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Egy évre . 
Hét hóra .
Három hóra
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Ára : 20 fillér
Hirdetések : Díjszabás szerint. Gyakori 
hirdetők és a velünk összeköttetésben 
levő hirdető Irodák árengedményben 

részesülnek

Alapította : HOLLÓ SÁNDOR

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak 
Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS 

Megjelenik minden vasárnap reggel 
Főszerkesztő : KOPERNICZKY KORNÉL 
Főmunkatárs: Dr. KERSÉK LÁSZLÓ

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
a kiadóhivatalba kérjük utasítani 

A.lap kiadója: NYITRAI ÉS TÁRSA

A MAGYAR
FELTÁMADÁS !

Lelkűnkben városunk felszabadulásának évfordulóján ismét fellobognak 
a szabadság szeretetének őseinktől örökölt hatalmas érzései, melyek egy 
évvel ezelőtt oly mámoros boldogsággal borultak rá erre a sokat szenve
dőit, sokat küzdött magyar városra. Az itt lakó magyar népnek soha még 
nem volt nagyobb, örömteljesebb ünnepe a múlt év november 10-énél, ami
kor a magyar Feltámadás, az isteni örök igazság fényességével oly hirte
len reánk borult.

Húsz keserves, megkönnyezett éven keresztül vágyainkat elfojtva, 
reményeinket temetve kellett várnunk arra, amit a trianoni békekötéskor a 
tisztánlátók és az igazságot keresők előre megjósoltak. A csehszlovák kár
tyavár önmagától összeomlott és az Európa békéjét húsz éven keresztül 
nyugtalanító benesi szellem semmivé lett. A rabszolgatartó poroszlókat a 
hatalmas erődítéseik és a gigantikus fegyvergépeik sem tudták az elmúlás
tól megvédeni. Az egész világon nem akadt senki, aki a minden történelmi 
múltat nélkülöző hazugságokra épített csehszlovák államért és a nem lé
tező csehszlovák nyelvért küzdeni akart volna Még a barátok is elfordultak 
tőle az összeomlásakor.

Az elmúlt év tavaszán a csehszlovák államalkotók nagy jubileumra 
készülődtek és ez a jubileum meghozta számukra a dicstelen elmúlást, 
amelyből az igazságunk újra termékenyen életre kelt és most már Léva 
határán újra a mi dicső honvédeink örködnek az ezeréves magyar remé
nyek felett.

Az elmúlt húsz év alatt a csehszlovák erőszakos elnyomás dacára 
adtuk fel sohasem azt a meggyőződésünket, hogy Léva mindég magyar 
és mindég az is marad. Magyar őseink vérükkel alapították ezt a vá- 
és az unokák ezer szenvedés, magpróbáltatás és üldözés között is

megtartották városukat magyarnak. Igazolja ezt a múlt év statisztikája is. 
Elmentek a gyökértelen csehszlovák hivatalok és a lakosság száma, mely 
szinmagyar, mégsem csökkent. A magyar hivatalok bevonulásával és a 
bujdosó lévaiak hazatérésével a csehszlovák színek örökre eltűntek a város 
talajáról.

Magyar imádság mélységes hálával zeng a magyar szivekben. Meg- 
indultan, könnyes szemekkel fordulunk Főméltóságú Kormányzó Urunk felé, 
aki a vitéz magyar honvédeink élén a magyar történelem új, dicsőséges 
ezredévét nyitotta meg.

sem 
volt 
rost
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Kérelem a vármegye közönségéhez
A Kormányzóné Ö Főméltósága — mint 

minden évben ezidén is — kérő szóval for
dult a magyar társadalom nemesen érző tag
jaihoz, hogy a társadalom elesettjeinek — 
közsegélyre szorulóknak — szánt adomá
nyaikat ezidén is juttassák el az illetékes 
helyre.

A Székesfővárosban a gyűjtést és adomá
nyok szétosztását a Főméltóságu Asszony 
személyesen irányítja, a vidéken azonban 
mindkét teádat megoldására az illetékes fő
ispánokat kérte fel.

A Főméltóságu Asszony felkérésének kész
séggel téve eleget, arra kérem vármegyém 
Közönségének áldozatkész tagjait, hogy va
gyoni és jövedelmi viszonyaikhoz mért pénz
beli, esetleg természetbeni adományaikkal já
ruljanak hozzá a nemes cél megvalósításához, 
a társadalom elesettjeinek felemeléséhez, a 
szegényellátás intézményes megvalósításához.

Az adomány ne legyen alamizsna, hanem a 
nagy szükségletnek megfelelő, komoly áldo
zatot jelentő hozzájárulás.

Hiszen eddig is adott mindenki a koldus
szegénynek alamizsnát, de mert a könyör- 
adomány-gyüjtéssel sokan visszaéllek, ezzel a 
valóban rászorultakon nem segítettünk. A 
szegényellátás intézményes megvalósítása tehát 
csak úgy érhető el, ha a társadalom nem 
közvetlenül a koldusnak juttatja jótékony ado
mányait, hanem a szegényellátás kérdésének 
megoldására hivatott hatóságoknak, amelyek 
gondoskodni fognak arról, hogy a valóban 
rászorulóknak emberhez méltó életet biztosít
sanak, megakadályozzák azt, hogy az úgy

Léva városa Széchenyi szellemének 
hódításáért

E hó 4 én eite tartotta a Lévai Kaszinó 
évi rendes közgyűlését dr. Ktnoakó BMa 
elnökletével, aki a magyar Hiszekegy elmon
dása után a következő beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést :

Az elmúlt 1938. évi beszámolómat egy 
évvel ezelőtti november 10-én bekövetkezett 
felszabadulásunk örökké emlékezetes tényé 
vei kell kezdenem Húsz esztendős cseh 
elnyomás után bála legyen a Mindenható
nak azért a nagy kegyelemért, hogy meg
engedte é'nönk ezt a nagy élményt, de az
ért is, hogy húsz esztendő minden veszélye 
és viszontagsága között is fenntartotta kaszi 
nónkat, amely ez évben fennállásának 80. 
s ha az első alapítás évét nézzük 100. évé
be lép. Hála legyen a jó Istennek, hogy az 
elnyomatás ideje aiatt megengedte, hogy 
kaszinónk, úgy a magyar kultúra szo'gála 
téban, mint városunk társadalmi életében 
értékes munkát fejthetett ki. A megváltozott 
uj idők ui kötelezettségeket rónak kaszi
nónkra. Fe kérem kaszinónk minden egyes 
tagját, hogy a régi nemes tradíciókra és az 
átélt nehéz idők tapasztalataira támaszkodva, 
uj tagjainkkal együtt, friss, uj erővel azol 
géljük kaszinónk s ezzel városunk békés, 
nyugodt fejlődésének ügyét. Mielőtt évi je
lentésemre áttérnék, mély fájdalommal kell 
megemlékeznem az elmúlt év halottéiról. 
Május 24 én hunyt el választmányunk tagja, 
városunk bírája s egyik legderekabb pol
gára, a református egyház kiváló lelkipász
tora Antal Gyula. December 8-án kaszinónk 
legöregebb tagja és legszorgalmasabb láto
gatója id Schubert Pá', vá asztmányi ta
gunk. Ugyancsak ez évben távoztak el 
örökké körűnkből dr. Műnk Károly és De
lid János tagtársaink. Legyen mindnyá
juknak áldott emléke s indítványozom, hogy 
mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében örökít
sük meg.

A lelkes helyeslés után Schubert Tódor 
kormányfötanácsos, kaszinói igazgató ter
jesztette be jelentését az elmúlt egyesületi 
évről, aminek egyhangú elfogadása után 
dr. Lehotzky Bruoó pogármester állott szó
lásra és többek között a következőket mondta : 

nevezett álkoldusok a közönség áldozatkész
ségét kihasználva, indokolatlan anyagi elő
nyökhöz jussanak.

Az önként felajánlott adományok pedig biz
tosítani fogják a társadalomnak a békés 
együttélés lehetőségét, országunknak pedig 
legféltetteb kincsét, azt a köznyugalmat, amely
nek fenntartásában az örökké nyugtalan Euró
pában szinte egyedül á lünk.

Bízom benne, hogy vármegyém Közönsége 
a szegények megsegítése és a köznyugalom 
érdekében készséggel hozza meg önkéntes 
áldozatát nehogy e magasztos és a felebaráti 
szeretet dikiálta feladat megvalósításához szük
séges anyagi eszközöket is hatalmi utón kell
jen biztosítani.

A pénzbeli adományokat a Barsmegyei Nép
bank R. T.-nél nyitott fo'yószámlára kcrem 
befizetni Kisebb pénzbeli adományok — nyugta 
ellenében, — a községi elöljáróságoknál (Léva 
megyei városban a polgármesteri hivatalban) 
is befizethetök.

A természetbeni adományokat a községi 
elöljáróságokhoz (illetőleg a polgármesteri hi
vatalhoz) kérem juttatn1. Nagyobb mennyiségű 
természetbeni adományok felajánlása a főis
pán! hivatalba jelentendő be.

Ismételten kérem, adakozzon mindenki te
hetségéhez mérten. A kevésből is juttassunk 
azoknak, akiknek semmijük sincsen.

Léva, 1939. november 6.
Hazafias üdvözlettel:
KOCZOR GYULA 

főispán.

Ez a közgyűlés számomra tulajdonképpen az első 
alkalom arra, bogy bemutatkozzam és Köszöntsem 
a Kaszinó tiszteletreméltó vezetőségét, Kmoskó 
Béli királyi közjegző urat, mint a Kaszinó elnökét, 
Schubert Tódor Öméltóságát, mint a Kaszinó igaz
gat ját, a Kaszinó egész tisztikarát s a tekintetes 
közgyűlésen keresztül a Kaszinó minden tagját.

Nagy és súlyos az én feladatom, de semmivel 
sem csekélyebb az Önöké sem es minden magyaré, 
aki ezen az ezereves szent magyar földön el és dol
gozik. Mert magyarnak lenni a legnehezebb, a ma
gyar sorsot vállalni, a magyar sorsot elviselni csak 
azzal a fanatikus hittel lehetséges, amellyel ezt az 
országot ezer éven át annyi vész és vihar között 
fenntartani kepesek voltunk. Ennek a fanatikus hit
nek egy gyönyörű példáját szolgáltatta Léva város 
közönségé az elmúlt szomorú húsz év alatt, amikor 
szembeszáll™ az idegen hatalom eletet es halált 
oszto brutalitásával, inkább a magyar sorsot vál
lalta Hogy ez a fanatikus hit soha ki nem veszett 
Léva város népéből, annak köszönhető, hogy volt 
itt néhány bátor és hőslelkű, fanatikus hitű rérfiu, 
akik eletet és anyagi áldozatot nem kiméivé és nem 
sajnálva, férfias es bátor magyar hittel, áldozatos 
munkával megszervezték a Felvidék es Léva város 
magyarságát. Áldozatos, gyönyörű, magasztos munka 
vök ez, ébrén tartani a magyarságot es a feltáma
dás hitét, nevük es munkájuk arany betűkkel lesz 
feljegyezve a Felvidék es Léva város annáleseiben.

A Lévai Kaszinó ebben a munkában mindig a 
vezetöszerepet töltötte be, de beszélnem kell arról 
a két férfiúról is, akik ennek a munkának szellemi 
irányítói voltak. Dr. Kmoskó Béla királyi közjegyző 
ur. a Kaszinó elnöke és Schubert Tódor Öméltó
sága, a Kaszinó igazgatója azok az urak, akik fér
fias es bátor kiállással a Kaszinó szervezetén ke
resztül is megtalálták azokat az eszközöket es mó
dokat, hogy a magyarság hitét fenntartsák. Ez a 
munkájuk nálamnál sokkal illetékesebb helyen már 
elismerést nyert, de én boldog vagyok, hogy ezt az 
alkalmat felhasználhatom arra, hogy úgy Őket, mint 
a Kaszinó egész tisztikarát és minden tagját ezen 
vonatkozásban is magyar lelkem egész melegével 
üdvözöljem.

A Lévai Kaszinó az elmúlt szomorú húsz éves 
rabság alatt a legnagyobb magyar, gróf Széchényi 
István szellemeben élt, küzdött és dolgozott. Gróf 
Széchenyi István szellemében, aki népéért a legkö
nyörtelenebb magyar sorsot vállalta. Ezért a népért 
álmodta meg az uj Magyarországot, a folyókon át
ívelő hidakat, a duhogva füstölő hajókat, a gyár
kémények erdejét, a vasutak sinhálóit, az eljövendő 
modern Magyarorsz .got.

A Lévai Kaszinó a húsz éves idegen megszállás 
alatti magyar es áldozatos, gróf Széchenyi István 
szellemeben való munkáját megörökíteni kívánom, 
eppen ezért engedjék meg nekem, hogy mint Léva 
város polgármestere, a város közönsége nevében

ÉVFORDULÓN
1938 nov. 10. — 1939 nov. 10.

Irta : SZABÓ S. ZSIGMOND

Egy éve múlt . . . Harangok zúgtak . . . 
Boldog zsolozsmát zengtek ajakaink . . . 
Virág borított minden utat, 
És csók enyhített milliónyi kínt.

Feledtük húsz év tenger könnyét,
— Sok pogányisten oltára ledőlt — 
Mi mindig tudtuk : jönni fog még
A jobb kor s fénybe öltözik a föld.

Midőn vetésünk ár takarta,
S vihar bokázott kertjeink fölött, 
Mi nem feledtük, merre partja, 
Anyánk képét s az ősi szent rögöt.

Pedig nem volt padlónk, se kompunk, 
Még a reménység szála is szakadt: 
Mi mégis mindig otthon voltunk 
Az ősi porta fedele alatt.

Imádság szárnyán keltünk útra,
— Nem kellett hozzá pecsétes levél, 
Zord porkolábunk sose tudta, 
Lelkünk az ősi magyar rögből él.

Megcsúfoltuk a kétszerkettőt,
Azt mondották: nem élünk holnapig,
Tépett galyunk új gyökérbe nőtt, 
Falat döntött, bilincset tört a hit.

Jól tudjuk, még sok munka vár ránk, 
Anyánk szemén még könny gyöngye ragyog, 
Ellen portyázza ősi bástyánk
És még rabszíjon árva magyarok.

Mi, akik ültünk Babilonban
Zúgó vizeknek bús fái alatt,
Minden másnál mi tudjuk jobban :
Nincs árvább, mint egy nép, ha nem szabad.

Minket egy rossz szó inkább vérez, 
Mint mást, kit korbács durva szíja sújt, 
Simuljunk hát egymás szivéhez, 
Legyen a múlté egyszer már a múlt-

Varjak hadát riasszuk széjjel.
A hit kövén csiszoljuk fegyverünk, 
Hajnalba pirkad már az éjjel,
Új ezrédévnek orma vár, gyerünk!

— FELSZABADULÁSUNK ÖRÖMÉRE 
ma d. u. 5 órai kezdettel a Katb, Kör ösazea 
helyiségeiben jótékoeycélu teadélutén. Min
denkit azereletlel várunk. A szendvics és 
süteményküldeményeket ugyanolt d. u. 2 
órától átvesizük. A Kongregáció Vezetősége.

gróf Széchenyi István emlékezetére egy ezüst ser
leget felajánljak a Kaszinónak.

E serlegnek azt a rendeltetést kivánom megadni 
hogy a Lévai Kaszinóban gróf Széchenyi István, a 
legnagyobb magyar emlékezetére minden évben ün
nepi strleglakoma tartassék, egy ünnepi szónoklat
tal, amelynek előadóját mindenkoron a Kaszinó vá
lasztmánya jelöli ki. A célját is megjelölöm : Gróf 
Széchenyi István, a legnagyobb magyar szel emében 
ápolni és fenntartani a Lévai Kaszinó történelmi 
tradiciöit, mert a nemzet lelkiismerete Széchenyi s 
benne szói a magyar föld fiának egy mai megujhó- 
dásra váró erős vágya és töretlen reménye.

A polgármester bejelentései a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel fogadta, majd dr. Kmoskó Béla elnök 
mondott érte köszönetét a Kaszinó nevében. Majd 
azt fejezte ki, hogy minden érdem a Kaszinó tag
jait és a város polgárságát illeti. Ezután Boros 
Béla beterjesztette a számadásokat.

Végül a választás történt meg a következő ered
ménnyel :

Elnök dr. Kmoskó Béla, igazgató Schubert Tó
dor, aligazgató Hoffmann Árpád, jegyző Gyapay 
Ede, pénztáros Pekarik Vilmos, könyvtáros Dóka 
Sándor, gondnok Kleiszner Pál, ügyész dr. Nagy 
Béla. Választmány dr Balog Sándor, Bándy Endre, 
Bógner Gyula, dr. Boleman János, Boros Béla, 
Czeglédy Pál, Gasparetz Béla, dr. Guba János, 
Halász Lipót, dr. Hubert Pál, Kékesy János, Khln 
Antal, Klain Ödön, dr. Lehotzky Brúnó, Mailáth 
László, báró Majthényi László, dr. Marisa Dénes, 
dr. Mocsy Aba, Saska Dezső, lovag Schoeller Gusz
táv, dr. Simek István, Suszta Vilmos, Szégner Géza, 
dr Valló János. — Számvizsgálók: vitéz Molnár 
Gyula, Horatsik Pál, Farkas Dénes. Leltári bizott
ság : Heckmann István, Kern Oszkár, Surányi Béla, 
Könyvtári bizottság : Dóka Sándor, Féja Tibor, dr. 
Kersék János, Kkiszner Pál, Koperniczky Kornél, 
dr. Varga Sándor. Étkezés és borbizottság: Halász 
Lipót, Hoffmann Árpád, Kieszner Pál, dr. Rakov- 
szky László, Suszta Vilmos.
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DARÓCTÓL
.Diróctó! ■ talárig*  cim alatt egy köny

vet irt Cseh Bála dr. Ez a könyv alját éle
tinek vallomása, de tulajdonképpen vallo
mása a keaervea húsz éves csehszlovákiai 
kisebbség életének is. hgalmasabb minden 
detektív regénynél ez a könyv, melyben meg
döbbenve, fájdalmas elborulással szorong a 
lelkünk a múlton. Cseh Bála dr.-t gyermek
korától ismerem. Együtt kamaszkodlunk a 
lévai szőlőhegyek alatt, együtt ültünk az 
iskola padokban, együtt dobott ki az össze
omlás 1918-ban a világba, egy uj világba, 
egy mesterségesen felfújt államalakulatba, 
Csehszlovákiába. Mi a piarista tenfraink ál
tal úgy be voltunk ojlva minden idegen áram 
lat ellen, hogy az uccasarkon eiívsfaked- 
tunk s öklünk még szorosabbra rándult zse
bünkben a tájdalomtól, mikor láttuk a lévei 
magyar katonákat kivonult i a városbó1. Este 
volt, szörnyű este, ha rágondolok a szive
met még most is a torkomban érzem dobogni. 
A katonák helyét mi 'i tal diákok foglalluk 
el a kaszárnyában, talán 16—18 évesek vol
tunk. O.t ültünk napokon keresztül a ka
szárnyában s a város minden végén őrséget 
tartottunk, nehogy az elszabadult (elforc’u 
lás hozzánk is betörjön és fosztogasson. 
Léva meg is volt kiméivé minden zűrzavar
tól. Mi diákok még egy ft Fordul fiúban is 
voltunk rendet tsremteni. Cseh BSIa dr. ott 
volt mellettünk ezekben a napokban. Olt vo't 
akkor is, mikor talán nyolcén fiatal gyerek
emberek elmentünk az állomásra csehekkel 
tárgyalni s a vagonokból nem mertek ki- 
azállni s pár hétig az állomástól az első bid 
volt a demarkációs vonal. Csak lassan ujatb 
és újabb erősítéseket kspva mertek Lévára 
bejönri. S a diák csapat mit tehetett, lerakta 
a fegyvert a polgárőrséggel együtt, de még 
utoljára elénekelték szabrdon a Himnuszt. 
Én nem voltam ott, bevallom, én a fegyve
reimet titokban gyerlva világ mellett ástam 
el az éjjel egy Orbánkai szőlöhejlékban. így 
kezdődött. Aztán jött szörnyű busz esztendő, 
szörnyű az igaz magyaroknak, akik nem 
tudtak belenyugodni abba, hogy Léva az a 
magyar vértől annyiszor megszentelt hely 
csehszlovákká változzon. A csehszlovákok 
mindent elkövettek, hogy Lévát, amely szlo
vák és magyar etnikai határon fekszik, el- 
szlovákositsák. Már az 1921-es népszámlá
láskor gyalázatos hamisítást követtek el, 
amint Cseh Béla dr. mondja : ,A legnagyohb 
szélhámosságot azzal követték el, hogy a 
kisebbségi arányszám megállapításánál nem 
az anyanyelvet vették alapú', hanem a nem
zetiséget. Ez pedig lényeges külömbség. A 
nyelv nem mutatja a nemzetiséget. Anya
nyelvét aenkisem tagadhatja ie*.  A népszám 
láló biztosok csehek és szlovákok voltak, 
akik aztán azt Írhatták be a kérdőívekbe 
amit akartak. Cseh Béla dr. ezekre a cseh
szlovák szélhámosságokra remek dialektiká
val mutat rá. Ezen t lszlovákositás ellen tel
jes erőből küzdöttünk, mert jól tudtuk, hogy 
ha sikerül ez a csehszlovákoknak, akkor a 
felvidéki magyarság örökre elveszett. A cseh
szlovákok ha érezték is, hogy erőiket felül
múlja ez a gyalázatos munka, az elnemzet- 
lenitéat mégis erőszakolták azért, hogy a 
külföldet becsaphassák ; hogy ime Csehszlo
vákia, a nyugati demokrácia szörnyszülöttje, 
kinőtte már szerzi hibáit s nem élnek benne 
mások csak dicső csehszlovákok. Az 1921 es 
hamis népszámlálásnak, valamint az 1931-es- 
nek sok külföldi, nyugati nagyság hajlandó 
is volt bedőlni. Éppen azért, hogy a külföld 
meghallja a felvidéki magyarság jajkiáltásait, 
határoztuk el magunkat, hogy minden alkal
mat megragadunk arra, hogy tüntessünk ma
gyar voltunkkal. A magyartél gal való tün
tetés a csehsz'ovák megszállás alatt mindég, 
de különösen 1930 ig nagy Golgota-vállalás 
volt, akkor még semmiféle előnyt nem lehe
tett huzni belőle, s mi valóban vállaltuk is 
a keserves utat, mert apáinktól megtanultuk 
ast, hogy a mi egyéni életünk véges, mig a 
nemzet élete kozmikus értelemben is örök, 
ha hűséges védelmező fiai vannnak. S igy 
örök ellenállással válaszoltunk minden cseh
szlovák erőazakoa és mézesmadzagos próbál
kozásra. Első találkozásom Csehszlovákiával
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egy fácántollas csehszlovák légioniata képé
ben történt, aki a megszállás első napjaiban 
letaazitott a járda széléről a Boleman patika 
élőit, mert egy lelket se tűrtek meg öl óra 
után az utcán. Egy ökölcsapással úgy ütöt
tem fültövön, hogy üres zsákként esett össze. 
A kisuccán lógtam haza. A kőkerítésünkön 
átmászva vagy mástélóráig hallgatóztam a 
kapu mélyében, hogy jönnek-e már értem. 
Senki se jöt’, nem vettek észre. Többek kö
zött a csehszlovákok rájöttek a Rudnai-féle 
összeesküvésre is. Hogy ki árulhatta el, ma 
sem tudom. A Grapka-féle házban Grapka 
Miska barátomnál jötlünk össze esténként, 
ott szőttük a jobb jövőt. Egy névsor volt 
nálam. Amikor a cith zssndárok űzőbe vat
ták az egyes tagokat, én ezt a listát meg
ettem a Schu'cz-nyomda kapuja alatt. Ere
ket a térliakat nem is találták meg soha.

Nagy segítségünkre volt a lévai, de az 
egész felvidéki magyarság küzdelmében ez 
.Öreg Hegedősnek*,  apámnak, Kersék Já
nosnak a munkája. Nem csak tanácsokkal 
lá'ott el, hanem bitünket is folyton megújí
totta, fajtájat izzón szerető verseivel. 1927-ig 
haláláig, merem állítani, az ő költői egyéni
sége uralkodott a t< hidéken. Pozsonyban a 
Toldy körben rombolva ünnepelte a magyar- 
ság az .Öreg Hegedőst", akinek minden 
verse, már akkor a faji mitoszban gyökered
zett, mikor egyes köllőcskék még a minden
kit egyformán szeretek liberális humanizmust 
énekelték, melynek örve alatt a magyar faj
tól elszedték a viruló erdőket, mezőket, gyá
rakat, hivatalokat, aranyat és vért egyaránt. 
Tessék csak elolvasni Kersék János „Temp 
lomcsend*  című kötetének „Magyar Ugaron" 
című ciklusát, akkor megértik, hogy mért ál
lok némán elfelejtett sírja mellett nem ciak 
én. aki fia voltam. Az „Öreg Hegedős*  a 
csehszlovák ha'alom tetőpontján megirja Pe 
töfi című ódáját, melyet a felvidéken sok he
lyen elmondanak az izzó magyar szivek. Lé
ván a vigadó nagytermében F. 0. szavalja 
el olyan óriási hatással, hogy a közönaég fel
áll egy emberként és a költővel újra es
küszik:
Az <5 szava zúg a magyar trombitákon, 
Magyarok, halljátok, újra esküszünk. 
Lesz még egyszer ünnep széles e világon, 
Esküszünk, hogy rabok soha sem leszünk.

Egyesek szerették volna ezt magyar suj- 
tásos, hazafiaa putfogásnak feltüntetni. Le
kicsinyelték az ér'ható, tiszta magyar ritmu
sokat, azt mondván, hogy ez csak olyan 
hazaliiskodás. Talán a csonka hazában igen, 
de csehszlovák uralom alatt másféle mérték
kel mértek. A csehszlovák urak, akik hiva
talból jelen voltak az ünnepélyen, dühösen 
e htgyták a páholyt, melyben ültek. De tenni 
nem lehetett semmit, mer a pozsonyi cen
zúra véletlenül elnézte a dolgot. Az óda 
ugyanis a pozionyi , Népakarat'-ban már 
megjelent, s ha a cenzornak jó volt, akkor 
lónak kellett lenni a többi csehszlováknak is. 
Lenyelték e keserű pirulát. A lévai temető 
gesztenyefái alatt áll az 1849. évi április hó 
19 én Nagyszilénél megsebesült s Léván el
halt szabedsághősök (íremléke. Az elnyomás 
alatt ők maguk is élő tiltakozásként emel
kedtek fel haló poraikból minden évben a 
halottak napján. Hogy ti volt az indítvá
nyozó, nem tudom, erre nézve talán többel 
tud Horatsik Pál. Egyszóval elhatároztatott, 
hogy csekélységem abban a nagy megtisz
teltetésben fog részei ü ni, hogy minden év
ben felvihet egy nagy koszorút a temetőbe, 
a 48-as hősök obelisskjéhez.

Emlékszem, egyizben a sportpályáról szó
lítottak e', talán édesapám halálának évében, 
1927-ben, A Katolikus Kör előtt nyakamba 
vettem a nagy koszorút és a piros gyertyá
kat s hárman, én voltam középen, elindul
tunk lassan, kimért léptekkel a temető felé. 
Egyik oldalamon volt Beinrohr Dezső, a ma
gyar párt titkára fehér gyertyákkal, a másik 
oldalamon Kovács Jenő kereskedösegéd a 
söld gyertyákkal. Ahogy mentünk, mindenütt 
mögöttünk a tömeg. A temetőben már ten
gerként moraj'ott az emberáradat. S vártak, 
hogy mire vártak, ki tudta volna akkor meg*

November 10.
Sok dátuma van a magyar Történelemnek. Sok 

dátuma, amelynek évfordulóján könny szökik a sze
münkbe — és kevés olyan dátum, amelyik, ha for
dulóhoz er örömre gerjeszti a magyar szivet és 
áhítattal tölti, Istenhez emeli a magyar lelket!

Te November 10. E kevés számú dátumhoz tar
tozol ! Örömtől repeső szívvel köszöntelek ! 20 
évig kovácsolt rabláncunkat tépted izekre szét. Ma
gyar százezrek szabadultunk egy átkos járom alól.

Varrnak, akik csodának hiszik ezt a történelmi 
Tényt, ezt a vertelen történelmi Napot! Nem volt 
csoda ! Az Istenthivő ember ereje : az Igazságba 
vetett hit — s ennek az Igazságba vetett hitnek a 
gyümölcse, megtestesülése voltál fe November 10-ike.

Most, hogy lélekben átélem e szent nap minden 
percét, pillanatát, — érzem és vallom, hogy ez a 
Nap, ez a lánc’épő, az uj magyar történelem kez
detének jelző köve volt.

De azt is érzem, hogy az uj, a tisztultabb, az 
emberibb magyar Élet meginduljon, valóra váljon 
— az is kellett -- azaz itt is, ott is nehéz, szo
morú 20 esztendő !

Sok százezer magyart fcdott a Sors idegen ke
nyérre, mert otthon mind a magyar gyerekek, a 
minket dédelgető édesanya mellett mind-mind bi
zony rossz testvérek voltunk ; — egymást tépök, 
pártos gyülülködők.

A Sors szánta meg a jó Édesanyát, a magyar 
Hazát Iskolába küldte sok millió fiát — idegen 
kenyerre, önző mostohához!

És jó volt, hogy nem kettő és nem száz és nem 
ezer, de millió volt az idegen kenyérre jutott.

A szenvedés, a kidobottság az Élet iskolája 
Eggye-lett a sok-sok százezer! Egy test, egv lelek ! 
Egy hit, egy akarat! Ez is magyar! Az is! Nincs 
gőg ami választ Csak testvér van, hittel-hivő 
magyar !

Egy vágy ! Haza ! Várt az édes Anya !
S győzött a Hit! Az Egység ! Akarat!
Aztán boldogító örömbe egy kis üröm vegyült.

Amint a szülő portáján találkozott az idegenből 
megtért és az otthon maradt gyerek, — megesett a 
baj, kitört rák-fene. — A magyar Átok, amit — 
sajnos — megtalálhatsz minden magyar családban, 
ahol egynél több a gyerek ! Mindent vednek a haza
jöttél szemben, a jussot, a módit! A hazajött az 
„lázadó" s meg mi más! Pedig a hazajött gyerek 
nem volt lázadó. Lehiggadt, megértő testvér lett. 
Minden magyart szivére ölelni vágyó. Szeretette 
egymást megértésre tanította Öt a 20 eves szenvedés’

Szeretetet hirdet ma is a hazatért gyerek. Le
gyünk testvérek a munka minden napján. A földet- 
turó magyar a faj, a magyar jövő szempontjából 
ér annyit mint a mágnás Többet! Mert a munkás 
millió s a mágnás kevés — s a hazát nem a 
milliomosok védik, hanem a Milliók.

November 10. Te legifjabb az örömet jelző kis
számú magyar dátum között Légy te, légy te a 
legtöbb áldást hozó.

Nézd meg hány millió testvér van idegen kenyé
ren ; idegen iskolán. Érettek mind : Viharban ed
zettek, epiteni tudók — hagyd! — jöjjenek már 
haza

Legyen együtt a magyar család ! Kell a szivük! 
Kell a lelkűk ! Kell a karjuk. Hivja, várja őket az 
édesanyánk, a magyar Haza !

PÁL IMRE.

mondani. Én mi tudom, hogy a csodára 
vártunk, ami 11 év múlva, 1938-ban olyan 
csodálatosan be is következett. Feszült volt 
a hangulat Cseh csendőrök ott cirkáltak kö
rülöttünk. De mit bántuk ezt. Éreztük, hogy 
magyarok vagyunk, akik nem félhetnek, de 
meg tudnak halni a szabadságért, amint őse
ink tették, akiknek obeliszkjéről óriási gö
rögtűz lángja kiáltozott az igazságért az égre. 
Kálultan, átszellemülve álltam és szóltam: 
Magyarok vágjunk és mindhalálig azok is 
maradunk. Ámen I Beinrohr Dezső elszavalta 
a Himnuszt olyan óriási csendben, hogy 
szinte felhallatszott az snyaföld öléből a ha
lott hősök azivdobbsnása. Kovács Jenő pedig 
rákezdtn, mint egy tárogató, csengő bariton
ján recitálva: Boldogasszony Anyánk, régi 
nagy patronánk ... Az emberek arcán fáj
dalomkönnyek jelentek meg és a tömeg ott 
siratta el Magyarország, édes hazánk ször
nyű romlását. Ez nem volt egészen kis do
log, hiszen Csehszlovákia ereje teljességében 
s barátai, a nyugati hatalmak erejében és 
pénzügyi támogatásában sütkérezett Majd
nem úgy látszott, hogy élete örök, de ugy- 
látszik, a mesterséges gólom országok is el
pusztulnak, mert nem Isten teremtményei.

Ezek a pillanatok merültek fel többek kö
zött lelkemben Cseh Béla dr. könyvének ol
vasásakor. Aztán sokan megismerkedtünk a 
daróccal, amit a cseh börtönökben gyorsan 
ráhúztak az emberre. Volt, aki eljutott a ta- 
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láng, mint Cseh Béla dr. is, aki kitűnő 
könyvében remek művészettel, ember és hely- 
zetábrázolással Aliit örök emléket a felvidéki 
magyar sorsnsk. D: hiny hű magyar ember 
pusztult el a cteh darócban?! Mert a felvi
déki magyarság aoraa rettentő nehéz volt. 
E őrehalsdni éa élni gondtalanul Csshszlová 
kiében caak az tudott, aki csehazlovákká

Léva városa lelkesen ünnepelte 
felszabadítása első évfordulóját

Líva felszabadulásának első évfordulóiét 
örömös nagy lelkesedéssel ölte meg. Az fin- 
nep előestéjén a zászlódiszes várost kivilági, 
tották, a leventeszázad és az ifjúság lampio- 
nos menetet rendeseit a levente zenekar 
közreműködésével. Hét órakor vonult a me
net az országzészlóhoz, amelyet a leventék, 
a gimnázium és a líceum ifjúsága megko
szorúzott. Egy levente vitéz Srmogyváry 
Gyulának Léváról szóló költeményét szavalta 
el, amely a templomi himnuszénekléssel fog
lalkozik, amidőn a csendőrük bebato'tak a 
lévai templomba.

November 10-én az ünnepélyes istentisz
teletek után 11 órakor az országaászlóboz 
vonult az ünneplő közöiség, ahol már ekkor 
felállott a honvédség.

Az ünnepélyen mégjelent vitéz Makay Jó
zsef tábornok (Budapestről), aki tudvalévőén 
egy év előtt bevezette a csapatokat Lávára. 
Az akkori tisztikarból megjelent itt Triska 
Ernő ezredes, Atonyi János őrnagy, Psrinay 
Sándor csendőrszázados és számos más tiszt, 
akiknek részvétele L'va eme ünnepén őszinte 
Örömet kelteit.

Csallah János hsdnsgy a honvédujoncok- 
hoz intézett lelkeshangu bészédében az eskü 
szentségét vázolta, majd rámutatott arra, 
hogy milyen boldogság volt látni egy év előtt 
az örömmámoros Lévát, de vannak még ma
gyar városok, amelyek éppen úgy várják a 
honvédeket, mint várta Léva. Ezek felszaba
dítása rájuk vár. Majd vitéz Kézdy százados 
előmondása után elhangzott az eskü, mire 
Sodró Sándor alezredes, zászlóaljpsrsncsnok 
üdvözölte az esküt tett honvédeket és kato
násszel emű szép lelkesítő beszédet intézett 
hozzájuk.

Ak ezüst kürt átadása.
Léva hölgyei a felszabadulás emlékére 

ezüst kürtöt ajánlottak fel a lévai zászlóalj
nak, amelyet sziopompás magyarruhás höl
gyek élén dr. Boleman Jánoané adott át. A 
költői szépségű beszéd végén a következő 
ssevakkal fordult a záazlóaljparaccsnokhoz. 
Alezredes ur I Arra kérem, hogy a zászlóalj 
nevében vegye át tőlünk ezt a zengő hangú 
kürtőt és valahányszor psracciot ád annak 
megfujására, jusson eszükbe mindnyájuknak, 
hogy ez a kürtszó némán és hangtalanul, de 
ott zengett 20 évig minden igaz érzésű ma
gyar szivében, ott sirt, ott kesergett minden 
magyar nö lelkében, hogy most annál har- 
sogóbban és diadalmasabban szálljon az ég 
felé, mint egy zsoltár az Örök, nagy és szent 
parancs:A nagyvilágon e kivül nincsen szá
modra hely, Áldjon vagy verjen sors keze, 
Itt élned a meghalnod kell.

Sodró alezredes a kürt átvételét e szavak
kal köszönte meg:

Lévai Magyar Asszonyok I A magyar királyi
6. határvadász zászlóalj Láván született, 
bölcsője e váróéban ringott, gyermekkorát e 
városban élte át. Mint felnőtt, innen készül 
a hadak útjára, hogy őrei ragyogó példájá
hoz hiven, vitézi tettekkel gyarapítsa dicső 
történelmünket.

Az ezüst kürt szavában mindenkor a lévai 
magyar anyák lelke fog hozzánk ezólani. 
Ha a csaták fergetegébrn felharsan, a lévai 
anyák buzdító szava fog belőle felcsendülni. 
A felszabadulás emlékére adományozott ezüst 
kürtőt a záazlóalj nevében köszönettel át
veszem, azzal az akarással: .hogy a ma
gyarok htenének kegyelméből, a legfelsőbb 
Hadúr parancsára, a 6 os határvadászok 
erényeinek jutalmául, eljön az a várva-várt 

vedlett, vagy az, aki hangfogót rakott a szi
vére. Ds melyik igaz magyar tudott? Cseh 
Béla dr., a csehszlovák áfium hináros mo- 
csárvilágát mutstja be megdöbbentő őszia- 
teséggel könyvében, amelyben kitűnő vádira
tot állít a csehsz’ovákok magyarfaló uralma 
ellen.

Dt. Kersék László.

idő, amikor ezüst hangja az ország törté
nelmi határainak bércein zengheti diadalát!1

Imára hiv az ezüst kürt 
első hangja.

Az alezredes erre elrendeli, hogy fújják 
meg a lévai ezüstkflrtöt, amelynek első hangja 
imára szólította a magyar katonákat L'va 
főterén, ahol egyko- éppen itt igy sorakoz
tak Rákóczi kurucai is a magyar szabadság 
védelmére. É< a lévai ezüst kürt hangja fel
csendült éa Léva minden magyarjának vá
gyát röpítette a magyarok Istene felé.

Az Országzászló előtti üonépéy után a 
zászlóa'j és a leventék dissmenetben vonul
tak el vitéz Makay tábornok előtt.

Léva örökös ünneppévé 
avatja a nagy napot.

Az űcnep'ő közönség ezután a Várori 
S.ioházba vonult, ahol a város képviselő
testületének díszközgyűlése zajlott le. A 
d szközgyülést a Lév.i Dilárda Himnusz
éneke vezette be, majd a magyar Hiszekegyet 
imádkozta el a közönség.

Majd dr. Lshotzky Brúnó polgármester 
megnyitóbeszéde került sorra. Koctor Gjula 
főispán, Sáska Dezső alispín üdvözlése után 
azokat a tiszti vendégeket üdvözölte, akik a 
megszálló csapattal bevonultak Lávára Me
leg ünneplésben részesitette őket a közön
ség, főként Makay tábornokot. Lelkes és izzó 
szavakban méltatta országépitö Kormányzó 
Urutk történelmi alakját és plesztiluran 
ecsetelte örökös érdemeit. A közönség lel
kesen ünnepelte a Kormányzó Urat.

A polgármester indítványára elhatározta a 
közgyü ér, hogy hódoló táviratot intéz a 
Kormányzóhoz, továbbá táviratban üdvözli 
gróf Teleki mimazterelnOkőt, Keresztes Fischer 
belügyi és Jrross felvidéki minisztert.

Msjd Vojtás István polgármesterhelyettes 
beterjeszti azt a határozati javaslatot, amely 
örökre btcikkelyezi a város jegyzőkönyvébe 
e nagy nap emlékét. A javaslat többek kö
zölt igy szól:

Léva közönsége a megszállás alatt szilár
dan hitt és bízott a magyar feltámadás el
jövetelében. Bízott, tűrt és vártl Es a vára
kozás akkor fokozódott égő türelmetlenséggé, 
amikor már bizonyossá vált, hogy végkép 
meginogtak a trianoni sorompók és a Fel
vidék mihamarabb visszatérhet az anya
országhoz, oda, ahonnan bűnös fondorlattal 
elszakították.

1938 október és november havában su
gárzott fel a magyar feltámadás első hsjnal- 
hasadása. Ipolyság, Komárom, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Érsekújvár után mily nehéz volt 
kivárni a lévai felszabadulást. Léva megyei 
város örök emléket kiván állítani Léva fel
szabadulásának és ma, amidőn hitet tesz az 
osztatlan magyar egység, a szebb jövőt ki
vívó egységes magyar akarat mellett, elha
tározza, hogy november hó 10 ét minden 
időkre a város emlékünnepévé avatja.

Lrgyen ez a nap az örömteli emlékezés, 
de egyúttal a magyar önvizsgálat napja I A 
felszabadulás tényével uj feladatok hárultak 
a magyarságra, mert nem elég egyszerű 
eseményként elfogadni a felssabsdu’ás be
következését, hanem minden magyar lélek
nek össze kell forrni a jövőt munkáló fela
datok megoldására irányu’ó erőfeszítésben 
hőből a munkából részt kiván Léva megyei 
város közönsége is, erre a munkára ser

kentse a lelkeket az elmúlt év novemberé
nek emléke.

Mint már többször a magyar történelem
ben, Léva ma is őrt áll, figyel és vigyáz, 
mert hü marad és hűnek kell lennie vég
vári feladataihoz. Munka és küzdelem volt 
mindig ennek a városnak sorsa s most, 
amikor a történelem alakitó, világot átfogó 
erők készülnek pusztító harcra, melynek 
nyomin, reméljük, szebb jövő fakad, Léva 
népe józan, szívós, kitartó magyar akarással 
kész megvívni a maga szűkebb küzdelmét az 
egyetlen magyar igazságért I

1938 november 10 Legyen áldott dátuma 
városunk történelmének, amelyen Léván fel
ragyogott a magyar igazság napja I

A javaslatot a díszközgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel elfogadta.

Most dr. Korpás László képviselőtestüeti 
tag állott szólásra és elmondta nagyhaláét keltő 

ünnepi beszédét, 
melyből az alábbiakat hozruk:

Mélven tisztelt disskörgyűiés I Kedves ma
gyar Testvéreim I Összejöttünk, hogy váro
sunk, Léva városa történelmének legdrágább 
napját megünnrprljűk, hogy hálatelt lélekkel 
mondjunk köszönetét ma is, az egy éves év
fordulón — a magyarok literiének —, amiért 
1938. november 10-ének napját m'reáok, 
összes magyarokra, lévaiakra, városunkra rá- 
virrasztotte. Öiazejöttflnk, hogy amikor visz- 
szaemlékezünk, megemlékezésünk necsak 
puizta kü'aö ünneplés legyen, hanem, mint
egy nyilvános számadástételen, szűrjük le 
úgy a lelki elnyomásban töltött 20 esztendő 
szomorú tapasztalatait, mint a felszabadulá
sunk napjától eltelt egy esztendő élményeit.

Tanuljunk meg végre az ünneplő magyar 
lelkesedéssel párhuzamosan — higgadtan 
mérlegelni is! Egyrészt igen sok hasznos 
tapasztalatot hoztunk magunkkal az elnyo
matás szomo u éveiből, másrészről pedig 
most magyar fajtánkkal szemben való első
rangú kötelességünk, hogy ezeket a (episz
tolátokat felszínre hozzuk, érvényesiteni igye
kezzünk, mindennapi életünk minden meg- 
nyilvánu'ásába, ha a nemzetmentő, ország- 
fpitö munkának méltó részesei aksrunk lenni.

Ezzel meg is jelöltem azt a gondolatcso
portot, amelyről ez alkalommal azólani kívá
nok Mindazt, amit elmondani szeretnék, rö
vid ünnepi emlékbeszéd keretébe befoglalni 
erőtlen vagyok. Érezzék át azt a munkára 
kéar, építő, lángoló hazaszeretet érzését, amit 
szeretnék ezalkalommal miodennyiokban fel
ébreszteni, mert csak igy lehet Istennek tet
sző, hasznos a mi mai megemlékezésünk.

Minekünk, annak idején Csehszlovákiába 
parancsolt magyaroknak a nemzeti életünk 
semmivé foszlott I Az első napok szédítő va
lóságában úgy éreztük, hogy megnyílt alat
tunk a föld, mindent elveszítettünk. Nemcsak 
nemzeti érzésünkben, de ezen keresztül em
beri mivoltunkban napról-napra csak meg
alázás, sértés, megbántás volt osztályrészünk.

Azután legnagyobb kétségbeesésünkben fel
ébredt beonüok az Istentől belénk ojtott 
szikra: ráeszméltünk, hogy testvérek, nem- 
zetteatvérek vagyunk. Megindu't a szervez
kedés lépésről-lépésre politikai-, gazdasági-, 
szociális és kulturtéran. Győzött a magyar 
összefogásnak jelszava: „egy magyar még 
semmi, száz magyar még semmi, millió ma
gyar ha összefog, megbillen a vén föld, s uj 
pályán kezd futni I*  Győzött a magyar ösz- 
azefogásból kisugárzó, legyőzhetetlen nemzeti 
erő. Az idegen környezetbe kényszerűéit, 
mindennap megbántott nemzettagok rájöttek 
arra, hogy egy nemzet összességébe tartozó 
nemzettestvérek.

Amikor 1938. szeptember és októberében 
lázas hetek rajzoltak körül és mindannyian 
éreztük, hogy a hamis elvi alapokra felépí
tett csehszlovák állam összeomlóban van, a 
csehszlovák haderő mozgósítása, a müncheni 
döntés, az ostromállapot bekövetkezése — 
már teljesen felkészülve, megacélozva, fel
vértezve találta szemben a minden vonalon 
kiépített magyar nemzeti öntudatot.

így isteni parancsra, történelmi törvény
szerűséggel be kellett következni városunkra 
is az 1938. november 10-i örömteljes fel
szabadulásunknak.

A FRONTHARCOS SZÖVETSÉG első TEAESTJE 26-án a KASZINÓBAN
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Mit hozott nekünk ez a nap? Teljes lelki 
felazabidu'áit, korlátlan magyar szabadságol I 
Szabadságot, ami minden földi kincsnél drá
gább az emberre, a nemzetre — egyaránt.

Visszaidézem emlékezetembe azt a szo
rongó érzést, ami eltöltött mindnyájunkat lé
vaiakat, amikor pontosan most egy eszten
deje, éppen ebben az órában a cseh katona
ság kiüritette a várost N tkünk nem volt 
szabad az u clra kilépni és mégis alig gör
dült ki az utolsó cieh tank, alig pereik alatt 
a legkisebb ház is piros fehér-zöld szintűi 
pompázott. Az előző fojtogató érzés egy eget
verő örömujjongásbsn tört ki, smikor hon
védemé, sz első magyar katonák, az első 
magyar csendőrök ét rendőrök a Falazaba- 
duláa utján át városunk főtere felé közeled
tek. — „Éjen a magyar htdaereg*,  — „É- 
jen Magyarország" — felkiáltásban boru't 
örömmámorában egymás nyakába és a be- 
vonulók keblére városunk apraja-nagyja.

Lehet-e azokat a pereiket valaha elfelej
teni? — Magyarok hazajöttek. Visszakaptuk 
a legdrágábbat, amit a Fő d > éüsködó sze
gény emberiségnek adhat. Visszakaptuk a 
.Hazánkat". A Haza az a legszentebb fo
galom, amit csak emberi elme ki a álhatott.

É< amikor 20 év után végre Édesanyánk 

keblén ború hallunk, buszkén rakhattuk lá
baihoz a maiunkkal hozott erényeket: a 
magyar hűséget, a szep’őtlen magyar becsü
letet. Ez a magyar hűség és magyar becsü
let táplálta bennünk 20 éven keresztül a 
törhetetlen hitet, kitartást, reménységet. Ez 
tanítóit meg vágyunk beteljesedésében ren
dületlenül bizni és remélni.

Ez a magyar becsület jellemzi a felsza- 
bsdu't terü'et szellemiségét: E-. a szó szo
rosabb értelmében vett u n. .felvidéki szel
lem", — amely sokszor ökölbe szorított kéz
zel, némán luíja elviselni a hétköznapi élet 
sok-sok keservét, csalódásai'. H ggadt mér
legeléssel fogadja a felszabr dúlt területnek az 
anyaország testébe való teljes beolvasztásá
nak ezernyi p-obémájá'. Dolgozik és részt 
követel mind abban a munkában, amelv a 
szebb magyar jövendő céjsit szolgálja. Nim 
keresi a rangot, a címet, a ssármazást, caak 
azt, hogy a munkájából az összességnek, 
a nemzetnek haszna legyen.

Ét bár az elmu't esztendő kü'po'itikii 
eseményei, az állandóan a béke- és háború 
kérdései között való hánykódia'as országunk 
vezetőinek figyelmét a nagy, kü só- világpo
litikai események felé fordította és igy ter- 
mészetszerü'eg kevesebb idő maradt a belső 
tevékenységre, — mégis örömmel állapíthat
juk meg hogy ujy politikai, mint gazdasági, 
szociális, kulturtéren a felszabadult terület 
problémái teljes kialaku'ás előtt állanak. Vá
rosunk is degradáltságából megyei várossá 
éa vármegyei székhellyé lépett e'ő.

Éppen ezekkel a problémákkal kapcsolat
ban kell előtérbe lépni a mindenkori higgadt 
mérlegelésnek, amely akaratunkat és tettein
ket irányítja és céljainkat megvalósítja. Mert 
ez a higgadt mérlegelés meg fogja tudni ér
tetni a vagyonosabb társadalmi osztállyal, 
hogy a mai nehéz időben elsősorban neki 
kell tudói áldozatot hozni a szélesebb nép
réteg érdekeiért, — a szélesebb népréteggel

KOLONFÉLÉK_J|

- TÖBB KISZEDETT CIKKÜNK közlését a jövő 
számra kellett hagyni
- A BALASSA BÁLINT TÁRSASÁG 

LÉVÁN Nagy érdeklődés előzi meg az 
esztergomi Balassa Bálint Irodalmi és Álüvé- 
szeli Társaság tagjai egy csoportjának f. hó 
19-i lévai kedves vendéglátogatáeát. Ugyanis 
Láva felszabadulása után, az elmúlt év de- 
cembtr havában a Balaaaa Társaság meghí
vására a Lévai Kaszinó tagjainak egy cso
portja kereste fel Esztergomot és mutatko
zott be kulturest keretében. Most Esztergom 
adja vissza a látogatást Lévának, azzal a 
nemes célzalu elhatározással, hogy a két 
nagy történelmi város között kimélyitse a 
kulturális és baráti kapcsolatokat. A kultur 
est igen élvezetesnek ígérkezik és szerep 
lésével részt vesz azon dr. Lépőid Antal 
esztergomi prelátus-kanonok, a Bilassa BHint 
Társaság országosnevű elnöke is, aki a felaza 
badulás évfordu ója alkalmából érkezik ide, 
hogy üdvözölje Láva város közönségét, majd 
a ma már világhírre emelkedett esztergomi 
ásatásokat fogja ismertetni. Az ásatásoknak 
tudományos vezetője és irányitója ugyanis 
dr. Lépőid Antal kanonok, igy előadása élve
zetes lesz. Léván köszönthetjük majd Városi 
Istvánt, a Balassa Társaság irodalmi osztá
lyának vezetőjét, aki költeményeiből mutat 
be néhányat. Babi's Mihály a Bilassa Tár
saság tiszteleti tagjának ezalkalomra irt 
novelláját: Szent István városa cimen fel
olvassa Einctinger Ferenc alelnök. A társa
ság működését Homor Imre főtitkár ismer
teti, míg dr. Csukás Mihály Bilassa Bilim
ről tart előadást, arról a Balassáról, aki 
egykoron Léva vára udvarán is lelkesítette 
dalaival a végvári vitézeket. Láva város kö
zönsége igaz szeretettel várle kedves ven
dégeit. A kulturest a Lévai Kaszinó nagy
termében lesz.

— SCHUBERT TÓDOR kormányfötanácsost, a 
Lévai Kaszinó igazgatóját névnapja alkalmával f. hó 
9 én este, meleg ünneplésben részesítette a Ka
szinó, a r ely százterítékes vacsorát renedezett tisz
teletére. Czeglédy Pál ref. esperes-lelkész köszön
tötte lelkes baráti szavakkal Schubert Tódort, akit 
nagyon találóan úgy jellemzett, hogy azt az uj 
magyar embertípust testesíti meg, akit Széchenyi 
hirdetett. Schubert Tódor megindult, sőt mélyen el- 
érzékenyült hangon köszönte meg a ragaszkodás 

pedig azt, hogy minden ami az állampolitika 
terén történik, az elsősorban • dolgozó kis 
embar érdekeit, javát és boldogulását van 
hivatva szolgálni.

Ez adjs meg a teljes be'po'itikai fegyel
met, ■ céltudatos haladás útját, a teljes belső 
egységet, ez adja meg az igazi öncélú ma
gyar gondolkozást.

Ez az ötci'u magyar gondolkozás képes 
csak megértetni Európává', hogy még aok 
tartozása van a magyar néppel szembsn, 
csak ez képes a világnak bebizonyítani, hogy 
a Kárpátok peremén, ahol különböző népi 
erők találkoznak — a Duna medenc éjében 
— a Duna-Tisza közén a turáni magyarság 
tiszta faji energiája álljon őrt Nyugateurópa 
felé, hogy világérdek az, hogy az elü'ő faji 
hu'lurák e kritikua vonalán egy erős, hatal- 

eme újabb megnyilatkozását s mint rendesen, úgy 
most is, szinte programmadó volt beszéde, amely 
irányt mutat, gondolatokat termékenyít és az uj 
magyar élet számára lelkeket formál.
- GYÁSZHIREK. Laczkó József lévai is- 

mertnevü asztalosmester szorgalmas munkás 
életének 51. évében azivazélhüdéa következ
tében hirtelen elhunyt. Földi porrészeit f. hó 
4 én helyezték örök nyugalomra nagy rész
vét mellett. Kiterjedt család gyászolja. — Ifj. 
Bálik Lsjosné, azü1. Kosko Aranka, életének 
29. éa bo'dog házasságának 2.évében,a bu
dakeszii szanatóriumban rövid szenvedés után 
elhunyt. Földi maradványait Lévára szállí
tották és itt helyezték pihenőre őszinte rész
vét kiaéretében. Az elhunytban Kosko Er
zsébet, a betegsegélyző tisztviselője húgát 
gyászolja.

-A HALOTTAK NAPJÁN az O.'srágzászló 
alatt összejöttünk áldozni a világháború 
hőseinek. A kegyeletes és mélyen megható 
szép ünnepségen nagyszámú közönség jelent 
meg és az orazágzászló előtt felállított kali
fáiknál Mischák István szentszék: tanácsos, 
plébános, káp'ánjai közreműködésével az 
egyházi kegyelet adóját rótta le a hősökkel 
szemben, mig magasszárnyalásu ürnspi be
szédet dr. Lehotiky Brúnó pulgármealer 
mondott. Az ünneplő közönség aiután a te
metőket kereate fel, hogy áldozzon halottéi 
emlékének. A város kü'döttsége lerótta a 
kegyelet adóját Antal Gyula sírjánál ia. 
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a49es 
hősök obsliszkjén ezalkalommal nem láttuk 
Léva polgárságának tradicionális koszorúját. 
Sajnos, az idén erről megfeledkeztek. Nem 
hálátlanság ez, csupán a helyi szokások nem 
ismeréséből állott elő személyi változás 
következtében. Ám de úgy értesülünk, hogy 
jövőben ezt a kegyeletes aktust a városi 
hatóság magi fogja végezni.

— K1SKOSZMÁLY községben halottak es
téjén a csehek alatt feledésbe ment két Pál- 
may-hös sírját a kegyelet ismét virágdiszbe 
és fényáradéiba borította. A csehek elleni 
küzdelemben hősi halált haltak sírját a diák
ság gondozza. A közönség sriveaeu adja 
össze a szükéges pénzadományt a nemes 
célra. A hazafias példa követésre méltó.
- A BARS ÉS HONTVÁRMEQYE1 GAZDASÁGI 

EGYESÜLET f. hó 22-én, szerdán d. e. II órakor 
Léván, a vármegyeháza tanácstermében tartja ala
kuló közgyűlését, amely megalkotja az alapszabá
lyokat, megválasztja az ideiglenes elnökséget és 
intéző bizottságot 

más szentisváni Magyarország kiépüljön, 
amely alkotmányos rendszerét, becsületét, 
hűségét nem nyűgeiről kö'csönözte, hanem 
már az őshazából hozta megával.

Eteket érezzük magunk körül felszabadu
lásunk első évfordulóján és mivel ezek olyan 
lelki kincsek, amelyek hétköznapi szegény
ségünkkel szemben az életet jelentik szá
munkra, mi hUával köszönjük m*g  magyar 
sorsúiknak mindezt és örömmel fogadom el 
az elöljáróság azon indítványát, hogy az a 
a nap, boldog visszatérésünk napja, városunk 
történetébe arany belükkel legyen beirva.

Az impozáns és feledhetetlen ünnepet 
Hrckmann István karnagy vezetésével a 
Lévai D dárda éneke fejezte be a magyar 
Hiszekegynek megható szépségű tolmácso
lásával. Ky.

Budapesten várja
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— MEGALAKULT A LÉVAI NÉPML'VE 
LÉSI BIZOTTSÁG. A vármegye iskolAnhivflli 
népművelési biiottslga keretében alakult 
meg a lévai városi népművelési bizottság 
dr. Lehotzky Brúnó polgármester elnökletével. 
A szúkebbkörű bizottságba az alábbiak válasz
tattak be: A gimnázium, a líceum, az áll. 
polgári, az állami elemi népiskola, a róm. 
kát. népiskola, a re', elemi népiskola igaz
gatói. A társadalmi egyesületek közül az 
Iparos Olvasókör, a Katolikus Kör, a Ke
resztény Munkásegylet és a Levente Egye
sület nyernek képviseletet bejelentett dele
gátusaikkal. A Széchenyi Magyar Kultur 
Egyesület Schubert Tódor elnökkel van kép
viselve a bizotlságban. A keresztény egy
házak vezető lelkészei hivatalból tagjai a 
bizottságnak, mig Fája Tibor és Koperniczky 
Kornél választás utján foglalnak helyet abban, 
akik a kisebbségi életben e téren működést 
végeztek. Az alakuló ülésen Dóka Sándor 
népművelési titkár ismertette az idevonat
kozó törvényes rendelkezéseket. Az iskolán- 
kívüli népművelési munka ágazatai sokrétűek. 
Népművelési, közműveltségi előadások. Anal
fabéta tanfolyam. Alapismeretterjesztö tan
folyam. Népművészeti és kedélyképző tanfo
lyamok. Jellemképzö tanfolyamok. Nőneve
lést', gazdaaági, egészségügyi tanfolyamok. 
Háziipari tanfolyamok. Rádió beállítása a 
népműveltség terjesztésébe. Meaedélutánok, 
hazafias és alkalmi ünnepélyek, műkedvelői 
előadások, népművelési hangversenyek, báb
játékok. A helyi bizotlságok elnökei a közsé
gekben a jegyzők, a városokban a polgár
mesterek. A bizottságok bizonyára lelkes 
munkát fognak végezni a magyar nép szel
lemi és kulturéletének felemelése terén.

— NÉPMŰVÉSZETI HÍMZŐ TANFOLYA
MOT RENDEZ A LÉVAI NÖIPARI SZAK
ISKOLA. A most magalakult lévai iskolán- 
kivüli népművelési bizottság munkakeretében 
az első kulturir.unlára Varga Terézia nőipar
iskolai szaktanárnő jelentkezett. Aki a je
lentkezők kívánsága szerint akár a polgári 
isk. épületében elhelyezett nöipariskola tan
termében, akár pedig a város egyéb helyén 
szándékozik megtartani a tanfolyamot. Ennek 
a kulturális munkának a kimondott célja az 
lesz, hogy rövidesen ismertesse hazánk főbb 
népművészeti atilusait, nevezetesen: a ma
tyót, a sárközit, a kalotaszegi Írásosat, a 
toroczkói himzéseaet, a buzaáki- s a nyitra 
megyei rátéteset, a szűrhimzéseket stb. E 
hatalmas anyag 3, esetleg 6 hónapot fog 
igénybe venni. A tervező formakészség el
sajátításának az alapelemeit Gaál Dezső 
szaktanár fogja ismertetni. Mert népművé
szetünk csak úgy válhat Igazán értékes nem
zeti kulturtényezővé, ha azt nemcsak kopi- 
rozni, de tovább fejleszteni is képesek va
gyunk. Ennek pedig irányitója a tervező rajz. 
A tanfolyamra való jelentkezést november
18-ig  minden d. e. a nőipari szakiskola fogad. 
A tanfolyam díjmentes.

— LÉVAI ELŐADÓKKAL MEGNYÍLT A 
LADÁNYI KULTURÉVAD. Vámosladányban 
Kovács Károly igazgató-taniló buzgólkodá- 
sával minden őszi idényben eredményes szép 
iskulánkivüli kullurmunka folyik. E hó 4-én 
este dr. Kersék László lévai városi orvos és 
Koperniczky Kornél, a SZMKE lévai helyi 
titkára tartottak előadást. Az előbbi időszerű 
orvoai kérdéseket fejtegetett népszerű mo
dorban, ami a hallgatóság egészségügyi 
látókörét van hivatva felfokozni s a tanul
takat értékesen használhatja fel életében, 
mig a másik előadó a felszabadulást első 
szüret alkalmából a lévai és ladányi szőlő
ket ülepítő gróf Csáky Pál lévai várkapitány 
emlékezetének áldozott történelmi vonatko
zású felolvasásában. Az iskola tágas termét 
zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A kul
turest helyi ifjúsági szereplőkkel bővült. Az 
előadásokat a hallgatóság meleg szeretettel 
és érdeklődéssel fogadta s az előadóknak 
Farkas Károly mondott köszönetét megjele
nésükért. Az üdvözlő szavakra Koperniczky 
Kornél válaszolván, rámutatott arra, hogy 
amidőn utoljára e teremben tartott felolva
sást, a falakon még nem a magyar haza 
szimbólumait láthattuk. Felhivta a hallgató
ságot, hogy most e szent jelvények körül 
tömörülve össsefogott erővel munkálkodjanak 
a magyar haza boldogságán.

— A FELVIDÉKI ÉS KÁRPÁTALJAI 
HARCOKBAN KITŰNTEK FELVÉTELE A 
VITÉZI RENDBE. A felvidéki és a kárpát
alja visszacsatolása és a munkácsi cseh be
törés alkalmával az ezen harcokban vitéz 
magatartást tanusitottik a Vitézi Rendbe 
felvehetők, ha az ellenség előtt tanusitott 
vitéz magatartásukért a) tábornok és törzs
tisztek a Magyar érdemrend tiszti keresztjét 
a hadidiszitménnyel és kardokkal, b) főtisztek 
és tisztjelöltek (századosig bezárólag) a Ma
gyar érdemrend lovagkeresztjét a hadiazal- 
lagon a kardokkal, c) legénység a Magyar 
arany vitézaégi, vagy a Magyar nagyezüst 
vitézségi érmet érdemelték ki. Hősi halált hal
tak vitézzé nyilváníthatók az esetben is, ha 
kiváló vitézségükért kisebb kitüntetésben ré
szesültek. Különös méltánylást érdemlő ese
tekben tekintetbe jöhetnek olyanok is, akik 
az a) b) c) pontok alatt felsorolt hadibitünte- 
tésnél eggyel alacsonyabb kitüntetés birtoko
sai, hs a 20 éves cseh megszállás alatt a 
magyar nemze hez való ragaszkodásuk és 
hűségüknek, önfeláldozásuknak nyiltan ki
fejezést adtak, s elszánt hazafias magatartá
sukért szabadságvesztést vagy meghurcol
tatást szenvedtek. A kérvény mikénti mez
szerkesztésért*,  benyújtására és felszerelésére 
a Vitézi Rend Kis Kátéja ad felvilágosítást. 
Kapható a vármegyei (Budapest Székesfővá
ros) Vitézi Széknél és az Országos Vitézi 
Széknél.

— MEGNYÍLT KASSÁN A HONVÉD 
REPÜLŐAKADÉMIA. A világháború elején a 
volt osztrák—magyar légierőknél a magyar
ság még igen kis létszámmal volt képviselve. 
Ennek ellenére az alig 13 század erejű légi
erőknél a magyar vitézség és elszántság mind 
jobban érvényesült. A hábotu vége felé az 
osztrák—magyar repülőknek már több, mint 
egyharmada magyar volt. A repülőtiszteknek 
juttatott Vaskoronarend 49 százaléka, az al
tiszteknek adományozott arany vitézségi ér
mek 43 százaléka jutott magyar repülőknek. 
318 repülő hősihslottunk a monarchia repülő 
hősihalottak 44 százalékát teszi. A Trianoni 
békeparancs következtében a háborút követő 
esztendőkben magyar hadirepülésröl azó sem 
lehetett. Csak 1925-ben kezdhette meg a 
szombathelyi, majd a szegedi repülőtér a ki
képzést, kezdetben csak tényleges személy
zettel, Az ellenőrzés megszűnése után fokoz
ott mértékben indult meg a tartalékos repülő 
képzés is. Az első tartalékos tiszt a Kormány
zó Ur idősebb fia Horthy István lett. A tri
anoni Magyarország megnagyobbodása után, 
a múlt évben pedig a Kormányzó Ur elrendel
te az önálló magyar légierő megazervezését. 
A légierő a leggyorsabban fejlődő fegyver
nem. Szükséges tehát, hogy repülőtisztjeink 
mind elméletben, mind gyakorlatban ismerjék 
a legújabb gépeket. A repülés annyira sajátos 
és a többi fegyvernemtől annyira külömbözö, 
hogy a repülőtiszti kiképzés csak akkor lehet 
eredményes, ha teljesen éa kizáróan csak a 
repülés szolgálatában áll. Ezt a célt fogja 
megvalósítani a Kassán felé litott repülő
akadémia. Kassa felszabadulása után a Hon
védelmi Minisztérium a légierő rendelkezésére 
bocsátotta a régi hadapródiskola épületét és 
a kassai volt katonai repülőteret. Az össze
rombolt helyiségeket helyreállították, moder
nizálták és október 15-én már meg is 
kezdődött a tanítás. Így Kassának, ennek a 
régimultu felvidéki városnak jutott ez a leg
újabb honvéd intézmény. Ennek a sokat 
szenvedett városnak falai között, Rákóczi feje
delem nyughelyén fog felnőni a jövő repülő
tiszti sarjadék. A most felállított akadémia a 
Kormányzó Ur nevét kapta kitüntetésül s igy 
hivatalos neve :,M. kir. honvéd Horthy Mik
lós repülő akadémia". Az akadémia ünnepé
lyes megnyitása a Kormányzó Ur jelenlété
ben november 5-én Kassán történt. Itt fog 
majd kialakulni egy olyan magyar repülő
gárda, amely dicsőségére fog szolgálni nem
zetünknek. De ezeknek gépekre is szükségük 
van a dicsőség kivívásához. A Horthy Miklós 
Nemzeti Repülőalap reálból adományokat kér 
a társadalomtól.

— HALÁLOS FANYESÉS. Chmelovics La

jos lévai munkás a temetőben, galyvágás köz
ben, egy fáról leesett s súlyos sérüléseibe pár 
perc múlva belehal*.

— MIKOR KEZDI MEG MŰKÖDÉSÉT A 
SZESZFŐZDE ? A gyümölcstermelők az idei 
bőséges termés következtében nagyon sok 
cefrével rendelkeznek, ezzel szemben a szesz
főzdéi engedély kiadása hónapok óta vajú
dik. Hogyha gyors intézkedés nem történik, 
nem cssk a gyümölcstermelőket, hanem az 
államkircitárt is nagy veszteség éri a szesz
főzési illeték elmaradása miatt. Mindenféle
képen közérdek tehát az ügy gyors elintézése.

— GAZDASÁGI TANFOLYAM LÉVÁN. 
A Tejterme'ök Országos Szövetsége f. hó
27-től,  hétfőtől kezdve Láván a ref. egyház 
tanácstermében hatnapos tejgazdasági és ál
lattenyésztési tanfolyamot render. A részt
vevők a Szövetségtől pénzbeli támogatást 
fognak kapni. Kívánatos, hogy a tanfolya
mon miuél több kisgazda vegyen részt.

— NEMZETKÖZI BAROMFI KIÁLLÍ
TÁSRA 50%-os utazásra jogosító jegyek a 
rr. kir. dohánynagyárudában, Hámornyik 
Jánosnál kaphatók. A jegyek mielőbb meg- 
veendők I

CSODA-DAUERT csináltasson BARTOS 
hölgyfodrásznál Léván. Aramnélkül gyönyörű.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a rokonoknak, lóismerősök

nek, barátoknak és a helybeli Női és Férfi 
Mária Kongregáció tagjainak, akik felejthe
tetlen feleségem, ill. hugunk elhunyta alkal
mával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek éa Öt utolsó útjára elkísérték, 
ezúttal is hálás köszönetét mondunk.

IFJ. BÉLIK LAJOS 
ÉS KOSKÓ NŐVÉREK.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
SZÜLETÉSEK. Báli Jenő Farkas Margit leánya, 

Márta Valéria — Kovács Ferenc Antalik Erzsébet 
leánya Edit — Minich Tamás Puksa Veronika fia 
Tamás — Hamar Vilmos Dávid Jolán fia Vilmos 
— Szabó Barna Bóna Julianna leánya Magdolna 
Éva Margit.

HÁZASSÁGOK. Schmidt Lajos r. kát. Hoppé Er
zsébet r. kát.

HALÁLOZÁSOK : Németh Tamásné szül. Varga 
Julianna 48 éves — Kalocsay Gyuláné szül. Neu- 
bauer Mária 68 éves — Németh István 30 éves — 
Bújna Adél 42 napos — Chmelovics Lajos 40 éves.

MEGHÍVÓ.
Földműves Szövetkezeti mezőgazdasági 

szeszgyár, Léva, Szentjános puszta 

rendes évi közgyűlésére,
mely 1939. évi november hó 29-én délelőtt 
9 órakor, a lévai főbírói hivatal II. emeleti ta
nácstermében lesz megtartva a következő 
programmal :

1) A jelenléti lista aláírása.
2) A közgyűlés megnyitása és a jegyző

könyvvezető, valamint két jegyzökönyvhitele- 
sitő kinevezése.

3) Az utolsó közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása.

4) Az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
jelentése.

5) Az 1937-38. és 1938-39. üzletévi zár
számadások felülvizsgálása és jóváhagyása, 
valamint az igasgatóság és felügyelő bizott
ság részére a fehnentvény megadása.

6) Indítvány a veszteség pótlására.
7) Az igazgatóságnak és a felügyelő bizott

ságnak pótválasztása.
8) Külföldi szövetkezeti tagságok felmondása.
9) Indítványok.
Amennyiben az adott időben nem lesz jelen ele

gendő tag, uj közgyűlés fog megtartatni ugyanazon 
a napon és ugyanazon a helyen egy órával később, 
mely határozatképesen fog határozatokat hozni 
ezen program felett a jelenlévő tagok számára való 
tekintet nélkül.

|/,*;|u_,L  —' £ l bútorozott szoba és IXUlOnbeiaratU egy üzlethelyiség 
azonnal kiadó Felszabadulás útja 45. 1336
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APRÓ HIRDETÉSEK

Hirdetésekre való levélbell érdeklődésekre ké
rünk válaszra szolgáló levelezőlapot csatolni

,ení?yel katona perzsaszőnyeg 
in Cérna. I javítást olcsón vállal. Gyűjtő
tábor parancsnokság.

/---- -——

Dl'|,_|._ Dorogi brikettszén ploin-
IOKOKSZ. bált zsákokban kapható :

Bernálh és Fenyvesinél, Báti u 9 — 11. Tele
fon 26. sz. 1323

Műhely áthelyezés I
Értesítem a mélyen tisztelt vevőimet, hogy 
cipőműhelyemet Horthy M. út 13 alól áthe
lyeztem Rákóczy u. 1. (László u. sarok, Sinkó 
fűszeressel szemben.) Kiváló tisztelettel: Po- 
mozi Bálint Rákóczy u. 1. 1210

kJ I üzlethelység két kirakattal de-|V|oaem cember 1-töl kiadó. Érdeklőd
ni Dr. Hollós Endrénél Léván, Petőfi u. 18

1326

2 1 előszobával, irodának vagySZOOa, garzon lakásnak nov. 1-töl, 
két üálethelység pedig azonnalra kiadó a 
Munk-házban, Verbőczy-tér 1. 1129

aranypénz főnyereményt nyeRmft.
A23. JÓTÉKONYCÉLU M.KIR.

■ .' HÚZÁS 1939 ÓECE'HBÉR 5.;ÉN.< :

tcúz SORSJEGY ARA 3 ARANY PfNkÓ TEL >ORfJE6Yl'5(!ARANYP£IIGÓI I • lakás, üzlethelviséggel együtt Báti 
MáZ, utca 4 szám alatt azonnal bérbeadó. 
Érdeklődni lehet Dr. Mocsy Aba ügyvédnél, 
Léván. 1054

1/ -I J eladó, Honvéd utca 38Kocsibunda ,l98
Két
ludi ucca 8.

ebédlőkredenc, egy fehér előszobafal 
és egy ajtó tokkal eladó. Cím: Kisfa-

Csipkebogyót, kimagolt 
csipkehust, csipkemagot

szárított állapotban legmagasabb 
napi áron vásárol

PANTODROG RT
Budapest, IX. Ferenc-körut 35.

A magyar uriitülgyck alkalmi ruhája! 
Tervezte: Tüdős lilára1324

FI I - szoba, konyha kerttel. Érdeklődni Cl a GO lehet, újtelep Horváth tejcsarnok.
1325

P| I ' szőlő. Első óléván 560C-ÖI kiülte*  
ClöGO tett szőlőterület, hajlékkal eladó. 
Cim a kiadóban. 1329

Ólé ' szőlő bérbe vagy feléből.kiadó. 
VöH Bővebbet Schoeller u 5. 1328

üzletnek
schler Ozmántér.

vagy műhelynek nagy vi
lágos helyiség kiadó. Hir- 

1333

2 szobás lakás nagy kertel azonnal 
kiadó. Baross u. 3. 1334

F« . I tanárnő válal német, angol fran-
lötal cia és olasz órák adását. Cim 

megtudható Denk portásnál. 1335

Jókarban lévő tűzhely eladó, érdek
lődni a kiadóban.

PARÁDÉS íekele-műselyem,szálén mi- 1
roárból, kézzel horgolt paszománnyal
PAIIÁDÉS szüvelanyágból: íel.elr, sii-« -ji
léikék vagy barna színben I’ ■
PAIIÁDÉS iekele vagy sötétkék niiise- ■
ivem romáin szaténból P B

* PAIIÁDÉS ugyanebből, kézi- J
k munka csipke nyakkendő

-----véggel.................................... p4J.dll

A PAIIÁDÉS kizárúlai) nálunk kapható. 

Kérje részletes ismertetőnkéi.

I * * • ' | előjegyzéstIrogepjavitasokra elfogad
Nyitrai és Társa könyvkereskedés. KpMa.V. 17?? OO ' __ jó modorú iparosleány el-JO eveS menne gyermektelen házas

párhoz mindenes szakácsnénak azonnali be
lépéssel. Gyuris Júlia, Léva, Hegyalja 9. 1203

A nagyérdemű közönséghez I
Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke nagyérdemű 
közönségét, hogy a központi (Stránszky) szálloda, étte
rem és kávéház üzemeit saját vezetésembe vettem át. 
Az összes üzemeimben, polgári árakon a legjobb minő
ségű ételekkel, bel- és külföldi italokkal állok a n. é. közön 
ség rendelkezésére. Szives pártfogást és támogatást kér 

njRP^NS^w
Mihály, szállodás és vendéglős, a Kát. Kör volt üzemvezetője.

Havi abonoment! Napi és heti pensio' Külön terem tár
sas összejövetelek és bankettek céljaira! — Pontos és 

Telefon : y3 előzékeny kiszolgálás! — Elsőrangú szalonzenekar !!!

I
üzlet megnyitás I

Van szerencsém tisztelettel értesíteni
Léva város es vidéke n. é. közönséget, 
hogy 1939 november hó 15-én, Léván
Bástya u. 1. alatt (Postával szemben)

festék, háztartási cikkek

és illatszer kereskedést
nyitok Kérem a nagyérdemű vásárló 
köíönség szives támogatását. Mara
dok teljes tisztelettel:

ÜRGE JÓZSEF.
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\/. . okmányaira! Foto-kópiátVigyázzon az eredetivel teljesen 
egyenlőt azonnal készít Foto Rusznák, Léva.

638

Aki a szemét tulerólfeti, megbünhődik 

érte. Az érzékeny szemideg bőséges 
világítást kivén: Kryptonfényt.

TUNGSRAM J
kottoki <j

ORIENT
Nov. 12-én, vasárnap 2 órakor (filléres 

helyárak 4 6 és negyed 9 óra
kor utoljára megy a sikeres vígjáték

SZERVUSZ PÉTER!
PÁGER ANTAL kettős szerepben, 
Simor Erzsi, a legszebb magyar 

filmszinésznő, Mihályífi Béla, Pethes Fe
renc és Pethes Sándor a főszerepekben.

Magyar Világhíredé !

Szabászat! tanfolyamra
jelentkezőket elfogadok. — Cim a kiadóban.

____Az--------------------- ------------ ------- — 

arcbőr és a haj 
szépsége megtartható,

ha annak háziápolása a bőr és a 
haj természetének megfelel.

A Dr. László-féle bőr és hajápoló 
különleges készítmények utasítással 
vannak ellátva. — Egyedárusitás: 
MUZEUM PATIKA, Budapest, 
Kossuth Lajos utca 22.

—.Üzletnyitás!!
Van szerencsém a Léva és vidéke 
m. t. közönségét tisztelettel érte
síteni, hogy Léván a Mussolini ut
1. szám alatt a Klain-féle házban 
(volt Hatscher órásüzlet helyén) a 
mai kor igényeinek megfelelően 
berendezett

uj borbély és fodrász 
üzletet nyitottam. Biztosíthatom t. 
vendégeimet, hogy minden igyeke
zetemmel azon leszek, miszerint 
pontos és szakszerű kiszolgálással 
a legteljesebb megelégedésüket ér
demeljem ki. - Szives támogatásukat 
kérve vagyok nemzethű tisztelettel: 

""“"Dalmady József 
borbély és fodrász mester.

Megérkeztek !
azuj rádiószezon 
legmodernebb “ 

RÁDIÓI!

Díjtalan bemutatás :

RÁDIÓ KÖZPONT 
KERN TESTVÉREK
szaküzletében, Léván. Alapittatott 1881.

A 43 magyar királyi osztálysorsjáték

I. oszt, sorsjegyek
is már kaphatók !!

Tisztelettel értesítem Léva és vi
déke n é. közönségét, hogy Léván

gummivulkanizáló 
üzemet nyitottam.

Elvállalom mindennemű autó- 
gummik, hócipők és sárcipök 
vulkanizálását. — Léva, Kossuth 
Lajos-téi 5 szám. Tisztelettel:

Gergely István.

Lőpor- és 
robbantószer 
áruda 1

Vadászfegyverek és tölté
nyek, kerékpárok, varró
gépek, gramofonok és 
lemezek, legújabb felvételek 
Vadászati és halászati
cikkek. Szakszerű javító 
műhely(Pfaff mintájú) 
CSEPEL varrógép P io, 
előleg és havi 1' io rész
letfizetésre is kapható.'

BAROSKA
Léva, Horthy M. u. 43. - Tel. rjo.

ÜZLET ÁTHELYEZÉS!

Tisztelettel értesítem Léva és vidéke 
T. közönségét, hogy üzletemet Horthy 
Miklós útról Mussolini utca 1 szám 
alá (Székely rádió üzlet helyére) he
lyeztem át. Kérem a T. közönség szi
ves pártfogását, maradok tisztelettel:

Guggenberger Lajos 
könyv-, papír és irószerkereskedő, 
LÉVA

Nov. 13 -14 -15-én, hétfőn, kedden és 
szerdán 6 ó. (filléres árak) és ne
gyed 9 órakor

Eleven ördög
Francia vígjáték egy kislányról, aki 
csak bajt okozott. — Főszereplők : 

Dániellé Durieux, ismerős a „Vágyak* 4 
c. nagysikerű filmből, Albert Prejean 

és Lucien Baroux Fox Híradó!

RÖVID ÉS DIVATÁRU! 

KONFEKCIÓ! Üzletnyitás!

Nov. 16-17-18-19, csütörtől vasárnapig

DUNAPARTI RANDEVÚ
Irta Nóti Károly. Rendezte Székely 
István. Főszereplők : Perczel Zita, 
Kabos Gyula, Ráday Imre, Csortos 
Gyula, Bállá Lici és Gárdonyi G.

Van szerencsém érte 
stleni a nagyérdemű 

vevő közönséget, hogy 
Léván, a Mussolini 

utcában, a volt Holz - 
mann Ernő féle üzlet- | 
helyiségben november 

hó 15-töl szebbnél

GYÖRGY
Mindennemű divatcikkek !

r— piszébb újdonságokkal
” r\ állok a nagyérdemű

Női, férfi és gyermek 
ruhaáruház.

közönség rendelkezé
sére. — Szives pártfo 
gást kérve — marad

tam kiváló tisztelettel

Nyomatott Nyitrai is Társa könyvnyomdájában. Léván


