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Léva „megyei város“ címéhez
Az alábbi levelet kaptuk :
A múlt hetek valamelyikén meg

jelent számában, vezércikk foglal
kozott Lévának várossá átalakulása 
kérdésével. Léva rendezett tanácsú 
város volt már több évtizeddel Tri
anon előtt, amikor még alig volt 
csak 7000 lakosa. A fejlődésének ez 
a szervezet adott lendületet. A cseh 
uralom alatt lakosainak száma több 
mint kétszeresére emelkedett ennek 
a lélekszámnak. Most vármegyei 
székhellyé is lelt visszatérésével és 
megyei hivatalok, tetemes kato- 
ság és sok más közhivatal 
nyert benne elhelyezést. Teljesen 
érthetetlen tehát, hogy a belügyi 
kormányzat ezt a gyönyörű fejlő
désnek indult várost, a határszél 
legértékesebb magyar nemzeti kúl- 
turvégvárát a falusi község szín
vonalára szállította alá. Ha Léva 
város polgárságában van önérzet, 
ha van a történelmi hagyományok 
iránt érzés lelkében, nem nyugod- 
hatik bele abba a törvénytelen kor
mányintézkedésbe. Arra hivatkoz
nak, hogy az 1929-ben alkotott 
XXX. t. c. 38 §-a szerint nem al
kotható meg a megyei városi kép
viselőtestület Léván, mert lakóssá- 
gának száma nem éri el azt a ma
gasságot, hogy a 400 alap egység 
létszám mellett legalább 60 képvi
selőtestületi tag választható legyen 
falai között.

Ez a törvényes rendelkezés azon
ban csak ott lehet mértékadó, ahol 
uj átszervezésről van szó. Nem vo
natkozik azonban a már fennállott 
megyei városokra. Ezért megyei 
városok maradtak az 1929: XXX. 
t. c. hatályba lépte után is Uj-Ko- 
márom 7,562 lakossal, Szentendre 
7,210 lakossal, Magyaróvár 8,584 
lakossal, Kőszeg 8,537 lakossal, 
Kalocsa 11,000 lakossal, Turkeve 
13,320 lakossal, Zalaegerszeg 13,072 
lakossal, Balassagyarmat 11,552 la
kossal, Kisújszállás 14,532 lakossal. 
Ezek a felsoroltak, mind kisebb né- 
pességűek Lévánál. De ha a tör
vény rendelkezéseit épugy alkal
maznák más városoknál is, mint 
Lévánál, ürügykép felhasználják 
várossá visszaállítása ellen ; akkor 
elvesztené város jellegét. Budafok, 
Esztergom, Gyöngyös, Hajdúnánás, 
Hajdúszoboszló, Kisújszállás, Mohács, 
Pápa, Salgótarján, Sátoraljaújhely, 
Szekszárd, Vác, Veszprém is, mert 
ezek lélekszáma mind alul van a 

24,000 lélekszám alatt, amennyi 
szükséges a törvény szerint, hogy 
a legkisebb létszámú képviselőtes
tület megalakítható legyen bennük.

Az a körülmény, hogy' Léva csak 
most került vissza a magyar szent 
korona alá, s a cseh erőszak uralma 
alatt községgé kisebbittetett, a 
magyar nemzeti egyetemes felfogás 
szerint, nem jöhet figyelembe.

Léva erőszakkal raboltatott el az 
ország testéből, és az erőszak szülte 
lealacsonyitásból nem lehet jogszerű 
alapot kovácsolni a város lerontása 
céljára.

A visszatérés után az a korábbi 
állapotot nyert jogosultságot, amit 
az erőszak lerombolt volt. Az integ- 
rum reztitutio beállt minden téren. 
A visszakerült polgárok eo-ipso 
magyar állampolgárokká lettek. 
Nincs szükség visszahonositásukra. 
A magyar törvények közül a régiek

A Szent Jobb diadalmas bevonulása Lévára
A Léva felszabadulásival járó történelmi 

élményeknek egyik legnagyobbika a diciöié- 
gts Szent Jobbnak látogatása városunkban 
ügy éreztük, hogy Szent litván királyunk 
ismét eljött börzénk, ide a Garam vidékére, 
hogy széttekintaen azon a tájon, ahol ezer 
év e’ött a magyar honfogla’ó ősök s Böngér 
fia Bora űzte a Girim-menti östögyesbtn a 
fehér gimet és kiszemelte azt a meagyét, 
amelyet belekapciolt annak a várnak az öve
zetébe, amelyet aztán a Garam partján épít
tetett fel s névadója lett Bara vármegyének.

Lelki szemeinkkel láttuk az első magyar 
király nemes alakját, amint a bényi avar- 
gyflriik mellett megszemléli és azután kirá
lyi áldásával útjára bocsátja azt a hadat, 
amelyet a Bakony rengetegében tanyázó Köp 
pány letörésére küldött. A Múlt és a Jövő 
szellemi harcát indította meg Szent István 
elhatározó bátorsággal és Koppány bukásá
val a pogány, vad magyarok kemény térde 
megbicaaklott, kemény szive megpuhult és 
alázatosan leboru't Krisztus keresztje, a Ke
reszt fenséges eszméje előtt és kitárta lelkét 
annak tanítása előtt. A magyarság magába 
fogadta az uj élet szellemét: Krisztust I

Vsjjon hányszor hányták szemünkre el
lenségeink, hogy mi magyarok ázsiai barbár 
fajta vagyunk, de a rosazakarat elhallgatta 
azt, hogy az Ázsiából jött barbár magyar 
bátorsága és vitézi erényei nélkül a nyugati 
kultúrának ma már csak romjairól vagy em 
lékeiről lehetne beszélni. A magyarhoz ha
sonló bátor és kemény rokon-nemzetek had
seregei kísérelték meg a keleti eszmekörbe 
erőszakkal belevonni a nyugati tájakat és a 
magyar nemzet szentistváni utjának torlasaai 
előtt akadt meg minden törekvéeük.

Szent István akkor szelídítette meg a ke
mény lelkű, vad magyarokat, amikor még a 

feltétlenül újra érvényesülnek ajvisz- 
szakerült területekre és az azokon 
lakókra, az uj törvények pedig 
ép oly módon kiterjesztettek reájok, 
mintha meghozataluk idején ezek a 
területek és lakói a magyar korona 
alatt állottak volna még mindig.

Az képtelenség és jogi elvi szem
pontból önkénykedés, ha bizonyos 
esetekre a cseh erőszakot törvényes 
jogalappá akarná tenni a kormány. 
Ez ellen minden hazafinak tiltakozni 
kell. Ilyen kivételes bánásmód sérti 
a nemzet alkotmányos életét. Le
alázza az érdekelt közönség érzetét 
és meghurcolja az ország színe előtt, 
mert ujjal mutatnak reá, hogy néz
zétek, a magyar kormány ezt a 
közönséget nem tartja méltónak, 
hogy régi, dicsőséges múltjának 
kiérdemelt megtiszteltetését meg
tarthassa.

Legyen Léva gerinces magyar és 
ne engedje magát legázoltatni, mert 
erre nem adott semmi okot, mert 
hű maradt a megkinzások alatt is.

Budapest, 1939. május 1.
Egy lévai baráti lélek.

keresztény vallásban nagyobb lánggal égett 
a szent eszme, mint a vallási formalizmus 
képe, azért gyökere is teljesebb. És az a 
gya ázó szándék, amellyel bennünket, ma
gyarokat megszégyeníteni akartak, a mi örök 
dicsőségünkre válik. Az ázsiai barbárok a 
világ kultúrájának kiegyeniulyozói és európai 
szétsugárzói lettünk.

Nsm kell bizonyítgatni ezek után, hogy 
Szent Istvánt az Isten keze ál itotta a duna- 
medencei őrál'omáare, hogy őrzője és át- 
izürőja legyen a vonuló szellemi áramlások
nak. így a világtörténelem legnagyobb kul- 
tureseményévé lelt a pogány és vad magya
rok európai megjelenése.

A Szent Jobbnak Léván való megjelenése 
ezeket a gondolatokat ébreszti tel bennünk, 
és azért, amidőn belenéztünk abba a gótikus 
kis kápolnába, amely az első magyar király 
jótevő kezét foglalja magában, látni véltük 
és éreztük, hogy a szent kéz kiemelkedik az 
ereklyetartóból, a régi tájak felé mutat és 
azt mondja: Az én papjaim és szerzeteseim 
járták ezt a vidéket, ők voltak itt az első 
tanítók, az ellő szántók és ellő magvetők, 
akik az őstalajt elsőnek törték fel és vetet
ték be jótékony maggal, mert eladdig csak 
a vi d szél vetett itt kénye-kedve éa a ter
mészet szeszélye szerint. Az én embereim 
törték be a kultúrába ezt a vidéket I

A Szent Kéz csodálkozva tárul a magya
rok felé, mintha azt hirdetné : olyan neház 
ezt megérteni minden idők magyarjainak ? 
Éi azt ia mondja, hogy én nemcsak katoli
kus szent, hinem magyar szent vagyok, az 
elaő magyar király, minden magyarok örökös 
királyé, mert az Árpádok véréből való va
gyok. És nem igaz az, hogy meghaltam, 
ciupán annyi igaz, hogy a teltemet eltemet
ték, de a lelkem itt jár közietek örökkön- 
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örökké és * htzs régi határait járja, melye
ket éa sem, ti sem tudiok elfelejteni . . .

A S:ent Jobb Érsekujrérról érkezett Ló
véra. Azidö eső ráró borús volt, Érsekújvá
ron az Ünnepély szakadó esőben zajlott le. 
Lévának sikerült megmenekülnie tőle.

Mailálh László föszo'gabiró előzőén be
utalta a járásbeli vasúti állomásokat, hogy 
személyesen szerezzen meggyőződést arról, 
hogy minden rendben van. Az összes állo
mások szépen fel voltak diszitve.

Láva nagy dizzban fogadta a Szent Job
bot. Kivilágítás, zászló és szőnyegdiszek, vi
rág és lombfüzérek az ablekokon és erkélye
ken. A Kossuth Lijos téren aranyszinti osz
lopokon nyugvó, bordó drapériával bevont 
baldacbin várta a S:ent Jobbot. A diazes 
baldachin oszlopainál négy leányka, mint ég
ből szállott angyal állott tel A Szent Jobb 
kísérői részére tribünt építettek. Láva méltó 
fénnyel várta éa fogadta a dicsőséges Srent 
Jobbot.

A közönség ide|íb>n elfoglalta a helyét, 
a katonásig, rendőrség megvon s a kordont 
és a Szent Jobb fogidására kiküldött urak 
a szépen feldíszített vasú i állomáson várták 
az Aranyvonstot.

A falusi állomásokon nigy tömegek várták 
az Aranyvouatot. Az egyik állomáson is el
vesztegelt egy-két másodperccel többet a ter
vezettnél, igy a forgalmi tisztviselő 11 perc 
késést jelentett be a várakozó kü'döttségcek

A városban ezrek sorakoztak tel a gyalog
járókon és a várakozó közönség türelmet
len régét Paldy Béla hangszórón köti le, le
festi az állomás körnvékén látható szinpom- 
pás képet. Apró zászlókat lengető diákok, 
tündöklő magyarruhás leánykák sorakoztak 
a piros szőnyeggel borilott állomási kijárat
nál, a helyi katolikus papsággal az élen.

Katonai diszszázsd és zenekar. A fényké- 
pezők szüntelenül do'goznak.

A késéit az Aranwooat már nem tudja 
behozni, azért a kitűzött időnél 11 perccel 
később érkezett. Amint a vonat feltűnik, a 
komáromi honvédtenekar a Himnuszt játsza. 
Közben feltürir az egyik kocsi ablakában 
Jaross Andor miniszter ünnepélyes, d> azért 
mosolygós arca. Pompás magyar díszruha 
feszü terme én. A megye határán, Besse— 
Baracska állomáson, ahol Koczor főispán, 
Sáska alispán és Kovácr Pál yyerki esperes
plébános fogadták a vármegye nevében a 
Szent Jobbot, szállt be ö is az Aranyvo
natba. hogy elkísérje a Sterít Jobbot szere
tett Lávájába.

A koronától és aranyos díszítésektől ékes 
kocsi a vonat közepébe van kapcsolva, jobbra 
és balra a diszkiséret termeskocsijai foglal
nak helyet. Az Aranyvonat ajtaja nyitva. Ci- 
merdiszes emelvényen az ereklyetartó és 
benne a Srent Jobb. Daliás alakú főpap áll 
mellette: dr. Mészáros J mos budapesti ér
seki helynök, a Szent Jobb őre.

Evőnek a csillogó öltözetű koronaőrök 
szálltak le az Aranyvonatból és felállnak a 
Szent Jobb diszőraégéül. Most a vasúti al
kalmazottak felcsatolják az Aranyvonathoz a 
lépcsőt és négy irgslmssrendi szerzetes állja 
körűi az ereklyetártól Erőiben a biboros 
hercegprímás és a Szent Jobb egész disz- 
kisérete leszáll a kocsiból és Klain Ödön 
polgármester elmondja üdvözlő beszédét:

— Szent István, első nagy királyunk! A 
Te lényed immár 900 éve mennyei sugárzás 
— távoli csillsg —, de lelkűnkben tükröző
dik századokon át I

Szent Jobbodat és diczö szellemedet hó- 
dolsttal és fiúi hálávsl köszöntjük.

A Te szent évedben — 1938-ban — tör
tént, hogy húsz év szenvedéseitől sújtott 
szomorú városunkra, Lévára, újból fel virradt 
a boldog magyar szabadság és visszstértünk 
szent Koronádhoz.

Légy üdvözölve, légy áldva e magasztos 
szent pillanatban hü népedtől, az Általad 
felépített keresztény Magyarországnak ismét 
részesévé vált Lávától, örök hálánk és sze
retetünk egész melegével.

Egyben sseretettel fogadjuk városunkban a 

biboros Hercegprímás Ur öaminenenciáját éa 
az egész diszkiséretet.

Az üdvözlő beszéd után a biboros herceg
prímás kezet nyújt és köszönetét mond a 
polgármesternek a Szent Jobb üdvözléséért. 
Ezután négy irgalmasrendi szerzetes leemelte 
az ereklyetártól és elhelyezte a feldíszített 
autón. E-re hosszú kocsi- és autósorral el
indult a kíséret a város felé a szép díszka
pun keresztül. A díszítésekben a sűrűn tün
döklő nemzeti szinek között számos helyen 
ott láttuk Mária országának és a magyar 
nemzet nagy barátjának, a római pápának 
zászlószineit is.

A gyalogjárókon sürü tömegben áll a nép, 
a teldiszitett ablakok szintén telve közönség
gel. A Werbőczy-téren a katonai diszszázsd 
ismét tiszteleg a Ssent Jobb előtt, az autó
ról leemelik és a négy irgalmasrendi szerze
tes viszi innen tovább, a Kossuth Lv|os térre. 
A magyar filmiroda operatőre akcióba lép 
éa a magyar rádió is megkezdi helyszíni 
közvetitését Budinszky bemondó vezetésével.

A disz-század, a különböző alakulatok és 
a közönség elhelyezése Láva gyönyörű, sza
bályos főterén nagyszerűen fest. A tanító
képző monumentális épü'ete a tavaszi ékes
ségben pompázó hegyoldallal elragadó lát
ványt nyúlt.

Faragó György, Horataik Pál és Páldy Bála 
a Kossuth Lrjoi-tér díszítésével remekeitek.

A rövid egyházi szertartás után Sáska Dj- 
zső alispán mondta el mélyhatásu ünnepi 
beszédét:

Eminenciás Uram! Kegyelmes és Méltósá- 
gos Uairnl Magyar Testvéreim I

Méiyen megilletődve állok itt a nemzeti 
és egyházi ereklye előtt, hogy Birs és Hont 
közigazgatásilag egyelőre egyesített várme
gyék nevében hódoljak Szent litván nagy 
királyunk országjáró Jobbjának.

Mtod-n nemzet jövője a mulljábsn van, 
mert minden nemzet annyit ér és minden 
nemzet olyan |5vendöt érdemel, mint ameny- 
nyire megtudja becsüni a múltját és mint 
amennyire át tudja menteni a fejlődés mel
lett a múlt érlékeit és hagyományait jöven
dője számár*.

A magyar nemzet értékei között a legna
gyobb érték ez az ereklye, S'.ent Jobbja di
csőségei királyunknak, aki naggyá, hatal
massá és keresténnyé telte a Magyar nem
zetet és akinek tanításai', elgondolásait és 
eszméit követve tudtuk megérni az első ezer 
esztendőt .

BARS ÜNNEPE LÉVÁN
Május 3 án, a Szent-Kereszt feltalálása 

napján minden igazi barsi szív feldobban. 
Vájjon ki ünnepelhetne méltóbban húsz szo
morú év után mint mi barsiak? Idézzük fel 
a benedeki, lekéri, a bényi apátságokat, 
amelyek a mi vidékünk kultúrájának az alap
jait megvetették. A benedeki, a bényi szer
zetesek vágták itt elsőnek bele a garamvölgyi 
földbe az ekét. Ok vetették meg az alapját 
e vidék keresztény kultúrájának.

Május 3-án az 1714-iki évi vármegyei köz
gyűlési határozatot ünnepeljük, a kuruc- 
háboru nyomán fellépő pestis megszűnésének 
örömét.

Garamszentbenedekben ezen a napon a 
Szentvér kápolnából kivitték a Mátyás király 
ajándékozta ereklyét és az ezernyi nép között 
felvitték a fogadalmi kápolnába.

Történelmi jelentősége van ennek a nap
nak, amikor a fogadalmi ünnepet századok 
múltán tartottuk meg. Lelki szemeink látják 
régi megyénk, régi határát és Léváról is lát
juk a benedeki fogadalmi kápolnát; fájdalom 
is van ebben az ünnepben, hogy az a barsi 
zászló amely ma Léván lobog, miért nem 
lenghet a benedeki ezer éves monostoron.

A régi Bars egyrészének felszabadulása 
után ünnepet ült Léva, de az ünnep gondo
latának jelentősége tulrepült a határokon és 
a közös szenvedés, a közös történelmi múlt 
ezen a napon jobban megdobogtatta a szi
veket. Ez n a napon minden hű barsi szív

Ebben az ezer eittendóhen ezer viszon
tagság és ezer veszedelem közepette a ke
reszténységnek, a magyarságnak, a nemzet 
épségének és függetlenségének legerősebb 
biztosítékai a Nigy Királyunk által alapított 
vármegyék vo tak.

Birs és Hont, a nemrég egyelőit két vár
megye a legöiibb vármegyék közé tartozik. 
Ennek a két vármegyének véráititta földjé
ről kü'dőtte Szent litván király Hunt, Pál
mán éi Bora vezéreket Koppány pogány ve
zér seregei ellen.

A kereszt és a magyarság védelmére el
indult vezérek győzelmesen tértek vissza. 
Megvédték a kereszténységet, megvédték a 
magyarságot és megerősítették a keresztény 
és nemzeti értést.

A keresztény és nemzeti érzés adott erőt 
ennek a két vármegyének sz elmúlt húsz 
esztendő alatt is Törtek, szenvedtek, síny
lődtek és börtönt ültek, de nem engedtek, 
hanem áhítattal várták azt a pillanatot, ami
kor jutalmuk a felszabadulás lesz.

É< ime, mintha csoda történt volna. Szent 
István évében elindult a Szent Jobb és or
szágjáró u'ján az Uriste í áldást adott a 
Magyar nemzetnek, felszabadulást a rab 
magyaroknak.

Dicsőségéé első királyunk Ssent ereklyéje, 
itt a határszélen sugározzad ki a benned 
rejlő erőt a határokon túlra, öntsél hitet a 
kiihitüekbr, adjál erőt az elfáradottaknak, 
világositsd meg agyát a megzavarodottaknak, 
rázd fel aléltságukból a fásult lelkeket, térilid 
vissza az eltántorodottakat és uj országjáró 
utadon tégy egy ujsbb csodát, — a Magya
rok Istene adja vissza nékünk a nagy éa 
bo dog szép Magyar Hazát 1

A rövid főtéri ünnepélyen a Lávái Dalárda 
művészi énekével emelte az ünnepély fényét 
E-után a Szent J >bb eltávozott körünkből, 
de S:ent István szellemét itthagyta örökké 
ezen a földön, melyet szent lábai tapodtak.

A S :ent Jobbot ezután méltó fejedelmi 
pompával kiaérték a vasúti állomásra.

A biboros hercegprímás az ünnepély után 
termeakocsijába kérette a vármegye éa a 
város vezetőit és örömének adott kifejezést 
a lévai ünnepség ritka nagy sikere felett. 
Szent István dicsőséges Jobbjának áldását 
itt a határszélen, Szent litván országtnes- 
gyéjének egyik részén, mindannyian mélysé
ges alázattal fogadtuk.

leborult Isten előtt és arra kérte, hogy jövö 
ünnepét Garamszentbenedekben a fogadalmi 
kápolnában tarthassa meg.

Ünnepünk jelentőségét nagyban emelte, 
hogy megjelent azon József kir. herceg 
Őfensége is. aki a felszabadulás után azért 
jött ide most, hogy nyíltan is hitet tegyen 
barsiassága mellett.

József kir. herceg délelőtt féltizenegy óra 
tájban érkezett Lévára autón, a katonai lövölde 
mellett a város nevében Klain Ödön polgár
mester köszöntötte a fenséges urat ezekkel a 
szavakkal.

Királyi Fenség! Léva határkövénél a város 
hűséges magyar népe nevében minket igen 
megtisztelő látogatása alkalmával hódolattal 
üdvözöljük. Tudjuk, hogy velünk együtt érző 
jó barsi szive vonzotta ide erősíteni hitvallá
sos lelkünket, felemelni a magyar szent koro
nához való visszatérésünk feletti örömünket, 
védelmezni biztonságunkat.

Isten hozta, legyen itt tartózkodása kelle
mes és otthonos I — mondta a polgármester 
és József kir. herceg meleg szavakkal kö
szönte meg a szives fogadtatást.

A kir. herceget azután a fogadalmi ünnep 
színhelyére, a Kálváriára kisérték, ahol a kü
lönböző alakulatok tisztelgései után a barsi 
gyermekek nevében Horatsik Judit, majd a 
vármegye és közönsége nevében Koczor Gyula 
főispán és Sáska Dezső alispán üdvözölték 
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József királyi herceget, aki az üdvözléseket 
meghatottan köszönte meg azzal, hogy vég- 
télén nagy az öröme most, amikor húsz év 
után ismét a szabad barsi földre léphetett.

A fogadtatás után a szabad ég alatt meg
kezdődött a szén mise, amelyet Tonhaiier 
Mihály nagysallói plébános, szentszéki taná
csos celebrált és az ünnepi beszédet dr. 
Haiczl Kálmán szentszéki tanácsos mondta, 
aki a háború előtt Garamszentbenedek plébá
nosa volt. Barsi lelkek hő imája szállt az ég 
felé és a benedeki fogadalmi kápolna felé . ..

Dr. Haiczl Kálmán beszéde.
Sok titok vesz körül a világon. Az égbol

tozat mérhetetlen csillagaival az égbe nyúló 
óriás hegyek havas ormaikkal, amelyeket 
ember lába nem érintett, a mélységes óceánok 
rejtelmes világukkal, amelyet soha kipuha
tolni nem tudunk, de az is, amit mindennap 
látunk és szemlélünk kezdve a szerény ibo
lyától a százévenkint egyszer nyíló Victoria 
regiáig, — szóval minden, ami körülvesz, ami 
él és mozog, minden a legmélyebb, áthatol
hatatlan titok előttünk. Legnagyobb titok pe
dig maga az ember. Ha el is fogadjuk az 
annyiszor hangoztatott elméletet, hogy az élet 
mozgás s a mozgás megszűntével maga az 
élet is megszűnik, ezzel még mindig meg nem 
fejtettük a kérdést honnan keletkezik és mi 
az élet.

A svéd mesében az erdő nagyhét szom
batján belefáradt a madárdalolásba s a fák 
rügyezésével keletkező életzsibongásba s el
mélkedni kezdett afölött, mi is az élet? A 
dalos madarak a tavaszi légtől megmámoro- 
sodva hangoztatták : az élet, a dal, az ének. 
Mire a vakond fejét a földből kibujtatva fel
sóhajtott- ah, az élet a mélység és sötétség 
hatalmával való folytonos küzdés. A lepke is 
megszólalt: az élet, ha pillanatnyi is, öröm és 
élvezet. A méhnek más volt a felfogása: az 
élet folytonos munka s ez a munka örömet 
és édességet teremt. A hangya igy felel: az 
élet kevés örömet, inkább munkát és fárad
ságot jelent A sas az erdő fölött röpködve 
lenézőleg mondta: ti az életet nem ismeritek. 
Az élet a szabadság, az uralkodás, a hata
lom. A fenyőfák is ezt erősítették: az élet 
törekvés a magasba, a fény s a nap után, 
mire a fűz önmegadással válaszolt • az élet az 
engedelmesség, a hódolat, az odaadás és ál
dozat. Végül a felhők nem maradtak el: az 
élet csupa könny és ez illik is legjobban a 
a siralom völgyéhez.

Az erdő lakóinak szavába egyszerre bele- 
zug a húsvéti harangszó: mindaz, amiről be
széllek és álmodoztak, csak alvó élet. Az 
igazi életet én hirdetem nektek. Ez a keresztre 
feszitett Krisztus, ez a feltámadt Krisztus, aki 
az életnek alkotója és forrása, mert ő maga 
az élet. Aki melegít és éltet, mint a vér, vilá
git, mint a napsugár, mert maga az élet. 
Krisztus Urunk önmagáról ezt mondotta: Én 
vagyok a föltámadás és az élet. Aki bennem 
hisz, ha meghalna is, élni fog. Sz. Pál apostol 
pedig nyíltan kijelentette: nekünk dicseked
nünk kell Krisztus Urunk keresztjében, amely

A magyar érdem kitüntetésének 
ünnepe Zsemléren

Mélyen megható ünnepély zajlott le 
múlt hét szombatján Zsemlér községben. 
Krónikás hűséggel, márványtáblába kellene 
vésni garamvölgyi magyar életünk eme nép
megnyilvánulását, amint Marcus Auré ii ró
mai császár és felrovatta Róma egyik oszlo
pára garamvidéki emlékét, amiről évezredek 
után is tudomást kell szeretni a világnak. A 
garamvölgyi magyar nép ia nagy mrgliaztel- 
tetéaben részesült, amidőn a Kormányzó Ut 
öföméltósága Juhász Ernő zsemléri kisgaz
dát a felvidéki magyarság érdekében kifej
tett munkálkodásáért kitüntetésben részesí
tette.

Nem tehetünk egyszerű pontot itt a mon
dat végére, mert érezzük jelentőségét -nnak, 
hogy itt egy nagy azímbólikus cselekedet 
történt a magyar paraszttal I Itt a garam
völgyi magyar nép lelke, amelynek Juhász 
Ernő hűséges kifejezője, jutott elismeréshez. 

ben üdvössé ünk, életünk és feltámadásunk 
vagyon. Krisztus keresztje tehát számunkra 
az üdvösséget, életet és feltámadást jelenti

Bars vármegye nemes közönsége az életet 
kívánta, életéért küzdött, amidőn 227 év előtt 
a pestis pusztító rohama ellen oltalmat és 
menedéket keresett. De hol és kinél találja 
azt meg ? A szabadságban ? A szabadság 
napja a majtényi síkon leáldozott, a sas 
szárnyait letörték és a hős kurucokra csak a 
lemondás vagy a számkivetés várakozott. 
Öröm, vigság sehol, ellenben mindenfelé csak 
pusztulás és romok, könnyek, bánat és le
vertség jelentkezett.

Életét megmentendő, az élet forrásához, 
Krisztus Urunk keresztjéhez s a keresztfán 
kiömlött szentséges véréhez fordult, amidőn 
1712 ben tartott közgyűlésén megfogadta, 
hogy ha Isten kegyelme tőle a pestis pusz
tításait elhárítja, a garamszentbenedeki sziklán 
levő és sz. Ilona tiszteletére szentelt fakápolna 
helyére Krisztus szent vérének tiszteidére kő
kápolnát épi let. A pestis megszűnt s a vár
megye fogadalmához híven 1712. május 6 iki 
közgyűlésén a kápolna építését elrendelte. 
Következő évben a kápolna készen állott s 
azóta a vármegye hivő közönsége a mai na
pot fogadalmi ünnepének tekintette és elza
rándokolt G iramszentbenedekbe, hogy a 
szentvér iránti kegyeletének és hálájának adó
ját leróhassa.

20 évvel ezelőtt a vármegye akkori idegen 
lelkű urai a vármegyének fogadalmi ünnepé
ről tudomást nem vettek, a vái megye ősi 
hagyományai és kegyelete őket nem érdekel
ték. A hívek azonban tovább is hűségesen 
kitartottak az ősi hagyományok mellett és 
elzarándokoltak az ősrégi apátsági templomba, 
hogy a fogadalmi ünnepséget megülhessek — 
az amúgy is megszüntetett vármegye 
hivatalos részvétele nélkül.

Amikor ma, az Isten kegyelméből nagy 
részben helyreállott Bars vármegye őseinek 
sz. hagyományaihoz ragaszkodva a fogadalmi 
ünnepnek a vármegye jelenlegi székhelyén 
való megtartását elhatározta, ugyanaz a ke
gyelet és tisztelet hozott bennünket össze, 
amely őseinket Krisztus Urunk sz. keresztjé
hez és mindnyájunkért kiontott szents< ges vé
réhez két szazad előtt vezérelte. Mi is tudjuk 
és érezzük, hogy Krisztus Urunk keresztje s 
a róla lecsurgó szent vére él és életet jelent 
számunkra. Él és lüktet abban a tevékeny 
munkában, amellyel Krisztusi hitünket valljuk 
és gyakoroljuk, melegít azzal a szeretettel, 
amely mindnyájunkat egyesit, él és éltet ab
ban az igazságban, amelyet hirdetünk és vé
delmezünk. Adja Isten, hogy Krisztus Urunk 
szent keresztje és vére, mely Bars vármegyét 
két századdal ezelőtt a pusztulástól megóvta 
s a mai napon mindnyájunkat ide vezérelt, 
Óvja meg a vármegyét minden testi s lelki 
veszedelemtől a jövőben is, adja meg hogy a 
vármegye régi fogadalmához híven a mai ün
nepet ősi helyén megtarthassa, hogy Krisztus 
szent keresztje és vére uj életet és feltáma
dást jelentsen mindnyájunknak.

(Folytatása következik.)

Juhász Ernő lelke dobogásának ütemét az 
összes garamvölgyi magyarok vérének lükte
tése inditotta el. Az eltiport hangtalan ma
gyar falusi ezrek „bemondója1' volt, a hall
gatók ezrei érzéseit ő szóllalta meg itt a 
magyar „mikrofon" előtt. Nem volt magyar 
gyűlésünk, hogy Juhász Ernő testvérünk ne 
szólalt volna fel a harcos magyar irány ér
dekében.

Juhász Ernő megtestesítője annak az uj 
magyar típusnak, amelyre a magyar nemzeti 
életnek szüksége van. Közösségérzet a nem
zet minden tagjával szemben. A magyar élet 
szintézisét úgy szeretné elérni, hogy a „gró
fok" — az egy-két felvidéki magyar vezé
rünk példája szerint — egy kissé lejebb 
szállnának a nép leikéhez, a mélyen levők 
pedig amennyire lehetséges volna — fele
melkednének. A mai magyar életben a túl 
egyéoieskedések még mindég nagy szerepet 

visznek. Emberek a maguk véeményének 
keresnek támogatást a népnél ahelyett, hogy 
a nép lelkét tárnák a világ közvéleménye 
elé. —

Juhász Ernő szorgos és do’gos magyar 
föidmivas mindég kitárta két karját az igazi, 
mindeneket felölelő magyar élet és a magyar 
igazság felé I

Ziemlér község díszközgyűlés keretében 
ünnepelte Juhász Ernőt, kitüntetése alkalmá
ból. A képviaelőtestülst közgyűlését Mailáth 
László főszolgabíró nyitotta meg. Jurka Jó
zsef esperesplébános mondott mélyhatáau 
beszédet, amelyben kifejtette, hogy Zsemlér 
község mindég szeretettel köszöntötte a (el
sőbbségeket, de ma kétszeres az örömük, 
mtrt érzik azt, hogy ez a felaöbbség a ma
gyar nép védője és támogatója nem pedig 
az ellensége. A hatóság megjelenése nem 
csak Juhász öröme, hauem az egész községé, 
mert az egész község együtt örül a kitünte
tett személlyel azér*,  hogy áldozatos politi
kai munkáját legfelsőbb helyen is figyelemre 
méltatták. Krisztusi és evangéliumi tanítás 
az, hogy örvendezzünk az örvendezökkel és 
együtt sírjunk a sirókkal.

Az esperes ezu’án a cseh mesterkedése
ket vázolta Zsemlér magyar jellege ellen, 
de a közayg derék magyar népe minden el- 
nemzetlenitő törekvésnek ellene szegült, mert 
érezte, hogy itt a nyelvhatáton ellenállása 
történelmi jelentőségű misszió.

Ennek az ellenállásnak egyik elismerését 
látják Juhász Ernő községi biró kitüntetésé
ben is.

Koczor Gjula főispán baszédében azt han- 
goztattr, hogy egy régi magyar közmondás 
szerint a legnagyobb bajban ismerjük meg a 
jó barátot, igy igaz az is, hogy a veszély
ben ismerjük meg a jó magyart is. Juhász 
E-nő mindég lelkesen dolgozott a magyar 
élet érdekében, akkor is, amikor azért ül
döztetés jért. Ezt az áldozatos munkásságát 
legfelsőbb helyen is figyelemre méltatták. A 
főispán beszéde végén — a kormány megbí
zásából — lelkes éljenzés közben felfűzte 
Juhász mellére az arany érdemkerrszteh

Ezután báró Msjlhényi László felsőházi 
tag, körzeti párté nők üdvözölte Juhász Er
nőt a párt nevében. Mint munkatársát és 
bsjtáraát köszöntötte a kitüntetés alkalmá
ból. Felemlíti, hogy együtt járták a falukat 
és a majorokat és hirdették a magyar igaz
ságot a legnagyobb veszedelem idején is. A 
munka még nincs befejezve, azért arra kéri 
Juhászt, hogy a régi hittel és törhetetlen- 
séggel harcoljon az Egyesült Magyar Párt 
céljának eléréséért, az egységes nagy Ma
gyarország feltámadásáért.

Juhász Ernő mélyen meghatva köszönte 
meg a kitüntetést. Felemlítette, hogy már 
személyesen is köszönetét mondodott kihall
gatás keretében a Kormányzó urnák, aki 
atyai szeretettéi fogadta. Juhász Ernő be
széde lelkes és mély benyomást keltett. Ju
hász ezután lelkes hangon megemlékezett 
Koczor főispán 20 éves munkálkodásáról a 
kisebbségi életben és népies magatartásáról 
Majd báró Msjthényi László politikai műkö
déséről szólt és a magyar pártban kifejtett 
tízéves szervezési munkájáról és a pártegye- 
sités nagy müvéről.

Mailáth főszolgabíróban vidékünk törzsö- 
kös családjának kiváló fiát, az igazságos 
pártatlan magyar közigazgatás megtestesítőjét,

Nagy Bódog vármegyei katonai parancs
nok jelenlétében a magyar hadsereg és a 
magyar nép közös lelkiségét, egybeforradá- 
aát ünnepelte Juhász Ernő. — Hámornyik 
Jánosban as együttműködő bajtársat köszön 
tötte, aki a börtöntől sem riadt vissza. Majd 
Zsemlér lakosságát köszöntötte és felhivta, 
hogy a jövőben is a régi lelkesedéssel dol
gozzanak az Istenért a szent hazánkért.

Nagy Bódog ezredes, mint a trianoni ma
gyarság jelenlevő képviselője, elismeréssel 
emlékezett meg Juhász Ernő és a garam
völgyi magyarság kitartásáról és nemzeti el
lenálló erejéről és azokról a nagy magyar 
erőktől, amelyek a magyarokat képessé telték 
arra, hogy a Dunamedence exportéit pontján 
életétüket örökre biztosítani tudták.

A bensőséges ünnepélyt a lövész alakulat 
diszmenete fejezte be.
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A felvidéki irók és kultúrmunkások budapesti 
megbeszélésének határozatai

A kassai Kazinczi Társaság megbeszélésre 
hívta össze azokat, akik a Felvidék kisebb
ségi életében és kulturális mozgalmaiban te
vékenyen résztvettek. A megbeszélésre, amely 
1939. április 1— 2 án volt Budapesten, közel 
hatvanan jöttek el, úgyhogy képviselve volt a 
teljes társadalmi és kulturális élet. A megje
lentek, akiket szorosan egybeforrasztottak a 
kisebbségi elet élményei, egyhangúan kimon
dották, hogy ezentúl is a magyar népet és a 
népi gondolatot fogják szolgálni. Kötelessé
güknek érzik, hogy a népért dolgozzanak, 
mert ez tartotta fenn nemzeti létünket: kisebb
ségi életünkben a nép volt az alapja a ma
gyar törekvésnek és nemzeti megmaradásnak.

A határozatok, amelyeket Narancsik Imre, 
Berecz Kálmán, Bolya Lajos dr. és Vájtok 
Sándor előterjesztései, valamint Pfeiffer Mik
lós dr. írásbeli javaslatai után fogadtak el a 
jelenlévők, nem ölelnek fel minden felvidéki 
kérdést, csupán azokat, amelyek a legidősze
rűbbek és amelyek egv másfélnapos megbe
szélésnek tárgyát képezhették. A megjelentek 
már eleve tiltakoztak az ellen, hogy bármi
féle elszigetelődési szándékkal vádolják őket. 
Nem akarunk a Felvidékből cuprus separatum 
csinálni; a felszabadult terület szerves része 
lehet csupán hazánknak. Meggyőződésünk 
szerint azonban a kisebbségi sors olyan nem
zeti értékeket is kitermelt, amelyekből az 
egész Magyarországnak haszna lehet.

A megbeszélésen résztvett írók és kultúr
munkások a következő határozatokban álla
podtak meg:

1. Kívánatosnak tartjuk a kisebbségi élet
ben kialakult és jó bevált politikai és műve
lődési kereteinek, társadalmi szervezeteinek, 
valamint gazdasági intézményeinek fennmara
dását és továbbfejlődését. Azt a szellemet, 
amely ezeket a kereteket megtöltötte, meg
őrizzük és terjesztjük. Nem ismerünk el szü
letési, vagyoni és osztálykiváltságokat s a 
magyarságnak ezen szerinti tagolását. Minden 
ilyen törekvéssel szemben egységesen és zárt 
sarokban foglalunk állást, mert ezeket káro
saknak és nemzetünket pusztítónak ismertük 
fel.

A jövőben kimélyitjük kapcsolatainkat a 
hasonló gondolkodású anyaországi írókkal, 
kultúrmunkásokkal és a hasonló irányú intéz
ményekkel.

2. Szükségesnek véljük, hogy a Felvidéken 
érvényben volt és bevált művelődési és tár
sadalompolitikai törvények és rendeletek to
vábbra is érvényben maradjanak. (Különösen 
vonatkozik ez : a községi könyvtártörvényekre, 
a művelődési rendezések adó- és illetékmen
teségére, a 10:7-tel átszámilott rádióelőfize
tésre, valamint a társadalombiztosításra stb.)

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a Széchenyi 
Magyar Kultúr egylet zavaratlanul tovább 
dolgozhassék és újabb feladataihoz mérten 
kiépüljön. A SZMKE legyen kultúréletünk át
fogó és irányitó szerve. Munkája végvári 
helyzetünket tartsa szem előtt, vagyis

a) erősítse a nemzeti öntudatot a falvak 
népében ;

b) emelje annak műveltségét és életszínvo
nalát ;

c) építő és védekező munkát fejtsen ki 
nemzeti érdekeink körében:

d) a városokban terjessze és erősítse a 
népi gondolkodást;

a) a népből táplálkozó mozgalmi szerve 
legyen a népi gondolatnak és törek
véseknek.

A SZMKE gondoskodjék hazai szórvány
magyarságunk nemzeti életéről is. Nemzeti 
létünk biztosítására minden szórványon SzMKE- 
fiókot kell létesíteni Feltétlenül szükséges a 

SZMKE működésének gazdasági biztosítása. 
Kérjük a hivatalos köröket, hogy bizonyos 
engedélyek (mozi stb koncessziók) és ked
vezmények nyújtásával tegye lehetővé ennek 
a nemzetépitö munkának a megvalósitását.

4. Tiltakozunk az ellen, hogy a felvidéki 
vármegyék népművelő titkári állásait nem 
felvidéki emberekkel töltötték be. Követeljük 
ennek a kormányrendelet-ellenes intézkedés
nek a visszavonását

Általában tiltakozunk az ellen, hogy a fel
vidéki ügyek intézését reaktivált és nem fel 
vidéki személyekre bízzák. Kérjük annak a 
kormányrendeletnek maradéktalan betartását, 
amely szerint a felvidéki állások betöltésénél 
első sorban a felvidékiek jönnek tekintetbe.

5. A vezetőség népi felfrissítésének egyik 
legfontosabb eszköze az iskola. Figyelemmel 
kisérjük a tanügyeink átszervezésére fordított 
munkát és iskolapolitikánk fejlődését. Kérjük 
az illetékes tényezőket, hogy vegyék figye
lembe következő szempontjainkat:

a) a közép- és felsőiskolákon a tandíj ma
gas, ami elzárja népűnk tehetséges gyerme
kei elől az érvényesülés útját. Meggyőződé
sünk szerint a kiválasztás alapja nem lehet a 
szülők vagyoni helyzete, hanem csupán a 
gyermek tehetsége és iskolai teljesítménye;

b) a polgári iskolai oktatást általánossá, 
ingyenessé és kötelezővé kell tenni, mert ez 
az egyik legjobb eszköz a nép szellemi szín
vonalának az emelésére. A polgári iskolák 
tantervét gyakorlativá kell módosítani. Átme
netileg maradjanak meg a nyolcosztályú ele
mi iskolák ;

c) szükségesnek látjuk a szakiskolák háló
zatának a kiépítését, első sorban a mező
gazdasági szakiskolákét.

6 A kisebbségi tapasztalatok megtanítottak 
bennünket arra, hogy a vidéki kulturgócoknak 
milyen fontos szerepük van a nemzeti öntu
dat erősítésében. A meglevő vidéki kulturgó
coknak tervszerű és céltudatos kiépítése elő
feltétele a magyar kulturélet szükséges de- 
centrálizálásának. Ezt az egészséges folyama
tot önálló intézmények alapítása segítené elő 
(könyvkiadás, sajtó stb. támogatása). Példá
nak említjük, mint a decentralizálás első lépé
sét a.kassai rádió mielőbbi önállósítását. A 
kassai rádió mindhárom nyelvű osztályának 
a vezetését olyan felvidéki kulturmunkásokra 
bízzák, akik résztvettek a kisebbségi élet 
mozgalmaiban és igy ismerik a felvidéki tár
sadalmat.

7. Mivel sajtónk fenntartása egyetemes 
magyar szempontból is fontos, kívánjuk, hogy

a) a Felvidéki Magyar Hírlap is megma
radjon ; mai szellemi és szerkesztőségtechnikai 
viszonyai megváltozzanak;

b) a lap épugy, mint a vidéki sajtónk, 
szellemünk kifejezője legyen. Vidéki sajtónk 
vezetését felvidéki emberekre bízzák ;

c) fokozottabb mértékben foglalkozzék fel
vidéki érdekeinkkel és azok védelmével.

Közvélemény-alakító szerepe miatt szükség 
van az. Uj Szellemre, vagy ehez hasonló lapra. 
Örömmel fogadtuk azt a bejelentést, hogy 
néhány kultúrember áldozatkészségével és tá
mogatásával folyóirat indult meg a felvidéki 
kérdések időszerű tisztázására.

A népi sajtónak nagy jelentősége van a 
nemzeti életünkben, ezért a mostani három 
néplapunk (Barázda, Magyar Vasárnap, Hanza- 
Szövetkezeti Újság) tovább is jelenjék meg.

8. Emberi és nemzeti önérzetünk tiltakozik 
az ellen, hogy a kisebbségi életben és mun
kában résztvett magyarokat másodrendüeknek 
és megbízhatatlanoknak minősítsék. Vissza
utasítjuk az olyan gyanúsításokat, amelyek 

idegen szelleműnek bélyegzik meg legjobb
jaink becsületes kiállását a magyar nép elemi 
jogai mellé.

Természetesnek találjuk, hogy a kisebbség 
élet munkásainak nemzethüségét csakis a 
kisebbségi életben tényleg résztvett magyarok 
bírálhatják felül.

9. A hazai kisebbségek jogait és kötelessé
geit alkotmányos utón kell megállapítani. A 
kisebbségi ügyek rendezésébe vonják be a 
felvidéki magyarság képviselőit és szakembe
reit. Szlovák ügyekben olyanok, akik nem éltek 
a Felvidéken és nemzetségi érzékkel nem 
rendelkeznek, ne szerepeljenek.

Mindezeknek a kérdéseknek a rendezésénél 
a legnagyobb feladat a felvidéki Egyesült 
Pártra vár. Kérésünk az Egyesült Párthoz az, 
hogy

a) fokozottabb mértékben vállalja a felvidéki 
és a népi érdekek védelmét, s erről a mun
kájáról rendszeresen tájékoztassa a magyar 
közvéleményt;

b) egyes határozati pontjainkat, amennyi
ben ez szükséges, parlamenti utón valósítsa 
meg, illetve vigye a magyar közvélemény elé.

A résztvevők kimondották, hogy az értekez
leten kialakult egységes szellemiség mellett 
kitartanak és mindent megtesznek a hatá
rozati pontok megvalósításának érdekében. 
Egységesen, de személyileg, is vállalják ezt a 
munkát és felelősséget s kérik hozzá a ma
gyar közvélemény támogatását.

Budapest, 1939. április hó.

GÖMÖRY JÁNOS, 
az értekezlet elnöke.

LÉVAI SZEMMEL
Tetszik nekünk,

hogy az egészségügyi hatóság gondjába 
igyekszik venni egész,égőnket és életünket. 
Ebből az elgondolásból elrendeli, hogy a 
szennyvizet nem szabid kiönteni az u'cire, 
hanem emésztő gödröt kell ásni sz udvarok
ban és a szennyvizet ott keli elrejteni. Fel
tolakodik a kérdés, hogy egy-lét év múlva 
mennyi dolga lesz itt az orvosoknak egy 
tiluszjarvány leküzdésénél, ha a közismerten 
kis lévai udvarokban az emésztő gödrökből 
a szennyvíz mind a kutakba fog betzivá- 
rogni, magával ragadva a W. C tartalmát is. 
Nam jobb lenne az általáuos csatornázásról 
kiadni valamelyes rendelkezést ?

*
Nem tetszik nekünk,

hogy a lakásadó kivetését régi sablonok 
alapján kivánja megoldani az illetékes ható
ság. A bürokrácia csak a maga könnyebb
ségét nézi, de nem az ügy legjobb meg
oldásának lehetőségét keresi. A hatóság 
asblonossn értékeli fel a bázbéradó alá eső 
helyiségek bérértékét és aszerint akarja ki
vetni az adót. Pedig azt kellene nézni, hogy 
vájjon valójában mit fizetnek a bérlők a la
kásért? A hatóság hiába állapította meg az 
adó alá esett lakás értékmagasságát, ha ezt 
az értéket a háztulajdonos a lakóktól nem 
kaphatja meg és ha azt nem akarja, hogy a 
lakás üresen álljon, akkor olcsón adja ki. És 
még egyet I Az egyes osztályok keretén be
lül alosztályokat is felkeltene állítani. Téve
dés ugyanis az, hogy egy utcában minden 
lakás egyenértékű. Bizonyára nagyon sok 
függ attól, hogy az adóköteles lakás egy 
hosszú utca melyik végén áll?! Jó lesz 
efelett gondolkozni és az általános sablon 
helyébe egyéni megállapításokat vezetni be. 
Pl. I. osztály a), b), c). II. osztály a), b), c). 
Nemde ez lenne az igazság ? I

Magyar munkába, magyar munkást! —Magyar munkaadó!

Elsősorban olyan egyéneket alkalmazz, akik vállalták a magyar kisebbségi sorsot 111



BARS 5

Léva és utcapora
(C.) A B'rs utolsó számában panaszkodik 

egy régi olvasója a gyári füllökre. Ez báto
rított fe1, hogy enné! súlyosabb egészségügyi 
visszásság, az utcrpor miatt panaszkodjam 
én. I letékes helyen talán nem tudják, hogy 
nekü ik nyomorul adófizetőknek nap nap 
után, reggeltől estig, mennyi port kell egész 
ségünk hátrányá ra a lírai utcákon nyelnünk 
Példáu', az én utcám makadám úttestét ren
desen pár cnliméternyi porréteg takarja, 
mely már egy bicikli végig rohanására fel
kerekedik, de melyet az autók s a szél sűrű 
felhőkben verik fel, melyek a házsorok közé 
szorulva az utcát végesvégig úgy megtő'tik, 
hogy húsz lépésnyire sem láthatni benne. 
Igaz, hogy néhanapján magjaién féltucat 
utcaseprő is, többnyire reggel fél 8 és 9 éra 
között, mikor a sok újtelepi gyermek az ut
cámon végig hemzseg ez iskola felé s a 
lakások ablakai szellőzésre nyitnak. Az a 
féltucat ember seprőivel az u'ca kocsiuttes 
tén jobbra balra készéivé a por legnagyobb 
részét felveri a ievegőbe, nagy részét ott 
hagyja, ahol eddig volt és csak igen kié 
részét kaparja rakásba. Hogy mér most 
abból a rengeteg felvert porból mennyi jut 
az olyankor arra járók s a lakásokban tar
tózkodók tüdejébe, azt nem állapíthatom meg, 
annyi azonban bizonyos, hogy e’ég okot 
szolgáltathat az illetékes szakközegeknek 
meditálásra.

A városnak van öntözője, mely a múlt 
években a mi utcánkat is rendszeresen öntör.- 
gette reggel ás dé'után, most azonban már 
napok óta Iccso'gatja áldásos bőséggel csak 
a kövezett és aszfaltos főu vonalát, mely 
nem szolgáltat port pólló anyagot alapjából, 
mint a makadlmos mellék u'cák, pedig 
ezek még annak a fölösleg víznek ia hálásan 
örülnének, mely a most a járda szélén kis 
patakok alakjában süt a csatorna aknái felé 
rendeltetését e tévesztve, hiába. Hát — kér
dem, — nem lett volna e célszerűbb, hogy 
ezt a pazar vizfölösleget valamelyik porral 
fedett makadámos u testnek juttatták volna I 
és nem volna-e fontosabb inkább a forgal
mas melléku cík rendszeres öntözése, mint 
az aszfaltos úttestek túlságos öntözésével 
való parádézás?

Előőrsön...
írja: LÉVAI.

A pozionyi rádió féktelen magysrgyűlölete, 
a hatudozásban határokat nem ismer. Egyik 
hazugságát a másikkal csapja agyoo. Egyet 
en műsoron belül képes annyira be’emsle- 

gedni a kditásba, hogy a megkinro’t és ál
lásaikból csendőrizuronnyal kivert szlovákok 
patakokban folyó véréről beszél, mig néhány 
perc múlva azon siránkozik, hogy mint a. 
statisztika is mutatja, itt ná’unk h:rmondónak 
ia alig maradt már szlovák.

Hát ebben az állításában van valami igaz
ság I Igen, hírmondónak is alig maradt, mert 
gerinctelenül csaknem miadannyian megta
gadták nemzetiségüket. Városunk hivatalai
nak tisztviselőkére egy évvel ezelőtt, 2-3 
gerinces magyar kivételével, mind ciehszlo- 
váknak vallotta megát; a novemberi nép
számláláskor ugyanezek az urak egyszerre 
magyarokká vedlettek s alig maradt belőlük
2-3  gericcsea szlovák. Kényszeritette valaki 
özeket az urakat erre ? Sarki 1 Van o szük
ségünk nekünk oly jellemekre, akik máról 
holnapra ügy váltogatják a nemzetiségüket, 
mint mások az ingüket? Egy más történe mi 
pillanatban ezek épp o'y könnyen ismét 
viaazavedlenénck, vagy szükséghez mért más 
nemzetiségűvé alakulnának, ahonnét több 
haszonra volna kilátás.

Egyáltalán nincs reászotulva az a 10 mil
lió magyar, hogy azzal a néhány ezer ál
magyarral szaporítja a számát 1 Ezerszer 
többet ér nekünk halárvidékieknek rgy oly 
gerinces szlovák, aki egyetért a szentiatváni 
birodalmi gondolat népeket, nemzoleket ösz- 
szeforrasztó európai szükségszerűségével, 
mint oly felemás magyarok százai, akik asze
rint válogatják a köpönyegeiket, ahannét * 
szél fuj I

Milyen érdekes lenne rekonstruálni a ta
valyi, vagy néhány év előtti májú) e'sojei 
mBrxleta felvoulásokat; ds rok jó! ismert s 
jelenleg is fontos helyeket betöltő közéleti 
szeméíyiiégttnk ha’adna a vörös lobogó 
alatt.

»

Nim történt semmi, csak rgy honfitársunk 
mögött csapódott be az élőhalottak krip
ta ajtaja . . .

Egyszerű, szürke, fiatal magyar volt, nem 
tegnapi újdonsült magyar, hanem magyar 
azokból, akik merték vállalni a kisebbségi 
sors kilátástelan késetű kenyerét, oem ta
gadták meg nemzetiségüket és magyar isko
lákat végeztek. Magyar iskolákat itt, Láván 
akkor, amikor az csak lenézés és kö2Utálat 
tárgya volt sokszor nemcsak idegenek, ha
nem egyes fajtestvéreink szemei előtt is. 
Magyar iskolával vágott neki az életnek, bi
zolt a demokratikus igazságban, nem hitte, 
hogy ennek az éremnek is lehet két o'dsls. 
Visszautasított, széttépett és arcba vágott 
kérvények kísérték e'heíyezkedési kísérletei
nek minden lépését. A legdurvább murkibs 
sem kellett már, mert óriási volt a bűne, 
nem akarta megtagadni a fajtáját I A siker
telenségek sorozata fiatalon felőrölte ideg
rendszerét és elméje elborult.

A tudomány nagy mester, kigyógyitotlák 
« mini friss fiatal magyart érte a novemberi 
felszabadu'áa.

E’őre I Miénk a jövő-kiáltással indu't egy 
szebb holnap elé, de ismét csalódott I Ast 
hitte, hogy uj emberek, testvérek fogják fo
gadni s c.aknem mindenütt ugyanazok vág
ták be orra előtt ez ajtót, akik azelőtt sze
mébe vágták magyar bizonyítványát.

Peregtek a hónapok reménytelenül, a cssh 
szlovák érdemeik folytán elért befolyásos 
helyen maradt, á magyarrá vedlett csehszlo
vákok protekciója révén szépecskén csaknem 
mind elhelyezkedtek azok • fiatalok, akik 
schi msgysr iskolát nem jártak, erek ő és 
sorstársai maradtak ismét árván, eredmény
telenül kilincselgetve állás után. A kudarc 
ismét összetörte fiatalon kifáradt idegrend
szerét s mikor végre mégis állásba került, ő 
az eddig félredobott, megtiport, lenézett ma
gyar, már késő volt; felmérhetetlen öröme 
telj’iea összeroppantotta fiatalon megkínzott 
leiké', elméje végleg elbotult.

Nem történt semmi, csak egy honfitár
sunk mögött csapódott be az élő halottak 
kripta-ajtaja. . . .

Vájjon kötelesek vagyunk e ezt szemreb
benés nélkül tudomásulvenni és szabad e 
mellette szó nélkül elhaladni ? Akkor, ami
kor bűnleien véreink százait dobja a fékte
len msgyargyülölet nspról-napra a határra, 
mi felelős állásokban tűrjük azokat, akik 20 
éven át mást sem csináltak, mint lábbal ti
porták összes nemzeti ideáljainkat és min
den rendelkezésükre álló hatalmi eszköze
ikkel sz itt élő magyarság kiirtásán dol
goztak I

A Felvidék elválaszthatatlanul összeferrt 
egység az anyaországgal s így lehetetlen, 
hogy míg egyesek itt magyart pusztító köz
életi szereplésükért elért kiváltságaik gyümöl
cseit nyugodtan tovább élvezik s megakadá 
lyozzák uj megbízható magyar erők sorom
póba állítását, addig néhány kilométerrel 
délebbre egy másik hon itarsunk csak azért, 
mert talán kissé élesebben, de jóindulatú 
magyar fajszeretetböl fel merte tárni, egy 
amúgy is reformok alatt álló közügyünk hi
báit bőriöutöltelékké válik. S vájjon egy igy 
csalódott, erkölcsileg és anyagilag tönkretett, 
amúgy is törékeny léleknek sok kell e ahhoz, 
hogy mögötte is örökre becsapódjon az élő
halottak kripta-ajtaja ?

Magyarok I O.y kevesen vigyünk, hogy 
még az apagyilkoinak is meg kellene bo- 
csájtanunk, csakhogy soraink ne fogyatkoz
zanak 1 Es ha valamikor úgy, ma kétszere
sen van szükségünk mieden á'dozntraképes, 
igaz magytrokra I Ezeket nem elgácciolni, 
hanem minden igyekezetünkkel felemelni, a 
legelemibb hazatiui kötelességünk I

KOLONFÉLÉK^J

— A HONSZ ALAKULÓ GYŰLÉSE. Va
sárnap alakult a HONSz lévsi városi és já
rási szerverete szép ünnepélyes külsőségek 
között. A magyar Hiszekegy elmondása után 
Jánosa Jenő cioportetnök nyitotta meg a 
gyűlést. M klóssy Béla ügyvezető igazgató 
ismertette a HONSz szociális munkásságát, 
amely sok emberen segitert. Ezután a köz
gyűlés kimondta a HONSz lévai és járási 
csoportjának megalabu'ását. Majd megvá
lasztották az elnökségei. A HONSz érdeké
ben kifejtett működésükért díszelnökökiré vá
lasztották meg Koczor Gyula főispánt, báró 
Msjthínyi Lósz’ó f rlrőházi tagot, Sáska Dá- 
zső alitpánt, Nigy Bódog ezredes, várme
gyei katonai parancsnokot. Schubert Tódor 
kormányfötanácsost, dr Nagy Béla várme
gyei főügyészt, Mailálh László főszolgabírót, 
vitéz Berlhóty Dezső rendőrkapitányt, vitéz 
Parczel Iitrán rendörfe ügyelőt és gróf RS- 
vay litvánt Srékely Ferenc országos főtit
kár hatásos heszéde után Nagy ezredes szó
lalt fel és nagyhatású beszédben vázolta a 
hadirokkantak küzdelmeit éa érdemeit és ki
fejtette, hogy a badirokkantak nála mindég 
megértésre fognak találni. Jánosa Jenő elnök 
ezután a megválasztott vezetőség nevében 
megköszönte a bizalmat és indítványára a 
közgyűlés hódoló táviratot intézett a Kor
mányzó ür ö'őméllóságántk és táviratilag 
üdvözölte gr. Teleki miniszterelnököt, Bartha 
honvédelmi és J.ross felvidéki minisztert, 
valamint vitéz dr. árvátfalvi Nagy Istvánt, a 
HONSz országos elnökét. A lélekemelő gyű
lés a Himnusszal fejeződött be.

— KINEVEZÉS. Kisvarsányi Fialka Géza 
őrnagyot, a 'évii járás testnevelési előadóját 
alezredessé nevezték ki. Az előléptetés álta
lános örömei kiltett a leventék körében ii, akik 
az íbzredesben szerető atyai barátjukat tisz
telik.

— A .LÉVAI ÖREGDIÁKOK SZÖVET
SÉGE" nevében kérem a Léván lakó tago
kat, hogy május 8 án d. u. 2 órakor — a 
.nagy találkozó" előkéizű óteinek megbeszé
lése céljából — az állami elemi iskola he
lyiségében megjelenni szíveskedjenek. (Ko- 
rentsy )

— A LÉVAI DALÁRDA NAGY SIKERE. 
A felvidéki magyar kulturéletben a Lévai 
Dalárda mindig az élen menetelt. Léva ma
gyarsága büszke erre az egyesületre, amely 
húsz éven át ennek a városnak a lelkét 
tárta ki. a magyar Léva magyar lelke élt a 
Dalárdában és mi lévai magyarok mindig ott 
voltunk a Ssent Cecília lobogója nyomában. 
Öröm nekünk az, hogy a Lévai Dalárdát 
Magyarország tóvárosi is meghivtt. Az a 
nép jelentkezett • fórumon, amely a húsz 
keserves esztendőben életet öntött a felvidéki 
magyar szellemiségbe. A lévai magyar lélek 
messzire és magasan csillogott ■ kisebbségi 
élet keretében. A Lévai Dalárda is élesztette 
szivünkben ■ magyar tüzet, a Magyar Fel
támadás szent reménységét. Örülünk innak, 
hogy ezt Budapesten is észrevették és a 
mai magyar élet ia tudomásul fogja venni 
azt, hogy a magyar elitben mit jelentenek 
■ Dalárdák. A Lévai Dalárdát Magyarország 
már ia szeretetébe fogadta, erre a mi szi
vünk is kinyílik éa azeretettel köszönti az 
összes magyar dalosokat I

— ÉRTESÍTEM A NYILVÁNOS SZÓ
RAKOZÓHELYEK TULAJDONOSAIT, hogy 
helyiségeikben az automata billiárd aiztalok 
felál itiiss a 184 300—1935 B M. rendelet 
értelmében előzetes rendőrhatósági engedély
hez van kötve. Fsihivom ezért azokat a ven
déglősöket, korcsmárosokat és nyilvános szó
rakozóhelyek tulajdonosait, akik üzletükkel 
összefüggő helyiségeikben automata billiárd 
asztalokat ál iiottak fel és tirtanak üzemben, 
hogy sz engedély iránti kérelmüket 1939. 
május hó 15 ig hatóságomnál terjesszék elő, 
mert az engedély nélkül üzembe tartók ellen 
rendőri büntető eljárást indítok. Léva, 1939. 
április 30. A rendőrkapitányság vezetője: 
vitéz Berthóty m. kir. rendőrkapitány.
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— NÉVMAGYAROSÍTÁS Dr W.csek Fé
rccé lévai ügyvéd és litván fir, nevét bel
ügyminiszteri engedéllyel Vajtára változtatta.

— PÁLYÁZAT KATONAI SZÁLLÍTÁSRA. 
A lévai zászlóalj közétkezéai bizottsága ver
senytárgyalást hirdet hús és élelmicikkek 
szál itóslrs. Bővebb tudnivalókat a laktanyá
ban éa a hivataoa helyeken kifüggesztett 
hirdetmény nyújt, amely a Bars kiadóhiva
talában is megtekinthető.

— A .MAGYAR A MAGYARÉRT" kö
szönettel nyugtázza a lévai járási közműve
lődési egyesület adományát: 1 könyvszekrény 
és 5 drb. ifj. könyvet a kórház számára és 
Widder Jenő által adományozott magyar 
ruhát.

— GYÁSZHIR. Bucsek Mária életének 41. évé
ben f. hó 4-én elhunyt. A rokonszenves és áldo- 
zatosszivű lányban Zvara Mihály sógornőjét gyá
szolja. — Kosztolányi Zsigmondné sz. Kaizer Ottilia, 
kántortanitó özvegye, életének 81. évében elhunyt. 
A megboldogultban özv. Schmidberger Jánosné 
nővérét gyászolja.

— A HELYI PÁLYÁZÓK ELŐNYE. Az iparügyi 
minisztérium rendeletet adott ki, amelyben hang
súlyozza, hogy vidéki közszállitásoknál és közmun
káknál lehetően a helybeli vállalkozók ajánlata 
veendő f gyelembe. Gyakran előfordul ugyanis, hogy 
a kiíró hatóság, még nem lényeges árkülönbség 
esetén is, mellőzi a helybeli iparos ajánlatát és fő
városi vállalkozókat biz meg a munka kivitelezé
sével. Ez az eljárás arra vezet, hogy a helybeli 
iparosok a közmunkákból aránytalanul kis mérték
ben részesülnek, viszont a telepüktől nagyobb tá
volságban végrehajtandó közszállitás vállalására, az 
azzal kapcsolatos költség miatt, nem tudnak ver
senyképes ajánlatot tenni A közszállitási szabály
zat is előírja, hogy megfelelő minőség és nem lé
nyeges árkülönbözet esetén elsősorban a helyi vál
lalkozók ajánlatát kell figyelembe venni. Egyben 
lehetőséget biztosit arra is, hogy bizonyos feltéte
lek mellett területileg korlátozott nyilvános verseny
tárgyalásokat hirdessen a kiíró hatóság A minisz
térium szükségesnek látja, hogy a vidéki iparos
társadalom gazdasági megerősítése érdekeben a 
közhatóságok a jövőben a közszállitási szabályzat 
elő'rásait pontosan 'ártsák be.

— A BUDAPESTI ORSZÁGOS MAGYAR 
KERESKEDELMI EGYESÜLÉS (OMKE) m. 
hó 30 iki XXXV. évi közgyűlésén, a magyar 
kereskedelem országot seregszemléjén 20 év 
óta először vettek részt ismét a visszacsatolt 
magyar Felvidék kereskedői. A Lévai Keres
kedelmi Csarnok részéről a város kereske
delme és érdekképviseleti élete vezető egyé
niségei is felvonu tak a közgyűlésre soktagu 
ktlldöttaég kíséretében, hogy megjelenésükkel 
dokumentálják az OMKE zászlójához való 
csatlakozásuk jelentőségét. A közgyűlés töb
bek között elhatározta az e'nökségnek a 
Felvidék kereskedelmének vezetőivel való 
kiegészítését is. Városunk kereskedelmének 
közszeretetben álló kiváló reprezenlását, Kern 
Oszkárt, aki az elmúlt nehéz időkben ia de
rekasan szolgálta Léva magyar kereskedel
mének Ügyét és vezette annak irányítását, 
a közgyűlés egyhangujelkesedéssel az OMKE 
országos központi alelnökévé választotta.

— KÖZSÉGI NÉPKÖNYVTÁRAK ÁT
RENDEZÉSE A Községi Közöny jelentése 
szerint ■ vallás- és közoktatásügyi miniszter 
intézkedésére rövidesen átrendezik a vissza
csatolt községek népkönyvtárait. A helyi 
népművelési bizottságoknak két jegyzéket kell 
készíteniük a könyvtárak anyigáról. Az egyik 
jegyzékbe fel kell venni a népművelési célra 
megfelelő és nemzeti szempontból kifogás alá 
nem eső könyveket, a másikba a kiselejte
zendő müveket A mutatkozó hiányt a mi
nisztérium uj könyvadományozásokkal fogja 
kiegyenlíteni. A könyvtárak máris sok uj 
könyvet kaptak az utolsó húsz év magyar 
irodalmának legjavából s minden remény 
megvan arra, hogy a fontos hivatást teljesítő 
népkönyvtárak a visszacsatolt területeken 
kellő színvonalra kerülnek.

— PÓZBA ORSZÁGZASZLÓT KAPOTT. 
Pózba köziég elöljárósága meleg hálával kö
szönte meg a Békásmegyer közönsége által 
nekik küldött országzászlót, egyben átiratá
ban azt üzente, hogy az országzászló költ
ségeinek összegyűjtésénél kiváló szerepet 
vitt békásmegyeri polgárok nevét Pózba köz
ség krónikájában megörökíti.

- BARÁTI LÁTOGATÁSOK. A pestszentimrei 
polgári iskola látogat el ma Lévára, hogy megte
kintse ősi felvidéki magyar városunkat. A pest
szentimrei polgári iskola a felszabadulás pillanatá
tól kezdve szeretettel fordult Léva fele s számos 
könyvet és himzett zászlót küldött. Most a lévai 
áll. polgári iskola meghívta és 2 napig vendégül 
látja testvérintézetét. A vendégek ma, a 12 órás 
vonattal érkeznek Lévára — Ugyancsak ma délben 
érkezik Lévára a bpesti Fotoélet által vezetett ki
ránduló társaság, amely az országzászlót is meg
koszorúzza. Minden amatőrfényképész ott legyen,
mert képcsere is lesz.
- KI AKAR PÉNZÜGYŐR LENNI? A Budapesti 

Közlöny 1939. május 2-án megjelent 98 száma közli, 
hogy Ó30 pénzügyőri vigyázoi állás kerül betöltésre. 
Felvétetnek ep, egeszseges, megfelelő szellemi ké
pességű, magyarul kifogástalanul tudó nőtlen vagy 
gyermektelen özvegyek, legalább IV. középiskolai 
végzettséggel, 1914-1919. évfolyamból születésűek, 
illetve az igazolványosok 37 éves korig, a hadirok
kantak, vitézek es tűzharcosok 45 eves korig. A 
pályázatok legkésőbb f. évi május hó 31-ig nyúj
tandók be. A „M. kir. pénzügyőri altiszti iskola 
parancsnoké-hoz, Budapest X. Újhegyi ut 14. sz. 
Részletes tájékoztatást a B. K. említett számában 
közzétett 65-1939. sz. hirdetmény nyújt.
- KÉPZŐMŰVÉSZETÜNK KULTURÁLIS JE

LENTŐSÉGE. Hogyan létesülhetne Léván garam
völgyi képzőművészet ? Irta : Gaál Dezső festőművész 
tanár (a „müncheni Hungária" dominusza). Meglá
togattam R.manóczy Géza kartársam gyüjtemenyes 
képkiállitását a lévai vármegyeháza dísztermében 
és a magam részéről is örömmel állapítottam meg, 
hogy Rimanöczy alkotó művész ember, aki ezen
kívül innen közülünk való. Művészi témái mégis 
legnagyobb részt budapesti vonatkozásunk. Van 
azonban néhány szép aquarellje, amely Léván ké
szül, sőt csendélete is de — panasza is van a 
lévai közöny miatt. Minden nemzetnek az igazi 
értékét nemzeti vonatkozású tudománya és művé
szete adja meg. És valamely szép csak úgy szá
míthat más nemzetek előtt is értékelésre, ha a kul
túra eme két piliérkövében eredményeket tud elérni. 
Ezek nélkül minden egyéb produkciónk csak látszat 
csupán. Vagyis szervei, a nemzeti életet fenntartó 
elemek nélkül nem lehet beszélni nemzeti kultúráról. 
A képzőművészetnek is meg van a maga nemzeti 
vonatkozású jelentősége. Mert ahol a kultúrának 
ezen ága szépen fejlődik, e jelenség azt mutatja, 
hogy az emberek látják, észreveszik a szépet. 
Igyekeznek megbecsülni nemzeti vonatkozású alko
tásainkat. S a lelki szegénységnek el sem tudom 
nagyobb fokát képzelni, mint amikor teljesen érzé
ketlenül megy el a természet szépségei mellett. Már 
pedig képzőművészeti kultúra nélkül észre venni, 
meglátni a természetben . mindazt ami szép — tel
jesen lehetetlen. Pauler Ákos az „Esztétika Prob
lémái között említi föl a természet szépségével 
kapcsolatosan, hogy a „művészi alkotás nem azért 
szép, mert a természetet utánozza, hanem a ter
mészet azért szép, mert a műalkotás mintájára 
fogható fel. Ennek tehát természetes következmenye 
az, hogy aránylag fejlett kultúra szükséges a ter
mészeti szépségeink méltánylására és elismeré
sére, ami alsóbb művelődési fokon álló népeknél 
vagy egyéneknél nem jelentkezik. A képzőművészét 
kultur népeknél tehát nem luxus, de természetes 
lelki szükséglet. Tudom, sokan azzal igyekeznek 
kibújni a képzőművészet pártolása alól, hogy sajnos 
ma az ilyen dolgokra nincsen pénzünk. Szeretjük a 
szépet, de megvenni nincsen módunkban. Erre vo
natkozólag az az észrevételem, hogy sok úgyneve
zett intelligens családnál megfordultam életemben, 
de az ujjaimon össze tudnám számlálni azokat a 
családokat, ahol a falakon a tucat-munkák, giccsek 
helyett műalkotások, eredeti munkák szerepeltek. 
És ezen nem is lehet csodálkozni, mert közönsé
günk legnagyobb része sajnos, csak úgy ismeri a 
képzőművészetet, ha a házaló ügynök felkeresi ócs
kaságaival s akkor jó üzlet reményében — „hiszen 
a keret is megér annyit" — vásárol olyan dolgokat, 
amiket egészen bizonyos, hogy nem vott volna meg, 
ha látogatna nívós festészeti tárlatokat. Mert kik 
csinálják az ócska másolatokat?! Rendszerint köny- 
nyü erkölcsű, komolyabb munkára képtelen, magu
kat feltétlenül művészeknek nevező egyének. Olyan 
kettétörött exisztenciák, festőnapszámosok. Amilyen 
bűn az ócska, hamis másolatokat megvenni, éppen 
annyira nemcsak egyéni, de nemzeti kötelesség kul
túránkkal szemben az olyan művészet pártolása, 
amely a magasabb esztétikum felé törekszik. Ez a 
szellem viszi ugyanis előbbre képzőművészeti kul
túránkat. Rimanöczy aquarelljei a legszerényebb 
tehetségű, de jóizlésü emberek igényeit elégítik ki. 
Egy-egy aquarellje: 15—20 — P. Általános szokás 
az, hogy a magyar intelligens családoknál a szép
íróktól rendszerint értékes könyvtárakat találunk. 
Csodálatos, hogy ugyan ezeken a helyeken a szép- 
müveszetnek rendszerint silány alkotásai vannak. 
Úgy látom, hibás ebben elsősorban iskolai nevelé
sünk. Gimnáziumaink nem egyebek, mint dectináló 
iskolák, ahol számba veszik még a magyar nyelvi t, 
történelmet és a természettudományokat. A rajz
oktatás megszégyenítő mostoha bánásmódban ré
szesül, pedig jelentőség nagyobb megbecsülést ér
demelne A sok latin-tanulás a rómaiak műveltsé
gén alapszik Róma pedig tudjuk, a görögöktől vette 
műveltségét. A görög hon a művészetek hazája volt 
s nagy súlyt helyezett a művészetek nevelésére. 
Plamphylos görög festő 10 évnél kisebb időre je- 
enlkezőket fel sem vett iskolájába. Léva közönsé
gének azzal a kitüntetésével, hogy városa megyei 
város lett, bizonyos kulturköklezettségei vannak. 
Lévának ugyanis a Garamvölgye kultárális köz
pontjává kell fejlődnie, amelyet méltóképpen kell 

majd betöltenie. A garamvölgyi képzőművésze; 
kultúra pedig csak úgy fejlődhetik ki, ha annak 
kifejlődését a központ igényei szükségessé teszik 
Ennek pedig első feltétele, hogy Léva város kultur 
közönségé tanúsítson érdeklődést olyan irányban 
ami egy localis képzőművészeti kultúra fejlődését 
elő fogja mozdítani. — A tél folyamán jómagán 
is szándékozom bemutatkozni Léva város közön 
sége előtt olaj, aquarell képeimmel; tus, ceruza < 
szénrajzaimmal; fa- és linóleum-metszeteimmel * 
az eddig megjelent irodalmi munkáim illusztrációi
val. (Szívesen venném, ha volnának olyanok, akik 
ezt megelőzően megtisztelnének portré megrendel 
seikkel) Kiállításomon nemcsak olaj portrékkal, d 
gipsz és bronz-fejekkel is szándékozom bemutat 
kozni Remélem, hogy úgy Rimanöczy, valamim 
szerény magam áldozatos törekvéseit Léva váro« 
müértő közönsége megértő szeretettel fogja felka
rol >i. - Rimanöczy kiállítása ma, vasárnap zárul be
- A CS. ÉS, KIR. MAGYAR TÁBOR' 

VADÁSZZÁSZLÓALJAK volt tagjai ez évi 
seregszemléjüket május hó 7-én, vasárnap 12 
óra 30 perc kezdettel Budapesten, XIV 
Állatkerti ut 26 szám alatt GUNDEL féle 
vendéglőjében tartják. Vadászebed ára 1.— 
pengő. Részvéttel bejelentendő Lónai Richárd 
bajtársnál Budapest, V., Katona József-utca 
33/b. Féláru vásári vasútjegy.
- SZLOVÁKIÁB A UTAZÓK VÍZUMA. A po
zsonyi Országos Hivatal elnöksége 23468 1939. 
sz. a. következő körrendeletét bocsájtotta ki 
a szlovákiai rendőrhatóságokhoz : „Te» 
tel arra, hogy Budapesten nincs még szlov 
kiai külképviselet, gondoskodni kell a Szlov 
kiába utazók vízumáról. Minden Szlovákiába 
utazó a határon a legudvariasabban kezelendő, 
atnenyiben Szlovákia valamely fürdötelepére 
utazik és különösen akkor, ha az illető utas 
bamutatja a Tátrai Fürdők Irodájának Buda
pest, Vigadó ti. 4. igazolását, hogy Szlovákia 
valamely fürdőtelepére utazik. Ezen utasoknak 
minden nehézség nélkül kell a határközegek
nek az utólagos vízumra váló utasítást meg
adni és az utólagos vízumot vagy a határon, 
vagy a kompetens járási hivataloknál a rend
őrigazgatóságoknál lehet megkapni. Az útle
vélen és a Tátrai Füedők Irodájának igazolá
sán kívül fel kell mulatni az utasnak a nyug
tát, amely igazolja, hogy fedezetet tett le va 
lamely szlovákiai fürdőben való lakásra és 
gyógykezelésre. Ezeu határozat viszavonásig 
érvényes.*

Gyászköszönet.
Az elhunyt Szabó Dániel gyászoló családja hálás 

köszönetét fejezi ki Léva városának és az Egyesült 
Magyar Pártnak részvétéért.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
Születések. Skorecz István Lupták Zsuzsanna 

leánya Ilona — Bób László Valovics Eszter fia 
László — Foerster Iván Tóth Piroska leánya Ildikó 
Ida Julianna — Machay Cirill Sztolár Gábrielta 
fia Tibor Gábor.

Házasságok. Kéri János rkat. Gregor Anna rkat.
Halálesetek. Zahradnik Dánielné sz. Kosztolányi 

Ilona 36 éves — Lelkes Kálmánná sz. Nagy Teréz 
22 éves — özv. Novotny Ferencné sz. Sztravka 
Mária 69 éves — Vaskovics Béla 77 éves — özv. 
Kosztolányi Zsigmondné sz Kaizer Ottil a 80 éves 
— Báli Magdolna 6 éves.

A szinház heti műsora:
Vasárnap délután fél 4 órakor: Tatárjárás operett. 
Vasárnap este : Ezredes kisasszony, operett. 
Hétfőn este: Kávé habbal, operett.
Kedden délután 3 és fél 6 órai kezdettel Fővá

rosi gyermekmüvészek vendégjátéka helyárakkal. 
(Sutyi) Adám Klári személyes felléptével.

Kedden este : Mezei pacsirta, operett.
Szerdán este : Nincsenek véletlenek, vígjáték. 
Csütörtökön este: Ide gyere rózsám, operett.

Fővárosi gyermekmüvészek 
egy napos vendégjátéka.

(Sutyi) Ádám Klári, az országosan Ismert kis 
filmprimadonna személyes felléptével kedden dél
után 3 és fél 6 órai kezdettel fővárosi gyermek
müvészek játszanak a lévai városi színházban. 
Filléres helyárak I Ilyen még nem volt 1 Felnőttnek, 
gyermeknek tiszta öröm az előadás megtekintése.
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— KÉT UJ MAGYAR KÖNYV. A magyar 
irodalom mind szélesebb árral növekszik és 
ez a müvéazi sodrát mind értékesebb müve
ket hoz felszínre a magyar irodalom nagy 
műhelyéből. Dékány András .Tátrai tüzek" 
cimü elbeszélő kötete a fenyvesek hazájáról 
szól és oly remek színekkel festi a felvidéki 
életet, hogy méltán állíthatjuk Knut Himsun 
irásmüvészete mellé. Dákány András a béke
beli felvidéki életet festi, hiszen még háború 
előtt elszakadt a ku-ucok földjéről s éppen 
ezért nem is ismerheti a kisebbségi életet. 
De nem is ez a fontos a „Tátrai tüzek“-ben, 
hanem a háttér, a környezet, amely körül
veszi az embereket és a történéseket. Hiszen 
a havasokon .ezüst éa tompa kékség, meg 
rubintos csillogás, minden gyémánt, minden 
kő és jégplató valóságos gyémántbirodalomu 
— nemcsak Dékány András művészete sze
rint ia, hanem a valóság törvényazerüségéből 
is. Dékány András nemcsak a havasok köl
tője, hanem meleg lírája végig ömlik a he
gyek árnyékolt völgyein is és a régi, béke
beli felvidéki életről oly képeket kapunk, 
amelyek gyermekkorunk édes emlékeit ki
mondhatatlanul szépen meggazdsgitják. — 
Egy másik könyvről is beszélnünk kell, vi
téz Somogyváry G,u’« .A város meg a sár
kány0 cimü regényérő1. Gyu!a diáknak ver
seit már régen íamerjüz, hiszen ezek a ver
sek óriási lélekzettel emeltek ki bennünket, 
felvidékieket is húsz éven keresztül a kisebb
ségi ingoványból s mint egy mentődeszkába 
kapaszkod unk az erőtől és önérzettől har
sogó ritmusokba. És hogyan szeretjük a „Vi
rágzik a mandulafa" cimü regényét, mely
ben a magyar katonának állít örök emléket 
az erő>, bátor, igazi férfiérzéi világábó'. A 
sok ptcifista szólamtól teletűzdel európai 
háborús-irodalomból mint egy hősi eposz 
emelkedik ki ez a regény. „A város meg a 
sárkány" cimü regénye Sopron hősi korsza
kában játszódik le; besenyők, burgerek, vá
moslegények, kapások éa kövező ijjászok for
gatták a kardot s jij vo’t annak, aki a vá
rost megmerte támadni Somogyváry bőséges 
mesé őkedve ellenállhatatlanul magával ra
gadja az olvasót. D) az egész regényben ott 
van a költő, aki a regény szerkezetét mesteri 
kezekkel és léiekzetállitón építette fel, drámai 
jelenetek egész sorába. Vitéz Somogyváry 
ezzel a kötettel csak gazdagította a magyar 
irodalom irásmüvészetét. (K L )

— KEDVEZMÉNYES UTAZÁS. A msgyar 
kir. államvaautak lévai vonalfőnöksége közli 
■ T. utazó kOzónséggel, hogy a kereskedelem 
és kőz.ekedésügyi miniszter az alábbi 41— 
50 km. távolságra lévő viszonylatokra is ki
terjesztette a díjszabásban .gócponti menet
térti jegyinek nevezett 33 százalékos ked
vezményű jegyeket: Kőhidgyarmatról Lévára, 
Kéménd-öl Lévára, Ipo’yszakállosról Lávára, 
Ipolypásztóról Lávára ; Németdiószegröl Ér
sekújvárra, Nemeakosutról Érsekújvárra. Gt- 
lántárOl Énökujvárra. Vágfarkaadról Érsek
újvárra, Zsgárdról Érsekújvárra. Az itt tel
sorolt viszonylatokban csak Lávára és Érsek
újvárra vehető ezen kedvezményes menet
térti jegy igénybe, ellenirányba nem. A ked
vezményes menettérti jegy ára 2. osztályban 
4.40 P, a J. osztályban 3 P. Érvénytartama 
2 nap, elsi napsak a jegyváltás napja szá
mit. Ezeklel a jegyekkel az utazást megsza
kítani netr szabad.

— MAGYARNAK SZÜLETTEM A nacio
nalizmus annyira elfajult Európában, hogy 
sok embtr már nincs tisztában azzal sem, 
hogy miyen nemzetiségű, vagy ha tudja is 
és matyar nemzetiségűnek vallja magát, 
mégis öröklött, nem magyar családi neve 
által >ly idegen nemzet tart reá igényt, mely
hez temmiféle néven nevezendő kötelékek 
nem Űzik, csupán az, hogy német, vagy 
szlát hangzású neve van, de születésénél, 
név ítélésénél és megélhetésénél fogva ma- 
gyrnak vallja magát és az is akar maradni. 
Hegy ezen idegen nemzetek téves ambicióit 
és számításait csirájában meghiúsítsuk és ér
tőére adjuk, hogy magyarok között ne ke
rítsenek németet, szlovákot, szerbet stb., 
nvzgalmat indítottunk az idegen hangzású 
caládi nevek viselőjének szervezésére és ne- 
vik magyarosítására. Ezért tisztelettel fel
htjuk mindazokat, akiknek idegen hangzású 
vésték neve van és be akarja bizonyítani, 

hogy hű fia a magyar nemzetnek, hazájának 
tekinti a magyar hazát, mely őt felnevelte, 
kenyeret adott neki és nem kíván Utö kár
tyája lenni holmi idegen nacionalista halá
szoknak, akik ezzel is csak a Magyar haza 
békéjét veszélyeztetik, — saját érdekükben 
küldjék be május hó 10-ig cimüket válasz 
bélyeggel e címre: Magyarnak születtem 
mozgalom előkészitő bizottsága, ÜJkécske, 
Újvilág utca 2. (Pest vm)

— SIKETNÉMÁK KOMÁROMI INTÉZE
TÉNEK igazgatósága az 1939 40 tanévre 
felvételt hirdet. Felvételt nyerhetnek 6-10 
év közötti, felvidéki, siketnéma gyermekek, 
kik más testi, vagy lelki fogyatékosságban 
nem azenvadnek. Továbbá tanköteles korban 
lévő siketnémák, kik szlovák intézetbe jártak, 
de a visszacsatolt területre valók. Május 10- 
ig jelentendök be az intézet igazgatóságá
nál mely a részletes felvilágositást megadja. 

Igazgatóság.

ANYAI HIVATÁS
Nvp-nap után olvassuk a napilapokban és 

a társadalmi folyóiratokban a népszaporodás 
csökkenése, az egyke és a gyermekteleneég 
elleni küzdelem közleményeit.

Sokan foglalkoznak ezzel a témával, maga 
az állam, az egyház is, a tudós, a szocio
lógus, az orvos stb Sajnos a jelen még azt 
mutatja, hogy még mindig nem foglalkoznak 
elegen, mert megállapodásra ezideig jutni 
nem tudlak. Azonban nem szabad a munkát 
abbahagyni és a gondolatot állandóan fel
színen kell tartani, amig eredményesen meg 
nem tudják oldani a kérdést.

Szerintem a témát a nép közé kell vinni, 
meg keli a néppel ismertetni, szerettetni és 
érttetni, milyen fontos tényező ez az állami 
és egyházi berendezésünkben, mert nem 
mindegy az sem faji, sem nemzetgazdasági, 
sem állami, sem egyházi szempontból, hogy 
van-e népszaporodás, vagy nincsen. De nem 
mindegy az sem, hogy a népszaporodást a 
nép milyen rétege adja. Viszont az sem kö
zömbös, melyikből volna az kívánatos.

Ma valahogy olyan korszakot élUnk a 
gyermekszsporulat szempontjából, amey bi
zony nem keresztényi, sem társadalmi szem
pontból nem válik dicséretünkre. Ugylátszik, 
mintha félnének a gyermekszaporulattól és a 
modern szólásmódnak, a gazdasági viszo
nyoknak köpenyegébe burkolózva menteget
nék magukat. Van is benne valami igazság. 
Azonban ma sokkal nagyobb, a mai modern 
kor által kitermelt mélyebb okai is vannak 
a gyermektelenségnek.

Tudvalévő dolog, hogy a nő egy őscsirá
val születik, amely őt az élete során fokoza
tosan az anyaságnak késziti elő. Ha ez igy 
vsd, aminthogy úgy is van, akkor a nőnek 
csak egy hivatása lehet az életbeo, anyává 
lenni, hogy családunk, fajunk, nemzetünk, 
emberi nemünk fenmaradasának tovább- 
folytatóját adja. Az bizonyos, hogy az a 
szent és nemes hivatás a nőnél abban az 
időben áldozatot követel. Ettől az áldozattól 
félnek egyesek, mert nem akarják magukat 
feláldozni és félnek az anyai szent fájdal
maktól, Mások pidig azért tartják magukat 
távol anyai hivatásuk kötelességének teljesí
tésétől, hogy a társadalmi élet örömeiről 
egyidőre ne legyenek kénytelenek lemondani. 
Sokakat meg a gyermeknevelés gondjaitól 
való oktalan félelem tart vissza.

Vannak, akik gyermek hijával kutyák tar
tásában, becézgetésében keresik egyéni el
gondolásuk kielégítését megtalálni. Ez a 
kutyakultusz. Ez ma nemcsak nálunk, hanem 
az egész világon dívik. A kutya szeretete 
emberi dolog. Dj túlzásba menni e téren 
abnormális tünet. 0 vasom, hogy Francia
országban már olyan kutyatemetők vannak, 
amelyek vetekszenek az emberi temelőkkel. 
Diszsirokat épitenek és disssirköveket állí
tanak fel számukra. Normális állapotnak ne
vezhető ez ? Szabad-e, hogy a család öröme 
a gyermek helyett kutya legyen ? És szabad-e 
normális tünetként tűrni az emberiség ezen 
degenerálódását í Nem lázad é fel itt a ke
resztény emberi ész, hogy a föisógea gyer

mekember helyettesitője gyanánt szerepeljen 
a kutya. Lehet ez a családban egy nagyon 
felhasználható, vagy szórakoztató valami, de 
semmiesetre sem egy gyermeket helyettesítő, 
mert a gyermek vér a vérünkből, hua a 
húsúnkból, lélek a lelkűnkből.

Az erkölcsi érzék ezen fogyatkozásával 
szemben fel kell vennünk a harcot, mert ma 
már ott tartunk, amint statisztikailag hozták, 
hogy amig Budapesten 1921 ben 10000 
csecsemő élt s ugyanakkor 12.000 ölebet 
tartottak, a múlt évben már csak 9.600 
csecsemőt tartottak nyilván és azzal szem
ben a kutyák száma 23.000 re emelkedett. 
Iné itt beszélnek a számok, mennyire süly- 
lyedt a gyermekkultusz és mennyire virágzik 
a kutyakultusz.

Az emberi és keresztényi érzés és a jog 
fellázad ez ellen és felemeli szavát, hogy 
katedrákról, temp'omi szószékről hirdessék az 
emberi méltóság eme megcsúfolását A tár
sadalom felvilágosításával pedig oda krll 
hatni, hogy akadályoztassák meg a szeretet
nek ilyetén való megnyilvánulása és majmo- 
láse, nehogy a gyermeknevelés pótszere a 
korcs és degenerált elgondolás, a kutya
kultusz legyen.

Szomorú dolog sz, hogy egy nő az élete 
folyamán, mert szent hivatását nem teljesi'i, 
kifogásokkal altatja mázát. Öun-gát ipirko- 
dik megnyugtatni, hogy lelkiismereti furdalást 
ne érezzen, azt azonban elnyomni nem tudja, 
mert a lelkében keletkezett ü- az isteni ter
mészet törvényei szerint csak gyermekáldás 
utján tölthető be.

A mai modern családi él*t  gyermek nél
kül sivár, puszta, önző, szeretet hijával 
ideig-óráig csak érzéki ó'e', minden lelkiség 
nélkül, amely későbbi időkben i setleg csö
mörben végződik.

Ezzel szemben az a csa'ádi élet, ahol a 
gyermek megjelenik, már magával hozza a 
szülői hajlékba a házastársak közé a d»rűt, 
a tipintatot, önura'mat, alkalmazkodást, 
gyöngédséget, elnézést, önfeli dozást, szem
érmet, munkakedvet, amey megtanítja 
arra, hogy miért él és mivel tartozik a csa
ládnak. Szóval minden jó, ami egy család
ban előfordu, csak neki köszönhető.

Fel kell tehát rázni minden egyes embert a 
közönyösségből, hogy tudatára ébredjen 
annak, hogy családi életének legnemesebb 
célja nevének és vérének az utódban, fajá
nak az államban és keresztényi lelkének az 
egyházban való fenmaridáss.

Az anyagát ptdig arra a keresztény er
kölcsi piadssztálra kell helyezn', hogy át
érezve élete szent hivatását, azt kötelessége 
tudatában töltse be és a reá rótt á'dozatot 
úgy a családdal, mint pedig az egyházzal és 
állammal szemben mindenkor hozza meg.

Ha a társadalom minden egyes tagja ebben 
az elgondolásban tudni fogja kötelességét és 
ráeszmél arra, hogy a családi élet tulajdon
kénem cálja az utód, kiben önmagát látja és 
aki neki földi örömét adja, akkor nem lesz 
idegenkedés a gyermekszaporulattal szemben. 
Az az ember megnyugvással távozik majd 
egykoron Isten rendeltetése szerint a földi 
pálya színteréről annak tudatában, hogy a 
további földi élet utódjában folytatódik.

Vedd hozzá, hogy a nemiség az Isten 
ajándéké. Termékenység nélkül felbomlik az 
egész állami, egyházi és társadalmi élet. Jaj 
annak a nemzetnek, ahol az anyák méhe 
meddő marad, mert az a nemzet halálra 
van Ítélve.

N m azabad tűrnünk, hogy a bűnözők to
vább garázdálkodjanak, hanem dolgoznunk 
kell az uj keresztény családi élet megterem
tésén, amelyben a szülöanyák, mint az 
emberiség fenmaradáaának továbbfolytatóját 
adók nőm lesznek lenézve, hanem elisme
résben és megbecsülésben részesülnek és 
szent áhítattal teáink lei rajuk mindenki az 
ő nemes és szent hivatásuk idejében, mint 
olyan igazi magyar anyákra, akiknek kebe
lében az isténi szikra meggyűlt, hogy áldo
zatot hozzanak a haza azent oltárára.

Dr. OKOLICSÁNYI BÉLA 
m kir. tiszti főorvos.
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A SZÉKESFŐVÁROSI M. KIR. PÉNZÜGY1GAZ- 
GATOSÁG felkéri az igen tisztelt közönséget, hogy 
aki a címére küldött állami sorsjegyet megtartja, 
annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap fel
használásával egyenlítse ki Aki a sorsjegyet nem 
kivánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékelt 
portómentes válaszboríték felhasználásával vissza
küldeni oda, ahonnan érkezett. Az államsorsjáték 
Jótékony célt szolgál s aki a megtartani nem kívánt 
sorsjegyet nem küldi vissza, a jótékony célt káro
sítja meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.

HÓDÍTOTT A MAGYAR RUHA A BOKRÉTA
HÁZBAN. A Nemzetközi Vásár egyik legszebb, leg- 
szinesebb látványossága, legnagyobb vonzóereje 
volt az az elragadóan kedves, tornácos magyar 
ház, magasratörö, szalagos, koszorús májusfával, 
amely már messziről hivogatóan integetett a láto
gató felé. Ez a tornácos magyar ház, a magyar 
ruha háza egyesítette magában a mai idők egész 
magyar lelkét, amikor nemcsak külsejével, hanem 
azzal is, amit a vásár látogatójának nyújtott, azt a 
szellemet testesítette meg, amely átlengi az egész 
vásárt: a mégnagyobbodott Magyarország feltámadt 
nemzeti érzését. A Nagykovácsy-üzletház mutatta 
be ebben a tornácos, májusfás szép magyar házban 
az általa tervezett, kivitelezett és forgalombahozott 
magyar divatot. Nemrégiben az az ötlet merült fel, 
hogy a népszerű és kényelmes, de idegen divatu 
„dirndli" helyett viseljenek asszonyaink leányaink 
magyaros divatu „dirndlit" és ime, ugyanakkor a 
Nagykovácsy-üzletház forgalomba is hozta már 
azokat a kedves, bájos és üde magyar „dirndliket**,  
amelyek — Bokréta néven — azóta meghódították 
a magyar asszonyok és lányok hatalmas táborát 
és úgyszólván teljesen kiszorították helyéből az ide
gen divatu dirndlit. Igen nagy érdemeket szereztek 
ezzel Nagykovácsyék a magyaros öltözködés moz
galmának sikerében és ez a siker arra indította ezt 
a lelkes nemzeti érzésű üzletházat, hogy most a 
Bokréta divatját kiterjesszék a yyermekleánykákra 
is, akiknek Bokréta-ruhácskái az idei Nemzetközi 
Vásár legbájosabb látnivalói és legszebb eredmé
nyei közé tartoznak, itt a Nagykovácsy-üzletház 
magyar házában. De nemcsak az asszonyoknak, 
lányoknak és leánykáknak teszi lehetővé a Nagy- 
kovácsy üzletház a magyaros öltözködést, hanem 
a férfiaknak és fiuknak is, akiknek elegáns, színek
ben és szabásban egyformán finom magyaros ru
háit ugyancsak ez a kedves magyar ház mutatja 
be a vásáron. Nem is csoda, hogy reggeltől estig 
állandóan hatalmas tömegek látogatták Nagyková- 
csyéknak ezt a magyar pavillonját, amely épp oly 
színes, mosolygó, ízléses és szép, mint ez a név, 
amelyet visel: Bokréta.

DR. SÓS LÁSZLÓ szülész és nöorvos 
orvosi rendelőjét Báti utca 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)

GyászkSszHnet.

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és is
merősöknek, kik feleségem, édesanyuskám, 
testvérem, illetve sógorném elhunyta alkalmá
ból szives részvétükkel felkerestek és Öt utolsó 
útjára elkísérték, ezúton mondunk köszönetét. 

ZAHRADNIK DÁNIEL ÉS LEÁNYA, 
KOSZTOLÁNYI LÁSZLÓ ÉS NEJE.

SPORT Rovatvezető: BOROS BÉLA

Ma vasárnap d. u. fél 4 órakor LTE csa
pata a Párkányi Torna Egylet csapatával 
mérkőzik. Párkány csapata több esztergomi 
játékosssal igen megerősödött és jelentékeny 
játékerőt képvisel. A Kiszabadulás után ez 
lesz az első találkozója a két volt délikerület 
beli csapatnak Léván és e mérkőzés ered
ményéből lehet következtetni a volt déli ke
rület csapatainak erőviszonyaira. Bízunk az 
LTE-ben, hogy meg fogja állani helyét, mert 
az annál is inkább szükséges, mivel fel kell 
készülnie az osztályozó mérkőzésekre. Előző
leg 2 órakor kézilabda mérkőzés két buda
pesti női csapat közölt. Ez lesz az első ké
zilabda mérkőzés városunkban és ez a 
lévai sportközönséget fogja érdekelni ez az 
újszerű mérkőzés.

Cseke község elöljáróságától.

Szám: 1564-1939

Árverési hirdetmény.
Cseke község (lévai járás) 1600 kát. hol

dat tevő vadászterületének, vadászati jogát 
1939 május 23 án délelőtt 9 órakor a köz
ségházán megtartandó nyilvános szóbeli ár
verésen, 1939 augusztus 1-től kezdődő 10 
egymásután következő évre a legtöbbet Ígé
rőnek bérbeadja.

Kikiáltási ár 500 pengő, bánatpénz 50 
pengő. Vadállomány: nyúl, fácán, fogoly, 
vadkacsa. Erdő nagysága k. b. 350. kát. hold.

Árverési feltételek megtekinthetők a köz
ségi bírónál és a fakóvezekényi körjegyző
ségnél.

Kelt Csekén 1939. április. 27.
Községi elöljáróság.

Garamlök község elöljáróságától._____

752-1939. 1939 máj. 5.

Hirdetmény.
Garamlök község közhírré teszi, hogy a 

község határában kb. 1968 kát. holdon gya
korolható vadászati jogát 10 (tiz) évre azaz 
1939 aug hó l-töl 1949 július 31-ig bezá
rólag nyilvános árverésen bérbe adja.

Nyilvános árverés 1939 június hó 2 án d.
u. 2 órakor lesz megtartva Garamlökön a 
községházán.

Kikiáltási ár 250 P,. bánatpénz 25 P.
Árverési feltételek Garamlökön a község

házán és Nagykálnán a körjegy ői hivatal
ban hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Községi elöljáróság:

Nagykálna község elöljáróságától.

740 1939 1939 máj. 2.

Hirdetmény.
Nagykálna község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a község határában 1522 kát. 
holdat gyakorolható vadászati jogát 10. (tiz) 
évre azaz 1939 augusztus 1-től 1949 július 
31 ig bezárólag nyilvános árverésen haszon
bérbe adja.

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

Kikiáltási ár 200 P.. bánatpénz 20.
Árverési feltételek Nagykálnán a község

házán hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Községi elöljáróság.

lakás üzlethelyiséggel együtt Báti utca
4. szám alatt azonnal bérbeadó.Ház

Érdeklődni lehet dr. Mocsy Aba ügyvédnél 
Léva. ' 439

[✓• I ' helyiség, mely irodának \agy üz-
1X1300 létnek alkalmas Boros házban. 589 

Kiadó szoba, konyha, spaiz, 
utca 31. LJ telep.

veranda. 7-ik
590

I I ' uj hazban kiadó szoba, konyha, 
L3K3S éléskamra. Tóth Ede u. 2404, 
Suszta kékfestő mellett. 597

A Bars rádió műsora: Dl kézimunka ágyteritő jutányosán
Upió eladó. Zöldkert utca 12 sz. Uj- 

falussy ház. 598

Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat, Hanglemezek. 8.45 Hírek. 
12.30 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 13.30 
Operaházi zenekar. 14.15 Veress Károly cigány
zenekara, Lugossy István tarogatószámaival. 16.30 
A Rádió Szalonzenekara. 19.15 Hírek. 19.25 Tánc
lemezek. 20 Sporteredmények. 22 A Mária Terézia
I. honvéd gyalogezred zenekara. 23.20 Közv. a 
Gellért szállóból, llniczky László jazz-zenekara 
játszik. 0.05 Hirek.

Hétfő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10 45 A nő a mai Olaszországban. Felolv.
II, 15 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. 12.10 
Szalonötös. Közv. a Nemzetk. Vásár stúdiójából. 
12.40 Hirek. 13.30 Rádióüzenetek a Nemzetközi 
Vásárból. 14.30 Hirek. 17.10 Bura Sándor és cigány
zenekara. 19.15 Hirek. 19.25 Hanglemezek. 20.40 A 
Budapesti Hangv. Zenekar. 22 Temesváry János 
mélyhegedű számai. 23 Közv. a Baross-kávéházból. 
Toki-Hnrváth Gyuia cigányzenekara muzsikál, Cse- 
lényi József énekel. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Deák László zongorázik. 12.40 Hirek. 
12.55 Vándorné Szathmáry Aranka énekel, zongora
kísérettel. 13.30 Állástalan Zenészek Szimfonikus 
Zenekara. 14.30 Hírek. 17.10 Szervánszky Péter 
hegedül, zongorakisérettel. 17.35 Kárpátalja gazda
sági jelentősége. Előadás. 18.45 Nagy Lajos és 
Hunyadi János Rómában. Előadás. 19.15 Hirek. 
19.25 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzene
kara. 21 40 Hirek. 22 Lengyel zeneszerzők művei. 
A rádió szalonzenekarának műsora. 23.15 Hang
lemezek. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12 10 Hanglemezek. 12.40 Hirek. 13.30 Rácz 
Béla cigányzenekara. 14 30 Hirek. 17.10 A Rádió 
Szalonzenekara. 17 55 Magyar úttörők Amerikában. 
Előadás. 18.25 Helena Hrabi-Szalkiewicz énekel, a 
magyar - lengyel müvészcsere keretében. 6 50 Az uj 
honvédelmi törvény. Előadás. 19.15 Hirek. 20.40 
Gitár-est. 22 Közv. a Britannia-szállóból Heine- 
mann Ede jazz-zenekara játszik 23 Közv. a Kakuk- 
étteremből. Lovászy Ferenc cigányzenekara mu
zsikál. 0.05 Hirek.

Csütörtök

BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 
Hirek. 12.10 Eugen Stepat balalajka-zenekara. 12.40 
Hirek. 13 Beszkárt-zenekar. 14.30 Hirek. 17.45 Ra- 
dics Béla cigányzenekara. 18.30 A rádió külügyi 
negyedórája. 20.50 A Rádió Szalonzenekara. 23.20 
Közv. a Debrecen-étteremböl. Kurina Simi cigány
zenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Péntek

BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 
Hirek. 12.10 Rendőrzenekar. 12,40 Hirek. 13.30 
Budai György cigányzenekara. 14.30 Hirek. 17.10 
A rádió szalonzenekara. 19.15 és 20 10 Hirek. 22.25 
Közv. a Ketter-étteremből Lakatos Flóris cigány
zenekara muzsikál. 23.30 Tánclemezek.

Szombat

BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 
Hirek. 12.10 Farkas Sándor cigányzenekara. 12.40 
Hirek. 13.30 Dalok es hangszerszólók. Hanglemez
ről. 14.30 Hirek. 17.10 A rádió szalonzenekara. 
18.45 Klamár Sándor magyar nótákat énekel, kisér 
Csorba Gyula cigányzenekara. 19.15 Hirek. 22 
Tánclemezek. 23 Operaházi zenekar. 0,05 Hirek.

rí I ' a város központjában 3 szobás 
ÉldOO konfortos ház, esetleg bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Horthy Miklós u 26. 599

LdkdS sz°bás Botika utca 11.

CiiLr^c-z-ciifrö tanfo|ya"10' rendezek 
\_UKraSZ-SUlO jelentkemi lehet Mé
száros cukrásznál Kasznárság. Gr. Tisza 
István u. 1 szám. 601

L|_e_ 'k jókarban lévő gyermekkocsit 
naSZnail, megvételre kereiek. Perec u. 
7 szám. 6Q2

A 3 szoba és nellékhelyi-Mdomentes Ségekből áló úri ház 
elköltözés folytán eladó. Cim a kiadihivatalban. 
__________________________________ 603

Tanuló
u. 10.

fölvétetik Kiss Testvérik mübu- 
tor asztalosnál. Gömbis Gyula 

604

AkLIz/ilz ai,ók’ “vegfahk. épikezés- 
ről visszamaradva, olcsón 

eladók. Keresek használt üzletipultot negvé- 
telre. Vámos Mór.

Laurisiné!
boldogtalan.

Névnapjára kívánom, ogy 
legyen oly boldog, minién,

506

|/:aJx lakás Széchenyi u. 7. sz. tett 
IXiaCJO junius 1-re egy 3 szobás, dg
bízott Csekey János ref. egyházgondnok. 507

CL- konyha, paiz kiadó. Brach Fe-
JZOOa, renc u. 5. go9
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El-Jx Hegyalja utca 17 számú ház. Bő- 
ClaaO vebbet ugyanott.

|/‘ J ' azonnal két szoba, konyhás lakás. 
1x1300 Bővebbet: Kohárv utca 46.

Epitőtelek
Cim a kiadóban.

a város közepén cca 500 
□•öl jutányosán eladó.

r i I ' ' 'I l iratokról, rajzokról
■ OtO-KOpi8KcH az eredetivel telje
sen egyenlőket. Fotó Rusznak készít, Léva.

444

ÁLLAMISORSJÁTÉKON
HÚZÁS 

1939,JÚNIUS B.-ÁN.
EGÉSZSORSJeOY AHA 3 AÖAKYPENOÓ. FflSORSJÍGY AHA 1'SOaRANYPENGÓ..

MEGHÍVÓ.
A Barsmegyei Népbank r. t.

1939. május hó 21-én d. e. 11 órakor Léván,
az intézet saját helyiségében tartja

XLVIII. rendes évi közgyűlését,
melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja

az Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés elnökének megvalasztása és a jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó 
intézkedés.

2. Az 1938. évi üzleti zárszámadások, továbbá az igazgatóság és a felügyelő bi
zottság jelentésének tárgyalása, a felmentvény megadása és rendelkezés a tiszta 
jövedelemről

3. Az alapszabályok módosítása.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak megválasztása.
5. Esetleges indítványok.

Azon tisztelt részvényeseket, kik a közgyűlésen szavazati jogukat gyakorolni kívánják felkérjük, 
hogy az alapszabályok 36. §-a értelmében részvényeiket intézetünk főpénztáránál, vagy fióktelepeinknél 
legkésőbb 1939. május 18-ig bezárólag — elismervény ellenében — letéteményezni sziveskeojenek.

Uffiársut
jobbat nem találhat, mint a KODAK 

Retina fényképezőgépet. • Mindig 

kéznél van, de soha sincsen terhére. 

Kezelése egyszerű és gyors. Egy 

tekercs filmre 36 felvétel készíthető.

HAIDEKKER 
DRÓTFONAT

A modern ember fényképezőgépe a KODAK 

Retina, most részletre vásárolható meg a foto- 

szaküzletekben, 6 és 12 havi hitelre. Itt van te

hát a kedvező alkalom a Retina megvételére.

HAIDEKKER 
LÁNCÁRU

HAIDEKKER 
GÁZAJTÓ

HAJDÚ SÁNDOR fényképésztől Léván

bevonultak a cég régi 
hű fogyasztó piacára a 

FELVIDÉKRE.

HAIDEKKER
Budapest, Kerepesi-ut 58.

ÖSSZTÁNCOMON 
ma este az Iparos Kör
ben kitűnő jazz-band fog 
játszani!
Egyúttal meghívok mindenkit tánc
folyamom második felére, mely 

szerdán,
május 10-én, este 8 órakor 

nyílik meg. — Tanítok minden uj 
táncot és uj figurát.
Táncvizsgámon n a g y s z a bjá s u

TÁNOVERSENYT 
rendezek, melyen csak beiratkozott 
tanuló v.het részt. — Dijaim töb
bek közölt ezüst cigarettatárca 
aranyozott női karperec stb. 
Vizsgaműsorom betanítása e 
héten kezdődik. — |Tisztelettel

DR. stern.ád;né 

Zsíros Ilona 
oki. táncmester 

iih 4
FIRT

/óv-CC&J-Cld
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Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb.)
leszállított áron kiárusítok ! I!

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

FÜRDŐ
megnyitás Magyaradon
Tisztelettel értesítem a nagyérde
mű közönséget, hogy a magyaradi 

gyógy, strand és meleg 
fürdők megnyíltak. Egész nap meleg 
kádfürdők ! A strand uj forrással, 
homok-fürdő és tussal kibővítve !!! 
Meleg és hideg ételek, valamint hű
sített italok, olcsó pansio árak !!!

Állandó zenét a jóhirü Kozák 
zenekara szolgáltatja.
■ Számos látogatást kér:

JÉGSZEKRÉNYEK
villamos hűtőkészülékek, sörkimérökészülékek, 

fagylaltgépek, jéggyártóberendezések

HENNEFELD
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Telefon: 112—026, 115—646.

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

BAROSKA JÁNOS, LÉVA sgií

Korszerű modern es 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.

STRBA
fürdő-bérlő és vendéglős.
Autóbusz járat!

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.
IDEI ÚJDONSÁGAINK SZEBBEK MINT VALAHA!
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Ma vasárnap 2-4—6 és 815 órakor. Páger Antal, 
Lázár Mária, Mezey Mária, Ajtay Andor, Vizváry Mariska, 

Mihályffi Béla

Megvédtem egy asszonyt 
cimü magyar vígjáték-slágerben I

Magyar vi ághiradó I Jegyelővétel 1

Május 10—11-en szerdán és csütörtökön 6 és 815 órakor

Kettős műsor 1

A DZSUNGEL TRAGÉDIÁJA
Végig magyarul beszélő és izgalmas expediciós film az indo

kinai ősvadonból és 3 CHAPLIN burleszk!

Május 8—9-én hétfőn és kedden 6 és 8 15 órakor

RÉGI JÓ IDŐK
(Történelem és Filmtörténelem.)

A vi ágháboru előtti és utáni korok dokumentáris ese
ménye ! Az utolsó 30—40 esztendő keresztmetszete 
film.-n! Az egész világháború története. Horthy Miklós 
fővezér bevonulása Budapestre! Mozgósítások, forradal

mak és más érdekességek 1 FOX hangos híradó.

Május 12—13—14-én péntektől: Szenzációs bemutatói 
Minden magyarnak meg kell nézni 1 

„MAGYAR FELTÁMADÁS"
Felvidéki történet 1918—1938 ig. A 20 éves trianoni rabság 
lebilincselő drámája! Tőkés Anna, Kiss Ferenc, Csortos Gyiila, 
Ottrubay Melinda, Pethes Ferenc, Kiss Manyi, Bilicsy Tiva
dar, Maklárv Zoltán Irta: A magyar sors. Reidezte: Kiss F. 

és Csepreghy J Zeneszerzője: Buday Dénes.

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


