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A  lévai kereskedelmi iskola napirenden.Modern
európai nívójú várost akarunk 
fejleszteni Lévából. A világhá
ború után meginöult építkezések
kel és a forgalomban résztvevő 
tömegek általános emelkedésé
vel Lévának sikerült kiemelked
ni a mezővárosi keretből. A 
szlovenszkói városok között a 
lakosság száma szerint a 14-ik 
helyre emelkedett, megelőzvén 
a számszerű fejlődésben Tren- 
csént és Besztercebányát. 1921 
óta közel 30 uj emeletes ház 
épült, a lakosság száma az utób* 
bi 5 esztendőben ismét lénye
gesen emelkedett és ma kb. 
14.000-t tesz ki.

Azonban nemcsak a szám
szerű fejlődés az, amely egy 
faluból várost csinál, mely a me
zővárosok sivárságából az euró
pai nívóra emeli. A korszerű 
mentalitásra épített várospolitika 
számos intézkedését nélkülözzük 
még ma is, noha nyilvánvaló, 
hogy az utóbbi években régóta 
vajúdó kérdések likvidálására 
került végre a sor. A régi ke- 
ramit helyén aszfalt van, amely 
már önmagában is nagyon emeli 
a város külsejét és reméljük az 
alatta elhúzódó részleges csa
tornázás nemcsak beválik, de 
rövidesen általánossá sőt víz
vezetékkel is bővül.

A város minden rétegének 
egyaránt érdeke a város fejlesz
tése, azonban nemcsak a látszat 
kedvéért, hanem fejlődésre, át
alakulásra van szükség szociális 
és szellemi v onatkozásokban is. 
Ez alatt azt értjük, hogy a leg
közelebbi program városunk szo
ciális intézményeinek megszer
vezése, kiépítése, mert az eddigi 
hiányok egyre elviselhetetleneb
bek. Le kell csökkenteni a túl
zásba vitt és mindig jótékony
ságra épített koldulást, gyűjté
seket, kétes értékű rendezése
ket A XX-ik század szociális 
mentalitása nem tűr könyörado- 
mányokat, hanem feladatokat ró 
a köztestületekre, államra, or
szágra, járásra, városra és köz- 
intézményekre egyaránt.

Emelni kell a város lakossá
gának szellemi nívóját is, álta
lánossá kell tenni a tudományos 
és az emberiség hovafejlődése 
iránti érdeklődését. Fejleszteni 
kell városunk iparos és keres-

A városi fanács legutóbbi gyűlésén 
egyhangúlag kimondotta, hogy a kereske* 
kedelmi és gazdasági iskolának Léván 
való létesítését napirenden tartja. Ugyan* 
akkor határozatot fogadott cl a lévai ma* 
gyár gimnázium ügyében is.

örömmel regisztráljuk ezen híreket, a 
város vezetősége ugylátszik észbckapolt és 
rájött arra, hogy végeredményképen mé* 
gis a város, mint az összlakosság hivata* 
los szerve van hivatva arra, hogy hosszú 
szünet után tegyen valamit a magyar 
középiskolák ügyében.

Nem veheti tőlünk senki sem rosszne- 
ven, hogy az általunk felvetett kereske
delmi iskola ügyével bővebben kívánunk 
és fogunk foglalkozni. Ezzel kapcsolatban 
egyesek a rágalmazások nemes és szlo* 
venszkói viszonylatban már megszokott 
eszközéhez tartották szükségesnek folya* 
modni. Azt kegyeskedtek állítani, hogy’ a 
viszály magvait szórjuk el, amit mi szó 
nélkül tudomásul vettünk, mint bizonyi* 
tékot arra, hogy más objektív ellenérvek 
a rágalmazáson kívül nem állanak ren* 
delkezésre, tehát jó ügyet támogatunk.

Mi hivei vagyunk a magyar gimná* 
ziumnak is, hajlandók vagyunk érte küz* 
der.i, mert 10 éves szünet után végre itt 
a cselekvés ideje. Sőt annyira megyünk 
az ügy' iránti radikalizmusunban, hogy 
nem vagyunk hajlandók ilyen kijelenté*

A  város tanácsa foglalkozott 
városi szépítő bizottság megalakítás 
sának gondolatával. A  gondolat nem 
uj, több mint egy éve követeljük 
már lapunk hasábjain a város szé* 
pitésének ügyét napirendre tűzni. 
Mert a város építése karöltve kell 
hogy járjon a szépítéssel is, nehogy 
a jövőben olyan lehetetlenségek 
szülessenek meg, mint pld. a Stci* 
ner sarok. Léva girbe*görbc utcái 
élő bizonyítékai annak, hogy ná
lunk vajmi kevés gondot fordítottak 
erre, mindenki építkezhetett ahogyan 
akart, vagy tudott. El van hanya
golva a parkosítás, tásitás, noha 
ezen a címen hatalmas összeget 
vettek fel mindig a költségvetésbe. 
Hogy hova került, azt érdekes volna 
egyszer megtudni.

kedő társadalmának szakkép
zettségét, a dolgozók munkaer
kölcsi magatartását.

illeg kell mutatni a fejlődés 
irányvonalait, hogy Léva mint 
garamvölgyi centrum megfelelő 
mértékben és értékben kapcso
lódjék be az általános európai 
városkultúra kialakulásába. A 
mindennapos teendők elvégzé
sén túl gondolni kell az általá-

sekkel beérni: napirenden tartjuk a kér* 
dóst, majd teszünk valamit. Elég volt a 
rczoluciókból, ilyen meg olyan bizottság* 
hol, tessék végre komolyan kidolgozni a 
kérdés Összes részleteit, megfelelő helyen 
megfelelő formában lépeseket tenni a meg* 
valósítás érdekében.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy nem 
vagyunk hajlandók meddő vitába bocsájí* 
kozni azirányban, hogy mi legyen előbb 
gimnázium, vagy kereskedelmi, vagy pláne 
veszekedni ezért. Csak a munkamegosz
tás elvéből indulun ki akkor, amikor a 
gimnázium szorgalmazását dvrék és nagy* 
múltú laptársunk hasábjaira bízzuk, mi 
magunk pedig a kereskedelmi propagálá* 
sával kívánunk bővebben foglalkozni. 
Természetesen a közös ügyhöz illő köl* 
csönös jóindulattal. Figyelmeztetjük az 
illetékeseket már most, hogy az iskolaügyi 
miniszter a költségvetés tárgyalása során 
kijelentette, hogy a kereskedelmi iskolákat 
átszervezi egész Szlovén.szkon, azok szá* 
mát gyarapítani fogja és igy adva van a 
lehetősége, hogy a minisztérium 1937 évi 
költségvetésének keretén belül rövidesen 
komoly intézkedések történjenek az ügy- 
érdekében. Szépen hangzik : napirenden 
tartjuk a kérdést, de még szebben : a kér
dés el van intézve, az első lévai magyar 
középiskola 1937 évben megkezdi műkő* 
dését!

a Érdekes, hogy erre télen kezde
nek gondolni, amikor az építkezési 
szezon már befejeződött. Reméljük 
ez annyit akar jelenteni, hogy a 
program összeállítására megfelelő 
mennyiségű időt kívánnak biztosí
tani. Kiváncsiak vagyunk kik lesz* 
nek benne ebben a bizottságban, 
mert már megszoktuk, hogy min* 
denhová azokat az embereket dug* 
ják, akik kezes báránykákként azt 
szavazzák meg, amire felkérik, vagy 
utasítják őket. Ha a fejbólintó Jáno
sok nyugdíjintézete lesz az uj bi* 
zottság, akkor megint csak ott va* 
gyünk, ahol a mádi zsidó.

Figyelmeztetjük a város jelenlegi 
urait az iskola és népnév, ügyi mi* 
niszter 1921 évi 92.137 sz. rendé* 
létére, amely már útmutatást ad a

nos vonatkozású, a város jövő
jét determináló irányelvekre is 
és a kicsinyeskedés helyébe a 
nagyvonalú előrelátás elvét kell 
első teendőink közé beiktatni. 
Ebben a munkában a város ve
zetősége bizonyára maga mellett 
találja Léva minden rétegét, 
mindazokat, akik ebben a város
ban értéket és tartalmat jelente
nek.

városi, illetőleg községi művel* vá* 
laszímányoknak ezirányban. Meg* 
jegyezzük azt is hogy a városi 
szabály rendelet szerint ezt a mun* 
kát eddig a városi tanácsnak kellett 
volna intézni. Ez a bizottság eddig, 
valószínűleg a kulturreferens jóvol* 
Iából nem csinált semmit. Még a 
régi keretek között is lehetett volna

valamit tenni és ezért tartjuk fon* 
fosnak olyan emberek beválasztá* 
sát, akik törődnek a város ügyei* 
vei ha nem is párttagok és a vá* 
ros fejlődését szivükön viselik, no 
meg van szépérzékük is.

„Képzelet és valóság"
címen tart előadást f. hó 
4*én pénteken este fél 9 
órakor a v á r o s h á z a  
n a g y t e r m é b e n  

S Z A K A S I T S  Á R P Á D  
(B u d i  p • 8 t) 

a Munkás A k a d é m i a  
r e n d e z é s é b e n .  

Belóptídij nincs.

jtfozik műsora:
Sz e rd a , csü tö rtök .

Orient mozgó : Világhírű film UNO* 
KA  O CCS INDIÁBÓL.

Péntek , s z o m b a t  
v a s á r n a p

Apolló m ozgó: A s z e z o n  slágere 
M A R JA  V A L E V SK A , a maga ne*
mcben egyedülálló film, mely könnyekig 
megható jeleneteivel, élethű drámai fór* 
dulataiv.il, elsőrendű művészeivel a lég* 
nagyobb filmmé dedikálódott. Főszerep* 
lök: Maria Andergast, Ernst Dumke, 
Olga Cechová, Peter Peterscn, H. 
Schott. Paramounth hangos híradó. 
Orient mozgó : Uarry Pici legnagyobb 
filmje 90 P ER C IG  A HALÁL TO R* 
K Á BA N . E film tele van szenzációval 
cs felkorbácsolja a nézők idegeit. Vasár* 
nap d. u. népelőadás Gaál Franciska* 
val P E T E R .

Hétfő, kedd.
Orient mózgó : Marice Chavalicr egyet* 
len nagy filmje FO LIES B E R G É R E . 
E  pompás kiállítású nagy revüe film felül* 
múlja az eddig látottakat.

Szépíteni kell a várost!
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J.MK.T. harmadik előadása.
A z  elmulf szerdán D ukn-Z ólyom i 

N orbert ddott elő az iskola jelen* 
tőségéről és befolyásáról az cin be* 
riség társadalmi és egyéni kialakít* 
lására. E load asa  világosan mutatta 
m eg az iskola kialakulását a légre* 
gibb időktől kezdve, am ikor m ég a 
vallás és a nem zetiség tulajdonkén 
pen egy volt. A z  iskola kollektív 
jellege a középkorban ism ét kifej
lődött, azonban a reneszánsz a tan 
nulást kevés emberre korlátozta A z  
újkor ism ét általánossá teszi az ok* 
tatást és a nemzeti, nyelvi vonatkon 
zások legfontosabb istápolója. A  
család egyre jobban háttérbe szorul 
a jövő generációjának jellem i kiaia* 
kitásában.

F izé ly  Im re a szülői társulatok* 
ról beszélt hosszasan és lelkesen. 
Terjed elm e dacára az előadása nem 
volt fárasztó, csak az a kár, hogy 
m ég a jelenlévő kevés hölgy közül 
is kevés volt az anya, az apák is 
csak gyéren voltak képviselve és

igy az értékes felolvasásnak nem 
lesz meg a kellő visszhangja. R á *  
mutatott arra, hogy milyen liatal* 
m ás em ber, társadalom és nem zet* 
mentő jelentőségű feladatok m egöl* 
dására vannak hivatva a szülői tár
sulatok és ennek dacára milyen el* 
hanyagolt terület még ma is. A z  
em ber kiegyensúlyozott életét csakis 
a fiatalkorban megszerzett erkölcsi 
alap biztosíthatja, ez pedig a szülő 
é> .. pedagógus együttes közrem ű* 
ködése mellett érhető csak cl. E z  
az együttműködés sajnos nincsen 
mindig meg, sőt gyakran cllenkc* 
zoleg ellentét van a két jellem alapiíó 
tényező között és ennek kárát az uj 
generáció vallja. F izély  Im re lévai 
származású és előadásával kegyele* 
tét rótta le szülővárosával, annak 
iskoláival szem ben, am elyeket látó* 
gatott. Fizély Im re a szív és az agy 
em bere, előadásának nagy sikere 
volt.

Csengőadó.
Egy uj fogalom, amely eddig meg 

nem szerepelt és amelyet a városi villany* 
telep tervez bevezetni. Nem regiben a 
villanytelep emberei végigjárták a várost 
és összeírták azokat a villanycscngőkct, 
amelyek a hálózatba vannak kapcsolva. 
Mindenfelé nagy érdeklődést keltett ez az 
összeírás, amelynek célja, mint most ki* 
derült az, hogy a tulajdonosokra a fo* 
gyasziott villanyáram árán felül még ha* 
vi pausál összeget vessenek ki a csengők 
után Az indoko’ás ugyanis az, hogy az 
indikált árammal működő csengők olyan 
kevés áramot fogyasztanak, hogy az az 
árammérő órát nem viszi előbbre.

Nem tudunk eléggé csodálkozni ezen 
a tervezeten, amely minden bizonnyal 
csak olyan ember fejéből pattanhatott ki, 
aki a helyi viszonyokkal nem ismerős. 
Mert a V .V.T. nagyon jól tudta, vagy 
legalább tudnia kellett volna már akkor, 
amikor a hálózatra kapcsolt csengőket be* 
vezette, hogy azok mennyi áramot fo* 
gyasztanak. Utólag ilyen dolgokkal elő* 
hozakodni és különösen a a mai viszo* 
nyok közt a legnagyobb tapintatlanság a
V.V.T. részéről, igy egvrc erősebb lesz 
ismét az ellenszenv a V .V .T . iránt.

Nagyon kívánatos lenne, hogy a V.
V.T. egyenlőre a fogyasztók újabb meg* 

terhelésével ne a jövedelmének a fokozá*

sára fektesse a fősúlyt, hanem a jogos 
panaszok és kívánságok mielőbbi teljesi* 
tésével iparkodjék maga részére a bizal
mat visszaszerezni. Az- uj váltóáramra 
való átszereléssel tetemes költségeket sóz. 
tak a fogyasztók nyakába és most ahe. 
Ivett, hogy az Ígéretekhez képest az áram. 
árakat leszállítanák, újabb terheket akar. 
nak a fogyasztók nyakába várni. In! áhh 
arról gondoskodna a V .V .T . vezetőségi- 
hogy az áram erőssége legyen egyenlc. 
les es ne változzék 0-280 voltig. Kon. 
kréí méréseket végeztettünk a napokban, 
amikor is d. u. 4 óra körül egy fél órán 
belül a következő áram erősségeket ta. 
pasztaltunk. 250, 130, 0, 280 volt. Iga. 
zán nem szükséges ehhez kommentárt 
fűzni azoknak, akik tudják, hogy mit je. 
lent az ilyen áramingadozás az iparüze* 
mekben, a világításban, a rádióknál Nem 
is beszélve arról, hogy mennyire rontja 
ez a szemet is. Ezt csak példának hoz
tuk fel, mert nem akarjuk fel sorolni azt 
a sok többi jogos panaszt, ami tudomá. 
sunkra jutott a fogyasztóktól. Talán he. 
lyesebb lenne előbb ezeket orvosolni és 
azután a jövedelem fokozására gondolni.

jfthogy én látom...
igen nagy szükség volt arra a 
kormányrendeletre, amely no vem* 
bér 26*án 280 sz. alatt megjelent 
a Törvények és rendelitek táré* 
bán. Ez a rendelet ugyanis meg* 
engedi azt, hogy ezután a kenyér* 
ben 20°/o búzaliszt keverhető. Is* 
meretes és mindenki előtt tudott 
dolog, hogy Léva egy nagy ga* 
bonatermelő vidék központja és 
mégis az a furcsa eset ált fenn, 
hogy mi lévaiak sokkal rosszabb 
minőségű kenyeret voltunk kény* 
telenek enni, pékitink jóvoltából, 
mint olyan helyek lakói, ahová 
innét szállították a lisztet. Sajnos 
hatóságaink sem sokat törődtek a 
pékműhelyek ellenőrzésével, lég* 
kevésbé ellenőrizték a kenyérsülő* 
művészeink technikai munkáját, 
hogy a kifli, a zsemle egyre ki* 
sebbedet. Ezen nem lepődtünk 
meg és nem is tettük szóvá, mert 
ma nagyon sok család van, akik* 
nél ennek fogyasztása luxus. De 
a kenyér, amely nem hiányozhat 
egyetlen asztalról sem, olyan köz* 
szükségleti cikk, amelynek clké* 
szitésére a hatóságnak is kellene 
ügyelni Hl. kellene ellenőrizni. A z  
általános népegészség szempont* 
jából nem lehet közömbös, hogy 
a mindennapi kenyér milyen fer* 
mában, milyen összetételben és 
készítésben jut a közönség asz ti* 
Iára. A  malmok különösen a kor* 
nyékünkön lévők általánosan cl* 
ismert kiváló minőségű lisztet ké
szítenek és hogy mi mégis igen 
gyakran rossz, sőt mondhatnánk 
élvezhetetlen kenyeret kapunk, 
ennek kizárólapos oka/ a pékek* 
A z  uj kormányrendelet javulást 
jelent ezen a téren, de c sa k  dk* 
kor, ha a pékjeink is tudomást 
vesznek arról. A hatóság kö/ele-s* 
sége, hogy a p ék ek  tudomást is 
szerezzenek az uj rendelkezésről 

OKULÁR.

2 .  S z á m ú  r e j t v é n y .
Beküldte: Rátzel.

Megfejtési határidő : dec 8

Léva egyik híressége névelővel. 17a. Ezt szeretik a férfiak. 20. EBO. 20a AhO. 26. Ivott szlovákul v í jén teles* 
oges r behívd. 26a. összecseng a 2 és 3 bet. cser. 29. Lásd 29 visszintest. 30. Cimrovidités. 33 . . . misa

est. 33a. Nyílás. 37. Jó  bor van a ............hegyen, ford. 41. Nem hazug. 43. két szó : mögött szlov. és hírne*
vi ékezet hibával. 44. A JI. 45. ENO. 4b. II1EKN. 52. Kéné betűi kévéivé. 64. Nem asszonv 3 és 4 betű 
cser. 56a. . . .  Károly iró. 5ob. LAA. 58. Török rang. 59. A nap teszi. 61. TR. 62. AU.

A  rejtvény helyes megfejtői között a következő dijak lesznek kisorsolva :
1. dij. Roscnberg fűszer és csemege kereskedés ajándékcsomagja.
2. dij. 1 zseblámpa, Székely rádió kereskedés ajándéka.

A  dijak sorsolás után a Lévai Újság utalványa alapján vehetők át.
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Meg nem csillapultak el a hullámok jc ezt az újabb megterhelést. Nem a csőik 
a V.V.T. nyári eseményei fölött, még gőadó bevezetéséről, de a beígért árleszál*
nem felejtette cl a lakosság és ily körül* Ittasról szeretnénk mielőbb hallani. Ez
menyek között aligha hiszük, hogy eltűr- cseng még a fülünkben.

Halhatatlan szerelmesek.
B e e t h o v e n  g é n i u s z á n a k  n y o m á b a n  a z  
ő s i  k o r o m p a i  k a s t é l y b a n .

Postycn Fürdő, 193o nov. 30.
Nagy, öreg parknak mély ölében, óriás 

platánok és mamutfenyők közepette fék* 
szik az ősi korompai várkastély. A gyö* 
nyörü reneszánsz kastély terraszain a Kár* 
páíok felöl a puszta felé sivif a délnyu* 
gáti szél, de a hallgatag, tág folyosókon 
és az ©'kandallókban már ütemes dallam* 
má változik át. Úgy szól, mint a muzsika. 
Mert muzsikát termelt itt ki a sok genc* 
ráció. Muzsika a kis parktó csobogása, 
muzsikát lehelnek a kastély kedves esc* 
csebccséi és a kastély sok ódon órája üti 
hozzá a taktust; tik*tak, tik*íak . . .

Chotek Hét ricíte grófnő a kastély ked* 
vés úrnője, Beethovenről mesél, akinek 
viharokkal keresztül*kasul szántott, alkotó 
lelke oly gyakran keresett menedéket a 
korompai kastély falai között, ahol óriási 
fantáziájának legnemesebb alkotásai: az 
„Eroíikon“, a C*mo!l szimfónia és a 
„Pastorale" születtek meg. Itt ezen a he* 
Íven, amely olyan valószinütlenül közel 
van a ermészethez.

A  volt Fclsőmagyarország mágnáskas* 
telyait a legjelentékenyebb Beethoven ku* 
tatók ismételten felkutattak ismeretlen 
Becthovcn*em!ékek végett. Évtizedes muri* 
kát áldoztak a poros, terjedelmes irattá* 
rakban, hogy valami újat, legalább né
hány sor feljegyzést találjanak, amelyek 
világosságot derítenének az oly híressé 
vált szerelmes levelek rejtelmére.

A Brunswick család minden nyár be* 
következésekor Márlonvásárról Korompá* 
ba helyezte át rezidenciáját, ahol nagy 
ünnepségeket és fogadtatásokat rendeztek.

A kastély annakidején gróf Brunswick 
Józsefnek, Magyarország országbírójának 
a tulajdona volt, aki egyike volt a maga* 
kora legelőkelőbb embereinek. Értett hozzá 
hogy magaköré gyüjtee a nemesség ve* 
zéralakjait és a jelentékeny művészeket,

elsősorban zeneszerzőket.
Ludwig von Beethoven is ismételten 

vendég volt Korompán. Utoljára 1802. 
júliusában tartózkodott itt. Ebbe az időbe 
esik nagy szerelme a várur legfiatalabb 
unokahugához, Brunswick Terézia gróf* 
nőhöz, akihez azután hires szerelmes le
veleit irta. Korompáról Pőslvcnbe utazott 
Beethoven, ahol az ott időző Finta tá* 
homok családjának a vendege volt. A 
Bachus*viliában laktak, amely még ma 
is ugyanabban az állapotban van, mint 
Beethoven korában. Beethoven Pősfyén* 
ben rendszeres kúrát tarthatott, mert egyik 
levelében panaszkodik, hogy a posta he* 
tenként csak kétizben megy K  *ba. Tér* 
mészeíesen K. alatt Korompáí értette. 
Szóról*szóra írja :

„Mint fürdőzőnek korán kell aludni 
járnom. Istenem, oly közel . . .  és mégis 
milyen messze . . .“

Az álmodozó, mélyszemű Brunswick 
Terézia, akinek bölcsőjénél maga Mária 
Terézia volt a keresztanya, 21 esztendős 
volt, amikor Beethovent bemutatták neki. 
Ez lT96*ban volt, amikor elsőizhen uta* 
zott fel Bécsbe, ahol az őt kisérő anyja* 
vat együtt a r, estért az „Arany sárkány"* 
hoz címzett fogadóban ismerte meg. Te
réz grófnő zcnctehcíségc fellelkcsitcífe 
Beethovent, aki elvállalta a fiatal gróf* 
kisasszony tanítását. így kezdődik ez a 
benső barátság, amely naponta egymás* 
hoz vezeti őket.

Mindhalálig tartó barátság keletkezett 
közöttük, — írja Brunswick Terézia nap* 
lójában.

Időközben becsteledik. Ott állunk a 
korompai kastély széles lépcsőjén, ahol 
több mint 100 esztendővel ezelőtt ,.z oly 
...réssé vált korompai hangversenyek hang* 
zottak el.

G ere nddy Géza.

M ilyen nő tetszik Léván.
Régi igazság, hegy nincsen "ép, v agy 

csúnya nő, hanem csak olyan, aki tetszik, 
vagy nem tetszik, akár szép, vagy nem. 
A  mai kor kitermel bizonyos nőíipusokat, 
akik már adott, vagy szerzett tulajdonsa* 
gaiknál fogva jobban tetszenek a mai férfi 
fiatalságnak. Több oldalú érdeklődés után,

a beszerzett információk alapján össze* 
g\ űjtöftük a tetszés teltételeit.

A kérdés helyesebben igv tehető fel: 
milyen nő tetszik jobban?

A soványabb inkább, mint a kövér, a 
magas inkább, mint az alacsony, a barát* 
ságos inkább, mint a gőgös. Az érzéki

nők jobban tetszenek, mint az érzékenyek, 
a gépenirók jobban, mint a zongorázók. 
A bőbeszédűek s/.impatil us.ihbak, mint 
a szófukarok, a dolgozó nők előnyben 
vannak a dámák és a szakácsnőkkel szem* 
ben. A szendcség nem erény többé, job* 
bán kedvelik a betör nőket, a sportlédy* 
két, mint a korzótündérekcí. A pletykás 
nőket általában nem szer.:" ,  úgyszintén 
kellemetlen a túlzott rágás kodás is. Az 
affektás végképen kiment a divatból. A 
normális nők feltétlenül keresettebbek, 
mint a frigidek és a hiszterikák, akitől a 
férfiak pánikszerűen menekülnek. Az iro* 
dalommal foglalkozó nőket általában nem 
szeretik. Hajszín újabban nem számit,

úgysem lehet az igazit megállapítani. A 
férfias nőket főként a nőies férfiak, ked
velik. A férfiak általában a nőben jó paj* 
tást, vagy küzdőképes bajtársat keresnek, 
sajnos ebből az árucikkből egyenlőre igen 
kevés van raktáron. A legtöbb lány még 
ma is túlságosan finyás, kénycskedo, af* 
fektál, nagy igényei vannak, műveltségét 
nem ápolja, gyakran csak egy etikát tart 
szem előtt — a kozmetikát! Ezért félnek 
a férfiak a házasságtól, ezért sétál manap* 
ság olyan kevés férfi lányokkal a lévai 
korzón. Ezért hoznak idegenből feleséget.

Reméljük a lévai lányok okulni fognak 
a fentiekből.

Hölgyeim és Uraim, béküljenek ki I

H Í R E K

Január elsejével
negyedik évfolyamába lép la
punk és ez alkalommal uj elő* 
fizeíést nyitunk. Mindazoknak, 
akik mint uj előfizetők január 
elsejétől kivannak lapunkra elő
fizetni, de ezt a készségüket 
már most bejelentik, úgy lapunk 
decemberi számait címükre díj
mentesen megküldjük. Egyúttal 
felkérjük barátainkat, olvasóin
kat, hogy uj előfizetési felhívá
sunkat ismerőseik körében ter
jeszteni szíveskedjenek. Minden
től és mindenkitől függetlenek 
vagyunk, kizárólag az előfizeté
sekből és a hirdetésekből tartjuk 
fenn a lapot, lílunkásságunk 
annál eredményesebb lesz a jö
vőben, minél nagyobb azoknak 
a száma, akik anyagi támoga
tással megkönnyítik amúgy is 
nehéz munkánkat. Ne csak ol
vassátok, de fizessétek is elő a 
lapot, mert csak igy biztosítható 
annak fennmaradása és a köz
érdekében folytatott önzetlen, 
tevékeny munkássága.

— Halálozás. Gálik ( icza ny. jegy* 
zöi főtitkár 68 éves korában f. 24*én cl* 
hunyt. Hoitcstct a lévai r. kát. sirkertben
26-án d. u. helyezték örök nyugalomra 
nagy részvét melleit. A kiváló hivatalnok, 
aki több mint óO éven át volt Garam* 
szentgyörgy község jegyzője majd főjegy* 
zője az egész környéken általános tiszte* 
leinek és megbecsülésnek örvendett. 
Munkaszeretete, pedánssága és puritán 
jelleme mindenkor biztosította feljebbva
lóinak is a megelégedését, tiszteletét. Köz* 
ségének ügyeit teljes odaadással vezette, 
úgy hogy jegyzősege alatt a lakosság nem 
ismerte a potadcf, sót a községnek na* 
gvobb bankbetétjei voltak.

(—) Müfogak, fogtömések, arany,
platina és ,,\Vipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BA ZLIK  állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9.
szám.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER KÁLMÁN koncessio -  I 
nált villany- é s  vízvezetéksze- 
relö vállalata ju tán yosán készít 

Motorokat gyári áron 
szállít.

L evice  S z e p e s s i  u c c a  2 0

— Ism eretterjesztő népszerű elő
adások A J.M .K .T . népszerű előadás
sorozatában szerdán este 7*9 órai kéz* 
dettcl Dr. Borka Géza : Szlovák magyar 
kulturális kölcsönösség. Dr. Emil Bolesláv 
Lukác előadása : Szavalatok szlovák köl*
tőktől.
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U Ó 7  o l a r l r S  f a l u n  forgalmas nagy községben falu közepén. Két szoba, konyha, speiz 
ü l a U t J  I a l u l i ,  és külön üzletnek, vagy iparűzésnek alkalmas helyiség, kon>ha

gyümölcsös kert. Ára 12.000 korona.

A  minap számoltunk be arról, hogy a 
pőstyéni képzőművészek a komáromi Jó* 
kai szoborra nyilvános pályázat kiírását 
óhajtják. Mint most értesülünk, ezen ak* 
dóhoz eddig a pozsonyi, nyiírai, lévai és 
trcncséni képzőművészek is csatlakoztak 
és ezen óhajukat a szoborbizottság elé 
fogják terjeszteni. A művészek abból az 
álláspontból indulnak ki, hogy a hatal* 
más szobor felállításához szükséges ősz* 
szeget nemcsak Komárom városa, hanem 
egész Csehszlovákia összmagyarsága adja 
össze; igy a szobor nemcsak Komárom 
városának, hanem az összmagyarság kul
turális ügyévé válna. Ezekután a szobor* 
bizottságnak feladata lenne a nyilvános 
pályázat feltételeit mielőbb nyilvánosságra 
hozni, hogy egyrészt a művészek részére 
kellő idő álljon rendelkezésére, másrészt, 
ezáltal az összköltségvelést is meglehetne 
pontosan állapítani.

T íz  éves a pozsonyi
A braíislavai*pozsonyi rádió fennállá* 

sáliak első határkövéhez érkezett: vasár* 
nap, november 29*én tíz esztendeje an* 
nak, hogy Szlovenszkó fővárosában meg* 
kezdte működését az első szlovenszkói 
rádióállomás.

A primitív kezdetek kísérleti stádiuma* 
ból 10 év alatt európai méretekbe fejlő* 
dött leadó modem stúdiói számára épült 
saját palotájával, technikailag tökéletesen 
felszerelt adóállomásával és kétnyelvű mű* 
sorával, amelyben méltó hely jut a ma* 
gyár szónak, eredményesen tölti be sze* 
repét, amely rá a Dunavölgyébcn vár.

A decennium alkalmából, az évforduló 
napján, hangmontizs keretében emlékezett 
meg jubileumáról a rádió és beszámolt 
hallgatóinak arról, hogyan kezdte el mun* 
káját 10 évvel ezelőtt. Mivel a modern 
technika — és elsősorban a rádió — tör*

— Agyonlőtte e szeretője férjét.
Felsőfegyverncken Kulcsár Zsigmond fia* 
tál felesége a dohányosokhoz járt dohányt 
simítani. Hunta Károly dohányos ud* 
varolgatott a csinos asszonykának, ami
nek szerelem lett a folytatása. A múlt hét 
péntekén, amikor Kulcsár a simitóban 
dolgozó feleségének vacsorát vitt, a do* 
hányos megleste és vadászfegyverből köz* 
vetlen közelből lelőtte. Hutnát a csendőr* 
ség letartóztatta. Állítólag az asszony 
bujtatta fel, hogy férjét tegye el láb 
alól.

— Nagysikerű előadást tartott a 
Munkásakadémia rendezésében Ing. Si* 
mai Miklós az elmúlt héten A diktatu* 
rák és demokrácia harca címen.

— Teadélután. A  léva Kér. és Ma
gánalkalmazottak Egyesülete f. hó 6*án 
vasárnap délután 5 órai kezdetted a 
Stránazky szálló éttermében teadélutánt 
rendez.

— Mikulás est. A Juventus sport
klub f, hó 5*én este V*9 órai kezdettel 
saját helyiségében (Honvéd u. 28.) Mi* 
kulás*estet rendez. Ajándékcsomagok,

rádió.
íéneteben az elmúlt 10 esztendő korsza
kot jelent, érdekes a rádió visszaemléke
zése a kezdet heroikus idejére, amikor 
még senki sem érezte, sejtette azt a je
lentőséget, amelyeket az elektromos hűl* 
lámokon közvetített emberi hang a világ 
fejlődésében és alakulásában betölt.

A jubileumi montázst Zúbek Ludo 
dramaturg cs Odcházel József karnagy 
állították össze, akik felújították pozsonyi 
rádió első, 10 év előtti műsorát és be' 
mutatták mai működésének kereszímetsze* 
tét. Az állomás igazgatója Moys László 
valamint a program*oszíályok vezetői sze* 
mélycsen számoltak be munkájukról, hogy 
teljes képet adjanak a leadó mai üzemé
ről. A  beszámolók keretében megszólalt 
a magyar műsor referense is, aki az ál* 
lomás magyar küldéseinek értelmét, jelen* 
tőségét és fejlődését ismertette.

mikulási tréfák, kedélyes táncversenyek 
és egyéb mókák. Dzsesz*zcne.

— Fehérnemű lopások. Az elmúlt 
hét folyamán a Perec uccában két he* 
lyen is jártak tolvajok és mindkét helyen 
a padlásról a szárítás végett kiteregetett 
fehérneműt lopták el. A csendőrség a 
nyomozást bevezette.

(—) A náthaláz a levegőben fek
szik ! — Ködös és változékony időben, 
a nedves levegőben tartózkodnak minden* 
féle kórtámasztó baktériumok. A  legalat* 
lomosabbak a náthalázat okozóak. Meg* 
lepnek minket, mikor kevésbé vagyunk 
rá elkészülve. A  testbe szájon és lélegző 
utakon jutnak. A fertőzést megelőzzük, 
ha a szájüreget Alpa sósborszesszel de* 
sinficiáljuk, melyet kis mennyiségben egy 
pohár vízbe öntünk, a száj öblítésére és 
gurgulázáshoz. Kérdezzük meg orvosun* 
kát!

— Iskolaszentelós Nemesoroszi- 
ban. A ncmcsoroszi r. k. egyház uj is
kola épületét vasárnap szentelték fel ün* 
nepélyes ke retek közt és adták át rendel* 
tetésének.

K inek mii hoz a 
Mikulás ?

Szombat este újra itt a szeretett nagy* 
szakállas Mikulás apó. vájjon mit hoz 
szeretett polgárainak és azok vendégeinek 
cipőjébe:

Egyik kedves fiatal ügyvédünknek — 1 
kilo ceruzavéget.
Okulárnak—gukkert, mert sok mindent 
nem lát meg
Rudnói Terinek —sok maradandó érté* 
kű kritikát.
A  parti*íúrás vendég hölgynek—agg
legényt.
Jubilált újságírónknak—sajtópert 
Juventusnak—LTE*t.
LTE*nek—Juvcntust.
Lévai Újságnak—100 új előfizetőt. 
Szikrának—haladó sport szellemet, mely 
a hótól tisztul szappan nélkül.
Az Apolló mozgónak—rövidebb és 
velősebb előzetes műsor jelentéseket. 
Az Orient mozgónak —fiatalabb han* 
goshiradókat.
A  táncolni vágyó fiatalságnak—a ké* 
reskedelmi és magánalkalmazottak íeá* 
ját.
Cionista szellemet—A Barsnak,
Az S . K. Lcvicének — I. osztályú 

bajnokságot.
Ludin részére — egy tucat kacsát. 
Pohronienak — még egy Ludint.
A  rendező egyesületeknek — uj tér* 

met, melynek könnyű megközelítésére 
autóbuszok állanak a közönség rendelke* 
zésére.

És végül nekem — fejlett szárnyakat.
( — ász).

SPORT______ü
A Juventus 

átszervezése.
/934. év végén alakult városunk 

cgy*k agiks sportegyesülete a Ju *  
ventus sportklub, rövid fennállása 
alatt ismételt bizonyítékát adta élet* 
képességének. Mindjárt az első év* 
ben klubházat épített, saját othonnal 
a számos lévai sporíegyesület kö* 
zül egyik sem dicsekedhet. A  Ju *  
ventus a dolgozó lévai fiatalság 
egyesülete, működése azonban az 
utóbbi időben ellanyhult.

Amint értesülünk, az egyesület 
vezetősége a legutóbb megtartott 
tagértekezleten, amelyen nagyszám* 
bán vett részt az egyesületben meg* 
szervezett fiatal sportoló gárda, is
mét meggyőződött a tagok ragasz* 
kodásáról és lelkesedéséről. A  tag* 
értekezlet elhatározta, hogy az egye*

sülét megőrzi önállóságát, intenzi* 
vebb működésbe kezd és az egye
sületet átszervezi. A  hadbavonult, 
vagy eltávozott vezetőségi tagok dr. 
Heimann, Györgyi, Hajpál, Adler 
helyébe uj erők kerülnek, a szak* 
osztályok tevékenységét fejlesztik. 
A  boxszakosztály Rajcsányi Ár* 
pád vezetésével 6 új boxolóval 
gyarapodott, akikből az uj lévai 
gárda nevelődik ki. A z ijjászszak* 
osztály vezetését Bojsza Imre vette 
át, a sakkszakosztály élére Adam* 
Árpád került. Az aszíaltenisz fő* 
képen a női játékosgárda kiképzé* 
sérc igyekszik, a kultúrszakosztály 
és a könyvtár újra megkezdte mű* 
ködését.

Felhívjuk a lévai sportoló fiatal* 
ság figyelmét, különösen azokét, 
akik még egyesületben szervezve 
nincsenek, hogy használja ki a Ju *  
ventus által nyújtott sportolási lehe* 
tőségeket, különösen azon sportok* 
nál (box, birkózás, ijjászat), amelye
ket más egyesület nem üz.

A z egyesület vezetősége rövidé* 
sen rendkívüli közgyűlést hiv egybe, 
amelyen foganatosítani fogják a 
megüresedett helyek uj emberekkel 
való betöltését.

Születés házasság, halál:

Születés : Héderváry Erzsébet: leány 
Erzsébet, Szmaíana Rozália : leány 
Vera, Bella Mária : fiú András, P ks' 
ka József, Pálcnik Lujza ; fiú József, 
Geller István, Mikes Mária : leány 
Erzsébet, Putis Anaztázia : fiú János, 
Kovács Aladár, Kulma Viola : ikrek 
Judit és Katalin, Doncso Borbála : fiú 
József, Tóth Ilona : fiú Ernő.

Házasság: Nem volt.
Halál: Lehocky Katalin 34 éves, Gálik 

Géza 67 éves, özv. Gáspár Andrásnc 
szül. Pató Katalin éve?, Kovács 
István 23 éves, Bandzi András 66 eves.

„LÉVAI Ú JSÁ G ” gazdasági kulturális és kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer* 
keszlő: Dr STRA SSER ELEMER -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: AKUCS ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufcr Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48' — , félévre 
24' — , negyedévre 12'— Kő, egyes szám ára l»Kő 
Három példány megtartása előfizetősnek 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 távirdaigacgató* 
ság lévai fcladóhclycl 109.976. V -1 9 3 4  Kim 
alatt engedélyezte.

Szives pártfogást kér 

Pontos kiszolgálás!
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