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Most már
tudjuk miért volt gyatra éveken 
keresztül a közvilágítás, miért nem 
volt pénz közegészségügyi és a 
köztisztasági intézkedésekre, mun
káslakásokra, egyszóval semmire, 
amit a huszadik század kulturfej- 
lödése egy várostól megkövetel. 
Minden indítványunkat két év óta 
elhesegették azzal, hogy nincs 
pénz, nincs bevétel. Most már tud
juk, hogy hol van a pénz, illetve 
egészen pontosan most sem tud
juk még. Mert az eddigi huza
vonának csak az az egy előnye 
van a város közönsége szempont
jából, hogy megállapították a hor
ribilis hiányt, de azt, hogy kinél 
van a pénz, kit lehetne anyagilag 
is eredményesen f e l e l ő s s é g r e  
vonni ,  az — „ismeretlen tette
sek44 jóvoltából — valószínűleg 
örök titok marad. A titkolódzás a 
közéletben nem alkalmas mód 
arra, hogy titkok napfényre ke
rüljenek.

Most már tudjuk, hogy a város
nak „csendes44 társai voltak a be
vételekhez, a haszonhoz és mi 
„gyáva44 emberek, akik eddig egy 
szót sem mertünk Írni a közügyek 
laza kezeléséről, attól félünk, hogy 
nem csak egy társa van a város
nak, a csendes társak többen van
nak. És nemcsak az aktiv sáp
szedők számától félünk, de a 
passzív károkozóktól is, akik ha
nyagsággal, nemtörődömséggel 
vagy a kellő hozzáértés hiánya 
következtében jelentős károkat 
okozhatnak városunknak.

Nem hiába lévai eredetű a Csáky 
szalmájáról szóló közmondás, a- 
mint láttuk és látjuk, még ma sin
csen ember, aki megálljt kiált, aki 
könyörtelenül, erélyes kézzel nyúlt 
volna, bratyizás nélkül a városi 
darázsfészkekbe és ellentmondást 
nem tűrő fennhangon merné egy
szer és mindenkorra tudomásul 
adni mindenkinek, akit ille t: Ez 
nem Csáky szalm ája 1 A bűnösök, 
ha a vádat sikerül rájuk bizonyí
tani, bizonyára elnyerik méltó 
büntetésüket, de ezzel a közélet 
purifikálása még távolról sincsen 
elintézve. Sok még a tennivaló. 
Nemcsak az a bűnös, aki a bün
tető törvénykönyv paragrafusait 
sérti meg, de bűnösnek kell mi
nősíteni mindenkit, aki konkrét 
bűncselekmény nélkül tevékenyen 
vagy passzivitásával anyagi vagy 
erkölcsi, számokban talán ki sem 
fejezhető kárt okoz a városnak, 
tehát mindnyájunknak, akik itt 
élünk és a megélhetésért itt vív
juk mindennapi harcunkat.

Nem akarunk lehetetlent, nem 
várunk csodákat, vagy talán csoda 
volna a város pormentesitése, az 
uccák tisztántartása, fásítása, mun
káslakások építése, szociális in
tézmények létesítése?! Egy uj ge-

Jelentés a villanyfrontról
Az uióbbi hetekben — talán még a 

légvédelmi gyakorlatok etőtt — a vil
lanyfronton szóelfojtó gázok terjedtek 
el. Természetesen megtelelő védeke
ző eszközök hiányában erősen mutat
kozik a hatásuk is. Nemcsak, hogy 
egyesek a szájukat befogták, de akad
tak újságírók, akiknek a kezéből még 
a toll is kihullott. Ezek a gázok sze
rencsére csak közvetlenül a felszínen 
terjednek úgy, hogy a magasabban 
járó újságírókra hatástalanok marad
tak és igy nekünk sikerült a villany
frontot kellően megközelítenünk és on
nan az alábbiakat megtudnunk.

A revíziós vizsgálat már a vége 
felé közeledik. Számszerűleg még 
mindig nem lehet tudni, mennyi az

elsikkasztott összeg. Állítólag a sik
kasztások 1925 és 1929 között szü
neteltek — mondja és hiszi Antal 
városbiró, aki még ma is rendületle
nül bízik egyesek ártatlanságában. No, 
majd meglátjuk. — Egyébként a vil
lanytelepen, amint azt a közvilágítás
ból is tapasztalhatjuk, még mindig 
meglehetős nagy a rendetlenség. Szü- 
kebb körű bizottság fogja kitanulmá
nyozni a villanytelep viszonyát a Stre- 
dohoz és a fogyasztóközönséghez, 
hogy ezen tanulmányok alapján meg
felelő tervet dolgozhasson ki a vil
lanytelep üzemének rentábilis műkö
désére és a villanyárak megfelelő le
szállítására. Örömmel regisztráljuk a 
hirt, hogy végre komolyan kezdenek

A Sztankóné-féle arzénmérgezés újabb adatai
— Letartóztatták Repicky feleségét és anyósát —

Az évekkel ezelőtt nagy feltűnést 
kelteit Léva környéki arzénmérgezési 
per újabb fordulathoz érkezett. Az 
egyik elitéit, Repicky János, aki jelen
leg a lipótvári fogházban tölti bünte
téséi, újabb vallomásában beismerte, 
hogy apjának megmérgezéséhez az 
arzént felesége és anyósa szerezték 
be Sztankónétól 1900 koronáért. Az 
államügyészség erre vonatkozólag ki
hallgatta a még mindig Komáromban 
lévő Sztankónét, akit annak idején 
kötéláltali halálra ítéltek, de az itéle-

tet a kegyelmi felfolyamodás elinté* 
/ellensége miatt még eddig nem hajt
hatták rajta végre. Sztankóné igazolta 
Repicky vallomásának helyességét és 
az államügyészség intézkedésére az 
elmúlt napokban a csendőrség letar
tóztatta Repicky feleségéi Csankon 
és anyósát, Hodoba Máriát Nyúlvöl- 
gyön, mindkettőjüket bekísérte az ál
lamügyészség komáromi fogházába. 
A vádlottak egyenlőre tagadnak ugyan, 
de súlyos terhelő bizonyítékok van
nak ellenük. ___________

A Phönix-kötvények kifizetése
A napilapokban a Phönix-ügybcn 

megjelent cikkeket egyes vidéki la
pok tévesen értelmezték és igy 
a közönséget helytelenül informálták. 
Beszerzett pontos információink alap
ján jelenthetjük a következőket:

A minisztertanács a szünidők előtti 
utolsó ülésén jóváhagyta a Phönix 
rendezésének alapelveit. Ezen irány
elvek azon rendelet kidolgozásának 
alapjául szolgálnak, melyek a Phönix 
üzletállományát átveendő társaság ala
pításáról, az állomány szanálásáról 
és a bizlositottak igényeinek kielégí
tési módjáról fognak határozni. A ren
delet valószínűleg szeptemberben ké
szül el és kerül nyilvánosságra.

A minisztertanács határozóban azt 
az alapelvet állította fel, hogy a 10.000 
koronán aluli biztosításokra különös 
tekintettel lesz. Ez azonban nem je 
lenti azt, hogy magasabb összegű köt
vények tulajdonosai megrövidülnek. A 
rendezés azon alapelvből indul ki, 
hogy minden biztosítás teljes névér
tékében ismertessék el.

A 10.000 koronán aluli és telüli 
kötvények között csak annyi a különb
ség, hogy a 10.000 koronán aluliak a 
kötvényben meghatározott időpontban 
(elérés, ill. elhalálozáskor), a többiek 
egy későbbi időpontban válnak ese
dékessé, továbbá a 10.000 koronán 
felüli biztosított összegek kifizetésénél 
az állami illetékeken kivül még egy

neráció nőit fel és ennek nincsen 
árnyékos szőlőcskéje a Kákákban 
és talán nem is lesz soha. Ez a 
tömeg nem menekülhet tenger
partokra a város kőtengeréből. 
Ezek a „hajlékMalanok egyre töb-

csekély különjárulék is levonásba kerül.
A biztosított összeg tehát magasabb 

kötvényeknél sem rövidül meg, mivel 
a szanálási járulékok elégségesek. En
nél fogva csupán a kifizetés időpont
jának (elérés, ill. elhalálozás eseté
ben) kitolásáról lehet szó. Emellett a 
kifizetési időpont kitolása csak a múlt
ban fizetett dijakra vonatkozik, mig az 
újabban fizetett dijak (1936 ápr. 21-e 
óta) az esedékességi időpont tekinte
tében is teljesen be lesznek tudva. 
Ebből nyilvánvaló, hogy az újabban 
fizetett dijak nem a hiány feltöltésére, 
hanem kizárólagosan az uj dijoszta- 
lékok megalapozására szolgálnak.

Példa: Egy 20.000 koronáról szóló 
kötvény, mely halálesetkor azonnal, 
elérés esetében 20 év múlva válik 
esedékessé: A biztosított eddig 8 évig 
fizetett dijat. Ennélfogva a kötvény 
jelenlegi értéke 8.000 korona. — A 20 
év leteltével a biztosított fél a 8.000 
koronát nem kapná meg azonnal, ha
nem egy még megállapítandó időpont
ban (valószínűleg 9 hónap leteltével), 
mig a hátrálékos 12.000 korona, melyért 
dijakat újabban fizetett, a kötvényben 
feltüntetett időpontban kerül kifizetés
re. Hasonló az eljárás elhalálozás 
esetében is: A kötvényben feltüntetett 
kedvezményezett személyek a biztosí
tott elhalálozása után azonnal 12.000 
koronát kapnak kézhez, mig a régi 
díjnak megtelelő 8.000 koronát a ki
tolt időpontban.

ben vannak és egyre erélyeseb
ben sürgetik azon tettek megva
lósítását, amelyek arra vannak 
hivatva, hogy a széles néprétegek 
egészségét és jogos szociális igé
nyeit kielégítsék.

foglalkozni a városi urak azzal a gon
dolattal, hogy a villanytelepen leltárt 
fektessenek fel és bevezessék a rak
tárkönyveket is.

A revíziós munkálatokkal kapcso
latban a városi tanács a két városi 
számvevőnek 3000 Ke külön jutalmat 
szavazott meg. Azok a számvevők te
hát, akik éveken keresztül nem tud
tak e nagyarányú sikkasztásra rájönni, 
ezért külün jutalmat érdemelnek. Van 
erre fedezet a költségvetésben ? Bor
nemisza igazgatónak, akit időközben 
az államügyészség vád alá helyezett 
s akit az üzembizottság azonnali ha
tállyal elbocsájtani javasolt, a városi 
tanács szintén 3000 Kc-t szavazott 
meg. Úgy látszik, ezt is jutalomképen 
a gondos felügyeletért és ellenőrzésért.

Anyag- és árúhiány

A revíziós bizottság véleménye sze
rint az áru- és anyagraktárnál történt 
sikkasztások és lopások nagysága és 
értéke nem állapítható meg, azért, 
mert azokról semmiféle könyveket nem 
vezettek. Az ügykezelésnek és egy 
közhasznú üzemnek ilyen módon való 
vezetése a Iegmesszebbmenően elíté
lendő és itt nemcsak az igazgatót, de 
az üzembizottságdt és a város veze
tőségét is terheli a felelősség. A város 
lakossága nem elégszik meg azzal a 
kijelentéssel, hogy ott nagyobb diffe
renciák nem lehetnek. Évente 80.—
100.000 Kc-t tettek ki a szerelési 
anyagok beszerzési számlái, amelyek
ből 15—20.000 Ke értéket minden to
vábbi nélkül elemelhettek észrevétle
nül. Hisz a raktárba szabad bemene
tele volt mindenkinek, aki a villany
telephez tartozott. És ezzel többen 
éltek is.

lljabb kihallgatások
Az államügyészség intézkedésére az 

elmúlt héten a lévai járásbíróságon 
kihallgatták Blasin Teodort a vádlottnő 
férjét és Korpás Jánost, a fivérét is. 
Mindkettő lényegtelen vallomást tett. 
Bornemisza Tivadart az államügyész
ség utasítására ismételten kihallgatták, 
de már most mint vádlottat.

A kár megtérítése
Az eddigi megállapítások szerint a 

legkisebb remény sincs arra, hogy az 
elsikkasztott összegből valami is meg
térüljön a bűnösök részéről, mert Bln- 
stnéknak összes ingó és ingatlan va
gyona 150.000 Ke értéket képvisel, 
amiből a félház a férjé, a ház másik 
fele pedig már a sikkasztás után, de 
niég annak a nyilvánosságra hozatala 
előtt 45.000 Kc-val lett megterhelve.

Ma a helyzet tehát az, hogy a re
vízió még nincs befejezve, az állam- 
ügyészség a vizsgálatot folytatja, a 
hiányzó összeg megtérítésére kevés a 
kilátás, a villanytelepen a zür-zavar 
még mindig nagy, a város vezetősége 
hallgat és haragszik mindenkire, aki 
ezzel a kérdéssel foglalkozni mer.



Lóval Ufság

Három légitámadás Léva városa ellen
— Bom bák robbannak a F ő ié re n  —

A heleken át előkészített légitáma
dás elleni védekezés riadókészültsé
gének első napja a legnagyobb csend
ben és nyugalomban leli el. Bizonyos 
mértékben kiábránditólag halott a la
kosságra ez a körülmény. Egyesek 
ugyan már az első éjjel nyugtalanul 
aludtak és több ízben lelriadlak ál
maikból, különböző gázokat véltek 
érezni. Reggel csalódottan hallották, 
hogy nem történt semmi. Másnap éjjel 
a különböző szolgálatokhoz beosz
tottak az éjjel nagyobb részéi átvir
rasztották, nem mertek lefeküdni, hogy 
el ne aludjanak, idejében a helyükön 
lehessenek.

Az első riadó
30-án, délben 12.20 órakor meg- 

kondult a harang, pár pillanat múlva 
megszólallak a gyári szirénák, a vasúti 
mozdonyok, jelezvén az első légitáma
dás!. Hirtelen megelevenedett az ucca, 
karszalagos nők és férfiak futólépés
ben igyekeztek kijelölt szolgálati he
lyeikre. Sokan az ebédjüket hagyták 
olt, hogy eleget tehessenek kötelezett
ségeiknek. Néhány perc és elnéptele
nedett a város, mindenki a „bomba
biztos fedezékben,* a kapuk alatt volt. 
Teljesen leállt a forgalom, csak a CPO 
ellenőrző autói futottak az uccákon. 
20 percnyi csend és feszült várakozás 
után újra megkondult a harang, fel- 
búgtak a szirénák és vége volt a légi
támadásnak.

A második riadó

ott a nyílt úttesten. 6.50 órakor újra 
megszólaltak a jelzőkészülékek és a 
második légitámadás véget ért. Az 
uccákat pillanatok alatt elözönlötték 
az emberek, megindultak a közleke
dési eszközök és 5 perc múlva már 
csak az emléke volt a második légi
támadásnak.

Még egy légi támadás
8 óra után repülőgépbúgás hallat

szott a magasból. Még az emberek 
nagy része az eget kémlelte, keresve 
a repülőgépeket, amikor elkésve meg
szólaltak a jelzőkészülékek 8.20-kor. 
Ifjabb lótás-futás, mindenki iparkodott 
a helyére, néhány pillanat és a Fő
téren már is robbannak a bombák: 
gyujtóbombák, gázbombák. Két perc 
sem telik el, kivonul a tűzoltóság. 
Meglehetős nehéz a munkája, de rö
videsen lokalizálja a tüzet. Közben 
már működésbe lép a készenlétben 
álló légvédelmi szolgálat polgári őr
sége is: a technikai csoport, a men
tők, a szamaritánusok. Klórmésszel 
fertőtlenítik a területet, elsősegélyben 
részesítik a „sebesülteket* és hord
ágyra rakva beszállítják a városházán 
felállított segélyhelyre. Összeszedik a 
„halottakat*. Alig telt el 15 perc, és 
a jelzőkészülékek már is jelzik a tá
madás végét. Kigyulladnak a villany
lámpák, ismét megindul a forgalom, 
megkezdődik a korzózás és néhány 
perc múlva már csak az emléke élt 
ennek a légitámadásnak is.

Ez volt a lévai légvédelmi polgár
őrség első komolyabb gyakorlata.

*
Nem célunk a kákán való minden

áron! csomókeresés, de kénytelenek 
vagyunk szóvá tenni, hogy a légitá
madások elleni polgári légvédelem 
megszervezésénél ismét érvényesüli a 
városházi ráérünk elv. Az utolsó na
pokban osztottak be embereket össze
vissza és csak így magyarázható, hogy 
pl. a Koháry-uccából valakit elszalasz- 
tanak az állomásra, a Honvéd-uccábói 
a Városházára, viszont a Városházá
ról a Kaszárnyába, a Szepesi-uccából 
a Sia-malomba stb. stb. Ezen okvet
lenül segíteni kell. Meg vagyunk győ
ződve, hogy ez meg is történik. De 
egyszer már talán ideje lenne, ha 
Léván megszűnne ez a mindent két
szer csinálási rendszer. Nem értjük 
meg, hogy miért ne lehetne valamit 
Léván is mindjárt egyszerre jól meg
csinálni.
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/Datotf 4 9 4  iúá síitát Meíiem, fekete M gim adi* .. .* )
D a lo lj egy bús nólát nekem, fekete rigóm adár,
D a lo ld  el, hogy nemsokára m úlik  m ár a fo rró  nyár. 
D alo ld  el, hogy m ily  bánatos, m ily  könnyes a szerelmem, 
Talán igy m ajd begyógyul a fájó seb a színemen.

le  boldogabb nagy én nálam, fekete rigó madár,
M ert van meleg, puha fészked, ho l téged a párod vár. 
De énnekem nincsen párom, sem nyugtom a világon. 
Összetörte egy szép asszony az én nagy boldogságom ...

Az íh gatamioMHak hímző fiatja. • •

Az én galambomnak nincs párja,
Azért já rok m indig utána,
Azért nincsen sehol nyugalmam,
Csak az ő fo rró  karja iban .

tegnap este oly jókedvem volt,
Am ikor a babám megcsókolt,
Ma meg újra oly rossz a kedvem,
Mert a babám nem ölelhetem. 1Ó 1H  JÓZSEF.

*) Mutatvány a szerző: „NEFELEJCS" <$alatt m egjelenő 4-ik verskötetéből.

A csatorna mentén...

Délután 6.20 órakor újra légitáma
dást jeleztek a jelzőkészülékek. A lég
védelmi parancsnokság váiosházi fő
hadiszállására siettünk, hogy szemtanúi 
lehessünk az olt folyó munkának. A 
városháza nagy kapujához egymás 
után érkeztek elfulladva, kipirulva a 
beosztott szolgálatos szamaritánus höl
gyek és férfiak. A főtér, a korzó per
cek alatt kiürült és az uccákon csak 
egy-egy elkésett karszalagos iparko
dott szolgálati helyére.

Ellenőrző körúton
A szamaritánus szolgálat vezetőivel, 

Dr Cársky járási és Dr Pick városi 
orvossal. Dr Pick vörös zászlós CPO 
jelzéssel ellátott autóján körútra indul
tunk, hogy ellenőrizzük a városszerte 
szervezett segélyhelyeket. Egymásután 
látogattuk meg o Gimnáziumban, a 
Dr Molnár-szanatóriumban, a Beteg- 
segélyzőben, a Vasútállomáson, a Ka
szárnyában, a Csendőrparancsnoksá
gon, a Munkás-Otthonban létesített 
vöröskeresztes segélyhelyeket. Min
denhol csaknem teljes létszámban ta
láltuk a készültségeket.

A legnagyobb elismeréssel állapít
juk meg, hogy az elsősegélyszolgálat 
szervezete pompásan működik, alapo
san és kellő fegyelmezettséggel lett 
megszervezve és minden tagja tuda
tában van kötelességének. Az uccé- 
kon mindenfelé leállt a forgalom, az 
emberek a kapualjakban húzódva vár
ták a történendőket, csak a vörös kar- 
szalagos karhatalmi szolgálatosak és 
a rendőrség emberei tartózkodtak itt-

A lévai keramitút ügye már régen 
tengerikigyóvá nőtte ki magát. De 
még mindig nincs vége. Hiába sóhaj
tott fel a város lakossága a múlt év 
tavaszán, amikor tudomására jutott, 
hogy végre átépítik az úttestet. Hála 
Istennek, csakhogy végre 1 Mert akkor 
még senki sem merte remélni, hogy 
ez az átépítés évekig eltart. Ki mert 
akkor még csak gondolni is arra, 
hogy a főuccán csatorna is lesz és 
még hozzá milyen csatorna. — Rövid 
félév leforgása alatt két csatorna 
is. — Igaz, hogy az egyiknek a 
csövei már a felszínen, az út szélén 
vagy a mellékuccákban várják további 
sorsukat, de a másik, amelyre még 
nem itták meg az áldomást, az még

birja a föld alatt. Vajion ki tudja, 
meddig? Vájjon nem leszünk-e ezzel 
is úgy, mint az egyszeri kőműves az
zal a bizonyos kéménnyel. Most már 
mindegy — mondták a városatyák, 
mikor a csatorna harmadik javított 
kiadását megszavazták. Hát bizony, 
most már mindegy 1 Igazán nem jöhet 
számításba, hogy ennek a csatorná
nak folyó métere kb. 310 Ké-ba ke
rült. Az sem fontos, hogy a Zdimal 
cég a ml költségünkön tanult meg 
csatornázni. Most, hogy a csatorná
nak utolsó részletét helyezik a töld 
alá, talán még sem lenne helytelen, 
ha megállapítást nyerne, hogy kinek 
a mulasztása miatt kellett Léván két 
csatornát lefektetni egy féléven belül.

talon, 54 éves korában. Néhány évvel 
ezelőtt hosszas gyógykezelés után lei
épült betegségéből, amely látszólag 
teljesen elmúlott, de július közepén 
újabb végső rohamot indított egész
sége ellen. A fellépő trombózis kö
vetkeztében valószínűleg amputáldóra 
került volna a sor, ha a gyorsan be
következel! halál meg nem vallja a 
további szenvedésektől. Csütörtökön 
délután temették el Knapp igazgatót 
a zsidó iskola udvaráról általános 
részvét mellett. A gyászolók népes 
soraiban a város lakosságának min
den rétege képviselve volt. A gyász
szertartás Heilbraun főkánior énekével 
kezdődött, amely után Dr Resovszky 
Sándor losonci rabbi méltatta első
rendű szónoki készséggel elmondott 
beszédében az elhunyt emberi érde
meit. „Knapp Géza — mondotta — 
igazi ember volt, aktive, mert akin és 
ahol tudott segített és passzíve, mert 
életében soha senkinek nem ártott, 
érvényesülését nem akadályozta*. A 
temetési ének elhangzása után a gyász
menet hosszú sorban indult el a sir- 
kert felé.

Az elhunytat a nagyszámú rokonsá
gon és jóbaráton kívül neje, sz. Stern 
Karolin és fia, Dr Knapp Pál ügyvéd- 
jelölt gyászolják.

A Barsmegyei Népbank, amelynek 
Knapp Géza 33 éven át tisztviselője 
volt, külön gyászjelentésben tudatta 
igazgatójának korai elhunyták

A&ogqtm tó to m ...
a villanytelepen történt sikkasztások  
körül keletkezett izgalm ak nem akar- 
nak elcsillapodni. Napról-napra újabb- 
nál-ujabb szen zációs  részletek  kap
nak szárnyra, am elyek  sokszor nem 
is alaptalanok. Az előzm ények után 
ezen nem is lehet csodálkozni, sőt a 
vizsgálat m ai lassú  m enete méltán 
keltheti a  közönségben  azt az érzést, 
hogy valakinek vagy valakiknek ér
dekében  áll a  vizsgálat lassítása  és 
az eredm ény es e t leg es  elhallgatása  
is. Pedig  ezt nem lehet, nem szabad  
elhallgatni, mert a  város lakosságá
nak ilyen irányú m egkárosításánál 
nem sz a b a d  tekintettel lenni senkire 
sem . H a m ár éveken  át drágán és 
rosszul világítottunk, lega lább lássuk, 
kiknek a jóv o ltábó l történt mindez. A 
város lakosság a  tudni akarja, hogy 
a villanytelepnek az  1925 év előtti 
időre vonatkozó fe l jeg y z é se i  miért, 
kinek az érd ekében  é s  azok  egyálta
lán hogyan tűnhettek e l?  Van kitűnő, 
szakképzett erőkkel rendelkező szám 
vevőségünk, am ely pom pásan tudja 
ellenőrizni a  8 —10 koronás illeték, 
vigalm iadó stb. eltitkolásokat, de cso 
dálatosképen  éveken  át nem tudott 
rájönni a  százez res  sikkasztásra. Ho
gyan lehetett ez ? Vagy tán a kicsit 
könnyebb észrevenni, mint a  nagyot? 
Úgy látszik, a  szám vevőségünk nem 
eléggé kiegyensúlyozott munkát vé
gez. Egyik esetb en  igen a lapos, más 
esetben  fe lü letes . — M eggyőződésünk, 
hogy nem csak a  villanytelepi admi
nisztrációt kell reorganizálni, de nem 
ártana a városit sem . Okulár.
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M eg éltü k  ezt . Kersmitút a Képzőbe
A Zách-uccából a Képző főbejára

tához vezető gyalogúin! a legutóbbi 
hetekben városunk gondos vezetősége 
a már régebben felszedett keramit- 
koekákkal rakatta ki. Örömmel regiszt
ráljuk ezt a hírt annál is inkább, mert 
ebből arra következtetünk, hogy a vá
ros vezetősége, ahol csak teheti, ipar
kodik módját ejteni a lakosság kíván
ságai teljesítésének. Az út ilyen for

mán járhatóvá vált, azonban szépité- 
szeti szempontból megemlítjük, hogy 
nagyon célszerűnek tartanánk, ha az 
út mellé két oldalt valamilyen árnyat 
adó, pl. platánfát (Platanus occiden- 
tális) ültetnének. Hogy az út mellett 
elterülő telek parkosittassék, arról 
csak álmodni merünk és nem beszél
ni. Pedig az sem lehetetlen 1

Gyilkosságot szimulált, 
hogy feleségét vissza
térésre bírja. . .

D. L. kálnai kéményseprősegéd a 
lévai körzetben teljesít szolgálatot és 
ezért keveset tartózkodik otthon. Fia
tal feleségéről különböző plelyka kell 
szárnyra, ami természetesen a férjhez 
is eljutott. Az elmúlt hét folyamán 
egyik este, amikor a férj hazaérkezett, 
ebből kifolyólag szóváltás keletkezett 
a házastársak között, amely állítólag 
tettlegességgé fajult. A sértődött asz- 
szonyka ezek után olt hagyta férjét 
és Aranyosmaróton lakó rokonához 
távozott. Néhány nappal későbben a 
reggeli órákban segélykiállásokra let
tek tigyelmesek a Oaram partján la
kók. D-t a part szélén találták a víz
ben, összekötözött végtagokkal és a 
derekára kötött hatalmas kövei. D. ki
hallgatása folytán azt állította, hogy 
ismeretlen fiatalemberek csalták ki 
éjjel lakásából, azok kötözték őt ősz* 
sze és dobták a Garamba. A csend
őrség a bevezetett nyomozás során 
megállapította, hogy D. vallomása 
nem felel meg a valóságnak, de in
kább feltehető az, hogy önmaga ter
vezte ki az egészet csak azért, hogy 
a feleségét megijessze és igy vissza
térésre bírja. D-t, aki a vízben alnpo- 
san megfázott, a kórházban ápojják.

Uj bélyegeket ad ki a posta.
Augusztus 1-én uj bélyegeket ad ki a 
posta. A bélyegeket városok látképe 
és tájképek diszitik. A következő uj 
értékeket adják ki: 1*20 (Munkács), 
1*50 (Besztercebánya), 2 Ke (Zvikov), 
2*50 (Slrecsnó), 3 Ke (Cseh-Paradi- 
csom), 3*90 (Szlarkov), 4 Ke (Podeb- 
rady), 5 Ke (Olmütz), 10 Ke (Bralis- 
lava). A három utolsó érték nagy alak
ban készül.

( - )  Mindazoknak, akik egyetlen 
gyermekünk halála alkalm ából 
részvétüket bárm ilyen form ában 
k ife jezésre  juttatták, ezúton m on
dunk b en ső ség es  köszönetét. 
Varsány, 1936. VII. 25.

Freyer M ór és  neje.

— Uj fuvarlevelek. A bralislavai 
vasutügyi igazgatóság 201/55 VI—1936 
számú átiratában közli, hogy a vasut
ügyi minisztérium az uj fuvarlevelek 
érvénybe lépését 1936 szeptember 1- 
ére tűzte ki. Az eddigi fuvarleveleket 
addig a napig lehet használni, amíg 
ez külön ki nem lesz hirdetve, de 
legkésőbb 1936 év végéig. Ezeket a 
fuvarleveleket, ha azok saját rezsiben 
lesznek nyomtatva, a vasutügyi igaz
gatóságok csak 1936 augusztus 31-ig 
fogják hitelesíteni.

— „Évekkel e z e lő tt . . . «  a címe 
annak a 200 oldalas könyvnek, amcly- 
lyel Ványa Sándor munkatársunk az 
ősz folyamán az olvasóközönség elé 
lép. Ványa Sándort nem kell külön 
bemutatnunk, mert hisz olvasóközön
ségünk lapunkban megjelent novellái
ból ismeri öt. Neve különben megle
hetősen ismert egész Szlovenszkón, 
több vidéki lapnak állandó munkatársa. 
Könnyen folyó, eleven, magyaros Írá
sai mindenfelé elismerésben részesül
lek. „Évekkel ezelőtt* c. munkájában 
14 válogatott elbeszélése jelenik meg 
a „Magyar Család* kiadáséban, első
rendű papiroson nyomva, csinos kiál
lításban. A kötet ára fűzve 20*—, köt
ve 25*— Ke. Előjegyzéseket elfogad 
lapunk szerkesztősége.

— Súlyos b aleset érte Krisztek 
Mártont, a járásbíróság foganatosítást 
ügyosztályának vezetőjét. Július 28-án 
délután, mikor hivatalából távozott, a 
lépcsőkön megszédült és oly szeren
csétlenül esett el, hogy jobb felső 
lábszárcsontját törte. Állapota eléggé 
súlyos.

A postabélyegek helyes fel 
ragasztása. A postaigazgatóság 63.- 
655 V. számú rendeleté értelmében 
figyelmeztetjük a közönséget, szíves
kedjék a postabélyeget a levélkülde
mények címoldalának felső jobb sar
kára ragasztani és ezen felső részen 
a postai bélyegzőgép részére üres 
helyei kihagyni. A postai bélyegzőgép 
a levélküldeményeket az egész felső 
részen lebélyegzi, miáltal az ezen ré
szen megadott címzés olvashatatlan
ná válik.

— Azok, akiket nem vettek fel 
a tanítóképzőbe vagy a keresk. 
akadém iába, még beiratkozhatnak a 
pozsonyi YMCA kétéves magánkeres
kedelmi iskolájába vagy egyéves kér. 
tanfolyamába. Az iskola az iskolaügyi 
minisztérium ellenőrzése alatt áll és 
abszolvensei érvényes bizonyítványt 
nyernek. Az iskola jó alkalmat nyújt 
az államnyelv gyors és alapos elsa
játítására. A vidékiek Írásban is jelent
kezhetnek. Prospektust és jelentkezési 
lapot díjmentesen küld az YMCA, 
Bratislava, Sánc út.

— Az idei hadgyakorlatok. Az
1936. évi hadgyakorlatok két csoport
ban lesznek lebonyolítva. Az egyik 
zárógyakorlat Csehországban, a má
sik Szlovenszkón Krejci vezérkari fő
nök, illetve Votruba generális vezér
lete alatt. A szlovenszkói zárógyakor
latok szeptember első felében lesznek. 
A hadügyminisztérium felkéri azon te
rületek lakosságát, ahol a gyakorla
tok lefolynak, hogy a katonaságot le
hetőség szerint mindenben támogas
sák. A gyakorlatok nagy terjedelme 
a géperejű jármüvek és fogatok fo
kozottabb igénybevételét teszi szüksé
gessé, amelyet a katonaság alkalmi
lag bérbe vesz. A minisztérium fel
hívja a lakosságot, hogy a hadvezető
ség ezirányú kérelmét teljesítse, fő
képen a teherszállító autók tulajdono
sai rendezzék szállítási ügyeiket úgy, 
hogy a gyakorlatozó katonaságnak 
jármüveiket szeptember elején bérbe
adhassák.

— A piaci rendtartáshoz. Már a
legutóbbi városi közgyűlésen is szóba 
került, hogy a város lakossága nem 
juthat hozzá a termelők által behozott 
árucikkekhez, mert a közvelilő keres
kedők a szabályrendeletben megálla
pított idő előtt azt összevásárolják. 
Ezen jogtalan eljárásnak az erélye
sebb intézkedések vethetnek véget, 
amit a rendőrség foganatosít is. Egy 
néhány büntetés elegendő lesz, hogy 
az uzsorás hajlamú vásárlóknak is
mételten elvegyék a kedvét a megen
gedett idő előtti vásárlásoktól.

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

— Léva és vidéke ism ertetése.
Több ízben hirt adtunk már arról, 
hogy a mull év őszén városunk veze
tő embereinek ajánlólevelével egy ki
adandó brosufához Lupfák Lajos bbá- 
nyai szerkesztő nagyobb mennyiségű 
hirdetést gyűjtött össze, amelyre ter
mészetesen előlegeket is szedett fel. 
Azóta sem Luplákról, sem a brosúrá
ról nem érkezett hir. A legutóbbi nyit- 
rai újságokból olvassuk, hogy Lupták 
ur ott is járt és onnét, valamint Nagy
szombatból is elvitt nagyobb mennyi
ségű hirdetést és előleget. A nyitrai 
és nagyszombati kereskedők most fel
jelentést tesznek Lupták ellen.

— 226 millió személyt szállított 
1935-ben a esi. államvasut és a hi
vatalos statisztikai kimutatás szerint 
ezek közül csak egyetlen személyt 
ért baleset.
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— Jóváhagyták a város 1956. évi 
költségvetését. Annak idején jelen
tettük, hogy a husiparosok a város 
1936. évi költségvetésé! a vágóhídi 
magas illetékek és magas költségve
tési tételek miatt megfelebbezték. Az 
Orsz. Hivatal a íelebbczést alaki okok 
miatt elutasította és ezzel egyúttal a 
város költségvetését jóváhagyta. A hús- 
iparosok a fellebbezésüket ugyanis a 
testületük nevében adták be, holott a 
törvény világosan előírja, hogy Ilyen 
esetekben csak választó vagy adófi
zető polgár fellebbezhet.

— Sikerült amatörfényképeket 
keresnek szlovenszkói propagan
dacélokra. A szlovenszkói idegen- 
forgalmi szövetség közli: Augusztus
ban a legjobb alkalom kínálkozik ha
tásos propagandaieivételek készítésé
re, amelyek értékes szolgálatot tesz
nek a szlovenszkói idegenforgalomnak. 
A szlovenszkói országos idegenforgal
mi szövetség felszólítja az amatőröket, 
hogy ilyen fényképfelvételeiket küld
jék be az idegenforgalmi szövetség 
címére: Pozsony, Savoy-szálló.

— Pénzbüntetésre Ítélték a gá
zoló lévai sotfőrt. Gondatlanságból 
okozott súlyos testi sértés vétségével 
vádolva állt Tóth Lajos, lévai soffőr a 
komáromi kerületi bíróság előtt. A 
vád az volt, hogy a tentnevezett a 
múlt év decemberében a lévai állo
másnál elgázolta Palkovits Pált, aki 
6 héten túl gyógyuló sérüléseket szen
vedett. A vádlott úgy adta elő a tör
ténteket, hogy ő a sötétség miatt nem 
láthatta a kaput nyitó Palkovitsot és 
igy a szenvedő, azáltal, hogy állva 
maradt a kapuban, maga idézte elő a 
balesetet. A tanuk ellene vallottak, a 
bíróság 300 korona fő- és 100 koro
na mellékbüntetést rótt ki a vádlottra. 
Az államügyész fellebbezett, az elitéit 
3 napi gondolkozási időt kért.

— Hideg telünk lesz. Egyelőre 
ugyan még izzadunk, a nap sugarai 
pokoli kedvteléssel égetik testünket, 
de Cassiope József francia tanár 
egyik előadásában már jelezte, hogy 
az 1936—37-iki télnél szigorúbb, hi
degebb e században még nem volt. 
A tudós tanár erre a következtetésre 
hosszas tanulmányai után jutott. Ezek 
eredményét „A nap és a hold befo
lyása a földre" clmü munkájában is
mertette. Ebben többek között azt ál
lítja, hogy a nap és a hold pályája 
háromszázhetvenkét időszakra osztható 
fel. Minden ilyen időszak mozzanatai 
ugyanazon sorrendben állandóan meg
ismétlődnek. Cassiope felkutatta az 
időjárásra vonatkozó legrégibb fel
jegyzéseket és igy megállapította, hogy 
jelenségei minden háromszázhetvenkét 
esztendőben visszatérnek. „Ha az em
ber azt akarja tudni — írja kimutatá
sokkal, táblázatokkal bővelkedő mun
kájában — hogy mi vár az emberi
ségre 1936-ban, vissza kell lapozni 
és felkutatni, mi volt 1564-ben. És rá 
fogunk jönni, hogy 1936-ban olyan 
kemény, kegyetlen telünk lesz, ami
lyen a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik. A hóviharok nemcsak nagyon 
hevesek, de igen gyakoriak lesznek. 
A rettenetes időjárás hetvennyolc na
pon át fog tartani. A legnagyobb hi
deg január 7-én köszönt be* *. Az idei 
nyarot illetően a tudós csak annyit 
mondott, hogy aki csak teheti, sza
badságát augusztus hónap második 
felében vegye ki,

— Adófizetők figyelmébe I Azon 
adófizetők, akiknek adóalapja nem 
haladja meg a 15.000 koronát, fizeté
si meghagyást küldjenek. Ezek a köz
ségi hivatalban, az előírási lajstrom
ban kitett jegyzékben lesznek értesít
ve úgy, mint a föld- és forgalmi 
adónéL

— Pénztári blokkok felülbélyeg
zése. A pénzügyminisztérium 80093 
36—V 16 szám alatt a következő ha
tározatot hozta : A kereskedelmi körök 
arra kérték az említett hivatalt, hogy 
engedélyezze a pénztári blokkok fel- 
használását, amíg a régi készletek 
tartanak és melyeknek bélyegmentes 
használatát az 1935 júl. 23-iki 52817/ 
1935—V/16 számú határozat alapján — 
amely a „Vestník min. financlí*-ban 
jelent meg — engedélyezze 1936 jú
nius 30-ig oly blokkok részére, me
lyeken a név nincs feltüntetve. Ezen 
bélyegmentes felhasználást az emliteti 
minisztérium 1937 február végéig en
gedélyezte.

ELVESZETT egy antik b ro ss
tű, ezüstbefoglalt gyémántkő
vel a Kálvin-udvar és a Már- 
tonffy-ucca eleje közt. Illő 
jutalom ellenében átadható 
szerkesztőségünkben.

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

japán s e l y e m  p i n c s i  jutányosán eladó. 
H á r o m s z o b á s  l a k á s  azonnal k i a d  ó. 
Üzlethelyiség kiadó Mártonfi u. 2. sz. házban.
Felvilágosítás az Izr. hitközség irodájában nyerhető.
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Két szobás lakást fürd6”°bb/rbi keresek g ' ^ triiW„ 
3 szobás lakás verandával kiadó. é89yea8ny°L%9bVb9y
torozott szoba kiadó — B A K E R -n én él, Magtárköz 2,______________________"

Családi ház a VII. uccában o l c s ó n  eladó.
Cimek a kiadóban, §tur utca 3. szám.

Véget ért az épitőmunkások sztrájkja
Két héttel ezelőtt — mint arról már 

hirt adtunk — az épitőmunkások be
szüntették a munkát. Magasabb óra
béreket követelnek. Az egyre emel
kedő élelmiszerárak mindinkáb nehe
zítik a megélhetést és a munkások 
az alacsony órabérek és a 40 órás 
munkahét alatt nem képesek a meg
élhetéshez szükséges összeget meg
keresni. Így a munkásság szempont
jából indokolt a magasabb bérköve
telés. Ezzel szemben a vállalkozók 
azt mondják, hogy ők már túllépték 
igy is a kollektív szerződésben meg
állapított béreket és újabb terheket 
nem vállalhatnak, mert hisz ők a mun
kákat az érvényben lévő kollektív

szerződés alapján kalkulálták és vál
lalták. A járási hivatalnál megindult 
közvetítő tárgyalások nem vezettek 
eredményre, mert a 20 filléres közve- 
titő ajánlatot egyik fél sem volt haj
landó elfogadni.

Egyelőre a munka áll. Léván az 
építési tevékenység a minimumra csök
kent, amennyiben csak egy-két vidéki 
vállalkozó munkásai dolgoznak.

Lapzártakor átfésültünk, hogy a 
hétfői tárgyalások eredményre ve
zettek. A munkásság bérkövete
lését a munkaadók teljesítették és 
kedden reggel újra megindult az 
építési tevékenység Léván.

Őís. jed. E 905/36
11.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany Uradovna vseobec- 
ného pénz. úst. v Bralislave 
proli povinnej strane pre 
3022 Ke a prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 7. augusla 1936 o 12.20 hód. 

odpol. budú v Leviciach, vo verejnej 
drazbe piedávané tieto veci:

36 sampanského, 60 Has. róz. vina, 
1 kuleckovi siói, 20 stőlov.

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

Okresny súd v Leviciach, odd. VI. 
dna 3. augusta 1936.

— Hirtelen halál. Bungyi András 
városi kézbesítő pénteken délután hir
telen rosszul lett. A kórházba szállí
tották, ahol súlyos bélcsavarodást ál
lapítottak meg, amelyen már műtéttel 
sem lehetett segíteni. A becsületes, 
szorgalmas, 56 éves városi alkalma
zottat nagy részvét mellett temették 
el vasárnap délután.

— Teke (kugli)-mérkőzés Léván.
Szépszámú és lelkes közönség előtt 
folyt le vasárnap d. u. 5 órai kezdet
tel az Iparos Olvasó Kör és a Ke
resztény Munkás Egylet közötti teke 
(kugli)-verseny, melyet az Olv. Kör 
csapata nyert meg. A játékosok közül 
Rom Gyulát, Kosa Sándort, Kosa Ist
vánt, Kmetyo Bélát, Bélik Lászlót kell 
kiemelni, akiket szép dobásaikért a 
nagyszámú közönség viharosan meg
tapsolt. A verseny ideális és élveze
tes szórakozást nyújtott a közönség
nek is. Reméljük, hogy az ilyen ver
senyeket a többi egyesületek is öröm
mel karolják fel, esetleg egy bajnoki 
mérkőzés keretében abba bekapcso
lódnak.

IllilIM

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

F e lv ilá g o s ítá s t ad:

Dr Slmek István
ügyvéd, L E V I C  E

— Véletlenül lúgkövet ivott. Hét
főn este az egyik lévai hentesüzlet
ben az öreganyjával betért bevásárol
ni egy 5—6 év körüli kislány. Az egyik 
óvatlan pillanatban a kislány a hentes
üzlet ablakában elhelyezett lúgkövet 
tartalmazó üvegből ivott. A gyermeket 
azonnal a kórházba szállították, ahol 
kezelés alá vették. Szerencsére súlyo
sabb következménye a dolognak nincs, 
a gyermeknek csak a száját égette 
össze a lúgkő.

— Mutatvány Korentsy Sándor 
megjelenendő második nótásköny- 
véből. Lapunk mai számában minden 
előfizetőnk Korentsy Sándor legújabb 
nótáját kapja, amely a Nótagyöngyök
III. füzetében jelent meg. Itt említjük 
meg, hogy Korentsy a múlt hónap 
folyamán ismét két kitüntetést kapott. 
A Zenealbum pályázatán: „Tudom, 
hogy az esküvődön . .  .* kezdetű nó
tája ezüstérmet, a Zeneszó nótapályá
zatán : „Haza vágyom a falumba . .  .* 
kezdetű nótája érdemlevelet nyert. Ne
vezett dalköltőnk kitüntetéseinek szá
ma ezzel tízre emelkedett. Értesülé
sünk szerint e hó végén tartja nóta
estjét a bratislavai rádióban.

— Jogtalanul használt rádiót — 
15 nap. Jogtalan rádiótartás vétségé
vel vádolva került a komáromi kerü
leti bíróság elé Palkovits Pál lévai 
lakos, akiről bebizonyosodott, hogy 3 
hónapon át volt orvhallgató. A vád
lott feledékenységével védekezett, a 
bíróság 15 napi feltétlen elzárásra 
Ítélte.

StuUU*, Jíntattág, Jíatál~
SZÜLETÉS : Kúdela István, Svcc Anna : fiú 

László; Boris László, Kúslyek M argit: fiú 
László ; Vank Jolán : leány Valéria ; Du
dás Péter, Kovács Verona; halvaszülelefl 
leány ; Blako Paula : leány Lívia ; Pod- 
skolka János, Gálik Mária : leány Anna ; 
Dubec Márton, Kondel Erzsébet: fiú Sán
dor ; Vinkovics Gyula, Grigár Margit: le
ány Éva Elvira Márta ; Bálint András, Pre- 
kale Júlia: leány Ottilia Jolánná; Vasaráb 
István, Hajdú M argit: fiú Béla István; Pe- 
richt Sándor, Dohány Gizella : leány Márta 
Margit; Záhorszky István, Koszorin Ilona: 
fiú István.

HÁZASSÁG : Rydl József r. kát., Baléi Ida 
Margit ág. h. ev.

HALÁL: Kuzmin János 28 év e s ; Erős Jenő 
8 év e s ; Molnár Katalin Judit 13 hónapos; 
Knapp Géza 54 éves; Pálenik Ignácné sz. 
Vigloszky Mária 60 év es; özv. Hrasko 
Józsefné sz. Krecter Anna 66 éves, Ga
lambos Jónás 75 éves; özv. Boronkai Bé- 
láné sz. Boronkai Antónia 24 éves; Bun
gyi András 56 év e s ; Zachariás Istvánná 
sz. Klikacs Anna 25 éves.

F elh ajtás: ló 832 drb, csikó 180. ökör 54, 
tinó 136, bika 43, birka 321, tehén 312, üsző 
198, borjú 60. Á felhajtás — az előző vá
sárokhoz képest — gyenge volt.
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