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SZÁM.

A századik

szám.
A lévai Újság századik szá
mát adjuk olvasóink kezébe. A
faradsággal megtett út, a jól
végzett munka felett érzett jo
gos megelégedettség arra kész
tet, hogy megálljunk, emlékez
zünk. Távol all tőlünk önmagunk
ünneplése, az öndicséret, azon
ban nem lesz érdektelen, ha
összegezzük,
felsorakoztatjuk
azokat a ma már megdőlt vá
dakat, kifogásokat, amelyeket
eddig lapunkkal kapcsolatban
hallottunk
Ki bujkál mögötte ?

Amikor lapunk 1934. decem
ber 5-én először jelent meg, bizalmatlansaggal fogadtak, mint
ahogy a kisvárosban minden
kezöemenyezest es újítást két
kedve szoktak fogadni. Egyes
urak, fejcsóválva kérdezték egy
mástól : mit akarnak ezek, ki
bujkál a lap mögött? A kávé
házi Konrádok gyorsan készen
voltak a kézlegyintő válasszal:
nem fontos, úgy sem lesz hoszszu életű, egy két szám, aztan
vége. Masok, a túl okosak így
vélekedtek: kormanylap, fizetett
újság, a kormány pénzé. Ma
már mindenki latja és tudja,
hogy az álproféták, a baljósok
tévedtek, mert elismert es köz
ismert tény, hogy megőriztük
függetlenségünket minden partbefolyással szemben és életké
pességünknek döntő bizonyítéka
eppen a mostani századik szám.
Az é le s hangot,

amely a Lévai Újságból kiérző
dik gyakran kifogásolták. Erre
a kővetkezőt válaszoljuk : tagad
hatatlan tény, hogy Lévan az
emberek, a közelet szereplői
évtizedek óta elszoktak a tár
gyilagos független kritikától, a
közérdek enyhe biralatat a házi
sajtó és a part orgánumok in
tézték el. A közigazgatás komoly
kritikája, nyilvános megvitatása
úgyszólván teljesen hiányzott.
Sógorság, komaság, pertú, ez
határozta meg gyakran valaki
nek értékét, jelentőségét a köz
életben és természetesen a párt
igazolvány ! Mindenkivel jóba
kell lenni, ez volt a vezérelv,
senkit sem bántani és ezzel
magyarázható, hogy a Lévai Új
ság kritikája élesnek látszik,
gyakran kegyetlennek. A valóság
azonban az, hogy ez a kritika
nem nélkülözi az objektivitást,
kerülni igyekszik minden sze*
mélyeskedést, minőig csak in
tézmények és intézkedések hi
báit állítottuk a világosság fé
nyébe.

1936.
A destrukció

olcso es ócska vadja alól mar
regen felmentett a közvélemény.
Az epitö munkának előfeltétele
a romok eltakarítása, a tunyasag
nem gyógyítható langyos vízzel.
A hatalommal szemben nekünk
csak az ervek, az írott betű es
a szavak ereje ailanak rendel
kezésünkre. Uem a mi hibánk,
hogy kévés dicsérni való akad
es számos esetben marasztaló
iteletet kellett hirdetni a hatalom
birtokosaival es végrehajtóival
szemben, de a vegeredmeny
mégis az, hogy előbb-utobb be
látták a hibákat, amelynek elkö
vetése alól senki sem mentes
es varosunk lakossága egyre
inkább meggyőződhetik arról,
hogy epito, aikcto, cselekvő
munkát végeztünk, iha mar a
hatóságok is bizalommal néznék
félénk, mert tudjak, hogy lapunk
hasabjai igaz ügy veoelnteben
ailanak. Az a szitok, amellyel
egyre kevesbedő számú ellen
ségünk ma meg megdobál, csak
az ó kezüket ptszkitja be.
Nem vallunk szint

kiáltják felénk a partok harsonasai Erre az a válaszunk, hogy
soha sem volt szándékunkban
a partlap szerepet betölteni. Eb
ből van eieg. Szellemi es anyagi
függetlensegunk számos tamaöas
kuttorrasa lett. A jobboldal azzal
vádol, hogy haladó szeleműek
vagyunk, a baloldal azzal, hogy
konzervativek. A keresztények
egy része azt mondja, hogy
„zsidoujsagVa zsidók kifogásol
ják, hogy nem foglalkozunk ér
dekeikkel. iovabb lehetne foly
tatni mindezt, de felesleges, mert
véleményünk az, hogy van egy
mértek, amely független a par
toktól es világnézeti színezéstől,
amely fölötte all mindennek, ez
pedig az összlakosság érdeke,
megelégeöettsege. A Lévai Új
ság csak egy erdeknek áll szol
gálatában, ez pedig a közérdek
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Okt. 28. ünneplése.
A Járási Közművelődési Testület, a
katonai helyőrséggel és az összes kultúr
egyesületekkel karöltve a Köztársaság fenn*
állásának 18. évfordulóját a következő
műsor szerint ünnepli meg: Okt. 27-én
lO 3 0 órakor a 3. kerékpáros zászlóalj
ünnepi akadémiája a városi szálló nagy*
termében.
2 0 órakor a városi szálló nagyterme*
ben ünnepi előadás.
1. ) Állami himnusz.
2. ) Bevezető : Mondja prof. J . Klucka.
3. ) A Slovenská Matica műkedvelőinek
előadása J . Stodola vígjátéka : Cigánéa.
21 órakor a 3. kér. pár zászlóalj ünnepi
takarodója.

11.30-12 3 0 óráig a tűzoltó egyesület
térzenéje a Köztársaság téren.
1 2 .3 0 órakor díjkiosztás a kerékpár*
verseny győzteseinek.

Az Osztrák*Magyar monarchia
bukásának, a Csehszlovák állam
megalakulásának évfordulóját Léva
város és környékének lakossága a
szokott keretek között ünnepli meg.
Az ünnepségen résztvesz a katona*
ságon kivül a polgári lakosság is,
nemzetiségre való tekintet nélkül.
Az állam alakulásának évfordulója
egyben a csehszlovákiai demokrá*
ciának ünnepe is, az alkotmányé,
mely egyenlő jogokat biztosit az or*
Okt 28--án 8 . 3 0 órakor ünnepi isten* szág minden lakosának. Reméljük,
tiszteletek a templomokban.
hogy a Köztársaság fennállásának
9 . 3 0 órakor ünnepi díszszemle, a 3. kér. 19*ik esztendeje a kisebbségi ma*
pár zászlóaj újoncainak eskütétele a gyarság helyzetének javulását hozza
Köztársaság téren.
magával, a gazdasági viszonyok ja*
U órakor. A 25 km. kerékpárverseny villását, az általános békét az em*
startja.
berek megértő együttélését.

Halottak napja.
A legszebb őszi ünnep. A z magunkbaszállés, a lelki etmélye *
élők elviszik kegyeletük szerény dés, a megindult tétek remegése
/elet j holtak hajlékába es meg- az az igazi kegyelet, am ellyel ha*
gyújtják lelkűkben az emlékezés h tta in k sírját feldíszítjük az őszi
mécsesét. A z őrök világosság bi * kopárságban. E z a legtöbb, amit
rodaImának előcsarnokában hal* nekik fö ld i életünkből adhatunk ,
vány gyertyafények imbolyognak , akar díszes kriptában nyugszanak,
kis tüzek égnek a hideg őszi éj* akár jeltelen sir alatt . V ándorok!
szakában, M ily e n szánalmasan H a visszatértek az örök béke kert*
szegény volna a m i kegyeletünk, jéböl, jusson eszetekbe és marad*
ha csak a virág és a gyertya földi jón emlékezetetekben, hogy az
értekét vinnők el szeretett, de vég* egy más melletti békés megférés
telenül távolra költözött véreink nemcsak a halottak privilégium é
és barátaink sirhantjára! D e a ^ } }dnem az élők vágyakozása i ^
megemlékezés külső jelein k iv ü l a

gyakran a pártatlan kritikát, amely pedig előfeltétele a fejlő
désnek, alfaja minden javításnak.
Minden intézkedés jó volt, min
sz ó m b a c vasárnap.
den műkedvelő elsőrangú, szó
Önző érdekek nélkül maradt a hírhedt lévai
AP °!'ó rn o z * * : E l r a b l á s a r í .
vezérelnek, vetették egyesek köztisztaság, senki sem törődött V E K A1A L. 1 t5$7.or?plők : Ouslav Fröh
szemünkre. Hogy miben áll ez ami mindenki ügye, közögy! nin
( Jhlud legnagyobb filmje.
az önzés, arra a gyorstalpaló csenek önző céljaink, szándékunk ( iyönyörű tr smészcffelvctclek melleit a
itélők adósak maradnak a vá ' a nívóemelés, a szociális haladás, meséje oly kitűnő helyzetkomikumokat te*
lasszal. Sokan nem tudják el-: az alkalmatlan egyének eltávolí remt, ho
vc^ kacagtató a film.
képzelni, nem akarjak elhinni, tása a közéletből, a közönség
^ ® X hangos híradó.
hogy a huszadik században is jogos igényeinek nyilvános megakadnak olyan ^bolondok*, akik targyalasa, követelése és megva ° r ,tnt mozgó : okt. 30*án és nov. Dén
önzetlenül dolgoznak a köz ér lósítása.
n agy filmdráma bemutató A P R Á G A I
Bátran és becsületesen
dekében, sőt hajlandók mellő
D IÁK. Főszereplők: Adolf Woflbrück,
zést vállalni az elvekért, ame küzdöttünk eddig is a korrupció # Dorottc \X ick, Theodor Loos. Vasárnap
lyeket ma már sokan szegre a protekció, a hozzá nem ért
d. u. 2 és 4 órakor népelőadás: KOLO*
akasztottak, eldobtak, mint a fe a bürokrácia, a bratyizás nv ^ho RADI S H E R IF F .
lesleges terhet. Mond meg az nosítása, jogos követelése i k fu.
Hétfő, kedd, s z e r d a .
igazat még ha be is törik a fe migálása, megcsonkítása c \kn. Ez
Orient
mozgó.
nov. 2. cs 3*án nagy
irányban
fogunk
küzd
fnj
a
jövő
jed, oly biztatás volt Léván, amely senkit sem serkentett, ösz ben is és ha kell mé ^ keményeb kalandor film INDIA M EGHÓDÍTÓ*
tökélt. Mézes-mázos szavak, jó ben. Bízunk a m e^c-rtésben, mun J A . Főszereplők; Rónáid Colman, Loindulatú el- vagy rosszindulatú kánk értékelésében, barátaink rette Yeung.
agyonhallgass,
vullveregctés, növekvő tábornak támogatásá Apolló m ozgó: nov. 4*én nagy film;
dicshimnuszok helyettesítették ban.
K A R A 1T A T P A P A .

LÉVAI ÚJSÁG

Elhalasztották a zselizi monstre pör tárgyalását.
Az egész Ciaramvölgycbcn nagy
érdeklődéssel tekintettek a nem min
dennapi arányú nagysallői por zsc*
lizi tárgyalása ele, amelynek idejét
lapunk régebbi számában közöltük.
A tárgyalást azonban a bíróság no*
vember írjére halasztotta, mert a

nagyszámú vádlott és tanú kér*
vénnyel fordult az irányban a biró*
Sághoz, hogy tekintettel az őszi sür
gős mezőgazdasági munkálatokra,
különösen a folyamatban levő szü
reti munkákra nem jelenhet meg a
tárgyaláson.

3 szobás lakás verandával kiadó Ugyano"

G yilkosság vagy véletlen szerencsétlenség ?
Borbola János almási lakos az félig a partmenti iszapban egy női
cli -lt hét elején jelentést tett a hullát talált. Luzsny azonnal jelen*
Csendőrségnek, hogy felesége Bor* lést tett a csendőröknek, akik a köz*
bola Anna lakásáról eltűnt. A je ség lakóinak segítségével megálla
lentés alapján a csendőrség azonnal pították, hogy a holttest az eltűnt
megindította a nyomozást, amely Borbolánéval azonos. A cscndőrnapokon keresztül nem vezetetett segi jelentésre a lévai járásbíróság
eredményre. A jelentéssel kapcso* elrendelte a hulla felboncolásáí an*
latban az a vélemény alakult ki, nak megállapítására, hogy nem letí*e
hogy a legnagyobb valószínűség bűntény áldozata Borboláné. A leg*
szerint a férj részes feleségének cl* alaposabb körültekintéssel vezetett
tűnésében, mert hosszabb idő óta orvosi vizsgálat kétségtelenül meg*
rossz családi életet éltek. Borboláné állapította, hogy az erőszakos ha*
53 éves, 15 évvel volt idősebb fér* Iáinak semilyen nyomai nem voltak
jénél és magában véve ez a nagy fölfedezhetek a holttesten és a leg*
korkülönbség is erősen befolyásolta nagyobb valószínűség szerint s z ív *
a férj és feleség egymáshoz való köl* szélhüdés ölte meg Borbolánét ak*
kor, amikor az a patakhoz vizet
csönös vonzalmát.
A hét utolsó napjaiban Luzsny ment inni. A hatóság a boncolás
Pál az almási erdőben egy kis pa* cs az orvosi szakvélemény alapján
tak partján bokrok között arccal a beszüntette a további vizsgálatot.
v íz
felé fordulva félig a vízben,
— Sarlach miatt két hétre bezár
ták a lévai zsidó iskolát. A zsidó

iskolában az elmúlt héten számo*
sabb sarlachos megbetegedés tör*
tént. A hatóság, hogy a további
megbetegedéseknek időben elejét
vegye f. hó 18*ától két hétre a ta*
nitást betiltotta. A sarlachos fertő*
zések megakadályozása az iskolás
gyerekek között igen nehéz, annál
inkább, mert a szülők még a teljes
gyógyulás előtt iskolába küldik gye*
rekeiket, akik már jól érzik ugyan
magukat, de a fertőző csirákat még
magukban hordják. A hatóság gyors
és erélyes intézkedését örömmel iid*
vözöljük.
— Halálos angyalcsinálás.

B. Zuzanna 3 7 éves bagonyai asz*
szony másállapotában terhétől meg*
akarván szabadulni tiltott műtéthez
folyamodott. Ez azonban rosszul
sikerült úgy, hogy az igénybe vett
orvosi segítség sem mentette meg.
(—) A házi gyógyszertárból nem
szabad hiányoznia az Alpa sósborszesznek, melyet használhatunk rosszullétnél,
fejfájásnál, kereszícsontfájdalmaknál és tes*
ti kimerülésnél. »Alpa« sósborszcsz tisz*
ta szeszből készül.
— Makabi teadéiutánja : A Maká*
bi tornaegylet f. hó 25* én d. u. 5 órai
kezdettel a Síránszky szálló éttermében
teadélutánt rendez.
— Halálos

baleset

az

erdőben

Tamás József, 46 éves pílai munkást f.
hó 13*án az erdőben halálos szerencsét*
lenség érte. Munkaközben hatalmas fa
ráesett és több töréssel, valamint agy*
rázkódással a lévai kórházba szállították,
ahol másnap kiszenvedett.
— Korentsy Sándor újabb

nótái

A Magyar Könyv— cs Lapkiadó Tár*
saság Bratislava kiadásában most jelent
meg Korentsy Sándornak, a jónevü le*
vai zeneköltőnek egy csárdása és egy
hallgatója (Szomszédasszony, én vagyok
a világ ura.) Mindkét dal fülbemászó cs
megérdemli a népszerűsítést. A tetszetős
kiállítású füzet minden könyvkereskedés*
ben kapható 1.80 Kc*ért.
— Rövidesen megkezdi működé
sét Léván is az árdrágítás elleni
bizottság. Az indokolatlan árdrágítások
^küzdésére a kormány rendeleté érteimé*

ben a járási hivatalok mellet bizottságo*
kai szerveznek. A lévai járási hivatal már
megtette az intézkedéseket cs felhívta az
egyes érdekelteket a tagok benevezésére,
akiknek névsorát az országos hivatalhoz
terjeszti fel, hogy az nevezze ki a bízott*
ság tagjait. Külön bizottságban foglalnak
helyet a termelők és külön másikban a
fogyasztók.
— Férfi hullát találtak a garamkovácsi kőbányában a munkások. A

hullán több zúzódás volt csa legnagyobb
valószínűség szerint szerencsétlenség ál*
dozata, amennyiben a jelek arra mutat*
naiv, hogy a bánya északi pereméről zu*
hant le. Személyazonosságát még nem
sikerült megállapítani, mert semmiféle Írást
nem találtak nála.
— Adózatlan bort mértek. (Zse*
lizről jelentik.) Az elmúlt heten tör*
tént Sáróban, hogy Kanozsai István
egy hordó adózatlan bort szállított
haza és azt egyik barátjával 5 ko*
rónájával mérette ki. Bár a kimérés
este titokban folyt, az rövidesen a
pénzügyőrség tudomására jutott, akik
az üres hordót meg is találták. Mi*
kor Kanozsai látta, hogy baj van,
sietve utólag befizette az adót, sőt
kisebb büntetési összeget is felaján*
lőtt, de ennek ellenére is megindult
ellene a kihágási eljárás.
— Súlyos szerencsétlenség tör*
tént c hó 16*án Nagvsáróban, ahol a
Franki uradalom szátógépjének kazánjá*
ból csavarlazulás következtében kiömlő
forró víz Gyügyi Sándor fűtőt súlyosan
leforrázta. Gyügyit nehéz égési sebeivel
beszállították a lévai kórházba.
— 5 0 0 korona jutalom. A szept.
6.-i lévai vásáron Kovács Kálmán kúra*
li lakos elvesztett 2 drb. csikó passzust,
egy három éves és egy két éves pejsző*
rü csikórór. A tulajdonos kéri a megta*
látót, hogy a passzusokat vagy küldje cl
postán a címére, vagy személyesen adja
át. 500 korona jutalomban részesül. Cim:
Kovács Kálmán, Kúrál.
— H alálos

szerencsétlenség

a

lévai közös kőbányában. Az elmúlt hét
folyamán a lévai közös kőbányában kő*
fejtés közben Smatlik Józsefre nagyobb
kőtömeg zuhant rá. Smatlik súlyos sérü*
léseket szenvedett, amelyekben vasárnap
délután belehalt.

Négyszobás lakás *•&*£!£! azonnal kiadó
Két szobás lakás mt''ahc8«kk'ei kerttel azonnal kiadó
Két szobás lakás,

belvárosban azonnal kiadó.

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

- S Z IE M E N S I S Z A R V A S *
M A R H A B E H O Z A T A L Svájc*
ból. A pozsonyi országos mező*
gazdasági egyesület tenyészállatok
behozatalát közvetíti a következő
feltételek mellett: Az előre haladott
állapotban lévő vemhes tehenek ára
a folyó évben 4200 Ke. A vem*
hes üsző ára 4000 Ke. A bikák
ára 9*12 hónapos korban 3 8 0 —
430 kg. súlyban 3800 Ke. 15*22
hónapos bikák ára 480 kg. élő*
súlyban és feljebb 3950 Ke. Az
árak darabonként, frankó, waggon
Dévényujfalu, vámmentesen és adó
mentesen értendők.
(— )

A divat

mindenkit

érdekel.

Kohn és Kovács divatáruháza ma már
elismerten vezet a divatban, választékban
és olcsóságban. Már most raktáron van*
nak az ősz és tél legszebb újdonságai.
Minden kötelezettség nélkül bemutatjuk
mindenkinek a legújabb színeket és uj*
szerű szövéseket. Eredeti angol és francia
újdonságok is nagy választékban. Felhív*
juk az igen tisztelt vásárló közönség fi*
gyeimét a világvárosok mintájára készült
,,Passage“ kirakatainkra, amelyekben ál*
landóan a legújabb lakberendezési kelmék
láthatók. Szőnyeggyári lerakat eredeti ára*
kon, Végül kérjük újra az igen tisztelt
vevőket az amúgy is dehonesztáló alku
mellőzesére, mert a l e g s z o l í d a b b a n
kalkulált árainkból semmiféle kedvezményt
nem adhatunk.

SPORT

♦

Döntetlent hozott az
L T E utolsó bajnoki
m érkőzése
Tornóci A F C -L T E 1:1
Az L T E Dubeccal a kapuban, Ku*
zsel kivételével teljes ifjúsági csatársorral
állt ki. A szokatlanul kisméretű pályán
nehezen talál önmagára a csapat és az
első félidőben csupán a közvetlenen vé*
delem hősies játékán törik meg az ellen*
fél minden támadása.
A második félidő is a hazai csapat
fölényét hozza, amit gólra váltanak. Az
L T E is jobban játszik és bár Kuzsel sé*
rült sikerül az egyenlítés. Gold bíró a
második félidőben kiengedte kezéből a
mérkőzést.
Az L T E legjobb része a védelmi trió
volt. Dubcc nagyon jól védett. Matulányi
hátvéd játéka az eszes Martinovics mellett
mérkőzésről*mérkőzésrc javul. A fedezett
sorban Horváth nagyot játszik, mig a
csatársor legjobbja Hengctner volt.
Az L T E az őszi forduló befejezése
után a bajnokság 2 helyén áll 11 pont*
tál, 20:f gólaránnyal.
*
* ¥
Kuzsel ÉSÉ-hcz való átigazolását visz*
szavonta és továbbra is az L T E színei*
ben fog küzdeni. (A Kuzsel ügyre annak

idején még visszatérünk. *szerk.)
*
¥ ¥

A derék déli kerület újabb kellemes
meglepetést szerzett vasárnap „kedvenc"
egyesületének, az LTE*nek. Gold bíró
csupán az esetben volt hajlandó a mérkő*
zést levezetni, ha az L T E azonnal kifi
zeti a kerületnél lévő 266 Ke tartozását.
(?) (A dologban az a legérdekesebb,
hogy a kerület illetve „a kér. előadó úr“
tartozik az egyesületnek kb. 800*900 Ke
val!)
Hiába volt minden tiltakozás, a biró a
kerülettől írásbeli megbízatást mutatott fel
és csupán Vas elnök személyes jótállása
mellett tekintett el az „adósság** levoná*
sától.
Hát ez újdonság! Egy egyesület, amely
nincs felfüggesztve, nem tartozik, sőt. . .
minden figyelmeztetés nélkül nem létező
adósságért önkényesen megtámadni I Hát
kedves déli kerület ezt még Texásban
sem csinálják, ez tovább nem mehet!
Elég volt! Az évadnak vége, tavasszal
lehet másutt is fotbalozni nem csak ebben
a (nekünk lévaiaknak) „barátságos**
déli kerületben.

M ak é b i t o r n a a k a d é m ié ja .
A Makábi íornaegylct e hó 25* én d.
e. 10 1|4 órai kezdettel nagy tornaaka*
démiát rendez az Orient mozgó nagy
termében. Az akadémián a nyugati ke*
rülct válogatott tornász csapata is bemu
tatkozik. Az ünnepi szónoklalot Dr.
Winterstein Béla a kiváló bánovcei szó*
fiók mondja magyar nyelven. D. u. 5
órakor teadélután a Stránskynál.

Születés, házasság, halál.
Születés: Viglasszky István, Horny
Mária : leány Mária, Peter Pál, Hege*
dűs Borbála : halvaszületett fiú, Brat*
kó János, Pokryvka Katalin : halva*
született fiú, Hornyiak József, Dúska
Margit: fiú József, Géza.
Házasság: Sikúr József, Jeszenszky
Margit r. k., Jancso László r. kát.,
Sebestyén Irén ref.
Halál : Bratko Pál 30 éves, Grünwald
Józsefné szül. Feldmann Rozália 80
éves, özv. Krekovics Józsefné sziil.
Keil Mária 81 éves, Szolárik János
63 éves, Drahos Pálné, szül. Mész.i*
ros Zsuzsanna 32 éves, Tamás Józst ’
46 éves, Rózsa Sándor 83 eves.

„LÉVAI Ú JS Á G ” gazdasági kulturális és kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. ST R A SSE R ELEMÉR - Felelős
szerkesztő cs kiadó: AKOCS ERNŐ dipl. agr
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3.
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48' —, félévre
2 4 ’ — , negyedévre 12'— Ké, egyes szám ára l*Ké
Három példány megtartása előfizetésnek számú
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. — A postabél) eg
használatát a brarislavai posta- és távirdaigazgatőság lévai feladóhelyei 109.976. V —1934 szám

alatt engedélyezte.

—
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A századik
szám.
A lévai Újság századik szá
mát adjuk olvasóink kezébe. A
faradsággal megtett út, a jól
végzett munka felett érzett jo
gos megelégedettség arra kész
tet, hogy megálljunk, emlékez
zünk. Távol all tőlünk önmagunk
ünneplése, az öndicséret, azon
ban nem lesz érdektelen, ha
összegezzük,
felsorakoztatjuk
azokat a ma már megdőlt vá
dakat, kifogásokat, amelyeket
eddig lapunkkal kapcsolatban
hallottunk
Ki bujkál mögötte ?

1936.
A destrukció

olcso es ócska vadja alól mar
regen telmentett a közvélemény.
Az epito munkának előfeltétele
a romok eltakarítása, a tunyasag
nem gyógyítható langyos vízzel.
A hatalommal szemben nekünk
csak az ervek, az írott betű es
a szavak ereje allanak rendel
kezésünkre. llem a mi hibánk,
hogy kévés dicsérni való akad
es számos esetben marasztaló
iteletet kellett hirdetni a hatalom
birtokosaival es végrehajtóival
szemben, de a vegeredmeny
mégis az, hogy előbb-utobb be
látták a hibákat, amelynek eikövetese alól senki sem mentes
es varosunk lakossága egyre
inkább meggyőződhetik arról,
hogy epitó, alkoto, cselekvő
munkát végeztünk, tlia mar a
hatóságok is bizalommal néznék
félénk, mert tudjak, hogy lapunk
hasabjai igaz ügy veoelmeben
allanak. Az a szitok, amellyel
egyre kevesbedő számú ellen
ségünk ma meg megdobál, csak
az ő kezüket piszkitja be.

Amikor lapunk 1934. decem
ber 5-én először jelent meg, bizalmatlansaggai fogadtak, mint
ahogy a kisvárosban minden
kezdemenyezest es újítást két
kedve szoktak fogadni. Egyes
urak, fejcsóválva kérdezték egy
mástól: mit akarnak ezek, ki
bujkál a lap mögött? A kávé
Nem vallunk színt
házi Konráöok gyorsan készen
kiáltják
felénk
a
partok harsovoltak a kézlegyintő válasszal:
nem fontos, úgy sem lesz hosz- nasai Erre az a válaszunk, hogy
szu életű, egy két szám, aztan soha sem volt szándékunkban
vége. Mások, a túl okosak így a partlap szerepet betölteni. Eb
vélekedtek: kormanylap, fizetett ből van eleg. Szellemi es anyagi
újság, a kormány pénzé. Ma függetlensegunk számos tamadas
már mindenki latja és tudja, kuttorrasa lett. A jobboldal azzal
hogy az álproféták, a baljósok vádol, hogy haladó szeíemüek
tévedtek, mert elismert es köz vagyunk, a baloldal azzal, hogy
ismert tény, hogy megőriztük konzervativek. A keresztények
függetlenségünket minden part egy része azt mondja, hogy
befolyással szemben és életké „zsidoujsag”,-a zsidók kifogásol
pességünknek döntő bizonyitéka ják, hogy nem foglalkozunk ér
eppen a mostani századik szám. dekeikkel. iovabb lehetne foly
tatni mindezt, de felesleges, mert
Az é le s hangot, véleményünk az, hogy van egy
amely a Lévai Újságból kiérző- mértek, amely független a par
dik gyakran kifogásoltak. Erre toktól es világnézeti szinezestől,
a következőt válaszoljuk : tagad amely fölötte all mindennek, ez
hatatlan tény, hogy Léván az pedig az összlakosság érdeke,
emberek, a közelet szereplői megelégedettsege. A Lévai Új
évtizedek óta elszoktak a tár ság csak egy erdeknek all szol
gyilagos független kritikától, a gálatában, ez pedig a közérdek
Önző érdekek
közérdek enyhe biralatat a házi
sajtó és a part orgánumok in vezérelnek, vetették egyesek
tézték el. A közigazgatás komoly szemünkre. Hogy miben áll ez
kritikája, nyilvános megvitatása az önzés, arra a gyorstalpaló
úgyszólván teljesen hiányzott. itélők adósak maradnak a vá
Sógorság, komaság, pertu, ez lasszal. Sokan nem tudják el
határozta meg gyakran valaki képzelni, nem akarjak elhinni,
nek értékét, jelentőségét a köz hogy a huszadik században is
életben és természetesen a párt akadnak olyan »bolondok«, akik
igazolvány! Mindenkivel jóba önzetlenül dolgoznak a köz ér
kell lenni, ez volt a vezérelv, dekében, sőt hajlandók mellő
senkit sem bántani és ezzel zést vállalni az elvekért, ame
magyarázható, hogy a Lévai Új lyeket ma már sokan szegre
ság kritikája élesnek látszik, akasztottak, eldobtak, mint a fe
gyakran kegyetlennek. A valóság lesleges terhet. Mond meg az
azonban az, hogy ez a kritika igazat még ha be is törik a fe
nem nélkülözi az objektivitást, jed, oly biztatás volt Léván, akerülni igyekszik minden sze* mely senkit sem serkentett, ösz
mélyeskedést, mindig csak in tökélt. Mézes-mázos szavak, jó
tézmények és intézkedések hi indulatú el- vagy rosszindulatú
vnllveregctés,
báit állítottuk a világosság fé agyonhallgatás,
dicshimnuszok helyettesítették
nyébe.

O K T Ó B E R SZERD A .
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Okt. 28. ünneplése.
A Járási Közművelődési Testület, a
katonai helyőrséggel és az összes kultúr
egyesületekkel karöltve a Köztársaság fenn*
állásának 18. évfordulóját a következő
műsor szerint ünnepli meg: Okt. 27-ón
10 3 0 órakor a 3. kerékpáros zászlóalj
ünnepi akadémiája a városi szálló nagy*
termében.
2 0 órakor a városi szálló nagyterme*
ben ünnepi előadás.
1. ) Állami himnusz.
2. ) Bevezető: Mondja prof. J. Kluéka.
3. ) A Slovenská Matica műkedvelőinek
előadása J . Stodola vígjátéka : Cigánéa.
21 órakor a 3. kér. pár zászlóalj ünnepi
takarodója.

11.30-12 3 0 óráig a tűzoltó egyesület
térzenéje a Köztársaság téren.
1 2 .3 0 órakor díjkiosztás a kerékpár*
verseny győzteseinek.

Az Osztrák*Magyar monarchia
bukásának, a Csehszlovák állam
megalakulásának évfordulóját Léva
város és környékének lakossága a
szokott keretek között ünnepli meg.
Az ünnepségen résztvesz a katona*”
ságon kívül a polgári lakosság is,
nemzetiségre való tekintet nélkül.
Az állam alakulásának évfordulója
egyben a csehszlovákiai demokrá*
ciának ünnepe is, az alkotmányé,
mely egyenlő jogokat biztosit az or*
Okt. 28^án 8 3 0 órakor ünnepi isten* szág minden lakosának. Reméljük,
tiszteletek a templomokban.
hogy a Köztársaság fennállásának
9 . 3 0 órakor ünnepi díszszemle, a 3. kér. 19*ik esztendeje a kisebbségi ma*
pár zászlóaj újoncainak eskütétele a gyarság helyzetének javulását hozza
Köztársaság téren.
magával, a gazdasági viszonyok ja*
11 órakor. A 25 km. kerékpárverseny vulását, az általános békét az em*
startja.
berek megértéi együttélését.

Halottak napja.
A legszebb őszi ünnep. A z
elek elviszik kegyeletük szerény
jelét a holtak hajlékába és meg
gy ujtják lelkűkben az emlékezés
mécsesét. A z örök világosság bi*
roclalmának előcsarnokában hal*
vány gyertyafények imbolyognak,
kis tüzek égnek a hideg őszi éj*
szakában, Flilyen szánalmasan
szegény volna a mi kegyeletünk,
ha csak a virág és a gyertya földi
értékét vinnék el szeretett, de vég
telenül távolra költözött vereink

magunkbaszállás, a lelki elmélye*
dés, a megindult lélek remegése
az az igazi kegyelet, amellyel ha*
lottaink sírját feldíszítjük az őszi
kopárságban. Ez a legtöbb, amit
nekik földi életünkből adhatunk,
akár díszes kriptában nyugszanak,
akár jeltelen sir alatt. Vándorok!
Ha visszatértek az örök béke kert*
jébol, /üssön eszetekbe és marad*
jón emlékezetetekben, hogy az
egymás melletti békés megtérés
nemcsak a halottak privilégiumé
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C sü tö rt
pén tek,
szó m b a c vasárnap.
A.P°!‘Ó ™ °2« ó ; r E L R A B L Á S A R í*
ILK Á RÓ L,
ószereplők : GustavFrőh
^
„ d ( Jhlud legnagyobb filmje.
Gyönyörű ^ jrrncSzctfelvctclek mellen a
meséje oly kjtyn<
5helyzetkomikumokat te*
remi, ho
végjg kacagtató a film.
^ ® X hangos híradó.
° r .int mozgó : okt. 30*án cs nov. l*cn
n agy filmdráma bemutató A P R Á G A I
DIÁK. Főszereplők: Adolf Woflbrück,
Dorottc Wick, Theoder Loos. Vasárnap
d. u. 2 és 4 órakor népelőadás: KO LO *
RA D I S H E R IF F .

Hétfő, kedd, s z e r d a .
Orient mozgó. nov. 2. cs 3*án nagy
kalandor film INDIA M EGHÓDÍTÓ*
J A . Főszereplők : Rónáid Colman, Lorette Young.
Apolló m ozgó: nov. 4*én nagy film;

KARAFIÁT PAPA.

LÉVAI ÚJSÁG

Nincs önálló gondolata a
város vezetőségének. . .
Ünnepélyes hangulatban szavazták
meg Léva 1937 évi költségvetését.
A megértésnek, a közös együttműkö*
dés szükségességének olyan tanúbizony
ságát adta a város képviselőtestülete a
költségvetés tárgyalásánál, amely példa*
képen szolgálhat a város minden lakosá*
nak. Az a nyugodt hangulat, azok a ko*
moly szavak, objektív kritikák, amelyek
elhangzottak a közgyűlésen, remélhetőleg
maradandó nyomot hagynak a város ve*
zetőségében is. Tanulságképcn szolgálhat
a város vezetőségének, hogy a nyugodt,
higgadt atmoszféra mindig közelebb hozza
a pártokat egymáshoz a város érdekében,
mint az ideges, kapkodó türelmetlenség.
Költségvetés.
Illetőségi és állampolgársági ügyek el
intézése után az egy es iskolák költségve*
íési tételeit hagyta jóvá a közgyűlés. Majd
Verő főszámvevő terjesztette be terjedd*
mes indokolással Léva város 1937 évi
költségvetését, amelyet lapunk előző szá
maiban már részben ismertettünk.
D icsérő szavak.
Boros Béla h. városbiró az egyesült
pártok nevében elsőnek jelentkezett szó*
lásra. Természetesen, mint városbiró csak
dicsérően nyilatkozhatott arról a költség*
vetésről, amelynek összeállításában neki
is tevékeny része volt. ígéretekben bő*
velkedő és többször közderültséget keltő
beszédjében. Mindazon kérdéseket, főiem*
litette, amelyeket az utóbbi időben a la
pok és a város lakossága már tárgyaltak.
Az egységre, az összefogásra a közös*
munkára kérte a képviselőtestületet és köz*
ben több életrevaló javaslatot is említett,
amit csodálkozással és meglepetéssel hall
gattunk azért, mert mint városbiró, —
kinek a város ügyeinek irányításában való
közvetlen, hatékony befolyása ismeretes,
— ne écákat adjon, hanem kidolgozott
javaslatokat hozzon a közgyűlés elé. Für*
csa dolog az is, hogy az egyik városbíró
dicsérgcíi a másikat . . .
Baloldal feltételei.
W eisz Jakab kifogásolja azt, hogy
a város vezetősége még ilyen alkalomra
sem gondoskodik megfelelő teremről,
amikor általános érdekű és nagy horde*
/ejű tárgy van napirenden. Szemére veti
a wVcpv’isclöíesfülcti tagoknak, hogy sem
a tan '*csi ülésekre, sem a bizottságokba
a bal v
kivételével, amelynek tagjai
muniícft, \ nem járnak el rendesen. Fi*

Z Z Z í

» * « * . %

.

költségvetés ó ^^állításánál túlzásokba ne
essen és sosem lévcsszc SZGm elől a vá*
ros lakosságának
teherbíró képességét,
hogy úgy ne járjo
Érsekújvár,
ahol a 350o|o*os póta, * után az országos
hivatal ma már 400o o*c ^ kivin. Sürgeti
j beigért közmunkák mint * dobhi meg

kezdését, majd a költségvetés egyes tété*
leire kér részletes felvilágosításokat. Be*
jelenti, hogy a baloldali pártok csak ab*
bán az esetben hajlandók a költségvetést
megszavazni, ha a város vezetősége a
városnál alkalmazott munkások bérét 30
o o-kal felemeli, ha a munkáslakások még
193í*ben tető alá kerülnek, ha a perifé*
riákon az utakat járhatóvá teszik és a vá*
ros külsőrészein a közvilágítást megjavítják.
A piaci rend szabályzása.
Szokol Béla felhívja a város vezető
ségének figyelmét az elavult piaci szabály*
rendeletre, amely ma teljesen megbénítja
a város forgalmát. A vidéken ez évben

nagy gyümölcs termés volt, amelynek tér*
mészefes értékesítési központja Léva lenne
azonban éppen a szabályrendelet miatt a
városban csak a silány, romlott, hullott,
értéktelen gyümölcs kerül be, de ugyan
akkor a vidékről naponta 10— 12 teher*
autó kifogástalan, príma gyümölcsöt szál*
lítanak el az ország különböző vidékeire.
Nincs külső támogatás.
Dr. F is ch e r: a képviselőtestület min*
den tagjának közös kívánsága az, hogy
tiszta, egészséges városban megelégedet
ten, boldogan éljen. Ennek azonban elő*
feltétele az, hogy a város életét bcfolvá*
soló komponensek teljes összhangban mű
ködjenek. Ezek a komponensek az állam*
hatalom képviselői a város természetes
helyzete, a város lakói és a város vezc*
tősége.
A város és annak lakossága teljes lo*
jalitással viseltetik az állammal szemben,
mindenkor telje siti a kötelességét cs még
is azt kell tapasztalnunk, hogy nincs meg
városunkkal szemben a kellő megértés.
Pl. a munkakölcsönbcl, amelyre Léván
több mint 2000.000 Kc*t jegyeztek el*
enyészően csekély összeget kaptunk.
A vasút hatalmas személy és teher*
forgalmat bonyolít le, a pályaudvara mégis
olyan, mint bármely falusi pályaudvar.
A vasúthoz vezető út a lehető legrosszabb
állapotban van és szemben a régi tűtő*
házzal, minden törvényes intézkedési elő*
írás dacára, hatalmas szemétdomb ékte*
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lenkedik, ncm is beszélve az állandó to*
látásról, amely a forgalmat erősen gátolja.
Dacára annak, hogy a posta Léván
hatalmas levél, csomag, pénz és telefon
forgalmot bonyolít le, súlyos követkéz*
menyekkel sőt károsodással jár a város
lakosságára, hogy vannak időpontok, a*
mikor szinte lehetetlenség az egyes posta*
ablakokhoz jutni, mégis a postaigazgató,
ság ncm iparkodik az uj postaépület meg*
építésével.
Közismert az a tarthatatlan állapot, amcly a bíróság három, sőt négy helyen
való elhelyezésével jár és mégis azt lát
juk, hogy dacára annak, hogy rcndelke*
zésre áll a terület, meg vannak a tervek,
sőt a pénz is, a bíróság épületének fel*
építése mégis késik. De ugyan így van
az uj kaszárnya építése is, amelyet is
mételten elhalasztottak.
Ma már nincs város Szlovenszkón, sőt
község is alig van, ahol nem állana ál
lami iskola az elemi oktatás részére és
nálunk ez a kérdés a sok intervenciók
dacára is megoldatlan és kilátástalan.
Nincs városi mentalitás.
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy
városunkat a legnagyobb mellőzésben ré*
szesítik az állami intézmények és váró*
sunk semminemű külső támogatásban
nem részesül. De az a közöny, amelyet
a város lakossága részéről a közügyek
iránt tapasztalhatunk példanélkül álló és
hihetetlen. A vidékről, a faluról bekerült
népelem nem tud a városi életben elhe*
lyezkedni, ncm tud városi mentalitást fel*
venni.
Egyetlen cgv szerencsés komponense
van városunk életének és a város ked*
vező fekvése. Egy nagy gabonatermelő
vidéken fekszik Léva, amely körülményt
értékesíteni és kihasználni szükséges lenne.

rém hiányát teszi szóvá. Dóka a kis
gazdák érdekében beszél és különösen
kiemeli, hogy a mezei dülőutak járhatat
lan állapotban vannak és ezzel senki sem
törődik. Gáspár sürgeti a város külső
részein a közvilágítás rendezését, a mun*
kásházak mielőbbi felépítését és a mun
kabérek felemelését. Kosztolányi a költ
ségvetés egyes tételeire kér fölvilágosílást.
Válaszol a városbiró.
Antal városbiró meghatódott Szavakkal
mond köszönetét a képviselőtestület tag
jainak. Elismeri, hogy a költségvetésnek
vannak hibái, elismeri azt is, hogy ezer
nyi megoldatlan probléma maradt, de fi
gyelembe kell venni azt, hogy a V. V.
keze is meg van kötve.
A felszólalóknak adott kimerítő és őszin*
te válasz után a városbiró azonnal a kép
viselőtestület elé terjesztette a baloldali
partok kívánságát, amely a munkások
30o!o*os béremelésére vonatkozott.
Miután a képviselőtestület a költség*
vetést a késő éjjeli órákban egyhangúlag
megszavazta, a többi tárgyponí letárgya*
lását más alkalomra halasztották.
( - ) Műfogak, fogtöm ések, arany,
platina és „Wipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid
árak mellett készülnek B A Z L IK állam,
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpcsi*ucca g
szám.

jfthogy én látom ...

nehezen in dul meg az őszi kultúr*
élet úgy L éván, m int a vidéken.
A z obi igát teákon k ív ü l eddig más
rendezésről alig hallani és nincs
tudomásunk arról sem, hogy va*
lam i készülőben lenne. Városunk
A vezetőségnek
nagy számú egyesülete még m in*
nincsenek iniciativái.
dég alussza nyári álmát, nincsen
Nins hiba abban, hogy a város veze*
tősége a napi ügyeket ncm intézi, nincs előkészített, megtervezett program,
hiba abban sem, hogy a fölvetődő prob* pedig sok lenne a tenni való.
lémákat nem iparkodik keresztülvinni és Reméljük a Járási Közművelődési
megoldani, de igenis nagy hiba az, hogy
Testület előadásai ezidén is meg*
a város vezetőségének egyátalán
valósulnak és pedig nemcsak Le*
nincs iniciatívája, önálló gondola
ta, kezdeményező e re je , sem kul* ván, hanem a zselizi járásban is.
íurális, sem gazdasági, sem egészségügyi A S z M K E *n e k volna kötelessége
téren. Pl. más városokban iparkodnak is* a magyar nyelvkurzus megrende*
kólákat öszpontositani. Mi egy gabona* zése, amelyre számos érdeklődő
termelő vidék központjában vagyunk és jelentkezne. A
K atolikus*kör, a
nincs gazdasági iskolánk, ahol a környék
K ereszt ény *m unkásegylet mű ked*
lakosságát a gazdasági ismeretekre nevel*
nénk és azon keresztül a termelést irányi* velő gárdája tartalmas és értékes
tanánk. De nincs kezdeményező lépés a színdarabok előadásával fokozhat*
'■ karácsony
gazdasági téren sem, amely az idegen ná eddigi sikereit.
forgalmat emelné és a vidék lakosságát a előtt rendelkezésére álló idő már
városba hozná, szorosan a városhoz köt* elég rövid, néhány hét, a késle*
né. Nem rendezünk pl. kiállításokat. Ad
kedésre nincs idő. A Szikra, a
dig amig más városok hatalmas összege*
Munkásakadémia,
intenzív mű*
geket költenek kiállítások és egyéb Össze*
jövetelek rendezésére, az idegen forgalom* ködést ígértek, őszi és téli prog*
nak az emelésére, Léva úgyszólván ilyes* ram juk azonban még nem lett
mire semmit sem ad. Jellemző, hogy az közölve a nyilvánossággal. Sürgős
egészségügyi szempontból olyan fontos szükség van a nívós, ismeretter*
uszoda és strand megépítése is halasztást
jesztő előadásokra, neve/őhatásu
szenved. A város lakosságának az a ré*
tege, amelynek érdekében a vezetőség színdarabokra, mert nem marad*
tevékenyen dolgozik mindenkor kész ne* hatunk el a világ fejlődésétől. R e*
héz és felelősségteljes munkát támogatni. m éljük , ezidén nem lesz o ly bö
A többi hozzászólás. aratása az operetteknek, m in t ta*
Klein Ármin kívánja a villanyárak mié* valy volt, kultúréletünk elm élyül ,
lobbi leszállítását, helyesli a városgazdái gyarapodni fog nívóban és tart a*
állás betöltését és helyteleníti, hogy több
lomban. A város és a falu ku l*
olyan fontos tétel van éveken keresztül a
rendkívüli költségvetésben, amelyeknek ke túrcseréjéröl szintén nem történt
resztülvitele ma már elodázhatatlan szük eddig gondoskodás, legutóbb kö*
ség. Kovács Gyula kívánja a Posta és a zölt felhívásunk eddig eredmény*
Simor ucca kikövezését, C sern icsek az télén maradt. A k in e k a kultúraügy
ujjonnan épült főútnak a teherforgalomtól lelkismereti kérdés, meg ke ll hogy
való mentesítését. Bartys a közbiztonság
tegye kötelességét és aki dacára
és közvilágítás hiányosságait teszi szóvá,
kívánja, hogy a helypénz szedésnél, va* annak, hogy vezetöhelyet tölt be,
lamint a vágóhídon is mielőbb rendet te* de munkakedve nincs, vallja be
remtsenek. Pásztor a városi alkalmazót* nyíltan és álljon félre.
laknak a ruházatát és a városi olvasó te*
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Olcsósági hullám !
Női é s férfi s z ö v e t e k , s e .y m e k é s
b á r s o n y o k m e le g p o n g y o la k elm ék
e lő n y ö s v é te l fo ly tá n n a g y o n
o lc s ó
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már csak azért is R ád io n t használna,
mert gyorsan és olcsón mos. Ha ezt a
férfiak is tudják, mennyivel inkább a házi
asszonyok, akik minden fillérrel számot
vetnek és éppen azért Radiont használnak,
mely egyedül végzi el az egész mosást.

szö v etárú h ázában

G yári lerakat szőnyegekben
S z ig o rú a n

s z a b o tt

á r.-re n d s z e r!

Ú jab b adományok a múzeumnak.
A lelkes kultur barátok önzetlenül aján*
dekozzák emlékeiket a városi múzeumnak,
ahol évről*évre nagyobb anyag halmozó*
dik fel rendezetlenül. Már említést tettünk
arról, hogy a város maga tiltotta le a
múzeumi anyag elrendezését a Nécscy*
hagyaték körül megindult por miatt. Hz
a pör azonban már idestova másfél éve
hogy befejeződött, de a bíróság itéiete
még ma sincs végrehajtva. A lassú vá*
rosi administráció, amely milliós költsé*
gcket emészt fel, nem ér rá annak vég
rehajtására.
Az utóbbi időben több értékes cm*
lékkel keresték fel a múzeumot. Ezek
csekély költséggel mind szaporíthatták
volna a múzeum állományát, de dacára
annak, hogy ilyen célokra a városi költ*
ségvetésben 1000 Ké van felvéve, a pénz
rendesen, legalább eddig, mindig másra
fogyott el, a múzeumnak nem jut.
Újabban P oxer Pál 1 bányász altiszt;
kardot, amely Újbányáról származik, vala*
mint 1 orosz „nagajka" korbácsot, 1 orosz
gyalogsági fegyver závárzatát, 1 orosz
szuronyt a világháborúból, 1 hajitó bu*
zogányt Kitícnbergcr Kálmán keletafrikai
Htjából adományozott a múzeumnak. —

Szildssy Dezső 1 vaspatkót a török idők*
bői, mely a csatorna V - * - ki ' <riilt
felszínre, Baker Árpáuné 5 dib. magyar
papírpénzt 1920*23*ból, 2 drb. osztrák
szükségpénzt 1920*ból, 5 drb. orosz
Kolcsak bankót 1918*20*ból, T drb. regi
orosz cári pénzt. — Ilopfner Nándor
„Az aradi vértanuk". Torma János fest*
ményét díszes keretben.— Kürti Ervin
3 drb. régebbi magyar sorsjegyet. — Klesz*
ner P ál 1 drb. keleti (török, vagy kínai)
rézpénzt.— Loserth M. L. régebbi ma*
gyár és francia (1906) pénzt.— József*
e s e k ( J é z j 1 drb. vas kezimérleget (de*
cimál).— Bacsd Beid 1 drb. súlyt (font)
1 erősen rongálódott képet 1848*49*ből
,,Puszták fiai". — Sárhegyi Já n o s egy
levelet, amelyet a szecsődi templom ügye*
ben 1T88. április l8*án intéztek az Hs*
íerházyak a lévai urad. inspekíoráíusához.
Jávorkd István 1 drb. magyar és 1 olasz
pénzt. (1886) — Andrássi Nándor I drb.
diszfaragásu szivaríarfc fadobozt, amelyet
a XV1I1 században idegen kaionák hagy*
tak Bakabányán, 1 drb. ezüstözotí kopantet.
Az anyag szaporodik, de vájjon mikor
teljesítheti kultur hivatását, mikor kerülhet
a közönség elé ?

Pőstyéni képzőművészek a komáromi Jókai
szoborra országos pályásaik írását óhajtják.
A komáromi Jókai emlékmű felállítása
mindinkább a megvalósítás felé közeleg,
úgyhogy a szoborbizottságnak clőbb*utóbb
dönteni kell majd a végleges megbízás
felett.
Pőstyéni képzőművészek véleménye
szerint a leghelyesebb volna, ha a szó*
borbizottság nyilvános pályázd tót irna ki,
minthogy a halhatatlan iró szobrát min*
den tekintetben nevéhez méltóan kell ki*
fejezésre juttatni.
Köztudomású, hogy a szobor felállí
tásához szükséges összeg fillérekből lesz
összegyűjtve, ezért a pályázatot akként
kellene kiírni, hogy a szlovcnszkói képző*

művészek (építészek, szobrászok) dijtalanul vegyenek részt a pályázaton és a
legjobbnak talált nüi szerzője kjpjon
végleges megbízást az érc szobor elké*
szítésére. Természetesen a zsűri a cschszovákiai
képzőművészek
egyesületé*
nek 1—2 tagjából és a szoborbizottság*
ból alakulna.
Tekintve a nemes célt, itteni művész*
körökben meg vannak győződve, hegy
a szlovcnszkói művészek eleget tennének
egy ilyen irányú felhívásnak, már csak
azért is, hogy a nagyszabású emlékmű
az összes kivánalmaknak megfelelhes*
scn.
Ci. G.

Bazaltoid - járdalap az
ideális járdaburkolat
Nagyméretű, könnyen, tisztán tartható,
végtelen tartósságú.
gyártja :

In g . H o c h b e r g e r S á n d o r

beton érúgyára
L E V I C E - L É V A , Kálnai-u 4 3 .

M agyar nyelvtanfolyamot.
Az elmúlt hét folyamin egy nem
magyar nyelvű köztisztviselő lato*
gaíta meg a Városi Magyar Köz*
könyvtárt. Az illető úr azzal a ké*
réssel fordult a könyvtároshoz, hogy
egy rendszeres magyar nyelvtanra
lenne szükségé, mert meglehetős jól
beszéli ugyan a magyar nyelvet, de
sajnos a helyesírást nem tudja. Mint*
hogy Léván erre semilyen alkalom
nem adódik, magán úton szeretné
azt elsajátítani.
Nem az első ez a jellemző eset,
hogy a magyar vidékre került koz*
tisztviselők tökéletesíteni kívánják
magukat a magyar nyelvben és fő*
lég a magyar helyesírásban. Már
azelőtt is többen fordultak hozzánk
azzal a kéréssel, hogy ilyen nyelv*

H Í R E K
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— Házasság. Lévai földink Dr. Pa*
lika Jenő budapc ti fővárosi tisztviselő
október lT*én házasságot kötött Orczy
Ilus okleveles tanítónővel Budapesten.
Állampapírok kicserélése. Az
1936. évi május hó 15*cn keltés a törv.
és rend. gyűjt, megjelent 128. sz. törvény
elrendelte az egyes állampapíroknak uni*
fikádós kölcsönre való becserélését. A
papirok kicserélésével a konzorc, bankin*
fezetek és azok fiakjai bízattak meg, a*
melyek a kicserélését 193T. év május hó
3l*ig tartoznak keresztül vinni. Ezen tér*
minus után a papírokat kizárólag az állam*
kölcsönök központi igazgatósága Prágában
fogja majd kicserélni. A kicserélés igény*
lésével egyidejűleg a kicserélendő érték*
papírok összes szelvényeikkel adandók át.
Az unifikációs kölcsön négyféle kamato*
zású 500, 1000, 5000, 10000 és 50000
Ke címletekben kerül kibocsátásra és pe*
dig 1.) 4Va^o*os töri. unufik. kölcsön.
2 ) 3 3/4° o*os töri. unifik. kölcsön. 3.)
3°/o-os töri. unifik. kölcsön. 4.) 3<>/o*os
nem tori. unifik. járulék alakjában. Az
állampapírok közül nem esnek kicserélés
alá a következő állampapírok: 3^/o*os
hadikölcsön kártalanítási kötvény. 3ö o*os
hadiszállítások kártalanít, kötvény. 3 V*
o/o*es u. n. IV. államkölcsön. 3 V*°/o*os
kártalanítási járadék és az állami építő
sorsjegyek. Bővebb felvilágosítást készség*
gél megad a helybeli Slovenská Banka
fiókintézetc.

Hirdessen a „Lévai Újságában,

kurzust rendezzünk. M nem <iván*
tünk elébe vágni náh nknál fiivá*
tottabb szerveknek, air :lyek, :k kö*
telcsségük lenne az, b >gy n* mesak
a más nemzetiségűek, de a nagyar
ifjúság továbbképzésér .1 is p mdoskodjanak. Szomorúan áüapitji k meg,
hogy ilyen kétnyelvű vá osban,
mint Léva, ahol rend sen az isko*
Iákat is két nyelven * égzi az ifjú*
ság, egyre több és tö. -b az Dknak a
száma, akik a magya hc’vcsirás*
bán, dacára magyar nyai velvük*
nek tájékozatlanok. L ultÚ! missziót
teljesít az a szerv, vagy egyesület,
amely időt és fáradságot 1em ki*
mélve a legrövidebb idő belül
megszervezi és megret dezi az első
magyar nyclvtanfolyan ot.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a n r a
É D E R K Á L M Á N kon :es sío n á lt v illa n y - é s v íz v e z e é k s z e 
relő v á lla la ta ju tá n y c s a i készít
M o to r o k a t ]y é ri á r o n
s z á llít.

L e v ic e S z e p e s s i .icca 2 0
— Uj tüzoltófecsken Őt vásárolt
a város. A város a régi ne or öntöző
kocsi kímélésére és eseti* gr helyette*
sitésére egy kisebb közör séj;es falusi
fecskendőt vásárolt, amelye <sütörtökön
ebéd után a helyettes váró bí, á, a városi
titkár és főszámvevő jelenlété! en próbál*
fák ki a Vörösökör melle* i tőzolíók
Lehotzky főparancsnok vertesével. A
fecskendő kitünően műkő íő t és a vá
ros vezetősége boldog, h »g / ilyen jó
üzletet csinált. Ne vegyél- ossz né
ven ha mi már most azt kérdezzük,
mikor adják el ? Mert nel .v, on tudjuk
elképzelni, hogy mire akarj ik ezt a
fecskendőt Léván használni

jfi lévai enlesed
és mészárosod
értesítik ci n.
kösonsccjct,
1-tóf

írsúr-fo
fioi] ■i

oasdimap

hód.

fefjes

munkassiinotet fúr anak-

LÉ r*AI UJSÁO

— Házasság. Székely Dezső nlsósze'
csci cf. lelkész 2 7 *én kedden délután
tarlót j esküvőjét Soóky Juliival a ke*
maró m rcf. templomban.
— Házasság. Gaál Tibor oki. cpítcszrrfrnök, földink, Gaál Dániel nyug.
jegyz fia f. hó 24-én tartotta esküvőjét
Buda pesten Kovács Augusztával a F a '
són r;;. templomban.
— Eljegyzés. Rajecky Mária az adó'
hivatal tisztviselőnője és Kácser József
adéhiv atalnok f. hó 25-én tartották eljegy'
zesük't Léván.
A

v rosi

közgyűlés

folytatása.

Pénteken d. u. folytatta a képviselő'
testük - tárgy*.,- ozaíának további tárgyalá'
sát, a.nelyen Léva város 1935 évi zár'
száma fisán ki ül főleg a város által épí
tett u. .bb épültek eredeti költségvetéstől
eltérő változta? .sok jóváhagyása cs egyes
magir.felek ké címei szerepeltek. A köz'
gyűlés a tan. <s javaslatait tudomásul vet'
te, ili. jóváha* /fa.
— - • h é r Arthúr. a kiváló szavalómuvész 'zlovens'kóból való távozása előtt
cllátog lőtt L^' ára is, hogy búcsút ve'
gyen n itteni közönségtől, ismerőseitől és
haráta *ól. A Stránszky szálló éttermében
hétfőn inegret dezett bucsuesten szépszá'
mű
lÖnscg élvezte Fehér Arhtur mü'
vészét t és ré zesitette lelkes és meleg un'
neplés >cn a iváló szavalóművészt.

SPORT
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Nagy kerékpárverseny A Léván
állomásozó 3. kerékpáros zászlóalj saját
parancsnoka B . Borecky alezredes véd'
noksége alatt október 28'án kerékpárver'
senyt rendez Lcva-TolmácS'Kiskoszmály'
Kálna'Léva vonalon. A versenyen min'
denki részt vehet, jelentkezni lehet még
fél órával a verseny megkezdése előtt is.
A verseny kezdete 11 óra, kiindulás cs
cél a városháza. A versenyen külön cső'
portokban indulnak férfiak, nők. katonák.
Az egyes csoportok még korszerint is
cl lesznek osztva. A verseny győztesei
részére számos tisztelet és tárgyi dij van
kitu/vc, amelyeket a védnök, a tisztek és
altisztek egyesülete és egyes lévai cégek
adományoztak. A versenyzők a sajat gé*
pükön indulnak.

3 szobás lakás verandával kiadó

Cís. jcd. E 925/33
45.
Exekuéná vcc vymáhajúcej strany I.
Maria Nancíková rod. Vybosfeková v
Leviciach, II. Okresná ncmocenská poist.
v Leviciach. proti povinnej strane pre I.
4200 Ke II. 137740— , 1 6 2 -8 0 -, 638
2 5 - , 1 0 0 9 0 —, 102 80 Ke s prís.

rcc perza, 3x5 m. 9 malovanych obrazov,
Vyzvanie, aby sa podávalo, stane sa
az za pol hodiny po dobé vyseuvedenej.
Medzitym mozno veci prehliadnuf.
Okresny súd v Leviciach odd. VI.
dna 26. oktobra 1936.

Cis.

jed. E . 4 3 5 4 3 5
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nap»és esernyőket. kerti er»
nyöket. Javítások es be*
húzások precíz eddig Levan
még nem tapasztalt kivitel*
ben. Vidékieknek azonnal.
é. közönség b. támogatását.

S «; H ö N ernyökészitö

( —) ö s .zel napirenden van a meg'
fázis * éppen azért naponta kell testűn'
ket *Alpa* sósborszcsszel bekenni. Ez
által a test relfrissül, ellenállóképessé lesz
és újabb ci 51 merítünk. Kérdezze meg
orvosát
— A fc lyképozé* tilalm áról.

A

katonai hír zolgálat értesítése szerint a la*
kosság sm» elten érdeklődőt a határövben
való i nyi épezés engedélyezése iránt.
Erre vonat ozólag a következőt közlik az
érdekeli :kk I :
A k itorai igazgatás a belügyminiszter'
rcl egy ér esben betiltotta a fényképezést
a hátJre a, de csupán oly objektumok'
ra von a ke ólag, amelyek az államvédelem
szempo íj. >ól fontosak. Pl. vasútvonalak
állomás, pi.letek, hidak, jelentősebb köz'
épületek 1 aszárnyák, vízművek, stb.
Ezen ir ézkedéssel azonban a hatósá'
gok n c n . <arják lehetetlenné tenni a s z j'
hadban v. ó fényképezést, akár hivatás'
szerűen ?,ár pedig mint amatőr űzze azt
valaki. & :rt a fényképezést tiltó rendelet
keretéin : a kerületi hivatalok falragaszok
útján f c »» k közölni a környék Iakosságá'
val, me», fontos épületek fényképezése
nincs t i ; .'délyczve. Addig is a kér. hi
vatal var- csendőrség ad pontosabb in
formáció állomásokon, vagy azok köze'
lében p». ig a vasúti alkalmazottak.

Dna 2. novembra 1936 o 16 hód.
odpol. budu v Leviciach. v Postovcj ul.
a Adyho ul. vo verejnej drazbe predá'
vanc budu tieto veci: 1 clektro dinamó,
74. gr. 375 karát, rubin, 33. gramm,
1Tb. karát, alcxandrit, 18. gramm. 90 ka'
rat. micsané kamenky, 2. kusy amentist
53. karát. lOVt-gramm., 7. kus kammel,
15. kusov anix, 1 kus drukbank, 1 sic*
jacie zrkadlc, 1. strej na valcovanic kovu,
1. sustruch vácsie, 1 sústruch men>ic,
5.248 gram. stricbra, 1 éicrny steláz, 2.
éicrny pulty, 1 rádió z aplionom, 2 apa'
hővé poháré (kehely), 1 apahovy kalamár
s dosku, 1 stejacc hodiny alpaha, 1 ovos'
nik alpaha, 1 taea alpaha, 1 cukorník al
paha, 6 strieborních misiek na zmrzlinu,
1 strieborny tanir, 1 strieborny postavec,
12 tanierky, 1 strieborny ridikül, 1 svief'
ník, antik hodiny, 1 kolibka, vsctko sric*
Horné, 1 >iaci stroj „Singer" 2 noénc
stolky, 1 skrin, 1 prosteradlo na postcl,
2 záclony, 1 kobcrcc behuíí.
Vyzvanie, aby sa podávalo, stane sa
az za pol hodiny po dohé vyseuvedenej.
Medzitym mozno veci prehliadnuf.
Okresny súd v Leviciach odd. V I.
dna 23. oktobra 1936.

VXTAH DRA2EBNEHO OZNAMU
S u d v exek u cn ej v eci vym áhajúceho
v en leid Zlatom oraveckej A g rá r nej banky,
úc. spol. v Z ehezovciach proti dlinikovi
Izidorovi Feldm anovi a jcho

m anielke,

nariadil exekúciu o vym ozenie pohfadáv*
ky 1 7 .4 0 0 K e . istiny a

jej prislusnos/i

na nemovitosti, ktoré sú na üzemi levic*
kého ok restié ho sudu o b sa ien é v póz. kn.
katastrálneho

územia

V eiké

K rsk an y

vlozka é. 11. p o d A I. re. 1. p re. 1121 1
m. c . dóm p o d pop. c. 7. s dvorom v
Intravilláne p o d B I.
dlznikov

a) b)

v celosti pisané

cen e 3 5 5 8 2

na

v

m én é

I re. 1. pre. 5 8 0 m c.
salase" a re. 2

np o d

pre.

5 9 8 m c. les v honé mp o d salase" teraz
m enő

2 ! 120*inách pisa n i

Jo z e fa
ciastka

Mokosa v
v odhadnej

cen. 16 K e .
Drazba bude o 16 1 /2 hód. dna 12*
ho novem bra 1936. v urad nej m test nos ti
okresného sudu v L ev icia ch Hurbanová
ul. c. d. 9. Pozem kova kniha d v ere c.
5. D o drazby dáné n em ovi fos ti n e mozno
o d predaf nize dvoch tretin odhadnej ceny.
Ti, ktorv ch cú drazif, po vinni sú slo*

Cís. jcd. E 328736.
5.
Exekuéná vcc vymáhajúcej strany I.
Uradcvna vscobecného ponzivného lista'
vu v Bratislave, II. Okr. ncmoc. poisf.
v Leviciach proti povinnej strane pre I.
420*50 a II. 212 a 3 7 7 1 * - Ké. s
prisl.
V YH LÁ SK A O DRAZBE.
Dna 4. novembra 1936 o 12. a 13.
hód, depói, budu v Leviciach na Stefa'
nikovej ul. a vo Vynochradoch c. 20.
vo verejnej drazbe predávané tieto veci :
1 pisací síól, 3 kozenné fotelé, 4 stolicky
2 ovalová sióié, 5 fotelov, 1 poho\ka, 1
skrin, 1 kobcrcc, 8 malovanych obrazov,
1 jcdalnv kredcnc, 1 maly jcdalny kre'
denc, 1 maly jcdalny krcdenc, 1 köbe*

zif iako

vadium

10 p ro cen t odhadnej

c e n y v hotcvos/i alebo v c e n n y ch pa*
pieroch,

ku

8.

A'é 2 5 hal. Vo vloi. é. 3 0 9

tejze o b ee p o d A

na

Cis. jed. E 1374/35.

odhadnej

les v honé
pod B 4

Exekuéná vcc vymáhajúcej strany I.
Jozef Kléo obyv. v. Bratislavc, II. Okr.
ncmocenská poisf. v Leviciach proti po'
vinnej strane pre 4031. — , 2650.— a
7658 — Ke. s prisl.
V Y H LÁ SK A O D R A 2BE.
Dna 4. novembra 1936. o 11.30 hód.
dopol. budú v Leviciach, na Stefaniko'
vcj ul. vo verejnej drazbe predávané tieto
veci: 36 flas. sampanskeho, 60 flas. vina,
20 flas maiagy, 1 kuleékovy stol, 20
stölov z mramorom, 100 stolicck, 1 zc'
lezná pokladná, 400 stoliéek, 1 pisací
stroj „Undervood".
Vyzvanie, aby sa podávalo, stane sa
az za pol hodiny po dobé vyseuvedenej.
Medzitym mozno veci prfhliadnuf.
Okresny súd v Leviciach odd. VI.
dna 26. oktobra 1936.

kaucii

kurzu, urctného

spósabilich

p o d la

noch. II. Okresná nemoccnská poisf. v
Leviciach. proti povinnej strane pre I.
1074. II. 38 Ké s prisl,
V YH LÁ SK A O D R A 2BE.
Dna 4. novembra 1936 o 10.50 hód.
dopol. budú v Leviciach. Ludanská ul.
c. 33. vo verejnej drazbe predávané tieto
veci: 28 pánskych oblekov, 3 obleky, 6
pánskych kabatov.
Vyzvanie. aby sa podávalo, stane sa
az za pol hodiny po dobé vyseuvedenej.
Medzitym mozno veci prehliadnuf.
Okresny súd v Leviciach odd. VI.
dna 26. oktobra 1936.

v § 4 2 zák, cl. L X . z

roku 1881, a to osobe,

vyslancj sudom

alebo lejtő odovzdat poistenku a p red *
beznom u h z en i vadia do

sudneho

d e*

pozitu. Taktiéi su po vinni drazebné pod*
m ienky podpisat, (§§ 14 7, 150,

170 z.

cl. L X . z r. 1 8 8 1 , § 2 1 zák. cl. X L . z
roku 1908.) T e n , kto za nem ovi fost vi*
ace j slubil, ako odhadnu cen u , jesth ni*
kto viaccj neslubuje,

p ovinny

je p o d la

procenta odhadnej c e n y u rcen c vadium
po vysku práve

Exekuéná vec vymáhajúcej strany I.
Fa. Adolf Hochbergcr obeh. v Tcpoléa'

takélio

procenta

slubcnci ce n y h n e d doplmt.
O kr. sud v L ev icia ch odd. I V ,
d ia 2 3*ho oktobra 936.

nim

.L É V A I Ú JS Á G " gazdasági kulturális cs kriti*
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer*
kesttő. Dr. ST R A S S E R ELEM ÉR - Felelős
szerkesztő cs kiadó: A K Ü C S ERNŐ dipl. agr
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Sfúr u. 3.
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája
7 selíz — Előfizetési dij. egészévre 48’ —, félévre
2 4 * -, negyedévre 12’- Kő, egyes szám ára l*Ke
Három példány megtartása előfizetésnek számít
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr*
zünk meg és nem adunk vissza. — A postabélyeg
használatát a brarislavai posta* és távirdaigazgató*
ság lévai feladóhelyei 109.97b. V —1934 szára

alatt engedélyezte.

