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A lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

A Szent jobb Léván
(Ky) Az elmúlt hét során, amint 

röviden már hirt adott róla a Bars, 
örvendetes értesítés érkezett Buda
pestről a lévai hatóságokhoz, amely 
azt adta tudtul, hogy az Arany
vonat a Szent Jobbal április 30 án, 
jövő vasárnap Lévára érkezik a 
nemzeti ereklyéhez méltó fejedelmi 
pompa és Magyarország hercegprí
másának kíséretében.

Ó de sokat utazott már 900 év 
óta a Szent Jobb. Amidőn István 
királyunk szentté avatása alkalmá
val a nagy király tetemét kiemelték 
székesfehérvári sírjából, meglepetve 
látták, hogy 45 év elmúltával is 
épen maradt a sok jót tett kéz. A 
Szent Jobbot azután a szentjobbi 
apátság őrizetére bízták, de a törö
kök feldúlván az apátságot, a Szent 
Jobb hányattatása is megkezdődött. 
Boszniába került, majd világjáró 
keresztény kereskedők bukkantak 
rá és magukhoz váltották és a 
raguzai dominikánusok kolostorá
nak adták át további megőrzés vé
gett. Több mint kétszáz évig 
Magyarországon elveszettnek hitték 
a Szent Jobbot, mig kiderült hol
léte. 1771-ben Mária Terézia hozatta 
vissza nagy nemzeti ereklyénket, 
amely nem csak a katolikus hívők, 
hanem az egész magyar nemzet 
legnagyobb tiszteletének részese.

Éppen azért az az értesítés, hogy 
a Szent Jobbot Lévára is elhozza 
az Aranyvonat, nem csak a kato
likus híveket, hanem az egész itteni 
magyarságot bensőséges nagy 
örömmel töltötte el. Mindannyian 
magyarok tudjuk és érezzük, hogy 
a felszabadulás után az Aranyvonat 
most a Szent Jobbal államalkotó 
nagy királyunknak a szellemét és 
biztató Ígéretét hozza el hozzánk, 
minden magyarok megörvendeztető 
vigasztalására és lelki megerő
sítésére.

Igazi vigasz és megnyugtató ér
zés ez a látogatás az elmúlt húsz 
esztendő lelki gyötrelmei és szel
lemi szenvedései után, az anya
országhoz visszacsatolt katolikusok 
s átalában az itteni magyarok 
lelkére.

Eljön hozzánk a Szent Jobb, hogy 
megáldjon bennünket, elfeledtesse a 
szomorú múltat, eljön hozzánk, hogy 
megerősítsen abbeli hitünkben, hogy 
igenis vannak még csodák a mai 
életben is, aminthogy isteni csoda 
és kegyelem volt a felvidéki ma
gyarság egyrészének felszabadu
lása is.

A garamvölgyi magyarság mély kegyelettel 
ülte meg a nagysallói csata 90. évfordulóját

1849. április 19-én volt a nagyiallói flt- 
kOzet, amely délelőtt kezdődőit és délután a 
magyar caapatok győzelmével végződött. A 
csatát Klapkával egyetértöleg Damjanich ter
vezte éa vezette. Magvar réazről különösen 
kitűntek a 3., 9., 17., 19., 39. és 60. honvéd 
zászlóaljak éa a lengyel légió, va amint a 
28. éa 47. honvéd zászlóaljak Inkey Kázmér 
őrnagy vezetése alatt. A győzelmes csata 
nagy jelentősége az volt, hogy Komárom 
vára a Duna éazaki partja felől felszabadult 
éa az osztrákok a magyar fővárost teljesen 
kiürítették A szabadságharc egyik legvé
resebb csatája volt, mert magyar részről 700 
áldozatot követelt, ami az akkori hadtecbni- 
kai felszere’és mellett soknak mondható Az 
osztrákok a hölvényi erdőből támadtak éa 
kemény utcai harcok során győzték le őket 
a mrgyar honvédek. Görgey a lévai várról 
figyelte a csata menetét év előzőén Dimja
ni eh ia Léván tartózkodott.

A csata évfordulóját a cseh megszállás 
előtt minden évben kegyelettel üte meg a 
garamvölgyi magyarság, de a húszéves el
nyomatás alatt tilos volt a kü’sö ünneplés, 
csak lélekben emlékeztünk a nagysallói 
hősökről. Annál impozánsabban ültük meg 
most a feiszabadulás után a csata 90. év
fordulóját, amit a vármegye Nagysalló 
községgel közöseu rendezett.

Nsgysalló ünnepi zészlódiszben és diadal
kapuval fogadta a Léva—Komárom—Párkány 
báromszögből érkező nagyazáuu vendégse
reget. Az ünnepélyen a magyar hadsereg is 
megjelent, hogy megadja a tisztességet a 
szabadságharc hőseinek. Egy század határ
vadász, levente caapatok, köztük a kitünően 
festő lévai gimnázium csapata, cserkészek 
sorakoztak fel az ünnepélyen. Az emlék
műnél a sáliéi frontharcosok álltak sorfalat 
A vármegye vezető tisztviselői Kcczor Gyula 
főispán vezetésével szintén megjelentek.

Az ünneplő közönség a községházától lo
bogók alatt, a Rákóczi induló hangjai mel
lett vonult fel az emlékmű elé. A menet 
élén haladt Koczor főispáD, Nagy ezreden, 
vármegyei katonai parancsnok. Fialka őrnagy, 
testnevelési előadó és a vármegye főtiszt
viselői, Sáska alispán, dr. Gasparetz főjegyző, 
dr. Négy főügyész, Mailáth főszolgabiró, dr. 
Okolicaányi főorvos, Kárász gazd. főfelügyelő, 
továbbá báró Majthényi felsőházi tag és dr. 
Kmoskó kir. közjegyző, pártelnökök, Schu
bert kormáoyfőtanácsos, a SzMKE elnöke, 
dr. Kersék Léva város helyettes polgár
mestere, stb. A Bara képviseletében Koper
niczky Kornél jelent meg.

Eljön hozzánk, hogy magával 
hozza régi nagyságunk dicsőségét 
és további jövő megerősödésünk 
szent reménységét.

Eljön hozzánk a Szent Jobb, hogy 
megtanítson hinni, amint az egy
kor pogány Vajk hitt a keresztény
ségben, hite oly nagy és erős volt, 
hogy Szent István lett belőle.

Eljön hozzánk a Szent Jobb, hogy 
megmutassa az utat, amelyen ha
ladnunk kell továbbra is s ez nem

Délelőtt ünnepélyes istenitiiztelet volt a 
rórr. kar. és a ref. templomban, utána az 
iskolai ünnepélyek zajlottak le ; az emlékmű 
előtt dé’után őt órakor kezdődött az ünne
pély. A Lévai Dalárda Hrckmann látván 
országos karigszga'ő vezetésével a Himnuszt 
intonálta, majd Cseri István községi birö 
mondott megnyitó beszédet. Köszönetét fe
jezte ki a Kormányzó Ur bö'cs országveze- 
téséért, amellyel felszabadított bennünket, 
ugyancsak szeretettel emlékezett meg a ma
gyar hadseregről is, majd a vármegye meg
jelent tisztikarát és az ünneplő közönséget 
üdvözölte.

A Lévai Dalárda a magyar Hiszekegyet 
énekelte el ismert művészi készségével, majd

dr. Nagy Béla vármegyei 
főügyész ünnepi beszéde 

hangzott el.
Magyar Testvéreim! Mielőtt a mai nap 

méltatását megkezdeném, hajtsunk tejet a 
Mindenható elölt és imádságos lélekkel kö
szönjük meg végtelen kegyelmét, hogy meg
élni engedte ezt a mai napot, mikor 20 évi 
kényszerű hallgatás után iámét megünnepel
hetjük hagyományos vármegyei nifunkit, a 
dicsőséges nagysallói ütközet emléknapját.

Ma ugyan még csonka Bars vármegye, 
mert egyelőre ciak a testvéri Hont vár
megye visszacsatolt részével alkotunk egy 
vármegyét, de él bennünk az a törhetetlen 
hit, hogy az Isteni gondviselés visszavazérli 
hozzánk úgy az ősi Bars, mint az ősi Hont 
vármegyék hiányzó részeit, Ugyanúgy összes 
elszakitott megyéinket azok velünk érző, ma 
még azonban félrevezetett és szenvedő né
pével együtt, hogy mepünntpelhessük az 
igazi, a te jes barsi feltámadást és ülhessünk 
diadalmas magyar ilusvétot I

Magyar Testvéreim I Amikor Bara vár
megye ünnepnappá nyilvánította április
19-ikét  egyrészt megakarta örökíteni a ma
gyar szabadságharc egyik legvéresebb ütkö
zetében a hazáért hősi halált halt honve- 
deink dicső emlékezetét, — másrészt törté
nelmi hivatásának és feladatának akart ele
get tenni, a szent hagyományokkal teljes 
múltat akarta évről-évre felidézni, a várme
gyén annak idején végig lobogó szent tüzet 
akarta szitani, ápolni, a régi elfeledett, be
gyógyult sebeket akarta feltépni, hogy ne fe
lejtsünk ; hogy soha sem felejtsük el, hogy 
nekünk ingyen soha semmi sem adatott, 
hogy szabadságunkért nagy árat fizettünk, 
hogy e drága kincset most is ciak áldozatos

lehet más ut, mint amely az Ö 
országa, a szentistvání Magyar
ország felé vezet.

Hódolat és dicsőség fogja fogadni 
Léván a Szent Jobbot és a lévai 
utcán évtizedek után ismét felzeng 
majd a megkönnyeztető ősi sirám : 

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga !
Ki voltál valaha országunk istápja.
Hol vagy István király, téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben Te előtted sirván. 
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, 
Búval harmatoznak szomorú mezei. 



2 BARS

munkával éa fegyverrel ■ kézben tudjuk meg*  
tartani, hogy a gyáván meghunyászkodó 
népnek nincs és nem lehet hazája.

Magyar Testvéreim! Az 1840 es években 
különös eszmékké’ volt terhes a világ. Majd 
itt, majd ott fog egy-egy nép fegyvert, hogy 
lerázza magáról a rabbilinciet és minden 
zászlóra uj jelszó került : szabadság — 
egyenlőség — testvériség A zsarnoki trónok 
egymás után omlanak össze, vagy oly sú
lyosan meginognak, hogy a szabadságáért 
fegyverbe szállt nép ki tudja kényszeríteni 
emberi jogait. Az 1848-as idők nagy eszméi 
nem vonutik el nyomta'anul a magyar nem
zet felett sem, hiszen torkát állandóan az 
osztrák zsarnokság kezei szororgitlák. Ha
zánkban is kibontottak a szabadság — 
egyenlőség — testvériség szent zászlaját és 
a nemzet Kossuth Lajos hivó szavára felso
rakozott e zászló alá.

A bécsi kormány belátta, hogy a zsarnoki 
uralom nem termi meg a kivánt gyümölcsöt, 
bizonyos engedményeket tett, hogy port 
hintsen a végsőkig elszánt nép szemébe. 
Intézkedései azonban már későn jöttek, mert 
az események rohamosan fej'ődve lángba 
bontották az országot, amely télsikerekkel 
már megelégedoi nem akart és teljes függet
lenségit akarta kivívni, fegyvert fogott a 
zsarnoki uralom ellen.

Vármegyénk fényesen kivette részét úgy a 
harcban, mint az á dozatok hozásában. A 
hazafiul szeretetnek, önzetlen áldozatkészség
nek számos ragyogó példáját látjuk a vár
megyében. A barsi zászlóalj arany betűkkel 
irta be nevét a szabadságharc történetének 
lapjaira 1

Itt álijunk meg Testvéreim I Emlékezzünk! 
lapozzunk vissza a történelem lapjain 90 
esztendőt; 1849 április 19 ike I A magyar 
szabadságharc egyik legvéresebb ütközete 
folyt le itt e ma békés lankák és e község 
házsorai között. Reggeltől késő délutánig tar
tott a nehéz küzdelem, amsly a magyar se
reg fényes győzelmével végződött és a ma
gyar sereg diadalmasan nyomult előre 
Komárom felé 1

Látom lelki szemeimmel a barsi zászlóalj 
véres szuronyrohamát, Damjanich tábornok 
legendás hírű vörös sipkáé 9 ik zászlóaljának 
és a testvéri lengyel légiónak öldöklő u'cai 
harcát, látom a hölvéoyi erdőből előtörő 
osztrákokat öldöklő kartácitüz alatt tartó 
Vojk tü térfőhadnagy halált okádó lövegeit 
és hallom a diadalt jelentő kürt harsogását I 
Adassák meg minden tisztelet az ilyen hal
hatatlan katonaeszménynek és töltse el lel
keinket a harcban megdicsértek szelleme I

A rosszul felszerelt, de a győzni akarástól 
áthatott, lelkes magyar honvédsereg halha
tatlan vezéreinek K apka, Damjanich, Gáspár 
András, Guyon, PJItecbirg és Nagy Sándor
ral élén oly fényes győzelmet aratott az 
osztrák seregen, amely egyike volt a magyar 
szabadságharc legfényesebb diadalainak. Dj 
mi is nagy árat fizettünk, közel 700 derék 
honvédünk esett el e harcban, kiknek emlé
kére Bara vármegye 1896 bán ezen emlék
oszlopot emelte 1

De látom lelki szemeim előtt e dicsőséges 
harcokra borult nagy magyar éjszakát, a 
szabadság napjának delrlőjéröl porbahullá- 
sát, a vérében ravatalon fekvő nemzetet és 
hallom a vértanuk halálhörgését, özvegyek, 
árvák zokogását, rabbiiincsek csörgését, de 
— mert törhetetlen hittel hiszek a feltáma
dásban — látom egy uj hajnal derengését, 
majd az alkotmányát visszakapott nemzet 
napjának teljes fényében Szent István koro
nájának tündöklő ragyogását 1

Év most Hozzátok szólok Ifjú Magyar 
Testvéreim, akik a 20 éves cseh elnyomás 
alatt nem tudtátok ezt igy megtanu'ni és 
talán nem is éreztétek igy át az 1848-as 
nagy idők szellemét, mert az elnemzetlenitő 
törekvés e legszentebb harcunkat is hamis 
beállításban mutatta be nektek, — de azok
hoz is szólni kívánok, akik végigcsinálták a 
nagy világháborút és abból vesztett hittel 
tértek haza feldúlt otthonukba és nem val
lották, vagy nem merték nyíltan vallani a 
feltámadás hitét I

Azt akarom Nektek mondani, hogy nemze
tünk ezeresztendős életében sok dicsőség 

volt, amelyeknek gyümö'cseit nem tudtuk 
magunk leszedni, mert hiányzott belő ünk a 
fegyelem, az egység és főleg a szeretet.

Azt aksrom Nektek mondani, hogy a ma
gyar boldogu'ás hatalmas fájának virágba- 
borulását csakis a szeretet, összefogás éa 
fegyelem napjának lehet előidéznie és ennek 
a napnak melegénél érhet csak meg a nagy 
gyümölcs; az uj, egységes, hatalmas 
Magyarország I

Ennek a napnak melegétől kel ki e vérrel 
áztatott hazai rögből az az áldott kenyér, 
amelyből mi is jól lakhatunk és törhetünk 
belőle azoknak is, akiket a S:ent Istváni 
eszme eggyé kovácsolt annak dacára, hogy 
más-más nyelven dicsérik az Utat 1

Azt akarom N sktek mondani, hogy ezen 
a főidőn, amelyet dicső elődök vére oly bő
ségesen öntözött és akiknek véréből mindég 
egy jobb jövendő piros rózsája fakadt, ezen 
a földön, ahol a híres Kossuth nóta termett, 
ha Ti is úgy akarjátok, nem teremhet a dol
gos kezekkel megművelt ugarban a kishilű- 
aég, az érdekhajhászás, a mindenért, még a 
magyar mivoltotokért is jutalmat várás káros 
gaza I Gondoljatok azokra, kiknek hazánk 
nem volt hazája, mégis a bécsi és lengyel 
légiókban szárával dobták oda életűiét a mi 
szabadságunkért. Gondoljatok a költő sza
vaira : ,A nagy világon e kivül nincsen szá
modra hely, áldjon vagy verjen sors keze, 
itt élned, halnod kell."

Azt akarom Niktek mondani, hogy nem
zetünk ezeresztendős életében sok gyásza és 
bukása után mindég volt feltámadás, mert a 
nemzet élni akart; hogy soha sem kell fel
adni a reményt, soha sem stabad kishitűen 
kételkedni nemzetünk jövőjében, hanem tűr
hetetlenül kell hinni azt. hogy Isten kivá
lasztott uépe vagyunk, aki könnyezve oatoroz 
minket sok-sok h bánkért, de teremt és ad 
módot és alkalmit mindég, hogy az eltapo
sott, vérrel-könnyel öntözött magyar ugar 
újból kalászba zöldüjön. Van feltámadás 
Testvérek, de nem a csodavárók, hanem a 
szakadatlanul törhetetlen hittel dolgozó, egy
mást azerető, egységes, fegyelmezett testvé
rek feltámadása I

Arra kérem a Mindenhatót, bár gyújtaná
nak egyszerű szavaim aziveitekben szent 
tüzet amelyet a haza és testvérszeretet fen
séges eszméi hatalmas, lángoló fénnyé tej- 
lesitenének, hogy ez a fény ragyogja körű1 a 
munkálkodásaitokkal megteremtett uj, egysé
ges, hatalmas Magyarországot és ezen 
Istenáldotta, de sok-sok vérre! áztatott ma
gyar földön boldog magyarok arathassák az 
É{ dús áldásait.

A mélyhatásu beszédet zugó taps köszön
tötte, majd S’.akall M tté lelkesedéssel elő
adott szavalata után az emlék megkoszorú
zása került sorra.

A magyar kormány koszorúját 
Koczor Gyula főispán tette le 

az emlékműre.
— Amikor most 90 év előtt elesett hőse

ink emlékének áldozunk — mondta többek 
között — vissza kell tekintenünk az akkori 
nagy időkbe, de emlékeznünk kell a mára 
is, amidőn a népek jövőjét acélos akaratuk 
alapozhatja meg. Itt látjuk a világháború 
árváit és özvegyeit, a bajtársakat, akikkel vé
gigharcoltuk a világháborút, eszünkbe jut a 
sok küzdelem, de mégis büszkén gondolunk 
arra az időre, mert érezzük, hogy az áldo
zatokat a haza szent földjének a megvédel- 
mezéséért hoztuk. Ezután is csak egy köte
lességünk lehet: dicsőséget adni a magyar 
katonának és a magyar ifjúságnak, amelynek 
kötelessége ezután is megvédelmezni ezt a 
szent földet Méltóknak kell lennünk apáink
hoz. A haza földjét meg kell tartani utóda
inknak és biztositanunk kell számukra a na
gyobb darab kenyeret. Ehhez hívom segit- 
ségteket, acélos biteteket és hiszem, hogy 
akkor azok az ősök, akik Nagysalló véráz
tatta földjében pihennek, büszkék lesznek 
ránk.

Nagy Bódog ezredes 

vármegyei katonai parancsnok a magyar 
kir. honvédaég nevében koazoruzza meg az 
emléket. Húsz év után ismét itt vagyunk 
magyar honvédek — mondja többek kö-

A Szent Jobb lévai 
ünnepélyének sorrendje

A Szent Jobbot hozó Aranyvonat április 
30-án, délután 4 óra 51 perckor érkezik Lé
vára Érsekújvárról. 104 perces lévai tartóz
kodása után 6 óra 35 perckor indul az Arany
vonat vissza, Párkány felé.

A Szent Jobbot a következő egyházi és 
közéleti méltóságok és előkelőségek kisérik: 
Dr. Serédy Jusztinián Magyarország herceg
prímása, Meszlényi Zoltán segédpüspök, Dra- 
hos János főegyházmeggei vikárius, Hamvas 
Endre hercegprimási irodaigazgató, Bertmann 
Miklós hercegprimási titkár, Esty Miklós pá
pai világi kamarás, gentilomo, Horváth István 
caadatárius, Mészáros János budapesti érseki 
helynök, a Szent Jobb őre, Szakács Károly 
kir. udvari káplán, titkár. Az Actio Catholika 
részéről a következők érkeznek: Huszár Ká
roly nyug, miniszterelnök, titkos tanácsos, 
Géray-Wolff Nándor nyug, államtitkár, Zsem- 
bery István v. főispán, Dsida Oltó nyug, tan
kerületi főigazgató, az A. C. alelnökei, Czapik 
Gyula apostoli protonotárius, alelnökhelyettes, 
Mihalovics Zsigmond pápai prelátus, Kosa 
Kálmán min. osztályfőnök, az A. C. főtitkára,

zött — nigystllói hősök, * ti példátokat kö
vetjük 1

Sáska Dezső alispán

Bars éa Hont közigazgatási ag egye
lőre egyesített vármegyék közönsége nevé
ben teszi le koszorúját az emlékre. A nagy
sziléi templomban egy feszület alatt olvasta 
ezt a feliratot: Nézd ember, hogy halt meg 
érted Is'ened 1 Erre az emlékre is azt kel
lene vésni: Nézzétek emberek, mikép haltak 
meg a hölök a magyar függetlenségért. Ez 
az emlék a kifejezője annak az érzésnek, 
amely minden magyart öaeze kell, hogy 
kapcsoljon a magyar feltámadásra.

Dr. Kersék /ános 
helyettes polgármester Láva város koszorú
ját tette is ama reményének kifejezőiével, 
hogy a magyar élni fog örökké.

Schubert Tódor 
a SzMKE. nevében köszörülte meg a hősök 
em'ékét. Ama egyesület nevében — mondta 
— amely a magyar élniakarásnak a legna
gyobb munkása volt az elmu t húsz év alatt. 
Amint az elnyomatás ideje alatt megérttette 
a SiMKE. a magyar néppsl, hogy hol van 
a helye, bizonyára most is tudja, hogy a 
SiMKE. a magyar tradíciók további ápolója 
lesz.

Modrovics /ános 
községi bíró Zseliz magyarságának koszo
rúját,

Budai Dezső 
Nagysalló közönségének koszorúját tette le, 
végül

Dr Kopek Imre 
mint Nagysal.ó volt krónikása helyezte el 
koszorúját az emlék talapzatára.

A Lévai Dalárda ezután a Szózatot éne
kelte el, majd a honvédség, leventék, cser
készek diazmenetbeo vonultak el s utána 
fáklyásmenet indult a temetőbe, ahol a tal- 
lói ütközetben elesett hősök tömegsírban ál
modnak a magyar feltámadásról. A hősök
nek egyszerű, dl lelkes aallói magyar gazda
ember, Vida János, állíttatott emléket saját 
költségén.

A temetőben Tonhaiser Mihály szentszáki 
tanácsos, plébános és Juhász Pál ref. lelkész 
hazafias, lelkes és mélybenyomást keltő beszé
dekben emlékeztek meg a szabadságharc 
hőseinek önfeláldozásáról, méltatták a nap 
jelentőségét és a hazafias kötelesség teljesí
tésben példa gyanánt idézték a aallói hősök 
szellemét.

Katona András postamester nagyhatású 
szavalata után az ünneplő kösönség eléne
kelte a Himnuszt.

Az ünnepélyt társasvacsora fejezte be.
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Fekete Márton az A C titkára és Jámbor 
Dezső, az A. C. sajtóelőadó titkára.

Vitéz Máriássy László koronaőr-ezredes 
vezetésével 13 diszruhás alabárdos koronaőr 
fogja kisérni a Szent Jobbot. Barsmegye ha
tárán a Szent Jobbot hozó Aranyvonatot a 
vármegye küldöttsége, a lévai pályaudvaron 
a megérkezés alkalmával pedig egyházi, vi
lági és katonai vezetők küldöttsége fogadja 
és katonai diszszázad fog tisztelegni a Szent 
Jobb előtt. A Szent Jobbot magában foglaló 
ereklyetartót az Aranyvonatból leemelve saját 
különleges autójára helyezik el, ezután kísé
retével a Verbőczy-térig (malom mellett) ha
lad, itt a testületek körmenetté alakulva a 
Szent Jobbot a Kossuth Lajos-térre kisérik. 
Az ereklyét ekkor négy irgalmasrendi szer
zetes viszi tovább. A Szent Jobbot a Kossuth 
Lajos téren emelvényr ■ helyezik, ájtatosság 
és beszéd után a szent ereklyét a Verbőczy-

SCHUBERT TÓDOR ÜNNEPLÉSE
Amint köztudomású, Schubert Tódor bank

igazgatót, a S MKE országos elnökét a fel
vidéki magyarság érdekében kifejtett áldoza
tos és lelkes munkásságáért a Kormányzó 
Ur Öföméltósága kormányfötanácscssá ne
vezte ki. A kinevezés Léván és vidékén ál
talános örömet keltett, mert valóban érde
mes férfiút ért. Léva nem is késett örömé
nek külső megnyilvánu’ásaival. E őbb a Ka
szinó, amelynek Schubert Tódor igazgatója, 
ünnepelte vrcsora keretében kitüntetett ve
zetőjét, majd vasárnap délben a város ősz- 
szes társadalmi egyesületei rendeztek tiszte
letére diszebédet a Városi S'.álló ragyter- 
mében. A 350 vendég között Léva és vidé
kének minden rétege képviselve volt. Ezen 
a tisztességadáson tisztviselő, iparos, keres
kedő, gazda, munkás mind összetalálkozott 
a felvidéki szellem jegyében. Schubert Tó
dort és feleségét küldöttség hívta meg a dísz
ebédre.

Az első pohárköszöntőt Kccior Gtula fő
ispán mondta a Kormányzó Ur Ő'Öméltósá
gára, akit lelkesen ünnepeltek, majd C?eg- 
lédy Pál ref. esperes mondta el ünnepi üd
vözlő beszédét.

Czeglédy Pál 
üdvözlő beszéde

A legszebb és legmélyebb emberi történe
tek egyike az, amit Pygmalionról, Ciprus 
királyi kőfaragójáról beszél az antik hagyo
mány. Forró, szerelmes csókjára elevenné 
vált a hideg köszobor és csókkal, szóval vi
szonozta az életre hívó alkotó szerelmet!

Az a mély igazság van elmondva ezzel, 
hogy az élettelen dolgokban: kőben, fábaD, 
sziklában, búzaföldekben halhatatlan lélek 
van bezárva. Figyelmeztetés van ebben a 
történetben; úgy menj el az akácfa, a búza
virág, a Bslator, a Magaatátra, vagy a bo- 
gárhátu alföldi tanyák, szerényen rejtőzködő 
falvak, városok mellett, alatt és felett, hogy 
belőlük elvarázsolt lélek sóhajt feléd a rég
óta várt, életrehivó csodaciókért.

Tehát ennek a mi városunknak is megvan 
a maga lelke. Valamikor úgy mondották: 
genius loci. A sikság és hegység találkozása, 
a magyarság éa a szláv tenger érintkezési 
pontján, az öreg vár történelmi falai alatt, 
álmok éa érdekek kohójában századokon át 
ott izzott, alakult ez a lélek. Tragikus ma
gyar sors, hogy a nemzeti összeomlás és 
két évtizedes kemény kisebbségi élet hozta 
meg kibontakozását. Végzetünk és árvasá
gunk legsötétebb idejében jött Schubert Tó
dor, az a férfiú, akinek ma tisztességet te
szünk s szenvedélyes nagy szeretetétöl, csók
jától életre kelt és virágba boru't ennek a 
városnak a lelke.

A garammenti rónán nincsen délibáb, a 
magyar alföld végtelensége helyett a Kárpá
tok lábai figyelmeztetnek, hátunkon éreztük 
a azláv terjeszkedés nyomását, nem véletlen 
tehát, hogy ebben a városban ringott a ma
gyar népi egység gondolata s az évtizedes 
párt és osztályharc által szétforgácsolt ma
gyarság itt valósította meg először politikai 
egységét I És ez az egység szerencsésen 

térig körmenet kíséretében gyalog viszik visz- 
sza, onnan ugyancsak autón az állomásra.

A körmenetben a Szent Jobb tiszteletével 
kapcsolatos szabályok értelmében csak egy
házi és világi előkelőségek és egyenruhás 
alakulatok vehetnek részt. A körmenet elején 
és végén disszázad fog haladni. A közönség 
az útvonal mentén fog felállni. A szükséges 
további tudnivalókat a hatóság felragaszokon 
fogja a közönségnek tudomására adni.

Felkérjük a vidék lakosságát, hogy minél 
nagyobb számmal vonuljon be Lévára a 
Szent Jobb iránti hódolatát bemutatni. Léva 
lakosságát pedig arra kérjük, bogy házait, 
erkélyeit virágokkal és lobogókkal díszítse 
fel, hogy méltó pompával fogadjuk legszen
tebb nemzeti ereklyénket, amelynek útja itt a 
felszabadult felvidéki tájon történelmi jelentő
ségű és feledhetetlen nagy ünnepi esemény.

egészüd ki a másik arcvonalon is, * törté
nelmi idők parancsszava volt, hogy az élet 
másik dimenziójában, a kuiurális síkban is 
uj alapokra kell helyezni a magyar életet I 
Schubert Tódor bátor és felelősségteljes kö 
telességérzellel vetette kezét az eke szarvári! 
Csodálattal láttuk, hogy milyen elszánt aka
rattal verte a hidat apák és fiák, öregek és 
fiatalok, jobb és baloldal között a világnézeti 
és politikai erők által széttört magyar iroda
lom nemzeti és népi alapon való egybefor- 
rasztása érdekében, nem félve sz idegen ha
talom nyomásától, de nem rettenve tissza a 
belső félreértés ódiumától sem I Tudjuk, hogy 
a nemzeti eszme számára veazendóbe ment 
sok drága értéket mentett meg a magyar 
ügy számára!

Vallotta és hirdette, hogy maradandó ered
ményekre csak az a nemzeti munka számít
hat, amely a magyar nép széles rétegeit fel
öleli, tehát a munka nem korlátozódhat a 
város intelligenciájára, ki kell azt terjeszteni 
a magára maradt falu magyar népére ia ! 
Ezen a töretlen ugaron szerencsésebb kö
rülmények között előtte már sokan kísérle
teztek, meddőnek bizonyult mirden nemes 
igyekezet a most az ő szuggeszliv egyénisé
gének a páratlan szervező erejének hatása 
alatt előbb a Garam és Ipolyvölgyében. majd 
az egész Felvidéken egymás után gyűltek ki 
a lángok, megannyi bizonyságai a törhetet
len magyar élniakarásnak I

így lett kisebbségi sorsunkban Léva a ma
gyar kuiturélet fellegvára, az itteni munkára 
felfigyelt az egész magyarság, ez a város 
lett a legátfogóbb kulturmegmozdu ások szín
helye a az elmúlt augusztusi ünnepnapokon 
a város főterén kigyut fény a magyar fel
támadás hsjnahasadása I

A puritán magyar kötelességteljesités em
berét tiszteljük és szeretjük Benne I Mint 
Széchenyi szellemétől ihletett alkotó, magyar 
fajtája és szülővárosa iránti szeretetből min
den épitőmunkából kivette részét, ahol dol
gozni, áldozni és — kisebbségi sorsban — 
mindent kockáztatni kellett, mindenütt ott 
láttuk a legelső sorban I

Most, amikor a legilletékesebb, legfelsőbb 
helyről elismerő kitüntetés érte öt, Léva nagy 
fiát, a város lelkiségének életrehivóját és 
hordozóját, összes társadalmi egyesületeink, 
tiszte öinek és barátainak nagy tábora, a vá
ros és messzevidékek magyarsága igaz sze
retettel köszöntjük őt s áldjuk az isteni Gond 
viselést, hogy nekünk ajándékozta. De úgy 
érezzük, hogy még méssze a barázda vége, 
tervei, álmai vannak, adjon az Ur Isten hát 
esztendeihez esztendőket, erőt és kitartást, 
hogy még sok eredményes munkát végez
hessen a közjó előmozdítására, városunk ja
vára, édes magyar hazánk virágzására.

Schubert Tódort az Isten sokáig éltesse I 
Az üdvözlések során a Lévai Dalárda ne

vében Heckmann István babérkoszorút nyúj
tott át az ünnepeltnek és a Dalárda vegyes
kara üdvözlő dalokat énekelt, a tőle meg
szokott művészi precizitással.

Az üdvözlések elhangzása után Schubert 
Tódor megindultan mondott köszönetét sz 
ünneplésért.

Schubert Tódor 
válasza

Kedves Magyar Testvéreim I Msgha'ódot- 
tan. szeretette’, csordultig te i szívvel állok 
e meleg ünnepeltetés közepette. Úgy érzem 
msgam, mint egy nagy kedves családban a 
sikeres vizsgájáról hazatért fiú, akit a szü
lők, nagybácsik s az öregebb testvérek me
leg tekintettel simogatnak végig s akire az 
ifjabb testvérek büszke szeretettel tekintenek. 
Nem első Ízben érzem ezt a szeretetmeg- 
nyilváoulást szülővárosom részéről, ha nem 
is ily ünnepélyes külsőségek közt, de érzem 
ezt gyermek- és ifjúkorom óta annyiszor.

K’dves magyar Testvéreim, egy ember 
áll Önök előtt, aki őazinte szívvel, nyíltan 
megmondja, hogy az fiiét többet, sokkal töb
bet adott neki, mint amennyit várt, mint 
amennyit megérdemelt. S lehet-e nagyobb 
kitüntetés, nagyobb öröm egy ember életé
ben, mint azoknak az embertársaknak sze
retete, megbecsülése, akikkel évtizedeken át 
egy városban éi. Nekem ezt juttatták Önök 
naponta és ezt juttatják ma fényes, ünnepé
lyes keretek között abbé1 az alkalomból, 
hogy országunk teje, a Fóméltésígu Kor
mányzó Ur az én szerény működésemet ke
gyesen kitüntetni méltói tatott.

Eme legfelsőbb kitüntetés o'y érdemeket 
jutalmazott meg, amelyeket meeszerezni egy 
ilyen szerencsés társadalmi öiszetéteiü vá
rosban, mint Léva városa, nem volt nehéz. 
Az érdemeket nem egy ember (aki lsgfeljebb 
csak a szervezést végezte), hanem egy város 
egész társadalma szerezte, ennélfogva a ki
tüntetés is az egész társadalmat illeti. Azt a 
a lévai magyar társsdalmat, amelynek min
den egyes tagját feiekezetre, állásra, foglal
kozásra, korra való tekintet nélkül tudatosan 
testvéremnek tirtok éa azokkal is, akiket ta
lán személy szerint nem ismernék, a szere
tetnek ama láthatatlan szálai kötnek össze, 
amelyek nélkül a legnemesebb értelemben 
vett local-patriotizmus el sem képze hetö. 
Ennek a történelmi tradicióju város társa
dalmának tagja lenni nemcsak hovatartozást, 
de kötelességet ia jelent, kötelességet azok
nak az ietézményrknek, egyesületeinek, szer
veknek. alakulatoknak hathatós támogatásá
ban, amelyek e város fejődését, erősödését, 
csinosodását szolgálják. Erek az intézmények 
és egyesületek egyaránt szivemhez nőttek és 
azok működésében szerény tehetségemhez 
hiven igyekeztem mindig résztvenni.

De emberileg megérthető, hogy azok az 
intézmények és egyesületek, amelyekben az 
ember hosszabb ideje és intenzivebb tevé
kenységet fejtett ki. valahogy közelebb van
nak az emberhez. így vagyok én a Lévai 
Caiinó mtlett a Lévai Dalárdával, amelynek 
működését a húsz éves cseh megszállás 
alatt rendkívül je entösnek tartottam s amely
nek tagjai, kik legnagyobb részben a lévai 
kisiparos társadalomhoz tartoznak, élükön ki
váló karnagyukkal, Heckmann Istvánnal, pél
dát mutató lelkesedéssel szolgálták a meg
szállás alatt a magyar kuitura ügyét.

Hálás szeretettel köszönöm a Dalárda ve
zetőségének és minden egyes tagjának ezt 
a mai meleg családi ünneplésüket és a ne
kem oly nagyon értékes, drága figyelmüket. 
Húsz esztendő sok keserűsége, de sok meg
hitt, bizalmas órája, tervezgetései, sikerei 
egy egész életre hezzájuk kötnek.

Öizinte szeretettel köszönöm a mai ün
neplés vezérszónokának, Czegiédy Pál refor
mátus esperes urnák meleg, kitüntető sza
vait. Ő hozzá immár három évtizede az 
őszinte nagyrabecsülés és a legnemesebb ér
telemben vett barátság szálai fűznek. Mind
nyájunk szivében az őazinte öröm és bol
dogság érzelmei keltek, amikor a lévai ref. 
egyház, a mi felejthetetlen emlékű Antal 
Gyulánk helyébe őt hívta meg Lévára. Tud
tuk, hogy benne nemcsak egy nagytudásu, 
alapos felkészültségű egyházfőt, de egy pu
ritán, nemeslelkü férfiul is nyert városunk, 
aki két kézzel fogja azórni lelke kincseit vá
rosunk fejlődése érdekében.

Régi bajtársi szeretettel köszönöm meg as 
én kedvea jó barátomnak, Koperniczky Kor
nélnak isisből jövő kedves szavait. Hálásan 
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köszönöm az általa képviielt egyesületnek 
(SiMKE lévai fiókja) síivel üdvözlését, kö
szöntését. Az simult hun esztendő küzdel
meit kedves Barétoir, együtt harcoltuk meg. 
Szinte azt mondhatnám, hogy nem volt napja 
a hétnek, amikor gondolatainkat ki nem cse
réltük volna a Te mindig megértő, segítő, 
támogató bajtárs volté'. Alig van egyesület, 
amelynek életében tevékeny réazt ne vettél 
volna, de nem ebben van töérdemed. Váro
sunk sajnos, még mindig nem tudja eléggé 
méltányolni azt a hatalmas munkát, amelyet 
Te több mint három évtizede, de különösen 
a cieh megszállás alatt a sajtószolgálat te
rén tettél és ezzel nemciak a város fejlődé
sét, de kisebblégi magyarságunk ügyét is 
hathatósan támogattad. Soha nem kértél el
ismerést, mert munkatársaid megbecsülését, 
őszinte barátságát és a jól elvégzett munka 
örömét többre becsülted mindennél.

Köszönöm az én kedves Varga Imre ba
rátomnak a Széchenyi Magyar Ku'tur Egy
let tagjai nevében tolmácsolt szives köszön
tését. Ez az Egyesület túllépi a várói hatá
rait s működési tere ma ia egy hatalmas 
országrész: a visszacsatolt Felvidék. Átszer
vezésével nehéz feladat előtt állunk, de meg 
vagyok győződve, hogy a Felvidéknek lel
kes fiatalságával, amelynek egyik képviselője 
ép Varga Imre, a legnagyobb nehézségeket 
is le fogjuk küzdeni és ez az Egyeaü et ez
után még fokozottabb mértékben lesz a ma
gyar kultúra ápolója és terjesztője. Igen, 
kedves Testvéreim, a Felvidék lelkes fiatal
ságával, amely fiatalságot a mai ünneplésem 
közepette is szeretettel köszöntök. Amint 
gyümölcs nincs virág nélkül, úgy nemzet sem 
lehet ifjúság nélkül. 0 yan gyönyörűen mon
dotta Rólatok, magyar ifjúság, Ravasz püs
pök, hogy Ti vagytok a nagy, megrendítő 
lehatőaégek, uj lapok a történelemben, soha 
nem hallott diada'énekek, eddig nem álmo
dott csodák, beteljesülő forró vágyak, szent 
várakozások és remények. Ki tudná meg
mondani, melyilekre mily feladat vér ? 1 S 
lehetnek-e nagyobb, azentebb feladatok, mint 
aminők ma várnak a magyar ifjúságra?!

Hálás szívvel köszönöm Olfermann Gusz
táváé ngs. asszony kedves, meleg üdvözlő 
szavait éa köszöntőm Láva hölgyeit: asszo
nyait és leányait. Köszönöm nekik azt a 
lelkes támogatást, smelybeo húsz esztendőn 
keresztül minden magyar megmozdulást ré 
azesitettek. Ö nSlküük nagyon keveset tud
tunk volna végezni. Ör voltak minden ma
gyar kulturális megmozduás pionirjai. Most 
már bevallhatjuk, az ö segítségükkel győz
tük le a napi gondoktól, munkától elfáradt, 
a viszonyok által elkeseredett férfiak közö
nyét, nemtörődömségét, fásultságát. Ör vo'- 
tak a magyar gondolat, a magyar élniakarás 
leghűségesebb katonái.

Majd meleg baráti szeretettel köszönte 
meg az ünnepeit Faragó Ödön alezredesnek 
a leventék nevében. Sáska Dezső slispánnak 
a közigargatás, Mischák István szentszéki 
tanácios plébánosnak a Katholikus Kör, dr. 
Melcher Józsefnek az oroszkai, Beluch Im
rének a barsendrédi SzMKE-fiók, Kern Osz
kárnak a lévai kereakedők és ipartestület, 
valamint a Baross-Stövatség nevében mon
dott üdvözlő, Bándy Endre evangélikus fő
esperesnek az ünnepelt hitvesét felkösröntő 
beszédeit s végűi Kriek Jenő pohárköszöntő
jét. Majd a következőkép fejezte be beszédét: 

Köszönöm az összes jelenlévőknek életem 
eme legszebb napját. Ismételten ciak annyit 
mondhatok, hogy egy ilyen társadalmi tá
mogatás mellett érdemeket szerezni nem 
volt és nem lesz nehéz. Kérem Önöket, ked
ves Testvéreim, Mindnyájukat, hogy ezt a 
szeretetteljes támogatást további munkámban 
se vonják meg tőlem és én ígérem, hogy 
ezt mindig városunk és drága msgyar ha
zánk boldogulására fogom értékesiteni.

Emelem poharamat Léva város fejlődésére 
és Nsgymagyarország boldogabb jövőjére I

— NÁLUNK IS ÉLETBELÉPETT AZ 
UZSORATÖRVÉNY. A „Budapesti Közlöny" 
április 6 iái számában megjelent 3700—1939.
M. E sz. rendelet intézkedik az uzsoráról 
és a tisztességtelen versenyről szóló jogsza
bályoknak a visszacsatolt felvidéki területekre 
való kiterjesztéséről.

Érthetetlenül tekintünk
a szlovákiai eseményekre. Magyarok üldö
zése, az egyetlen magyar napilap betiltása, 
a magyar párt beolvasztáaával való fenyege
tőzés, úgy érezzük, nem a mai kor politiká
jának a fegyverei, hanem egy rág letűnt 
korszaké.

Politikai terror uralkodik ma Szlovákiában, 
nincs gondolatssabadság, nincs szabad véle
mény nyilvánítás. A régi higgadtabb politi
kusok véleményét letöri a zajosabb ifjú 
gárda, amely a csehszlovák eszmekör isko
lájából került az életbe és rövid élettapssz- 
tálát után a politikai arénf.ba. A magyarba
rát vagy magyar orientációt kivánó szlovák 
politikusoknak internálás vagy börtön a ju
talma.

Meggyűlölték a „pokrokár" cseheket, a 
vallásos és érzelmes szlovák lélektől nagyon 
távol esett a cseh lélek racionalizmusa, de a 
csehek alapította iskolákból kikerülő ifjú 
szlovák generáció még sem aksrt mélyebben 
behatolni a szintén lirára hajló és szintén 
meggyőződéséé keresztény magyar lélekbe. 
A szlovák iskolákban működő cseh tanári 
karnak sikerült alaposan felemássá gyúrni a 
szlovák ifjúság gondolatvilágát is. Ez forr ma 
még bennük.

Rémhíreket költenek rólunk és az itteni 
magyar életről. Lehet, hogy azokat a szlo
vákokat megtéveszthetik vele, akik messze 
bent élnek Szlovákiában, de azokat, akik a 
határon .átlátnak" nem lehet megtévesz
teni, azok érzik és tudják, hogy a szlovák 
nép leikébe ezzel akarnak friss és uj élet
erőt pumpázni a lavina módjára terjedő le
targia éa lelki tompultság és elégedetlenség 
helvébe.

Mintha crak hallanánk, hogy sóhajtanak 
fel az öreg azlovákok: hej, mégis csak más 
volt az a magyar kenyéri Nem megyünk 
messzire, nem megyünk a hegyvidékre, 
ahol a magyar kormány sorban áliitotta fel 
a gyárakat a szegény szlovák nép minden- 
nspi kenyerének bizlositásárs. (Amit aztán a 
csehek leszereltek ) Annyit invesztált ebből a 
célból a Felvidékbe, hogy miatta elhanya
golta a szinmagyar vidékeket, amelyek szem
rehányást tesznek ezért a mai kormányoknik. 
Mi csak itt maradunk a mi vidékünkön és 
erről beszélünk, vsn itt is miről szólani.

Vallasss csak ki a szlovák kormány a ba
kabányai kádárokat, a lö'dségtermelőke*,  a 
báti csirmadiákat, pecsenyesütő asszonyokat, 
a télen fát áruló gazdákat, a magasmarti 
fazekasokat, vallassa ki a berzencei szegény 
szlovákokat, akik minden lévai hetiváaárról 
pénzt vittek haza innen a fáért. Vallassa ki 
a kelecsényi, pod'utsányi és a többi szlovák 
község szegény embereit, akik százszámra 
jöttek be hajnalonként Lévára és a városház 
előtti munkapiacra, mire a nap feljött mind 
elkapkodták őket, tisztességes napi bérért. 
Vallassa csak ki ezeket, hogy érzik magu
kat manapság? Bizonyára azt mondanák, 
hogy jobb volt .akkor" régen, mert volt ke
nyér, jó magyar kenyéri Léván az egész 
vidék megtalálta a kenyerét.

Elhalkultak a pár hónap előtti büszke 
hangok, amidőn a lévai piacon a szlovák 
asszonyok azt kérdezték a lévai háziasszo
nyoktól, hogy mit fognak enni, hogyha majd 
ők nem fogoak már többé bejárni a lévai 
piacra árulni. A mi piacunk ma is éppen úgy 
tele van, mint akkor volt, de a szegény 
szlovákok zsebe azóta már nagyon üres lett.

Nem kenyerünk a kárörvendés. Mi csak 
sajnálni tudjuk megtévesztett szlovák testvé
reinket, akik történelmükből kitépték azokat 
a lapokat, amelyek az ezeréves magyar
szlovák sorsközösségröl szóltak és hamar 
megfeledkeztek arról a magyar kézről, amely 
a biztos kenyeret nyújtotta feléjük és a nagy 
bizonytalanság helyett állandó biztonságot 
adott életüknek. Csoda e hát, hogy a gazda
sági tekintetben Lévához kapcsolódó szlovák 
nép lelkivilága átalakulóban van és szomorú 
rezignációval tekint a múltba és mégszomo- 
rubban a nagy bizonytalanságot rejtő jövőbe. 
Csoda-e hát, ha azután Szlovákiában is fel- 
hangianak a kiáltások, amint az most 
történt Szántón: Éljen Magyarországi Éljen 
Horthy, éljen a magyar hadsereg I

Megalakult az 
Egészségpolitikai 
Társaság lévai 
fiókja

A garamvölgyi „egyke" ügye évtizedek óta 
foglalkoztatja a közvéleményt. Fájó sebe ez a 
magyar nemzetnek, hiszen a garamvölgyi fal
vakban állandó visszaesést mutat a népese
dési statisztika és a derék garamvölgyi ma
gyar fajta állandóan vész és pusztul. Évtize
dek óta vissza-visszatérő témája ez sajtónak, 
egyházi testületeknek, közvéleménynek, de a 
javulás minden jele nélkül.

Holló Géza ujbarsi ref. lelkész kezdemé
nyezésére most ismét újabb akció indult út
jára az egyke ellen. Ez már korszerűbb ala
pon és tudományos felkészültséggel száll sík
ra a nemzetpusztitó veszedelemmel. Ugyanis 
a garamvölgyi egyke ellen vasárnap megala
kult Léván a Bars-Honti Egészségpolitikai 
Társaság lévai fiókja. Az alakuló gyűlés az 
uj városháza tanácstermében zajlott lé.

Dr. Bogner Gyula 
megbízott kórházi főorvos vezette be az ala
kuló gyűlést:

Az utolsó 25 év alatt azt láttuk — mondta 
többek között —, hogy a születések száma 
az összes európai államokban csökkent, de a 
születési index egyetlen államban sem zuhant 
olyan meredeken, mint Magyarországon. Ha 
zánk sorsát viszont földrajzi helyzete határoz
za meg és egész jövője attól függ, hogy 
szomszédainkkal az eröbeli egyensúlyt fenn 
tudjuk-e tartani ? Sajnos, a számok rideg vi
lága azt mutatja, hogy ha a születéscsökken
tést nem tudnánk feltartóztatni, körülbelül 10 
év múlva eljutnánk ahhoz a ponthoz, amikor 
a születések száma már nem haladná meg a 
halálozások számát és egy újabb évtized múl
va megkezdődne a magyar nemzet számbeli 
pusztulása, fogyása. Ugyanakkor déli és ke
leti közvetlen s omszédaink születési arány
száma növekvő tendenciát mutat és népessé
gük az idők folyamán meg fog sokszorozódni. 
Ha tehát a születéscsökkenés, az egyke ellen 
nem tudnánk megfelelő orvosságot találni, be
következnék a magyat ság teljes faii kataszt
rófája.

Barsvármegye az egyke mételyével talán a 
legsúlyosabban fertőzött vidék. Mindnyájunk
nak elsőrendű kötelessége tehát, hogy ezzel 
a kérdéssel nyíltan szembenézzünk, egysége
sek legyünk abban, hogy itt sürgős és szé
leskörű társadalmi megmozdulásra van szük
ség, sőt, ha ez sem vezetne eredményre, a 
törvény erejével kell a veszedelemmel szem
befordulni.

Ezek a gondolatok ösztönözték szervező 
bizottságunkat, hogy olyan egyesületet hívjon 
életre, amely elsősorban a speciális barsme- 
gyei egykével hivatott foglalkozni és elsőren
dű feladatává tegye azt a kérdést, melynek 
megoldása a felszabadulás után eminens ér
dekünk.

Legalkalmasabbnak bizonyult erre a célra 
az Egészségpolitikai Társaság fiókegyesületét 
megalakítani, mert hiszen az Egészségpolitikai 
Társaság egyik legfőbb célja az egyke-elleni 
küzdelem és előadások sorozataival, ankétok
kal és az ezeken kialakult javaslatokkal igyek
szik a megoldást energikusan elősegíteni.

Kérem Önöket, hogy munkájukhoz és el
foglaltságukhoz mérten tegyenek meg mindent 
Barsvármegye népének érdekében, mert — 
mint Vidor Emanuel királyi levelében is ol
vasható : „A népesedés problémája a prob
lémák problémája; határozott parancs min
denki számára; csak a népesedési küzdelem
ben elért győzelem garantálhatja az életet és 
igy a fiatalságot, a katonai erőt, a gazdasági 
expanziót és következésképen a birodalom 
dicsőségét."

Ezután
dr. Born József, 

a társaság ügyvezető elnöke ismertette a tár
saság céljait. Az uj orvosi generáció olyan 
nagy közösséget vállalt, amely nem csak a 
napi kenyér megszerzését, hanem magasabb 
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célokat is tűzött maga elé. Az évszázados 
vérveszteség után olyan tünetek mutatkoztak 
a magyarság testén, amelyek a biológiai rom
lást mutatják Olyan közvéleményt kell kiala
kítani, amely hajlandó a magyarság jobb 
biológiai jövőjéért dolgozni.

A liberális éra akadályozta a biológiai kér
désekkel való foglalkozást, noha a nemzetek 
életében a biológiai kérdés a legilsörendii 
probléma. Előttünk a példa Csehország ese
tében, amely erejét fegyverrel, gazdaságiakkal 
igyekezett fenntartani, de mivel biológiailag 
nem volt egységes: buknia kellett. Az a nép, 
amely szaporaságával, biológiai erejével feszit, 
az életét biztosíthatja. Az Egészségpolitikai 
Társaság célja a közvéleményt felvilágosítani 
a kérdés nagy horderejéröl.

Majd bejelenti, hogy a Pázmány Péter Tu
domány Egyetem asszisztensei, etnográfusai és 
antropológusai kifognak szállni a Oaram völ
gyébe az egyke kérdésének tudományos ta
nulmányozására és okainak felderítésére.

A jelenlevők ezután kimondták a társaság 
megalakítását és az alapszabályok elfogadása 
után megtörtént az egyhangú választás.

A tisztikar:
Tiszteletbeli elnök dr. Okolicsányi Béla vm. 

tiszti főorvos, elnök Holló Géza ref. lelkész, 
alelnök dr. Bogner Gyula közk. főorvos, tit
kár dr. Kersék László körz. orvos, jegyzők: 
dr. Germán István orvos, Féja Tibor tanár, 
ügyész dr. Vargha Sándor ügyvéd, pénztáros 
dr. Leidenfrost Gyula körorvos, ellenőrök : dr. 
Vavrik Gyula körorvos, Farkas Károly tanító. 
Választmány : Dr. Boleman János, Bándy End
re, id. Bogner Gyula, Czeglédy Pál, Cséfal- 
vay József, Beluch Imre, dr. Guba János, dr. 
Melcher Károly, báró Majthényi László, Nagy 
Tibor, Novotny Ödön, Schubert Tódor, Schmidt 
Imre, Varga Imre, dr. Czinte Károly orvos, 
Madocsay János. A honfiak részére megfelelő 
helyeket tartottak fenn a vezetőségben.

Ezután
Holló Géza 

tartotta meg elnöki székfoglalóját. Többek kö
zött ezeket mondta :

Magyarországon 20 év alatt a felére esett 
a születési index. A szörnyűségek pedig job
ban szaporodnak. Nagy veszély fenyeget. 
Fegyverek egyedül nem segítenek. A magyar 
anyák egy év alatt több gyermeket pusztíta
nak el, mint négy év alatt a világháború 
magyar férfit. Mélyreható orvosszerre van 
szükség. A lévai járás 52 községe közül csak 
18 éri el az országos születési indexet, 12 az 
átlag és 0 között van, 22 pedig fogy.

Ezután részletesen ismertette a gazda
egykét. Mi lehet ennek az orvossága ? A pap 
prédikációja ? A gyermekgyilkos anyának ez 
nem elég, különösen ha az élet mást mutat. 
Az egy gyermek édes, a sok keserű Az élet 
tegye édessé a sok gyereket és keserűvé az 
egyet. Mivel családonkint 2 gyermeknél még 
fogy a nemzet, 3-nál csak stagnál, 4 nél sza
porodik, oly örökösödési törvényt kell hozni, 
amely a vagyont négyrészre osztja és ha hiány
zik a második, harmadik, negyedik gyermek, 
örökölje az illető reszt az állam

De ez még nem elégséges, mert igy a 
harmadik generációnál mar proletárrá válik a 
gazdaréteg. Keletkezik tehát egy forradalmár 
tömeg és hiányzik minden forradalom fékje a 
józan gazdaréteg. Ezért kell gazda hitbizomá- 
nyokat szervezni, de ezekkel is visszaélés le
hetne. Legyen csak egy gyermek, ha egy 
örököl, mondaná. Ezért csak ott legyen szer
vezhető hitbizomány, ahol négy gyermek van, 
ahol nincs, ott az örökösödési törvény le
gyen érvényes.

De mi legyen a harmadik, negyedik gyer
mekkel? Az első örökli a I itbizományt, a 
második elhelyezkedik a házasság révén, de 
a többi? Ezeknek ipari pályán kell elhelyez
kedniük. Ehhez azonban radikális iparfejlesz
tés szükséges. Iparfejlesztés nélkül nincs jo
gunk több gyermeket követelnünk.

Kétféle forradalom van. A katonaság vagy 
leteszi a fegyvert, vagy azok ellen fordítja, 
akik kezébe adták. A magyar anyák, apák az 
egykével letették a fegyvert. Ez a néma 
forradalom, az öngyilkosok forradalma. Ha 
életlehetőség nélkül jönnek a gyermekek a 
világra, bekövetkezik a másik pusztulás: a 
véres forradalom. Ezeket kell megakadályoz
nunk uj törvényekkel, uj szellemmel, uj élet

tel és életlehetőségekkel. Ehhez kérem segít
ségüket.

Sáska Dezső 
alispán megköszönte az előadást. A székfog
laló megvilágította az utat, amelyen a nemzet 
legveszedelmesebb kérdésének megoldását el
érhetjük és megmenthetjük a nemzetet a pusz- 
tálástól, amely cél érdekében minden ember
nek oda kell adnia magái. Szükségesnek látja 
a társaság működését és üdvözli megalakulá
sát. A társaság célját a közigazgatási felada
tok közé kell sorolni.

Nők és a légvédelem.
Azt mondják ró'unk, hogy szentimentáli- 

•ak, túlzottan gyöngéd természetűek, a ko
molyabb dolgok iránt vajmi keveset érdeklődő, 
de különösen a közügyeket egy kézlegyin
téssel eilntézö teremtményei vagyunk az Is
tennek. A férfiak komolytalannak tartanak 
minden olyan megmozdulást, amit mi kezde
ményezünk. Nem mondom, ezek többé ke
vésbé helytállóak, mert hiszen — tisztelet a 
kivételnek — akadnak közöttünk olyanok is, 
akik szívesebben mennek szórakozni, brid- 
zselni, hogy kihasználhassák az é'et minden 
psrcéoek örömeit, mintsem komoly légoltalmi 
megbeszélésen vegyenek részt. Ez a fajta az 
úgynevezett .egoista" típus. Megállapításom 
talán nem is helyes, mert inkább nevezhet
nénk az ilyeneket .nemtörődöm*  fajtának.

Mutassuk meg, hogy nem csak anyák, jó 
feleségek, elsőrendű gazdasszonyok tudunk 
lenni, de különösen azt bizonyítsuk be, hogy 
a fenti kijelentések nem helytállóak. Itt hi
vatkoznom kell Dobó Katiéért, Zrínyi I onára 
stb., de nem is kell ilyen messzire kalandoz
nom, mert csak a világháborús időkre kell 
visszaemlékeznem, ahol szintén kézzel'ogható 
bizonyítékát adtuk igazi lelkes magyar női 
mivoltunknak. Mutassuk meg tehát, hogy tu
dunk mi most is szentelni egy kevéa időt 
és energiát hazánk bo'dogu'ása, nagyobbá 
tétele érdekébrn.

A leguióbbi események igazolták, hogy 
milyen borzalmas következményei lehettek 
volna egy ellenséges repűiőtámadásnak. Hogy 
ez nem következett be, ezért derék honvéd
ségünknek a legnagyobb hálával és elisme
réssel adózunk. Ne adja az Isten, de előáll
hat egy súlyosabb helyzet, egy o yan állapot, 
amikor fiainknak, férjeinknek, apáinknak nem 
mellettünk, hanem az e ső vonalban kell 
ienniök. Itthon pedig gyermekeink, betegek, 
aggok a mi gond|ainkra lesznek bízva. Sok
kal nyugodtabb és eredményesebb munkát 
tudnak végezni odakint katonáink, ha tudják, 
hogy hozzátartozóik biztonságban vannak. 
Ezért kellett létrehozni a polgári légoltalmat, 
illetve a Légoltalmi Liga női táborát. Ennek 
kiépítésében nekünk lelkiismeretesen kell te
vékenykednünk, mégpedig eredményesen, szi
vünk lelkünk teljes melegével, odaadásával. 
A jövö háborújában nem kis rzerep fog 
reánk, nőkre hárulni. Az itthonmaradottaknak 
az ellátása, háztartási, megélhetési gondok, 
esetleges repülőtámadások és a harcterek 
aebesűltjeioek ápolása, valamint sok-sok 
olysn ténykedés, amire előre számilani nem 
lehet. A fentvázoltak alapján remélem, hogy 
nőtestvéreim segítségünkre és támogatásosé
ra lesznek súlyos és terhes munkánkban.

Nagy szükségünk van az anyagi, főleg az 
erkölcsi támogatásra, hiszen mindkét eset
ben magunkra vagyunk hagyatva, saját erőnk
re kell, hogy támaszkodjunk. Tehát mindrn 
igazi magyar nőnek erkölcsi, főleg hon eánji 
kötelessége, hogy a Légoltalmi Ligát támo
gassa, mert hiszen egy elkövetkezendő ve
szély esetén a L-ga áldásos működésének 
eredménynek elsősorban is mi fogjuk hasznát 
venni, másodsorban pedig hazánk A nem
zeti vagyon és létünk fenntartásának érdeke 
is megkívánja az önzetlen és legmesszebb
menő támogatást.

E helyen kell elismerésünket nyi'vánitani 
városunk nagyérdemű vezetőinek a Légoltal
mi Liga helyi csoportjával szemben eddig 
tanusitott, valamint a jövőre nézve is kilá
tásba helyezett erkö'csi és anyagi támoga
tásáért.

Hazafias üdvözlettel 
KOVÁCS BÉLÁNÉ, 

LL. h. női ügyv. elnök.

KOLONFÉLÉK^J
— LÉVÁN LESZ A FOGADALMI ÜNNEP. 

A XVIII, század eleje óta Bsrsvármegye tör
vényhatóságának határozatából Garamszent- 
benedekben tartani szokott Fogadalmi ünne 
pet, amelyet a kurucbadjárst nyomában fel
lépő pestisjárvány megszűnésének örömére 
ültek, most a felszabadulás után Léván tart
ják meg. A fogadalmi ünnep a hagyomá
nyokhoz híven május 3ái lesz. Ezen a 
napon körmenetet vezetnek a Kálváriára, 
ahol az ünnepi szent misét a vármegye fel
kérésére Tooheiser Mihály nagysziléi plébá
nos, szentszéki tanácsos fogja celebrálni, az 
ünnepi szentbeszéd megtartására pedig dr 
Haiczl Kálmán azőgyéni plébános, szentazéki 
tanácsost kérték tel. Húsz év után tehát ez 
a kegyeleles ünnep ismét a szűkebb pátria 
földjén lesz megtartva. Húsz éven keresztül 
Budapesten ülték meg a barsiak. Valószínű, 
hogy erre az ünnepre József főherceg őfen
sége is Lévára érkezik.

— LELKÉSZBEIKTATÁS. Szűcs Árpád 
ipolypásztói ref. lelkész elfoglalta hivatalát 
Ipolypásztóo. A beiktatást Cseglédy Pál es
peres végezte.

— TÜNTETÉS SZÁNTÓN. Szlovákiából 
érkezők besiéik, hogy vasárnap Szántön 
tüntetések voltak a Magyarországhoz való 
csatlakozás érdekében. Amióta Bori és Ma
gyarad visszakerült az anyaországhoz, azóta 
mégjobban fellángolt a szántói népben a 
visszatérés vágyakozása. Mintegy 300—350 
ember gyűlt öisze Szántón, akik Magyaror
szágot, Horthy kormányzót és a magyar 
hadsereget éltették és hangosan és nyiltan 
adtak kifejezés: Magyarországhoz való csat
lakozási óhajuknak. A tüntetőket a csend
őrség oszlatta szét.

— FELHÍVOM a bélyeggyűjtők figyel
mét, hogy a Szent Jobb Lévára való bevonulásá
nak emlékére a posta f. hó 30-án emkkbélyegzövel 
fogja ellátni a küldeményeket. A bélyeggyűjtők 
egyesülete megkönnyíti az emlékbélyegek megszer
zését a postahivatallal egyetértőén, olyképen, hogy 
a küldeményekre, borítékokra, avagy lapokra fel
ragasztott bélyegeket összegyűjti es gondoskodik 
azok lebélyegzéserői. Az erre szánt ertekekeí 29-én 
d. e 10 óláig veszi át az egyesület pénztárnoka, 
továbbá Polliik vaskereskedö cég. Az ertekek má
jus 3-án este az egyesület helyiségében kerülnek 
szétosztásra. P.-ldy Béla, elnök.

— KÖZSÉGI ÉS KÖRORVOSI KINEVE
ZÉSEK. A belügyminiszter az alábbi közsé
gekbe és egészségügyi körökbe a megneve
zett orvostudorokat községi, illetve körorvo
sokká nevezte ki: Léva Kersék László és 
Márczy Endre, Ipolyság Baráti Béla, Verebély 
Lóránt Imre és Adriányi Antal, Btrsfüss 
Schneider Lajos, Csiffár Kulcsár István, Alsó- 
pél Andrejkovics József, Nagypeszek Újhelyi 
László, Ipolynyék Laczy István, Deménd Ta
vas József, Garamkövesd Főzy Gyula, Óhaj 
Mucira Rajmund, Léva-környek Leidenforst 
Gyula, Nagykálna Bartha Miklós, Nagysalló 
Vavrik Gyula, Oroszka Goda László, Ipoly- 
szalka Erőss János, Barsendréd lllésy Berta 
lan, Ipolyság-környék Balja Zoltán.

— UJ SZÍNPAD LÉVÁN. A Lévai Iparos 
Olvasókör nagytermét modern színpaddal egé
szítette ki, amelyet ötven éves jubileuma al
kalmából avat fel. Az avatási ünnepélyt társas 
vacsora keretében tartják meg május 6-án 
este 8 orakor. Erre az összejövetelre a tagok 
vendégeit is szívesen látják. Előjegyzéseket 
Kovács Ferenc üzletvezetőnél lehet eszközölni 
az egyesület székhazában (Honvéd u. 28).

— A HONSz LÉVAI CSOPORTJA április 
30 án d. e. fél 10 órakor a Városi Vigadóban 
rendkívüli közgyűlést tart. Ugyancsak április 
30-án d. e. 10 órakor tartja alakuló közgyű
lését a Honsz lévai járási csoportja is.
- KÉRETNEK AZON FRONTHARCOSOK, 

akik a volt 9. Nádasdy huszárezredben szol
gáltak, hogy a frontharcos irodában jelent
kezzenek, délután 5-től 7 óráig. A leigazolt 
bajtársakat pedig arra kérjük, hogy formaru
háikat minnél előbb rendeljék meg Vida Jónás 
szabónál, Horthy Miklós ut, ahol erre vonatko
zólag bővebb felvilágosítást nyernek. Vezetőség.

— LÉVA A RÁDIÓBAN. E hó 25-én dél
után 5 óra 25 perckor a kassai hullámhosz 
szón közvetíti a magyar rádió Koperniczky 
Kornél előadását, Felvidék magyar városai: 
Léva, címmel.
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FÉLH1VÁS. Felkérem mindeioket a ma
gyar bajtársakat, akiket a csehek — velem 
együtt — 1919 júniusában Poiaonyban a 
Kórház utcai laktanyából vasraverve elhur
coltak, majd Josetstadtban (Jozefovban) 
internáltak, hogy címüket — saját érde
kükben — haladéktalanul közöljék velem. 
Szemet, 1939. IV. 14. Bajtárai üdvözlettel: 
Tóth Imre a. k. volt Fél községi (Pozsony 
m) lakos, jelenleg Szemet községi (Somorja 
járás) lakos.
- A „MAGYAR A MAGYARÉRT" moz

galom Barsendréd iskolásainak 100 pengőt 
tankönyvekre, 3 pár cipőt, 20 drb. ifjúsági 
könyvet adományozott. Az adományozóknak 
s a lévai kiváló vezetőségnek odaadó buz
galmukért, fáradozásaikért nagy hálát, kö
szönetét mond Barsendréd nevében Beluch 
Imre ig. tanító.;

— DALÁRDÁNK BUDAPESTI SZEREP
LÉSE. Nagy kitüntetés érte a Lévai Dalár
dát. A Dalosegyesületek Országos Szövetsége 
április 29 én a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében díszhangversenyt rendez. A Szö
vetség felkérésére a Lévai Dalárda a dísz
hangversenyen a következő számokkal fog 
szerepelni. 1. Halmos László: A tengeren. 
2. Kodály Zoltán: Köszöntő. 3. Bárdos La
jos : Látódé babám. 4. Nádosdy—Graff: 
Juháazlegény. A Lévai Dalárda országoshirü 
vegyeskara a felvidéki hangversenyeken 
mindig hatalmas sikert aratott, bizonyára 
most a fővárosban is méltónak fog mutat
kozni megszerzett hírnevéhez.

— A VÁROSI SZÍNHÁZ SZÍNPADA ala
pos változáson ment keresztül, a város igen 
szépen átalakittatta, korszerűbbé tette. Aj hasz
nálhatatlan zsinórpadlás, a szutfiták, a vilá- 
gitás mind előnyös változáson esett át. A 
világítás átalakitása a modern színpad tech
nika figyelembe vételével történt. A világító 
mester részére erkélyt építettek, az ügyelő 
részére megfelelő fülkét. A súgóijuket is 
átslakitották. Á színpadot mélységében 30 
centiméterrel előbbre hozták a rivalda fényei
nek elhelyezése céljából. A munkálatok ötezer 
pengőbe kerültek.

DR SÓS LÁSZLÓ szülész és nöorvoa 
orvosi rendelőjét Báli utca 7 szám alá he
lyezte át.

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI ÁRUMIN- 
TAVÁSÁRRA 50 °/o-os utazási kedvezményre 
jogositó vásárigazolványok a Lévai Első 
Banknál Léván kaphatók. Az igazolványok 
ára P. 2.80, mely igazolvánnyal a vásár te
rületére háromszor lehet dijtalanul belépni.

TÁNCISKOLA. Guller János fővárosi tánc 
tanár a lévai Kér. Munkás- Egyletben ma 
vasárnap este 8 órai kezdettel. Óssztáncke- 
relében kezdi meg tánciskoláját. Egyben a 
lévai Kér. Munkás-Egylet felkéri a lévai ke
resztény megys r ifjúságot a tánciskola támo
gatására. Vezetőség.

TARTÓS ONDOLÁLÁST csak Ultra X villany 
nélküli géppel készíttessen, ősz, festett hajak áldása 
Bartos fodrásznál Léván.

Leszállítják a színházi 
helyárakat!

A súlyos gazdasági helyzetre való tekintet
tel a színház igazgatósága elhatározta, hogy 
a mindég áldozatra kész lévai színházi kö
zönségnek kedvezményt nyújt azzal, hogy 
április 24-től, hétfőtől a színház helyárait lé
nyegesen leszállítja. Az uj helyárak igy ala
kulnak: I. hely 1.50 P. helyeit 1.—, II hely 
1 P. helyett 70 fillér, III. hely 70 f. helyett 
50 f, állóhely 40 f. helyett 30 fillér. Ez a 
kedvezmény minden esti előadásra szól. Szom
bat és vasárnap este: 1.20, —.80, —.60, —.30 P.

Színházi műsor:
Ma, vasárnap délután: Legyen úgy, mint 

régen volt, operett.
Este: Iglói diákok.
Hétfő és kedd : Egyetlen éjszakára, ope

rett. (Csak felnőtteknek.)
Szerda: Fűszer és csemege.
Csütörtök: Iglói diákok.

SZÍNHÁZ
Színházba járni magyar kötelesség I — hir

dettük az elnyomatás húsz esztendeje alatt. 
Felszabadultunk, de magyar kötelességeink 
teljesítése alól ezzel még nem nyertünk fel- 
oldozást. A magyar színház ma is kultur- 
missziót teljesít és ezt a kullurmisziót ma is 
éppen úgy támogatni kell a felszabadult fel
vidéki magyarságnak, mint a cseh megszállás 
ideje alatt. Nagy magyar bűn lenne az, hogy 
ha a magyar színtársulat, amely évente csak 
egy rövid idényt tart Léván, mindvégig üres
ségtől kongó házak előtt lenne kénytelen ját
szani. Léva mirdég színházszerető város volt, 
nem tudjuk megérteni, vájjon miért kerüli el 
éppen most a színházat, amidőn a magyar 
színpadi irodalom termését elsőizben eredeti
ben, a cseh cenzúrától mentesen kapja, ki
tűnő előadásokban. Szólnunk kell a vidék 
magyarságához is. Keresse fel ebben az 
idényben is a magyar színházat éppen úgy, 
mint a múltban. Léva és a vidék fogjunk 
össze, ne hagyjuk elsenyvedni a magyar szi- 
nikulturát a felszabadult országrészben. Éb
redjen fel a magyar lelkiismeret, a magyar 
kötelességteljesités érzése és hasson ismét a 
régi jelszó: Színházba járni magyar kötelesség]

E hét során alkalmunk volt prózai darab
ban is látni a színtársulatot. Sajnos, a vidéki 
súlyos színházi viszonyok következtében egy 
színésznek sincs meghatározott szerepköre, 
mindenkinek „mindent" kell játszani, igy a 
tehetség megegitélésében óvatosnak kell len
nünk, mert a szinész természetszerűen nem 
lehet mindenben kiváló vagy jó. De Zilahy 
Lajos színmüvének, A szűz és a gödölyének 
előadása valóban meglepett gondosan kicsi
szolt, szép stílusával s mig a múltban állandó 
panasz volt a szinpad vigasztalan sivársága, 
most a legteljesebb elismeréssel emlékezhe
tünk meg arról az áldozatkészségről, amely- 
lyel Inke Rezső igazgató az egyes darabokat 
kiállítja. Ragyogó uj díszleteket látunk min
den darabnál, inke Rezsőt most láttuk elő
ször színpadon. Meg kell állapítanunk, hogy 
véi beli művész, alakítása a robosztus ibseni 
figurákhoz volt hasonló. Gyakran kívánjuk öt 
látni a színpadon Bartók Juci ezalkalommal 
mint kitűnő prózai színésznő mutatkozott be. 
Drámai erejű alakítása lélekhez szólt. Kár, 
hogy nem tudja magát megfelelően festeni. 
Kollár Lívia üde fiatalságában Ígéretes tehet
ség, már is belopta magát a szivekbe, ügy 
érezzük, a tavasz libben be vele a színpadra 
és úgy halljuk, hogy már fővárosi színpadon 
is szép sikere volt. Ekecs Ferenc tehetséges 
szinész, de mérléktartóbbnak kell lennie. Ta
kács rutinjával most is szépen megoldotta 
feladatát. Székely Bálint sima, diszkrét játé
kával tűnt ki. Gárdonyi, Nagy, Kárpáti Mar
git és a többiek kitünően egészítették ki a 
jó együttest.

Ugyancsak két estén volt műsoron Szilá
gyi—Márkus zenés vigjátéka: Nem leszek 
hálátlan. A közönség mosolygó megelégedés
sel távozott a színházból, mert Kollár Lívia 
egyéni színekkel átszőtt játékával, táncával, 
Gárdonyi elegáns, férfias alakításával és tün
döklő énekhangjával, Takács sajátos, eredeti 
humorával megadta az előadás élvezetes fű
szerét. De Székely gáláns államti kára, Tiha
nyi Marika kikapós színésznője, Nagy fotó
riportere is jóizü, érdekes alakítás volt. Re
ményi és Maár kis szerepeikben is bebizo
nyították, hogy tehetséges színészek, akikben 
őserő lüktet. Ám a többi, kisebb szereplőről 
is csak a dicséret hangján emlékezhetünk meg.

Pénteken és szombaton a Huszárparádé című 
operettet adták elő színészeink, akik minden dicsé
retet megérdemelnek, de erőteljesebb támogatást is 
a közönség részéről. Kollár Lívia üde egyéniségével 
napsugara volt a darabnak. Nem csak játszani tud 
hanem táncolni is. Nagy Imrével bemutatott tánc
kettősük csupa pazar ritmus volt. Gárdonyi László 
férfias egyéniségében most is kitünően érvényesült. 
Takács Oszkár és Tihanyi Marika falusi alakításai 
tele voltak robbanó humorral. Ekecs Ferenc mint 
csinos önkéntes kariklrozott, ami nagyon tettszett a 
közönségnek. Markovics Irén az ezredes lányát 
alakitolta katonás, de bájos szigorral. Általában az 
egész együttes kerek, gördülő előadásban szerepel 
s igazán megérdemli, hogy a közönség nagyobb 
áldozatkészséggel támogassa.

AZ ISKOLAÉV vígé közeledik ás kezdő
dik * gondos szülő nagy gondja, hogy melyik 
tanintéseibe, melyik internátuiba adja gyer
mekét, milyen életpályát válaiszon fiának, 
leányának ? Most jelent meg az „Internátu- 
sok-Taniotézetek részletes tájékozlaló cím
tára' az 1939 - 40. tanévre, mely részletesen 
ismerteti a hazai oktatóíntézetek és nevelő
otthonokat. Ezt a minden szülőnek nélkülöz
hetetlen és rendkívül ügyesen, áttekinthetően 
összeállított tájékoztatót, mely öt esztendő 
óta évenként megjelenik, 20 fillér portóbélyeg 
beküldése ellenében ingyen küldi meg az 
E-dös hirdstöirods, Budapest, VI. Ttréz-körut 
35 sr.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Szabó Mária fia János László — Haj- 

pál Lajos, Czudor Ida leánya Ida — Madarász De
zső, Minarovics Júlia fia Lajos — Dobó Lajos, 
Farbák Gizella leánya Erzsébet Magdolna — Dián 
Károly, Hármán Mária leánya Atala Erzsébet — 
Kota Irén leánya Éva.

Házasságok. Skorecz István r. kát., Lupták Zsu
zsanna ág. h. ev. — Remeny József r. kát., Szkacz- 
kala Anna r. kát.

Halálesetek. Özv. Gálik Lajosné sz. Mészáros 
Julianna 71 éves — Guzman Ilona 3 napos — Szabó 
László 16 éves — Kota Éva 1 napos.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 845 Hirek.
12.30 Operaházi zenekar. 13.05 Uzsoki báró Szur- 
may Sándor ny. gyalogsági tábornok üdvözli a 
hazatért Kárpátalja lakosságát. Majd hirek. 14 
Hanglemezek. 15.45 Kóczé Antal cigányzenekara.
17.50 Az Újpest—Ferencváros bajnoki mérkőzés 11. 
félidejének közv. Újpestről. 23 Közv. a Barros- 
káveházból. Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál, 
Cselényi József énekel. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 Séta a kárpátaljai ruszinok között 
Felolv. 12.30 Hirek. 13,30 Hanglemezek. 14.30 Hirek. 
17.10 Csóka Feri cigányzenekara. 18.15 Színész
tréfák. 18 45 A Mária Terézia 1. honvéd gyalog
ezred zenekara. 20.30 A rádió szalonzenekara. 21.40 
Hirek. 22 Zenés részletek a Szerelmesek c. filmből. 
23 Közv. a Hungária-szállóból. Magyari Imre 
cigányzenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hírek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Eugén Stepat balalajka zenekara. 12.30 
Hirek. 13.30 Bura Sándor cigányzenekara. 14.30 
Hírek. 17.25 Országos Postászenekar 19.20 Lengyel 
Anna es Kalmár Pál magyar nótákat énekel, kisér 
Farkas Béla cigányzenekara. 22 Szentgyörgyi László 
hegedül, zongorakisérettel. 0.05 Hirek.

KASSA. 17.25 A Felvidék magyar városai: Léva. 
Koperniczky Kornél előadása.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Hanglemezek. 12 30 Hirek. 13.30 A 
József nádor 2. honvéd gyalogezred fuvószenekara.
14.30 Hirek. 18.20 Pertis Pál cigányzenekai a. 20.10 
A Bpesti Hangv. Zenekar hangversenyének közv. a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 22.15 Közv. 
a Ketter-étteremböl. Lakatos Flóris cigányzenekara 
muzsikál. 23 A rádió szalonzenekara.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 13 Beszkárt zenekar. 18.05 A rádió szalon
zenekara. 1825 A rádió külügyi negyedórája. 21.10 
Tánclemezek. 23.10 Közv. a Kakuk-étteremből. Lo
vász Ferenc cigányzenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Pest-budai újdonságok 1848-ból. Felolv.
12.40 Hirek. 13 Csorba Gyula cigányzenekara, 14.30 
Hirek. 15.45 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 
18.05 A világjáró Hopp Ferenc és múzeuma. Előadás’ 
18.55 A rádió és a háború Felolvasás. 20.25 Sport- 
közlemémek. 21.40 Hirek. 23 Közv. a budai Kis 
Royal étteremből. Kiss Lajos cigányzenekara 
muzsikál. 0,05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A Szegedi Tanárképző Főiskola Ka
marakórusa. 12 45 Hirek. 13 Hanglemezek. 14.30 
Hirek, 15.45 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból.
17.40 Utray Anna magyar nótákat énekel, kisér 
Sárai Elemér cigányzenekara. 18.35 A lugmérgezés. 
Előadás. 19 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zene
kara. 21,40 Hirek. 23 A rádió szalonzenekara.

kJ I 3—4 szobás fürdőszobás la- 
moaern kást keresek, május vagy junius
1-re.  Cim a kiadóban. 545

I/’ J ' szoba, konyhás lakás. Berzsenyi
IxIaGO 11. Bem utca folytatása. 546
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— BORI NEM BORSI. Egyik laptársunk 
azt jelentette, hogy Láva városa az utóbb 
felszabadult .Borsinak, Rákóczi Ferenc szü
lőhelyének*  országzászlót ajándékoz. Léve a 
hontmegyei Borinak, nem pedig Borsinak 
készül zászlót ajándékozni. Bori pedig arról 
nevezetes, hogy ott született a két Libády 
testvér, Szondy hires két apródje.

Szociális helyzetkép
Egy üzletben az elárusitólány kiszol
gálja a vásárló hölgyet:
— Kérem nagyságos asszony, talán ezt 
tessék választani.
A hölgy sértődötten pattan fel:

— Maga kis kommunista, jegyezze meg 
magának, én nem nagyságos, hanem 
méltóságas asszony vagyok\

Ezt a helyzetképet az Uj Élet-ben olvastuk, 
amely ehhez hozzáfűzi, hogy jó lenne, ha a 
méltóságos cimükre annyira rátarti egyének 
kis cédulát viselnének a gomblyukukban a 
nekik kijáró címzés megjelölésével.

En legyek kivétel ?
Gondolatokba merülve sétáltam valamelyik nap 

a városban, amikor egy kedves ismerősöm rám 
kiáltott:

— Halló Gubori, olvastam a cikkét a Barsban !
Ciklámenárnyalatu lett arcom pirulása, amint el

kezdtem szerénykedni, hogy de nem, biztosan nem 
is olvasta vég'g, közben meg lestem, hogy mit fog 
rá mondani . . .

— Bebizonyítom, hogy végigolvastam : A cikkben 
összesen 59-szer mondta vagy kifejezetten, vagy a 
mondatba beleszőve azt a szót, hogy én . . .

Ciklámenárnyalatom sötétbordóra erősödött és 
iparkodtam volna kidadogni, hogy ez azért talán 
mégis rágalom, de őnagysága már messze járt és 
otthagyott engem porig alázva.

Szörnyen bántott az eset, sőt amint mondom, po
rig voltam alázva, mert az önimádó embereket en 
is utálom És most magam is beleestem volna ebbe 
a hibába ? — Siettem haza. Elő azt az újságot ! 
Kezdem számolni a kimondott és burkolt egyes 
szám első személyeket.

Nem mondom, az eredmény lesújtó volt. Le kell 
ugyan szögeznem, hogy minden bebugyolált ént ki
hámozva is, csak 58-szor fordult elő ez a szó, nem 
59-szer, de igy sem értem, hogy eshetett meg ve
lem ez az eset! Hiszen amikor egy nagy lelki nagy
takarítás alkalmával egyszer régen mérleget csinál
tam rendes és kevésbé rendes tulajdonságaimról, az 
előbbiek serpenyőjében az volt az egyetlen tétel, 
hogy beképzelt aztán igazán nem vagyok. Most meg 
itt van ez a mindent eláruló, agyonkompromittáló, 
mérleget felborító én-kollekció . . .

Ha az embernek a szivében ott alkalmatlankodik 
egy ilyen folyton szurkáló tüske, egyetlen orvosság 
van ellene : a munka. Én is ehhez menekültem. És 
csodák csodája: mit láttam! Előveszek egy perira
tot, kezdem olvasni, azt mondja: nem vagyok fel
peressel jogviszonyban (t. i. én, alperes), nem tar
tozom neki semmivel (t. i. én), nekem van igazam, 
stb.

No, hála Istennek, ketten vagyunk az énkedök !
Jön a postás. Egy igen jó barátom ir. Azt írja, 

hogy a szezonban hét szalonkát lőtt, hogy egyszer
re három lánnyal játszik szimultán partit, hogy 
olyan jól érzi magát, hogy ha főispánnak neveznék 
ki valahová, akkor se menne el. T. i. ő!

Aztán egy dörgedelmes atyai levél: Édes fiam, 
ne legyél már olyan könnyelmű, én a te korodban ...

Este szinház. Azt éneklik, hogy nincsen nékem 
fogatom, sem kocsim, sem lovam, azért járok gya
log, mert a nevem Balog. Alany, állítmány, bírto- 
kosjelző, mind mind csupa én.

Szinház után egy éjféli séta. Azt mondja az 
egyik lány:

— Szerdán megyek Sallóra I
A másik azt feleli rá :
— Most ne beszélj, olyan kimondhatatlanul sze

retem ezt a nyáresti csendet, kár ezt zavarni . . ,
A másik nem hagyja magát:
— Most jut eszembe ! Képzeld csak, találkoztam 

a kis hadnaggyal.
— Az semmi, én levelet kaptam az enyémtől !
Repült, repült a szivemből kiesett tüske, vitte, 

pergette az utcán végigsuhanó meleg déli szél. 
Mert rájöttem valamire: Miért volna az nálam 
bűncselekmény, ami másnál mindennapi, minden 
mondatban, minden kifejezésben benne van ?

Miért legyek én kivétel ? Pont én ?
GUTORI FÖLDES GYULA.

Felvétel az orvosi kamarába.
A 2400—1939. M. E. számú rendelet alapján meg

alakított felvételi bizottság felhivja m ndazokat, akik 
az érsekujvári Orvosi Kamara tagjai sorába való 
felvételre jelentkezni óhajtanak, hogy a kamara 
tagjai sorába leendő felvételükre vonatkozó kérvé
nyüket az alulírott bizottság titkárához : Dr. Vilmon 
Gyula, Érsekújvár, Megyeháza, azok pedig, akik 
már tagjai valamely hazai kamarának, átjegyzési 
kérelmüket annál a kamaránál, amelynél a tagok 
sorába fel vannak véve, nyújtsák be.

A kérvénynek tartalmaznia kell az orvos szemé
lyi adatait, nevezetesen : 1. az orvos nevét, 2 szü
letési helyét és idejét, vallását, 3. állampolgárságá
nak megjelölései, 4. az orvosi oklevél számát, kel
tét es a kiállító egyetem megjelölését (nosztrifikálás 
esetén az erre vonatkozó okirat számát, keltét és 
a kiállító egyetem megjelölését), 5. szakképzettségé
nek (szakorvosi, tisztiorvosi, iskola-orvosi stb. ké
pesítésének) megjelölését, az erre vonatkozó okirat 
számát, keltet, valamint a kiállító hatóság megje
lölését, 6, lakóhelyét és orvosi gyakorlatának he
lyét, 7. állásának (állásainak) megjelölését.

Kérvényező kijelenteni tartozik, hogy az 1936:1. 
törvénycikknek kizárási okokat tárgyaló 22. §-át, 
valamint a kizárási okok elhallgatásának a 24. §- 
bán irt jogkövetkezményét ismeri és hogy reánézve 
a 22. §-ban említett kizárási okok nem állanak fenn. 
az 1936:1. t. c. 22. §-a szerint nem lehet az orvosi 
kamara tagjai sorába felvenni azt az orvost,

a) aki ellen bűntett, vagy az állami és társadalmi 
rend ellen elkövetett vétség miatt vád alá helyező 
határozatot hoztak, vagy főtárgyalást tűztek ki ;

b) aki a törvény hatálybalépése után az 1878:V. 
t. c. 283. § 2. bekezdésében, vagy a 286. §-ában 
meghatározott bűncselekmény (magzatelhajtás) miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre Ítéltetett;

c) aki szabadságvesztést, vagy hivatalvesztést, 
avagy ez orvosi gyakorlattol eltiltást kimondó jog
erős büntetőbirói Ítélet, vagy az orvosi gyakorlattól 
felfüggesztést vagy eltiltást kimondó jogerős fegyel
mi bírósági határozat hatálya alatt áll.

Az 1936:1. t c. 24. §-a szerint, amennyiben a ka
marai tagok sorába felvett orvosról a felvétel után 
derül ki, hogy a 22. §-ban említett valamely ok 
alapján felvetelet meg kellett volna tagadni, a ka
marai tagok sorából törlésnek fegyelmi eljárás alap
ján van helye.

A kérvényhez eredetben, vagy hiteles másolatban 
csatolni kell :

1. születési anyakönyvi kivonatot,
2. állampolgársági bizonyítványt,
3. az orvosi oklevelet,
4. szakorvosi képesítést igazoló okiratot,
5. a 2440—1939. M. E. számú rendelet 3. §-ában 

megjelölt tanúsítványt, vagy a 2399—1939. M. E. 
számú rendelet 9. §-ában megjelölt igazoló okiratot.

6. a 4350—1938 M. E. számú rendelet 1. §-ához 
mellékelt II. számú mintának megfelelő, a 2., 3. és 
16 kérdöpontok kivételével szabályszerűen kitöltött 
bejelentést (Orvosi kamarai tagok bejelentő lapja.)

A kérvény 2 P. illeték alá esik. A mellékletek 
illetéke — .amennyiben azokon az okirati illetek le
róva nincs — ivenkint 30 fillér. Az illetéket okirati 
illetekoelyeggel kelt leróni.

Ha az állampolgársági okiratnak az előző bekez
désben megjelölt határidőn belül való beszerzése 
nem volna lehetséges, a bizottság jogosítva van az 
állampolgárságnak ideiglenes igazolásául a 130-1939. 
B. M. számú rendelet 7. §-ának 2. bekezdésében 
megjelölt helyhatósági bizonyítványt elfogadni.

A kérvény kiállítására a 190 — 1939. B. M számú 
rendelet II. számú m lléklete szolgál tájékoztatásul. 
A csatolt okmányokról két példányban kiállított 
pontos iratjegyzéket kell mellékelni

A felvetel iránti kérvényeket vagy postán ajánlva 
kell a bizottság titkárának címére (dr. Vilmon Gyula, 
Érsekújvár, Megyeháza) megküldeni, vagy elismer
vény ellenében személyesen kell a bizottság irodá
jában benyújtani. Postán történő küldés eseten a 
kérvény boritékának előlapjára, annak felső részére 
a következő szavakat kell Írni : „Jelentkezés az Or
vosi Kamarába." A boríték hátlapján a feladó ne
vét és pontos címét is fel kell tüntetni. Atjegyzés 
iránti kérelmek benyújtása tekinteteben az előbbi 
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hegy ezeket a kérelmeket a korábbi hazai kamará
nál kell benyújtani.

A közszolgálatban — ideértve a törvény alapján 
létesített intézeteket is — tisztviselőként alkalma
zott orvosok, amennyiben nem tagjai valamely ha
zai kamarának, a felvétel iránti kérelemnek előter
jesztésétől mentesek. Ez a rendelkezés természetesen 
csak azokra az orvosokra vonatkozik, akik orvosi 
képesítéshez kötött állást töltenek be. Ezeknek az 
orvosoknak adatait az orvos felettes hatósága 
(1936:1. t. c. 23. §-a 4. bek) fogja megküldeni a 
felvételi bizottságnak,

Érsekújvár, 1939. évi március hó 28-án. 
Dr. BOLEMAN JÁNOS s. k.

mint az érsekujvári Orvosi Kamara meg
alakítására kinevezett bizottság elnöke.

Különálló három, négy szobás, kertes 
lakást keresek. Májusra is

beköltözhetek. Cim a kiadóban.__________539
rí I , kb. 100 szekér istálló trágya a 
tlauO vámosladányi ref. lelkészi udvarban.
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Magam vagyok...
Magam vagyok. Várok. Ketyeg az óra.
Kint tülkölnek a gyárak,
Az asztalomra hervadt szirmok hullnak
S megnőnek mind az árnyak.

Magam vagyok. De mégse, - jön a bánat...
Az órák, percek szállnak,
Bús utamon lehullott szirmok ezre
És - vége lett a nyárnak.

Radványné Ruttkay Emma.

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

AZ LTE TENISZSZAKOSZTÁLYÁNAK pályái 
rövidesen megnyílnak. A jövőben csupán két pálya 
áll rendelkezésre, azért legkésőbb f ho 28-ig kell az 
érdeklődőknek jelentkezniük. Kezdők és haladok 
részére teniszoktatás lesz, erre is jelentkezni lehet 
az LSE tagjainak a Dunabankban, az LTE tagjainak 
Borcsányi és Csernák cégnél, valamint a Blumen- 
feld-drogériában.

MÁVAG—LTE 5:0 (3 0) Mintegy 500 főnyi néző 
előtt folyt le husvétvasáraapján az LTE idei sze
zonnyitó mérkőzése a jókepességü MaVAG csapata 
ellen Az idén először pályár.ilep > LTE megnem 
érdemelt magas gólarányu vereséget szenvedett, 
ami a vendégcsapat fölényének tulajdonítható. Dr. 
Korpás alelnök üdvözlő szavai után a z LTE követ
kező felállításban vette fel a küzdelmet: Jancsó, 
Ujváry, Horváth I, Dohány, Benyovszky, Németh, 
Horváth III, Grosz, Nemcsok, Horváth II és Juhász. 
A második félidőben Várady állt be Dohány, illetve 
Vizy Nemcsok helyére. — Az LTE indítja el a lab
dát és nagyon tetszetős támadással közelíti meg az 
ellenfél kapuját. Ezekután a széltől támogatott 
MÁVAG veszi át a kezdeményezest es csak az 
önfeláldozóan játszó védelem akadályozza meg a 
vendegek gólszerzését. A 16. percben a vendegek 
balösszekötője váratlan szép lövést ereszt meg, a
16-os  tájáról a labda védhetetlenül a hálóba száll, 
1:0. Jancsó a lövéssel szemben tehetetlen volt Ugyan
ezen játékos a 32. percben 2.0-ra állítja az ered
ményt. A 37. percben Horváth 1 feleslegesen kézzel 
állítja meg a labdát és a megítélt 1 l-esből 3:0-ás 
vezetésre tesznek szert a vendégek. A gyengén 
helyezett ll-est Jancsó vedhette volna. — A máso
dik félidő 20. percéig az LTE fölény jegyeben zaj
lott le A balszélsőt játszó Horváth I szebbnél szebb 
támadást intéz az ellenfel kapuja ellen, lövései azon
ban a jól védő kapuson, vagy a kapufán akadnak 
meg. A 30. percben az el'cnfél üresen hagyott cen
tere váratlanul kitör es helyezett lövése nyomán 
4:0-ra vetet a MÁVAG Az LTE becsületgólra törő 
kisárletei továbbra is sikertelenek. A 36. percben az 
ellenfél kitűnő kistermetű jobbszélsÖje vezet veszé
lyes támadást es szép beadásából a jobbösszekötő 
beállítja a végeredményt. — Az LTE csapata má
sodik télidé' összeállításában es jobb erőlétben nem 
lesz megvetenda ellenfel. Meglátszott a csapaton, 
hogy a küzdeniakarás és a csapat szelleme az 
utóbbi időben sokat javult es csak kondíció hiányá
ban volt kénytelen meghajolnia az ellenfel előtt. — 
A játékosokról: Jancsó a ll-es kivételével jól vé
dett. Ujváry a csapat egyik főerósege volt. Hor
váth I a hátvéd poszton gyengébben, a halszelén 
jól mozgott. Dohány nem bírta az iramot es sok
szor hagyta szabadon szélsőjét Benyovszky az első 
félidőben gyengén kezdett, a második félidőben fel
javult. Németh a neki szokatlan helyen nem tudta 
kifejteni tudását A második félidőben szereplő Vá
rady a halfsor erőssége lesz. Horváth III ügyesen 
mozgott. A bemutatkozó zselizi Grosz volt a csa
társor legjobb embere, csak a lövésekkel maradt 
adós. Nemcsok lassú es puha, fejelésben gyenge 
volt. Vízi a center helyén jót kezdett a halfsorban, 
de túl sokat tartotta magánál a labdát. Horváth II 
közepes teljesítményt nyújtott, a tizenhatosról nem 
mer lőni. Juhásznak sokat kell javulni.!, ha helyt 
akar állni a csapatban. Burkó bíró helyenként túl 
szigorúan Ítélkezett, máskülönben jól látta el tiszt
ségét.

ABudapesti Nemzetközi 
Árumintavásárra

50%-os utazási kedvezményre 
jogosító igazolványok a

Lévai Első Banknál Léván
kaphatók. Az igazolványok ára 
P. 2.80 mely igazolvánnyal a 
vásár területére háromszor le
het dijtalamil belépni.
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azbesztcementpala 
javításra nem szorul,

. vihar-és fagyálló.
ETERNIT MÜVEK

Budapest, V., Berlini tér 5.

rí | , Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
ti 300 vebbet a kiadóban.

SZEMÉLYAUTÓT
keveset használtat Skoda, Rapid, vagy ha
sonló Tátra, Praga gyártmányút KERESEK. 

Ajánlatokat „Készpénzért olcsón*  jeligére, 
Blockner hirdetöirodába, Budapest, 
Vilmos császár ut 33.

Kérjük a Nemzetközi Vásárra utazó hölgye
ket, bunda, vagy szörmevásárlás előtt kira
katainkat és nagy raktárainkat megtekinteni 
szíveskedjenek, ahol szívesen szolgálunk fel
világosítással. Alapítási év 1883. Eladás 

nagyban és kicsinyben.
TSUK SZŰCS ÉS SZÖRMEÁRUHÁZ

Budapest, Király-utca 35—37. Gyártelepünk 
Csepel, Védgát u. 43.

ÉRTESÍTÉS !!

Értesítem a mélyen tisztelt hölgy
közönséget, hogy női 

divatszalonomat
Báti utca 4. szám alá a Józsefcsek 
ház I. emeletére helyeztem át. Ahol 
a legújabb budapesti ruhamodell 
újdonságokkal állok a m. tisztelt 
hölgyközönség szolgálatára. To
vábbra is kérem a mélyen tisztelt 
hölgyközönség szives pártfogását

Lovas Sarolta
női szabó.

csak szaküzletben kaphatók I
Varrógépek, gramofonok, vadászati és halászati cikkek!

BAROSKA JÁNOS, LÉVA™*

Ha

PESTRE UTAZIK

okvetlen keresse fel a

70 éve fennálló

f
női divatáruházát

IV., Váci utca 24 sz.
ahol kabátok, blúzok, ruhák, 
komplék nagy választékban 
legjutányosabban kaphatók I

S7JcL"& WOí^íM- 
vcttja. ct v-O'Sa/t&Li't Lí cm,

Nagyot néz, ha az árut látja,...
kicsit lát, ha az árat nézi!
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Ma vasárnap 2—4—6 és 8.15 órakor utoljára :

BALAKLAVA (A krimi gárda)
Lord Tonnyson hőskölteményének monumentális filmváltozata 
Kertész Mihály rendezésében! — Főszereplői: Erről Flynn-Olivia 

de Havillan 1 — Magyar világhiradó! — Jegyelővétel!

Hétfőn és kedden 6 és 8.15 órakor (6-kor fill. helyárak) Metró-sláger

CSÓK ÉS GOND
Egy fiú története, aki ököllel vágott utat magának az árnyékból a napos 
oldalra. Főszereplő a nők bálványa: Róbert Taylor-Maureenó Sullivan. 

Fox hangos híradó.

Szerdán és csütörtökön 6 és 8.15 órakor (6-kor filléres helyárak) 
Szigorúan csak felnőtteknek ! Merész témájú francia filmremek!

VESZEDELMES ÉLETKOR
Henry Bataille világhírű regénye nyomán. — Főszereplők: 

Huguette Duflos, Jean-Pierre Aumont.

Péntektől: Ujházy György és Orbók Attila legújabb magyar filmje:

Érik a buzakalász
Bemutató Budapesttel egyidöben I — Szereplők: Fedák Sári, Rózsa
hegyi, Egry Mária, Pethö Atilla, Erdélyi Mici, Perényi, Szilassy.
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l/Xnnvű ,ionlol(futó kocsit vennék kéz- 
IxOnnyU alatt, jókarban. Ajánlatokat ké
rek Vecsey Viktor ref. lelkész címre Martos 
p. Ógyalla. 487

Z 1^.1^ a v^ros közepén cca 500 
CpiiOteiQK O-öl jutányosán eladó. 
Cim a kiadóban.

Ll lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca 
llaZ 4. szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődök Tonhaiser Mihály plébánoshoz 
forduljanak. Nagysallón. 439

f i, I ' • '| . iratokról, rajzokról
■ OlO-KOpi3K6t az eredetivel telje
sen egyenlőket, Fotó Rusznák készít, Léva.

444

Hit
Dr OETKEK

rí I ■ Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- 
CldGO vebbet ugyanott.

1/ I kiadó házat lakással, nagy rak-
IxereseK tárhelységgel, istállóval. Cim a 
kiadóhivatalba. 514

Ha jó szemüveget akar keresse fet 
BÁRDI - BIENENSTOK LIPÓT ÉS FiA 
látszerészt. — Zeiss üvegek Budapest, 
Károly körút 28. Központi városháza. 

Fotócikkek nagy választékban !
T • ■ __ I "I keresünk. Biciklis-
I ojasszedoket fák előnyben. Cim 

a kiadóban. 516

\/ ctqIz mindenféle palack üveget. Horn
’ eSZeK Gyula Szent László 5. 524

!/■ I -I a város központjában modern 
IxiaoOk üzlethelyiségek május 1-től. Fel
világosítást ad. Dr. Huberth Pál ügyvédi 
irodája. 528

Egy szobás lakások kiadók. Horthy Mik 
lós ut 13 szám alatt. 521

SZŐRMÉT
nyári gondozásra jutá
nyosán vállalok:

Fischer Béla
szücsmester — Léva
Mártonffy utca 2. sz.

Józsefcsek házzal szemben !

MUSICA H
PICCOLO ZONGORA "=

::
135 cm, 7 és egynegyed oktáv, angol ! S 
szerkezet a nemzetközi vásár szenzá
ciója ! — Iparcsarnok 266. sz. Városi 

termek : Budapest, VII., Erzsébet 
körút 43. (Royal).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::
TI I - ház, három szobás, komfortos ve- 
ClaCiO randával a város központjában. 
Érdeklődni lehet: Horthy Miklós ut 26. 530

Jókarban lévő Remington írógép eladó.
Cim a kiadóban. 531 Tisztelettel ertesitem a nagyérdemű 

közönséget, hogy május hó 1-én
ügyes önálló segédleányt és tanulóleányt 

felveszek. Deutschné divatszalon.
Felszabadulás 7. 537 cukrászdámat
Cl J ' Vágóhíd utca 15 számú ház.
tldCIO 538

Költözködést,
bútorszállítást jutányosán és 
szakszerűen végez Deutsch 
szállító cég. Tulajdonos

KLEIN KÁROLY,
Horthy M. ut 32. Telefon 82.

a Deák Ferenc utcából áthelyezem 
a Mussolini utcába a vo t Schaner- 
féle hentesáru üzletbe. Továbbra 
is kérem a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását. — Tisztelettel: 

ZSITTNYAN 
REZSŐ 
CUKRÁSZ - LÉVA.

:s:

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Budapest
központjában, közvetlenül a 
Nemzeti Színháznál 
minden útbaigazítás nélkül megtalálja 
Magyarország legszebb áruházát.

Hatalmas felkészültséggel és közis
merten jó minőségekkel örömmel 
várjuk Önt és meg vagyunk győ
ződve, hogy mindenkor szívesen 
fogja bevásárlásait nálunk eszközölni

CORV
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA
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Pályázati hirdetmény.
A garamsaentgyörgyi ref. egyház pres

bitériuma pályázatot hirdet a ref. iskola és 
tanítói lakás renoválási munkálataira. Építési 
feltételek és árajánlati űrlapok a garatnszent- 
györgyi ref. iskolánál kaphatók. Határidő 
május 6.

Garamszentgyörgy, 1939. április 17.
REF. PRESBITÉRIUM.

523—1939. szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Reviczky Dániel ügyvéd ipolysági lakos vég

rehajtató javára 255 P. 94 f. töke, az ipoljsági kir. 
járásbiróság U. 965—1935 számú végzésével elren
delt végrehajtás során lefoglalt 1807 pengő becsér- 
tékü alábbi ingóságok: bútorok, lovak, ökrök, gaz
dasági felszerelés Hévmagyarad községben Vörös
majorban 1939. évi április hó 28-án délután fél 3 
órakor biróilag elárvereztetnek.

Ipolyság, 1939. április 9.

bírósági végrehajtó.

LÉVA VAROS.

2.530—1939. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a 40.700 - 939. sz. 

F. M. rendelet értelmében előirt tavaszi ha
szonállatvizsgálat Léván, 1939. április 27-én, 
csütörtökön reggel 6 órakor lesz megtartva 
a vásártéren.

A jelzett időre az állatorvosi szemlére elö- 
vezetendök korukra való tekintet nélkül az 
összes egypatás állatok (lovak, szarvasmar
hák, öszvérek). A szarvasmarhákkal dolgoz
tatni lehet, nem szükséges, hogy a vizsgálat 
miatt otthon tartassanak s igy a tavaszi 
munka késést szenvedjen.

Léva, 1939. évi április hó 18.-án.

DR. KERSÉK s. k„ 
h. városbiró.

28—1939. vtél szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Simek István lévai ügyvéd csődtömeggondnok 

által képviselt magyar gazdák szövetkezete volt 
lévai cég javára a komáromi kir. törényszék 
5/1932—689 számú végzésével elrendelte az alábbi 
követeléseknek nyilvános bírói árverésen leendő 
eladását,

F.lmek folytán a lévai kir. járásbíróságnak Pk. 
593—939. számú kiküldő végzése folytán 2043 P. 
79 fillérből álló követelések összegere az árveresnek 
Léván a kir. járásbíróság hivatalos helyiségeben 
leendő foganatosítására határidőül 1939. évi május 
hó 8.-ának d. e. 9 óráját tűzöm ki amikor is a 
fennti követeléseket az alábbi feltételek mellett a 
legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett elfogom 
adni.

1. A kikiáltási ár az összes követeléseknek 2043 
P. 79 fillér összege.

2. Ezen követeléseket miután az első árverés si-

tegyen Pesten, amíg végig nem sétált az ünneplőbe 
öltözött legnagyobb magyar áruház: a MAGYAR 
DIVATCSARNOK osztályain!

A vidéki látogatók díjmentes vásárfiát kap
nak, reklámemléktárgyat. Utalvány a vásár 
kedvezményes jegyfüzetében.

Díjmentes ruhatár és csomagmegőrző áruhá
zunk vidéki vendégei részére, — éjjel-nappali 
szolgálat vevőink kényelmére.

kertelen maradt a legtöbbet ígérőnek a kikiáltási 
áron alól is el fogom adni.

3. Az árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10 ‘’/c-át bánatpénzül kezeimhez letenni és a 
vételárat nyomban a leütés után a bánatpénz meg
felelő kiegészítésével lefizetni

4. A vételi illetéket és forgalmi adót a vevő a 
vételáron felül sajátjából viseli.

5. A csődtömeg a követelések behajtásáért szava
tosságot nem vállal.

6. A követelések engedményezésével járó költsé
geket és bélyegilletéket a vevő a vételáron felül 
sajátjából viseli.

Léva, 1939. évi április hó I5*én.|

TÓTH ARTÚR, 
kir. járásbíróság! kiküldött.

Mindent egyhelyen vásárolhat olcsón, s olyan 
készletből, amelyhez hasonlóval az országban 
senki sem dicsekedhetik.

Nyomatott \Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


