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A júliusi kánikula forró ölelésében 

fuldoklik n városi élet. Csak a villany
telep dzsungelében nyílnak végső ki
fejlődés felé a panamavirágok, hogy 
áporodott illatukkal figyelmeztessenek, 
hogyan nem szabad közüzemet vezet
ni, illetve ellenőrizni.

A vég kezdete

Léva közönsége már évek óta elé
gedetlen és bizalmatlan volt saját köz
üzemével szemben. Ennek a jogos 
panaszlavinának a Lévai Újság adott 
bátor hangot, amikor megkezdte a 
harcot a fogyasztóközönség érdeké
ben, követelve a panaszok orvoslását 
és az áramdij leszállítását. A válasz 
az volt, hogy sok áram vész el a régi 
vezetékben és ennek a közel ötven
százalékos veszteségnek a következ
tében nem lehet szó az árak mérsék
léséről. 1935 január 23-án irtuk meg 
első cikkünket a villanyról és az ez
után meginduló sajtókampánynak az 
lelt az eredménye, hogy a város gyor
sított tempóban kezdte meg a régi 
vezeték lebontását, az uj hálózat fel
szerelését. Mindenki azt vélte, hogy 
az alapvető baj kiküszöbölése után a 
telep bevételei lényegesen emelkedni 
fognak, az árakat leszállítják. Érthe
tetlen volt azonban, hogy az .áram
veszteség* ennek dacára alig csökkent.

B első  ba jok
Ekkor tűnt ki, hogy nem is annyira 

a vezetékben van a hiba, mint a 
vezetésben . A közvélemény nyomása 
alatt a felelős tényezők elrendelték a 
telep ügyvezetésének sürgős átszerve
zését. Miként a hálózat átépítéséhez 
idegenből kellett szakembereket ho
zatni, mert kitűnt, hogy nincs alkalmas 
emberünk, épugy a belső adminisztrá
ció reorganizálásához is beszterce- 
bányáról kért kölcsön a város segít
séget. Az eredmény meglepő volt. A 
kifizetetlen számlák erélyes behajtá
sának szorgalmazásával sikerült jelen
tős összegeket előteremteni és Oréber 
könyvelő, akt teljhatalmat kapott az 
ügyvitel felülvizsgálására, megállapí
totta, hogy a könyvek számos szabály
talanságot takarnak, amelyekből a vá
rosnak tetemes kára van. Gréber eré
lyes kézzel kezdett a tisztogatáshoz, 
azonban — előttünk ismeretlen okból 
hirtelen eltávozott Léváról. Állítólag 
egyes tényezők akadályozták a teljes 
és maradéktalan felderítő munkában.

„Nincs k á r !? " . . .
Az első felületes vizsgálatra meg

állapított kár összegét a könyveléssel 
és pénzkezeléssel megbízott tisztvise
lőnő Blasinné Korpás Margit azonnal 
megtérítette és még egy 12.000 koro
nára szóló betétkönyvet is adott ót az 
ellenőrző közegeknek. Ugylátszott, 
hogy ezzel az egész affér el van in

tézve, legalább is erre engedett kö
vetkeztetni a városbiró azon nyilatko
zata, amely lapunkban is megjelent és 
a városi közgyűlésen is elhangzott. A 
városban azonban egyre jobban ter
jedtek a hírek, amelyek szerint a kór 
sokkal nagyobb és ezt a feltevést a 
tovább folytatott házi vizsgálat teljes 
mértékben igazolta. A vizsgálat igen 
vontatottan haladt előre és elmarad
tak azon radikális intézkedések is, 
amelyeket mindenki joggal elvárt. A 
városi villanytelep vezetősége és a 
városi elöljáróság a még be nem fe
jezett felülvizsgálatra hivatkozott.

Megindul a lavina
A városi számvevőség ellenőrző 

szervei képtelenek voltak a könyvek 
revíziójával járó nagy munkát egyedül 
elvégezni és ezért a város hites könyv- 
szakértői hozatott és igy láttak neki 
a hatalmas anyag feldolgozásához, 
meit a közgyűlés 10 évre visszame
nőleg rendelte el a vizsgálatot.

Minden nap újabb és újabb 
meglepetéseket, egyre növekedő 
összegeket hozott. A mai ered
mény szerint az öt legutóbbi évre 
megállapított hiány 560.000 Kö. 
Fantasztikus összeg 1 Megjegyzen
dő, hogy a telep egész évi for
galma alig 800.000 Kő. A hiány 
tehát évente közel 15%. Ennyit 
lehetett félretenni az ideális ellen
őrzési rendszer mellett. Köztudo
mású, hogy a megállapítások e- 
gyenlöre csakis a nagyobb fo
gyasztókra terjednek ki, a kisebb 
fogyasztók (200 Kő n alul) és az 
anyagraktár revíziója még el sem 
kezdődött. — A raktár felülvizsgálása 
igen nagy nehézségekkel jár, mert 
éveken keresztül nem volt raktári lel
tár, nincs leijegyzés, amely kiinduló 
pontul szolgálhatna.

Felfüggesztések,
letartóztatás

Március végén pattant ki a pa
nama. Az illetékesek csak hóna
pok múltán fordultak a hatósá
gokhoz, tettek feljelentést ism e
retlen tettesek ellen. Ez enyhén 
és udvariasan kifejezve könnyel
műség volt és az eredmény már 
is látható, amennyiben a letartóz
tatott pénztárnoknő oly felkészült 
vallomást tett, amely még a bün
tetőjogászokat is frappirozta, nem 
is szólva arról, hogy a bűnösen 
szerzett összeg felkutatása és ez
zel a kár megtérítése illuzórikus
sá vált. Ezért természetesen sen
kit sem terhel felelősség. A rég 
bevált „ráérünk arra még* elv 
alapján az illetékesek megeléged
tek a házi vizsgálattal és a kese
rű pirulát senki sem akarta le

nyelni. A csen d ő rség  gyorsan ki
nyomozta az „ism eretlen tettest" 
B lasinné K orpás Mária szem élyé
ben, ami annál könnyebb volt, 
mert már az egész város tudott 
róla és  a bűncselekm ény elköve
tését bevallotta.

A vizsgálat befejeztéig Boromissza 
igazgató, Hradecsny főszerelő szabad
ságolva lettek.

Hol a p é n z ? . . .

Az államügyészség ulasitósóra a 
csendőrség előzetes letartóztatásba 
helyezte a terheltet, aki úgy a nyo
mozó hatóság, mint Tóbik jórósbiró 
előtt beismerő vallomást tett. A taga
dásnak aligha lelt volna értelme. Be
ismerte, hogy tíz éven ót károsította 
meg a telepet könyvelési manipulá
ciókkal, az utóbbi években havonta
6—8.000 Kc-t tartott meg és az el
sikkasztott összeg szerinte kb. 400,000 
Ke. Arra a kérdésre, hogy mit csinált 
a pénzzel, hová tette, hol van, a ki
hallgatás során a bíróság nem kapott 
választ. A pénz elfogyott, nincs, sőt 
tartozás van. Ezt a beállítást a bíró
ság természetesen kellő bizalmatlan
sággal logadja, minthogy teljesen va
lószínűtlen. Bűntársai nincsenek, senki

Az a nagyarányú fejlődés, amelyet 
az aviatika aránylag rövid idő alatt 
megtett, egyre szélesebb rétegek ér
deklődését vonja maga utón. Cseh
szlovákiában a polgári repülést, illet
ve annak népszerűsítését a Masaryk- 
ról elnevezett Liga intézi. Ezen köz
ponti szervezet helyi fiókja eddig 
megielelő munkatársak és a lakosság 
minimális érdeklődése folytán nem 
igen dolgozott, azonban a tavasszal 
megválasztott uj vezetőség minden 
lehetőt megtesz, hogy a lakosság kö
zött az aviatikának minél több barátot 
szerezzen. A nagyszabású átszerve
zési munkának első látható eredmé
nye a repülőnap lesz, amelyet kör
nyékünkön másutt — még sokkal kis- 
sebb helyeken is, mint Léva — meg
rendeztek, mindenütt sokezer ember 
jelenlétében. A nemrég megtartott sal- 
lói repülőnapot a liga lévai delegá
tusai arra használták fel, hogy meg
állapodást létesítsenek a pőstyéni re
pülőcsoporttal a lévai propaganda- 
napra vonatkozólag.

A legnagyobb nehézségeket a meg
felelő méretű és alkalmas helyen fek
vő, fel- és leszállásra alkalmas terü
let megszerzése okozta. A kiszállott 
bizottság a Lószló-müvei major és a 
léva—kálnai országút között elterülő 
földeket vélte alkalmasnak és meg
állapította a pontos dátumot is, ami

sem tud semmiről, mondja egyébként 
a precíz vallomás, amelyre a terhelt
nek módjában volt hónapok óta fel
készülni. Eredménytelen volt szomba
ton, a késő esti órákban foganatosí
tott kihallgatás is ezen irányban.

Hogyan és m iért?!

A já rá sb író sá g  a vallom ásokról 
felvett jegyzőkönyveket fe lterjesz
tette az állam ügyészséghez és to 
vábbi u tasítások at vár. A vizsgá
lat most abban az irányban fo
lyik, hogy miként volt lehetséges, 
hogy az éveken keresztül rend
szeresen  elkövetett sikkasztások 
ra az ellenőrző közegek nem jöt
tek rá? L eh etséges ez egyáltalán? 
Hol van, mire lett felhasználva 
az elsikkasztott hatalm as összeg, 
vannak e bűntársak, részesek  és 
ha igen, kik azok? Végül kiterjed 
a bizonyítás arra is, hogy miért 
történt meg csak  most a fe lje len 
tés és  kit terhel a fe le lősség  a 
tettesen kívül?

*
A nyári eseménytelenségben ez Léva 

szomorú szenzációja. A város, sőt az 
egész ország közvéleménye feszült 
várakozással figyeli a fejleményeket, 
noha valószínűleg a jelenlegi hely
zet szerint nincsen remény arra, hogy 
a kár megtérüljön.

kor a propagandanap megrendezhető. 
Szeptember hó 6-ón, illetve kedvezőt
len idő esetén szeptember 13-ón, va
sárnap rendezi meg a liga az első 
lévai repülőnapot, melynek sikere ér
dekében megtörténtek az előkészüle
tek. Felvilógositással szívesen szolgál 
az érdeklődőknek Bemard, a liga 
titkára (kerületi hivatal 7. sz. szoba) 
és lapunk szerkesztősége.

r
Epitőmunkások

sztrájkja
Hétfőn reggel kellemetlen megle

petés érte a lévui építési vállalkozó
kat. A kőművesek beszüntették a mun
kát. Az egyre emelkedő élelmiszer- 
árak mellett nem hajlandók az eddigi 
munkabérekért dolgozni, annál is in
kább, mert naponta — tekintettel a 
40 órás munkahétre — csak 7 órát 
dolgozhatnak. Kedden reggel a sztráj
kotokhoz csatlakoztak az ácsok és a 
napszámosok is, ugy hogy az építke
zési tevékenység teljesen megszűnt 
Léván.

A sztrájkolok csapatokba verődve 
járták végig a várost és ellenőrizték, 
hogy mindenhol szünetel-e a munka?

A békéltető tárgyalások megindul
tak és remény van rá, hogy rövidesen 
létre jön a megegyezés.

R ep ü lő n ap  L éván



Lévai Újság

Városi közgyűlés
F. hó 9*én d. u. a város képviselő- 

testületé folytatólagosan közgyűlést 
tartott. Antal városbiró bejelentette, 
hogy Skolník képv. test. tag lemon
dott és helyére Pásztor póttagot ren
delték be.

A járási székház építésével kapcso
latban Siniai városi mérnök bejelen
tette, hogy az eredeti tervektől némi 
eltérés történik, amelyeket már az il
letékes fórumok jóváhagylak. Kéri az 
Így előállott pótmunkáknak — ame
lyek a várost */s részben terhelik — 
tudomásul vételét.

A főútvonal átépítésével kapcsolat
ban szükségessé váll az út mentén 
elhelyezett benzinkutaknak az áthelye
zése is. A képviselőtestület ezzel még 
a mull évben foglalkozott és az ügy 
ismételten úgy került a képviselőtes
tület elé, hogy a Nafta-cég a városi 
képviselőtestület és tanács határozatát 
még mindez ideig nem teljesítette. 
A városi tanács javasolja, hogy a kép
viselőtestület újabb 8 napi határidőt 
tűzzön ki a Nafta-eég benzinkutjának 
az engedélyezett helyre való áthelye
zésére. Amennyiben ezt a kitűzött ha
táridőn belül nem tenné meg, úgy ha
talmazza fel a képviselőtestület a vá
ros vezetőségét a benzinkút leszere
lésére és a Nafta-cég engedélyének 
megvonására.

Apróbb, a városhoz intézett kérel
mek elintézése után elfogadta a kép
viselőtestület a városi adók és illeté
kek fellebbezésére vonatkozó tanács- 
javaslatokat. A városbiró még beje
lentette, hogy Weisz képv. test. tagnak 
a csatornázással kapcsolatban beadott 
indítványát az illetékes bizottsághoz 
utalta át.

Csendesek kérdést intéz az egyik 
városi közkút javításával kapcsolatban, 
majd Sokoi Béla kéri a városbiró!, 
hogy a Főútvonal öntözéséről és tisz
tántartásáról nagyobb mértékben gon
doskodjanak, a Zúgónál a fürdést, 
minthogy az életveszélyes tiltsák el, 
illetőleg a szükséges biztonsági in
tézkedések megtételére Schoeller-cé* 
get, valamint a Podluzsánka és Szi- 
kince szabályzó társulatot hívják fel.

A k ik  hiimi m a ra d ta k ,,.
C sillagos szom bat este. Színes 

lám pa-füzér fényei tükröznek a H alas
tó vizén. Lágy zene láncra hiv, üte
m es lép ések  csoszog ása  haitik és  a 
szakszofón  mélabús hungja.

Végtelen szép ség eket igér a gyö
nyörű nyári é j  ! Zene, tánc, szép  lány 
simulása, mily öröm az é le i e  júliusi 
é jszakán ! Az öreg Hold is m osolyra 
simítja ráncos ábrázatát é s  m egbo
csát ón hunyorgót a tó vize j e l é . .  .

A kisváros népe töm egesen en ged  
a nyár-esti csábításnak, özönével tó
dul a H alász-csárda je lé , a P erec - 
parti sétány megtelik em berekkel. D e 
csak  a sé tán y ! Gyéren lépik át a 
csárda kapuját, ott jegyet kel! vál
tani !

Minden századikra egy ha jut, aki 
beljebb  kerü l! S  mig a rácson  belül 
vidám kacaj, nóta és  tánc járja , itt 
kívül mintha m akacs hallgatásba m e
rülne mindenki.

Nem zártkörű mulatság folyik od a 
benn. A rendezőség  fa lragaszok  ut
ján  igér mindenkinek pom pás szóra 
k o z á s t : jö jjetek , csak  öt korona a  
jegy  ára !

C sak  öt korona ! Óh! idők je l e !  Öt

korona csupán, a hónap e le jén !  lés 
nincs és  nincs ! Szomorú, fárad t em 
berek, munkájuk nincsen, kenyerük 
nincsen. S  ha van munkájuk: csak  
száraz kenyerük van é s  éhes, leron
gyolt családjuk. „ Velencei éjszakát"  
a  tó partján ünnepelni d e  j ó  volna, 
. . .  d e  lakbér is kell, ruha, cipő, adó, 
orvos és  ki tudná m ég mi minden !

A kevésszám ú kiválasztottak mint
ha süllyedő hajón ropnák a táncot. 
C sak  azért is . . . s o h ’s e  halunk meg, 
Körülöttük morajlik a veszendők ten
gernyi tömegének árja, a  szeg én y ség  
nincstclenség  és nyomor közülük is 
sokakat elsodor, m ost vagy holnap!?  
Mindegy ! Mulassunk, vigadjunk . . . 
talán gáz lesz a halálunk!?

S  mikor a rakéták tűzcsóvái lehul
lottak é s  a görög tüzek vakító fén y e  
ellobbant, mintha sötétebbre vált vol
na az éj. A szegény kívül-levők a  
lanyha szellőt is borzongatónak ér ez 
ték, sovány vacsorák  után (ham ar k o 
rog az éh es  gyomor) jo b b  fe led tető  
álom ba merülni — s lassan  elszéled -  
tek. A türelmes, meggyötört szegény
em berek, . . . akik kívül m aradtak . . .

Isfvánfi.

Hathónapi börtön egy kis ingyen-utazásért
Csalás büntette miatt vonta felelős

ségre a komáromi bíróság Antal Sán
dor lévai lakost.

Antalnak az volt a bűne, hogy még 
tavaly Zólyomból Lévára jegy nélkül 
utazott.

A kalauz tettenérte és feljelentette. 
Antal a bíróság elé került. Itt azt val
lotta, hogy volt jegye Garamszent- 
benedekig, de Garamszenlbenedek 
elhagyása után a kalauz nem adott

neki jegyet. Ez ügyben a komáromi 
kerületi bíróság januárban felmentő 
ítéletet hozott. Az államügyészség fel
lebbezése folytán az ügy a legfelsőbb 
bíróság elé került, amely megváltoz
tatta az ítéletet.

Bűnösnek mondta ki a terheltet 
csalás bűntettében s ezért félévi bör
tönre ítélte.

Az ítéletet most hirdették ki. Az el
itéit semmiségi panaszt jelenteti be.

" K ^ Ö H ó ég  k ö \ é & ö l :

Magtár-köz kitakarítása és planirozása
Az a kis ucca, amelyről alább szó 

lesz, az „Agrasol" magtár mögött hú
zódik el. Ennek az uccának ma már 
igen élénk forgalma van, egyrészt 
azért, mert az Újtelep középuccájával 
van összekötve, másrészt mert igen 
árnyas, hűvös. A járó-kelő a nagy hő
ségben szívesebben megy végig egy 
ilyen hűvös uecán, mint akár a mel
lette lévő napsütötte, poros Marx-uc* 
cán. Éppen erre való tekintettel ezt a 
kis uccát legalább minden évben egy
szer a város megtiszlitlathatná az ott 
felburjánzó giz-gaztól és a kiálló kö
vektől, amelybe a járó-kelő mindunta

lan csetlik-botlik. Természetesen a 
szemetet is el kell távolítani, amit a 
környék lakói odahordtak, no meg 
egy kis planirozás sem ártana, amit 
néhány szekér salakkal kitünően meg 
lehet oldani. Mindez a munka a vá
rosnak nem jelent lényeges anyagi 
megterhelést, csupán csak egy kevés 
jóakarat kell hozzá és a probléma 
közmegelégedésre meg lesz oldva. 
Ez nemcsak közegészségi szempont
ból kötelessége a városnak, de a kör
nyéken lakók kívánsága. Közérdek!

Egy arra járó-kelő.

Politikai szakvélemény
A mai világban sokat beszélnek po

litikáról. Én ugyan nem értek ehhez 
a tudományhoz, de mint haladó szel
lemű ember erősen érdeklődök min
den aktuális probléma iránt. Az újsá
gokban sokszor olvasom Hitler nevét, 
sejtem is, hogy birodalmi kancellár 
vagy valami más hasonló tisztséget 
tölt be s ezért nagyon tanulságos volt 
meghallgatnom azt a beszélgetést, 
mely az egyik prágai katonakórház
ban folyt le egy lévai tüzér — civil
ben becsületes festősegéd — és egy 
másik egyenruhás atyafi között.

Politizáltak, mint rendesen. Nagy 
szakemberek lehettek, mert hangosan

és sokat beszéltek s hogy szavaiknak 
nagyobb súlyt adjanak, kezeikkel ve
szedelmesen hadonásztak. Laikus lé
temre nagy figyelemmel követtem vi
tájukat s mikor Hitler került szóba, 
gondoltam : „No, most nyisd ki a fü
leid, mert itt tanulhatsz". S valóban 1

— A Hitler, — mondja az egyik — 
azt én ismerem. Komáromban volt 
ügyvédi irodában alkalmazva, onnan 
tud olyan jól beszélni.

— Nem igaz az le, hisz Hitler má
zoló volt, mielőtt népvezér lelt volna 
— tromfolja le őt szakmabeli önér
zettel a lévai.

Hosszas és izgalmas vita keletke
zik. Többen közbeszólnak, különböző 
nézetek hangzanak el. Sokan a kőmű

ves mesterség mellett szavaznak.
— Az Mussolini volt — jegyzi meg 

egy félbemaradt jogász, mint az egye
düli szellemi autoritás a szobában.

A lévait kezdik sarokba szorítani, 
de az nem hagyja magát. Végszük
ségben odafordul a jogászhoz.

— Ugyan döntse el már doktor úr, 
mi is volt az a Hitler — kérdi.

— Mázoló volt — mondja ki a szen
tenciát a kérdezett intellektuel.

— No látod — húzza ki magát győ- 
zelemiltasan a lévai — mondtam ne
ked, hogy nem értesz a politikához !

Épitőtelkek
Az UJMAJOR és a 
dohánybeváltó mel
lett fekvő Schoeller 
és Társa cég tulajdo
nát képező területen 
e l a d ó k  ■

F elv ilág o sítást ad:
Dr Slm ek István

ügyvéd, L E V I C E

Hirdetmény.
Az 1935. évi jövedelem- és általá

nos kereseti adó kivetése már véget 
ért s az erre vonatkozó lajstromok az 
egyenesadótörvény 329. §-ának 2-ik 
bekezdése értelmében az említett adó
nemek alá tartozó adózók általi be- 
tekinthetés végett közszemlére tétet
nek Léván az Adóigazgatóságnál (Bér- 
ná Správánál) 1936 évi július hó 15- 
től 29-ig, délelőttönként 9 órától 12-ig.

Aki az említett lajstromokba be akar 
tekinteni, köteles magát rendesen — 
személyazonossági legitimációval és 
vagy a jövedelemadóra vagy az álta
lános kereseti adóra vonatkozó fize
tési meghagyással — igazolni.

Levice, 1936. július hó 15-én.

Adóigazgatóság.

A h o g y a n  in
nyári csen d  terpeszkedik végig a városon. 
Esem énytelen Hetek következnek, a falu
s ia k ’ az a ra tássa l vannak e lfog la lva , ó v á 
rosiak strandolnak é s  nyári szabadságukat 
töltik szerte, fRz em óerek  izzadton, etóá
gy adva lézengenek az uccákon, m ég a csa 
tornaépítés sem  érdekli őket. „ ffövőre úgy 
is k iássák  megint !u —  m ondják a óöt- 
cseóóek . ^Reméljük, Hogy nem tesz iga
zuk. mert a derék  cég  már óizonyára meg
tanulta a mi óőrünkön. Hogyan k e l l  csa
tornát építeni. Ezidén már nem Homokra. 
Hanem betonalapokra fektetik  a feHér vas- 
óetoncsöveket. fK i tudja, miért nem tehe- 
tett ezt már tavaly m egcsináln i ilyen a la 
posan, óizonyára nem repedeztek volna e l  
a csövek, am elyek  közü l sokat teljesen ép 
áttapotóan Hoznak mostan felszínre. ffiöt- 
gyeink é s  uraink, öröm m el közöfHetjük 
Ö nökkel, Hogy Páván nincsen semmi új
ság. Ez term észetesen nem je len ti azt, 
Hogy nincsen semmi szenzáció. V an  ne
künk egy perm anens Házi szenzációnk, 
amely egyre ujaóó fo rd u la tokka l é s  m eg
lep etés ek k el s z o lg á l a fá su lt polgároknak.
Ez még felvillanyoz za az emóe
reket. fKogy mi ez a nagy dolog , amely 
már tengeri kígyóvá nőtte ki magát —  
arró l nem beszélünk, ta lá lja  k i az olvasó. 
J ) k i  nem jön  rá m iről van szó, külön ju 
talom ba részesül. Ez egyszer egy vélem é
nyen vagyunk a városi é rd ek e ltek k e l: nem 
jó  erről beszélni. M in e k  firtatni a kár 
összegét, úgy sem  térü l meg, minek firtatni 
a fe le lő s ség e t , m ikor úgy sem  feHet róla 
senki. fHagyjuk az eg ész  dolgot, kinek 
van ebben a nagy Hőségben kedve gyüfé- 
sezni, b írósághoz járni, m ikor úgy Is m e
leg e  van. E g y esek  szerint azonban egy 
kis jóakarattat segíteni lehetne egyeseken  
ebben a kánikulában. S a jn o s  az emberek 
rosszak és  nem akarják. Hogy valaki Hű
vösre kerüljön, am ikor nekik m ég mindig 
m elegük tehet. Tatán m ég téten is . . .

Okulár.
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Hirdetmény.
CPO.

(1) A lévai közigazgatási járás kör
zetében az 1935. évi április 11-én kelt, 
Törv. és rend. tárában 82. sz. alatt 
közzétett légvédelmi törv. 22 §-a sze
rint a légitámadások elleni készültsé
gi gyakorlat rendeltetik el és pedig: 
1936 július 28-ról 29-ére virradó éjjel 
000 órától 1936 július 30-án esti 22 
óráig bezárólag.

(2) A megjelölt időben a polgári 
légvédelmi szolgálat nyilvános és ön
segélyző szerveinek minden tagja a 
járás összes községeiben készültség
ben van és riadó esetén köteles ké
sedelem nélkül, pontosan és lelkiis
meretesen teljesíteni a reá bízott vagy 
parancsnokai állal elrendelendő fela
datokat és ténykedéseket.

(3) Azon személyek, akik nem tel
jesítenek szolgálatot a polgári légvé
delem kereteiben, tartoznak — lehe
tőség szerint — a nyilvános helyeket 
és uccákat elhagyni, esetleg fák alatt 
vagy másutt elrejtőzni.

(4) A légi riadó alatt megszűnik 
minden forgalom (a vasul, a CPO 
szállítóeszközei, továbbá az egészség- 
ügyi és biztonsági szolgálat kivételé
vel). Az esetben, ha a jármű a repü
lőgép megjelenése idején p  község 
körzetén kívül tartózkodna, ahol a jár
mű vezetője nem szerezhetne tudo
mást a légi riadóról, tartozik a vezető 
a járműt leállítani és lehetőség szerint 
elrejteni (pl. fák alatt) mihelyst a meg
jelölt időben észreveszi vagy meg
hallja a repülőgépet.

(5) 1936. július 28-ról 29-ére virra
dó éjjel 0*00 órától 2 óráig és 1936. 
július 29-éről 30-ára virradó éjjel 22.50 
órától 0.50 óráig a járás körzetébe 
tartozó összes község, telep, puszta 
slb. részére elsötétítés rendeltelik el.

A megállapított időben az összes 
épületek, közterületek (uccák, terek), 
udvarok stb. elsötélitendők, tekintet 
nélkül arra, vájjon külső vagy belső 
kivilágításról van szó. Kivételt képez 
a közlekedési útvonalak betakart, kis 
tájékoztató világítása.

Z s á k ,  p o n y v a ,  
kévekötő, szőnyeg, 
gumi, l i n ó l e u m ,  
m a n i l a  - s p á r g a  
l e g o l c s ó b b a n  
k a p h a t ó

Kaiser Géza
zsák, ponyva és zsineg 
kereskedésében

L e v i c e ,  M á r t o n f y  u.

Az Isten nem rossz, el néz a fö ldön minden rosszat; 
Csak nevével m indig visszaéltek a gonoszak —  
így a fö ldön sohasem lehetett ő  az egész étet.

Szépség, igazság, jóság e három az egész Isten,
Akik vakon verik a mellük, azokba nincsen,
M ert elveszett bennük az út, mely az életig ér.

Az igazak és a bátrak az Ő nevében jönnek 
Az élet vásáron a farizeusokra ráköszönnek,
Hogy el ne adják —  és megmaradjon az Isten.

S a s s  János.

‘Stibehs*
Kéthetente jelenik meg a Lé
vai Újság a nyári hónapok
ban, július közepétől augusz
tus közepéig. Az eseményte
len nyári napokban tehát 
minden második héten szá
molunk be a történtekről. 
M egjelenési dátumaink tehát 
augusztus 5,19 és ettől kezd
ve lapunk ismét hetente je 
lenik meg, minden szerdán. * 15 * 15

Az elsötétítés idején a járás terü
letén mozgó gépkocsik, fuvarok és 
gyalogosok világiló eszközei úgy sza- 
bályozandók, hogy azok sugarai na
gyobb távolságra ne hatoljanak.

A köz- és magánépületek világítása 
— amennyiben teljesen nem lesz ki
oltva — úgy szabályozandó, hogy 
semmiféle fénysugár ki ne hatoljon.

(6) Az (5) bekezdésében megjelölt 
időben a járművek a községekben 
csak a bíró által meghatározott fő 
közlekedési útvonalakon minimális se
bességgel közlekedhetnek. Kivételt ké
peznek a CPO végrehajtó szerveinek 
jármüvei.

(7) Aki ezen hirdetményt és a ké
szültségi gyakorlat végrehajtására ki
adott előírásokat megszegi vagy fi
gyelmen kívül hagyja, a Törv. és rend. 
tárában 1935. évi 82 sz. a. közzétett 
törvény 29. §-a szerint a kerületi hi
vatal állal 100.000 Kc-ig terjedő pénz
bírsággal és 6 hónapig terjedő elzá
rással büntettetik, esetleg egyúttal az 
ipari jogosultság megvonásával is, ha 
a kihágás az iparűzéssel kapcsolatban 
köveltetik el.

Léván, 1936. július 11-én.
Dr ZOSÍÁK, 
kér. főnök.

— Kinevezés. Sorner Károly tan. 
képző intézeti igazgatót felettes ható
sága a prágai pedagógiai akad. tanó
rává nevezte ki. A kiváló pedagógus
15 éven keresztül működött Léván, 
mint a lan. képző igazgatója.

— Uj telefon-előfizetők Léván.
A pozsonyi posta- és telefonigazgató
ság a napokban adta ki az 1936 évi 
telefon-előiizetők névjegyzékéhez a fél
évi „Pótlós"-t, amelyben a következő 
uj előtizetőket találjuk: Adler Gyula 
földbirtokos 158, Dr Heilmann György 
orvos 162, Kral Mihály kereskedő 90, 
„Lévai Újság* 19/b, Pollák Kálmán 
vaskereskedő 29, Preisich Viktor föld- 
birtokos 161, Schlésinger Béla föld
birtokos 159, Vámos Mór kereskedő 
160, Dr Wildleuer Jenő ügyvéd 38. — 
Az ügyes, előzékeny nyomdatulajdo
nosok természetesen ezek szerint 
azonnal átjavitották üzletfeleik részére 
régebbi kiadványú helyi jegyzéküket. 
Eltekintve attól, hogy lapunk telefon
számát egyesek jóindulatulag a jegy
zékből kihagyták, nem ártott volna, ha 
az előfizetők neveit nemcsak az első, 
de a második betű alapján is rendbe 
szedik.

— Hatósági közeg elleni erőszak
bűntettével volt vádolva Korenyovszky 
János lévai lakos, aki ez év tavaszán 
egy ismeretlen társával együtt a ka
tonai szenesvaggonból az állomáson 
szenet akart lopni. A tolvajokat Varga 
István őrtólló katona észrevette s ró- 
parancsolt Korenyovszkyra, hogy tegye 
vissza a szenet. Korenyovszky a pa
rancsnak ellenszegült s azt mondta: 
„kihúzom a bajonettedet s beléd dö
föm !" A katona feljelentette az erő
szakos tolvajt, akit 14 napra ítélt a 
bíróság, azonkívül 100 korona pénz
büntetésre is.

— Könyvtárszünet. A városi ma
gyar közkönyvtár évi rendes nyári szü
netét július 15-én kezdte meg, amely 
augusztus hó végéig tart. Felhívjuk a 
könyvtár tagjainak figyelmét, hogy a 
kölcsönvett könyveket legkésőbb jú
lius hó 22-ig okvetlenül szolgáltassák 
vissza, ezáltal is elősegítvén a szünet 
alatti rendezési munkálatokat. A könyv
tár vezetősége felkéri mindazokat, 
akiknek birtokában olyan magyarnyel
vű könyvek vannak, amelyekre nekik 
szükségük mór nincs, hogy azokat 
ajándékképpen bocsássák a könyvtár 
rendelkezésére, ezáltal is elősegítvén 
a könyvtár állományának szaporodá
sát és az általános műveltség nagyobb 
mértékű terjesztését. Ajándék-könyve
ket a nyári szünetben a hivatalos órák 
alatt, kedden, szerdán, csütörtökön és 
pénteken d. e. 10—12 között átvesz 
a könyvtár helyiségében, Városháza
II. emelet.

Nyilttér*)
Nyilatkozat.

A Lévai Újság 1936. július 1-i szá
mában „Nyilttér" címen megjelent 
nyilatkozatommal kapcsolatban kije
lentem, hogy Polcer Emil városi szám
vevő úrral szemben tett ténymegálla
pításaim és a belőlük vont következ
tetések tévedésen alapulnak és velük 
Polcer Emil urat sem hivatalos minő
ségében, sem személyében megbán
tani nem akartam. Közleményem meg
jelenése és a benne foglaltak miatt 
őszinte sajnálkozásomat fejezem ki.

Levice, 1936. július 10.
DENK JÁNOS.

Nyilatkozat.
A Lévai Újság 1936. június 24-i szá

mában megjelent „Helyreigazítás" cí
mű közleményemmel kapcsolatban ki
jelentem, hogy Denk János városi szól- 
lodabérlő ellen a lefolytatott ellenőr
zést hivatalos kötelességemből kifolyó
lag végeztem és sem hivatalos meg
állapításaimban, sem pedig hírlapi 
nyilatkozataimban niagánbecsületében 
sérteni nem akartam.

Levice, 1936 július 10.
POLCER EMIL,

városi számvevő.

•)Ezen rovatban közüliekért nem vállai 
felelősséget a szerkesztőség.

— A pozsonyi YMCA középis
kolai internátusába naponként le
het jelentkezni. Az egész ellátás ki
tűnő pedagógiai ellenőrzéssel együtt 
mór 290*— Kc-ért havonta. Prospek
tust ingyen küld az YMCA, Bratlslava, 
Sánc út.

Bazaltoid — járdalap  
az ideális járdaburkolat

Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságu.

Gyártja: ing. Hochberger Sándor
betonárúgyára

L e v i c e - L é v a ,  K á ln a i-u tc a  43.
s e a e
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— Kinevezés. Az Országos Hivatal 
Lesko Ignácot a kerületi hivatal ad
junktusát, iparügyi referensét, titkárrá 
nevezte ki.

E ljegyzés. M» isi Olga (A ra n y o s
marót) Feldmann Kálmán (Léva) je
gyesek. (M. k. é. h.)

Rém hirek terjedlek el a város
ban, hogy a Perecben való fürdési 
betiltották. Megnyugtatjuk a város la
kosságát, hogy semminemű hatósági 
intézkedés nem történt a Perecben 
való fürdés eltiltására vonatkozólag, 
ellenben a helybeli katonai parancs
nokság kérte a város elöljáróságát, 
hogy azt a területet, amely a Perec- 
partján, mint katonai fürdő van kije
lölve, ne foglalja el. Semmilyen meg
betegedési vagy egyéb hir, amely a 
Perecben való fürdéssel kapcsolatban 
a városban elterjedt, nem felel meg a 
valóságnak és mindenki továbbra is 
nyugodtan hüsülést kereshet a Perec 
hullámaiban.

Tragikus gyermekhalál. Freyer 
Mór varsányi földbirtokos 7 éves Bandi 
fiát két héttel ezelőtt operálták meg 
Pozsonyban. A műtét nem jól sikerült 
és néhány napi otthoni ápolás után 
Körmöcbányára küldték a szülök a 
gyermekei az ottani gyermekotthonba. 
A felügyelő orvos rövidesen megálla
pította, hogy az operáció után a man
dulák helyén tályog képződött, azon
nal Pozsonyba szállították, ahol szom
baton meghalt. Hétfőn temették el ál
talános részvét mellett.

— H alálozások: F l or ek István,  
egy régi lévai polgári család feje tá
vozott el hétfőn az élők sorából. Né
hány hét előtt a 70 éves idős ember 
az uccán elesett és azóta állandóan 
betegeskedett az elszenvedett belső 
sérülések következtében. Szenvedése
itől most váltotta meg a halál. — 
Hol l ó  Mihály,  aki hosszabb ideig 
élt városunkban, mint értesülünk, Bu
dapesten hosszas és kínos betegség 
után meghalt. A szimpatikus modorú, 
agilis férfit Léván jól ismerték, ő ala
pította meg az ismert lemezárugyárat, 
amely az általános gazdasági krízis 
bekövetkeztéig nagyszámú lévai mun
kásnak adott kenyérkereseti alkalmat. 
Számos jóbarát és nagyszámú rokon
ság gyászolja.

— A virágos balkonok nemcsak 
a házaknak díszei, de az egész ucca 
szépségét emelik. Léván kevés a bal
kon, de ez a kevés is minden szép
sége mellett kellemetlen meglepeté
sekkel szolgál a járókelőknek. Nem 
egy eset történt mór meg, hogy o bal
kon alatt elhaladó kellemetlen sáros, 
hideg zuhanyt kapott fölülről. Az erős 
naptüzésnek kitett virágok a nyári for- 
rósógban nagyon hamar ellankadnak 
és sokkal több vizet fogyasztanak, 
mint a földi testvéreik. Ez azonban 
nem lehel ok arra, hogy a balkon- 
tulajdonosok túláradó virágszeretetük- 
ben nemcsak a virágokat, de a járó
kelőket is megöntözzék. Egy ilyen eset 
történt az elmúlt napokban a Köztár
saság-téren, ahol több beszélgető a 
kora esti órákban alapos sáros hideg 
zuhanyt kapott. Nagyon szép a virág 
szeretet, még szebb látvány egy vi
rágos balkon, azonban a balkon nö
vényzet öntözésének meg van az ideje 
a kora hajnali és a késő esti órákban, 
de semmiesetre sem a nappali órák
ban, amikor a legtöbben tartózkodnak 
az uccókon.

Kérjük, rendezze

előfizetését!

— A lévai sportélet a nyári for- 
ró ágban csak nem teljesen a vizek 
k írnyékére szorítkozik. Az LTh fotball 
csapata a kerületi bajnokságból való 
kiesés után tölos/lott és egyelőre* az 
őszi bajnoki mérkőzés előtt még csak 
tréningeket sem tart. A többi sport- 
egyesületek szakosztályaiban is meg
csappant a tevékenység. Az 1936 évi 
nyár nagy visszaesést hozott a lévai 
sportegyesületeknél. Sok az egyesület, 
kicsi az összetartás és gyenge a te
vékenység. Nagy szükség lenne a lévai 
sportélet sürgős reorganizálására.

X  C soda asztal és varázs-kosár
Kohn és Kovács cég ez évi nyári vá
sárának a szenzációja. A „csoda
asztalon" szebbnél-szebb szövetek és 
selymek találhatók mesés olcsó ára
kon, a „varázs*-kosár pedig Ke 3‘—, 
Ke ó’ és Ke 9*— árakon elővará
zsolja a legdrágább selyemárukal is. 
Jöjjön tehát az olcsóság birodalmába!!

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat é s  bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői ré sz é re  ingyen közlünk.

Kegyetlen köztisztaság
Ezzel a kérdéssel nem szívesen 

ugyan, de ismételten kell foglalkoz
nunk. Szomorú tünet városunkban, 
hogy alig múlik cl egy-egy képviselő- 
testületi gyűlés, ahol ismételten szóba 
ne kerülne a város tisztántartása és 
öntözése. A három helybeli lap kivé
tel nélkül állandóan felszínen tartja 
ezt a kérdést. De minden hiába. Nem 
történik semmi uj, minden marad a 
régi: por szemét és piszok minden
felé. Érthetetlen, hogy Léván, ahol a 
városnak a lakossághoz arányitva nagy 
az adminisztrációja, nem akad egy 
ember, aki ennek is útónná nézne. 
Régebben a városgazda dolga volt 
ezzel törődni, de mióta a városgazdát 
nyugdíjazták és helyét takarékossági 
okokból nem töltötték be, azóta senki 
sem törődik az uccákkal, a szeméttel, 
a porral, a piszokkal. Bármerre megy 
az ember, mindenfelé szemét, néhol 
szétszórtan, máshol ahol már a jobb 
érzésű lakosság nem tudja nézni a 
garmadával felgyülemlett szemetet és 
rakásba söprögeti, ott napokon át fek
szik, kitéve a szélnek, hogy az azt 
újra széthordja.

A főútvonalon folyik a csatorna le
fektetés munkája, ott nehéz rendet és 
tisztaságot tartani, ezt elismerjük, de 
uraim! a mellékuccákban nem csator-

Feuerabend, a Gabonatársaság el
nöke magához kérette az újságírókat 
és nyilatkozatot telt a Gobonatársa- 
ságról, illetve a már szövegezés alatt 
álló uj monopólium rendeletről.

Feuerabend hosszú nyilatkozatából 
minket, fogyasztó közönséget főként 
az érdekel, melyben bejelentette a 
gabonanemüek legfőbb ura és paran
c so lja , hogy a fogyasztó közönség 
részére eladott búza ára és a búza 
fogyasztása közölt semmi okozati ősz- 
szefiiggés nincs. A buzafogyasztás — 
Feuerabend szerint — csak attól 
függ, hogy milyen ára van a zöldség
nek, a burgonyának, a húsnak, zsír
nak slb. A Társaság tehát továbbra is 
ragaszkodik a stabil árak rendszeré
hez, amely prózai szavakkal kifejezve 
azt jelenti, hogy a Gabonatársaság a 
búza árát a fogyasztók részére 3 ko
ronával felemelte, mig ugyanennek a 
bevásárlási árát (a gazdáktól) a régi 
mértékben hagyta meg, de úgy, hogy 
az eddigieknél nagyobb levonásokat 
eszközöltet.

Ilyenformán a gazdáktól élveit és 
a fogyasztóknak eladott búza ára kö-

náznak! No és az öntözés? A főuccá- 
ról a mellékuccákra terelték a forgal
mat, de a nagyobb forgalomnak meg
felelő öntözésről már elfelejtettek in
tézkedni. így van ez, ha a jobb kéz 
nem tudja, mit csinál a bal kéz! Meg
figyeltük már az öntözőautót nem egy
szer, hogy a mellékuccákban, nem is 
beszélve a Tabánról, ahol csak néha 
öntöz, akkor is végigrobog az uccán 
30—40 kin-es sebességgel, kéloldalra 
szétvágja az ut porát és a könnyebb 
szemétjét, de vizet csak annyit hagy 
maga után, hogy egy félóra múlva már 
hire sincs az öntözésnek.

A legnagyobb vétek a közegészség 
ellen, ami itt történik ebben a nagy 
nyári kánikulában. Az adókkal túlter
helt lakosság jogosan követeli, hogy 
egészségének és munkabírásának ér
dekében a legelemibb követelménye
ket teljesítsék. Jogos a panasza, kiál
tása. A város sokat foglalkozik a lég
védelemmel. Igaz, hogy az felsőbb 
utasításra történik, de talán lehelne 
felsőbb utasítást kierőszakolni a por- 
védelemre is. Mi fontosabbnak tarta
nánk Léván előbb a por és a piszok 
elleni védelem kellő megszervezését, 
mert mit ér a légvédelem akkor, ha 
már a város lakossága a porban, pi
szokban megtulladt.

zött kb. 30 korona különbség kelet
kezik, ami azt jelenti, hogy a Gabo
natársaság egy mázsa búzán 30 ko
ronát keres, ami évi 300 millió Ke 
többlet hasznot jelent a tavalyinál.

Mivel pedig az élelmiszerek s ez
zel kapcsolatban az iparcikkek drá
gulása és olcsósága mindenkor a ke
nyér ára után igazodik, a megcsök
kent kereseti lehetőségek mellett az 
általános drágulás réme fenyegeti a 
fogyasztó közönséget.

A szabad verseny kiküszöbölésének 
álka legjobban a fogyasztó közönsé
get veri, mivel a Gabonatársaság dik
tálja a kenyérárakat, amik után iga
zodik minden más ár. Ez az oka a 
piac állandó drágulásának is.

Ide juttatta a fogyasztó közönséget 
a kormány gazdaságpolitikája, amely 
végül is az ipar elsorvadásához, az 
általános keresetnélküllséghez, az el
képzelhetetlen nyomorhoz és befeje
zésül a gazdasági összeomláshoz ve
zethet.

Ezzel azonban a Gabonatársaság 
mit sem törődik. Nem az ő dolga.

• (K. M. H.)

Őís. jed. E 1522/33 
13.

Exekucná vec vyniáhajúcej 
strany Akcióvá spol. Walter 
tov. na aulomobyly v Prahe 
povinnej strane pre 15.683 
Ke 50 h. s prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 27. júla 1936 o 9.30 hód. do- 

pol. budú v Leviciach, Tekovská ul. 1. 
vo verejnej drazbe predávané tieto
v eci:

rőzné bylové zaridenie a 1 autó 
Skoda a 1 autó nakladné Walter c. 
S. 36.710.

Vyzvanie, aby sa podávalo, stane 
sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. — Medzitym mozno veci 
prehliadnuf.

Okresny súd v Leviciach, odd. VI. 
dna 20. júla 1936.

j Villamos átszerelé- f 
t seket az uj áram ra  ̂
♦ t
f  Kálmán koncessionált '
t *i‘l, és » l*v e«ték sicrclő  t 
J  vállalata jutányosán készít. f

StuíeUt, JtáttMdóp, Aa6ái~
SZÜ LETÉS: Jurica János, Jahudek Anicnia: 

fiú Milán; Gálád Károly, Lehoczky Jolán: 
fiú Gábor Vilmos; Ujváry János, Kosa 
E te l: leány Piroska ; Husák István, Kabát 
Júlia : halvaszületett leány ; Pásztor Mária: 
leány V iola; Béna Lipót, Paska Márta: 
leány Anna M ária; Rosko Vilma : fiú 
Sándor József; Kovács Mária : fiú Ede ; 
Marlinko Lajos, Szabó Gizella : fiú Lajos; 
Róth László, Salgó Márta : fiú János Pé
ter ; Palkovszky Bohumil, Gregor M ária: 
leány Anna Ágnes; Német András, Bútor 
Rozália: fiú László; Dr Ing. Bezdeéka 
Karol, Spulók M ária: fiú Károly Antal ; 
Mészáros József, Szolcsánszky Rozália: 
halvaszületelt fiú.

HÁZASSÁG : Nem volt.

HALÁL: Valach Józsefné szül. Strado Katalin 
35 év es; Udvardi Sándor 22 év e s ; Suchy 
József 52 éves ; Madela József 54 éves ; 
Indrich Benő 15 éves; Mikalay István 68 
év es; Florek János 69 éves.

A gabonamonopolium — és 
az általános drágaság
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