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Véres kard — Szent Jobb

Indulj !

sorsát 
döntöt-

Jelkép, de élet és harc is volt a 
véres kard országjárása. Árván ma
radt az eke, megcsendesedtek a ne
mesi porták, csengő pohártól szik
rázó acélra mozdult a kéz és üte
mesen dobogó paták viharzottak a 
gyülekező helyekre.

Csak egy véres kard volt és ezer 
és ezer testvérét hívta életre. Tompa 
volt a szive, de százezres villogó 
tömegnek adott életet, irányt, csak 
néma kérés volt és táborok töme
gén süvített végig : »Kard ki, kard 
a hazáért!«

Csak jelkép, symbolum volt ? Csak 
vérrozsdás régi kard volt ? Nem ! 
Sikoltás volt az egyetemes magyar 
nemzethez : „Indulj ! Küzdj ! Har
colj 1 Áldozz életet, vagyont 1 Ne 
gondolj életre, családra 1 Ne gondolj 
magadra ! Magyar vagy ? 
a haza hiv!“

Akkor országok, népek 
egy hajrá-val a csatamezőn 
ték el, ma minden nap újra és újra 
kell megküzdeni a jelenért és jö
vendőért. A robogó patákon rohanó 
rohamok ideje elmúlt. De a törté
nelem, a ma uj, még széditőbb ro
hamokba hajszol. Tér, idő, mód, cél 
fáradtan kavarog és szakad be szé
dülten a jövőbe. Hol van az élő kéz, 
amely a szijjakba belekap ? Hol az 
akarat, amely irányitólag hathat ? 
Hol az eszme, amelyik ha kell fé
kez, ha kell indít ?

A múlt a képességek mérlege. A 
múlt ereklyéi — a jövő Ígéretei. 
Uj országjárás van. Nem a véres 
kard segélyre hívása, hanem egy 
élet építő munkájában szentté acé
losodon kéz munkára hívása.

A hegyi folyó széditően fiatalos 
iramával zudult az uj nép az uj ha
zába. Játékosan, korlátot nem is
merve, néha zúzva, néha kincses 
jövő ábrándját kergetve, ősi sziklá
kat törve, kulturterületre kacskarin
gót vágva. És a jövő ? A komoly
talan, pajkos habok vígan szökken
tek feléje.

És belenyúlt a Kéz I A tört szik
lákból pillért épített és munkába 
fogta a magyar folyót. Lázadozott, 
küzdött, sokszor gátat rombolt, de 
az acélos jobb, a legyőzhetetlen 
akarat a magyar jövő munkájába 
igázta. Ezer esztendeig ennek sod
rában ment a magyar élet az uj 
évek felé. Csak az utolsó három 
évtized lázálmában jöttek hol vad
vizek, hol források apadtak.

Itt állunk Európa uj történelmé- 

I1 nek küszöbén belül. Amikor milliók
nál munka a valuta, amikor az acé
los dolgozó és harcos jobbok kor
szakát éljük. Országot építeni in
dulunk. Ázt, amit Ö. Ö a magasból 
kezdett, a népek tavaszi lázából 
épített államot. Mi a mélyből. A 
megaláztatások őszi ködéből mene
telünk a naposabb életbe. Ö túl
tengő energiákat fojtott le, mi szuny- 
nyadó erőknek fujunk riadói, ö ket
tős kereszttel harcolt a jövőért, mi 
a magunk és hazánk gondjának 
kettős keresztjével terhelten harco
lunk az újabb évezredért. Az 0 
jobbja eleven tett volt, a miénk 
még zsibbadt a bilincstől.

De törhetetlenül egységes a mi 
szeretetünk az övével minden iránt, 
ami magyar és elválaszthatatlanul 
szent küzdelmünk egysége a ma
gyar jövőért.

Uj földbe merítette az ekét, hogy 
uj élet sarjadjon a gerjedt rögökön; 
mi az Ö jóvoltából ősi földön akar
juk a magyar jövö kalászát meg- 
termö érésbe hajlítani.

a

A dicsőséges Szent Jobb irányit!
Dr. Mészáros János budapesti általá
nos érseki helytartó, a Szent Jobb 
őrének : „Magyarok tündöklő csillaga" 
cimű művéből.

900 esztendő óta csodálatos drága 
ereklyéje a magyar nemzetnek 
Szent István király jobbkeze. Ami
lyen csodálatos volt épségben ma
radása a szent királynak többi 
csontjai között, majd eltűnése a sir 
megnyitásakor, eljutása Merkúr ne
mes házához, feltalálása a bihari 
apátság helyén, megmaradása ha
zánk viharos századain keresztül, 
époly csodálatos köztünk való tar
tózkodása is. Nagy tisztelettel he
lyezte oltárra Szent László kirá
lyunk, bensőséges kegyelettel igye
keztek visszahozni e hazába I. Lipót 
király és kiváltképpen nagy király
nőnk Mária Terézia s mióta újra 
Budavárában, a királyi vártemplom 
oltárán talált lakóhelyet, soha nem 
szűnő hű ragaszkodással és kegye- 
letes tisztelettel övezi a szent kezet 
az egész magyar nemzet. A XIX. 
század elején József nádor rendelet
ben szabályozta a Szent Jobb nagy 
körmenetének rendjét. Azóta ezek 
a fényes körmenetek, melyekben 
úgyszólván az egész magyar nem
zet, az államfő, a törvényhozás, az 
egyházi, katonai, világi méltóságok,

Csak jelkép a Szent Jobb? Nem! 
Élet, harc és munka! Évezredes, 
csendesen pihenő szent ereklye és 
mégis millió és millió magyar job
bot serkent munkára a magyar ta
vasz szent zsendülésében.

Csendesen pihenő Jobb és mégis 
milliók jobbját szorítja harcos ma
gyar acélra a magyar igazságért. 
Csak egy az egész évezred ször
nyűségein át is megmaradt szent 
ereklye és mégis lüktetés indul be
lőle, leheli a magyar életet és a 
maga mozdulatlanságában feszülő 
erőt önt sok milliónyi magyar mun
kára tapadt ökölbe.

Hívás, vágyó és parancsoló lelki 
toborzás a magyar életre újból, év
ezred távlatából: „Indulj! Küzdj! 
Harcolj! Áldozz életet, vagyont, 
családot, édes rokont! Ne gondolj 
magadra 1 A haza hiv 1 Indulj 1“

Hívás a magyar munkára, az ösz- 
szetartásra, áldozatra. És minden 
becsületes, uj magyar életért dol
gozó testvér kell, hogy érezze egy 
ezredéves szent múlt Szent Jobbjá
nak acélos szorítását és bátorítását 
a boldogabb uj ezredév megépíté
séhez. —Jo— 

társulatok, egyesületek, az ifjúság 
és az ország minden részéről ide- 
sereglő nép ezrei résztvesznek, 
világhírűvé lettek s hirük messze 
földről, idegen országokból sereges
tül vonzza ide a külföldi vendége
det. Mindenki, aki e körmenetet 
látja, kénytelen megállapítani, hogy 
ez a szent kéz több, mint egyszerű 
ereklye. Ebben a kézben, bár 900 
esztendő viharai idestova hányták 
és bár ma kicsiny, összezsugorodott 
kezecskének mutatkozik, mégis 
csodálatos élet, csodálatos erő van, 
amely ma is vonz, mozgat és irá
nyit tömegeket.

Mikor végigvonul Budavár utcáin, 
terein a Szent Jobb, akkor ott le
beg közöttünk az, aki 900 eszten
deje eltűnt közülünk, de akinek 
hatalma, befolyása meg nem szűnt 
és a mennyei trónusról világossá
got, erőt, kegyelmet sugároz reánk. 
Valahogy úgy érezzük mindnyá
jan, mintha az a nagy király, aki
nek kezét, valódi, reánk maradt 
csont-bőr kezét hordozzuk, nem is 
halt volna meg, nem tűnt volna el, 
mintha itt járna közöttünk, mintha 
vezetne, parancsolna, mintha most 
is tovább építené országának életét, 
jövőjét. Ezért nemcsak közönséges
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emlékezés a Szent Jobb tisztelete, 
hanem sokkal több annál. Átélése 
rég letűnt pogány századok sötét
ségének, melyet ez Isten adta nagy 
szent, kezében Krisztus keresztjével 
eloszlatott. Meglátása a feneketlen 
örvénynek, amely ezen a földön 
már hatalmas birodalmakat, szilaj, 
erős népeket nyelt el, de amelynek 
széléről ez a hatalmas kéz vissza
rántotta Árpádnak népét. Átélése a 
kegyelem kiáradásának, amely a 
keresztségben e királyi kéz intésére 
megmosta, felemelte, megszentelte, 
megvilágositotta az eladdig sötét
ségben és a halál árnyékában bo
torkáló magyar lelkeket. Átélése 
nagy és szent intézmények, váro
sok, templomok, iskolák keletkezé
sének, amelyek mind ez erős kéz 
csodavesszejének hatása alatt bújtak 
elő a magyar pusztának homok
jából.

Megismerése örök értékeknek, el- 
mulhatatlan kincseknek, melyeket e 
jóságos kéz szórt erre a földre, erre 
a népre és melyeknek ténye, bár a 
kéz megbámult, megfeketedett, 
megszáradt, soha el nem halványo
dik. A rózsák illata, melyeket ö ül
tetett, soha meg nem szűnik. Ez az 
élmény megismerése az örök funda
mentumnak, amelyre e bölcs király

A Szent Jobb mai lévai
Az „Aranyvonat" a Szent Jobbal Érsek

újvárról érkezik Lévára ma, vasárnap d. u. 
16.51 órakor. A vonat a pályaudvaron a har
madik sínpárra áll be, úgy, hogy a Szent 
Jobbot vivő kocsi a kijárattal szemben áll meg.

A Szent Jobb kíséretében résztvesznek az 
Actio Catholica közlése szerint dr. Serédi 
Jusztinján bibornok, Magyarország Herceg
prímása vezetésével érkező előkelőségek, 25 
személy, kiknek névsorát múlt héten közöltük 
és 13 diszruhás alabárdos koronaőr, valamint 
a vármegye határában Besse —Baracska állo
máson az „Aranyvonat“-ra felszállt vármegyei 
küldöttség, Koczor Gyula főispán, Sáska Dezső 
alispán és Kovács Pái gyerki esperes plébános, 
törvényhatósági bizottsági tag.

Ugyancsak itt száll fel az „Aranyvonat“ra 
Jaross Andor miniszter is.

Léva városa részéről a fogadás a pályq, 
udvaron történik A fogadási tisztelgésre 
megjelennek: Mischák István szentszéki ta
nácsos, rkath. plébános, Czeglédy Pál ref. 
esperes, Bándy Endre ev. főesperes, Nagy 
Bódog ezredes, vitéz Betlenfalvay Károly 
ezredes, a vm. vitézi szék kapitánya, Sodró 
Sándor alezredes, Székely Ferenc csendőr- 
szárnyparancsnok, vitéz dr. Berthóty Dezső 
rendőrkapitány, Klain Ödön polgármester, 
báró Majthényi László felsőházi tag, földbir
tokos, Koralewszky Rezső városi főjegyző, 
Gasparetz Béla vm. főjegyző, Mailáth László 
főszolgabitó, Kmoskó Béla kir. közjegyző, 
Schubert Tódor kormányfőtanácsos, bank
igazgató, dr. Nagy Béla vm. főügyész, a vi
tézi szék hadnagya, dr. Valló János a kir. 
járásbíróság elnöke, Hulley János helyettes 
polgármester.

A diszszázad a pályaudvaron a kijárattól 
jobboldalt a forgalmi iroda előtt áll fel, jobb 
szárnyán a zenekar. A kijárattól balra köz
vetlen az „Aranyvonat" sínpárja előtt a foga
dásra kijött előkelőségek. A két kijárati ajtó 
között 20—20 magyarruhás leány áll sorfalat.

Mihelyst az „Aranyvonat" a pályaudvarhoz 
közeledik, a honvéd zenekar a magyar 
Himnuszt játsza mindaddig, mig a vonat meg 
nem áll. Utána rázendít a „Hol vagy magyarok" 
című Szent István-i énekre és ennek hangjai 
mellett emelik le az aranykocsiból az ereklyét. 

erélyes keze ráépítette országát, 
nemzetének sorsát. Megismerése 
annak, hogy más alapokat senki 
nem adhat ennek az országnak, 
mert ez az alap Krisztus. Ez az él
mény közénk hozza, soraink közé, 
házainkba, utcáinkra lehívja, a XX. 
század magyarja mellé lekönyörgi 
azt, aki 900 esztendeje elment már 
az égbe, de itt hagyta erős, jósá
gos, imádkozó, áldást adó, alamizs
nát osztó, simogató kezét. Mi meg
ragadjuk ezt a kezet s úgy érez
zük, hogy István király nem is halt 
meg, nem is ment el, hanem él és 
itt van köztünk. Velünk van szent 
keze által és ma is tanít, vezet, 
kormányoz, harcol velünk orszá
gunk és szent hitünk ellenségei 
ellen. Ma is tanitja ifjúságunkat, 
táplálja szegényeinket és szent ko
ronájának diadémjával ma is össze
kapcsolja, egybeköti a magyarok 
országát, a magyar földet, királyát 
és népét.

Üdvözlégv dicsőséges Szent Jobb
kéz, fogd össze az 1000 éves ma
gyar múltnak minden kincsét. Hintsd 
a magyar szivekbe s ént életed ta
nulságait. Vezesd nemzetedet min
denkor a szentistváni, krisztusi 
egyedül helyes utakon 1

ünnepélyének sorrendje:
A diszszázad tiszteleg. A Szent Jobbnak a 

vonatról történt leemelése után Klain Ödön 
polgármester a Szent Jobbot üdvözli. Üdvöz
lés után a Szent Jobbot a magyarruhás lányok 
között a pályaudvar elé viszik, ahol a részére 
kijelölt gépkocsin helyezik el, úgyszintén az 
érkező és a fogadásra megjelent előkelőségek 
lovasfogalu kocsikra ülnek és a város felé 
elindulnak. Ez az aktus 16.51 órától 17.00 
óráig tart.

A katonazenekar két teherautón a menet 
előtt előre lesz szállítva a Werbőczy térre. A 
kocsisor útvonala a Baross utca, Horthy 
Miklós ut és Werbőczy tér.

A diszkiséret megérkezésekor — 17.10 
órakor — a Werbőczy téren a Szent Jobbot 
leemelik az autóról és a katonai zenekar ez
alatt a Himnuszt játsza. A Werbőczy téren a 
diszkiséret a megállapított vázrajz szerinti 
sorrendben áll fel és a Szent Jobbot gyalog
menetben kiséri a Mussolini utcán át a Kossuth 
Lajos térre, ahol az országzászló előtt a már 
előre elkészített emelvényre helyezik el.

A Kossuth Lajos téren az Actio Catholica 
által előirt öt-hat perces egyházi szertartás, 
majd utána hat-nyolc percig tartó ünnepi 
beszéd hangzik el. Az ünnepi beszédet Sáska 
Dezső alispán mondja.

Az ünnepi beszéd befejeztével a katona- 
nezekar a Himnuszt játsza. A Himnusz el
hangzása után a diszkiséret az érkezés sor
rendjében 17 52 órától 18.19 óráig gyalog
menetben kiséri a Szent Jobbot a Werbőczy 
térre, ahol u.ból fogatokra szállva és a Szent 
Jobbot gépkocsira helyezve visszakiséri az 
állomásra. A katonazenekar és a helyi elő
kelőségek előre mennek ki a pályaudvarra és 
ott fogadják az odaérkező Szent Jobbot.

Amikor a Szent Jobb a pályaudvarhoz 
visszaérkezik, a zenekar rázendít az „Ah hol vagy 
magyarok .. .“ énekre és azt játsza mind
addig, amig az „Aranykocsiba" be nem eme
lik a Szent Jobbot. Az „Aranyvonat" indulá
sakor a zenekar a magyar Himnuszt játsza. 
A vármegye küldöttsége Esztergom megye 
határáig, Csatáig kiséri a Szent Jobbot.

A katonai zenekar a körmenet alatt az 
„Ah hol vagy magyarok ..." és a „Boldog
asszony anyánk ...“ című éneket játsza.

Az útvonalon, melyen a Szent Jobb és kí
sérete elhalad, a lévai helyőrség csapata sor
falat áll, — a járdákon pedig az iskolák, a 
váró s lakossága s különböző egyesületek 
állanak fel.

A járdákon való felállás a következő sor
rendben történik : A pályaudvartól az OTI 
épületig iskolák, Klacskó Jenő gimnáziumi 
tanár vezetése és rendezése alatt. — A Horthy 
Miklós utón az OTI épületétől a Werbőczy 
térig a város lakossága. — A Werbőczy 
téren a Hadirokkantak, Frontharcosok. Pálmay 
csoport és Lövész zászlóalj. — A Mussolini 
utcában egyesületek és testületek állanak sor
falat zászlóikkal, mögöttük a közönség is el
helyezkedhet. — A Kossuth Lajos téren a 
Városi Vigadó során a katonai sorfal mögött 
a vidékről beérkezett magyar népviseletbe 
öltözött csoportok állnak fel.

A Kossuth Lajos téren a rendőr és levente 
kordonnal körülvett területen helyezkedik el a 
diszszázad a zenekarral, a zenekartól jobbra 
levente diszszakasz. A Szent Jobbal szemben 
az ülőhelyeken foglalnak helyet a Szent Jobb 
diszkiséretének Budapestről erkezett tagjai és 
a vármegyei küldöttség. A diszszázaddal 
szemben levő oldalon közvetlen a kordon 
előtt az Irgalmas és Szent Vince rend női 
tagjai foglalnak helyet.

A rendőr és levente kordonon kívül a 
Kossuth Lajos tér Vármegyeház felé eső és 
a Knapp féle ház felé eső részén a rendező
ség által kijelölt helyeken sorakoznak fel az 
érkezés sorrendjében a vidéki csoportok és 
küldöttségek zászlaik alatt, a Kossuth Lajos 
tér felső részén pedig a város és vidék többi 
közönsége.

Iskolák, egyesületek és testületek, valamint 
a térre felvonuló küldöttségek helyeiket d u. 
16 15 óráig kötelesek elfoglalni, később senkit 
sem bocsátanak a kordonon keresztül.

A magyar rádió d. u 17 30 órai kezdettel 
25 perc időtartammal helyszíni közvetítést ad 
Budapest II hullámhosszán az alábbi címmel: 
„A dicsőséges Szent Jobb Léván, közvetítés 
a Kossuth Lajos térről." A magyar filmiroda 
a menet és az ünnepség kimagasló mozzana
tairól felvételeket készit.

Az iskolák, cserkészek, leventék, intézetek, 
egyesületek a felvonulási útvonal mindkét 
oldalán a nézőközönség előtt helyezkednek el 
zászlóik alatt. A rend fentartásáról a m. kir. 
államrendörség gondoskodik. Katonai kordon 
a felvonulási útvonal egyrészén és a Kossuth 
Lajos téren. A helybeli rendezőség kar
szalagos csoportja a karhatalom utasításai 
szerint közreműködik a rend fenntartásában.

A felvonulási útvonal szűk voltára való te
kintettel, továbbá figyelemmel a vidékről vár
ható nagyobb tömegű közönség érkezésére, a 
közönség zöme a Kossuth Lajos téren nyer 
elhelyezést.

A vasúti pályaudvaron a felvonulási útvo
nal elején diadalkapu fogadja az érkezőket. A 
pályaudvarról, továbbra a Werbőczy térről és 
a Kossuth Lajos térről hangszórók utján tör
ténik közvetítés.

A fentebb részletezett program 98 percet 
vesz igénybe s miután az „Aranyvonat" lévai 
tartózkodása 104 percben van megszabva, 
néhány perc marad az előre nem látható 
esetleges késedelemre.

— MEGJELENT AZ UJ ÉLET, felvidéki 
katolikus szociális és világnézeti szemle 
márciusi számi a megszokott érdekes tarta
lommal és ismert bátor hangjával, amire nap
jainkban is azükség van. A legújabb szám 
tartalma: Janics Kálmán : Válságunk felvidéki 
szemmel. Vasé László: Uiban a nemzet ha
zafelé. Kovács E idre: Viharzóna. Vájtok 
Sándor: A kisebbségi élet, mint irodaim*  
nevelő. Haltenberger Icce: Társadalmi szer
vezkedés a kisebbségi életben. Angysl Endre: 
Spengler örökében. P. Szigeti József 0. P. : 
A Keresztény életmüvészet. Dr. P/eiffer Mik
lós: Látogatás S legeden. Szemle, Könyvek, 
írások rovat.
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Megható ünnepély keretében avatták fel 
Boriban az országzászlót

Lív*  váró*  küldöttsége vsséresp adta át 
Bori községnek a felajánlott országzászlót. 
Hosszú autósor vitte ki Láváról az üanepély 
vendégeit. Bori község lakossága az ország
úton várta a lévaiakat, ugyancsak ott á tak 
fel a lövész, levente és frontharcos alakula
tok, amelyeknek balszárnya csaknem a szlo
vák országhatárig ért, igy a szlovák határ
őrség is szemtanúja volt * lelkes ünnepély
nek. Dálnoky Ernő községi biró lelkes sza
vakkal köazöntötte Léva kü'döttiégét, Nagy 
Bódog ezredest, vármegyei katonai parancs
nokot éa a vendégeket. A község népe az 
örömtől könnyéé szemekkel fogadta az or
szágzászlót.

A községben
Hagy Bódog ezredes 

méltatta a nap jelentőségét, amidőn a fel
szabadult Bori elsöizben avat leventéket és 
rámutatott az ezredes Borinak, ennek * régi 
székely telepü ésnek történelmi hivatására itt
* nyelvhátéról?.

Majd
Koczor Gyula főispán 

beszélt. Rámutatott arra, hogy Bori község 
népe az elmúlt szomorú busz év alatt * 
nyeivhatáron mindég példaadóan tartott ki * 
magyar nemzet mellett. Bori mindég tudta 
mi a megvár kötelesség és mindég hitt a 
magyar feltámadásban. Köstönet jár ezért
* kemény kitartásért. Bori a példája annak, 
hogy a magyar nemcsak a könnyű lelkese
désben, hanem a fogcsikorogtatö harcokban 
is kitartó. A gyönge és megalkuvó népnek 
nincs hazája, felszívják a körülötte élő né
pek. Ez nem csak * nemzetiség elvesztését, 
de a kenyér elvesztését is jelenti Amikor * 
fajtát és a nyelvet védjük, ezzel a minden
napi kenyerünket is védelmezzük, amivel 
utódainknak tartozunk. A nemzetek életében 
csak a kemény fajta tudja létét biztosítani, 
a magyarnak is keménynek kell lenni a jö
vőben, keményebbnek mint a múltban volt.

Majd
Dr. Kersék János 

helyettes polgármester az alább következő 
lelkes beszéd kíséretében adta át az ország- 
zászlót.

Láva város közönsége megbízásából jöt
tünk ma ide, ebbe a nemzeti öseröt magába 
rejtő, öntudatos magyar faluba, hogy hitet 
és erőt mentsünk az itt lakó magyaroknak 
cseh megszállás alatt számtalan hősies pél
dát mutató magatartásától nemzetünk fen- 
tartása, nyelvünk megőrzése és az egysé
ges nagy Magyarország diadalmas feltáma
dása érdekében megindított harcainkhoz.

Ez a kis falu szerény becsületes igaz ma
gyar népe a csehszlovák uralom húsz keser
ves rab éve alatt soha sem tért le arról az 
útról, amelyet még ősei jelöltek ki számára. 
Ez * falu ezernyi elnyomás, ezernyi üldözés, 
ezernyi szenvedés árán is megmaradt min
dég annak, aminek őaei, * Csaba vitézek 
•lapították, megmaradt mindég magyarnak.

Az elmúlt év novemberében a magyar 
feltámadás hajnalán ez a falu * hűségnek, * 
bátorságnak, * romlatlan magyar népi lélek
nek olyan magasztos példáját mutatta meg, 
amely őserejénél fogva méltán sorakozik tör
ténelmünk kimagasló, hősies eseményei mellé. 
A hatása eltekintve attól, hogy eredménye
képpen magát a kedves falut, a becsületes 
népét viaszaksptuk, — óriási volt, mert lan
kadó lelkesedésünket hatalmas lángra lob- 
bantotta, mert ingadozó bizalmunkat meg
dönthetetlenül sziklaszilárddá erősítette, mert 
uj hitet és uj reményt adott a még mindég 
kétkedő emberi szívnek ia. Igen, — a borii 
példa nyomán mindannyian rendületlenül 
hiszünk nagy Magyarország feltámadásában.

A boriak megmutatták nekünk azt, hogy 
az emberi vas akarat, a szétszakithatatlan 
szolidaritás és az öntudatos szellem nem is
mer lehetetlenséget.

A boriek minden erejükkel, minden ideg
zetükkel magyarok akartak lenni éa magya
rok ia lettek. Megtanultuk ebből a nagy ma
gyar életakaráaból, hogy as élet minden 

megnyilslkozásában nagyon erősnek, re fo
sán öntudatosnak, saját véreinkkel szemben 
halálig szolidárisnak és az ellenséggel szem 
ben halálos veazélyűnek kell lennünk

Még ma is élénken eszemben van magyar 
honvédeink diadalmas bevonulását követő 
esős novemberi réggé'. A lelkem megremeg, 
a szemem most ia telefut könnyel, amikor a 
bori léleknek e tragikusan fájdalmas napjára 
gondolok. Mi már ez előző napokban tud
tuk a szomorú végzetet, a fájdalmas bizo
nyosságot, hogy a Felvidék e leghűségesebb, 
legkitartóbb magyar falujával baj van. Nem 
kerül felszabaditáaára sor. Amikor a magyar 
bánattól harmatos, ködös novemberi reggel 
eljött hozzám a hír, hogy az egész Bori 
község apraja, nagyja, a cseh kordont át
törve zászlók alatt bejött Lávára s ott áll
nak csoportosan, « szomorúságtól leverve a 
város főterén, a magyar együttérzés testvért 
sirató fájdalma tört fel a szivemből. S ami
kor megláttam a zokogó asszonyokat, a két- 
ségbresett fiatalságot, az öaszetört férfiakat, 
amikor láttam azt a derék, magyar népet a 
felszabadulás örömmámorában úszó Léva 
főterén égető gyászában hangosan zokogn;, 
velük együtt airt, zokogott az én lelkem is.

Nem, nem lehet, hogy ennyi igaz magyar 
öserő nyomtalanul eltűnjön, nem, nem lehet, 
hogy ez. a magyar község magárshsgyatva 
cseh-szlovák maradjon. És a magyar dac és 
a magyar akarat megindította harcát Bori 
községért. Az egész ország tudomást vett 
Bori sorsáról éa a magyar sajtóval együtt 
az egész ország szive megdobbant: Borit 
vissza ! Borit vissza I

A három borii menekü l, szabadcsapatos 
testvéremmel együtt beállottunk falutmentö 
vándoroknak és nap-nap után jártuk az ille
tékei tényezőket. Hitünk soha sem lankadt 
el. Reményünk achs sem hervadt el. Az 
egész falu vérző, szenvedő szivét magunkkal 
vittük és úgy kértük, követel’ük: Borít 
vissza I

A kétségek hónapiéiban hej de sok keserű 
órán keresztül a dombok tetejéről vágya
kozva néztük az én öreg Horváth barátom
mal együtt ezt a hűséges akácos kis ma
gyar falut. Üzenetek jöttek, üzenetek men
tek, de Bori lelke soha meg nem ingott. 
Ezt a falut magyar ősök magyarnak alapí
tottak és az unokák megalkuvás né kttl mi 
gyárnak tartották meg

A hűséget a jutalom végre is elérte. Bor’ 
ismét magyar lett és az is marad örökké’ 
Ebbsn a faluban a magyar élet végérvénye
sen visszavette kezébe torsa, ku turá'is, szo
ciális és gazdasági élete irányítását. Nem 
féltem én a pusztulástól ezt a szláv gyűrű
vel körülvett kis magyar falut. E níp öntu
datosan tisztában van a magyar kötelessé
gekkel és a jövőjét a migyír problémák 
igaz meglátására építette fel. Ez a falu tel
jesen álérezte a megértette a vészes romok
ból uj életre mozduló magyarság uj törté-

József kir. herceg a lévai fogadalmi ünnepen
Május 3 án tartja vármegyénk fogadalmi 

ünnepét Léván, amelyen a legeliö barsi em
ber, József kir. herceg is részt vesz, akinek 
hajdan édesatyját, sőt még dédatyját is üd
vözölték Léva történelmi falai között.

József kir. herceg, aki a világháború előtt 
barsi földbirtokos volt, mig a csehek kis- 
tapolcaányi uradalmát le nem foglalták, a 
világháborúban is szoros kapcsolatban állott 
a barsiakkal, mert az erdélyi fronton annak 
a hadseregnek volt * paraccsnoki, amelyhez 
mi 14 es honvédek tartoztunk. A kir. her
ceg személyesen jött ki a vonalba és sze
mélyeién osztotta ki * kitüntetéseket és 
amidőn a front kitüntetését vitte el ■ kir. 
herceghez, akkor est üzente vissza, hogy 
tiszteltetem * 14-eaeketl

A kir. herceg szárnysegéde kíséretében 
autón érkesik Káin*  felöl Lévára 10.40 óra- 

ne'mi hitét és hivatását. Ez * fa'u akart 
magyar lenni és tud is magyar lenni. Ki
csiny ez a nép, de hite rrös és nagy és * 
nemzetek sorsa elsősorban is nem a népes
ség számától, de a teremtő és szervező 
gondolatoktól és a morális magatartások 
erejétől függ. Ereket a tulajdonságokat e 
nép az őseitől örökölte és meg is őrizte hí
ven s becsületesen

Mélyen tisztelt Biró Ur I Léva város ne
vében az igaz testvéri szeretet melegségével 
jöttünk ide és hoztuk el Önöknek szerény 
ajándékunkat. E lobogót őrizzék meg hűsé
gesen az unokák számára. E lobogó hirdesse 
Bori község lelkes magyar harcának diadal
mas sikerét. Hirdesse mindenkinek, hogy itt 
e földön a magyarok soha el nem larkadó 
hittel hisznek abbsn, hogy a magyarság 
nagy történelmi szerepe cssk most kezdő
dik, hisznek az isteni örök igazságbar, hisz
nek Nagymagyarorizág feltámadásában I

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Dilnoky E'nö biró átvette megőrzésre az 
országzászlót, majd

Kovács Károly re) lelkész 
megáldotta.

Hogy mit jelent a magyar zászló — mon
dotta többek között — azt legjobban itt 
tudják a végeken, ahol 20 éven keresztül 
családi ereklye gyanánt rejtegették. Ezt az 
orizágzászlót, amelyet a kutuc Léva a kuruc 
Borinak ajándékozott, a leventékre, a magyar 
jövő reménységére bizsuk, őrizzék és egy
kor majd tűzzék ki a Kárpátok ormára.

Dr. Korpás László 
az Egyesült Magyar Párt üdvözletét to má- 
csolts Bori magyarságának ; lelkes beszéd 
keretében kifejtette, hogy Bori választói egy
től egyig a magyar pártra szavaztak.

Farkas Károly alkalmi szavalata után
Szénássy Sándor 

lévai levrnte körzetparancsnok intézett beszé
det a borii leventékhez, amelyben arra buz
dította őket, hogy majdan legyenek méltók 
ök ia a Kárpáti hösőkhör, majd felavatták a 
borii leventéket a a felavatottak nevében 
Horváth Bálint mondott magyar lelkesedés
től izzó üdvözlő beszédet.

Az ünnepélyt az alakulatok kifogástalan 
diszmenete fejezte be.

Kellemes meglepetést keltett a lévai le
venték egyenruhás disszakaszr.

Az ünnepélyen a verebélyi kitűnő tűroltó- 
zenekar játszo'ta a H mnuszt, a magyar Hi
szekegyet és más hazafias darabokat.

Bori vendégszerető népe csakhamar szét
kapkodta a vendégeket. A vármegye képvi
selői, Kováci Károly lelkész, a lévai küldött
ség Osvald Ernő pártelnök vendége volt. Itt 
Klain Ödön polgármester üdvözölte a házi
gazdát és méltatta annak a magyar párt 
keretiben kifejtett munkásságát. Hámornyik 
János párttitkár a verebélyi zenekari köszön
tötte magyar és szlovák nyelven. Ez a szlo
vák emberekből álló zenekar arról híres, hogy 
a cseh megszállás alatt titokban, rejtekhe
lyeken tanulta be a magyar Himnuszt és a 
bevonuló magyar hadsereget a magyar 
Himnusszal fogadte.

kor és a város határában, a dohánybeváltó 
hivatal mellett Klain Ödön polgármester üd
vözli a város nevében.

A kir. herceg részt fog venni a plébánia
templomból pont 10 órakor a Kálváriára in
duló körmenetben, amely a Zách-utcán ke
resztül vonul és a kir. herceg * tanítóképző
től gyalog megy fel * Kálváriára, ahol 11 
órakor ünnepélyes szentmisét celebrál Tou- 
haiser Mihály lévai földiák, szentszéki taná
csos, nsgysé.llói plébános. A szentbeszédet 
dr. Haiczl Kálmán szentsaéki tanácsos, azö- 
gyéni plébános mondja. A körmenetben a 
hatóságok, testületek és iskolák is résatvesa- 
nek. A kir. herceget a kálváriái templom 
mellett Koczor Gyula főispán fogja köszön
tem. József kir. herceg a Kálváriáról ugyan
csak a körmenettel jön le a városba és részt 
vesz a templomban tartandó Te Deumon.
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Délután 4 órakor a Légoltalmi Liga 

alakuló közgyűlésén

jelenik meg a kir. herceg, aki • Liga orszá
gos elnöki tisztét tölti be. Ez a gyűlés a 
vármegyeház (régi városháza) nagytermében 
lesz megtartva. A gyűlésen József kir. herceg 
is fel fog szólalni él a L'ga célját vitéz Te- 
meisy István ny. tábornok fogja ismertetni. 
Érte a gyűlésre névre szóló meghívók adat
nak ki, amelyek a kordonnál felmutatandók.

A gyülée előtt a kir herceg szemlét fog 
tartani a Kossuth Lajos téren a felvonult 
frontharcos, hadirokkant, lövész, Pálmay-cso- 
port és levente alikulatok felett, amelyek a 
gyűlés után diszmenetben vonu'nak el a kir. 
herceg előtt.

Jelentkezzenek
Ófensége katonái.

József kir. herceg előzetes közlése szerint 
beszélni kíván volt katonáival. Akik a világ
háborúban ö'ensége hadseregében szolgál

Beszámoló a szegénysorsu iskolásgyermekek 
ingyen ebédakciójáról

A .Magyar a Magyarért*  mozgalom áldá
sos munkálkodásának egyik legszebb meg
nyilvánulása volt az iskolás gyermekek in
gyen ebédeltetése. Ez a munka naponta 
hozta meg a gyümölcsét — szemmellátható- 
lag virultak, gömbölyödtek a barakkok és 
külvárosok kis-emberkéi, öröm volt látni, 
amint a buzgó nagyétkűek — akik persze 
többségben voltak — kifényesedett arcocs
kákkal és verejtékező homlokkal kanalazták 
a harmadik avagy negyedik adagot

Hólgyeink vidám készséggel vállalták és 
meleg szívvel te'jelitették az ebédosztás fá
radságos munkáját, amiért a .Magyar a Ma
gyarért" mozgalom nevében e helyütt őszinte 
köszönetét mondunk. Munkatársaink névso 
rát e helyütt közöljük: özv. Balog Boltizár 
Ilona, Bartos Béláné. vitéz dr Bsrthóty Ds- 
zsőné, Boleman Judith, Budaváry Józsefné, 
Gsál 0 ga, Horatsik Pálné, dr Búbért Pálné, 
báró Majthényi Lászlóné. dr Nagy Báléné, 
Lányi Níndorné, Surányi Béláné, Zórád 
Ella.

Körrendelet a közmunka kivetéséről
Vármegyénk alispánja a közmunka össze

írása és kivetése tárgyában körrendeletét adott 
ki, amely többek között a következőket tar
talmazza :

Az igavonó állatok tulajdonosai igásnapszá- 
mot, az igavonó állattal nem birók kézi nap
számot tartoznak teljesíteni.

A közmunka felhasználását, annak mérvét 
és a közmunka aluli mentességet az 1890. 
évi I. te. 49. §-a Írja bővebben körül.

Kézi napszám szolgáltatására kötelesek 
mindazok, akik az 1890 évi I. te. 49. § a 
szerint kézi közmunka kötelezettsége alól fel
mentve nincsenek.

Kézi napszám szolgáltatására köteles:
a) a földszintes vályog és vert házak tu

lajdonosai 4 kézi munkanappal,
b) a földszintes tégla és kőházak tulajdo

nosai 6 kézi munkanappal,
c) az emeletes házak tulajdonosai 1 eme

letes ház után 8 kézi munkanappal és min
den további emelet után még 2 kézi munka
nappal,

d) az úgynevezett zsellérlakók (idegen ház
ban lakó egyének) egy munkanappal, a 18 
éven felüli családtagok egy munkanappal.

Igásnapszám szolgáltatására köteles:
a) minden igavonó állat (ló, ökör, fogatolt 

tehén, öszvér, szamár) 2 igasnapszámmal,
b) gőz és motorekék (traktor) (súly szerint),
c) magánjáró szerkezettel mozgó cséplőgé

pek, illetve cséplőgép garnitúrák (súly szerint). 

tak, kedd délig iratkozzanak fel a Birs 
kiadóhivatalában.

A Budapesten éló barsiak ünnepe.

A Barsvármegyei Egyesület az alábbi köz
leményt juttatta hozzánk:

1714 óta minden évben Girámszentbent- 
dsken sereglett össze az ősi Barsvármsgye 
lakossága, hogy az egykor pusztító pestis
járvány megszűnéséért hálát adlon a Gond
viselésnek. A cseh uralom kezdete óta a 
csonka hasáb < szakadt baramegyeiek egye
sülete minden évben Budapesten tartotta meg 
ezt az ünnepe’. Idén, a vármegye nagyré
szének felszabadu ása után a , Birs vár me
gyei Etyesület*  a fokozott hálaadás jegyé
ben gyűjti össze földiéit, akikről újabb csa
pás hárult e1. A hálaadó szentmisét május 
hó 7-én, vasárnap délelőtt 11 órakor mu
tatja be Budapesten sz Angol kisasszonyok 
temp'omában (IV Váci utca 47 ) Gtcsér 
Endre pápai kamerás. Utána a Tiszti Ka
szinó éttermének külön helyiségében a tagok 
barátságos összejövetelt tartanak.

Hálás köszönetét mondunk a természet
ben felajánlott élelmi cikk'kért is amelye
ket a beérkezés sonerdjében hirlapilag 
nyugtáztunk.

Az iskolai étkeztetés vasár és ünnepnap 
kivételével f. év január hó 25 tői, április hó 
1 ig bezárólag folyt — összesen 55 napon 
át. Ezen idő alatt összesen 12165 ebéd 
adsg került kiosztásra — átlag 220 adag 
naponta. Az ebádeitetési akció összköltsége 
1287.65 P. volt.

Kívánatos volna, ha társsdalmunk a jövő
ben fokozott érdeklődést tanúsítana e való
ban eredményes szociális ügy iránt — hisz 
komoly összefogással, szerény eszközök és 
lehetőségek melitt is tudnunk kell eredmé
nyeket felmutatni,

Léva, 1939. április hó.

A .Magyar a Magyarért" mozgalom 
megbízásából

Dr Boleman Jánosné, Zorkóczy Atala

A közmunka tartozást mindenki rendszerint 
személyesen teljesiti, de más utján is leszol
gálhatja. Községi munkára a község minden 
lakosa köteles, ha csak az alabbiak szerint 
ezen kötél zettség alól felmentve nincs.

Kézi közmunka kötelezettség alól fel 
vannak mentve:

a) az ország azon lakosai, kik 18 életévü
ket még nem töltötték be és kik 60-adik 
életévüket már meghaladták ;

b) a nők általában, kivéve azon esetet, ha 
házuknál velük, legyenek hajadonok, vagy öz
vegyek, egy kenyéren élő és munkára alkal
mas férfi családtag vagy szolga létezik, mely 
esetben ezek a megszabott napszámot ama
zokért teljesitik;

c) azon szegődött szolgák, akik szolgála
taikat teljesen másnak adván, személyükre 
nézve szabadon nem rendelkeznek ;

d) az országban törvényesen elismert min
den vallásfelekezet papi személyei, saját sze
mélyeikre nézve;

e) a népiskolákban alkalmazva levő tanítók 
saját személyeikre nézve;

f) a fegyveres eröhöz tartozó tényleges 
szolgálatban álló személyek, úgyszintén azok 
családtagjai, a tényleges szolgálatban nem 
álló tisztek és katonai hivatalnokok, úgyszin
tén családjaik, továbbá a katonai ellátást él
vező rokkantak;

g) az állami (államvasuti, posta távirdai) 
törvényhatósági és községi tisztviselők, vala
mint szolgák saját személyeiket illetőleg;

h) pénzügyőrök, csendőrök, vasúti pálya
őrök, fegy-, börtön- és fogházőrök, továbbá 
erdőörök és mezörendőrök saját személyeikre 
nézve.

Igás közmunka alól fel vannak mentve':
a) a m. kir. honvédség mindennemű fogatai.
b) postafogatok;
c) papi személyek azon fogatai, melyeket 

fiókközségeikben előforduló egyházi működé
seik rendes teljesítésére használnak;

d) azok, akik a honvédségtől használatra 
kincstári lovakat vettek ki, mindaddig, mig 
azok korlátlan tulajdonukba át nem mentek ;

e) az állami (államvasuti, posta-távirdai) 
törvényhatósági és községi tisztviselőknek, 
valamint a pénzügyőri biztosoknak, csend- és 
rendőröknek hivatalos teendőik végzésére tar
tott fogatai.

Az 1933 évi VII te. 26 §-a 9. pontja ren
delkezése szerint az ezen törvény alapján el
látásban részesülő, vagy járadék megváltásban 
részesült hadirokkantak a kézi közmunka tel
jesítése, valamint a kézi közmunkaváltság árá
nak fizetése alól mentesek

ügy a fenthivatkozott törvényben, mint az 
1890 évi I. le 49 §-ában megállapított men
tességek hivatalból veendők figyelembe s a 
felmentett egyének az összeírásból kihagyan- 
dók.

A Kereskedelmi Miniszter urnák 42341 —923 
sz. döntése értelmében azokat, akik igás nap
számmal rovattak meg házuk vagy személyük 
után, kézi napszámmal megróni nem szabad.

Az összeírást községekben a községi, illetve 
a kői jegyzőből, bíróból és a képviselőtestület 
által választott két tagból, megyei városokban 
az arra kirendelt tisztviselőből és a képvise
lőtestület által saját kebeléből választott két 
tagból álló küldöttség teljesiti.

Az összeírást a községi elöljáróság köteles 
8 napon át közszemlére kitenni.

Szóbeli felszólalás esetén erről hivatalból 
jegyzőkönyv veendő fel és csatolardó az ösz- 
szeiráshoz. A felszólalások az összeírással 
együtt haladéktalanul a képviselőtestület elé 
terjesztendök.

Az előző szakaszban említett határidő le
jártával a képviselőtestület a felszólalásokat 
indokoltnak találja, azokat saját hatáskörében 
elintézi s a netáni hibákat kiigazítja.

A képviselőtestület határozata meg nem 
nyugvás esetén az érdekelt által 15 nap alatt 
a vármegye alispánjához fellebbezhető.

A mezőgazdák közmunkaszolgáltatási köte
lezettsége 1890: 1. te. 49 és 1920. évi XXVII. 
te. 3. § ) az 1939. évre a következőképpen 
módosul:

az, akinek csupán két igavonó állata van, 
csak évi egy igásnapszámot köteles leróni 
(egy darab igavonó állat után);

a csupán egy szobát és egy konyhát ma
gában foglaló ház birtokosa csak évi egy 
napszámot, a csupán két lakószobát és egy 
konyhát magában foglaló ház birtokosa pedig 
csak évi két napszámot köteles szolgáltatni.

Mezőgazdáknak tekintendők nemcsak az 
elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó föld
birtokosok, hanem a haszonbérlők, az állandó 
mezőgazdasági alkalmazottak és az időszakos 
mezőgazdasági munkások is.

A kedvezmény megilleti a mezőgazdákat 
akkor is ha csak egy igavonó állatot, vagy 
esetleg különböző két állatot (pl. egy ökröt 
és egy tehenet) tartanak igavonásra.

Az igy biztosított kedvezményeket az egyéb 
foglalkozásúakra nem lehet alkalmazni.

— LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ. Kaptuk 
az alábbi Borokat: Igen tisztelt Szerkesztő 
Ur I Jól emlékszem rá, hogy évek előtt meg
indult a harc a lévai füst ellen, amint arról 
akkor a Bari hirt adott. De a harc eredmé
nyéről már nem értesültünk és látjuk, ta
pasztaljuk, sajnos, a saját szemünkön és tü
dőnkön tspasztaljuk, hogy a lévai füst 
továbbra is éppen úgy uralkodik felettünk, 
mint egy gonosz tirannus. Ennek a füstnek 
a fészke a polgári iskola és az Oti tájékán 
van, bizonyára a hatóság is megfogja álla
pítani, hogy honnan ered. Kérdem szere
tettel, vájjon valóban aemmit aem lehet ez 
ellen tenni? Tisztelettel egy régi olvasójuk.



BARS

Előőrsön . . .
írja: LÉVAI.

Uj idő*,  uj helyzetek, uj célok, uj köte
lességeket rónak reánk. Kisebbségi sorsból 
államalkotóvá lendSIt felvidéki magyarság 
buaz év óta guzsbakötött vitalitása felazaba- 
dúlt és helyet kér az alatt ez ég alatt, 
amely számára a lezajlott két évtized alatt 
csak megaláztatást, félreértés', nyomort, meg
hurcoltatást, börtönt, vagy bitófát termett. 
Helyet kér, jogos és méltó helyet, melyet 
hösiea kitartása után nem könyörüld bői. ha
nem érdemből kell megkapni mindazoknak, 
akik soha meg nem alkuvó magyarságukkal 
a legnagyobb áldozatok árán is átmentették 
a szintiazta msgyar gondolatot és becsülettel 
letették a Ctonkahaza oltárára.

A harc nehéz volt, hosszú és szinte re
ménytelen a a nyomortól megtizrdelt soraink 
csak lerongyolódva, anyagilag tönkretéve ér
hették el a várva várt felszabadulást.

A munka azonban még be nem fejeződ
het. Erős alapokra kell fektetnünk az uj 
magyar élet épületét és ha ez valahol indo
kolt, úgy határvidékeken kétszeresen az. 
Városunk — remélhetőleg csak átmenetileg 
— országhatárrá lett Végvárává éa védel
mezőjévé a nagy magyar közösségnek és 
éppen ez a sajátoi uj helyzet hárit uj fela
datokat, uj kötelességeket vállainkrs.

E őőrsökké lettünk 1 Egyik kezünkben az 
ekeszarva, másikban a kard lett mindennapi 
kenyerünk s ennek védelmére teikéazülve. 
minden illúziótól mentes tisztánlátással és 
nyers őszinteséggel kell feltárnunk saját hi
báinkat, mulasztásainkat irányt mutatva a 
jövőre nézve, megvédelmezve és rxister.ciá- 
hoz segitve társadalmi osztálykülönbség nél
kül azokat, akiknek védőkarjaira és megbíz
hatóságukra a legnehezebb időkben is bizton 
számilhaiunk; de férfiasén szembeszállva 
mindazokká', akik köztünk élve, a mi javun
kat élvezve titokban még mindig ellenünk 
dolgoznak.

Előőrsök vagyunk I A magyar haza, a 
magyar faj, a magyar becsület és a magyar 
jövő előőrsei Katonái lettünk mindannyian a 
magyar feltámadásnak s miit katonáknak 
kötelességünk a nyiltszivűrég, az őszinteség, 
úgy önmagunkkal, mint ellenségeinkkel szem
ben.

Ebben a rovatban szedjük sorra mind
azokat az észrevételeket és megfigyeléseket, 
amelyek ily nagy történelmi idők nagy vál
tozásait nyomon követve mélységes bepil
lantást engednek az emberi sorsok és jelle
mek formálódásaiba és sokszor nagyon is 
relativ erkölcsi értékeibe; reá mutatnak sa
ját hibáinkra, tévedéseinkre, tanulságul m«- 
gunknak és figyelmeztetésül azoknak, akikre 
vonatkoznak.

•
Borongó! várakozástelt őszi délután. A 

cseh harcikocsik itt-ott még be-beszaladnak 
a néptelen lévai utcákba, hogy még utolsót 
játszanak az amigy is megkinzott lakosság 
idegein, de érctorkaik némák maradnak. 
Majd elvonulnak az utoisó hátvéd alakula
tok is és pillanatok alatt záezlóteogerré vá
lik a város; ünneplés, kokárdás ezrek ro
hannak a bevonuló magyar honvédcsapatok 
fogadására.

És mi lévai .idegenek*  szerény kis ko
kárdáinkkal, de annál fényesebben lobogó 
belső lelkesedésünkkel, szinte elvesztünk a 
farizeusok áradatában, akik a legratfináltab- 
ban dekorált feltünőségükkel akarták palás
tolni az elmúlt éveken át tanúsított maga
tartásukat. Akik még egy héttel előbb a 
„nasa armada*  legyőzhetetlenségét zengték, 
teli torokkal ordították az éljent a magyar 
honvédségre, közben meg-megtapogatva a 
belső zsebükben gondosan elrejtett csehszlo
vák azinek és jelvények tartalékát, hogyha 
netalán a történelem kereke tulgyorsan visz- 
szafordulna : mindenre el legyenek készülve. 
A valódi idegenek ilyen viselkedése közöm
bösen hatott reánk, de az őslakos árulók 
pálfordulását nem vártuk és ha eddig nem 
voltunk jók nekik, nincs is reájuk ezután 
sem szükségünk. Ha átmenetileg ugy-ahogy, 
mintha meg is bccsátotlunk volna, az elmúlt 
húsz esztendő tanulságát egy szebb msgysr jövő 
érdekében feledni azonban sohasem fogjuk I

KOLONFÉLÉK_J

Imrédy Béláné lévai 
látogatása

Imrédy Béla nyug, miniszterelnök neje, 
a Magyar a magvarért mozgalom országos 
vezetője f. hó 27 én meglátogatta Lévát, 
hogy személyesen is meggyőződést szerez
zen a mozgalom szép eredményű lévai 
működéséről, amelyről a felszabadult Láva 
legeltő közgyűlése olyan elismerően emléke
zett meg és úgy Imrédy Bélénénak, mint a 
mozgalom lévai képviselőjének Magyary- 
Koiaa Aladároé szociális megbízottnak hálás 
köszönetét szavazott.

Imrédy Bé'ánét a vármegyeház kapujában 
Klain Ödön polgármester meleg szavakkal 
köszöntötte és a város háláját tolmácsolta 
Léva szegényeinek felkarolásáért. Imrédy Bé- 
lánét ezután a főispán hivatalos helyiségébe 
kisérték, ahol Koczor Gyula főispán üdvö
zölte. Imrédy Béláné itt fogadta a lévai köz
élet, polgári és katonai hatóságok és a tár
sadalmi egyesületek vezetőinek tisztelgését. 
A megjelenteket Schubert Tódor kormányfő 
tanácsos mutatta be.

Imrédy Béláné kedves közvetlenséggel 
beszé'getett el a megjelentekkel. Felemlítette 
többek között azt is, hogy Lévához régi 
emlékek fűzik. Ugyanis három hónipos asz- 
szony korában, 1917. októberében vitéz 
Imrédy Bélát harctéri fáradalmainak kipihe
nésére rövid időre itthoni szolgálatra osz
tották be s ekkor egy hónapra Lévára ve
zényelték. Az Imrédy házai pár ezt az időt 
egy lévai k's hónapos szobában töltötte e'. 
Ekkor ismerkedtek meg a lévai ludfertállyal ia.

A kegyelmes asszony kedves melegséggel 
érdeklődött, vájjon meg van e még ez a jó 
lévai különlegeaség, amelyet 1917-ben maga 
vásárolt a lévai piacon és akkor olyannyira 
ízlett neki. Az egyik jelenlevő lévai hölgy 
nyomban bejelentette, hogy az első lévai 
sült libát kóstolónak felkü'dik a kegyelmes 
asszonynak. Imrédy Béláné megjegyezte, 
hogy ezt a lévai specialitást gazdaságilag 
jobban ki kellene használni, Budapesten szép 
piacot lehelne biztosítani számára.

Délután Imrédy Béláné a Magyar a ma
gyarért irodájában a lévai szociá is munká
ban résztvevő hölgyekkel érlekezett, majd 
a szociális munkahelyeket és intézményeket, 
az Arvaházat, a Stefánia gyermekvédőt, a 
volt kommunista otthont, ahol a Magyar a 
magyarért mozgalom napközi gyermekotthont 
készül felállítani, látogatta meg. A vár meg
tekintése után Varsány községet kereste fel. 
Eltávozásakor nagy szeretettel em'ékezett 
meg arról a melegségről, amellyel Léván fo 
gadták. — A Magyar a magyarért mozgalom 
legújabban a lévai árvaháznak 700, a kis- 
koszmályi árvaháznak 300, a lévai cserké
szeknek felszere'ésre 170 Pengőt adomá
nyozott és a lévai kórháznak 100 P. értékű 
könyvadományt juttatót'.

— ORSZÁGZÁSZLÓ FELÁLLÍTÁSA A 
LÉVAI ÁLL. POLGÁRI ISKOLA ELŐTT. 
Felszabadulásunk boldog napjaiban a csonka 
hazában élő testvéreink szereletüknek a leg
különbözőbb jeleivel halmoztak el bennün
ket. A lévai m. kir. áll. polg iskolába töb
bek között a .Budapesti Tanitó Testület" 
küldött egy gyönyörű zászlót, ötvösmunkáju 
zászlóheggyel együtt. Amikor ez a szép aján
dék — amelyet budapesti kartársainak a lé
vai m. kir. állami polgári iskola tanári kara 
ezen a helyen ia hálás, magyar testvéri szív
vel megköszön — intézetünkbe megérkezett, 
az iakola agilis igazgatója : Novotny József 
intézeti országzászlónsk szánta. Hónapok óta 
állandóan foglalkoztatta az a gondolat, hogy 
miképen helyezhetné el a szimbólumot isko
lánknál a legszebb helyre. Az intézet főbe
járata előtt lévő apszist találta erre a célra 
a leginkább megfelelőnek. S az a hír, hogy 
városunkba is megérkezik a Szent Jobb, a 
terv sürgős megoldását eredményezte. A 
szent szimbólumot méltóbb napon nem is 
lehetett volna átadni rendeltetésének, mint 
nagy királyunk Szent Jobbjának megérkezése 
□apján. És városunk egy értékes történelmi 

adattal ismét gazdagabb lesz, amelyet a fel
szabadulás öröme hozott létre. A felépítési 
költségeket a tanári kar és a szülők önszénlu 
adakozása eredményezte. A zászló hímzését 
leánytanulóink végezték. Azon kitü’, hogy 
eren ereklyét lelkes, önkéntes ajándékozás 
hozta létre, vsn még egy igen breses törté
nelmi értéke. Ugyanis a kettőskereszt és a 
hármashalom középső dombja alatt van el- 
he'yezve csonka hazánk történelmi neveze
tességekkel megszentelt helyeinek egy-egy 
marék földje. Van itten néhtny drága rög a 
munkácsi hősünknek : Konca Jizsef rongyos- 
Bárdibeli főhadnagynak kecskeméti sírjáról. 
Ugyancsak kecskeméti hőseinknek : Mészá
ros Ferenc és Szabó József Munkács éa Be- 
reg között sebesült, de Kecskeméten nyugvó 
hősök sírjáról j a hires Eger várából föld, 
pillérkőmaradvány és ágyúgolyó töredék; 
Esztergom várának bástyafalából, ahol Ba
lassa Bálint halt meg; a hozzánk közel eső 
dicső emlékű nagysallói csatatérről; a lévai 
48 as honvédsiremlékről ; a világháborúban 
hősi halált balt lévai hősök sirjairól; a vesz
prémi kolostor romjaiból, ahol IV. Bé'a ki
rály Boldog Margit leánya nevelkedett; Rá- 
kfcty kurucainak kassai sirjairól; a székes
fehérvári Szent István bazilikájának romjai
ból; az urbs fidelis (Sopron) rögeiből; a pé
csi székesegyház lubikuumából; a sregedi 
várból, Győrből és végül Buda várából. — 
Közleményemet a kecskeméti polgári fiúis
kola igazgatója levelének zárósoraival fejezem 
be: „E hűséggé’, önfeláldozással s magyar 
vérrel szente't földbe állított zászló hirdesse 
Magyarország feltámadásába vetett törhetet
len hitünket s emlékeztesse a lévai ifjúságot 
arra a kötelesség teljesítésre, önfeláldozó 
hazaszeretetre éa hűségre, melyet felvidéki 
magyar testvéreink az idegen bitorlók uralma 
alatt porbaenltott hazájuk iránt éreztek 1“ — 
Gaál Dezső, tanár.

— RIMANÓCZY GÉZA GYŰJTEMÉNYES 
KIÁLLÍTÁSA ma, április 30-áo, déli 12 órakor 
□yilik meg a vármegyeház dísztermében. Ez 
nemcsak művészeti, de társadalmi esemény 
is lesz Léva élelébtn, hiszen a kitűnő mű
vész személye kora ifjúiágától kezdve is
mert és megbecsült o városban. Rimanóczy 
GSza pályafutása itt kezdődött. A lelkiségét 
és művészetét meghatározó dönlö élmények 
itt érték szemléletét. Színeit, vonalvezetését, 
kompozícióit ma is a Giram völgyi tájak, 
formák, hajnalok és alkonyatok halk liraiaá- 
ge, szelid nyugalma, édes otthoniasaága jel
lemzi, fessen bár budapesti részletet, portrét 
avagy bibliai jelenetet. Az alapélmény, az 
ifjúság izlete mindenütt áttör a férfi Rimanó- 
ciy, a tárgyilagos, lehiggadt művész alkotá
sain Hatásának titka éppen e kettősségben 
van: érett a mü de nyugalmát a drága ho
ni lég ígérete lengi át. Rimanóczy Gáza e 
kiállításával tu ajdonképpen bemutatkozik 
Léván. Húsz éve még kezdő volt. Az idegen 
uralom korában pedig hiányzott az alkalom 
egy reprezentatív kiállítás megrendezésére. 
Ez idő alatt a budapesti tárlatoknak volt 
gyakori réaztvevöje, s a Műcsarnokban 
számtalan megérdemelt siker jutott osztály
részed1. Mostani kiállítása figyelemreméltó 
alkotásainak csak kiaebb, talán hozzáférhe
tőbb részét adja, a negyven-egynéhány kép 
mégis művészetének egészét testesíti meg. 
E ső helyen kell megemlitenünk a kormány
zó ur Öföméltóaágáról festett arcképé'. Fel
tűnő benne a szinte tökéletes jellemzés: a 
kemény férfiasság, az erő, a fenség, amel- 
let a tiszta emberiesség hangsúlya de a 
legegyszerűbb és a legfestöibb módon. Kleisz- 
ner Babi portréja megkapó érdekes színei
vel, finom nőiességével. Leányarcképében a 
hangulat, a vonalvezetés muzsikája álomsze
rű. Női aktja az élő test tiszta szépségének 
és a mozdulatban megnyilatkozó léleknek 
kompozíciója. (Apage satanas). Gitáros ön
arcképében az őszinteség megkapó és sárga
barna színekben kifejezett szinprobléma 
megoldás. Rimanóczy a portréfeatésnek hi
vatott művelője. Kitűnő érzékkel foglalja 
össze az arc, a tekintet, a test, a ruha rész
leteiben egyként megnyilvánuló nőiességet 
(Horváth Dóra, Vida Klára arcképe), látja 
és teljes testőieséggel ábrázolja a jellemet 
(önarcképek stb.). Két virágciendélete (olaj) 
a természet színeinek alázatos, épp azért 
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nagyon művészi tiszteletéről tanúskodnak. 
Akvaralljei (Pala utca Hungária-gyógyforrás, 
pesti, vidéki és néhány lévai Iája) derűs 
imperesszionistának mutatják » művészt. 
O.yanok, mint a Giramvölgyi tavasz ... Mi 
az élet ? Egy moso'ygás ... A kié litást 
Schubert Tódor m. kir kormánytötanácsoa 
nyitja meg. Alakaza Ambrus.

— A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
VÁNDORGYŰLÉSE LÉVÁN AMigyarFóld 
rajzi Társaság didaktikai szakosztálya ván
dorgyűlést rendez május hó 7 én (vasárnap) 
Léván. A szakosztály tagjai 11 óra tájban 
érkeznek meg Budapestről autóbusszal A 
vándorgyűlés ■ Kató ikus Körben (él 1 óra
kor kezdődik. Délután folyamán a résztvevők 
a város nevezetességeit tekintik meg. A Ma
gyar Földrajzi Társaságnak ez a kirándulása 
nemcsak a város idegenforgalmát emeli ör
vendetes módon, hanem Lávát kedvezően 
bekapcsolja a magyar művelődés vérkerin
gésébe is. — Felkérjük a város közönségét, 
hogy az érdekesnek ígérkező vándorgyü ésen 
minél nagyobb számmal vegyen részt.

— GYÁSZHIR. Szabó Diniéi közismert 
lévai gazdálkodó, á'dásos és munkás életé
nek 64., bo'dog házasságának 43. évében f. 
hó 26-án tüdögyullrd is következtében rövid 
szenvedés után elhunyt. A megboldogult 
egyik lelkes vezetője volt a lévai gazdatár- 
vadítómnak és odaadó hiva a magyar párt
nak, amelynek érdekeit, mint a lévai helyi 
pártszervezet egyik alelnöke buzgón szol
gálta. A ref. egyházban is odaadó szo'gála- 
tot végzet’, mint a lévai egyházközségnek 
11 éven keresztül gazdasági gondnoka. Földi 
maradványait e hó 28 án helvezték örök 
pihenőre nagy részvét mellett. Temetésén a 
a megver pírt küldöttséggel képviseltette 
magát,Halálát özv.Szabó D.-nész. Vaczi Eszter 
felesége; Szabó Bála özv. Dóka Jzoöjó sz. 
Szabó Etelka S :abó Lidiké gyermekei, özv. 
Koncz Jánoané sz. Szabó Juianne, özv Régi 
Lijosné sz. Szab) Rozália, özv. Koncz Ist
vánná ez. Szabó Erzsébet testvérei; Vaczi 
Jónás sógora, Váczi Jónásáé sr. Fornai 
Rózáit aógornőj“, továbbá unokái és kitér 
jedt rokonsága gyászolja.

— IGAZGATÓ VÁLTOZÁS A GIMNÁZI
UMBAN. A valias- éa közoktatásügyi minisz
ter elismerésének tudomásul hozása mellett 
Kleiazner Pál ideiglenes igazgatót fölmen
tette a lévai gimnázium vezeiéte alól. K'eisz- 
□er Pál feladatát az átszervezés tekintetében 
a legtel|esebb megelégedésre végezte el. Uj 
beosztása hasonló természetű: jól bevált 
munkakép tsségére bízták a tanítóképző, ille
tőleg ennek helyébe a líceum megszervezé
sét. — A lévai gimnázium igazgatására Ké- 
kesy Jánot székesfővárosi tanárt, tanu mányi 
felügyelőt nevezték ki.

— FARAGÓ EDE ÜNNEPLÉSE Szom
baton este búcsúztatta Budapesten a Cier- 
kész Szövetség vezetősége vitéz Faragó Ede 
országos vezetőtisztet, lévai földiákét, aki uj 
és nagyobb beosztása miatt megvált ettől a 
régi és népszerű beosztástól. A magyar cser
készet sokat köszönhet vitéz Faragó Ede 
munkásságának, mert 6 valóban azok közé 
tartozott, akik a világháború után ezt az 
ifjúsági mozgalmat nsgyranövesztették és 
népszerűvé tették az egész országban. A 
Szövetség szombaton este rendezte a bu- 
csuvacsorát, amelyen gróf Teleki Pál minisz
terelnökkel, a Cserkész Szövetség országos 
intézőbizottaági tagjával képviseltette magát. 
Hosszabb beszédeket mondtak: Papp Antal 
dr államtitkár, országos elnök. Éry Emil dr 
gimnáziumi igazgató, ügyvezető elnök éa AI- 
földy Alajos, vitéz Temesy Győző, akik sze
retettel és elismeréssel méltatták a legnép
szerűbb magyar cserkésztiszt országos mun
kásságát. Ezután gróf Teleki Pál minisz
terelnök emelkedett szólásra és hosszabb 
beszédében fejtette ki,hogy a cserkészet a 
azeretetet és a munkát akarja bevinni a ma
gyar társadalom minden rétegébe. Vitéz Fa
ragó Ede megköszönte az iránta megnyil
vánult szeretete! és elismerést, hangoztatva, 
hogy .munkakörében is azon fog dolgozni, 
hogy • 'lerkész-szellem törvényeit népsze
rűsítse.

— EGYHÁZI HÍR. A hercegprímás Hollós 
Gyulát Barsbesse plébániájára marus oeco- 
nomusnak nevezte ki.

- A HONSz LÉVAI CSOPORTJA ma, d.
e. fél 10 órakor a Városi Vigadóban rend
kívül közgyűlést tart. Ugyancsak d e. 10 
órakor tarja alaku'ó közgyűlését a llonsz lé
vai járási csoportja is.

— RÖVID HÍREK. Budapesten u'cát ne
veztek el a bsrsmegyei VerebSly községről. 
— Százdon fogyasztási szövetkezetét alakí
tottak. — A csehszlovák gyufakészletek ösz- 
szeiráaát a rendelték — Kilazd és Hind 
községekben f hó 16 án leventeavatás volt 
Nagy Bódog ezredes, vármegyei katonai pa
rancsnok jelenlétében.

— A NŐI MÁRIA KONGREGÁCIÓ TAG
FELVÉTELE májúi 6 án, szombaton lesz 
a májusi ájlatosság keretében. Vezetőség.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT" moz
galom céjaira Nsmsth Lajos (Léva) 5 P.-t 
adományozott.

— A BUDAPESTI FOTO ÉLET LÉVAI 
KIRÁNDULÁSA, amely a márciusi esemé
nyek miatt elmaradt, május 7 ér, vasárnap 
kerül lebonyolitásrs. A rendezőség kéri a 
fotoamatőröket, hogy mivel a kiránduló tár
saság csupa fotoamatőrökből áll, jelenjenek 
meg az ünnepélyes fogadtatásnál 11 óra 
után a Kossuth Lajos táré" Legyenek fel
készülve képcserélés e is Délben a kirándu
lók ünnepélyesen megkoszorúzzák az ország- 
záizJót.

— A LÉVAI ORSZÁGOS VÁSÁR MÁ
JUS 2-ÁN LESZ A május 3-iti kirakodó 
vásári az ugyanazon napon lezajló vátmr- 
gyti fogadalmi ünnep miatt, előző napon, 
május 2-án tartják meg.

— A GÉPJÁRMŰ KERÜLETÉK mrgálla- 
pilásáról és a gépjármű gnóivá aot kicseré
léséről intézted k a 48.000—1939 B. M. 
számú rendelet. A gépjei mű <ezetö igazolvá
nyok kicserélésire a rendelet 1039. drcsmber 
31-ig adott engedélyt. Az uj igazolványra 
való igény a gépjárművezetőknek a lakóhelye 
szerint ii etékas gépjármükerü'e'.i eleő'oku 
rendőrhatóságnál április 1-től jun ui 30 ig 
jelentendő. A közu i forga'omban résztvevő 
felvidéki gépjárműveket valóságot és jogos 
üzemben tartójuk 1939 ápri.is első napjától 
junius 30 napjáig bezáróan forgalomképesség 
éa forgalombiztonság szempontjából köteles 
megvizsgálás végett bemutatni Az időpontot 
a rendőrhatóság fogja megállapitani. Intézke
dés törtéut arról is, hogy a régi csthiz'ovák 
rendszámokat és j sízéseket magyar rend
számokkal és jelzésekkel cseré jék ki, 1939. 
junius 1-e után közúti forgalomban régi 
rendszámos gépjármű nem vehet részt.

GYÜMÖLCSFÁINK RENDSZERTELEN 
TERMÉSÉT, nemcsak az idöjírás, fagy, «zá- 
razslg okozza. A fa koronájának speciális 
metszésével, valamint a fa szakszerű trágyá
zásával elérhető, hogy a fák rendszeresen 
minden évben teremjenek Ennek módszeré
ről, valamint a gyümölcs-, zöldség , virág-, 
szőlőtermesztés és baromfi, nyultenyészlés 
aktuális teendőiről ir. „A Magyar Gyümölcs" 
legújabb száma, melyből lapunkra hívatko- 
zássil, egy alkalommal ingyen mutatvány
számot kü d a kiadóhivatal: Budapest, IV. 
Gsrlócsy ucca 11.

— LEGYÜNK ÓVATOSAK AZ ÜGYNÖ
KÖKKEL ÉS A GYŰJTŐKKEL SZEMBEN. 
A losonci államrendőrség főkapitányi hiva
tala több oldalról érkezett panasz folytán 
felhív a könyv, képügynökök és adomány
gyűjtőkkel szemben való óvatosságra. A 
rendőrségi láttamozások nem jelentenek aján
lást, ezek csak azt igazolják, hogy az illetők 
törvényes kötelességüknek eleget tettek I Több 
esetben bebizonyult az, hogy az illetők a 
közönség jóhiszeműségét tudatosan üzleti 
célra használták fel és igy a közönséget 
félrevezették. Legyünk tehát óvatosak az 
ilyenekkel szemben és amennyiben gyanús 
eseteket látunk fennforogni, ne siessünk a 
rendeléssel, vagy hozzuk azt azonnal a rend
őrhatóság tudomására.

— A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
SZABÁLYOZÁSA. A m kir. belügyminiszter 
Ur 65.044 1939 számú rendeletével a be
jelentési kötelezettséget Léva város területé
re is kiterjesztette. A bejelentési kötelezett
ségről szóló 122700-1935. B M rendelet 
fontosabb rendelkezései a következők : 1. §. 
Minden magyar állsmpo'gár nemre való te
kintetet nélkül köteles bejelenteni: a.) lakó
helyének (tartózkodási helyének) három hó
napnál hosszabb időre terjedő megváltozta
tását (egyik városból vagy községből más 
városba vagy községbe való eltávozását, 
vagy elköltözését és megérkezését vagy be
költözését.) b) életének 19. évébe való be
lépését annak az évnek január 31-ig, amely
ben a 18. életévét betölti. A magyar állam
polgárság megszerzése esetében a volt kül
földi szintén kötetes magát az állampolgár
sági eskü letétele után azonnal bejelenteni 
még abban az esetben is, ha korábban mint 
külföldi már be volt jelentve. 2 §. Azokban 
a varosokban és községekben, amelyek vala
mely rendőri bejelen'ö hivatal működési 
körébe tartoznak, valamint a mélákéit jegy
zékben felsorolt városokban és községekben 
a megérkezést és eltávozást, valamint a 
helyben való lakásváltozáat (ki és bejelentő 
lappal) minden o'yan esetben amikor az 
ott tartózkodás, illetőleg a lakásváltozás idő
tartama a 24 órát meghaladja, be kell jelen
teni, kivéve ha a bejelentésre kötelezettnek 
helyben más bejelentett olyan rendes lakása 
van, amelybe 3 hónapon be ül vissza fog 
térni. 3 § Ha valaki eredetileg 3 hónapnál 
rövidebb időre szándékozott lakóhelyét el
hagyni, azonban e őre nem látott körülmé
nyek 3 hónapnál hosszabb távolmaradásra, 
vagy az uj h ilyen való letelepedőre kény
szerítik, 3 hó elteltével magát 24 órán belül 
régi Iskőhelyén ki-, uj lakóhelyén pedig be
jelenteni, illetőleg he az uj lakóhelye vala
mely rendőri bejelentő hivatal működési kö
rébe, vagy a csatolt mellékletben felsorolt 
helyiségek közé tartozik, itt magát újból be
jelenteni köteles. 4 §. Hs valaki lakóhely
ről illetőleg 'akáshelyéröl vall e költözését, 
vagy eltávozását már btjelenlettr, azonban 
onnan tényleg nem költözik vagy távozik el, 
a lakó, illetőleg iakáshelyén való további 
megmaradását újból köteles szabályszerűen 
bejelenteni. 5. §. A be éa kijelentés az elő
irt minták szerinti be és kijelentő lapok ki
töltése és bsszo'gáltatása utján történik. A 
családfővel együtt költöző törvényes feleségét 
és a csslád’ö nevét viselő és vele együtt 
költöző 18 éven a u i gyermekeket a csa
ládfő lapján ke'l bejelenteni. Azokat a gyer
mekeket akik nem a cialádtő nevét viselik, 
továbbá minden 18 éven felü i gyermeket 
ejyüttköltözés esetén is kfliön-külön lapokon 
kell bejelenteni. A be éa kijelentő lapokat 
kitöltés után a m. kir rendőrkapi'ányság- 
hoz kall b-szolgáitaUi. 7 § A be és kijelen
tő lapokon az összes adatokat pontosan és 
a valóságnak megfelelően kell feltüntetni. A 
bejelenteti adatok valódiságáért be éa ki
jelentésre I őtelezett, a be éa kijelentés meg- 
történté,1-t a h-jalentésro kötelezettel együtt 
a szállásadó is fele'ős. Es okból a be és 
kijelentő lapokat mindketten aláírni kötele
sek. A megérkezést (beköltözést) 24 órán 
be ül, az eltávozást (elköltözést) még az el
távozás (elköltözés) megtörlénte elölt kell 
bejelenteni. A bejelentésnél használandó űr
lapok a m. kir. rendőrkapitányságnál díjta
lanul igényelhetők. Aki ennek a rendeletnek 
a rendelkezéseit megszegi, kihágást követ el 
és azt 200 pengőig terjedhető pénzbüntetés
sel, behajthatatlanság esetén megfelelő tar- 

eiz4^abünfetéssel kell büntetni. Léve, 
1939. április 20 án. A rendőrkapitányság veze
tője: vitéz Berlhóty Djrsö m.k rendőrkapitány. 
. z7z».VILLAM0S motorok BLOKKO
LÁSÁRA ezúton is felhívjuk a tulajdonosok 
ügyeimét, mert amig Csehszlovákiában az 
erre vonatkozó törvény 20 évig ,em készült 
V ínnf ?* lunk M*8T«országon  a 104912/5. 
A. lJd4 Keresk. Miniszteri rendelet előírja, 
hogy a budapesti nagyadót az egész orsság 
területén zavarni tiloa I Ez a rendelkezés 
most már haladéktalanul keresztülviendő, 
mert éppen elég volt a rádió előfiaetőknek 
20 évig tűrni a blokkolatlan motorok egész 
uh.' ,,v.,1rtU‘’ ,mi • rádióvételt sokszor 
teljesen élvezhetetlenné teszi I
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— LÉVA ÉS VIDÉKE SPORTHALÁSZAI 
egyesületének alakuló közgyűlését péokkea 
tartották a Ktih Körben. A választást egy
hangúan ejtették meg : Elnök : Korait wszky 
Rezső, alelnök : Frasch Béla, pénztárnok : 
Gambaty Gyula, jegyző : ifj. Frasch József, 
ügyész : Dr. Korpás László, gszda : Jsn- 
csovics Béla. Halászati szakoktatók: Otdrej- 
ka József, Szémann József. Választmány : 
Msgyarv Kossá Aladárné, Dr. Kocsis Béla, 
Bázlik Mihály, Lachky Elek, Baranya Bála, 
Lssko Igoác, Freiaer Gyula, Junó Frrsnc, 
Moravek Samu, L'winger Frigyes. Póttagok : 
Holy Lajos, Hroncaok Jinos. Ssámvizsgáló 
bizottság: Dreoka József és Turpinszky Mi
hály. Dr. vitéz Sárkány Sándor detektiv- 
felügye' öt disztagul választották meg. E - 
határozta a közgyűlés, hogy minden hő első 
keddjén megbeszélést tart a Kath. Körben 
és a halak védeime érdekében az orv
halászat ellen országoi akciót indít.

— KINEVEZTÉK A TANÍTÓK IGAZOLÓ 
BIZOTTSÁGÁT. A vallás- és közoktatásügyi 
miciszter a tárcája körébe tartozó igazolan- 
dók elbírálására bizottságokat alakított a 
visszacsatolt felvidéki területen. Etek egyi
kének hatásköre ki térj ad a B»rs és Hont
k. e. e. vármegyék területén az elemi nép
iskolák, polgári iskolák, gazdasági népiskolák, 
ipsroa tanonciskolák, gyakorló iskolák sze
mélyzetére. E bizottság székhelye Léva. A 
miniszter a bizottságba a kővetkezőket ne' 
vezte ki: E nők dr Szabó Béla, nv. tanügyi 
főtanácsos Láva, helyettes elnök Áfra Tamás 
tanügyi titkár, Budapest. Tagjai Schubert 
Tódor bankigazgató Léve, Bassay Tivadar 
plebáno?, pipái kamarás, Ipolynyék, Czeg- 
lédy Pál ref. lelkész Láva, Varga Imre SzMKE 
titkár Láva. Póttagok Salkovszky I nre nér- 
nök Ipolyság, Akucs László párltiaár Láva, 
Koperniczky Kornél hirlapiró Ls.va, Frimml 
Gyula ny. vármegyei irodaigazgató Ipolyság.

— TUDNIVALÓK A SZÁMLABÉLYE 
GEKRÓL. Kereskedőink és ip.rostiak « izém 
labélyegek hisznélatánek tekintetében még 
nem otthonosak, azért itt közöljük íaz < >MKE : 
Llppovitz György hiteles könyvvizsgáló is. 
mertetése nyomán) a helyes eljáróit. S:ám- 
lailleték alá esnek a számlák, könyvkivona
tok, kimutatások és hason'ó iratok, úgyszin
tén ezek másolatai A miso'.lok csak abban 
az esetben, hs nem saját hisználalra (köny
velés, irattár), hanem harmadik személy 
részére állíttatnak ki. Mindezek az iratok 
számlailleték alá esnek, tekintet né kül arra, 
hogy a kiállítók azokat aláirták e vagy sem 
és hojy az azokban kitüntetett követelések 
kiegyenlítését elismerték-e vagv sem. A ke
reskedő üzletében használatos pénztári blokk, 
amelyet a készpénzre eladott áruval együtt a 
vevőnek nyomban kiszolgáltat, vagy az áru
val együtt nyomban házhoz küld, nem esik 
számlailleték alá. A számlailleték tételei a 
következők: ha a számla értéke 200 pengőt 
meg nem halad, 2 fillér, 200 pengőtől 500 
pengőig 5 tilér, 500-tól 1000 pengőig 10 
fillér. 1000 töl 2000 pengőig 20 fillér. 2000 töt 
5000 pengőig 50 fillér. 5000 tői 7500 pen
gőig 75 fillér. 7500 tói 10000 pengőig 1.— 
pergő, 10000 pengőn felül 2.— pengő. A 
számlailleték ivenként számitsndó ki, vagyis 
a főösszeg után kiszámított szám'siilsték 
szorzaudó az ivek számával. Ez gyakorlati ig 
azt jelenti, hogy ha például egy számla vég
összege 5000 pengő, akkor az illeték 50 fillér. 
Ha azonban a számla oly hosszú, hogy a 
felsoroláshoz 3 számlablankettára van szük
ség, akkor az illeték • fentinek a háromszo
rosa, vagyis P 1-50 Az illeték mindig a 
számla első oldalára ragasztandó okmány
bélyegben rovandó le, akármennyi Ívből is 
álljon a számla. Az okmánybélyeg alsó me
zőjét a számla egyik tételével (tehát nem 
címével, keltével, aláíráséval) kell álirni, vagy 
pedig a kiállítás keltét is tartalmazó cégbé
lyegzővel kell átütni olymódon, hogy a 
bélyegző a számla papirosára is átterjedjen. 
Minden egyéb lerovási mód szabálytalan.

— a léva — párkányi országút 
fontos útszakaszának sürgős átépítése, illetve 
kijavítása érdekében ■ Lévai Kereskedelmi 
Csarnok által kezdeményezett és az Ipartár
sulattól is támogatott és az OMKE által 
azorgalmazott kérelem ügyében a m. kir. 
Kereskedelmi éa Közlekedésügyi Minisztéri

umból érkezett intézkedés értelmében elvben 
elhatáróztatott az egész ut teljes jékarba- 
hozatala, a gyakorlati kivitel azonban attól 
függ, hogy az egyes költségvetési években 
mennyi fedezet fog e célra rendelkezésre 
ülni. Egyelőre a párkány lévai állami közút 
Léva és Giramszentgyörgyi közötti 9.5 km. 
hosszú szakaszának a hengerelését irányoz
ták elő a folyó költségvetési évre éa igye
kezni fognak a további útjavítást is mielőbb 
programúkba iktatni.

— MEGNYÍLT A BUDAPESTI NEMZET
KÖZI VASÁR. Április 28 án nyitotta meg 
Magyarország kormányzójáé Budspesti Nem
zetközi VáBárt a magyar kormány és a dip
lomáciai kar tagjainak, vitamint a politikai, 
gazdasági és társadalmi élet előkelőségeinek 
jelenlétében. A gazdaságilag megerősödött 
Magyarország jegyében álló vásár a nagy
stílű és érdekes látnivalók egész tömegével 
fogadja látogatóit. A vaa , gép és elektromos 
ipar nagyvállalatainak hatalmas pavillonjai, 
a tex il- és élelmezési ipar, valamint a bútor- 
ipar impozáns csoportjai mellett külön fi
gyelmet érdemel a nagy állami beruhizáai 
program folytán annyira aktuális ut- és csa
tornaépítési kiállítás 500 személyes mozijával, 
ahol érdekesnél-érdekr-aebb filmeket mutatnak 
be. A vásárnak egyébként még két másik, 
ugyancsak többszáz néző számára épült mo
zija van. Az egyik a Külkereskedelmi Hiva- 
1:1 gyönyörű pavilonjában, ahol az egész 
világon óriási sikert aratott magyar kultur- 
hlmeket mutatják be, a másik ptdig az egyik 
legnagyobb magyar iparvállalat pivilloojában 
n gyárnak távo i világrészekbe exportált gép
óriásait vetíti működés közben a néző szemei 
elé. Külön szenzációja az idei vásárnak az 
autószalon, legújabb tipusu 120 autójával. 
A külföldi kiállítások közül különösen feltű
nik 0 aszországriak ,impere“-hez méltó ha
talmas paviüonja, Jipán finom ésariszlikus 
kiállításé, a Stettin-i kikötő és Breelau vá
rosának együttes kiállítása a Duna-Majna- 
Odera csatorna grandózua tervével A szo
kottnál is ragyogóbb látványosság idén a vá
sár divatrevüje, melybe uj szint hoztak a 
felvidéki, főleg ruszin motívumokkal díszített 
magyaros ruhák. A nagyszerű magyar kis
ipar, a gazdrg skálájú iparmüzészet é» a 
népművészet remekei harmonikusan egészítik 
ki a vásárnak az egész magyar termelést át
fogó képét. A vásár május 8-ig marad nyitva

— ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT, HOGY 
MÁJUS 1 ÉN mindennemű gyülekezés, fel- 
vonu'ás, cioportos menetelés tilos, — kivé
telt képeznek a hivatalos és azok a gyűlések, 
amelyekre a m. kir rendőrkapitányság kife
jezetten engedélyt edott. Különösen tilos a 
vörös színek, jlevények tüntető használata. 
Figyelmeztetem a város lakosságát, hogy sa
ját érdekében tartózkodjék mindennemű cio- 
portosu'éatól, kivonulástól és gyülekezésben 
való részvételtő1, mn:t a m. kir. rendőrség 
minden engedi y né kttli mozgalmat karha
talommal fog zzétoszlatni és a résztvevők 
ellen a törvényes eljárást megindítja. A rend
őrkapitányság vezetője : vitéz Bertóthy m. 
kir. rendőrkapitány.

— KULTÚR EST OROSZKÁN. Az Orosz
kai Stéchenyi M. K. E f. ho 23 án nagy 
sikerű ku'túr estét rendezett. A kultúrestét 
Gslgóczy Imre nyitotta meg. Hsngeulyoits, 
hogy a Széchenyi M. K E. mozgatom célja, 
hogy a népi életerők a nemzet számára lei
fokozódjanak. A nemzetnek pedig rugalmas 
lelkű fiatalokra van szüksége. Erűién Alaksza 
Ambrus lévai főgimn. tanár tartott lebilin
cselő szellemtörténeti előadást „Magyaror
szág Trianontól napjainkig" címmel. Az elő
adás után dr. Me'cher Károly forró szavak
kal mondott köszönetét Alaksza Ambrus 
tanárnak, akit a közönség is me'eg ováció
ban részesített. Az eat további műsorán, 
három egyfelvonásos színdarabot adtak elő 
az egyesület műkedvelői. Gágyor Antal és 
llsydrich Károly gyógyszerész rendezése volt. 
A szerrp'ők Ízlésesen és természetesen ala
kítottak Végül az egyesület saját dalárdája 
S'.ibal Károly vezénylésével elénekelte * Szó
zatot. (G. I.)

DR SÓS LÁSZLÓ szülész és nöorvoa 
orvosi rendelőjét Biti u‘ci 7 szám alá he
lyezte át.

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

TENISZÜTÖK NAGY VÁLASZTÉKBAN. 
Teljes húrozások valamint javítások saját mű
helyemben eredeti Slazengers húrokkal, mér
sékelt árakon Pollák Adolf cégnél (telefon 53).

SZÍNHÁZ
A leszállított 8 m*  már igazán olcsó hely

árak felfokozták a közönség színházlátogató 
kedvét, ez pedig viszont a színpadra, illetve 
a szerep'ő színészekre van — jótékony — 
hatással. A nagyobb érdeklődés belőlük ia 
nagyobb lelkesedést csihol ki és minden egyes 
színész tehetségének legjavával kedveskedik 
a közönségnek, amely nem is fukarkodik el
ismerésének tapsaival. így hat egymásra a 
három tényező: az olcsó helyár, a nagyobb 
közönség és a lelkesebben játszó szereplők. 
E hét minden estje a forró sikerek jegyében 
zajlott le és a közönség elismerő megelége
déssel távozott a színházból.

Hétfőn és kedden Éri Ha'ász—Losonczy 
„Egyetlen éjszakárau című operettje ment, 
amelyben B irtók Juci melegszívű játéka, 
Kollár Lívia fiatalos kotnyeleskedései, elszó
lásai, Tihanyi Marika élítes alakítása, Kár
páti Margit komikai vénája jól érvényesült. 
Gárdonyi, Takács, Nagy, Bsrtos, Reményi 
és a többiek egytől-egyig izes alakításukkal 
szolgálták a zajos tapsokkal is megnyilat
kozó sikert.

Szerdán Csathó Kálmán érzelmes darabja, 
n „Fűszer és csemege" volt műsoron. Csathó 
szereti szembeállítani a múltat és a jelent és 
az ellentétekből lobban ki történetének drá- 
maisága. A Fűszer és csemege komoly kér
dést tárgyal. A vagyontszerző puritán apa, 
az uraskodó léha fiú és a józan életszem- 
léletü fiatal leány életproblémája zajlik le 
előttünk Ezt a darabot mőgegyszer — és 
zsúfolt ház előtt — kellene efoadni 1 A ro- 
koDszenvA*  öreg házaapárt Bartók Juci éa 
Takács Oszkár élettől csillogó színekkel ál
lították elénk. Minden szavuk utat talált a 
szivekhez. Kollár Lívia és Gárdonyi a tiszta 
lelkek őszinteségének emberi hangját tolmá
csolták teljes elhitető erővel. Tihanyi Marika 
éa Kárpáti Margit a felületes mozgó női 
típust jói érzékeltették. Székely a családját 
szégyenlő urizálót adta őszinte hangokkal. 
Ekecs, Maár, Reményi, Várnai, Bartos és 
Mflíler Teréz A etet és eredeti szint adtak a 
szépen sikerült előadásnak.

Csütörtökön megismételték a vasárnap este 
színre kerü't „Ig'ói diákok"-at, igazán meleg 
sillerrel. A csongrádi polgármester szerepé
ben laké Rszső kabinetalakitást mutatott. 
Kollár Lívis elbájoló és szeretetre méltó 
Évike volt. Takács Oirobina szerepében szív
hez szóló hangokul adott. Gárdonyi nótás 
diákja az előadás egyik főeröiságe volt. Maár 
p’deluia eredeti, jóizü figurát mutatott. Vár
nai, Ekecs, Székely ts a többiek mind mind 
kedvesen és derűsen játszottak és a közön
ség lelkesen tapsolt a sikerült előadás sze
replőinek

Pénteken Földes — Ábrahám hangulatos 
operettje, a .Júlia" volt műsoron. A jó dara
bot jó előadásban hozta színre a szépen 
összehangolt együttes és a kis zenekar is 
kitett magáért. A címszerepet Kollár Lívia 
lebilincselő kedvességgel adta. Gárdonyi da
liás és szárnyaló tenoru huszártiszt volt. A 
Takács —Kárpáti, valamint a Nagy—Tihanyi 
pár táncait egytől-egyig sorban megismétel
tették. Székelyről, Bartosról és a többiekről 
is esik jót mondhatunk. A „Ju’ia" lévai si
kere mellett a sok taps tett bizonyságot.

A színház heti műsora:
Ma, vasárnap d. u. „Huszárparádé", operett. 
Este .Júlia", operett.
Hétfőn és kedden .Egy bolond százat csi

nál, operett.
Szerdán .Francia szobalány", tr^ucia víg

játék.
Csütörtökön .Tatárjárás", operett.



8 BARS

Gyászköszönet.
Ezúton mondunk hálás köszönetét mind

ama kedves rokonoknak, ismerősöknek és 
családunk barátainak, valamint az egyház 
elöljáróinak, akik szeretett férjemet, illetve 
édesatyánkat utolsó útjára elkísérték, vagy 
jóleső részvétüknek bármilyen módon is ki
fejezést adtak.

A GYÁSZOLÓ SZABÓ-CSALÁD-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Schmidt Fajlik Pál, Janovits Julianna 

leánya Lucza Anna. — Mészáros Gyula, Ambruz 
Mária fia László Pál.. — Szabó Béla, Tóth Erzsé
bet leánya Erzsébet Éva Lenke. - Turian Rozália 
fia Miklós — Juhász Rozália fia Béla László. — 
Skultéty Margit fia Lajos — Németh Sándor, Czi- 
mer Mária leánya Erzsébet Terézia.

Házasságok. Bircsák Sándor r. kát. és Koílár 
Irma r. kát.

Halálesetek. Gacspar János 70 éves. — Minich 
Mihály 54 éves. — Lodcrer József 72 éves — Szabó 
Dániel 64 éves. — Huszár László 7 hónapos. — 
Mészáros László 5 hónapos.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8 45 Hirek. 
9 üzenetek a Nemzetközi Vásárról 10 Ref. isten
tisztelet II Egyházi ének 12.20 Rádióüzenetek a N. 
V. 13 30 Budapesti Hangverseny Zenekar 15 Oláh 
K. cigányzenekara. 15.45 Rádióüzenetek a Nemzet
közi Vásárról. 16.30 A rádió szalonzenekara. 17.30 
Tarka gyermekdélután. 18 Buzogány Jenő tilinkó- 
zik. Banda Ede cimbalomkiséretével. 18.15 Godes- 
bergtől Münchenig. Előadás. 18,45 Hanglemezek. 
19.25 Papp Antal dr. c. érsek, m. kir. titkos taná
csos, v. munkácsi püspök üdvözli a hazatért Kár
pátalja lakosságát. Felölv. 20.50 Hirek. 21.05 Opera
házi zenekar. 22.25 Közv. a Gellért-szállóból. Kóczé 
Antal cigányzenekara muzsikál. 23.30 Közv. a 
Baross-kávéházból. Kalmár Tibor jazz-zenekara 
játszik. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 Felvidéki levelek 1864-böl. Felolv. 11.15 
Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 12 10 H. 
Grötz Franciska srammel-zenekara, énekszámokkal. 
Közv. a Nemzetközi Vásár stúdiójából. 12 30 Hirek. 
13 30 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 14.30 
Hirek. 1615 Egy tragikus magyar élet. Előadás. 
17.10 Kurina Simi cigányzenekara. Közv. a Nemzet
közi Vásár stúdiójából. 10 35 Miért fontos a gyer
meknap? Előadás. 20.15 Zrínyi Miklós-est 22 Ma
gyar nóták és csárdások. Hanglemezről. 23 A Mária 
Terézia I. honvéd gyalogezred zenekara. Zenés 
riport a Városligetből. 005 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek 10 

Hirek. 10 20 Magyarország és Erdély ezeréves sors
közössége. Felolv. 12.10 A rádió szalonzenekara.
12.30 Hirek. 13.30 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vá
sárból. 14 30 Hirek 16.15 Asszonyok tanácsadója. 
Előadás. 17.10 Uray Margit magyar nótákat zongo
rázik. 18 llniczky László jazz-zenekara. 18.55 A 
világ vége. Felolv. 19.25 Fátyol Jancsi cigányzene
kara. 23 Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 45 Máriapócs, a ruszinok híres bucsu- 
járóhelye. Felolv. 12.10 Magyar Revü Tánczenekar, 
Tóth Imre énekszámaival. 12.30 Hirek. 13 30—14.25 
Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 14.30 Hirek. 
17.45 Fazekas Mária magyar nótákat énekel, kiséri 
Lakatos Flóris cigányzenekara. 19.10 Eugénia 
Uminszka hegedül, zongorakisérettel, magyar-lengyel 
művészcsere keretében. 21.15 Hirek. 10.20 A rádió 
szalonzenekara. 23 Közv. a Pannonia-szállóból. Bura 
Sándor cigányzenekara muzsikái. 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Kiss Lajos cigányzenekara. 12.30 Hirek. 
13 30—14.25 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból.
14.30 Hirek. 16,15 Dénes György, Pethes Sándor és 
Makláry Zoltán vidám félórája. Közv. a Nemzet
közi Vásár stúdiójából. 18.45 Bpesti Hangv. Zene
kar. 21 Országos Postászenekar. 23 Közv. a Vadász- 
kürt-szállóból. Pertis Pali cigányzenekara muzsikál.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.45 A visszatért Csizfürdö. Felolv. 12.30 
és 14.30 Hirek. 15.30 — 16.10 Rádióüzenetek a Nem
zetközi Vásárból. 17.50 Sportközlemények. 18 Mef- 
hosz tánczenekar. 19.25 A rádió külügyi negyed
órája. 23 Közv. a Spolarich-kávéházból. Sárai E. 
cigányzenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A rádió szalonzenekara. Közv. a Nem
zetközi Vásár stúdiójából. 12.30 és 14.30 Hirek. 
15.30—16.10 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 
16.20 llosvay jazz-énekötös. Közv. a Nemzetközi 
Vásár stúdiójából. 17.10 Kubányi Gy. magyar nótá
kat énekel, kiséri Csorba Gy. cigányzenekara. 20.10 
Irodalmi est közv. Győrből. 21 Az öreg tekintetes. 
Hangj 3 részben. 22 30 Operaházi zenekar.

Tóth Istvánhoz
a felszabadult Lévára.

Édes, kedves Pista komám, 
Csakhogy élsz még, csakhogy élsz;

S hetvenkilenc év alkonyán 
Még verselgetsz, még zenélsz !

Hei, tudtam én: kemény fából 
Faragott ki Kecskemét;

S legény lévén a javából, 
Onnét hoztál menyecskétI

Hanem az a menyecske sem 
Gyönge bordán szőve ám,

Akivel te ötvenen túl 
Éled éved, Pistikám!

Ötvenhat év ! ... Én Teremtőm ! . .. 
Másba lélek hálni jár,

Vagy nyugszik már a temetőn, 
Mig ti most is házaspár!

Mit kívánjak hát én néktek, 
Dédapó és dédanyó ?

Amit ti még élveznétek. 
Mi van olyan földi jó ?

Azt kívánom, édes Pistám, 
A húsz évi búk helyett

Éljetek még épen, tisztán 
Boldogabb húsz éveket!

Túl ezüstön, túl aranyon 
Még a gyémánt ott ragyog!

Ezt a nászt megérni vájjon 
Ki érdemesb' nálatok ?

Túl ezüstön, túl aranyon 
Még a gyémánt ott ragyog :

Túl Szabadkán, túl Aradon 
Még szenvednek magyarok.

Ezüst Felföld, arany Bácska, 
Gyémánt Erdély visszajön,

S a gyémántos Tóth-Kiss-nászra 
Régi hazánk uj öröm !

Ez lesz néktek a földi jó, 
Mit ti bizton élveztek !

Ezt megérni, Tóth dédapó, 
Ezt kívánom én néktek !

Dunaharaszti. BERNÁTH LAJOS.

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

L. T. E. — I. F. C. Ipolyság 2:1 (0:1)
Felszabadulás után első Ízben fogadta a LTE 

25 éves riválisát, melyet kemény, helyenként durva 
mérkőzés során egy gól kükmbséggel sikerült 
legyőznie.

Kezdés után az IFC lép fel lámadólag az LTE 
védelem azonban résen van és minden támadást 
visszaver. A 15. percben az Ipolyságiak kitűnő 
jobbszélsője, Lengyel, megszökik és beadásából 
a balösszekötő közelről hálóba rúgja a labdát I : 0 
ra vezetnek az Ipolyságiak. A gól után az LTE tá
madásban megy át és erősen szorongatja az ellen
felét, a gólképtelen csatársor azonban a legszebb 
helyzeteket is kihagyja. A 19. percben Horváth II. 
megsérül és helyette Nemcsok kerül be a csapatba 
A 20. percben az LTE Grosz révén szabályos gólt 
lő, a biró azonban les címén nem adja meg. Nagy 
birói tévedés volt. A 36. percben Németh az IFC 
kapusa hibájából újabb gólt szerez, azonban ezt 
sem ismeri el a biró. Az ipolyságiak támadásaival 
ér véget a félidő.

A második félidőben az LTE erősen feljavul és 
főleg Grosz jeleskedik Horváth l.-nek több hely
zete akad de mindent ront. A 26. percben egy kava
rodásból sikerül Horváth lll.-nak egyenlítenie. Az 
LTE továbra is támadásban marad es az IFC csak 
Lengyel veszélyes lefutásaival veszélyeztett. Ezek 
után a mérkőzés mind keményebb méreteket ölt és 
főleg az Ipolysági Turay játszik túlkeményen. A 44. 
percben szép támadással közelíti meg az LTE a 
vendégek kapuját és sikerül Grosz réven a győzel
met jelentő gólt rúgnia. A gól után a biró lefújja a 
mérkőzést.

A jóképességű ipolysági csapat szokatlan viselke
désével vonta magára a figyelmet és feleslegesen 
kémén? en játszott. Legjobb emberük a gyors és ve
szélyes Lengyel volt. Halászon meglátszott, hogy 
nincs edzésben.

Örömmel vettük az LTE formajavulását csak a 
lövésekkel voltak bajok. A csatársor holtbiztos hely
zeteket hagyott ki. Jancsó jól védett, a kapott gólt 
nem védhette. Vízi és Ujváry megbízható bekkpár- 
nak bizonyult. Várady szépen fejlődik. Benyovszkv 
az elmúlt heti mérkőzés óta javult Ocsiak meg
bízható volt. Küzdöképességéröl sok fiatal vehetne 
példát. Horváth III. kezd belejönni. Kár, a hogy má
sodik félidőben elhanyagolták. Grosz most is a 
csatársor legjobbjának bizonyult. Lövéseivel azon
ban nem volt szerencséje. Németh volt a csatársor 
második legjobbja. Horváth II. biztatóán kezdett, 
kár, hogy megsérült. Nemcsók a múlt héttel szem
ben látszólag javult Horváth I. gyenge napot fogott 
ki. Horváth több kedvet a játékba.

MÁJUS 7-ÉN eddig még városunkban ismeretlen 
sportággal fog megismerkedni a közönség. Az LTE- 
nek sikerült nagy anyagi áldozatok árán Buda és 
Csepel válogatott női kézilabda csapatait bemutató 
mérkőzésre lekötnie.

Léva város.__________

2637—1939. szám.
TÁRGY : Földadó kivetési lajstrom köz

szemlére tétele az 1939. évre.

Hirdetmény.
Tudomására adjuk az érdekelteknek, föld

tulajdonosoknak és mezőgazdáknak, hogy az 
1939. évre szóló egyenkénti öldadó- kivetési 
lajstrom a városi adóhivatalban földszint 29. 
sz. alatt 1939. május 1-töl, 1939. május 15 ig 
közszemlére ki van téve.

Az érdekeltek a megadott határidőn belül 
a hivatalos órák alatt 9—12-ig a lajstromba 
betekinthetnek és az esetleges megjegyzése
ket előadhatják.

Léva, 1939. április 26-án.
KORALEWSZKY KL»IN ÖDÖN

főjegyző. városbiró.

2807—1939! szám.

TÁRGY: Ebek bejelentése 1939. évre.

Hirdetmény.
Léva város elöljárósága felhivja az ebtulaj

donosokat, hogy kutyáikat a városi adóhiva
talban (Járási székház) földszint 28. sz. alatt 
1939. május 1 töl 1939 május 6-ig jelentsék 
be d. e. 9—12 óra között.

Figyelmeztetjük a lakosságot arra, hogy ha 
valaki évközben szerez kutyát, úgy a kutyát 
a tulajdonos a már fentebb említettek szerint 
a megszerzéstől számított 8 napon belül kö
teles a városi adóhivatalban bejelenteni.

Azon ebtulajdonosok ellen, kik a szüksé
ges bejelentést elmulasztják a Földm. Miniszt.
1932. sz. r. 121. §-ának 4 bekezdése alap
ján büntető eljárás lesz folyamatba téve.

Léva, 1939. évi április hó 28-án.
KORALEWSZKY KLAIN ÖDÖN

főjegyző. városbiró.

Pk. 540-1939. sz. 23- 1939 vtói sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Kaizer Lajos ügyvéd által képviselt 

Umstadter Mór javára 228 P. 57 f. töke s 
jár. erejéig a lévai kir. járásbíróság 1939. évi 
Pk. 540. számú végzésével elrendelt kielégí
tési végrehajtás folytán a végrehajtást szen
vedőtől 1939. március 8 án lefoglalt és 800 
pengőre becsült ingóságokra a lévai kir. 
járásbíróság fent számú végzésével az ár
verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI.
t. c. 20. §-a alapján a fent megnevezett ja
vára az árverés megtartását elrendelem végre
hajtást szenvedett üzletében Léván, Posta 
utcában leendő megtartására határidőül 1939. 
évi május hó 16. napjának d. e. 9 órája 
tűzetik ki, amikor is a biróilag lefoglalt két- 
hengerű vasgép a legtöbbet Ígérőnek kész
pénz fizetés mellett esetleg becsáron alul is 
el fog adatni.

Léva, 1939. április hó 24-én.
TÓTH ARTHUR

kir. jbirósági kiküldött.

D1.1. szoba különbejáratu für- 
DUtOrOZOtt dőszoba használattal ki
adó. Belcsák-sor 21 582

Különbejáratu £ZX
nálattal kiadó. Zöldkert u. 19.

szoba 
hasz-

583

Remington, Continenthal Irogepek : és egy nagyob c. S. R. 
bélyeg gyűjtemény jutányosán eladó. Szt. 
Imre utca 24 (újtelep). 584

I _L ' kiadó állomásai szemben Baross
LaKaS utca 7. 585

ház, egY szoba, konyha, lvlág8nyOS speiz, kerttel kiadó. Ma
joralja, Brach Ferenc utca 20. 586
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_____ Nagykálna község elöljáróságától. 

740-1939. szám.

Hirdetmény.
Nagykálna község elöljárósága az 1883. évi 

XX. t. c 3 (j a szerint közhírré teszi hogy 
a község határában 1522 kát. holdon gyako
rolható vadászati jogát 6 évre azaz 1939. 
aug. 1-től 1945 julius hó 1 ig bezárólag nyil
vános árverésen haszonbérbe adja.

Nyilvános árverés 1939. május hó 20-án 
d. u. 4 órakor lesz megtartva Nagykálnán 
a községházán.

Kikiáltási ár 200 P, bánatpénz 20 P.
Árverési feltételek Nagykálnán a körjegyzői 

hivatalban hivatalos órák alatt megtekinthetők
Nagykálna, 1939. ápr. 25.

KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG.

Léva város.

2835-1939. szám.
TÁRGY: Gazdatartozások fizetése és bírói 

utón érvényesíthető kamat a 
visszacsatolt Felvidéken.

Hirdetmény.
Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 

a m. kir. minisztérium 9870 1939. M. E.
számú rendeletében szabályozta a vissza
csatolt felvidéki területen szedhető, illetve 
bírói utón érvényesíthető legmagasabb kamat 
mérvét, amelyet a visszacsatolt területeken — 
a gazdatartozások fizetésére és bírói utón ér
vényesíthető kamatra vonatkozó rendelkezések 
tárgyában kiadott 3560—1939. M. E. számú 
rendelet 4 §-a módosított olyképpen, hogy a 
visszacsatolt területeken magánjogi jogcímen 
alapuló követeléseknek az 1938. évi december 
hó 31. napjáig lejárt és még ki nem fizetett 
kamatait csak a tökének évi 8%-át meg nem 
haladó mértékig lehet bírói utón érvényesíteni.

Ugyanez a rendelet szabályozza a gazda
tartozások fizetésének módozatait is.

Léva, 1939. évi április hó 28 án.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

2683—1939. szám.
TÁRGY: Vetésterületek és a 

cséplőgépek összeírása.

Hirdetmény.
A m. kir. központi statisztikai hivatal 2200— 

1939. szám alatt elrendelte a vetésterületek 
legpontosabb kimutatását és a cséplőgépek 
összeírását. Felhívom ennélfogva mindazon 
mezőgazdákat akik 10 katasztrális holdnál 
nagyobb birtokon gazdálkodnak (akár saját, 
akár bérlet), hogy a pontos adatok beszolgál
tatása végett legkésőbb folyó évi május hó
10-ig  a hivatalos órák alatt (d. e. 8-tól 12-ig) 
jelentkezzenek Vármegyeháza (volt Városháza)
I. emelet 5. számú hivatalos helyiségében.

Tévedések elkerülése végett megjegyzem, 
hogy nem a föld, rét, vagy erdő tulajdonosa 
köteles jelentkezni, — hanem a földön tény
legesen gazdálkodó vagy haszonbérlő

Ugyanezen határidő alatt s ugyanott köte
les jelentkezni mindenki, — akinek a város 
területén járgányos, benzin, petróleum, villany 
és egyéb motorikus erővel hajtott, vagy gőz
cséplőgépe van.

Végül figyelmeztetek minden gazdálkodót, 
hogy aki a fenti határidőn belül a jelentke
zést elmulasztja, kiteszi magát annak, hogy 
költségére fog kiszállni a budapesti statisz
tikai hivatal s utólag fogja az adatokat 
felvenni.

A 100 kát. holdon felüli gazdálkodók ré
szére külön-külön lesznek a szükséges kérdő
ívek megküldve, hogy azokat személyesen 
töltsék ki s kitöltve szolgáltassák be a Vár
megyeháza (volt Városháza) I. etn. 5-ös szo
bába, ugyancsak május 10 ig. Ezeknek jelent
kezniük nem kell.

Léva, 1939. április 26-án ,. ..
KLAIN ODON 

városbiró.

LÉVA VÁROS.

2647—1939 szám.
TÁRGY: Gazdanikotin kiszolgáltatása.

Hirdetmény.
A Magyar Királyi Földművelésügyi Minisz

ter ur 59.200 — 1935. számú s fenti tárgyban 
kiadott rendelete értelmében a gazdanikotin 
kiszolgáltatása a lévai dohánybeváltó hivatal
ban, avagy a helybeli gyógyszertárakban is 
kapható.

Az igénylő közönség csakis igazolvány 
(méregjegy) ellenében kaphat nikotint s ezen 
szükséges méregjegyeket a város elöljárósága 
adja ki a jelentkezőknek. (Városgazdái hivatal.)

Léva, 1939. évi április hó 25-én.
KLAIN ÖDÖN 

városbiró.

Városi hivatal Léva.

2460—1939. szám.

Hirdetmény.
Dr. Kersék László és dr. Márczy Endre 

községi orvosok az 1939. évi himlőelleni oltá
sokat a következő sorrendben eszközük:

1) 1939. május 8-án, hétfőn reggel 9 órakor 
a csecsemők oltása.

2) 1939. május 9-én, kedden reggel 9 
órakor a csecsemők oltása.

3) 1939 május 10-én, szerdán reggel 9 
órakor az ujraoltásra kötelezett 12 évesek, 
illetve még a 12 évet be nem töltöttek 
ujraoltása.

4) 1939. május 11-én, csütörtökön reggel 
9 órakor az ujraoltásra kötelezett 12 évesek, 
illetve még a 12 évet be nem töltöttek 
ujraoltása.

5) 1939. május 15 én, hétfőn a csecsemők 
himlőoltási ellenőrzése.

6) 1939. május 17-én, szerdán az ujraol- 
tottak ellenőrzése (12 évesek).

A szülök és gyámok törvényes következ
mények terhe alatt felhivatnak, hogy a fenti 
felhívásnak a legpontosabban tegyenek eleget.

A himlőoltás és ellenőrzés színhelye cse
csemők részére az Országos Stefánia Szövet
ség csecsemő védöintézet székháza. (Felsza
badulás útja 19. sz )

Az ujraoltások és azok ellenőrzése a meg
felelő iskolákban fognak megtörténni.

Léva, 1939. évi április hó 27-én.
KORALEWSZKY s. k. KLAIN s. k.

főjegyző. városbiró.

készülék egyszerűen kezelhető finort műjj^r^ó^ 

mindenki könnyen kerülhet abba a helyzetibe hbgjr 
szép RETINA felvételeivel megorvendezterte Cörftyd 

zetét. E mellett a RETINA üzdifte rendkívül ,ol<So, 

mert egy tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

zaJaijdjetóetv —"

az, aki KODAK-RETINA geppel fotografál, 
mert mindig örömöt okoz szép felvételei
vel és megörökít a kedves szórakozásokat.

kelhetne

Igen kedvező alkalom van most a KODAK-RETINA 
beszerzésére, mert 6 és 12 hónapi részletre vásárol
hatja meg és már 23.- P lefizetése mellett a ké
szülék birtokába juthat és máris fényképezhet

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

H- lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca az 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 

Léva. 435

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

rí I ' Hegyalja utca 17 számú ház. BŐ
ÉI dOO vebbet ugyanott.

C ■ I ' ' ' I 1. iratokról, rajzokról
I OtO~KOpiáK3t az eredetivel telje
sen egyenlőket, Fotó Rusznak készít, Léva.

444

szobás lakások kiadók. Horthy Mik
lós ut 13 szám alatt. 529

Kiadó azonnal két szoba, konyhás lakás. 
Bővebbet: Koháry utca 4ő.

sarju. ablak eladó. Petőfi utca
18 alatt. 548

B'l' ' J asztal és egy jazz dob komplett
Illára eladó. Érdeklődni Koháry-u 27.

 504

Vennék motorkerékpárt 175 cm8-tői.
Villányi Futura, Léva. 556

Eladó

Kiadó

szoba, konyha, telekkel Érdek
lődni lehet Horváth tejüzletben, 
Újtelep. 557

Jégszekrény, képek eladók. Cim 
a kiadóban. 558

Könnyű uj gumikerekű kocsi jutányos 
áron eladó. Neumann sütöde 
Léva, Mártonffy u. 9 559

azonnal 2 szoba, konyha, előszoba, 
kamra. Mikszáth-u 15. 565 

Elegánsan bútorozott szobra kiadó.
Petőfi-u. 10. 566

Különbejáratu
lás utca 5 sz

bútorozott szoba 
kiadó. Felszabadu-

578

H U öreg kerékpárokat állandóanasznait vásárlók Szemere Sándor vas
kereskedés Léva Schoeller malommal szemben.

579

Kiadó

Kiadók
irodája.

2 szobás lakás. Felvilágosítás 
Mártomffy u 4 589 

a város központjában modern 
üzlethelyiségek május 1—tői.

Felvilágosítást ad Dr Huberth Pál ügyvédi
581
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Korszerű modern és stylus 
bútorok a 40 éve fennálló

HAVAS BÚTORGYÁR
Belvárosi mintatermeiben, BUDAPEST, 

IV. Kecskeméti ucca 6 és IV. Váci ucca 37.
Elsőrendű minőség.

Felvidékieknek a Nemzetközi Vásár alatt 
külön kedvezmény.

Kiadó

Kiadó

ház, 2 szoba, konyha, speiz, elő
szoba, kert. Bővebbet Csepreg, y 
utca 9. 567

két szoba, konyha. Bottka-u. 11.
568

q 1-1 százötven hold bér-
DarSenCireCl6n beadó. - Felvilágosí
tást ad Bandzi András Barsendréden. 273

\ / I mindenféle palack üveget. Horn
V GSZek Gyula Szent László 5. 574

Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb)
leszállított áron kiárusítok 111

VÁMOS MÓR 
üveg-, porcellán- és díszműáruk Léva. 
Üzletem májusban a postával szemben, 
saját házamba helyezem át.

EZ IGEN!
Mainboclier szerű behúzott virággombok 

köppenyre, ruhára, blúzra és bundára, kimon
dott asszonyi ékességek.

Ugyanitt készülnek a legújabb párisi min
ták szerint soleil plissék és gouvreek sima 
csípővel! Szabásminta díjtalan.

Ha Budapesten lesz, ne mulassza el cé
gemnél a mintákat megtekinteni.

Gyönyörködni és csodálkozni fog!
FREYBERGER ALFRÉDNÉ, 
BUDAPEST IV. Aranykéz u. 3 Tel. 386 753. 
U. i. lérem « elmemet sejét érdekében megöritni. mert e hirdetés nem 

jelenik meg többé.

de azért nem kell lemondani a 
kényelemről. Ellenkezőleg! 
A testnek, léleknek, idegeknek 
szükségük van a kényelemre. 
Legfárasztóbb útjait is kényelmesen 
végezheti, ha segítségül hivjaa

PALMA KAUCStHCSAKST

HAIDEKKER 
DRÓTFONAT

HAIDEKKER 
LÁNCÁRU

HAIDEKKER 
GÁZAJTÓ

bevonultak a cég régi 
hű fogyasztó piacára a 

FELVIDÉKRE.

HAIDEKKER
Budapest, Kerepesi-ut 58.4

Megbízható kerékpárok

ái \

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

BAROSKA JÁNOS, LÉVAsBB

v-cLtja. a. v-cucct^bkL Cl au,

Nagyot néz, ha az árut tátja,... 
kicsit lát, ha az árat nézi!
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A törv védjegyű

fiternil,”
NAGYLEMEZ

JJ védi 
az asztalát 

Hygienikus, tetszetős.

ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5.

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 SZÖRMEÁRUHAZ

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

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérőkészülékek, 

fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD VTóe-«Wr
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon: 112—026, 115—646.

SZŐRMÉT
nyári gondozásra jutá
nyosán vállalok:

Fischer Béla
szűcsmester — Léva 
Mártonffy utca 2. sz.

Józsefcsek házzal szemben !

Ha Budapestre megy
kémiai „V 1 E N N A“ tartós hullámot 

készíttessen.
„Q UINT“ hölgyfodrász szalonban
Budapest, Rákóczi ut 40. Corvinnal szemben. 

Budapest, Wien és Berlini versenyeken dijakat nyert.

MEGHÍVÓ.
A „PHÖNIX" SZAPPANGYÁR R. T.
1939 évi május hó 9-én délelőtt 11 órakor 
tartja Léván, saját irodahelyiségében

XXI. évi rendes közgyűlését,
melyre a tisztelt részvényeseket az igazgatóság meghívja.

TÁRGYSOROZAT:

1. A közgyűlés megalakulása.
2. Igazgatóság és felügyelő-biz. jelentéseinek tárgyalása.
3. A mérleg megállapítása és a felmentvények megadása.
4. Felügyelő-bizottság választása.
5. Igazgatóság javaslata a részvénytársaság feloszlása 

tárgyában, felszámolók kiküldése.

Szavazatra jogosult részvényesek 3 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt kötelesek részvényeiket a vállalat pénztáránál letétbe helyezni.

MÉRLEG SZÁMLA 1938. december 31. TEHERVAGYON

3
4
5
6
7

33
29

Gyári épületek
Lakóház ....
Gépek és felszerelések
Nyersanyag és készáruraktár
Pénztár ....
Adósok ....
Veszteség áthozat
Nyereség 1938. .

21.800
3.938

47
31

20.552
10.248
4.742

43.560
336

27.879

17.862

92
20
82
17

16

10
12
13

14,33

Részvénytőke
Felértékelési tartalék
Tartalékalap
Hitelezők

85.714
9.929

14.494
15.043

28
34

65

125.181 27 125.181 27

AZ IGAZGATÓSÁG.
Léván, 1939. március hó 29.-én. 

Átvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.

Budaoesí
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

CORVIN
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA
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Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□ öl jutányosán eladó.

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.

Ha

PESTRE UTAZIK

okvetlen keresse fel a

70 éve fennálló

női divatáruházát

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

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy május hó 1-én

cukrászdámat
a Deák Ferenc utcából áthelyezem 
a Mussolini utcába a vo’t Scháner- 
féle hentesáru üzletbe. Továbbra 
is kérem a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását. — Tisztelettel: 

ZSITTNYAN
REZSŐ
CUKRÁSZ - LÉVA.

ha úgy akar vásárolni, hogy a portéka szép 
is legyen, jó is legyen s ráadásul olcsó le
gyen: jöjjön a Magyar Divatcsarnokba, jut 
is, marad is bőven mindenre a költőpénzből, 
ha ránk hallgat.

Ráadásul csinos vásáriiával kedveskedünk 
vidéki látogatóinknak. Reklámtárgy, amely
nek utalványát a vásár kedvezményes jegy- 
iüzelének utolsó oldalán találja.

LEÓFŐBB KINCS AZ EÓÉSZSÉÓ!
Igyunk állandóan ásványvizet

SZALATHYA.IT!
Kérjen mindenütt

SZALATNYAI ÁSVÁNYVIZET

Nyomatott \Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván
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 1 Figyelem ! Az „Aranyvonat“ érkezése miatt az előadások
2, fél 7 és fél 9 órakor kezdődnek ! Ma vasárnap 

ÉRIK A BUZAKALÁSZ
Ujházy György és Orbók Atilla vigjátékának remek filmváltozata! 
Pertis Pali cigányzenekara! Magyar levegő! Csárdás! — Fedák 
Sári, Rózsahegyi, Egri Mária, Góth, Erdélyi Mici, Perényi, Petheő. 

Magyar világhiradó. — Jegyelővétel!

Hétfőn és kedden 6 és 8.15-kor. Nagy kacagó est! 100 °|0 burleszk!

Nem félek senkitől!
Egy plpogya fráter vakmerő kalandjai a nőkkel! Főszerepben : A világ 
legbátrabb gyávája: HAROLD LLOYD. Fox hangos híradó és ragyogó 

kisérő műsor!

Szerdán és csütörtökön 6 és 8.15-kor. Metro-Goldwyn-Mayer film!

ARZÉN LUPIN
Izgalmas és lebilincselő bűnügyi sláger!

Péntektől: A magyar filmgyártás mesterműve :

Megvédtem egy asszonyt 
LÁZÁR MÁRIA parádés szerepe.

SZALATHYA.IT

