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Emlékeztető
(Ky) Már többizben olvashattuk 

a Barsban azt a felhívást, amely
ben az Esztergomban megalakult 
huszonhatos emlékmű-bizottság lor
dul kérő szóval a társadalomhoz a 
huszonhatos hősök esztergomi em
lékművének felállítása érdekében. A 
tizennégyes honvédek emlékművét, 
amelyet még a világháború alatt 
Léván terveztek felállítani, a cseh 
megszállás következtében szintén 
Esztergomban állították fel.

A lévai hősök emlékművének 
felállítását a Bars már régóta napi
renden tartja és azt még a cseh 
megszállás alatt is sürgette. Tud
juk, hogy a Szlovák Liga a Stefá- 
nik-szobrot azért sietett felállítani 
a Kossuth Lajos-téren, nehogy a 
város legszebb pontját lefoglaljuk 
egy magyar történelmi vonatko
zású emlékmű részére, ami még 
erőteljesebben domborította volna 
ki Léva magyar jellegét, ami a 
Szlovák Liga kitűzött céljainak bi
zonyára nem felelt volna meg.

Másrészt azonban jó, hogy az em
lékművet még nem állítottuk fel, 
mégpedig kétféle okból is jó. Az 
egyik ok az, hogy az emlékműnek, 
amely ma már cseh ellenőrzéstől 
és cenzúrától mentesen készülhet 
el, a magyar történelmi eszmének 
legjobban megfelelő s művészi for
mába sűrített gondolatunkat szaba
don fejezhetjük ki vele, vagy az 
esetleges felirattal rajta; a másik 
ok pedig az, hogy az időközben 
felmerült s a felszabadulással elő
álló külön-külön felmerült tervek 
egyesithetök lesznek, minek követ
keztében a tervezett hősi emlékmű 
munumentalitását könnyebb szerrel 
érhetjük el, jobban biztosíthatjuk.

Amidőn ezt leírjuk, arra gondo
lunk, hogy Léva magyarsága az 
elmúlt húsz év alatt legnagyobb 
sikereit az erőteljes társadalmi ösz- 
szefogás, a rendelkezésére álló erők 
tömörítése által érte el. Erről a jól 
bevált és kipróbált útról ma sem 
szabad letérnünk, mert az erők 
szétforgácsolása a közvélemány ál
tal kialakított tervek realizálásának 
lehetőségét nagymértékben befo
lyásolja, esetleg hátráltatja is. Min
denesetre javát és előnyét nem 
szolgálja 1

Léva közvéleménye már helyes
lőén tudomásul vette azt az elgon
dolásunkat, hogy a hősök emlék
műve művészi megoldás és kivite
lezése tekintetében egybekapcsoltas- 
sék az országzászlóval. Azóta

IPOLYSÁG FOGADALMI ÜNNEPE
— Jaross miniszter a közösség feladatairól —

Rvgyogó mpiugár derűjében ftírdött Ipoly
ság f. hó 11-án, szerdán, amidőn felszaba
dulásának első élfordulóját ünnepelte. A 
melegen dobogó szivekben túláradó érzések 
hullámoztak a történelmi napra való emlé
kezés hatása alatt.

Az ünnepélyen megjelent Jaross Andor mi
niszter is feleségévé'.

A város főterén a képviselőtestület nevé
ben Antalicz városbirö köszöntötte a minisz
tert, aki kíséretével a tábori oltárhoz ment, 
abol Polcsák András esperes-plébános pepi 
segédlettel hálaadószentmisét mondott. A Te 
Deum után Deák Gyula rk. pápai lőesperes 
mondott szentbeszéde'. Ezután a meghívott 
előkelőségek és a város polgárságának rész
vételével a vármegyeház nagytermében

ünnepi díszközgyűlés 
volt, amelyen Sáska Dezső, Bars-Hont vár
megye alispánja elnökölt.

Az alispán vissza pillantást vetett az el
múlt húsz év történetére, majd meleg sza
vakkal köszöntötte a megjelent vendégeket, 
köztük vitéz Paduschitzky Alfréd honvédez
redest, a felszabadító honvédcsapatok pa
rancsnokát. Indítványára a díszközgyűlés 
táviratilag fejezte ki hódolatát a kormányzó
nak. A közgyűlés kijelölte azokat a küldött
ség! tagokat, akik a távollevő gróf Teleki Pál 
miniszterelnöknek a díszpolgári oklevelet át 
fogják nyújtani. Ezután kü'döttség hívta meg 
Jaross minisztert, aki a közönség óriási lel
kesedése közben lépett be a közgyűlési te
rembe. A minisatert Sáska Dezső alispán 
köszöntötte és kérte őt, hogy szeresse úgy 
Ipolyságot és az egész vármegyét, mint ahogy 
a város éa a vármegye lakossága őt szere- 
tetébe fogadta. Utána dr. Salkovszky Jenő 
országgyűlési képviselő mondotta el a foga
dalmi ünnep magasztosságát vázoló ünnepi 
beszédét, majd Perhács Imre bankigazgató a 
képviselőtestület megbízásából mélyhatásu 
beszéd keretében átnyújtotta Jaross Andor

azonban felmerült Léván még; egy 
újabb terv is, amit akkor vettünk 
tudomásul, amidőn a városi köz
gyűlésen az előadó beterjesztette a 
Kossuth Lajos-tér parkosítására vo
natkozó javaslatot, illetve terveze
tet. Ez az uj terv a Pálmay cso
port felállítandó emlékműve. Fel
merül ezekután az a kérdést, váj
jon nem lenne-e célszerű mind a 
három emlékművet, az országzász- 
lét, a világháború hőseinek emlék
művét és a Pálmay csoport hősei
nek emlékét egyetlen impozáns mű
vészi alkotásban csoportosítani ? — 
Szerintünk ez a tervek gyorsabb 
realizálását is elősegítené, mert az 
anyagi erőket is összevonná s a 
nemes cél is megvalósulna. Minden
esetre gyorsabban célt érhetnénk, 
hogyha a hivatott tényezők : a lévai 
országzászló bizottság, amely eddig 
még egyetlen tanácskozást sem 

miniszternek a művészi kivitelű díszpolgári 
oklevelet.

Jaross Andor válaszában 
a következőket mondotta: Elsősorban meg- 
füröaztöm leikemet abban az ünnepi érzés
ben amely az ipolysági polgárokat ma el
fogja. Részese kivánok lenni snnsk a mér
hetetlen örömnek, amely itt a paloták és 
kunyhók lakóit egyaránt elfogja. Könnyen 
tudok az Ipolyságiakkal együttérezni, mert 
bár a felelős magyar kormány tagja vagyok, 
egy pillanatra sem szakadtam el a Felvidék
től. Erután visszaemlékezett a miniszter a 
tavalyi eseményeire, a komáromi tárgyalások 
napjaira, a bécsi döntésre és a következő
ket mondotta : A jövő sorsának talpköve az 
erős, egységes magyar nemzet, a szociális 
problémák kivívásával télépülő teljes magyar 
nemzeti és népi egység. Ma, amikor a nacio
nalizmus Európaazerte fellobog, amikor min
denki a saját nemzeti tulajdonságain és ka
rakterén keresztül akarja a világot látni, sőt 
átformálni, mi sem szabadulhatunk a ma
gyar nacionalizmus hatása alól. Ezért van 
ma annyira szükség erős, egységes magyar 
nacionalizmusra.

— Mi, felvidékiek ebben a szellemben kap
csolt dlunk bele az ezeréves haza parlamen
táris életébe és senki se gondo'ja, hogy ezt 
a népet a puszta materialista jelszavak el
terelhetik, mert a kisebbségi életet élt felvi
déki nép százszázalékosan fel tud emelkedni 
a szintétikul magyar államiság magaslatára. 
A felvidéki politikusok első itthoni kézfogá
sai alkalmával erősen és kötelesően megfo
gadták, hogy a politikából csak elvi és fő
ként népi kérdést, nempedig taktikát csinál
nak. Az utóbbi időben — mondotta a to
vábbiak során Jaross miniszter — több vá
ros és nagyközség választott díszpolgárává. 
Mielőtt a diszpolgárságot elfogadtam volna, 
lelkiismereti vizsgálatot tartottam, hogy vájjon 
aktív politikus létemre elvállalhatom e azt. 
A lelkiismereti vizsgálat alkalmával azután

tartott, továbbá a frontharcos fő
csoport és a Pálmay csoport kép
viselői ecélból érintkezésbe lépné
nek egymással.

E kérdés tárgyalásánál rá kell 
mutatnunk egy más kötelességre is ; 
nevezetesen a krasznojarszki tra
gédia lévai áldozata emlékének 
megörökítésére. A jövő évben lesz 
húsz éve, hogy a cseh legionisták 
kivégezték dr. Pély Géza földinket, 
aki az orosz fogságban a magyar 
katonákat magyar nemzeti célú 
egyesületbe tömöritette. Megérde
melné ez a lévai hős, amint azt 
Gyenes László ezredes földink, volt 
orosz fogoly, lapunkban már felve
tette, hogy szülőházát a lévaiak 
kegyelete emléktáblával jelölje meg, 
s be kell látnunk, hogy mulasztást 
követtünk el, amidőn az utcák át
keresztelésénél Pély Gézára nem 
gondoltunk.



BARS

rájöttem «rr», hogy személyemben nem ez 
egyént, hanem a Felvidéket, a visszatért és 
erőteljesen fejlődő magyar közösséget tisz
telték meg, diszpolgárságom ennek a közös
ségi érzetnek hű kifejezője. A mai naciona
lizmus koréban az egyénnek el kell tűnnie, 
hogy helvet adjon a közösség nagy gondo 
laténak. Őrös colokra soha semmit sem asz 
bad kisajátitanunk, mindent ét kell adnunk 
a nagy magyar közösségnek. Fa az érzet 
inditott arra, hogy elfogadjam píldául Békés 
és Kiskunhalas diszpolgárságét, amely véro- 
sokban rájöttem arra, hogy mindig a Felvi
dék képviselőjét, a nagy magyar népközös
ség akarta látni. Mohácsnél rájöttem arra, 
hogy a nagy magyar tragédia városa tria
noni gyászból feltámadt Felvidéket akart 
személyemben szimbólikusan magához ölelni. 
Mohács után talán jöhetett 400 keserű ma
gyar esztendő, de Trianon után ki fogjuk 
erőszakolni, ha kell, a látszólag lehetetlent 
ia és ki fogjuk épiteni az erős, öncélú u| 
dunamedencei Magyarországot. így öleltek 
magukhoz sorra a többi városok és igy fo
gott velem kezet a magyar nagyközségek 
sora, az a falusi nép, amelynek tömege és 
bátorító ereje nélkül hiába ültünk volna le 
a prágai vagy a pozsonyi tárgyalóasztalhoz, 
mert hiányzott volna közű üuk minden erő 
forrása, a nemzet. Ma, Ipolyságon arra jöt
tem rá, hogy ennek a városnak a sorsa 
mennyire jellegzetesen kisebbségi volt.

— At elmu't idők folyamán két Ízben is 
megmutatta Ipolyság, hogy igen fontos hely 
volt a Felvidéken. 1919 ben és 1938-ban itt 
lépték át először a trianoni határt a magyar 
katonák, hogy tavaly összeomoljon utánuk az 
egész csehszlovák köztársaság. Ipolyságnak 
meg van tehát a maga történelmi szerepe és 
ha összehasonlítjuk a mu't történelmével, 
meg kell állapitanunk, hogy ez a vároa jel
legzetesen megvár sorsot mutat. Hányszor 
önt ki itt az Ipoly, hányszor söpör el min
dent a faltartózhatatlan ár, de az itteni ma
gyarság minden évben újból meg újból el
veti a magot, bár nem tudja, hogy mit hoz 
számára a jövő. A magyar ember azonban 
mindenáron meg akarja vetni a lábát ezen 
• talajon, oda akarja magát kötni a röghöz, 
alakit, dolgozik önmagáért, a családjáért, a 
jövőjéért, nemzetéért. Igv aksr osztozni a 
magyar sorsközösségben. így látom n motí
vumot, hogy Ipolyság sorsában a nagy ma
gyar szivárvány tükröződik, ezért mondha
tom el nyugodtan, hogy hitvány embsr az, 
aki csak a múltból akar élni, de gyáva em
ber az is, aki csak a jövőre akarja bizni a 
nagy feladatok megoldását.

— Mi úgy vállaljuk a magyar jelen átala
kítását, hogy az Ipoly folyton küzdő, dolgozó 
és bízó munkásai, mert tudjuk, hogy a sok 
magyar dolgozó és építő hitében van elrejt
ve a magyar jövendő.

Jaross Andor minisztert beszéde végezté
vel lelkesen ünnepelték, majd Sáska Dezső 
alispán a kővetkező szavakkal rakesztette be 
■ díszközgyűlést:

— Azt mondom, amit tavaly ilyenkor 
mondottam ebben a városban : Mindent visz- 
sza, é jen Nagy-Msgyarország I

A díszközgyűlés a Himnutz hangjaival ért 
véget. Ezután katonai díszszemle volt, maid 
a diizkösgyűlés résztvevői társasebédre ültek 
össze. Az ebéden Koczor Gyula főispán 
mondotta az első pobárköszöntőt a kormány
zóra, Msrcty Gyula ipartestületi elnök Jerőse 
Andor minisztert, Andresz Rezső szemerédi 
plébános a magyar honvédséget, Gálffy Ernő 
főszolgabíró Jaross Andornál és a magyar 
nőket köszöntötte fe1. J tross Andor válaszá
ban utalt a délelőtt elhangzottakra éa kérte 
Bars-Hont vármegye közönségét, hogy jö
vendő életét élje a nagy magyar köaösség 
gondolatában.

— A BALTI VÁROSOK: Riga, Tallin, Kaunas és 
Helsinki közös jellemvonásait rajzolja meg Ortutay 
Gyula a Tükör legújabb számában. Markó Árpád 
a törökverő Hadik András huszárkapitányról emlé
kezik. Lőcsei Pál mesterről szól Kampis Antal pom
pásan illusztrált tanulmánya. Schöpflin Aladár a 
színházakról, báró Villant Lajos a velencei filmbe
mutatóról, Barsi Ödön Paganiniről irt. Kertész Ró
bert a legutóbbi hetek történelmi eseményeit fog
lalja össze. A Tükör irodalmi és művészi értéket 
ezúttal Is kitűnő elbeszélések érdekes szemlerova
tok és szebbnél-szebb fényképek fokozzák.

Amerikai szokások.
A Bars részére irta: DRÉGELYI.

Amikor nőmmel együtt először léptünk az 
Amerikai Egyesült Államok földjére a nyu- 
jorki piren, megörültünk, hogy végre szilárd 
és nem örökkön imbolygó talajra léptünk, pe
dig csak akkor vált még igazán bátortalanná 
egész lényünk, mikor azt láttuk, hogy először 
is az az angol, amit mi otthon a különféle 
nyelvtanokból tanultunk, egészen más, mint 
amit ott beszélnek és ugyancsak lelohadt az 
angol tudásunkba vetett biztonság érzetünk, 
mikor a vámkezelésnél már nem értettünk 
egy szót sem az ottani pénzügyőrök beszé
déből, de ők sem értették meg azt, amit mi 
mondtunk nekik.

Az európai angol löncsöl, az amerikai azon
ban lancsol, azaz ebédel. De hogy lancsol! Elő
ször is levest nem eszik a jenki, hanem egy 
nagyobb kagylóba beletesz zöld saláta leve
let és belerak apróra összevágva banán, ana
nász, Qrép Frut, narancs és sárgadinye da
rabkákat, jól megcukrozva (teheti mert egy 
font cukor 8 cent), és ez az első tál étel. De 
ha megvan az ember hiva valahova lancsra, 
ott előbb még szendvicseket adnak, mely áll 
kitűnő kaviárból, jól megsózva természetesen, 
mert azt mindenütt erősen sózni kell, nehogy 
megromoljon, azután szardella gyürücskék, 
füstölt lazac szeletkék, hozzá csusztatónak 
adnak kakktélt, mely minden házban más és 
más és a világért el nem árulnák, hogy mi
lyen italokat kevernek bele, édes de erős ital.

Egy milliomosnál előttünk készítette a né
ger inas a kakktélt, egy nagy ezüst zárt pa
lackban rázogatta, amint beleöntötte a szódát, 
viszkit, dzsindzserélt, ez is olyan szódával ké
szült édeskés szeszmentes ital, de minek is 
lenne szeszes, mikor a viszki, a skót rozs
pálinka már magában olyan méreg erős, 
hogy európ 4 torok nem igen birja ki a ma
rását. De hát még ez nem volt elég, belefa
csarta az ördögadta négerje valami tíz darab 
vad citromnak a levét, ez volt még csak a 
pokoli izü ingrediencia I Ezt Brazíliából hozzák, 
méregdrága gyümölcs, egész olyan mint a 
citrom, csak apró és zöld, az ize az kegyet
len savanykásság minél kevesebb van benne, 
de annál több keserűség és maró iz s most 
ezt a össz.ezötyölt nixtum komnozitumot bele
öntötte egy alul ezüstbe foglalt üvegedénybe, 
belekapcsolta a villanyáramot és az ital el
kezdett benne habzani és erözen pezsegni, 
mintha forrott volna és az óráját nézve, két 
perc múlva lekapcsolta az áramot. A háziúr 
maga tartotta oda a fél literes kristály poha
rakat és teleeresztette ezzel az amróziával s 
természetesen az első pohár nekünk jutott 
európaiaknak, kiket úgy bámultak, mintha a 
világ végéről jöttünk volna, (ebben talán iga
zuk is volt) és azt hívén, hogy ez egy jó 
édes itóka és jó forró, egész bátran beleizlel- 
tünk. Lett is ebből meglepetés I

Az az edény, melyben az áramot vezették 
nem forraló, de gyorsfagyasztó készülék, mely 
három perc alatt jéggé fagyaszt, két perc 
alatt pedig oly hideg volt mint a fagylalt, de 
hát azután az ize ennek a mennyei nektárnak 
az leirhatatlan. Mi az első kortynál ijedve 
kaptuk el ajkunktól ezt a marólúghoz hasonló 
pezsgő löltyöt (elfeledtem megemlíteni, hogy 
egy üveg francia pezsgő is volt benne és 
megjegyzem azt is, hogy mig a francia pezs
gő ott 4 dáler, addig a magyar épen kétszer 
annyiba kerül nem éppen a megbecsülése 
miatt, hanem a magyarok iránti ellenszenv 
miatt vetettek ki reá kétszeres vámot) 
amely úgy égette a szánkat és torkunkat, hogy 
csuklást és szívdobogást kaptunk tőle s ke
serű mosollyal szépen megköszöntük az italt 
és letettük az asztalkára; köszönjük, ehhez mi 
nem vagyunk hozzászokva s lestük, mit csi
nálnak, mily ábrázatot vágnak majd a jenkik 
ennek a méregnek megízlelésekor ?

Hát bizony elcsodálkoztunk nagyon, mert 
igaz, hogy nem itták fenékig, hanem Ízlelget
ve iszogatták, de látszott rajtuk az átszelle- 
mülés, mily élvezettel szürcsölték ezt a ke
gyetlen erős mérget és midőn negyedóra 
alatt kiürült a pohár, újra töltöttek maguk
nak. Ez mi európai ésszel nem tudtuk akkor 
még megérteni, de később beláttuk, hogy az 
amerikaiaknak a nyelvük olyan, mintha fából

ZÁSZLÓAVATÁSKOR
— Bajka—Barsendréd leventezászló-avatására —* 

Irta:

SZABÓ S. ZS1GMOND

Uj bimbók feslenek ősi magyar törzsön 
Százezrek ajkán imák dübörögnek.
Viharos ég alatt hittel valljuk : jön, jön 
Húsvéti hajnala halott magyar rögnek . . .

Megbünhődtünk immár pártos vérünk átkát. 
Csakazértis dacunk sokszor fulladt sárba.
Magyar dohok nyirkán élet szele száll át, 
Uj idők, szebb jövő dalát fuvolázva.

Értjük-e, halijuké valakik csak élünk:
Borús tegnapunkra szebb napok virradnak. 
Tiprott barázdákon magvetés a vérünk, 
S lesz még aratása az árva magyarnak.

Ezer éve vagyunk Isten regementje 
Nekünk csak előre szabad menetelnünk.
Nem mondhatjuk, hogy igy, — amúgy jobb lehetne 
Amig az Ő szeme őrködik felettünk.

Nélküle koldusrongy a selyem is rajtunk, 
Fáradt szempillánkon álom nem pihen meg, 
Örömök percén is kesereg az ajkunk, 
Nem halljuk énekét vadrózsás ligetnek.

Nekünk csak egy a jó : mindig bizni benne 
Körülöttünk Nála jobb barátunk nincsen 
Seregekkel ér fel az Ő segedelme . . .
Egyetlen barátunk egyedül csak — Isten

Balsorsos éltünknek ez a szerencséje.
Mikor komor erők repegetik földünk :
Nem hagyja napunkat úgy szállni az éjbe, 
Hogy egy sugarával ne járna fölöttünk.

Szentháromság Isten! Drága magyar zászló : 
Jósorsban, balsorsban vezessed a néped, 
Légy reánk mindenkor sziveddel vigyázó, 
S adj az elmúlt mellé újabb ezerévet.

Széttört hazánk roncsa add, hogy összetörjön, 
Minden magyar szive egy taktust dobogjon: 
Kincs Kolozsváron, a pozsonyi váron 
Újból a te hármas, szent színed lobogjon.

— MIKOR NEM KELL KÉPESÍTÉS A 
FEHÉRNEMŰ IPARHOZ? Az iparügyi minisz
teri rendelet értelmében » fehérneműkészités 
iparigazolvány alapján gyakorolható képesitéi- 
hez kötött ipar. Félreértések elkerü’ése végett 
■ hatóság megállapítja, hogy a házhoajáró 
tehérneművarrónők tevékenysége bérmunka, 
azoknak a nőknek tevékenysége pádig, akik 
fehérneműkészitést nem a megrendelőnél, 
hanem saját helyiségükben (lakásukban se
gédszemélyzet alkalmazása nélkül) végzik, 
szabadipar. H« a fehérnemű készítést az 
utóbb jelzett módon, deciak mellékfoglalko
zásképpen végzik, akkor azt háziipsrnak kell 
minősíteni.

volna, nem éreznek azok oly finom izeket, 
mint a mi ízlelő szerveink, azoknak a legerő
sebb maró folyadékok kellenek csak.

A mi étvágyunk már a szendvicsek és 
édes gyümöcsvagdalékokkal ki volt elégítve, 
pedig hát még csak akkor kezdődött az iga
zi lancs, mert eddig csak pancs volt, de 
most azután hoznak egy nagy fatálon egy 
pulykát, de milyen nagy pulykát, én azt hit
tem, hogy egy strucc kakast tálaltak fel, meri 
még akkora pulykát nem láttam és nem et
tem, de ez azután tényleg nagyon finom és 
Ízletes volt, de a szétosztása ennek is külön
leges módon folyt le.

A pulyka mellébe bele volt szúrva egy 
gyönyörű művű aranyozott ezüst nyelű kés 
és a házigazda felkelt s ezzel a százados 
családi ereklyeszámba menő késsel elkezdte 
szeletelni a pulykát és széthordották az asztal 
körül ülőknek s ott is mi kapván az első 
tányérokkal, alaposan vétettünk az ottani 
illemszabályok ellen, ugyanis mi szépen vet
tük a kést és villát és beleakartunk kezdeni 
az evésbe, de szerencsére engem árgus 
szemmel őrködött a barbár magyarok minden 
mozdulatán s megrökönyödve intett megálljt 
s ijedve tettük le az evőeszközeinket s vár
tunk, mint várt is mindenki.

(Folyt, köv.)



BARS 3

KOLONFÉLÉK^J
- AZ EGYESÜLT PÁRT KULTURÁLIS 

SZAKOSZTÁLYA. A párt budapesti központ
jában Uléit tartott, melyen részt vett Jaross 
Andor miniazter is. A gyűlést Schubert Tódor 
szakosztályi elnök nyitotta meg. Utána Jaross 
Andor miniszter tájékoztatta a megjelenteket 
az időszerű politikai kérdéiekröl. A miniszter 
beszámolója után a szakosztály grót Révai 
litván ügyvezető elnök éa Schubert Tódor 
szakosztályi elnök vezetésével részletesen 
foglalkozott a visszacsatolt területek kulturá
lis és népművelési ügyeivel. A szakosztály 
elhatározta, hogy a kulturális élet figyelésére 
megyénként megbízottakat állít, akik a párt
vezetőséggel és a azakostállyal közük tapzez- 
talatiikat és felszínen tartják a szakosztály 
ezután a közkönyvtárak kérdésével. Egység
esen állást foglalt amellett, hogy köziégi és 
városi könyvtárakat fejleszteni kell Ezt min
den fórumon szorgalmazni fogja párt és a 
szakosztály tagjai egyénként is. Ugyancsak 
felmerült a tandíjak kérdése ii. Beszámoltak 
az eddig elért eredményekről, melyekből ki
tűnik, hogy a felvidéki tanu'óknak úgy a 
közép-, polgári, valamint a tőiskolán számos 
kedvezményt nyújtanak. A kérdést a párt 
továbbra is szem előtt tartja és a további 
orizágos eredményekért munkálkodik. Hosz- 
szan foglalkozott a szakosztály a Szemke 
munka inditásávsl és az iskolánkivüli nép-

VASUTI MENETREND
1939. évi október hó 8-tól

Léva—Csata—P Nária- Budapest

Léva ind. 5.30 7.27 9.27 13.28 1531 18.10 21.25
Csata érk. 6.15 8.13 10.14 14.16 16.20 18.59 22.15
Csata ind. 6.17 8.15 10.30 14.1'1 16 23 1904 22.18
P-Nána érk. 6.42 8 40 10.55 1444 16.4') 19.30 22.43
P-Nána ind. 6 53 8 50|E — 15.(0 I7.KI 19 42
Bpest Nyug. érk. 8.28 io.oo|> 17.15 19.00 21 24

Budapest— P-Nána—Csata—Léva

Bpest Nyug. ind.
P-Nána érk
P-Nána ind.
Csata érk.
Csata úid.
Léva érk.

- A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA Prachár Istvánt, a lévai 
iparosság kipróbált, érdemes harcos tagját 
vidéki levelező tagjává választotta meg és a 
választmányába behívta.

művelés jelenlegi helyzetével és kérdéseivel 
is. A szemke legközelebbi munkájáról Schu
bert Tódor tájékoztatta > megjelenteket. Meg
említette, hogy legközelebb Láván • nép
művelés kérdéseivel kapcsolatban országos 
ankétet tartanak, melyen résztvesznek a nép 
művelő munka tényezői. Az iskolánkivüli nép
művelés ügyében s szakosztály megbízott tag
jai részletes muokatervet és indítványt dol
goznak ki, melynek megvalósulásáért a párt 
és a szakosztály a legintenzívebb munkát in
dítja következő téli évadban.
- LÉGOLTALMI ELŐADÁS A KÖZÖN

SÉG RÉSZÉRE. Felhívjuk a lakosság figyel
mét a közel jövőben az egész ország terü
letén megtartandó Légvédelmi gyakorlatokra. 
A gyakorlatok alkalmával való magatartás 
megismerése céljából f. hó 22-én d. e. 11 
órai és d. u. 3 órai kezdettel a városi szín
házteremben tájékoztató előadás lesz tartva 
a lakosság részére belépti-dij nélkül. A la
kosság saját érdekében minél nagyobb szám
ban vegyen részt az előadásokon. Az ott 
előadottak alapján mindenki legbiztosabban 
elkerülheti az esetleges büntetendő kihágá
sokat.

— A HÁZTULAJDONOSK FIGYELMÉBE ! 
A hét folyamán minden házcsoport ideigle
nes vezetőjének a házcsoport beosztás és a 
kázcsop. psrnok javaslati iv ki lesz kézbe
sítve. A javaslati ivén és a kísérő nyomtat
ványon rajta van az eljáráshoz való utasí
tás Itt adjuk tudomásul, hogy a közel jövő
ben tartandó Légvédelmi gyakorlat alkalmá
val az szerepel mint házcsoport parancsnok, 
akinek a javaslati iv ki lesz kézbesítve. Te
endő ez alkalommal ugyan az, mint volt a 
múltban. — A végleges kinevezés a javas
lati ivek beérkezése után lesz foganatosítva. 
— A körzet éa alkörzet vezetők kinevezése 
aj hét folyamán szintén megtörténik. — L. L. 
csop. Vezetősége,
- HONVÉDELMI MUNKAKÖTELEZÉT- 

SÉG SZABÁLYOZÁSÁRÓL. A honv. min. 
rendeletet adott ki, amelynek értelmében 
honvédelmi munkát lehet követelni, amennyi
ben a szükséges munkaerő nem állna ren
delkezésre. Nemre való tekintet nélkül min- 
dendki, aki 14 ik életévét betöltötte, hetve
nedik életévéig köteles arra, hogy a honvé
delem érdekében testi és szellemi képessé
gének megfelelő munkát végezzen. Nőket 
honvédelmi munkára elsősorban önkéntes 
jelentkezés alapján kell alkalmazni, kötelez
ni őket csak akkor kell, ha a azükséges 
munkálatokra nem jelentkezik elegendő szá
mú nő. Békében 16 évesnél fiatalabb nőket 
nem lehet honvédelmi munkára igénybevenni 
Férfiakat a nők előtt, fiatalabbakat az idő
sebbek előtt, nőtleneket (hajadonokal) a 
családosok előtt kell igénybevenni. A hon
védelmi munka igénybevételének elrendelé
sére a honvédelmi miniazter illetékes. A 
honvédelmi munkára kötelezettek különös 
ismereteket vagy gyakorlatokat igénylő szol
gálatokra való e'ókészités céljából három 
hetet meg nem haladó kipépzésre és éven
ként egy hetet meg nem haladó gyakorlatra 
kötelezhetők. A kormány elrendelte a lövész 
kötelezetséget is. Ennek célja a honvédség 
I. tartalékának és I. póttartalékának tagjai 
körében a hayyományos magyar katonai 
erények ápoláaa, katonai ismeretek megőr
zése és fejlesztése. A lövész-kötelezettség 
teljesítése csapatazertt lövészalaku’atokban 
történik. A lövész csoportokat községenként, 
vagy több község összevonásával kell alakí
tani. A kötelezettség a tényleges szolgálati 
kötelezettség befejeztével a póttartalékosok
nál az első katonai kiképzés befejeztével 
kezdődik éa annak az évnek december 31- 
ikéig tart, amelyben a tartalékos, illetve a 
póttartalékos a 42 ik életévét betölti. A ki
képzés a lövész- kötelezettek lakóhelyén fegy
vernemenként történik. A kiképzési év min
den szeptember elsején kezdődik és junius 
20-án végződik. A kötelezettek egy lövész 
kiképzési év alatt legfeljebb kilenc hónapon 
át havonként egyszer évi 36 órában vehetők 
igénybe lövészkiképzés céljaira A kiképzést 
rendszerint vasáreap, vagy ünnepnap dél
után kell megtartani.
’ CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Áramnélkiil gyönyörű.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK, Szabó Zsigmond Nagy Eszter 

leánya Erzsébet Jolán — Mészár Ferenc Dvoncs 
Magdolna halvaszületett fia — Nováki András 
Beliczki Margit fia János.

HÁZASSÁG. Minarovics Lajos rkat Misik 
Margit rkat.

HALÁLESETEK. Özv. Kuna Györgyéé sz. Machó 
Karolin 76 éves — Szluka Márta 8 napos — Mészár 
Ferencné sz. Dvoncs Magdolna 20 éves — Iványi 
János 38 éves — Németh Jánosné sz. Lénárt Te
réz 50 éves — Vojtek Jánosné sz. VáClav Mária 
26 éves.

„MÁVAUT“
Léva—Vámosmikola

közötti autóbusz menetrend hídépítések miatt csak később 
meghirdetendő naptól érvényes. E napig a járatok külön 

kiadott menetrend szerint közlekednek.

c)

15.45 13.2; 7.37 Léva főtér i

a)

12.15

b)

15.00

c)

18 00
15.29 13.0* 7.22 Vámosladány 12.31 15.16 18.17

1 7.16 Kisóvár 12.36 15.21 11 1 7.11 Garamszentgyörgy 12.38 15.26 1
15.17 12 58 6.56 Hontfüzesgyarmat 12.51 15.38 18.27
15.13 6.52 Felső-Fegyvernek 13.02 15.45 18.32
15.04 6 43 Nagypeszek 13.11 15.53 18.40
15.(K = 6.39 Tergenye 13.15 15.57 18.44

6.24 Garamsalló 16.12 18.59
•« £ 6 1-1 Zalaba 16.21 19.08
u E 1 • Ipolypásztó 16.28 19.15

5 50 i Vámosmikola é 16.45 19.25

a) Csak vasárnap és ünnepnap, de Léva és líont- 
fiizesgyarmat között szerdán és szombaton is 
közlekedik.

b) Csak hétköznapokon.
c) Csak vasár- és ünnepnapokon.

Léva—Érsekújvár

9.20 é Léva főtér i 13.35
9.09 A Nagykálna »• 13.47
9.01 Bajka 13.55
8.57 Barsendtéd 13 59
8 50 Nagysalló 14.05
8 39 Nagymálas bej ut. 14 16
8 30 Cseke 14.25
8.12 »» Kotta y 14.44
7.30 i Érsekújvár főtér é 15 25

Léva—Esztergom—Budapest
12.50 15.20
14 4' 16 57
14 55 17.16
15.22 17.42 20/8 21.41
15.3817 44
16.2(i 18.34

6.01
8.33

7.(8 9.1!
6.16 7.33

7.41
8.3(

5 50

6.2( 
7.08

9.4(
9.42

10 29

19.4321.15

21.44
22.31

Léva- Csata—Ipolyság

Léva ind. 5 30 9.27 15.31 18.10 21 25
Csata érk. 6.15 10.14 16 20 18.59 22.15
Csata ind. 6 21 10.35 16.21 19.20 22-20
Ipolyság érk. 7.04 11.18 17.04 20.08 23 03

Ipolyság—Csata - Léva

Ipolyság ind. 6.39 13.21 15 20 17 50 20.54
Csata érk. 7 26 14.06 16.07 18 39 21 37
Csata ind. 7.41 15 28 17.44 20.11 21.44
Léva érk. 8.30 16 20 18.34 20.58 22 31

Léva— Érsekújvár—Komárom

csak hétköznapokon közlekedik.

Léva ind. 5 28 11.42 (13.32 16.15 19 03
Érsekújvár érk. 7 01 13.19 (15.20 17.51 20.40
Érsekújvár ind. 7 20 13.36 16.10 18.36 22.00
Komárom északi öu. érlc. 8.00 14.12 16 50 19.16 22 40

Komárom- Érsekújvár-Léva

. w- csak hétköznapokon közlekedik.

6.18 9.02 1255 18.14
Érsekújvár érk. 700 9 44 13.35 18.58
Érsekújvár ind. <5.36 721 10.25 1345 19.10
Léva érk. <7.17 8.53 12.05 15.25 20.49

20.35 é Léva főtér i 6,00
20.23 A Nagykálna •• 6.12
20.02 Nagysáró 6.33
19.53 Zseliz 6.43
19.33 Csata 7.02
18.55 i Esztergom é 7.40
18 50 né „ 7.45
17.30 i Budapest Mu« oiO t*, 9.05

Ipolyság - Léva - Verebély.

7.30 14.50 i Ipolyság főtér é 9.00 16.23
7 39 14.59 > ■ Gyerk 8.51 16.14
7.43 13.03 Tompa 8.47 16.10
7.54 15.14 8.36 15.59
8 0b 15.26 Deménd 8.24 15.47
8 13 15.33 Hévmagyarad fürdő 8,16 15.38
8 29 15 52 Csánk 7.58 15.22
8 37 1600 Hontvarsány 7 50 15.14
8 45 16.K é Léva főtér i 7.40 15.05
8 50 16.4( i Léva főtér é 7 30 14.55
9.03 16.52 Felsöszecse 7.16 14.42
9.07 16.54 Nagykálna 7.12 14.38
9.16 17.02 Felsogyőröd 7.03 14.28
9.23 17.08 Csiffár 6.56 14.21
9.25 17.11 ▼ Tild 6.53 14.18
9.32 17.17 é Verebély i 6.47 14.12

Léva—Kiskoszmály
a járatok csak hétfőn, szerdán és szombaton közlekednek.

8.55 14.55 é Léva főtér i 7.50 13.35
8 48 14.42 A Felsöszecse 7.57 13.42
844 14.38 Nagvkálna | 8.01 13.46
842 14.37 Kiskálna 8.03 13.48
8 36 14.31 Marosfalva 8.09 13.54
8.33 14.28 n Ujbars vendéglő ▼ 8.12 13.57
8 25 14.20 i Kiskoszmály é 8.20 14.05

Szlovák vonatok:
Léva indul: 
Zólyom érkezik:

9.55
12.51

13.30 17.21
22.40

Zólyom indul: 10.50 13.lo
Léva érkezik: 8.20 12.12 16.10



Budapest—Esztetgom — Léva
A járatok Budapest—Óbuda valamint Esztergom—Párkány 
vonalszakasz belső forgalmában utazásra nem használható.
M-d.| 2 4 Km| (Budapesti kirendeltség) 1 3

♦ 13.0.1 17 3U — 1 Budapest M sso'ini-tér 9.05
„13.13 17.38 2 i Bpest Vörösmarty tér 8.5'. „ 9.59
„13.19 17.44 4 i Bp st Fő utca (pastvid ívsz ) 8.5? „ 9.53
„13.25J 17.50 8 <?Óbuda Vörösváii-ut f. m. A 8.47 „ 9.47

,8( „ 13.36' 18 01 15 Neuschlosz téglagyár f. m. ’ 8.36 „ 9.36
1.10 „13.45 18.10 21 Pilisvörösvár községit. 8 27 . 9 27
l.K „13.46 18.11 2. Herb.t end. 8 26 „ 9.26
1.6( „13.54 18.19 27 Pilise abai tábor Dóra v. (Klotildlíqet) ( 8 18 „ 9.18
l.M) ,13.57 18 22 21 Piliscsaba Schonek G. vend. ; 8.1; „ 9.15
L'.ld „1401 18.26 32 Tinnyei utelag. (Kovács 1.) fm. 8.11 „ 9.11
2.4( „14.05 18.30 35 Leányvár Munkásot hon lm. , 8 07 „ 9.07
2 8( „14.13 18 38 41 Dorog bányakaszinó 7 5' „ 8.59
2.9( „14.18 18.43 45 Esztergomi tábor 7 54 „ 8.54
3.- „14 24 18.49 49 ^Esztergom M. Kit. sz. fm. a 7.4 „ 8.47
3. *14.25 18.50 5( Esztergom Kőzp. kávéház i 7.4: * 8.45
— fi 5.55 - Marcelháza (102q) i f 7.05
L— 18.55 5( i Esztergom Kőzp. kívéház e 7.4(
l.2(> 19.00 52 ^Párkány közs. vend, ó 7.3r
L4( 19.05 55 Nána főtér 7 3ii
lm 19.13 60 Kóhidgyarmat szőve kéz. 7.22
<90 19.20 6! Kéménd p. ti. 7.15
4.10 19 26 6' Bény vendéglő 7.0'.
4.30 19.33 7. Csata községháza 7.02
4.5( 19.37 75 Oroszka cukorgyár 6 58
4 6( 19.42 77 Lekér templomi bej. út fm. 6 5''
l.7( 19.44 78 Gtramdamásd trafik 6.51
4.80 19 45 79 1 Garamvezekeny bej.utfm. 6.5(
5.- 19.53 8? Zsetiz rk. templom 6 43
5.K 19.56 85 Garammikola kózp vend 6.?"
5.2( 19.58 86 SzÓdt) templomi bej. ut fm. 6.37
5 30 20.02 89 Nagysáró Tóth vend. 6.33
5.40 20.03 90 Kissáró szövetkezet 6 32
).5O 20 07 92 Garamveszele kastély fm ti.28
5.60 20.10 94 Kistéréi bej. ut fm. 6 25
5.8' 20.13 96 Tőre bejáró ut fm. 6 2?
>9( 20.16 98 Alsóvárad p. u bej. ut 6 1'
6.— 20.17 99 Eelsővárad bej. ut fm. 6.18
6 2-' 20 23 103 Nagykálna községháza 6.12
6.40 20.27 106 -Felsőszecse Bóth ven'. 6.08
6.7( 20 32 ll( ^Léva p. u. bejáró ut 6.0
6 7( 20.35 111 Léva főtér i 6 0(

* Csak hétköznapokon közlekedik.
t Nem naponta csak bizonyos időszakokban közlekedik.

84 Iáwo. 1939 ■zám.
HIRDETMÉNY

az 1939. évi október hó 24. és 27. napja 
közötti időben tartandó légvédelmi és 

légoltalmi gyakorlatról.
A m. kir. honvédelmi miriszter ut 1939. 

évi október hó 9-én kelt 88.550 eln. Igv. — 
1939. H. M. számú rendeletével sz érdekelt 
térs miniszterekkel egyetértve az 1939. évi 
október hó 24. és 27. napja közötti időben 
az ország egész területén repfllőerők bevo
násával, nappali és éjjeli légvédelmi éa lég- 
oltilmi — gyakorlat tartását rendelte el.

A légvédelmi készültség időpontját annak 
idején külön hirdetményben és dobszó utján 
teszem közltirté.

A légvédelmi készültség (a légvédelmi és 
légoltalmi gyakorlatok) tartama alatt az alábbi 
rendelkezéseket kell megtartani:

1. A légvédelmi készültség tartama alatt 
harangozni éa gyári (üzemi) szirénákat és 
gőzsipokat működtetni csupán a légvédelmi 
riadó és a „Légi veszély elmúlt" (11 pont) 
jelzése céljából szabad. Gőzmozdonyok azon
ban a forgalom biztonságát szolgáló és a 
jelzési utasításokban megállapított sziréna éa 
gözsip jelzéseket használhatják.

2. A légvédelmi készültség tartama alatt 
szürkülettől napkeltéig a csökkentett világí
tásra vonatkozó rendelkezések irányadók.

3. A légvédelmi készültség tartama alatt 
szürkülettől napkeltéig:

a) általában mindennemű szabadban su
gárzó fényt (kirakatvilágitást, fényreklámot, 
világitó feliratokat, kávéházak, szórakozó 
helyek és más helyiségek szabadba sugárzó 
tényeit) meg kell szüntetni, akár köz, akár 
magánterületre világítanék azok) az 1. cso
portba sorolt ipari üzemek fényeinek elsö
tétítését az illető ipari üzem légoltalmi terve 
szerint kell végrehajtani);

b) középületek és magánépületek, ipati 
üzemek, lakások ajtóit, ablakait (udvari és 
lépcsőházi ajtókat éa ablakokat is) és min
den egyéb fénytiugárzó, illetőleg fénytkibo- 
csátó felületeit olymódon kell elfüggönyözni, 
vagy olyan berendezésekkel (pl. fényzsili
pekkel) kell ellátni, illetőleg a be'ső fény
forrásokat úgy kell ernyőzni és az azokból 
sugárzó fénymennyiséget úgy kell csökken
teni, hogy az épülőt belsejéből még az ajtók 
és ablakok, vagy máé nyilást záró szerkezet 
nyitásakor se szűrődhessék közvetlenül ér
zékelhető tény a szabadba;

c) a belső világitánal rendelkező minden

nemű járómü belső vi'ágitását a azükséges 
legkitebb mértékre kell csökkenteni és az 
égőket úgy kell ernyözti (eaetleg elhelyezni), 
illetőleg az ablakokat úgy kell hézagmente
sen elfüggönyözni (elzárni), hogy a járómű 
ablakain kérésziül a belső fény közvetlenül 
észlelhető ne legyen ;

d) a járóműveknek a jogszabályokban 
megkívánt külső lámpáit) gépkocsiknál mind 
a fényszórót, mind a tompított u. n. városi 
lámpákat) fényteaökkentő berendezéssel kell 
ellátni; gépkocsivezetők a keresői Impát csak 
a szükséges legrövidebb időre hisználhalják ;

e) a gépjárómüvek hátsó rendszámtábláját 
megvilágító lámpát — amennyiben annak 
fénye különlegesen erős, vagy a fényforrás 
közvetlenül látható — ugyancsak el kell 
látni fénytesökkentö berendezéssel;

f) gépjárőművek lakott területen — a G. 
pont (2) és 7. pont (1) bekezdésében emlí
tett járóművek kivételével — legfeljebb órán 
kénti 20 km-es sebességgel haladhatnak.

4 A légvédelmi riadó jele: a szirénáknak 
időnként váltakozó magasságú, háromszor 
fél percig tartó — u. n. „üvöltő" hangja, 
vagy a szükséghez képest, harangok félté
vé rése

5. Légvédelmi riadó esetén az alábbi ren
delkezések irányadók :

a) utcán, téren és hidon tartózkodó gya
logosok és kerékpárosok kötelesek a legkö
zelebbi olyan ház bejárata alá sietni, amely
nek kapualja van és onnan csak a „Légi 
veszély elmúlt" jelzésre szabad távozniok. 
Ha ilyen ház nincs a közelben, szét kell 
széledniök éa lehetőleg akként e helyezked
niük, hogy a repülők ellen rejtve maradjanak. 
Kipuzáráa után az utcán és tereken tartóz
kodóknak a legközelebbi ház kapujánál kell 
meghnzódniok.

b) Járómüvei az érvényben levő közle
kedésrendészeti szabályok megtartása mellett 
az úttest baloldalán, közvetlenül a járda 
mellett kell megállani. Kerékpárosoknak ke
rékpárjukat is a ház bejárata alá kell vin
niük.

c) Hidon haladó járművel a hidat mielőbb 
el kell hagyni és a b) bekezdés szerint kell 
eljárni.

d) A járómű utasának ki kell szállania a 
járóműből és a legközelebbi kapualjjal biró 
ház bejárata alá kell mennie. GSpjárómű 
vezetőjének, valamint autóbusz vezetőjének 
és jegyszedőjének a járóművön, az állati 
erővel vont járómű kocsisának pedig a vonó
állat mellett kell maradnia.

e) A kapualjjal biró lakóházak tulajdonosai 
kötelesek tűrni, hogy az utcáról a közönség 
a ház bejárata alá, vagy udvarára mehessen 
és a légvédelmi riadó tartama alatt ott tar- 
lózkodhasaék, valamint azt, hogy a kerék
párosok a légvédelmi riadó tartama alatt 
kerékpárjukat a ház bejárata alá vihessék.

I) Kspuzárásig (22 óráig) az e) bekezdés- 
ben emlitett lakóházak kapuját nem szabad 
kulccsal (retesszel) bezárni, vagy egyébként 
a közönségnek az ilyen házak kapualjába, 
vagy udvarába való bejutást megskid Ily ózni.

g) 0 yan házakban, ahol már van végle
ges, vagy szükség óvóhely, a légvédelmi 
riadó jelére a lakók kötelesek a riadó tarta
mára az óvóhelyre menni és ott tartózkodni 
a lakóház (házcsoport) légoltalmi őrség pa
rancsnokának rendelkezései szerint.

h) A szürkület és napkelte közli időben 
adott riadó jelre azonnal „teljes elaölilést*  
kell végrehajtani.

i) A te'jes elsőtitéakcr a csökkentett köz
világítást is meg kell szüntetni és a b) be
kezdésben felsorolt jármüvek lámpáit meg
írás után azonnal el kell oltani.

6)1) Az 5. pont a) bekezdésének ren
delkezése nem vonatkozik a m. kir. állam
vasutak pályatestén, a hidakon, vagy azok 
aluljáróiban dolgozó munkásokra, éa a vasú
ti forgalmi személyzetre, továbbá a közterü
leten helyfoglalási engedélyei biró árusokra 
és azok alkalmazottaira.

(2) Az 5 pont b) bekezdésének rendelke
zése nem vonatkozik a honvédségi, a köz
biztonsági és a karhatalmi aservek, a ható
sági légoltalmi aservek, a mentők és a tűz
oltók szolgálatban lévő jármüveire, valamint 
a közlekedési vállalatok, m. kir. posta és 
Mívaut. gyorsáru-gyüjtő gépjármüveire, to

vábbá a közmüvek (villany) segé'ykocsijaira, 
az életveszélyese állapotban lévő beteghez 
hivott lelkészek, orvosok, végül szfllőnőhöz 
hivott szülésznők jármüveire'

7 (1) A 6. pont (2) bekezdésében felsorolt 
hatóságok, szervek, intézmények és szemé
lyek a gyakorlat tartama alatt is közlekedő, 
de külsejükről fel nem ismerhető jármüveit 
áz életveszélyes állapotban lévő beteghez 
hívott lelkészek, orvosok és szfllőnöhöz hí
vott szülésznők jármüveinek kivételével meg- 
külömböztetö jelzéssel kell ellátni.

(2) A megkttlömbözteló jelzés négyszög
alakú zöld papírlap, amelynek közepén feke
te .Légo.*  felirat van. Ezt a mejkülömböz- 
tetö jelzést a gépkccsin a szélvédő üveg
nek azon az oldalán kell elhelyezni, amelyen 
a gépjármű adójegye nincs felragasztva.

(3) A megkülömböztető jelzést kizárólsg 
a légoltalmi gyakorlat tartama alatt szabad 
használni és a gyakorlat befejezésését köve
tő napon az azt kiadó első fokú rendőrha- 
ságnak vissza kell szolgáltatni. A megkülöm
böztető jelzést, amely sorszámmal és bélyeg
zővel van ellátva, a jármrómü telepe — il
letőleg tartózkodási lnlye — szerint illeté
kes elsőfokú rendőihatóaágnál kell igényelni.

(4) Életveszélyes állapotban levő beteghez 
hivott lelkészek, orvosok és szülőnőhöz hivott 
szülésznők a 6. pont (2) bekezdésében emli
tett esetben személyazonosságuk igazolására 
alkalmas okmányt kötelesek kéznél tartani, 
amelyet hatósági közeg felszólítására fel kell 
mutatniok.

8. A m. kir. államvaiutak menetrendsze
rinti forgalmukat a gyakorlat tartama alatt 
is korlátozás nélkül fenntarthatják. Az érke
ző utasitásoknak a várócsarnokban kell tar- 
tózkodniok vagy a legközelebbi kapualjjal 
biró ház bejárata alá kell sietniük. Az elu- 
e'utazó közönség a vonatra köteles mielőbb 
felssállani.

9. A hatósági légoltalmi segélyosztagoknak 
(segédrendőr, segéd:üzoltó, gázvédelmi, egész
ségügyi és mentő, munkás és egyéb oszta
gok) és az önvédelem légoltalmi végrehajtó 
szervezeteinek (lakóházak, házcsoportok, II. 
csoportba sorolt intézmények légoltalmi őr
ségeinek és segélyosztagainak) a gyakorlat
ban közre kell működniük.

10. (1) A légoltalmi gyakorlat tartama 
alatt a repülő támadás okzta feltételezett 
kárt a következőképsn kell jelezni: tüzet: 
piros füsttel, piros bomba alakú jellel, vagy 
fehér alapon piros ferde keresztes zászlóval, 
rombolást : fütyülő bombával, illetőleg kék 
bomba alakn jellel, vagy kék füsttel, vagy 
fehér alapon kék ferdekeresztes zászlóval, 
vagy fehér alapon „rombolva*  feliratú és 
dűlt kékkereszltel ellátott táblával, gázt : 
sárga füsttel, vagy fehér alapon sárga ferde
keresztes zászlóval, vagy sárga bomba alakú 
jellel, vagy úttesten, terepen átható szagú 
(torma, mstárszagu) olajnyomokkal.

2; Aki a légoltalmi gyakorlat tartama 
alatt a fenti jelzéseket látja, vagy érzi, kö
teles azt a legközelebbi rendőrrel (segéd
rendőrrel) vagy legközelebbi hatósági légol
talmi közeggel a légoltalmi parancsnokság
hoz való továbbítás végett, haladéktalanul 
közölni.

11. (1) A .Légi veszély elmúlt*  jel: a 
szirénák kétszer 2 percig tartó, hosszú, állan
dó magasságú jelzése, vagy szükséghez ké
pest rendes harangozás.

(2) A „Légi veszély elmúlt*  jelre a teljes 
elsötétítést újból a csökkentett világítás vált
ja (el, a gyalogosok és a jármüvek Útjukat 
folytathatják.

12. Gyakorlat a kezdő időponttól számí
tott 48 óra hosszat egyfolytában tart, ennek 
lejártával minden külön intézkedés nélkül 
véget ért.

13. Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nemesik, kihágást 
követ el és a 88550-eln. lég-1939. sz. HM. 
rendelet 16. §-a alapján 15 napig terjedhe
tő elzárással büntettelik az, aki a hirdet
ményben emlitett rendelkezéseket megszegi

Léván, 1939. évi október hó 14-én.
Dr. LE11OTZKY BRÚNÓ s. k. 

polgármester, légo. vezető.

vitéz BER1HÓTY DEZSŐ s. k. 
m. kir. rendőrkapitány, légo. parancsnok.



BARS 5

— CSAK A MINISZTER DÖNTHET AZ 
IPARENGEDÉLYEK KIADÁSA ÜGYÉBEN. 
A kereikedelmi miniszter az alsófoku ható
ságokhoz a következő rendeletét intézte: Az 
alsófoku iparhatóaágok jogszabályt sértenek, 
amikor ipar igazolvány kiadás iránti kérel
mek egyében elutasítható határozatot hoz
nak azzal az indokolással, hogy az 1939. 
aug. 15. után előterjesztett iparjogosilvány 
iránti kérelmek az 5805 1938 M. E. sz. 
rend, értelmében az alsófoku iparhatóság 
részéről nem teljesithetők. A hivatkozott ren
delet 2 § a szerint az iparigazolvány vagy ipar
engedély kiadást egyes indoko t esetekben az 
illetékes miniszter engedélyezheti. E ren
delkezésből következik, hogy az említett 
határnap u'án előterjesztett iparjogositvány 
iránti kérelmek tárgyában az I. fokú ipar
hatóságoknak nem lehet véghatározatot hoz
mok, hanem az ilyen kérelmek az ügyben 
hatáskörrel biró miniszterhez kell felterjesz
teni.

A kárpáti téli csata
A m. kir. Hidilevéltár most sdta ki a 

világháborúról irt nagy összefoglaló művé
nek 8. kötelét. Énben a kötetben jelent meg 
a világháború egyik legnagyobb csatájának: 
• kárpáti téli csatának története.

A világháború kezdetén a Monarchia ne
héz külpolitikai helyzetben várta az esemé
nyeket, mert hiszen dili szomszéd link is 
készülődtek az entente oldalán való közbe
lépésre. Szükséges volt tehát az oroszokra 
minél előbb, minél nagyobb csapást mérni, 
hogy ezáltal még idejében meggondolásra 
késztessük az ellenünk hadbakészü őket. — 
Ezenkívül Premysl várának egyre nehezebb 
helyzete is felmentést követelt. Mindezek 
hatása alatt határozta el a Monarchia had
vezetősége az 1915. évi nagy téli csatát.

A támadásra felvonultatott csapatokat hó 
és jégboritotta hegyek között esőben, szél
ben, hóviharbau kellett felvonultatni és harc- 
bevetni. Pihenésről, vagy legalább időn
kénti fedett Beállásról szó sem lehetett.

A seregeink ellen állított orosz délnyugati 
arcvonal vezére Ivanov tábornok volt, aki- 
srrényen szorgalmazta az oroszok téli tá
madást. Ivanov parancsnoksága alá az orosz
3., 4, 8., 9. és 11. hadsereg tartozott. 1915 
január 20-án adta ki a parancsot a táma
dásra. Felfogása szerint a Nagy Magyar 
Alföldre való orosz betörés az osztrák— 
magyar Monarchia összeomlását és a külön
béke megkötését eredményezte volna. Tá
madásnak másik célja a készülődő magyar 
tómadás megelőzése volt.

A magyar vezér, Conrad és Ivanov kö
zött lényeges különbség volt. Conrad .ben
sőséges meggyőződésből" cselekedett. A 
Monarchia szempontjából valóban sürgős 

volt a támadás. Mivel Przemysl felmentése 
is beletartozott a kárpáti csata tervébe, a 
támadást a legrövidebb irányban s igy a 
legnehezebb terepen kellett megindítani. — 
Ivanov várhatott volna tavaszig, őt azonban 
— orosz megállapitás sserint — a becsvágy 
és biuiág vezette.

A nagy téli csatában egyik fél sem tu
dott döntő győzelmet aratni. Conrad nem 
menthette fel Przmysl várát, Ivanov pedig 
nem hatolhatott be az Alföldre. Mindkettő
jüket legyőzte a lakatlan és járhatatlan 
hegység és az 1915 évi kivételesen hosssu, 
kegyetlen tél. Ei a zord időjárás erőszakolta 
ki a kisebb-nagyobb hadműveleti szüneteket 
és végül is a harc félbeszakitását.

A téli csatában harcolt a magyar csapa
tok túlnyomó része. Ott küzdött a 12 ma
gyarországi közös hadosztály közül tiz; a 
nyolc honvéd hadosztály közül hét és öt 
hadosztályból három ; az északi hadszíntéren 
még meglevő három népfelkelő dandár ott 
küzdött az újonnan alakult 51. honvéd és 
54. közös hadosztály, az első népfelkelő 
huszardandár, végül a német és osztrák 
csapatok kötelékében harcolt 18 magyar 
menet-, népfelkelő és hadtápzászlóalj.

Egészen feltűnő, hogy a Monarchia hegy
vidéki csapatainak csak a fele harcolt kü
lönös véletlen folytán a Kárpátokban. Másik 
fele éspedig a II. hadtest Nyugatgáliciában, 
a XII. hadtest az akkori Orosz-Lengyelor
szágban, a XV. és XVI hidlest a S’.erém- 
ségen volt. Viszont a magyar alföldi csapa
tok kivétel nélkül a Kárpátokban küzdöttek. 
.Ezek a szívós keménykötésü magyarok az 
előttük teljesen idegen terepen éa számukra 
szokatlan zord éghajlatban is bámulatosan 
beváltak, bár a veazteaég ezeknél is nagy 
volt. Csakis a legedzettebb szervezet dacol
hatott a hóban-jégben, szabad ég alatt töl
tött hónapokkal . . . Igen sok baj volt a 
bakancrokkal és csizmákkal, amelyek 8—10 
napos használat után teljesen tönkrementek. 
Nincs hadosztály, amely ezt a tényt ismé
telten ne jelentette volna. .Lelketlen haza- 
átu'ó h idiszállitók papirtalpu bakancsokat 
szállítottak. Ds a nagy téli küzdelem a 
nagyszerű csizmákkal ellátott oroszokat is 
megviselte.

Az 1915 január 1 tői április 30-ig terjedő 
időben az északi hadszintéren küzdő osztrák 
—magyar haderőt tetemes veszteség érte. 
Tegyük hozzá a zord időjárás által okozott 
létszámapadás jóval nagyobb volt, mint a 
véres harcokból adódó veszteség. A kárpáti 
téli csata veszteségéhez hozzá kell még 
számitanunk Przmysl várában elfogott 
120000 főnyi helyőrséget.

Az oroszok veszteségéről nincsenek rész
letes edataink Körülbelül a téli kárpáti csa
tában ugyanenyit vesztettek, mint az osztrák 
—msgyar haderő. Az orosz hadvezetőséget 
azonban sokkal érzékenyebben érintette a 
tuizo'.t lőszerfogyasztás és a hadianyagban 
elszenvedett vesztesége, mert ezt egészen 
nem tudta pótolni, mint ahogy ez a kárpáti 
téli csatát követő hadműveletek alatt kiderült.

Léva m. város polgármestere.______

8906—1939 — IIIBa. szám.

Tárgy: Rhodde island tenyészkakasok 
beszerzése.

Hirdetmény
A földművelésügyi minisztérium rendelke

zése folytán Léva a napokban fog kapni 
vasúton 30 darab rhode island tenyészka- 
kast darabonként P 1.50 ár és a szállítási 
költség ellenében.

Akik ezen fajállatokból beszerezni óhajta
nak, azok legkésőbb 1939 október 17-én 
déli 12 óráig abbeli kérelmüket jelentsék be 
a városgazda hivatalnál.

Léva, 1939 okt. 13.
VOJTÁS s. k. 

polgármesterhelyettes 
főjegyző.

Léva megyei város polgármestere.

86—légo. szám.

Tárgy : Épületek lomtalanítása — 
homokbeszerzés.

Felhívás
Újólag nyomatékosan felhívom a város 

közönségének figyelmét arra, hogy a lakó
házak és más épületek padlásáról minden
nemű éghető anyagot el kell távolítani.

A légoltalmi rendeletek idevonatkozó szi
gorú előírását a hatóság időnként ellenőrzi 
és az előírások megszegőit 15 napig terjed
hető elzárással megbüntetheti.

Ugyancsak a légoltalmi előírások szerint 
minden padláson annyi homokot kell tárolni, 
a padlás felületén halmokban arányosan el
osztva, hogy a padlás egész alapterülete 5 
cm vastag homokréteggel legyen borítható.

Felhívom ennélfogva a háztulajdonosokat, 
hogy saját érdekükben a szükséges homok
mennyiséget mielőbb szerezzék be.

Ezen célra a városi homokbányából ked
vezményes áron m3-ként 2 P-ért szerezhető 
be a homok, fuvar nélkül. Az utalványt a 
városi számvevőség állítja ki.

Léva, 1939 október 13.
Dr. LEHOTZKY BRÚNÓ s. k. 

polgármester, légo. vezető.

Léva megyei város polgármestere.

8706—1939 — II, Ba. szám.

Tárgy : Vasárnapi munkaszünet felfüggesztése 
egyes mező- és erdőgazdasági ter
mények betakarításánál.

Hirdetmény
A m. kir. F. M. a 137.015/1939. V1II./A-1, 

valamint a 137.254 1939. Vili A—1. számú 
rendeletével múlhatatlan szükség fennforgása 
esetén szeptember 30. és november 10 ike 
közötti vasárnapokon a munkaszünet felfüg
gesztését engedélyezi a cukorrépa betakarí
tása, — valamint az erdő és mezőgazdaság 
keretében előforduló sürgős munkák elvég
zésére. A munkaszünet felfüggesztését sze- 
mélyenkint és illetve gazdaságonkint és eset- 
ről-esetre csakis az Alispán űr engedélyezheti 
a M. kir. gazdasági felügyelőség véleménye
zésére.

Léva, 1939 október hó 10-én.
VOJTÁS 

polgármesterhelyettes - főjegyző.
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\/. . okmányaira I Foto-kópiát
V iqyaZZOH az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.
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I I ■ lakás, üzlethelyiséggel együtt Báti 
TldZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

1 . I • I • I va)ó *iu szobafestő tanu- 
JO haZOOl lónak felvétetik Takács

Mihály, festőnél. 1047

Szabászati tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cím a kiadóban.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a volt Grünhut féle 

ÚRI- ÉS HÖLGY 
FODRÁSZATOT
a megszokott személyzettel e hó 9-től 
átvettem. Főtörekvésem oda irányul, 
hogy a n. é. közönség legnagyobb meg
elégedését kiérdemeljem, előzékeny és 
kifogástalan kiszolgálással. — A n. é. 
közönség szives pártfogását kérem.
— Maradtam hazafias tisztelettel: — 

GÁPEL 
JÁNOS

...EZÉRT A PÉNZÉRT

RAGYOGÓAN VILÁGÍTHAT

TUNGSRAM

LÁMPÁVAL

- NAGYON GAZDASÁGOS A KRYPTON ’ 

} LÁMPA ÁR AM-FOGY ASZTÁ SAJ

APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélheti érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

2 1 előszobával, irodának vagy
SZODa, garzon lakásnak nov. 1-töl, 

két üzlethelyiségpedig azonnalra kiadó a Munk- 
házban, Verbőczy-tér 1. 1128

1 r ' külföldi prakszis után haza-
13 eVeS térve, női szabónő, házaknál 

munkát vállal, Duchony Józsefné, Bethlen 
utca 37. sz. 1129

C "I "i. ' 4—5 métermázsa
OZOIOtermeS eladó Antal utca 24.

Eladó kisebb lakóház kerttel Füzér u. 7. 

Két szobás lakás kiadóBarossun332 

l/-. I konyha, speiz november
ixet SZOOa, 1-töl kiadó Bethlen utca 
29. sz. Érdeklődni lehet: Rákóczy u. 9. sz. 
______________________________________  1137 

T ' "L angol, német, francia, zon- 
I anamOK gorát tanítanának Bethlen

■ Lolcsón eladók elköltözés miatt, 
lvieneK Bányai, Bottka u. 11._____ 1135

LJ -I. asztaltűzhelyet veszek. Cim
naSZnait a kiadóban. 1138

1/'l „-Lz. összkomfortos modern
TxGl SZOOaS lakás nov. 1-től kiadó 
Rákóczy utca 9. 1136

!/• J' szoba, konyhás lakás Berzsenyi 
IxiaaO 11. Bem utca folytatása. 1139

1/ . használt speciális Singer varró-
ixGVGSGl és entlizőgép jutányosán el
adó. Cim: Urbán Ferencné nőiszabó, Oroszka.

1140 

Modern konyhabútort keresek meg
vételre. Koháry u. 1. 1141

Csinosan berendezett különbejáratü 
bútorozott szobát keresek

Lőpor és 
robbantószer 
áruda
Vadászfegyverek és töltények, 

kerékpárok,
varrógépek, 

gramofonok és 
lemezek, 

legújabb felvételek. Vadászati 
és halászati cikkek

BAROSKA LÉVA
Horthy Miklós ut 43. Tel. 130. 

Szakszerű javító műhely 
Csepel varrógépek előnyös fizetési 

feltételek mellett kaphatók

Megérkeztek I
azuj rádiószezon 
legmodernebb"

RÁDIÓI!

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK 
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43. magyar királyi osztálysorsjáték

l.oszt. sorsjegyek
a belvárosban. Cim a kiadóban. 1143

is már kaphatók !!

ORIENT »
Ma, vasárnap utoljára 2 órakor (filléres hely

árakkal) 4—6 és negyed 9 órakor 
a magyar filmgyártás büszkesége

ELCSERÉLT EMBER
KISS FERENC parádés kettős sze- 
szerepben, Simor Erzsi, Vaszary P., 

Dayka Margit, Mály Gerő, Pethes Sándor.
Magyar világhiradó !

Hélfőn, kedden, október 16—17-én este 6 és 
negyed 9 órakor a magyar sztárok nagyfilme

AZ OKOS MAMA
Szenes—Békeffy zenés vigjátéka. 

Játszanak : Kosáry Emmi, Erdélyi Mici, Komár
Juliska, Tolnay Klári, Kabos Gyula, 
Törzs Jenő, Salamon Béla, Páger 
Antal, Ráday Imre, Pethes Sándor. 
FOX Hangos Híradó!

Szerdán és csütörtökön, október 18—19-én 
este és negyed 9 órakor az 
idény legnagyszerűbb revü-filmje

MIMI, A GAZDAG
EMBER LEÁNYA
Mesébe iilő kiállítású revücsoda, 
görlök százai. Irving Berlin slá
ger zenéje. Főszerepben: 3 Ritz 

testvér, a mókák nagymesterei, Alice Fay, 
Madeleine Caroll, Dick Powel, George Barbier. 
Pótműsor : Magyar ismeretterjesztő kulturfilm.

Péntek, szombat, vasárnap, október 20, 21 és 
22-én újabb magyar sikeres filmremek :

A PUSZTAI 
KiRÁLYKISASSZONY
A főszerepben : Csortos Gyula, Szörényi 

Éva, Dajbukát Ilona — Magyar világhiradó.

ELŐKÉSZÜLETBEN :

Bors István
a legnagyobb magyar film!

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában, Léván


