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EMLÉKMŰVET A LÉVAI 
HŐSÖKNEK

(Ky) Bizonyára közóhajt fejezünk 
ki, amidőn napirendre tűzzük a lé
vai hősök emlékének ügyét és oda 
sorozzuk a legközelebb megvalósí
tandó feladatok közé. Nem hanya
goltuk el eddig sem ezt a kérdést, 
sőt már szemrehányást is tettünk 
magunknak, hogy évekelőtt az 
ügyet nyilvánosan kezdtük tárgyalni 
és erre a Szlovák Liga megelőzött 
bennünket, felálitván a Stefánik szob
rát a Kossuth Lajos téren, ahová 
mi a világháború hőseinek emlékét 
terveztük. Siettek lefoglalni a város 
legszebb helyét. Nem is csináltak 
titkot belőle, hogy megakarnak 
bennünket előzni a város legszebb 
helyének lefoglalásával. Emlékszem 
rá, amidőn megjelent erre vonat
kozó vezércikkem a Barsban, nyíl
tan kijelentették, hogy Léva főte
rére Stefánik szobrát fogják felállí
tani, szó sem lehet a magyar hősök 
emlékéről. Magányos sétáim alatt 
keresgettem a hősök emlékének 
megörökítésére alkalmas helyet vá
rosunk kis terein. Ebben az időben 
támadt fel a lévai magyarokban e 
tekintetben a paritásos gondolat és 
követelni kezdtük a rendelkezésre 
álló közhelyek fenntartását a magyar 
emlékek megörökítésére is. Hála 
Istennek, ez az idő már elmúlt és 
mi, eddig eltiport magyarok, büszke 
önérzettel emelhetjük fel a fejünket. 
Otthon vagyunk és otthon érez
zük magunkat a mi városunkban, 
amelyben húsz éven keresztül ide
geneknek tekintettek bennünket. 
Emékezzetek lévai magyarok azokra 
a mondásokra, amelyeken akkor 
csak fájó könnyedséggel mosolyog
tunk, hogy itt nagyon jó élet van, 
csak az a baj, hogy sok itt az ide
gen ! Ezek az idegenek. Ti és Mi 
voltunk lévai és garamvölgyi ma
gyarok, akik megérdemlitek a nagy 
M-et! Magyar testvérek, nehara
gudjatok azért, hogy a hő
sök emléke még nem áll Léván. A 
hősök emléke eddig is élt és él is 
a lévai szivekben. Most azonban ki 
fognak lépni az emlékek a szivek
ből, a lelkekből, hogy fizikai for
mába alakuljanak. A magyar lélek 
kifelé törekszik népi visszaszoritott- 
ságából. Megnyilvánulási lehetősé
geket keres. Tagadhatatlan, hogy 
a lévai hősök emlékének ügye a 
robbanásig feszíti azokat a magyar 
embereket, akiknek körében pl. 
1916-ban Oroszországban olyan 
nagy lelkesedést keltett a gondo-

A polgármester jelentése Léva életéről
ii.

Városunk megerősítésének egyik legtöbb 
sikerrel kecsegtető módja az, hogy növel
nünk kell a közhivatalok éa közintézmények 
számát. Ezért igen nagyjelentőségű a vár
megyei székhely elnyerése, melynek érdeké
ben ögybuzgón munkálkodtak közre báró 
Majthényi László örökös főrendiházi tag ve- 
zetéaével a város értelmiségének vezérférfiai, 
igy különösen dr. Kmoskó Béla kir. köz
jegyző és dr. Nagy Béla vármegyei tiszli 
főügyész. Köszönet illeti mindannyiukat.

Örömünkre szolgál, hogy az államrendőr
ség kapitánysága Léván került elhelyezésre, 
mert attól eltekintve, hogy az Európaszerte 
kiválónak ismert rendőrségünk tisztikarának 
és legénységének mintaszerű működéséről 
volt alkalmunk már eddig is meggyőződni, 
ezen intézmény ugyancsak alkalmas váro
sunk forgalmának emelésére.

Eljártunk annak érdekében, hogy Léván a 
tanítóképző, vagy ezzel egyenrangú ujtipusu 
középiskola, u. n. líceum állíttassák fel, tár
gyalásaink a legszebb reményekkel kecseg
tetnek. Ugyancsak mozgalmat indított a város 
elöljárósága annak érdekében, hogy a Gsram- 
völgye mezőgazdaságának további szskszerü- 
aitése céljából középfokú gazdasági iskola 
létesüljön városunkban.

Kérelmeztük a részleges csatornázás to
vábbi fejlesztéséhsz szükséges anyagi fede
zet biztcsítását, a járásbíróság félbenmarsdt 
építkezésének befejezését, az uszodaépités 
befejezéséhez szükséges támogatás nyújtását, 
a vasúti csatlakozó ut átépítését, városi utcák, 
igy főleg az uj laktanyához vezető útvonal 
kiépítésének lehetővé tételét, szociális köz 
munkák meg indítását és általában megragad
tunk minden alkalmat, hogy a kezdeti ne
hézségeket a legsikeresebben áthidaljuk.

Köszönetünket kell kifejeznünk a kormány 
segitő gondoskodásáért, amellyel életre hívta 
városunkban a „Magyar a magyarért' moz
galmat éa lehetővé tette a téli időszakban 
számos munkáskéz foglalkoztatását. A 
szociális közmunkák keretében váltott cso
portokban kelenként 200 —250 munkanélküli 
nyer foglalkoztatást 2—2.30 P napi munka
bérrel, úgy hogy a nyilvántartott 600 munka
nélküli munkás átlagosan minden második 
vagy harmadik héten kerül sorra egy heti 
foglalkoztatásra, illetve a nagyobb számú 
családtaggal biró munkásokra gyakrabban is.

A város hálatelt érzéssel gondol a belügy-

lat és az orosz puskák füzében to
vábbították egymásnak a gyűjtő
ivet. Vájjon hol vagytok Léva fiai, 
akik zsugorgattátok a napi zsoldot, 
hogy a kis szabadság idején oda
haza önérzetes magyar hazafi, ko
moly katona módjára léphesse
tek fel. Ó boldog kéthetes ifjú éle
tünk meghoszabbitói, vájjon lesz-e 
még életünknek ehez még hasonló 
nagy öröme ? Meg van az öröm ! 
Itt van az uj magyar élet minden 
forrongásával. Szépen derül a nap 
a magyar égbolt felé. Szabadon 
rendezhetjük be az uj magyar éle
tünket.

minisztérium kiküldöttjére, Varga Gyula pol
gármesterre, akit Gyula városából a Felvi
dékre hívott a kormány e'őrelátó gondoiságs, 
abból a célból, hogy a szociális közmunká
kat bevezesse és megszervezze. Az Ö gya
korlati ludáaa és lelkes odaadása nagyon 
megkönnyitetlék a szociális közmunkák meg
szervezésének ügyét és minden bizonnyal a 
munkáscsaládok százai áldó szeretettel gon
dolnak ö reá, aki a téli időben kenyérhez 
juttatta őket a szociális közmunkaakció révén.

Nagy elismerés illeti Magyary-Kossá Ala
dárnál, aki a „Magy>r a magyárért*  mozga
lom központi szervezetének megbízásából jött 
el Lévára. Mély szociális felelőségérzettel és 
az igazi magyar testvériség érzésétől áthatva 
siet segítségre, hogy enyhüljön az Ínség. Léva 
szegényei igaz pártfogójukra találtak benne.

Itt a szociális nyomor enyhítése terén sze
reztek hervadhatatlan érdemeket mindazok, 
akik a felvidék visszacsatolásának idején fá
radságot nem ismerő buzgalommal siettek az 
elesettek segítségére. Vármegyénk főispánja 
Koczor Gyula kezdeményezésére megalakult 
az ínségesek népkonyhája, ahol a szegények 
százai kapnak Ízes, meleg ebédet. Köszönjük 
a főispán urnák szerető gondoskodását, kö
szönjük a közreműködő hölgybizottság buzgó 
fáradozását, elismerés illeti Rudnyánszky Olga 
urhölgyet, aki a népkonyha gazdasági irányí
tását oly önzetlenül látja el.

A szociális gondoskodás keretében folyik 
az iskolás gyermekek részére szolgáló tej
akció, már a felszabadulást követő első he
tekben megkezdte működését a Stefánia szö
vetség lévai fiókja és nagyszabású ebédakció 
fentartásán kivü1, amelybe az iskolás gyer
mekek tartoznak, nagy odaadással folytatja a 
csecsemő és anyavédelem munkáját. Köszö
nettel tartozunk dr. Okolicsáoyi Béla vár
megyei tiszti főorvosnak, nemkülönben az 
ugybuzgó hölgvbizottságnak, dr. Boleman 
Jánosáéval az élén.

Fejlődésünknek fő feltétele, hogy vissza
nyerjük a városi jelleget és a magyar közjog 
szabályai szerint Léva megyei várossá als- 
ku'jon. A megszállás idején megfosztották 
városunkat a rendezett tanácsú város jelle
gétől és mint nagyközség csupán a .város*  
címet volt jogosult használni. Am városunk
nak nem presztis okokból kell ragaszkodnia 
a városi szervezethez, hanem életföltétel szá
munkra, hogy rendelkezzünk a városi élet

A Horn, a Pálmay-csoport, az 
Országzászló bizottság most bizo
nyára mind összefog dolgozni ennek 
az érdekében és Léva főterén, 
ahonnan hajdan elindultunk a nagy 
világégésbe, nem sokára ott fog állni 
a barsi, a lévai 14 es, a 26-os és a 
Pálmay katona emléke.

Évszázadok távlatából emelkedik 
felénk Eger keze. Vájjon tudjátok-e 
egriek, hogy hová nyúltok? Léva 
lelkét fogtátok meg Dobó—Léva— 
szelleme együtt fog élni!
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kellékeivé ti hogy Léva közjogi helyien « 
megítél.ás beli he yrettel szemben emeltessék. 
Különösképen moit, amikor bétámé i Tá
rosig vállunk, megnövekedeit-LSvának je.en- 
tősége. Nemzeti missió vár itt városunkra, ki 
kell építenünk u oj sokat hangoztatott ma
gyar aulturfölény bevehetetlen, szikiasziiárd 
bányáit. Ml tudjuk, hogy Önerőnk talán nem 
lest elégséges a reánk várú felzdstok meg
oldásából, tudjuk ért is, hogy a nemzet 
anyagi erői sokoldalúan vannak igénybevéve, 
de meg kell találni a segítés módját. Mert 
ha van támogatásra szoruló városi közü'et, 
úgy Léva mindenképen ezek sorába tartozik. 
Léva közönsége megteszitett erővel kíván 
dolgozni városunk felvirágoztatásán és kéri, 
hogy ebben az igyekezetében elnyerje a 
hatóságok jóindulatú támogatását

Nagyszabású beruházásokat igénylő ter
vekkel ennek a képviselőtestületnek nem lesz 
módjában foglalkoznia, mert tudjuk, hogy 
hosszú időnek, talán éveknek kell eltelnie 
addig, amig a gazdasági helyzet konszo idá- 
lódik. A mi gazdasági helyzetünk mindenkor 
csak függvénye lehet az egész ország hely
zetének, mivel a modern idők élénk nemzet
közi kapcsolatai erős visszahatást gyakorol

Dr. Haiczl Kálmán aranymiséje
Dr. Haiczl Kálmán szögyéni plébános és 

szentszéki tanacaos az elmu t héten mulatta 
be az Urnák aranymiaéjét. A félévszázad óta 
lelkéazkedó plébánost jubileuma alkalmából 
Szőgyén népe megérdemelt szeretettel ünne
pelte, de meleg ünneplésben részesítették a 
jubilánst a közélet vezetői és as oltártestvé- 
rek ia. Szőgyén lakossága az ottani Kát. 
Körben — amelyet a jubiláns saját költsé
gén építtetett híveinek — ünnepelte őt és 
átnyújtották híveinek ajándékát, a díszes 
selyem miseruhát Az aranymiséu ez ünnepi 
beszédet dr Porubszky Géze kéméndi plé
bános, országgyűlési képviselő mondta. A 
szentmisén az esztergomi bazi.ika énekkara 
énekelt Buchner Antal karnagy vezetésévé . 
I évét Kain Ödön és Schubert Tódor kép
viselték.

Az ünnepi diszebéden elsőnek felszólalt 
Szüilő Gésa felsőházi tag, aki hangsúlyozta, 
hogy nem igaz as a hír, miszerint vissze- 
vonu t volna a politikától s ma is ugyan
azzal a meggyőződéssel vallja, mint húsz 
esztendőn kérésziül, hogy a felvidéki un- 
gyarságot a katolikus papság lelkes munkája 
mentette meg a magyarság számára. Dr. L-o- 
pold Antal prelátus-kanonok üdvözölte az 
ünnepeltet, aki a kisebbségi sorsba jutott 
magyarságnak a történelmi visszatekintés ré
vén nyújtott hitet Dr. R idocsai László fő
ispán lelkes azavskkal köszöntötte az ünne
peltet, mint a magyarság tántoríthatatlan él
harcosát. Róvay litván gróf, az EP ügyve
zető elnöke, az akadályoztatásuk miatt meg 
nem jelenhető Jaross Andor miniszter, gróf 
Esterházy János, továbbá az Egyesült Ma
gyar Párt vezetősége nevében mondott me
leghangú köszöntőt. Gürtler Dénes képviselő, 
mint az ünnepelt volt káplánja köszöntötte 
meleg szavakkal a jubilánst. K'.ain Ödön, 
Láva város polgármestere Léva város nevé
ben és Noszkay Ödön dr. tanár Érsekújvár 
város lakossága nevében köszöntötte az ün
nepeltet.

Mig számos felszólalás történt, majd fel
olvasták a beérkezett üdvözlőtáviratokat. A 
hercegprímás és Jaross miniszteren kívül a 
felvidéki magyarság számos vezető egyéni
sége, Koczor Gjula főispán, báró Majthényi 
László felsőházi tag, dr. Kmoskó Béla kir. 
közjegyző stb. emlékezett meg a jubilánsról, 
aki a felszólalások utáu a katolikus világ 
fejére, a magyarok nagy barátjára, XII. Pius 
őszentségére. továbbá Magyarország vitéz 
kormányzójára és Migyarország biboros her
cegprímására mondott köszöntőt.

Az ünnepelt rövid életrajza: JD.-. Haiczl 
Kálmán 1868-ban született Selmecbányán. 
Tanulmányait Selmecen, Pozsonyban és Esz
tergomban végezve, 1889 március 22-én 
szentelték pappá az esztergomi belliikében. 
Felszentelése után a hercegprimási udvarban 
mered, mint ezertartásmester és levéltárnok. 

nak a belföldi viszonyok aiakulására. Éltől 
eltekintve, a mi megbizatásunk csak rövid 
időre terjed, miután a községi választások 
lefolytatása után, talán még a folyó évben, 
megalakul az uj városi képviselőtestü.et. 
Asonban ebben az átmeneti időben is a 
képviseiőtestüie'.nek teljes odaadással, lelki 
ismeretesen kell dolgoznia, mert sok alap
vetően fontos kérdést kell megoldania.

A város jelenlegi képviselőtestülete ebben 
a kellemes hslyzetben van, hogy nem for- 
gectolódik szét küöofále pártokra é3 pár- 
tocskákra, hanem az Egyesült Magyar Part 
és az ahhoz csatlakozott volt Hlmka-párt 
tagjaiból áll és Így meddő pártpolitikai viták 
miatt minden erejét a köz érdekében való 
munkálkodásnak szentelheti. Kímélem, hogy 
ebben a munkáéin az a szeltem fog diadal
maskodni, mely erőssé és az elmúlt eszten
dők nemzeti ellenállásának küzdelmeiben 
döntő tényezővé tette pártunkat az egész 
magyarlakta felvidéken. Hiszem, hogy pártunk 
együttműködése a szlovák néppárt képvise
lőivel zavsrtalan és bensőséges lesz sz 
azonos keresztény é.etfelfogaa és a közös 
otthon megbecsülése jegyében.

1892 ben már hercsgprimási és érseki fö- 
szentszeki jegyző az a.ig 26 éves psp. 1894 
—1921 években G trsmsrentbenedsken p.é- 
bános, msjd 1921 tői a mai napig Stőgyén 
hiveinek lelkipásztora. Irodalmi munkásságá
val már kispap korában magára vonta a fi
gyelmet. Eső nagyobb munkája a 4 kiadást 
megért Paduai Sst. Áztál könyv volt, majd 
gyors egymásutaobsu következtek: Sít. Jó
zsef imekönyv (9 kiadási, Sít. Vér ereklye 
1912, Bóldogságos Síül Máris tisztelete 1904, 
A gsrsmszectbenedekí apátság története 1913, 
Érsekújvár múltjából 1932, Lóvá története 
(a Birsben folytatásokban, msjd külön le
nyomatban latoit napvilágot) 1933. Htrom 
világ közt 1934, A kistapo’csániak 1933, Pár
kány története 1936, A kisbényi prépostéig 
története 1937. Sajtó alatt: Siőgyén története.

Dr, Hsiczl Kálmánnal Fardinánd bolgár 
excár is élénk összeköttetést tartott fenn, 
akinek — benedeki plébános korában — 
kezdeményezésére építtette fei az akkori bol
gár uralkodó anyai ősatyjának, a hős Koháry 
litvánnak diszea saarzolágját, amelynek le
leplezésén személyesen is megjelent. A ju
biláns a huszévi elnyomatás alatt harcos 
munkát végzett a magyarság érdekében. A 
Birs szerkesztősége illusztris munkatársat, a 
kiváló le.klpásztort és tudós történetírót fél
százados jubileuma alkalmából szeretette! és 
tisztelettel köszönti.

Lévai magyarból — 
lengyel őrnagy

Érdekes vendége volt Léva városának az 
elmúlt két ünnep alatt. Huszévi távo Jét után 
felkereste szülővárosát Steiner- Lipcsey Mihály, 
lengyel őrnagy. Lipcsey Mihály őrnagy nem 
ciak Léván, hanem egész Magyarországon 
ismert egyéniség. Minden lengyelországi kül
döttséggel ö is megjelenik a magyar főváros
ban és a budapesti magyar képeslapok felvé
telein a diplomaták között gyakran ott látjuk 
a lévai Lipcsey őrnagy derűs képét is. Arról 
pedig, hogy Lipcsey Mihály Magyarországnak 
Ii szolgálatokat tett, tanuikodnak magas 
magyar kitüntetései, amelyeket Horthy kor
mányzó ur öföméltósága adományozott 
számára.

Lipcsey Mihály katonai pályája szinte rege- 
szsrúsn indult. A világháború láza elfogta as 
akkor még 16 éves lévai fiút a romantikus 
hajlama a lengyel légióba sodorta őt. Az 
ifjú a lengyel légióba lépett be, amelyet 
Budspesten toboroztak és a légióban har
colta végig a világháborút Amikor a nagy 
kataklizma végén a csehek betörlek a Fel
vidékre és megindult a Pálmay-ceoport ner- 

vezkcdésr, a többi lelkes lévai ifjúval együtt 
Lipcsey tizedes is a Pálmay-cioportba lépett 
be és ott küzdött a Lóra felmentésiért har
coló vitézek között, akik most mosolygó 
arccal üik körül, vidám poharazás közepette 
emlékeznek a történelmi napokra.

De amikor itt is .letörött a zászló", Lip- 
ciey ismét a lengyel légióba siet. Pl sudszky 
mérési, Lrngye ország megmentője a Len
gyelországra támadó orosz bolser<kiek ellen 
szervezte hadssregst. A lévai ifjú itt már 
mint szSzadparancsnok harcol és vitézségé
vel megára vonja Pősudizky marsall figyel
mét is. Megsebesül, magas lengyel kitünte
tést kap, majd a marsall környezetébe kerül.

A többi szinte mág messszerübben hang
áié. A lévai magyar fiubó: B tm apó hazá
jában nem csak lengyel hős lesz, aki a 
fegyvert jól forgatja, hanem katonai iró is, 
aki a to ihoz is ért. Budapesten katonai 
vonatkozású előadást tart, mire megválaszt
ják a Magyar Katonai írók Becsületének 
tiszteletbeli tagjává. Megírja Pitsudezky mar
sall 1926 iki hadjáratának történetét, ezt 
követi s marsall e.etrajzának megírása, to
vábbá Pileudszky e ső harcai című műve. 
Megírja Ridz Snigly életrajzát, majd Mós- 
c.nkyét, a jelenlegi elnökét. Legújabb műve 
• magyar kormányzó ur életrajza, lengyelül. 
Ezt a müvet most vitte Budapestté.

Közben a karrierje is felfelé lendül. A 
lengyel tudományos akadémia tiszteletbeli 
tagjává emeli és megkapja az akadémia 
pá.máját, vezérkari őrnaggyá lesz és a 67. 
gyalogezred parancsnok he yettase. A Palmay- 
csoporl bajtársi egyesülete Lóvén tartott 
alaku ó gyűlésén egyik diszelnökévé válasz
totta. Számos lengyel és külföldi kitüntetéa 
tulajdonosa.

Lipcsey Mihályt lévai látogatása alkalmá
val a Palmay csoport bajtársi körének tagjai, 
akikkel a lévavideki harcokban együtt kül
dött, szeretettel köszöntötték. Vitéz Pelczer 
István, a bajtársi egyesület elnöke arra kérte, 
hogy ápolja továbbra is a magyar—lengyel 
barátságot, bogy ez a barátság még sok 
szolgálatot tehessen a magyar hazának. A 
felszólalások hatása alatt a jelenlevők elha
tározták. hogy megindítják a mozgalmat 
Léván egy magyar— engyei baráti egyesület 
megalakítására. Léva mindég nsgy barátja 
volt a lengyel hazafiaknak. Régente több 
lengyel emigráns élt Léván, akik az oroas 
önkény elől menekültek ide.

A lengyel cserkészek lévai meleg fogadta
tása is kimélyitette a hagyományos lengyel— 
megver barátságot, ame.y sz uzsoki hágón 
és Vériekénél is olyan szépen megnyilatko
zott. amidőn az első magyar honvédek meg
jelentek a közös lengyel—magyar határ 
gerincén, ahol a magyarokat üdvözlő lengyel 
tisztek között ott lelkesedett a .'évei lengyel" 
is és ismét megerősítették sz ősi lengyel 
mondást: .Polák wengier dwi bratanki, jsk 
do szkianki, tak do szabii."

KOPA.

Önvédelmi légoltalom
Léva város hasonlóan közel van a barát

ságtalan szomszédhoz, mint V.igvár vsgy 
Rózsnyó. A közeimül napok eseményei pá
dig nagyon ia indokolttá teszik a bizalmat
lanságot, az éber elővigyázatot, a sürgős, 
eredményes önvédelmet. As esetleges légi
támadás figyelése, annak jelzése, a lakosság 
figyelmeztetése, a támadás elhárítása és visz- 
szaverése, szóval a légvédelem a katonai 
hatóság rés röl tökéletesen és gondosan 
elő van ké i ve. A hatósági légoltalom — 
mint a legu.^-.t>i napokban megtartott lég
oltalmi gyakorlat mutatta, eltekintve a fel
szerelési és egyéb kisebb hiányoktól — a 
beosztott (volt C P. 0) lakosság készséges 
közreműködése folytán szintén mflködóské- 
pes. Feltételezhető, hogy a volt C. P. 0. ház
őrségek még a mai beutalásukban ia, szük
ség esetén közreműködnek. Azonban a 
régi beosztási kötelékek a politikai és terü
leti viszonyok változása folytán sok helyen 
megváltoztak. A régebbi beosztás, kiképzés, 
felszerelés stb. ma mér nem elégséges, azért 
az égési légoltalmi beszerveiést a mai vi-
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Biocyoknsk megfele'ően az égisz Magyar
omig területére fenrálló törvényes rendel*  
kezések „érint a Légoltalmi Liga edd’g be
vált utnutatési alapé vei szerint ét kell ala
kítani, rrég prdig a lakosság rregnyugtatt- 
aára is biztosításira micél rövidetb idő alatt.

Az eredményes munkához esettan szük
séges. hogy a Légolta mi Liga he‘yi csoportja 
mega atu jenes innak tevéét nysége bizto
sítva legyen. Legközelebbről a város Ittas
ságának érdeke er, tehát a városi lakosság 
minden társadalmi rétegének maradéktalan 
közremtkCdése szükséges úgy eaemélyrleg, 
mint anyagilag. A Légoltami Liga helyi cso
portjának megalaku lsz útban van. A meg- 
alakuláshoz stfiktéges tagok gyűjtése neg- 
kezdódőtt. az anyagi szükség etek Önkéntes 
felajánlása biztosiusével Mrst már a város 
iskeeségátak meaértísé öl függ, hogy a Lég
oltalmi Liga mielőbb teljesen uj szervezetei
vel s közérdeket szolgálja. Csak arra kérem 
az önként fe ajánlókat, hogy a felajánlott 
összeget ne azzal a geszuitsal adják, mint 
valami gyanús á munkacélt üürek a kfnyör- 
adományt. mert ez sem a Légolta mi Liga 
kitűzött ideális céljaihoz, sem pedig Léva 
város lakosságának hagyományos ádozat- 
készaégéhez nem méltó. Most nem idegen 
államérdek, sem pedig más népek szabad
ságát e nyomó célok szolgálatára kierőszakolt 
százezres összegekről van szó. Most a sok 
évi fáradtságos munkává', sok-sok vágyako 
zással és drága magyar vérrel visszaszerzett

Léva a cseh megszállás alatt
XII.

Fogcsikorgató türelemmel.
Osszeszoritott szájjal — 
Krisztus-követő bús próbálkozással. 
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyert szóval.
Tenyérrel, mely sima örökke, 
Csak a zsebben szorul ököllé 
Keserű, tehetetlen nevetőssel 
Békülve meg akármi rendeléssel - 
Nem csodálkozva már es csodálkozva mégis. 
Hogy ra jtunk ez is. az is megesett:
Hordozzuk testvéreim, ezt a hordhatatlan 
Kinszenvedest virágzó eletet.
Ahogy lehet . . .

(REMENY1K S.)

Junius 30-án a vörös polgári éa katonai 
hatóságok teljesen kiürítették a várost. Az 
iyolysági országúton megrakott kociikon fej
vesztetten menekültek el a vörös uralom di
rektóriumainak és vezetőségének tsgjai. Gaz
dáinktól a legjobb fogataikat rekvirálták el a 
menekülő vörösök, hogy gyáva életüket s 
összeharácsolt ingóságaikat, amilyen gyorsan 
csak lehetett, biztonságba helyezzék. A város 
vörös vezetőségének egy pillanatig sem jutott 
eszébe az, hogy mi lesz a magára hagyott 
szegény város és polgári lakosságának a 
sorsa ? A budapesti vöröa kormány, hogy a 
saját életét és uralmát megmentse, szinma- 
gyar területet dobolt oda indokolatlanul a 
katonailag megvert csehszlovákoknak és a 
helyi vöröa hatóságok követték budapesti 
uraik jó példáját, a váratlanul elrendelt viaz- 
azavonulás éa kiürítés pillanatában egyszerre 
elfelejtették a népszabadság és népjó.ét so
kat hirdetett eszméit, rekvirált kocsikra fel
raktak minden kezük ügyébe került ingóságot 
b néhány óra alatt úgy eltűntek a városból, 
mintha sohasem boldogították volna világ
megváltó eszméikkel a szegény, agyonhaj
szolt és agyongyötört várost

A lévaiak életüket és vérüket áldozták fel 
azért, hogy ezt a várost megmentsék a cseh
szlovákoktól a magyar nemzet számára. Léva 
a csehek ellen a fiatalsága színe-javát küldte 
önként előre a véres harcokba. A csatatere
ken diadalt diadalra halmoztak hős fiaink, 
amíg idehaza a vörösök kínozták és gyötör
ték a polgári lakosságot, összoszoritott fo
gakkal tűrt, szenvedett ez a város, mert 
egyszerre akart mind a két ellenségével, a 
csehekkel éa a kommunistákkal leszámolni. 
A sors azonban másképpen intézkedett. A 

magyar területek minden ember lényének és 
minden ta'palatnyi fö’djénefr. értékének meg
védéséről és biztosításáról van szó. Ezt csak 
átok nem udják vagy nem akarják megér
teni, akik az emuit busz év sanyargató adott 
lágsi között s otthon voltak és nem érez
ték az édes hará ól vi ló elszakitettság ke
serűségeit, nem ismerték az idegen hata’om 
zak atását, inti rnálásekat, börtönöket $ nem 
érezték a harmad-negyedrendö állampo’gár- 
ségi áispotot.

Egyéni és közétdek. hogy a város egész 
lakossága, e íősorlan a akóhár, műbe y, üz
let és külön ütésetek tulajdonosai, a»után a 
véres m nden társadé mának tagjai vagyoni 
viszonyuknak megfelelően a légitámadások 
elleni védelem megszervezésére tagul lépjen 
be a mega akitandó Légoltalmi Lga tagjai 
közé. Csak is úgy lehet a lakosság érdeké
ben hathatós védelmi működést kifejten

A közeljövőben néhány napon át folytat
juk még a tagok gyűjtését. Akit ssetleg sze
mélyesen nem keresnének fel a gyűjtőiével, 
a Légolta mi Liga he yiségében (Kaazr.áraág. 
Ferenc-József ut 10 sz alaV) személyes je
lentkezés melleit is felvesz a hely.csoport, 
raionta d. e. 9—11 és d u. 3—5 óra között.

Ne halogassuk • szervezést, mert olyan 
kevesen vagvunk magyarok, hogy mindenkit 
egyenkint védenünk kell és még olyan azé 
gények vagyunk, hogy a legkisebb értéket is 
olts máznunk ke!'.

AKÚCS ISTVÁN
L. L. helyi csop. ügyv. eln.

gyűlölt, korrupt vörös uralom rövidesen ösz- 
szeomlott, de a városnak még húsz éven 
kereszttl' kellett cseh rabságban szenvednie, 
míg célját elérhette, hogy ismét az lett, ami 
volt, magyar.

A városban senki sem sajnálta a vörösö
ket. Simonovánszky, a vörös utóvéd parancs
noka mikor junius 30-án csapatával maga 
is kivorult a városból, a polgári lakosság 
szinte kárörömmel nézte végig a vörösök 
kapkodó menekülését.

Magára maradt a sorsára hagyott város. 
Híre jött, hogy a csehszlovák katonaság elő
őrsei már a város határáig ny omultak előre, 
de magába a városba bejönni nem mertek. 
A város vezető férfiéi, hogy a lakosságot 
megmentsék az esetleges fosztogatástól s 
anaichiátó’, a késő eiti órákban összehívták 
a január válságos napjaiban megalakított, de 
a csehek által feloszlatott polgárőrséget. A 
polgárőrök az ismét szolgálatba álló városi 
rendőrséggel együtt három napig, amíg csak 
a csehek be nem vonultak a városba, tar
tották fenn a rendet és őrizték a közbizton
ságot páratlan le kesedéssel és odaadással. 
Nekik köszönhető az, hogy ezekben a vél*  
sugos rí pókban a városban a lakosság kö
zül senki jelentősebb károsodást nem szen
vedett.

Julius 2-án délben a csehszlovák parancs
nokság fehér zászlós autója robogott keresz
tül megállás nélkül a városon, délután pedig 
egy cseh repülőgép keringett hosszabb ideig 
a város felett. Másnap kora reggel egy cseh 
lovas járőr jelent meg a városházán és be
jelentette, hogy rövid idő mulva a csehszlo
vák katonaság bevonul a városba. Nemso
kára esután Castella francia ezredes parancs
noksága alatt a 34-ik cseh legionár-ezred 
zeneszóval be is vonult a város főterére. A 
csapatokkal együtt jöttek az egy-egy hónap
pal elébb elmenekült cseh polgári hatóságok 
közegei is, köztük dr. /ostyák András pol- 
pármester és Havasa Viktor főbiró it.

Castella ezredes töréskárával és a vele 
jött csehszlovák polgári tisztviselőkkel együtt 
felment a városházára éa ott a polgárőrség 
parancsnokságától átvette a város újbóli 
vezetését. Cstella ezredes azonnal kihirdet- 
tette dr. Srobár teljhatalmú miniszter és 
Mittelhauaer tábornok katonai diktatúráról 
szóló rendeletét és elrendelte, hogy az Csz- 
szea fegyvereket a lakosság azonnal adja át

LEVENTE-HÜSE6
A magvar fainak egyik értékes erénye a 

húsép Henne ainnnyad ez a szép tulajdon
ság már a legif’abb nemzedékben is, és 82 
hozzáértéssel kinevelve egyik legjellegzete
sebb tulajdonságunké válik.

Igen atép példáiét adták ennek a az tat*  
erdrei —pomázi járás leventéi akik március 
iduiára régi szeretett parancsnokuknak. Nagy 
Hí dog ezredesnek akartak örömet okozni és 
kerékpáron, teherautón uirakeltek a fagyoa 
időben, hogy nála tisztelgő látogatást tegye
nek. Márc us 14 én keltek útra Karav István 
főoktató vezetésével és még aznap Pozbára 
értek. Ott beazálláfo’ták őket és másnap 
má’C’ua 15-én a község ünnepén jelentős 
részt vettek. A falu népe szívesen látta, sze
retettel fogadta a derék leventéket, akiket a 
felszabadulás idején vezetett ide először sze
retett parancsnokuk. Nagy Bódog ezredes 
Az ünnepség után u'rake.ltek Lévára, itt ka
tonás rendben jelentkeztek és tisztelegtek 
egykori parancsnokuk előtt, aki szívesen fo
gadta a ragaszkodásnak ezt a spontán meg
nyilvánulását és meghízta őket a május ha- 
vábsn Léván tartandó zenés levente őrség
váltásra. Ugyanis erre az időpontra a város 
és a város közönségének á dozatkészségébói 
rendelkri ésre fog állani úgy a levente zene
kar. mint két szakasz leven'e részére teljes 
felszerelés. Ezt a szép ünnepséget a lévai 
leventék minden vasárnap éa ünnepnapon 
meg fogják tartani és utána 12—12 ig tér
zenét fog adni a zenekar. A pomázi járás 
leventéi nagy örömmel fogadták a meghívást 
és a szép ünnepségen részt fognak venni, 
hogy ezzel is kifejezzék hű ragaszkodásukat 
és szét életüket volt parancsnokuk iránt. Ez
után a pomázi járás leventéi kitűnő hangu
latban és fegyelmezetten visszaindultak hely
őrségükbe.

Szolgáljon buzditáau' a levente-hűségnek 
valóban szép megnyilvánulása a lévai ifjak 
előtt is

— VALLÁSOS EST A REF. TANÁCS
TEREMBEN. A Soli Dao G on a diákmozga
lom lévai csoportja április 9-én, huavét 
vasárnapján este fél 7 órai kezdettel a 
református tanácsteremben vallásos este ke 
rétében adja elő Ecaedy Aladár . „Énekek 
éneke- cimi'i négyfeivouásos színdarabját A 
darab szokatlan témaköre s anyagának mes
teri tollal való feldolgozása már eddig is 
igen nagy érdeklődést váltott ki.

a várost hivatalban. A városban maradt kom
munista katonákat azonnal le kell tartóz
tatni. Este 9 órától reggel 4 óráig senkinek 
sem szabad az utcákon tartózkodni, a ven
déglőket, szállodákat és kávéházakat este fél 9 
órakor be kell zárn-. nappal pedig ezek délután 
fél 1-től 5 óráig zárva tartandók. Mindegyik 
katonai parancsnok, a hirdetmény szerint, 
felelős veit a rend fenutartásáért a saját ke
rületében s e célból minden nszközt felhasz
nálhatott, amit jónak talált. Joga volt törvé
nyeket is megváltoztatni Salovenszkó katonai 
parancsnokának engedélyéve', önállóan csak 
a legvégső szükségben.

Pénteken, julius 4 én benonult a városba 
a csehszlovák 35. gy alogezred is. A város 
magyar lakossága csalódott, öaszctörí lélek
kel. némán nézte és tűrte az ellenséges ka
tonaság beszállásolását.

A csehszlovák hatóságok azounal meg
kezdték Léva elnemzetlenitését Hatósági ren
deletre az üzletek magyar nyelvű cégtáblái 
lekerültek a magyar házak falairól, helyettük 
cseh nyelvű cégfeliratok is felkerültek a ma
gyar mellé

A csehek erőszakkal átfesthették Léva 
külső képét, azonban a város derék, igaz, 
hűséges magyar lelkét fenyegetésekkel és 
börtönné', jutalmakkal és ígérgetésekkel ki
gyúrni húsz éven keresztül sem tudták cseh 
szlovákká. Ezt a várost 900 évvel ezelőtt 
magyar őlök alapították és a késői unokák 
ia ezer veszély között megtartották apáik ősi 
hitét s igazi becsületét magyarnak.
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Április 14-én nyílik meg 
a lévai sziniidény

Ünnepi alkalom a mi számunkra a (elsza
badult magyar színészet lávái bevonulása. 
Lévának mindig ünnep volt a magyar szí
nészek megjelenése, de ma arany betűkkel 
rójjuk (el a dátumot, amidőn cenzuramente- 
lsen kapjuk a magyar szellám oltáráról a 
magyar nemzet igéit. Végre elérkeztünk oda, 
hogy a színpadon is láthatjuk a magyar lé
lek szabad szárnyalását a cseh hatóságok 
megkötöttsége nélkül.

Nagy sóhaj szakad le most a lévai ma
gyar telkekről. Kíváncsian várjuk, mit hoz 
nekünk a (elszabadult magyar színészet ? A 
.vidéki" színészetnek, amelynek tulajdonkép
pen csak külsőségében szabad vidékinek len
nie, bensőleg azt a magyar életet kell szol
gálnia, amely fel tudta robbantani börtöneink 
falait.

Az első előadás ünnepélyes keretek között 
indul meg. Schubert Tódor m. kir. kormány
főtanácsos fogja üdvözölni a magyar kor
mány kiküldötteit a felvidéki magyar szinházi 
élet megnyitáaán. I:t lesz vitéz Haász Aladár 
mio. osztályfőnök, Mészáros Sándor min. tit
kár és Cselle Lajos, a filmkamara főtitkára.

A jegyekre természetesen figyelmet kell 
szentelni A bérletazelvények minden előadá
son érvényesek, kivéve a vasár- és ünnep
napokat. A bérletszelvényeket minden dél
előtt 11 óráig be kell váltani, mert ellenkező 
esetben a helyet másnak adják ki.

Az igazgató az alábbi jelentést adta ki:
Tisztelettel értesítem Léva város és kör

nyéke nsgyérdemü közönségéi, hogy első
rendűen megszervezett operett, vígjáték és 
drámai társulatommal ápriia első felében meg
kezdem hathetes sziniidényemet, amelyre bér
letet hirdetek. Béreljen mindenki, mert ol
csóbb. A kezdés napját napi falragaszokon 
közlöm. — Társulatom névsora : Bartók Juci 
énekesnő, Bartos József apaszinész, Ekecs 
Ferenc táncos buf'ó, Gárdonyi László énekei- 
nonviváo, Inke Rezső jsllemazinéaz. Kárpáti 
Margit komika, Kollár Livié szubrett-prima
donna, Kozma Andor hösszerelmes, Köves- 
kuti László epizódista, Lehotay Margit ssen- 
de, Markovits Irén s. szinésznö, Markoviié 
Filoméla s. szinésznö, Miklós Klári naiva, 
Maár János burleszk-komikus, Miller Teréz 
s. szinésznö, N<gy Imre táncos síhider, Re
ményi János hős- és jellemszinész, Székely 
Bálint szerelmes-színész, Tihanyi Marika tán- 
sos szábrett, Takács o>skár butfó és jellem, 
Várnay Nándor szinész, Takács Ágostonná 
anyaszinésznő, Kárpáti Mihály súgó, Takács 
Ágoston karnagy, Farkas Sándor primhege- 
düs, Farkas Slndorné jazzdobos, Holczer 
József tangóharmonikáa, Farkas János aaxo- 
tonista, Gári Tivadar diszletmester.

Színre kerülő újdonságok : Legyen úgy 
mint régen volt, Kávé habbal, Júlia, Egyet
len éjszakára, Egy bolond százat csinál, Ide 
gyere rózsám, Szeretnék szántani. Nem le- 
zzek hálátlan, Mezei pacsirta, lluszárparádé, 
Rut kis kacsa, Ezredes kisasszony, Katinka, 
Nincsenek véletlenek, Siűz és a gödölye, 
Tüzek az éjszakában, Francia szobalány, 
Feksteszáru cseresznye, Fűszer és csemege 
és a soron következő újdonságok.

Napi árak: I. rendű 1 80, II. rendű 1'30, 
III. rendű 080, állóhely 040 Pengő. Bérlet
árak : I. rendű 150, II. rendű 1'— Pengő. 
A bérlet 24 szelvényre szól. — Bérletet vál
tani ma magyar kötelesség I

A n. é. közönség szives pártfogását kéri 
hazafias tisztelettel: Inka Rezső igazgató.

— A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR 
előkéazűletei nagyban folynak. A vásár ünne
pélyes megnyitása április 28-án lesz. A vá
sár utazási igazolványa alapján 50%-oa 
vasúti kedvezményt élveznek a látogatók. Az 
igazolványokkal ápr. 22-től május 8 ig utaz
hatni Budapestre, vissza pedig április 28-tól 
május 14-ig. Utazási igazolványok a Lévai 
Első Banknál kaphatók.

KOLONFÉLÉK^^J

— KINEVEZÉS A kormányzó ur őföméltó- 
sága Schubert Tódort m. kir. kormány- 
föianácaossá nevezte ki a felvidéki magyarság 
érdekében kifejtett működéséért Schubert 
Tódor érdemeit nem kell most méltatnunk, 
az ő áldozatos munkássága mindenki előtt 
tisztán áll. Garamvölgy magyarsága most 
keresi az alkalmat és formát, hogy a kine
vezés feletti örömének kifejezést adjon.

— KITÜNTETÉS. A kormányzó ur gróf 
Révay Istvánnak a magyar érdemrend közép
keresztjét adományozta. Gróf Révay életét és 
a kisebbségi életben folyó munkásságát a 
súlyos időkben mindnyájan láttuk. Ö.ü ünk 
annak, hogy ezt a munkát a legfelsőbb he
lyen ia méltányolják.

— VÁRMEGYEI VITÉZI SZÉK LÉVÁN. 
Az Országos Vitézi Szék rendelkezése értel
mében vitéz Bethlenfalvay Károly m. kir. 
ezredes, mint „Bars és Hont k. e. e. Vár
megyék Vitézi Saékkapitánya*  működését 
Léván megkezdte. Széktartó: Tömörkényi 
(Kriek) Gyula emléklappal ellátott hadnagy. 
A Székkapitány ezalkatommal is felhivja 
az igényjogosultakat vitézi kérvényeiknek 
mielőbbi benyújtására. A Székkapitányság 
úgy, mint a már az elmúlt évben megbízott 
.Járási Vitézi Hadnagy*-ok  az érdeklődőknek 
minden fölvilágositást megadnak.

— JÓNÁS IMRE, ALSÓGYÖRÖDI R. K. 
PLÉBÁNOS 25 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEP
SÉGE. Március hó 25 én a község lakosaira 
nézve is egy felejthetetlenül szép ünnepség
ben volt része Jónás Imre alsógyőrödí plé
bánosnak. A környéken vallásfelekezeti kü
lönbség nélkül köztiszteletben álló plébános 
jubilált. Az ünnepségen egyházi kiküldöttek 
is megjelentek és méltatták a sok szenvedé- 
aek árán érdemeket szerzett Krisztus szol
gájának érdemeit. Meghatóan szépek voltak 
a magyar ruhába öltöztetett gyermekek. Éi 
Alaógyöröd lakossága könnyes szemmel adott 
hálát a magyarok Istenének, hogy a magyar
ságáért olyan sokat szenvedett plébánosának 
moit már boldogabb földön Bzeretetét és 
tiszteletét nyilvánithatta. Jónás Imre, alsó- 
györöd r. k. plébánosa ugyanis a cseh meg
szállás a'att gerinces magyarként viselkedett, 
aki ezen a téren nemcsak Alsógyöröd la
kosságának, de a felvidéki magyarságiak is 
példaképe. A csehek több alkalommal bör
tönbe hurcolták, ds a hazájáért szeretettel 
rajongó plébánosnak mégsem tudták meg
tiltani, hogy véglegesen hallgassa el a „Bol
dog Asszony Anyánk . . ." csodásán szép 
egyházi éneket. — Mi, a Láva környékén 
élő magyarság szivünkből kivánjuk, hogy 
Alsógyöröd plébánosát a jó Itten még so
káig éltesse I A sokat szenvedett magyarság
nak ilyen lánglelkfl vezérekre napjainkban 
nagy szüksége van.

— A VOLT LÉVAI KÉPEZDÉSZEK TA
LÁLKOZÓJA. Láva város felszabadulásának 
örömére a nyárra nagyszabású ünnepet ter
veznek a lévai áll. tanítóképzőbe'járt iskola
társak. Visszatérnek azok, akik Láván sze
rezték nemzetnevelö munkájukhoz a felké
szültséget. Látogatóba jönnek, az öregdiákok, 
hogy hálájukat, kegyeletüket rójják le azok 
iránt, akik az élet nehéz küzdelmeire felvér
tezték ás a súlyos rabság alatt is megtartot
ták az ősi várost magyarnak. Két napon át 
újra mozgalmas lesz a város. Felelevenednek 
a régi prepaélet kedves emlékei. Nagy ke
letje lesz a lévai ludfertálynak, mert jó lud- 
fertályt csak Láván lehet enni. Visszapillan
tanak a küzdelmekből a 47—20 előtti ifjú 
életük első állomására. Eljönnek köszönetét 
mondani a rabság idejében is a magyarság 
fölött örtálló öreg tanáruknak, Kriek Jenőnek. 
Megnézik a régi prepakamarákat, diákságuk 
bohóságainak tanyáit. E'jönnek áldást mon
dani a városra, a lakóira és fogadalmat tenni, 
hogy a kedves és szivükhöz nőtt városról 
nem feledkeznek meg soha. — (Tóth Árpád, 
főv. ip. isk. igazgató.)

— KÁKA HEGYKÖZSÉG évi tisztújító 
közgyűlését ma d. e. 11 órakor tartja a 
Lévai Iparos Olvasókör (Honvéd u 18. sz.) 
helyiségében, melyre a t. birtokosokat ezúton 
is meghivja a Vezetőség.

— OROSZKA ÜNNEPE. Otoszkán * 
községi elemi iskolában mély hatással ünne
pelték meg március iduiát. Oroszka magyar 
népe nem tudott betelni az uj magyar él
ményekkel, igy 19 én megismételték az 
ünnepélyt. Az első ünnepélyen Hagara Bála 
igazgató-tanitó mondta az ünnepi beszédet, 
a március 19-én rendezett ünnepélyen pedig 
Haitschy Gyula zalabai ref. tanitó. Aktuális, 
hazafias szavalatok és alkalmi szinielöadás 
tette emlékezetessé a felszabadult O.-oiska 
első március 15 íki ünnepét. A rendező 
Hagara Béla igazgató-tanitó most is szép 
magyar munkát végzett.

— AZ ELSŐ SZALONKA. A kedvezőtlen 
időjárás megzavarta a szalonkák húzását is, 
kisebb csoportokban érkeznek. Az első sza
lonkát márc. 26-án vitéz dr. Birtóthy rendőr
kapitány lőtte a pattii erdőben.

— A .HAZATÉRÉS EMLÉKÉRE" a kis- 
koszmáyi református árvaház nagyon sok 
szép díszcserjét kapott a pécsi Ssent Erzsébet 
leánygimnáziumtól. Ezért a kedves ajándé
kért ezúton mond hálás köszönetét a kis- 
koszmályi református árvaház vezetősége.

— A NÉPKONYHA vezetősége köszönettel 
nyugtázza Ballog Manó 2.50 kolbász, 2.25 
töpörtyű, 6 kg. hurka, Zórád Aladár 3 kg. 
hurka, özv. Guggenberger Lajosné 3 kg. 
árpagyöngy ajándékát.

— A KATONAI SZOLGÁLAT KEDVEZ
MÉNYEINEK igénylésére vonatkozólag intéz
kedik a 4174—1939. eln. H. M. rendelet, 
amely felhivja mindazokat, akik sorozásra 
kerülő hozsátartozóik, illetve a maguk ré
szére családfenntartói, öröklött mezőgazda
sági, papi (papj elöld) kedvezményt kérni, il
letve tartalékos tiszti kiképzésre jelentkezni 
óhajtanak, hogy a kérelmüket alátámasztó 
okmányokat már most szerezzék be és az 
azokkal felszerelt kérvényüket mielőbb nyújt
sák bs az illetékes sorozóbizottsághos cí
mezve a községi elöljáróságnál, illetve a já
rási hatóságnál. A kérelmeket közvetlenül az 
érdekelt hadköteles felavatása után a sorozó
bizottság fogja elbírálni; az okmányok hiá
nya a kérelem esetleges elutasitását ered
ményezi! ati. A keresetképtelenoek Állított hoz
zátartozónak keresetképtelensége megállapí
tása végett a sorozóbizottság előtt meg kell 
jelennie. A kérelmezhető kedvezmények és a 
szüisages okmányok a következők: Család
fenntartóként tekintetbe jöhetnek azok, akik 
keresetképtelen atyjukat, nagyatyjukat (özvegy 
anyjukat, n igyanyjukat, keresetkeptelen apó
sukat, özvegy anyósukat, teljesen árva kis
korú testvéreiket (féltést véremet), mint egyet
len hozzátartozók tartják el és ha ebbeli 
családfenntartói kötelezettségüknek tényleg 
eleget is tesznek. A természetes anya igé
nyelheti törvénytelen fiának felmentését. Mos
tohaszülőknek és egyéb rokonoknak felmen
tési igényűk nincs, de ha a mostohaszülő 
a 19 éven aluli édes- vagy féltestvérek el
tartása érdekében kéri a toborzott felmenté
sét, az igény megállapítható. A kérvényhez 
családfenntartóknál családi értesítőt, vagyoni 
bizonyítványt, a keresetképtelen családtagok- 
ról tisztiorvosi bizonyítványt, az eltartott 
családtagokról vagyontalanssgi községi bi
zonyítványt kell csatolni. Öröklött mezőgaz
dasági birtok tulajdonosaként a kedvezmény 
szempontjából figyelembe jönnek azok, akik 
olyan öröklött birtokon gazdálkodnak, ame
lyek területe legalább 6 hold, de 20—30, 
kivételesen méltányos esetben a 40 holdat 
nem haladja meg és a családban nincs más, 
aki a birtokot művelhetné. A kérvényezőnek 
igazolnia kell a tulajdonában lévő birtok 
nagyságát, művelési ágak szerinti tagozódá
sát, azt, hogy a birtok nincs bérbeadva, más 
javára szóló haszonélvezet nem terheli, hogy 
azon a felmentendő hivatásszerűen mega 
gszdálkodik. Papi vagy papjelölti kedvezmény 
szempontjából figyelembe jönnek a bevett 
és törvényesen elismert felekozelek megfele
lően igazolt papjelöltjei, papjai és papi jel
legű tanárai. Tartalékos tiszti kiképzésben 
részesülni kívánók kérvényükhöz mellékelje
nek születési, erkölcsi, tudományos előkép
zettséget igazoló bironyitványt, állampolgár
sági okmányt és meg kell jelöltök azt a há
rom csapattestet, amelynek egyikében szol
gálni óhajtanak.



BARS 5
— HÁZASSÁG. Hun Anikó (Budapest) éi 

Weinberger Pál (Léve) házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesitét helyett.)

— HITELAKCIÓ A FELVIDÉKI KISIPAR 
MEGSEGÍTÉSÉRE. A „Magyar Közgazda
ság" jelenti: A felvidéki minisztérium pol
gári ügyosztálya, amely gazdasági kérdések
kel foglalkozik, most készítette el tervezetét 
a felvidéki kisipar erőteljes megse; ióae ér
dekében. A felvidéki kisiparosság, mint több 
beadványában hangoztatta, az anyaország 
kisiparos-társadalmánál is lényegesen rósz- 
szebb helyzetben van, hiszen két évtizedig 
kellett megküzdenie a cseh imperializmus 
elnyomásával és a cseh konszernek kisipar
ellenes tevékenységével. E sösorbin a kis
ipari hitel kiterjesztését látják szükségesnek, 
miután az iparosságot mindenek előtt anya
gilag kell megsegiteni. A hitelakció kiterjesz
tése révén gondoskodnak majd a felvidéki 
kisiparosság hiteligénylésének kielégítéséről, 
de nem lehetetlen, hogy más utón, mégpe
dig a felvidéki bankok közreműködésével 
alapozzák meg a felvidéki kisiparosság élet
lehetőségeit. A tervezet ügyében a felvidéki 
minisztérium részletes tárgyalásokat folytat 
az ipirügyi és pénzügyminisztériummal és 
csak azután történik intézkedés a gyakorlati 
megvalósitására.

— A BÚVÁR MÁRCIUSI SZÁMÁBAN 
Subay Imre a világ lázas fegyverkezési ver
senyének eredményeit foglalja össze. Neuge- 
bauer Tibor az élő természetben megnyilat
kozó fizikai törvényszerűségeket vizsgálja; 
Gáál István a világtörténet, a földtörténet 
éa a csillagászat szédítő időtávlataira világit 
rá; Massanek Glbor tűzföldi útirajzot ad; 
Unger Emil egy dunai buvárhalász izgalmas 
halászatairól számol be Írásban és képekben ; 
Molnár László gyümölcs- és szőllőkivitelünk- 
kel ismertet meg. Bán Márton a hangyák 
életérő1, Wagner János gazdagon illusztrált 
cikke a planinai csigásbarlangot és a lueghi 
barlangvárat ismerteti. Mstolay Tibor a nagy
városi kiima sajátosságait, Abaházi Richárd 
a Föld forgását magyarázza meg. Bánhegyi 
József cikkét a tavaszi gombákról szintén 
kitűnő fényképfelvételek kisérik.

— MIVEL PERMETEZZÜK A GYÜ
MÖLCSFÁKAT ? M képpen metszük a fát, 
szőlőt, hogyan termeszthetjük az amerikai 
mogyorót, miképpen gátolhatjuk meg a fák 
levólsárgaságát, mit tegyünk a gyümölcsös
ben, virágoskertbeD és a baromfiaknál . . . 
erről ir a Magyar Gyümölcs legújabb száma, 
melyből lapunkra hivatkozással, egy alka
lommal ingyen mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal : Budapest, IV., Gerlóczy u. 11.

— FELKÉRJÜK a város lakosságát, hogy 
igyekezzék beszerezni a helyhatósági bizonyít
ványokat.

— SZUEZ! E hó 8-án kerül bemutatásra az 
Orínetben a Fox filmgyár grandiízus alkotása, a 
Szuezi csatorna építéséről készült film. Tyroue Po- 
wer játsza a fiatal Lessepset, akinek zsenialitása 
a csatornát megteremtette s Loretta Young a tün
dérszép Montijo Eugénia grófnőt, akiből később 
Eugénia császárnő néven 111. Napóleon hitvese lesz. 
Ennek a filmnek főerénye azonban nem abban van, 
hogy egy történelmi tényt varászol a közönség ele, 
hanem abban, hogy a levegője, a viz színe, az em
berek arca, a fák — meg a díszletek is — a múlt 
évszázadban élnek és maradéktalanul megmutntják, 
hogy ez a század mit tudott tenni a kultúráért. 
Van egy tragikus és gigantikus jelenet a képben : 
amikor a számum a félig kész csatorna kotrógépeit, 
irtózatos daruit és minden egyébb, valósággal gyár
szerű épitőeszközeit mint szalmaszálat röpíti a 
légbe. Ezt dermedten nézik az emberek és el nem 
fogják felejteni. — A tavaszi idényben a következő 
nagyfilmek kerülnek még bemutatásra : Magyar 
filmek : Tisztelet a kivételnek — Érik a buzakalász 
— Pesti mese és Tomi a megfagyott gyermek — 
Uz Bence. — Külföldi filmek: Balaklava — Szivek 
csalogánya — Történelmi idők — Mr. Moto — 
Párizsi nászút — Koldus és királyfi — stb.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Születések. Jalsovszky János, Jakab Irén fia 

György János.
Házasság. Juhász Miklós ref., Bélik Margit r. k. 

— Weinberger Pál izr., Hun Ágnes Anikó izr. — 
Cservenák László r. k., Hamran Julianna r. k. — 
Horváth Gyula r. k., Herda Julianna r. k.

Halálesetek. Rátz Virág Lajos 65 éves.

DR SÓS LÁSZLÓ szülész és nőorvos 
orvosi rendelőjét Báti utcs 7 szám slá he
lyezte át.

FELHÍVJUK olvasóink szives figyelmét 
lapunk mai számában megjelent Elemit hir
detésre.

Köszönetnyilvánítás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nőegylet a követ

kező adományokat kapta.
1939. január hó.

Leváh Lajosáé Alsógyőröd 1 hízott liba, Stefko 
Józsefné Málas 1 gyermekruha, kötény, alsónadrág, 
Hlóska Sámuel 15 m. vászon és teamegváltás 3 P., 
Handler Testvérek 9 kg. kolbász, dr. Nagy Sándorné 
3 P., Ballogh Manó 10 kg. hurka, Brnák József 
100 drb. péksütemény, néhai Weisz Zsigmond ala
pítványából 10 P., özv. Borcsányi Béláné 1 kakas, 
Háziasszony megváltás 58 P.

1939. február hó.
F. I. Léva Szilv. tea jegymegváltás 3 P., Engel 

Józsefné 2 P, „Hazám* 4 asztaltársaságtól 20 kg. 
rozskenyér, Duba Andrásné Varsány 1 kosár zöld
ség, 2 kg. foghagyma, Buchanya Vilmos N.-Kálna 
5 P., Bányik Margit 2 P, „Magyar a magyarért44 
2 kocsi fa, dr. Szekfü Jenöné 10 P., Katona Vil- 
mosné N.-Salló 5 P., Stránszky Bernát 32 drb. 
ingyen mozijegy, Cukorgyár Oroszka 50 kg. kristály
cukor, Slovák autóclub lévai fiókja adomány 116 P., 
dr. Strasser Elemér 40 P. koszorumegváltás címén. 
Orient mozi adomány a Fekete apáca cimü filmből 
30.25 P., dr. Vlcsek Ferencné 3 P., dr. Sterbinszky 
Ottóné 10 P.

Fogadják a nemesszivű adakozók az árvák nevé
ben hálás köszönetünket.

OFFERMANNÉ ÁRVAY MÁRIA alelnök.

A Bars rádió műsora:
Vasárnap

BUDAPEST. 8 Szózat. — Hanglemezek. 8.45 Hi
rek. 12.30 Operaházi Zenekar. 14 Hanglemezek. 15.45 
Pertis Pali cigányzenekara. 17.10 A József nádor 2 
honvéd gyalogezred fuvószenekara. 18.30 Eperjes 
tegnap és ma. Előadás 19.50 Sporteredmények. 21 
Közv a Hungária-szállóból. Magyari Imre cigány
zenekara muzsikál 21.40 Hirek. 22 Sthvmmel M. 
tánczenekara 23 A rádió szalonzenekara. 0.05 Hirek.

Héttő
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 Suki Tóni cigányzenekara. 12 30 Hirek.
13.30 Országos Postászenekar. 14.35 Hírek. 17.10 
A Ruszinföld és a magyar gazdasági élet. Felolv. 
17.35 A volt 85. gyalogezred csataindulói. 18.20 
Közv. az aknaszlatinai sóbányákból. 19 Kovács 
Baldi Miklós énekel, zongorán kiséri Hajdú János.
19.30 Erdélyi sírkövek. Előadás. 21 Géczy Barnabás 
zenekarának hanglemezei. 21.40 Hirek. 22 A kassai 
rádió műsorából: Csiri László cigányzenekara 
muzsikál Közv. a Schalkház-szállóból. 23 Szalon
ötös. 0.05 Hirek.

Kedd
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.10 A rádió szalonzenekara. 12 30 Hirek.
13.30 Radics Béla cigányzenekara. 14.35 Hirek. 17.10 
A Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara.
20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40 Hirek. 
22 Hanglemezek. 23 Közv. a Debrecen-etteremböl. 
Kurina Simi cigányzenekara muzsikál. 0.05 Hirek.

Szerda
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 1210 Rendörzenekar. 12.30 Hirek. 13.30 
Hanglemezek. 14.35 Hirek. 17.10 A rád ó szalon
zenekara. 18 15 Bura Sándor cigányzenekara. 20.20 
A rádió külügyi negyedórája. 21.15 Hirek. 23 
Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Csütörtök
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek 12 10 Szomolányi János, az Operaház tagja 
énekel, zongorakisérettel. 12.40 Hirek. 13 Beszkárk 
zenekar. 14.35 Hirek. 19.15 Hanglemezek. 21 Bpesti 
Hangverseny Zenekar. 21.40 Hirek. 23 A rádió 
szalonzenekara. 0.05 Hirek.

Péntek
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. 14 
Hanglemezek. 16.45 Hirek. 18.30 Magyar hősök a 
világháborúban a Szentföldön. Előadás. 19 Opera
házi Zenekar. 20.20 A rádió szalonzenekara. 21.40 
Hirek.

Szombat
BUDAPEST. 6.45 Torna, hirek, hanglemezek. 10 

Hirek. 10.20 A Megváltó nyomában Jeruzsálemben. 
Előadás. 12.10 Laskó Emil énekegyüttese. 12.30 
Hirek. 13.30 A rádió szalonzenekara. 14.35 Hirek. 
16.15 Tarka gyermekdélután. 17.40 Rékai Miklós 
hárfázik. 18.30 Marschalkó Rózsi énekel, zongora
kisérettel. 19.35 Kerpely Jenő gordonkázik, zongora
kisérettel. 21 Operaházi zenakar. 22.20 Közv. a 
budai Kis Royal-étteremből. Kiss Lajos cigány
zenekara muzsikál. 23.30 Hanglemezek. 0.05 Hirek.

Pályázati hirdetmény.
A Lévai Temetkezési Egylet fakoporsók 

szállítására pályázatot hirdet. A pályázaton 
csak lévai asztalos iparosok vehetnek részt, 
akik tagjai az egyesületnek. A pályázati .fel
tételek a temetkezési egylet elnökénél Éder 
Kálmán-nál, Horthy Miklós ut 20. szám alatt 
tudhatok meg és ugyanott adhatók át a pá
lyázatok lepecsételt borítékban. Pályázati ha
táridő 1939. évi április hó 11-én, déli 12 
óráig. A beérkezett pályázatok ugyanazon 
nap (április II-én) este 8 órakor a Kath. 
Kör helyiségében lesznek felbontva, a felbon
tásnál a pályázók is jelen lehetnek.

A temetkezési egylet vezetősége, a pályá
zat összegére való tekintetnélkiil, szabadon 
választ a pályázatok között.

Léva, 1939. március 31-én.

Lévai Temetkezési Egylet 
vezetősége.

Garammikola község elöljáróságától.

1269—1939. szám.

Árverési hirdetmény.
Garammikola község (lévai járás) 1846 kát 

holdat kitevő vadászterületén gyakorolható 
vadászati jogát 1939. évi április hő 29-én, 
délelőtt 9 órakor Garammikoláu a községhá
zán tartandó nyilvános szóbeli árverésen 1939. 
évi augusztus hó 1-én kezdődő 10 (tiz) egy
másután következő évre a legtöbbet iyérönek 
bérbeadja. Kikiáltási ár 250 Pengő; bánat
pénz 30 Pengő. Vadállomány: nyúl, fácán, 
fogoly, vabkacsa és mint váltóvad: őz. Az 
erdő nagysága kb. 100 kát. hold a többi 
szántó és a vadászterületet a Garam folyó 
szeli ketté. Az árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők a körjegyzői hiva
talban Zselizee és Garammikola községházán.

Garammikola, 1939. márc. 26.

Bakos Gyula s. k. Hajdú István s. k.
körjegyző. községi biró.

M. kir. rendőrség lévai kapitánysága.

692/2—1939. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. rendőrség lévai kapitánysága te

rületileg Léva városára korlátozott nyilvános 
versenytárgyalást hirdet irodai bútorzat, thonet 
székek, köpcsészék, mosdókészletek, szőnye
gek, ágyak, ágyfelszerelések, heverő takarók, 
vizes kannák, vedrek, étkező edények es evő
eszközök, cimtáblák és villanyjelzőlámpák 
szállítására.

A versenytárgyaláson kizárólag lévai ipa
rosok és kereskedők vehetnek részt.

A cégszerűen aláirt ajánlatokat „Ajánlat 
irodai bútorzat, berendezés és felzerelési tár
gyak szállítására" felírással ellátott, pecséttel 
lezárt borítékba helyezve legkésőbb 1939. 
április 18-án d. e. 10 óráig közvetlenül vagy 
posta utján kell benyújtani (Rendőrkapitány
ság, Kálvin tér 2.)

A részletes szállítási feltételek, bútorzat, 
berendezés rajza és leírása az érdeklődő 
asztalosoknak, kereskedőknek megtekintés cél
jából a hivatalos órák alatt bármikor rendel
kezésre állanak.

Az ajánlatokat a bizottság 1939. április 
21-én déli 12 órakor bontja fel és azon az 
ajánlatot tevők vagy azok képviselői jelen 
lehetnek.

Elkésve vagy sértett borítékban érkezett 
ajánlatokat nem veszek figyelemb.

Léva, 1939. március 30.
A rendőrkapitányság vezetője:

Vitéz Berthóty Dezső.
m. kir. redörkapitány.
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ÁLLAMI KÓRHÁZ LÉVA.______

391 1931 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Állami kórház Léva 1939. évi és alább felsorolt 

szükségleti cikkeinek biztosítására ezennel nyilvá
nos versenytárgyalást hirdetek.

Pályázni csakis az eredeti pályázati űrlapokon 
lehel, melyek a részletes feltételekkel együtt a kór
ház gondnoki hivatalában kaphatók. Az egyes cso
portok ára P. 2’—, vidékre a portó költség is be
küldendő.

I. ) Élelmiszercikkek (hús, tej, tejtermékek, tojás, 
liszt, kenyér, sütemény, termény-és gyarmatátuk, 
cukor, csokoládé, konzervek és itaJnemüek.)

II. ) Gyógyszer. — kötszer félék és betegápolási 
cikkek.

III. ) Kazánszén.
IV. ) Fogyasztási cikkek irodaszerek, tisztító

anyagok, kefenenüek, villanyégök, varróeszközök.
A pályázat benyújtásának időpontja 1939. évi 

április hó 12-én délelöt 11 óráig. Ugyanezen idő
pontig kell az előirt bánatpénzt is letétbe helyezni 
a kórházi gondnoki hivatalánál. A pályázathoz 
bánatpénzt csatolni nem szabad.

A kórház által kiadott összes pályázati iratokat 
(tehát a különféle szállítási feltételeket is) össze
fűzve, szabályszerűen aláírva és lepecsételve vissza 
kel küldeni.

A pályázók a lejárattól számivá 30 napig marad
nak kötelezettségben.

Az egyes csoportokra külön-külön is lehet pályáz
ni. Az igazgatóság fenntartja a jogot, hogy a beér
kezett pályázatok között árra való tekintet nélkül 
szabadon választhasson és szállítást akár megosztva 
is kiadhassa.

Léva, 1939. év március hó 29.
Dr. DOLESCH/LL FRIGYES s. k. 

egyetemi m. tanár igazgató főorvos.

LÉVA VÁROS.

1789—1939. szám.

Tárgy: Tenyészapa állatok beszerzése 
és elhelyezése.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete az apaállat 

vizsgálóbizottság rendelete alapján 4 drb te
nyészbika és 1 drb tenyészkannak a f. évi 
március hó 29-én, Budapesten megtartandó 
tenyészallatvásáron leendő beszerzését hatá
rozta el.

Az apaállatok elhelyezésére és eltartására 
pályázatot hirdet és felhivja mindazokat, akik 
erre vállalkoznak, hogy Írásbeli zárt ajánlatai
kat a városi iktatóba I. em. 7. legkésőbb 
1939. évi április hó 6-án, déli 12 óráig nyújt
sák be.

Figyelmeztetnek a pályázók, hogy csak 
rendes, meleg, világos istállóban lesznek az 
állatok elhelyezhetők, lehetőleg ne a város 
távolesö helyén, — továbbá az apaállatok 
takarmányozásánál szem előtt kell tartani, 
hogy naponkint és darabonkint 4 kilogram 
zab és 6—7 kilogram jó minőségű szálas 
takarmány szükséges. Nagy gond fordítandó 
az állatok tisztántartására is és a szabad le
vegőn való legalább 2 órai jártatásra.

Léva, 1939. évi március hó 27.
Klain Ödön

városbiró.

2177—1939. szám.

Tárgy; Országos Magyar Vendégfor
galmi Szövetség beszervezése a 
Felvidéken.

Hirdetmény.
Felhívom azon helybeli vagy Léva város 

környékén levő kastélyok, kúriák és urilakok 
azon tulajdonosait, akik fizetővendéglátásra 
kívánnak berendezkedni, hogy kérdőív kitöl
tése céljából a róni. kath. templommal szem
beni városházi épületben (földszint 24. szám 
alatt) jelentkezzenek. Ezen összeírás alapján 
lesz propagálva a nyaraltatási akció, miért is 
célszerű a fizetővendéglátásra szánt épületek 
és lakásokról fényképek bemutatása is.

Bejelentések csak folyó évi április hó 8-ig 
tehetők.

Léva, 1939. évi március hó 30-án.

Klain Ödön
városbiró.

13. (légv.) 1939. szám.

Tárgy: A régi (volt CPO) légvédelmi beosztás fen
nállása, a légvédelmi törvény s rendelkezé
sek betartása s az 1935. évi XII. t. c. kivo
natos ismertetése.

Hirdetmény.
Figyelmeztetem mindazon polgárokat, akik a lég

oltalmi (ezelőtt CPO) szolgálat bármely alakulatá
ban szolgálatot teljesítettek, hogy a legutolsó lég
oltalmi beosztásuk, s azzal járó kötelezettségük 
ügy most, mint jövőben a későbbi rendelkezésig 
változatlanul fennáll.

Figyelmeztetem továbbá a lakosságot, hogy a 
légvédelmi törvény és annak kapcsán kiadott rende
letéinek be nem tartása súlyos büntetéssel jár.

A légvédelemről szóló 1935 évi XII. t. c. 
amennyire azt mindenkinek ismernie kell, az aláb
biakban ismertetem

1. §•
Minden 14 életévét betöltött magyar állampolgár 

60. életévének betöltéséig - nemre való tekintet 
nélkül - rátermettségének es alkalmasságának meg
felelően, légoltalmi szolgálatra és ezzel kapcsolatos 
kiképzésre lehet kötelezni

2- §
Szükség szerint a védekezés érdekében - ide

értve a kiképzést és a gyakorlatot is a mozgási 
szabadság rendészeti természetű intézkedésekkel 
korlátozható ts a lakosságot különleges rendelkezé
sek betartására lehet kötelezni.

4- §■
Kihágást követ el és két hónapig, hábcru eseten 

pedig 6 hónapig terjedő elzárással büntethető:
a. ) aki az 1. §.-ban alapuló kötelezettségének nem 

tesz eleget,
b. ) az a munkaadó, aki alkalmazottját az 1. §.- 

bán előirt kötelezettségének teljesiléseben akadá
lyozza, vagy ezért őt hátránnyal sújtja,

c. ) aki a 2. §. alapján kiadott rendeleteket meg
szegi, vagy kijátsza.

5- §•
A légvédelmi és légoltalmi berendezések és tar

tozékai megrongálását a törvény legszigorúbban 
bünteti.

6. §.
Vétséget követ el és 5 évig terjedő fegyházza*  

büntethető, aki légitámadás, vagy ennek fenyegető 
vtszelve esetén szándékosan, vagy gondatlanság
ból megszegi a védekező rendelkezéseket.

A szándékosan elkövetett ilyen cselekmény bűn
tett es büntetése 15 évig terjedhető fegyház, ha a 
a cselekményből az állam érdekének súlyos sérelme, 
halál, súlyos testi sértés, vagy nagy anyagi kár 
származott.

Ha a tettes ezt előre megfontolt szándékkal 
követte el, életfogytig tartó fegyházzal, vagy halállal 
bűnhődik.

7. §.
Az 1. §. alapján személyes szolgálatra igénybe 

vett egyenként ügy kell tekinteni, mint akik katonai 
vezetés alatt kötelesek szolgálatot teljesiteni.

8. §•
A pénzbüntetés tekintetében az 1928. évi X. t. c. 

rendelkezései irányadók.
Léva, 1939 évi március hó 24.-én.

KORALEWSKY KLAIN ÖDÖN
főjegyző. városbiró.

a város közepén cca 500 
upiIOieieK O-öl jutányosán eladó.
Cím a kiadóban._________________________

C|--Jx Ladányi utca 7. számú ház. Bő- 
ClauO vebbet a kiadóban.

I és konyha'kiadó április 1-től. 
SZODa Koháry utca 46 szám alatt.

I -L--- L modern 3 és 4 szobásak, tel- 
LaKaSOK jes komforttal kiadók. Horthy 
Miklós ut 11. alatt. 175

L|4_ lal<ás üzlethelyiséggel együtt Báti utca 
ridZ 4. szám alatt áprili hó 1-től bérbeadó. 
Érdeklődők Tonhaiser Mihály plébánoshoz 
forduljanak. Nagysallón. 439

Foto-kópiákat
sen egyenlőket, Fotó Rusznák készít, Léva. 

 444

Költözködés 3
férfi szoba, jó karban levő, egy szép fehér 
konyhaberendezés, dívány, ágy, szekrény stb. 
Érdeklődni lehet április hó 6 és 7-én délután 
4—5 óra között, Galamb u. 3. most Rothe- 
mere utca 3. 445

1 Jrlah'inLeil- f' évi áPrilis ’-tól Wein- 
wxlclUIlKtil berger magkereskedő há
zába (Kovács ruhaüzlet mellé) Báti utcai ol
dal, helyezzük. Steiner József bútorkereskedő 
Léva, Báti u. 454

II ■, ■ Kóser bor és pálinka kapható 
riUSVetl Bartos vendéglősnél 436

r .. diófa ebédlő, alig használt
raraqOtt eladó. Megtekinthető Ferenc 
József utca 2. sz. 446

C "I "L I ■ Kákában eladó. Érdeklődni 
OZOlOtölaj (Kákában) Antal Gyula 
utca 76. szám. 452

Azonnal
nár fodrásznál.

bérbeadó föld és kétszobás 
lakás Cim: Protivoda, Mol-

453

Ül ... | | « miatt ebédlők,zletatnelyezes 120-as asztalok 
leszállított árban kaphatók Steiner József bú
torkereskedő Léva, Báti u.______________ 455

.. .. I .... I virágkertek rend-
UmOlCSOSOKj behozását szak

szerűen vállalja, Hoppé mükertész. Antal Gyula 
utca 50. szám. 459

Telefonberendezések építése, 
újjáépítése ügyében díjmentesen szaktanács
csal, tervekkel és költségvetéssel szolgál

Diai Telefonkereskedelmi r. t.,
Budapest. VI. Nagymező u. 68.

Telefon: 113—600. Speciálil bérleti rendsz.r, szakszerű karbantartis.

Húsvéti sonkákra
és

ÉLÓ DUNAI HALAKRA 
tisztelettel kérem szives 
elöj’egyzéeiiket

LACHKY, Kossuth Lajos-tér.

KÖRZETKÉPV1SELÖT KERESÜNK 
Léva környékére magas jutalék mellett, 
évekre terjedő állandó foglalkozásra, aki az 
itteni kereskedők érdekében az ide érkezett 
vasúti küldemények fuvarleveleit összeszedi 
és azokat felülvizsgáló irodánknak a fuvardíj
többleteknek a kereskedők részére való vissza
igénylése céljából hozzánk beküldi. Kettöszáz 
pengőig terjedhető havi jövedelem. Csak levél
beli ajánlat küldendő SCHAFER fuvar- levél
felülvizsgáló iroda, Budapest, Népszínház 

utca 31.

MONTÉ CARLO
Budapest leghangulatosabb 

dancing barja Lorsy Miklós és 
llngár István tánczenekara. 

Teréz-körut 15.

Tánc reggel 5 óráig.

KERNNÉL
VENNÉL 

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

sorsjegyek már 
kaphatók

KERN TESTVÉREK

rádió szaküzletében — Léván.
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Magyar Királyi Állami Pincegazdaság
borai a legjobbak és legolcsóbbak. Szíveskedjék kirakatunkat megtekinteni

Alföidi asztali 11 százalékos — .90
Kadarka piéos 1o.4 1.—
Hárslevelű édes 14 1.4o
Leányka édeskés 15 1.4o
Badacsonyi rizling 13 1 7o
Csopaki 12.9 ,, 1.7o
Csemege fehér 16 1.8o
Csemege vörös 16 1.9o

1 üveg likőr (1 lit.) 3.80 barack, kakaó, cso
koládé, meggy, köménymag, angolkeserü, trp. 

sec., stb. izekben.

sorsjegy

:::

VÁNCA süteményes könyv, 256 oldal, 
450 kép, 465 recept. — A szakácsnők 
kedvence. Egy darab ára —.50 fillér.

L M. kir. osztálysorsjáték
44.000 nyeremény ■ ■■■....

1 Nyolcad 1
m búi bjuyyeK leie UKvuutni nyer :

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben Fél |

I sorsjegy 1
1 3' -p 1

PENGŐ 700.000 PENGŐ

sotsiegy .

14 P
—ws—

PENGŐAZAZ HÉTSZÁZEZER

NEM VÉLETLEN 
hogy ez a tető még a legnagyobb 
veszélyben is ellenáll, mert a 

törv. védj 

éternit

sorsjegy

7 P

400.000 
300.000 
100.000 
70.000 
60.000 
50.000
40 000
3o.ooo

21 
1

32
24
21
23
48

121

nyer, 
nyer, 
nyer, 
nyer, 
nyer, 
nyer, 
nyer, 
nyer.

á P 
á P 
a P 
á P 
á P 
b •

P 
á P

2o.ooo 
15.ooo 
10.000
5.ooo 
4.000 
3.000
2 ooo
1.000

Egész 

sorsjegy 

28 P

stb., stb., összesen 9,758.ooo pengő készpénzben I

Első húzás 
április 4-én 

kezdődik

azbesztcement pala tűzgátló 
ETERNIT MÜVEK 

Budapest, V, Berlini tér 5.

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítjük az alant felsorolt 
intézeteknél biztosítottakat, hogy szö
vetkezetünk a in királyi minisztérium 
9000—938. M. E. számú rendelete ér
telmében a következő cseh-szlovák biz
tositó intézetek üzletállományát vette át

SLAVIA
KÁRPÁTIA
ROLNICKÁ
HASICSKÁ
KORUNA
PRAHA 
CSECHOSLAVIA
NATIONALE 
DOMOV-SLOVÁKIA

Felkérjük a felsorolt intézeteknél biz
tosított ügyfeleinket, hogy kötvényei
ket átírás céljából — irodánkban 
(Léva, Kálvin-udvar első emelet) 
bemutatni szíveskedjenek. Ugyanakkor 
a befizetést igazoló elismervenyeket is 
kérjük felmutatni. — — Tisztelettel :

Gazdák Biztositó 
Szövetkezete
BUDAPEST,

LÉVAI FÖKÉPVISELETE.

Sorsjegyek kap- I f 
hatók az összes ISi 

f óárusitóknél I
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TÚRÁN,
FELVIDÉK,
NEM NEM SOHA ironok és 
THEBRIS másolóiron

Schuler József r. t.
Budapest,

kiváló minőségű magyar 
gyártmányai

Üzletáthelyezés
miatt egyes cikkeket (villanycsillárokat, 
lámpákat, porcellánkészleteket, külön
féle dísztárgyakat, stb.)
leszállított áron kiárusítok 11!

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

HÁN60S APOLLO Mozőó
Április 2-án, vasárnap 2, 4, 6, 8.15 órakor 

A nagy sikereket és elismerést 
elért jóízű magyar humoru 
szellemes nagyfilm I

MARIKA
Főszerepben: a közönség kedvence: 
PERCZEL ZITA, s a magyar 
filmszínészek elitgárdája.

Április 5-én, szerdán 6 és 8 15 órakor
Április 6-án, csütörtökön 6 és 8.15 órakor

Japán világattrakció. A japán nép1 
élet, ősi szokások eredeti felvételei- 
A szamurájok ősi nemzetségének 
története. Izgalmas eddig még nem 
látott film, a japán filmművészet 
kiválóságaival.

Samurai lánya 
Főszerepekben: SETSUKO HARA 
és SESSUE HAYKAWA.

Ápriiis 8-án, szombaton este 8.15 órakor 
Ápr. 9-én, vasárnap 2,4,6 és 8.15 órakor 
Ápr. 10-én, hétfőn 2, 4, 6 és 8.15 órakor

A legaktuálisabb magyar film, az 
örömteli magyar húsvéti műsor!
A Felvidék felszabadulásának filmé!

ÉSZAK FELÉ
A felszabadulás történelmi előz
ményei. — Csapataink bevonulása 

IPOLYSÁG, KOMÁROM, PÁRKÁNY, 
ÉRSEKÚJVÁR, LÉVA, LOSONC, 
KASSA, MUNKÁCS, UNGVÁR stb.

A Kormányzó Úr Öfőméltóságának 
diadalmas bevonulása Kassára.
Ezt a filmet minden embernek lát
nia kell I —Előjáték :

SZENT ISTVÁN, 
az első magyar király

A Szent István birodalom alapítá
sának története.
Biztosítsa jegyét elővételben : 
a vasárnap és hétfői 2 órai elő
adás néphelyárakkal I

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

Baroska J. Léya,?:s“‘Xu,"3o:
_________________ I
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Ma vasárnap 2-4-6 és 8.15 órakor (2-kor fill. helyárak.)

DZSUNGELSZERELEM
DOROTHY LAMOUR é$ RA.Y MILLAND

Csodálatos színes csoda-filmje! Óriási siker 1 
Vegye meg jegyét elővételben 1-16 éven 
aluliaknak isi

Hétfőn 6 és 8.15 orakor

ÉGŐ HATÁROK
GALÍCIA 1914.

Végig magyarul beszélő nagyszabású 
dráma a világháborúból ! - Egy nem

zet felszabadulása 1

Az „Orient" húsvéti aján-1 
déka : Kétmillo dolláros^ 
óriásfilm!! — Aktuális! n

SZU EjZ*
Főszereplői : Anna Bella 
- Tyrone Pover - Loretta 
Young. - Felvidéki bemu
tató Budapesttel egyidő- 
ben : Április 8 - 9 - 10.-én. 
Jegyek az összes előadá
sokra előre válthatók !,

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában, Léván


