogy kiállítási anyagu
kat csak egy héttel kéisöbb szállítsák majd 
a kiállítási telepre. Hason'óképpen kéri mind
azokat, akik vásárosra, vagy a kiállítás meg
tekintése végett felutazni óhajtottak, hogy 
utazásukat egy héttel halásszák el.

— HA ELSZAKAD A FÉK. E hó 16 án 
este a Báti parton egy katonai fogat féke 
elszakadt és a lovak neki szaladtak egy vil
lanypóznának. As összeütközés olyan heves 
volt, hogy a ló nyomban kiszenvedett, a ko
csin ülő két honvéd közül az egyik súlyo
sabb sérüléseket szenvedett t bevitték a kór
házba, míg társa sértetlenül került ki a sze
rencsétlenségből.

— JÓTÉKONYSÁG. Vörösmarty Mihály 
szives volt 8 kg hurkát és 6 kg töpörtyüt, 
Boldis István 7 kg hurkát volt szives ajándé
kozni a lévai Népkonyha részére, amiért ez
úton mond köszönetét a Vezetőség.
- A KIRÁLYI MAGYAR AUTOMOBIL 

KLUB LÉVAI FIÓKJA megalakult. — Elnök 
Schöeller Szűcs Jenő, alelnök dr. Gasparetz 
Béla, titkár dr. Tóth Ferenc, pénztárnos Kos- 
tyek József, ellenőrök Fest Ernő és Szilassy 
Aladár. Választmány: br. Majthényi László, 
dr. Hubert Pál, Tatár Sándor, Páldy Béla, 
Weinberger László, Dénes Zoltán és Bartos 
Károly.

— A CSEHSZLOVÁK AUTOMOBIL KLUB 
ÁLTAL KIÁLLÍTOTT MAGYAR TRIPTY- 
QUEK TULAJDONOSAINAK FIGYELMÉBE! 
A triptyquek rendezése úgy történik, hogy 
vagy a legközelebbi vámhivatal jegyzi fel a 
triptyque III. szelvényére pecsét alatt, hogy a 
triptyque tárgyát képező gépkocsi magyarrá 
lett, vagy pedig a triptyquet beküldik klu
bunknak a magyar rendőrhatóság által látta- 
mozott forgalmi engedélyei, vagy pedig egy 
az illetékes rendőrhatóság által kiállított iga
zolással, melyben igazolást nyer, hogy a gép
kocsi magyar kocsinak tekinthető. A forgalmi 
engedélyt azután klubunk haladéktalannul visz- 
szakíildi a tulajdonosnak.

szms

Kérelem a város 
közönségéhez!

Nagybányai vitéz Horthy Miklósné 
Magyarország főméltóságu Kormányzó
jának hitvese a rádió utján szózatot 
intézett a magyar társadalomhoz annak 
érdekében, hogy Kárpátalja zordon bér
cei között küzdő és Hazánk ezeréves 
határai felé a késő tél viszontagságai 
közepette menetelő vitéz Honvédeink 
téli ruházatának kiegészítésére gyűjtést 
rendezzünk.

Büszke örömmel és készséggel sietünk 
eleget tenni a felhívásnak 1

Városunk közönsége felszabadulásunk 
óta számos jótéteményben részesült a 
trianoni anyaország lakossága részéről, 
amely példát adó áldozatkészséggel és 
önfeláldozással nyújtott segítő kezet a 
visszacsatolt felvidéki részek nélkülö
zőinek. Nyilvánítsuk hát ezúton is há
lánkat a sok jótettért, adjunk mi is jó- 
szivvel a fentebb megjelölt nemes célra 
tehetségünk szerint minél többet I

A gyűjtés céljából mindenkit a laká
sán keresünk fel, illetve a hivatalokban 
külön gyűjtöivek lesznek felfektetve.

Meleg ruhát (alsóruha, sál, keztyű, 
harisnya) természetben is lehet adomá
nyozni. A ruhaneműt a „Magyar a Ma
gyarért" mozgalom irodájában (Vár
megyeház, földszint) d. e. 8— 12-ig és 
d. u. 2—6 óráig lehet átadni.

A gyűjtés eredményét a Barsban kö
zöljük és mint „Léva város közönségé
nek" adományát juttatjuk a Főméltóságu 
asszony kezeihez.

Léva, 1938. évi március hó 17-én.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

Búcsúzom Barstól . . .
1919. január első napjaiban indultain el szeren

csét próbálni Esztergom vármegyéből Bars várme
gyébe. Diplomával a kezembe utaztam Aranyosma- 
rótra, hogy ott bejelentsem letelepedésemet Nagy- 
sallóban. Nehéz, viharfelhős idők voltak azok ' 
Lévára érve, a vonatra két marcona cseh katona 
szállott fel, akik mihelyt megláttak, rögtön rám
csaptak, mint vércse az áldozatára. Ruhámat nézték. 
Hát bizony akkor meg, abban a szövetszegény 
világban, rajtam csak olyan átagyjusztált katonaruha 
volt civilmódra megvarrva. Azonnal leszállítottak, 
vallattak, majd a kaszárnyába kísértek s mert rá
fogták a ruhámra, hogy az, aerarisch, irgalmatlanul 
leszedték rólam! Meg Szerencsem, hogy csak a 
köpenyegemet kobozták el. S mert egyébként is 
gyanús lehettem, 3 napig ott tartottak katonakosz
ton s csak azután bocsátottak útnak, amúgy kis- 
kabátban. A történelmi hűség kedveert megemlítem, 
hogy néhány hettel ezelőtt találkoztam egy olyan 
úri asszonnyal, aki szemtanúja volt ennek a kis 
epizódomnak.

Mit tagadjam, bizony dideregtem a januári hi
degben, de mert félmunkát sohasem szerettem 
végezni, meg azután a 26 évem is erősen fűtött 
még akkor, úgy kiskabátban felmenteni Marotra. 
Léván akkor meg nem ismertem senkit, akitől egy 
kabátot kérhettem volna. Vagy kinek volt akkor 
a vesztett háború után kabátja, vagy ha volt is, 
legfeljebb egy volt! Marótra erve, a boldogul! 
emlékű Katona törvényhatósági föállatorvosnál je
lentkeztem, aki bizony gyanúsan pislogott a hideg
től megkekült nyurga fiatalemberre s csak akkor 
engedett fel, amikor diplomámat megmutattam es 
elmondottam neki kálváriámat.

Jó tanáccsal, meg egy kiérdemesült felöltővel 
vígan utaztam hazafelé . . . Ekkor telepedtem le 
Barsban, Nagysallóban. Húsz küzde.inekkel tele 
esztendő múlt el már azóta. De a küzdelmekben 
örömnapok is voltak.

Hamarosan összeismerkedtem minden számottevő 
emberrel. Megszerettem a gyönyörű garamvölgyi 
tájat es a barsi embereket. Szeretetem viszonzásra 
talált. Ez a szeretet, megbecsülés, bizalom adott 
nekem erőt arra, hogy felvegyem a küzdelmet az 
idegen, ellenséges áradattal szemben. A küzdelem 
ugyan egyenlőtlen volt, de hála a Magyarok ke
gyelmes Istenének, ebből a harcból én ... mi 
összmagyarság kerültünk ki győztesen.

A győzelem következménye meg az lett, hog) 
őrhelyemről kiemeltek s visszaültettek ugyanabba a 
vármegyébe, ahonnan kisarjadtam. Most talán illene 
örülnöm, de ennek dacára felzokogó szívvel es 
könnyes szemmel rovom e sorokat, hogy abból a 
kedves környezetből, a sok jó barát es ismerős 
közül ki kellett szakadnom. Az öreg fa nehezen 
viseli el az átültetést s ha meg is szokja uj helyet, 
idő kell hozzá !

Az öreg fa búcsúzik attól a talajtól, amely talaj 
20 évig táplálta. Csak hálával es megilletódessei 
tudok visszagondolni az én és mindenki jó Gyula 
bácsijára, a aagytudásu Mesteremre, akinek sokat, 
nagyon sokat köszönhetek. Talán senki igazibb 
szívvel nem kívánhat Neki nehéz es becsületes 
munkájáért méltányos es megérdemelt elismerést, 
mint csekély személyem. Több nevet nem említek, 
de Neki az igazi puritán becsületes embernek ezzel 
a nehány szóval is hálámat akarom bizonyítani.

Pedig de kedvem lenne végigsorolni azt a sok 
patinásnevű magyar jóbarátomat, akikkel jóban, 
rosszban, reménykedve vártuk a magyar feltámadást.

Nem elek vissza az olvasó türelmével, az. élet 
halad, az erzékenykedés helyett dolgozni kell ma 
mindenkinek. Végzetül csak azt akarom meg mon
dani s ez egyúttal hitvallásom : Barsot lakóival 
együtt megszerettem s ezt a szeretetet mindvégig 
meg is őrizem.

Gondolatban kezet szorítok Mindenkivel, úri 
barátaimmal, de a kérges kezű becsületes magyar 
gazdáimmal is, akiknek együttesen köszönetét mon
dok azért a sok jóért, támogatásért, bizalomért, 
amivel húsz év alatt elhalmoztak.

Tartsatok meg kedves barsiak szives emléketek
ben úgy, mint en megfoglak Benneteket mindvégig 
szivemben!

Párkány, 1939. március.
Hálás és szerető 
KOPEK IMREIEK.

— A CÉGTÁBLÁK ÉS A HELYESÍRÁS 
ugylátszik, hogy hadilábon állnak egymással 
A cseh megszállás idején tollhegyre tűztük 
lapunkban azokat az égbekiáltó magyartalan
ságokat, amelyek egyes cégtáblákon virítot
tak. Most, a kétnyelvű cégtáblák átfestése al
kalmával nagyobb figyelmet kell fordítani a 
helyes magyarságra. Figyelmeztetésünk nem 
ok nélkül való, mert a most festett táblákon 
is borzasztó helyesírási hibákat fedeztünk fel, 
ami tűrhetetlen. A cimfestők jól tennék, hogy
ha a szöveget festés előtt bemutatnak a Ma
gyar Kultur Egylet lévai titkárságának (Horthy 
Miklós-ut 28.1, ezzel elkerülhetők lennének a 
magyartalanságok és a helyesírási hibák. — 
Itt jegyezzük meg, hogy rövidesen elrendeli 
a hatóság az össze-vissza maszatolt cégtáblák 
rendes átfestését.
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— VÁRMEGYÉNK HIVATALOS LAPJA. 
Múlt hiten megjelent Bars éa Hont K. E. E. 
Vérmegyék Ilivataloa Lapja, amely dr. Ra- 
kovszky Léazló vm. árvaszéki ülnök szer- 
keaztéaében minden csütörtökön tog megje
lenni. Magyar testvéri szeretettel köszöntjük 
uj laptársunkat. Az első számban a kővetke
ző meleghangú beköszöntőt olvassuk: Kö
szörűjük magyar testvéreinket, azokat akik e 
lapot majd munkájukkal táplálják, azokat, 
akik a kezükbeveszik a olvassák, de azokat 
is, akik tudni sem fogják, hogy ez a lep él, 
hogy ma megszületett, akiknek csak gond
jaik vannak és bajaik, de akiknek a gondja 
éa baja, joga és érdeke adja ennek alapnak 
anyagát. Nem nagy lap ez, s a hangja sem 
mesazireszálló, helyi hivatalos lap és mégis 
nagy dolog a feltámadása, a megindulása. 
Nagy esemény, mert azt jelenti, hogy újra 
itthon vagyunk a Felvidéken, Láván, Ipoly
ságon, ahová hosnu éveken át csak a só
hajtás és a vágyakozás tudott hszaszállni a 
ahová esek a reménykedés csillagfénye csil
logott le a világított a messzi magasságból 
Újra itthon vágjunk 1 Két szomszéd várme
gye, Bars és Hont édes testvériséggel ölel
keznek össze a közös fájdalom múltán a 
közös örömben. Azután letöröljük a valóra- 
válás meleg könnyeit, levetjük az ünnepi 
díszt s felhúzzuk a munka zubbonyát a megy 
mindenki a maga munkáját végezni Nem 
hangzik ilt vezényszó, mert az ősi magyar 
kötelességtudás vezényel s a kitsrtásra a fér 
fias önérzet sarka', hogy kiérdemeljük a (el
szabadulás óráinak, a hazatérésnek szépséges 
gyönyörűségét. Ejy uj lap indul ma ulra, a 
magyar vármegyei közigazgatás munkásainak 
lapja, kik szókén, vagy ősz hsjjal, kissé meg
kopva, vagy nagyon megtépetten újra haza
tértek ; s megakarják mutatni itt, hogy nem
csak a do'gozó karjuk erős még. de — a 
régi igazságos, becsületes testvéri szivüket is 
visszahoztak. A gondviselés őrködjön rajtunk, 
s a ti bizalmatok és segítségetek legyen 
velünk, magyar testvéreink mi idén mun
kánkban 1

— A MAGYAR FELVIDÉK FELSZABA
DULÁSA meghozta a magyar irásművé- 
szet meglepetését. A , Tüztacc * cimü regé
nyben tr ss. bátor, uj tehetség mutatkozik 
be. Fiatal írója a megalkuvást nem ismerő, 
hazatért felvidékiek közül való. Mezőssy 
Mária hét évig élt egy cseh szuronnyal fí- 
kentartott, cseh pénzzel erjesztett kis ma
gyar faluban. „Magyarul és szegényen éltem” 
— irja — „mert magyarul abban az időben 
csak szegényen lehetett ott élni." Mint fiatal 
asszony került a szétdobált gömöri és nóg
rádi dombok közé; magányosan, segítség 
nélkül, hétéves kislányával. És tsnitott — 
pedig nem is volt tanítónői oklevele; segí
tett — amikor öt nem támogatta senki; hi
tet élesztett — mikor körülötte egy fenye
gető poitika még a reményt is kiakarta ol
tani az imádkozókból; ennek a hadakozás
nak, kitartásnak, helytállásnak regénye a 
„Tüztánc". Móricz Zsigmond első Írásai óta 
nem tündökölt előttünk ilyen friss, harmatos 
színekben a falu. A táj p!ein-air ragyogás; 
a kor : az aiigmult rabság szorongatott évei; 
a hősök: sötét szakadékok felé botladozó 
magyarok. És táj, sors, üzöttség fölött a 
szivárvány : egy finom béju szerelmi törté
net. A felszabadult Felvidék regénye a 
„Tűstánc*';  a hazatértekkel gazdagabbá vált 
magyar irodalom meglepetése.

A PÁPAVÁLASZTÁS múltját és jelenét érté
kes tanulmányban ismerteti Luttor Ferenc, a szent
széki magyar követség tanácsosa a Tükör most 
megjelent számában. Qerevich László Budapest 
multszázadbeli festészetének remekeit mutatja be. 
A klasszikus Rómának eddig ismeretlen emlékéhez, 
a béke oltárához vezet el Huszti József. Ortutay 
Gyula egy csodálatos tehetségű falusi mesemondó
ról ir. Pukánszky Béla Heckenast Gusztáv pilisma
ród kastélyának biedermayer hangulatát idézi fel. 
Hoffmann Edit Tlntoretto egyik alkotását méltatja 
Boldizsár Iván Krakót, Róbert G. Arthur Tripoliszt 
mutatja be Írásban és képben. Novellát Nagypál 
István és Majthényi György, verset Takáts Gyula, 
Jekely Zoltán és Jankovich Ferenc irt a márciusi 
számba. A gazdag szemlerovat az irodalom, a szín
ház, a film és a könyvek világának színes és ér
dekes beszámolója.

— MEGBÍZATÁS. A külügyminisztérium 
Hámornyik Jánost, az Egyesült Magyar Párt 
lévai titkárát a Szlovákorsiágnek f. hó 14 
én átadott Ziitvaujfa.uba mint a magyar kor
mány megbízottját küldte ki azzal a megbi- 
zással, hogy a lakosságnak támogatására le
gyen, a hatóság és a lakosság között az 
érintkezést megkönnyítse. Zsitvauj 'aluból szá
mos család repatriál magyar területre, akik 
részére visszahagyott földjeikért csőrébe a 
szlovák határon hasítanak ki megfelelő terü
letet éa ezt a részt Magyarországhoz csatol
ják a megegyezés értelmében.
- A .BAROSS SZÖVETSÉG*  LÉVAI 

SZERVEZETE ma, vasárnap d e. 11 órakor 
a Katolikus Körben tartja alakuló gyűlését, 
amelyen az országos központ kiküldöttje is 
részt vesz. Felhívjuk Léva kereizténj’ iparos 
éa kereskedő társadalmának figyelmét ezen 
nagyjelentőségű egyesülés fontosságára. A 
Baross Szövetség missziót teljesít, hogy fel
rázza a keresztény magyar társadalmat kö
zönyéből és rátereli figyelmét a magyar ipar 
és kereskedelem nemzetfenntartó erőt éa 
boldogulást adó forrásaira. Ennek a célnak 
elérése érdekében a Baross Szövetség meg
győződéssel h vja zászlója alá mindazokat, 
akik a testvéri sors közös eredményeiért 
harcolni kivánnak.

— AZ ,1POK‘ LÁTOGATÁSA A LÉVAI 
IPARTÁRSULATNÁL. Pjpp Jjzíef m. kir. 
kormányfőtanaceos, az Ipariestflletek Orszá
gos Körpontjának elnöke, Nagy Antal felső
házi tag, a budapesti keresk. és iparkamara 
alelnöke, Körmendy Mátyás volt felsőházi tag, 
központi alelnök, Kovatsek Ferenc a Kőmű
ves Mesterek Orsz. Szöv. elnöke és dr. Szeg
halmi László az IPOK titkára meglátogatták 
a lévai ipartársulatot, ahol megtárgyalták az 
időszerű kisipari kérdéseket, majd a lévai 
iparosság zöme társssvacsora keretében ér
tékes eszmecserét folytatott a vendégekkel. 
Az ilusstris vendégeket a táraasvacsora so
rán Guttmann János ipart, elnök, Kern Osz
kár alelnök és Tóth Antal titkár meleg sza
vakkal üdvözölték és az IPOKkal való 
együttmunkélkodásról biztosították.

— A .FOTOÉLET" LÉVAI KIRÁNDU
LÁSA. Ma déli 12 órakor érkezik két autó
busszal a .Fotoélet*  főszerkesztőjének, dr. 
Gjuai Ferencnek vezetésével 60 személyből 
álló kirándu'ó társaság, mindnyájan lény
képe zögéprkkel felszerelve. Megérkezésükkor 
megkoszorúzzák a lévai Orszégzászlót. A 
megkoszorúzáshoz kivonulnak az Ország
zászló elé a „Lévai Dalárda*,  a leventék éa 
cserkészek is. A kirándulókat az Országzászló 
előtt dr. Kersék János h. városbiró logadja 
Dé után a kirándulók fényképfelvételeket ké
szítenek városunkról s ezekből a .Fotoélet*  
szerkesztősége albumot fog készíteni a azt 
Léva városának ajándékozza. Kérjük a kö
zönséget, hogy a fogadáshoz de i 12 érakor 
az Orazágzászló előtt minél nagyobb szám
ban megjelenni szives legyen.

— A TÁBLABIRÓVILÁG ORVOSAIRÓL 
nagyon érdekes sdstokbsn bővelkedő cikket 
irt Dióssdi Elekes György a Búvár februári 
számában. A természettudományi és techni
kai ismereteknek szé'eskörű és változatos 
gyűjteménye, amellett elejétől végig érdek- 
feszitö olvasmány a kitűnő folyóirat e havi 
füzete, melynek tartalmából megemlítjük a 
földrengésekről irt cikkeket (Matolay Tibort 
Tasnádi Kubscska Andrár), Bőm József és 
Meiiy József egészségügyi vonatkozátu ta
nulmányéit, Stéky Pálma és Wagner János 
természetrajzi útleírásait. Igsli Mészáros Jó
zsef megfigyelései a sporthorgászok, Koppén 
Józseféi pedig a méhészek kóréban számít
hatnak lelkes olvasókra. Koch Sándor két 
keleti ékkövet mutat be, Palik Piroska pa
rányi vízinövényekről értekezik, Méhes Gyula 
a növénynevek heiyes használatára vezeti rá 
az olvasót. Wein Dezsőné cikke a gyermek
torna fontosságára mutit rá. „Technika a 
mindennapi életben" és „A tudomány mű
helyéből" cim alatt a tudományom hirek és 
adatok, találmányok, felfedezések és kísérleti 
eredmények változatos sorát közli a Ctvaliire 
József dr. szerkesztésében és a Frankiin- 
Társulat kiadásában megjelenő folyóirat, 
amely a természettudományi és technikai 
műveltség ápolása és terjesztése tekinteté
ben fontos hivatást tölt be.

— A MÁRA HIRDETETT FUTBALL
MÉRKŐZÉS közbejött akadályok miatt el
marad

— A .FOTOÉLET" MÁRA HIRDETETT 
velitett képes előadása a Ksth. Körben köz
bejött akadályok miatt elmarad.

— KATONAI ANYAGSZÁLLÍTÁSOK. A 
magyar nemseti hadsereg létszámának emel
kedésével az élelmisserszükségletek és állami 
takarmáuyszfikségletek is lényegesen emel
kednek s nem közömbös, hogy az aránylag 
elég nagy mennyiséget kitevő élelmiszer
szükségletet a közvetítő kereskedelem vagy 
gazdaérdekeltségek utján, vagy önálló na
gyobb birtokosoktól szerzi be. A honvédelmi 
minisztérium a lehetőséget megadta arra, 
hogy a leegyszerűsített átvételi szabályok 
mellett a vegyesdandárok székhelyén, vagy 
más nagyobb helyeken felállított katonai 
éleimoző raktárak kirendeltségei, a szükség
letek fedezésére a mindenkori tőzsdei közép
árfolyam átlagárán, vagy más megállapodás 
alapján a gazdák által felajánlott széna-, 
szalma-, zab- éa rozsmennyiséget átvehessék. 
A lehetősége biztosítva van, hogy a katona
ság részére más mezőgazdasági termelvénye- 
ket is átvegyenek es pedig az egyes csapat
testek gazdasági hivatalai utján. A gazda
közönség. igyetezzék ezekkel a katonai 
intézményekkel érintkezésbe lépni, hogy a 
közvetlen értékesítés ezen a téren is megin
dulhasson. A gazdaközöntégnek is a meg
nyugtatására szolga hat, hogy a katonai 
szükségletre szolgáló termelvények átvételé
nél a megfelelő árat megkapja, viszont az 
egyes katonai hatóságok közvetlenül a gaz
dáktól kaphatják meg a jóminőségű, szók- 
ványszerü mezőgazdasági cikkeket. Termé
szetesen a katonai élelmezőraktárak inkább 
vagóntételeket vesznek át a költségek csök
kentése mialt, ezért legalkalmasabb, ha több 
gazda együttesen, vsgy a helyi gazdakör 
utján ajánlja fel termelvényét a katonai 
é'elmezö hivataloknak.

— OLCSÓBB LESZ E A RÁDIÓ? Félhi
vatalos közlések szerint a rádió előfizetési 
dijának leszállításáról folyik a tárgyalás, 
aminek már meg is kedett volna történni 
az alapszerződések értelmében, miután a 
rádióelőfizetök száma elérte a 400.000-et, 
sőt a Fe v.dékkcl együtt a félmilliót is meg
haladja. A rádió évi jövedelme, amely tavaly 
még havonta közel 900.000 ptngőt tett ki, 
az idén — az elöíizetésszaporuiat következ
tében — havonta több mint 200,000 pengő
vel növekedett s ma már túlhaladja az 1.2 
milliót, ami évente több mint 14 millió pengő 
bevételnek felel meg. Pár évvel ezelőtt, 
mikor a parlamentben szóvátették a rádió
dijak leszállítását, ez évi bevétel (amin a 
posta és egy magánérdekeltség 50 százalékos 
aranyban osztozik) a mostani bevételnek 
csak a fe ét érte el. A szerzödéa intenciója 
eredetileg az volt, hogy olcsóbb legyen a 
rádióelőfizetés, aminek már rég meg kellett 
volna történnie. Most azt tervezik, hogy 
kü.önbságet tesznek 500 lakosnál kisebb és 
nagyebb helységek, illetve városok közt s a 
kisebb helyeken az előfizetést 1.60 pengőre 
szállítják le. A bevétel igy is aránytalan 
marad, amivel szemben a műsor költsége 
inkábö csökkent, mint növekedett. Remélhető, 
hogy közös megegyezéssel olyan megoldást 
találnak, ami a mostani tervezetnél méltó- 
nyosabb helyzetet fog teremteni.

OLCSÓ BOKORROZSÁT SZÁLLÍT a legszebb 
uj fajtákban, 2ü darabot postán, utánvéttel X pen
gőért Lnghváry József faiskoláin, Cegled. Áriecv- 
zeket ingyen küld.

TARTÓS ONDOLÁLÁST csak fltra X villany 
nélküli geppel készíttessen, cisz, festett haiak áldása 
Bartos fodrásznál Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Szokol László, Ladányi Anna fia Sán

dor László — Bubák Domonkos, Czudor Mária fia 
Kálmán Franki Ignác, Scháffer Olga leány Éva

Házasság. Dohány András r. kát., Bóna Jolán 
r. kát. — Weisz Tibor Lajos r. kát., Zubek Erzsé
bet r. kát.

Halálesetek. Rakovszky József 63 éves — Val- 
kovics Márta 3 éves — Márkus József 77 éves — 
Csuka József 27 éves — Özv. Kovács Józsefné szül 
Richtárlk Anna 73 éves.



— FÉLÁRU VASÚTI UTAZÁSRA jogosí
tó igszoivinyok a tpesli mezőg«zd«sági ki 
ál'itáara a Bars kiadóhivatalában kaphatók.
1.30 Pancö.

— A KATONASÁG ÉS RENDŐRSÉG LEL
KIGYAKORLATA Kü'öaös megillatödésscl 
néztük tápokon keresztül a többször megis
métlődő jelenséget. Hanvéd éa reodörlakta- 
nyáinktól a templomig vezető főútvonalon 
századok—azázad u'án meneteltek szerelvény 
és fegyverzet nélkü, majd elegánsan ctillo- 
gó rendörosztag tűnt tel. Távolról zsinórso
raik és pontos, Ütemes mozgásuk fegye műk 
tökéletességét mutatták s mégis, amikor kö
zel értek, a szokott komoly katonaarcokon 
valami bensőséges nyugalmat láttunk Mintha 
nehéz szolgálatukat is letették vonz arra a 
néhány meghitt napra. Ta én a kürtök hang
ja is lágyabb vö t azokon a napokon. Hsly- 
őrségünk és rendőrségünk lelkigyakorlatot 
tartott. Mrg'ordultunk az utcjn a rég nem 
látott tábori le készek után. Önkéntelenül ia 
ránk kenyazsrü t vallásos hangir attal követ
tük őket a templom ajtóig, ahol Sodró al
ezredessel az élén a tisztikar várakozott lel
kűk kívánságainak gyakorlására. Három na
pon át, márclua 6, 7 és 8 án Bírta Sándor 
tábori-eipsrer, lelkivezetö gondos irányításá
val készültek a húszét méltó fogadására. 
Márcus 8-án dr. Hisz István- tábori-püs
pök lélekemelő szentbeszéd: u'án fényes 
papi srgid éttel tartott szentmisén, tisztekés 
legénység szentáldozással fejezték be a lel
kigyakorlatot. Lelkigyakorlat I Lehetetlen volt 
nem érezni e szónak erköcd értékét és js- 
lentöségét, amikor hadseregünk és rendőrsé
günk lelkiéh tét magunk előtt láttuk lezajlani. 
Dr. Hisz István tábori püspök 7 én érke
zett Lávára és a Sehöller-ur dilom vendége 
volt, vhol az uradaoni nevében Ho'tman 
Á-pád azámlartó köszöntötte. A püspök 
Léváról Budapestre utazott
- HOGY KEZDŐDTEK BUDAPESTEN A 

FELVIDÉKI BÁLOK? M-gém ékezlün*  a 
Felvidéki tál nagy sikeréről, amelyen sokan 
vettek részt vidékürkrői is. Most ártól szá- 
mo unk be, hozy kezdődtek ezek a rendezé
sek! Az első Felvidéki Bál Budipestec 1924 
farsangjáu a Ge lért-szá lóban vo.t. Az esz
mét az adta, hogy a felvidéki magyarság és 
a felvidéki fiatalság egy táborba tömörülését 
előmozdítsák és megismertessék egymtssal 
azon erőket, meiyeket ugyanazon érzés he
vít: a Felvidék szere’.ete. Az eső rendező
ségnek nehéz volt a feladat’, mert nehéz 
volt a C'onkaországbsn dö felvidéki cia'á- 
dokat mrgtalálni és e zárkózottságukból ki
mozdítani. Hiszen oly kegyetlenül bántak el 
ve ük és szülőföldjüket veszteitek el Az az 
elgondolás vezette a rendezőséget, hogy a 
Budapesten élő felvidékiek ehhez a szülő
földhöz ragaszkodjanak és reméljék, hogy 
egyazer ismét vissza kerülhetnek. A felvidéki 
szellemet akarták ébren tartani és ezt meg
tették küönböző összejövetelekkel, eákks', 
estélyekkel és minden év farsangjában bál 
la1. Kezdetben a bálok kevésbé sikerültek, 
de mindjobban és mindjobban több és több 
érdeklődés mutatkozott, úgyhogy a Felvidéki 
Bál volt Csonksmagyarországnak egyik leg
előkelőbb és legfényísebb bálja. Dr. Ctikkel 
József bpesti rendőrkapitány, lévai földink, 
mint a Barsvármegyei Egyesület főtitkára a 
Baravármegyei Egyesület bálját is racdezte. 
Ez egy stükebbkörü bál volt és mindig a 
Felvidéki Bál után tartották meg, Méreteiben 
nem volt oly nagyarányú, de kü slségekben, 
szín és pompában vetekedett azza'. A Bars 
vármegyei Egyesü et első bálja 1923 bán volt. 
Azóta minden évben megtartották, eleinte a 
Vadászkürt-szállóban, utóbbi 10 évben a Sít. 
Gallért szálló márványtermében. A Budapes
ten és a trianoni Magyarországban élő bar- 
siak megszervezésének oroszlánmunkáját dr. 
Csikkel József rendőrkapitány végezte, aki 
hangyaszorgalommal kereste fel és gyűjtötte 
egybe a bsrsiakat, hogy ébrentartaa bennük 
a barsi, a lévai, a felvidéki szellemet. C ük
kel József, mint a Felvidéki Egyesületek Stö- 
vetségének elnöki tanácstagja nem csak a 
bálok rendezésében fejtett ki tevékenységet, 
hanem egyéb hazafias és közhasznú tevé
kenységet is fejtett ki és a barsiaknak ügyes
bajos dolgaikban mindig szívesen állott és 
áll ma is segítségére. Adassák Neki elisme
rés ezért szülővárosától I

tyyszaz

A7 NE ISMERNÉ LÉVÁN az öreg /anó 
(Hegó) cigányt, a kálnai cigánytörzsfőnö- 
köt, aki hófehér hajjal és télen is nyitott 
mellel árulja a magagyártotta szegeket 
és furókát. E héten a lévai korzón túrit 
fel jellegzetes figurája jobbra-balra kö- 
szöntgetett az öreg dade, mintha csak a 
járókelők mind személyes ismerősei lenné
nek. Egyszeresük két daliás termetű kakas
tollas csendőr közeledett a Báli utca felöl. 
Az öreg cigány legott letért a korzó asz
faltjáról és az országúira ment át. Amidőn 
hallótávolságra ért a két csendőr, a dade 
mélyen megemelte rongyos kalapját, meg
hajolt a csendőrök előtt és rezgő hangján 
igy szólt: /ó napot kívánok naccságos, te
kintetes csendér urak, csakhogy a jó Isten 
meghozta magukat, má húsz év óta vár
tam magukra, csakhogy meggyittek . . . 
— Csak ne hajlongj vén huncut, azt már 
kötve hiszem, hogy vártál reánk, öreg — 
jelelte az egyik csendőr mosolyogva az 
öreg cigány hízelgésére, azzal tovább men
tek és az öreg cigány tekintete messzire 
kisérte a tavaszi szél lengette kakastollakat. 

Kopa.

Léva város elöljárósága.

1888-1939

Hirdetmény.
Felhívom a munkaadókat, hogy aikalma- 

zoitaikat (tisztviselők, ipari es kereskedelmi 
alkalmazottak, munkások, segédek, háztartási 
és mezőgazdasági alkalmazottaikat) a 200 1939. 
P. M. számú rendelet értelmében a városi 
adóhivatalban. (Járási szekhár) 3 napon belül 
okvetlen jelentsek be.

A kimutatás-szerű bejelentés tartalmazza: 
alkalmazott nevét, szül, evet és helyét, lak
helyét, munkába lépés idejét, heti, vagy havi 
fizetését, valamint az élvezett természetbeni 
járandóságait, pl lakás, élelmezés, stb.) és 
mellékkeresetet.

Léva, 1939. március hó 17.
KORALEWSZKY KLAIN

főjegyző. városbiró.

_____________ LÉVA VÁROS__________

18—1939. szám

Hirdetmény.
Léva város Elöljárósága közhírré teszi, 

hogy folyó hó március 25-én. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén délután 12—13 óráig 
a Denk-fele nagyszálló termében, dr. Dominich 
Vilmos hadbíró ur, kémelháritó előadást tart.

Felhívjuk Léva város közönségét, hogy az 
előadáson a rendkívül fontos nemzeti érde
kekre való tekintettel, minél nagyobb szám
ban megjelenni szíveskedjék.

Léva, 1939 március hó 17 én
KORALEWSZKY KLAIN

föiepvző városbiró.

Húzás április 4 és 5-én
Ne feledje az uj sorsjátékhoz osztály
sorsjegy szerercseszámat levelezőlapon 
vagy telefonon — nálunk megrendelni 

BENKÓ BANK R. T. 
Bpest, VI. Andrássy u. 56. Tel. 128-647.

A Bars rádió műsora:
Vasarnap

BUDAPEST. 8 Szózit. — Hanglemezek. 8.45 Hí
rek. 1239 Operaházi Zenekar. 13 10 „Világhiradó". 
14 Hanglemezek. 15 45 A rádió szalonzenekara.
16.30 Petőfi „Bolond lstók“-ja. elmondja Simonffy 
Margit. 17.10 Oláh Kálmán cigányzenekara. 19 Má
ria Terézia 1. honv. gyalogezred zenekara. 19.40 
Sporteredmenyek. 20.10 Három egyfelvonásos. 21 
Bura Sándor cigányzenekara. 23.50 Magyar nóták 
es csárdások.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10.20 

„Bars vármegye elete ötven evvel ezelőtt", felolv. 
12.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara
12.30 Hírek. 1 3.30 Veress Károly cigányzenekara. 
13 35 Hírek. 16.15 Diákfelóra. 17.10 Munkásdalegy- 
letek hangversenye. 18 30 Sthymmel Miklós tánc
zenekara 21.20 Lakatos Flóris cigányzenekara. 21.40 
Hírek. 23 Hanglemezek. 0.05 Hírek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hírek. 12 10 Farkas Marta hegedül, z mgurakiseret- 
tel. 12 40 Hírek. 12.55 Lux József énekel, zongora- 
kisérettel. 13.30 Hanglemezek. 14,35 Hírek. 17.10 
Kiss Lajos cigányzenekara. 19 A rádió szalonzene
kara. 2‘J.35 Közv. a Royal-Szinháznól: „Egy bolond 
százat csinál", zenés bohózat 3 felv. 21.45 Hírek. 
0.05 Hirck.

Szerda
BUDAPEST. 6 45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.15 Gyermekdelelőtt. 12 10 Hanglemezek. 
12 30 Hirek. 13.30 Rendőrzenekar. 14.35 Hirek. 16.15 
Diákfélőra. 18 05 Rácz-Tarlósi Pál cigányzenekara.
19.30 Az Operaház előadása: „Turandot". 2 .20 
Hirek 22.20 Magyar nóták es csárdások 23 Tánc
lemezek. 0 05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 20 Somlay K. elbeszéléseiből. 12.10 Or
szágos Postászenekar. 12 30 Hirek. 13.30 Kunná 
Sírni cigányzenekara. 14.35 Hirek. 16.15 Hirek. 17.40 
A rádió szalonzenekara. 18.45 Hanglemezek. 19.10 
Külügyi negyedóra. 20 „Carmosine", vígjáték 3 felv. 
21.49 Hirek.’22 Lovászi Ferenc cigányzenekara. 23 
Operaházi Zenekar.a0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6 45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 13.10 Sch. Bartha Klára zongorázik. 12.55 
Kishazy Andorne Magyar Franciska enekel, zon- 
gorakiserettel. 13.30 A rádió szalonzenekara. 14.35 
Hirek. 16.15 Diákfelóra. 16 45 Hirek. 17 10 Magyar 
indulók (hanglemezről). 10 2 ' Sportközlemenyek. 19 
Czicza József zenekara. 20.55 Hirek. 22 Hírek. 22.10 
Jazz-hármas. 23 Honvéd-zenekar. 0.05 Hirek.

Szombat

BUDAPEST 8 Szózat. Utána: hanglemezek. 8.45 
Hirek. 12.30 BESzKÁR t -zenekar. 14 Pertis Pali 
cigányzenekara. 15 Tarka gzermekdélután 15.30 
Embrr Nándor dr. zongorázik. 16.39 Részletek a 
„Wa!kür“-böl 18.35 A rádió szalonzenekara. 19 40 
„A ven bakancsos es fia a huszár", népszínmű há
rom felvonásban. 21.40 Hirek. 22 Jazz-zenekar. 23 
Kócze Antal cigányzenekara. 0.05 Hirek.

uj házban modern három és két
szobás lakások. Cím a kiadóban.

416

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

Epitötelek
Cim a kiadóban.

a varos közepén cca 5C0 
□ öl jutányosán eladó.

Lakások
Miklós ut II.

modern 3 és 4 szobásak, tel
jes komforttal kiadok. Horthy 

alatt. 175

Cl J - L ’ I Szobon a dunapar- 
tlado hazak. tón egy 4 lakásos 
emeletes, uj adómentes épület, gyönyörű he- 
lyen, Olcsón eladó, esetleg itt Léván elcserél
ném. Ugyanott csak a főutcára néző ház, 
benne pékség és vegyeskereskedés 2 lakás
sal és még egy a főutcán 2 szobás összkom
forttal, főleg nyugdíjasoknak nagyon megfelelő 
hely. Érdeklődni Hidasi Pál sütőmesternél, 
Léva, Bem utca 1. 376



8 BARS

r , | • ■ -1 t iratokról, rajzokró,
I oto-kopiakat az eredetivel telje
sen egyenlőket, Foto Rusznyák készít, Léva.

362

2 szoba és konyha kiadó április 1-től. 
Kohary utca 46 szánt alatt.

üres palackokat v««kl,ebár-

mily mennyiségben. Moravcsik cég Léva. 381

TI - felvétetik. Weiner Zoltán lakatos
ő fi UIO mesternél. 383

r •• I I I a váralatt, Kereszthegyen, szántva 
lOlCieK részben bevetve bérbeadók. Bő
vebbet Kákonyi. 385 

Hálószoba

71 szám.

bútor sötét szinti eladó
200 pengő. Koháry utca

390

K« I * szoba, konyha. Kersék utca 23.
láQO özv. Óváry Ferencné. 393

| | fürdőszobaberendezést veszek.
lldSZndltCim a kiadóban. 397

1/ , használt varrógép eladó. Ér-
ixeveset deklődni lehet Szilárd, Jókai 9.

398

műszerész vállal mindennemű Író
gép átalakítást és javítást fele

írógép

lősség mellett. Cim: Dobrovitzky Dohánytőzsde 
és papirkereskedésben. Léva Bástya u. 2 403

C ■ I részére bútorozott szobákra
OZIDOSZGk előjegyzéséket elfogad a 
„Bars“ kiadóhivatala. 404

KI II mennyiségű kitűnő ünnepi
I^GgyOOO ó és uj bor egészben vagy 
hektónként eladó. Bodó Sándor Köveskuti 
tér 2. 405

C_xllAr—(Montuában) bérbeadóm 
OZOIIOmet esetleg eladom. Schwitzer 
Gyula. Telefon 53. 409

C l konyha saját bútoromat legtöbbet 
•jZOOa, Ígérőnek eladom. Megtekinthető 
mindennap 10-től. Ugyanott márványmosdó, 
üvegek, könyvek és varrógép. Kisfaludy u. 10.

____________________________ 412

IZ; - J - lakás szoba, konyha, speiz. Újtelep 
IXIaQO Rí. utca Mitszáth u. 27. 413

LJ - lakás üzlethelységgel együtt Bati utca 
llaZ 4 szám alatt április hó 1-től bérbeadó. 
Érdeklődők Tonhaiser Mihály plébánoshoz 
forduljanak. Nagysallón. 414

J ' gyakorlattal biró keresztény gép és 
irOGal gyorsirónő azonnalra állást keres. 
Szives megkereséseket „Szerényigényü“ jeli
gére a kiadóba kérek. 415

Műhelyáthelyezés I
Tisztelettel ertesitem Léva es vidéké n. e. 
közönségét, hogy a 12 évig fenálló Sebő es 
Iván szabó cég kötelékéaól kiváltam és 

úri divat szabóságomat 
Léva. Kossuth utca 5. sz. alá helyeztem át. 
(Knapp drogériával szemben). A n é. közön
ség további szives párfogásat kérve vagyok 

teljes tisztelettel:

IVÁN IMRE
ÚRI DIVATSZABÓ

LÉVA, KOSSUTH U. 5.
.Magyar Állami Bor Pincészet Borai. BUDAFOK.

Alföldi Asztali - - - - —,90
Kadarka ------ J,—
Hárslevelű édeskés - - 1 40
Leányka ------ 1.40
Badacsonyi ----- 1.70
Csopaki ------ 1.70
Csemege feher - - - - 1.80
Csemege vörös - - - 190

Zárt palackokban előjegyzésnél húsvéti ünnepekhez 
5 lit. edényekben töltve 10 fillérrel olcsóbb literen
ként. Szives vásárlást s előjegyzést kérve tisztelettel

VANGER MIHÁLY füszerkereskedése 
Léva, Horthy Miklós-út 13.

LÉVA

UJ 
TÉRKÉPE

KAPHATÓ:

NYITRAI
ES TÁRSÁNÁL, LÉVÁN.

MINDEZ
félmunka

HANGOS APOLLO MOZGÓ

Márc. 19-én, vasárnap 2, 4, 6, 8.15 órakor 
Nagy bemutató film, idénysláger. Gaál 
Franci legnagyobb sikere. — Szerelem, 
nóta, tánc, kacagtató félreértések, re
mek helyzetkomikumok jellemzik ezt a 

kiváló filmvigjátékot

TAVASZI PARÁDÉ
További szereplők : Wolf Albach Retty, 

Theo Lingen, Paul Hörbiger 
Előjáték MFI hangos híradó.

Március 20-án, hétfőn 6 és 8.15 órakor
Március 21-én, kedden 6 és 8.15 órakor 

Nagykiállitásu vígjáték.

100 FÉRFI

1 KISLÁNY
Főszereplők : Deanna Durbin a „Há

rom kis ördög” csalogánya, Lecpold 
Stokowski a phiadelphiai szimfonikus 
zenekar világhírű karmestere.
Csodás zene: Mozart, Wagner, Csaj- 
kovszky, Berlioz, Verdi, káprázatos disz 
letek.

Márc. 24-én Pénteken 6 és 8.15 órakor 
Március 25-én, 2. 4, 6, és 8 15 órakor 
Március 26-án, 2, 4, 6 és 815 órakor 
Átütő sikerű, remek nagyfilm I

DZSUNGEL

SZERELEM

SZEIFERT kávéház, étterem
Margithid BCDAi hídfőnél Csorba Gyula 

cigányzenekara, Szántó Gyula enekel

Vendéglő, kávéház és hentesberdndezések, 
székek, asztalok 

söraaarátok, billiárdok, jégszekrények, gyors
mérlegek, várványpultok használtak es újak, 
nagyon olcsón : kerti szék P 1.60-töl, tám- 
lasszek P 4-től. asztal P 5-től. ROSENFELD. 

Budapest. Vili., Népszínház u. 31.

FIGYELEM! FELHÍVÁS!
20 ev <>ta nem volt alkalma oly gyümölcsfákat 
beszerezni, hogy azok terméséből jó termese legyen ! 
Ha ezt akarja elemi, úgy forduljon bizalommal a 

békéscsabai faiskola rt-hez
Budapest. Bán utca 1. B)

Gyümölcsfa es díszcserje árjegyzéket kívánatra 
bermentve küld a központi iroda.

Ozv. BERNSÜTZ JÁNOSNÉ

KEFEKÖTÖ
LÉVA. BÁTI UTCA 2. SZÁM.

88 000
sorsjegy
44.000 

nyeremény

Páratlan 
nyerési 

esélyek !

A húzás 
április bó 

4-én 
kezdődik.

A MAGYAR KIRÁLYI Főnyeremények:

OSZTÁLY SORSJÁTÉK
sorsjegyei kaphatók az összes föárusitóknál.

Az I. oszt, sorsjegyek hivatalos ára :

| 28p. | '2=14p. | \ 7i~~~3i2p. |

4oo.ooo 
3oo.ooo 
100.000 
7o.ooo 
60.000 

2 X 5o.ooo 
2 X 4o.ooo

3o.ooo

A szerencse útja mindenkinek nyitva áll!



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

VÁMOS MÓR
üveg-, porccilán- és díszműáruk Léva.

Felvidéki magyar! A FELVIDÉKI MAGYARSÁG TALÁLKOZÓHELYE A 

KÁRPÁTIA ÉTTEREM és söröző 
Bupipest, IV, Ferenciek-tere 7. Felvidéki ételkülönlegessegek ’

TÚRÁN,
FELVIDÉK,
NEM NEM SOHA ironok és 
THEBRIS másolókon

Schuler József r. t.
Budapest,

kiváló minőségű magyar 
gyártmányai

CORDATIC
A TÖKÉLETES AUTÓGUMI

Telefon :

148.

Összes méretben raktáron tartja :

Tatar Garage
Léva, Horthy Miklós-ut 3.

INGYEN
küldi meg minden érdeklődőnek — 
ha e hirdetésre hivatkozik

„A CSALÁD KÖNYVE"
32 oldalas mélynyomásos rajzokkal 
és képekkel illusztrált második 
kötetét a

SZÖVETKEZETI BOLT 
(Áruház a Hangya kötelékében) 
Rákóczi ut 36., Boráros-tér 1. sz. 

Tavaszi újdonságaink részletes fel
sorolását és árait is tartalmazza 

„A CSALÁD KÖNYVE" 
Kérje még ma levelezőlapon, vagy 
a Alezőgazdasági Kiállítás alatt 
személyesen „A csalad könyvét**.

ÚJ MAGYARNEVÜ
de a régi és felülmúlhatatlan Modiano- 
minöségü a most forgalomba került

SZIVARKAPAPÍR ÉS
SZIVARKAHÜVELY

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítjük az alant felsorolt 
intézeteknél biztosítottakat, bog szö
vetkezetünk a m királyi minisztérium 
9000—9‘<S. M. E. szá nu rendelete ér
telmében a következő cseh-sz.lovák biz
tosító intézetek üzletállományát vette at

SLAVIA
KÁRPÁTIA 
ROLNICKÁ
HASICSKÁ 
KORUNA
PRAHA 
CSECHOSLAVIA 
NATIONALE 
DOMOV-SLOVÁKIA

Felkérjük a felsorolt intézeteknél biz
tosított ügyfeleinket, hogy kötvényei
ket átírás céljából — irodánkban 

(Léva, Kálvin-udvar első emelet) 
bemutatni szíveskedjenek. Ugyanakkor 
a befizetést igazoló elismervenyeket is 
kérjük felmutatni. — — Tisztelettel .

Gazdák Biztositó 
Szövetkezete
BUDAPEST,

LÉVAIFÖKÉPVISELETE.
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ÉRKEZÉSNÉL ELUTAZÁSNÁL

VIKTÓRIA KÁVÉHÁZ
ÉS SÖRÖZÖ

Nyugati pályaudvarnál átellenben. Este Tóth 
Böske énekel, Lakatos Tóni és Misi muzsikál.

BUDAPEST

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

FIAT ............ 2400.-*
fiat 500 2 üléses Cabriolet ............ 2600.—
hat í 1 00 4 üléses, csukott . . .......... 4300.—
R&T ÍÍÖO ;L 6 üléses, csukott ...... 5400.—

500 4 üléses, csukott ............
FSAT 2^00 7 üléses, csukott . . .......... 15SGCU-

lu> dttttva f
üréíia-űS 3*5.  szám. Telefon: 29S *20

Szeretné tudni,
hogy hol lehet csodaszép tavaszi 
szövet- és selyemujdonságokat, fe
hérneműt, vászonárut és egyéb 
divatcikkeket, ezenkívül gyönyörű 

női kabátokat, ruhákat, blúzokat, stb. 
jól vásárolni ? Akkor ne felejtse el, hogy 
mindezeket

ELEIN ANTAL
hires üzletében olcsón árusítják.

Budapest Vll., Király-utca 49. szám
(A Teréz templomnál)

üzletmegnyitás !
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

Léván, Mussolini utca 2. sz. alatt
(Molnár szanatóriummal szemben)

illatszer, kozmetikai, foto, ház
tartási és egészségügyi cikkek 
szaküzletét — megnyitottam I
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Tisztelettel:

Nagy Dezső
DROGUISTA

Van szerencsém értesíteni a n. é. hölgykö
zönséget, hogy belvárosban EÖTVÖS UTCA 
9. SZÁM ALATT I939.évi március hó 15-től

női divatszalont
nyitottam. Vállalok kosztüm, kabát 
és mindennemű munkát, mélyen le
szállított árakon. Kérném a nagy
érdemű közönség szives pártfogását 

Teljes tisztelettel

MAGYAR

VADÁSZFEGYVEREK,
VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI CIKKEK ! !
KERÉKPÁROK,
GRAMOFONOK ÉS
LEMEZEK LEGÚJABB 
FELVÉTELEK!
LŐPOR- ÉS
ROBBANÓSZER ÁRUDA 1!

ICA Baroska I I pva HorthyMikióS-ut43.sz. iHUVOfXCl J. U^Va,Te|efon szám. 130

£
lV1

< 
> 
’d-.

Ma vasárnap 2—4—6 és ' ,9 órakor

Ida regénye
rendezte : Székely István 

Gárdonyi Géza regénye, filmre irta 
Stella A.

Főszereplői: Jávor—Ágay—Rajnay—Turay—M«ály—Gombaszögi 
—Gózon—Pethes. — Magyar világhiradó. Jegyelővétel! 16 éven 
aluliaknak is!

Március 22. és 23-án szer
dán és csütörtökön 6 es 

1< 9 órakor

A szezon egyik meglepe
tése kerül bemutatásra !

A film cimét csak később 
közöljük!

Március 24-25-26. Pénteken 6 és */49 
órakor. Szombaton és vasárnap 2 órakor 
(filléres helyárakkal)4- 6 és 8 15 órakor 
Jön! A magyar filmgyártás büszkesége! 

Az ünnepi napok diadala !

FEDÁK SÁRI nagysikerű vigjátéka ! 
Csupa jókedv és kacagás!

További szerepekben a legkiválóbb 
magyar szinészgárda !

Figyelje 
hirdető szekrényeinket!

Nyomatott Nyitrai és Varsa könyvnyomdájában. Léván


