
G A Z D A S Á G I ,  K U L T U R Á L I S  É S  K R I T I K A I  H E T I L A P

II. ÉVFOLYAM . 9. SZÁM 1955 FEBRUÁR 27. SZERDA ÁRA FII.I.ÉR

Egyes
helyilapok — ugylátszik a Lévai 
Újságot kell ezalatt érteni meg
rovást kaptak, mert közüggyel 
mertek foglalkozni, mert panaszo
kat szólaltattak meg. Nekünk so
sem volt célunk mások lebecsü
lése, tiszteletben tartjuk minden
kor a mások véleményét és ezt 
elvárjuk másoktól is. Hogy a vil
lanyüggyel való foglalkozás nem 
volt alaptalan, legjobban bizo
nyítja, hogy az illetékes tényezők 
sürgős tárgyalásra tűzték ki az 
ügy elintézését. Léva város ta
nácsa a jövő hét folyamán fogja 
realizálni az árkedvezményekre 
vonatkozó ígéretét, amelyet la
punk hasábjain már részleteztünk. 
Mozgalmunk megindításával nem 
akartunk senkinek sem ártani, 
csak használni és az adott körül
mények között a kilátásba helye
zett elintézés az elérhető maxi
mumot jelenti. Nem lehet hivat
kozni minden fentartás nélkül az 
általános szlovcnszkói állapotok
ra, mert tudjuk, hogy a villannyal 
egész Szlovenszkón baj van. Ta
lán nincs szlovenszkói város, a 
hol a mozgalom sztrájkká ne fa
jult volna, a napi- és hetilapok 
pártállásra való tekintet nélkül 
foglalkoznak a lehető legnagyobb 
részletességgel és szimpátiával a 
közhasznúnak nevezett áramter
melők igazságtalan, indokolatlan 
tarifáival. Ilyen körülmények kö
zött talán még sem lehet azt mon
dani, hogy csak vélt sérelmek fel- 
hánytorgatásáról van szó és talán 
azt sem lehet állítani, hogy laikus 
hatásvadászó nyilatkozatokat kö
zöltünk, mert Kröméry László mér
nök, a besztercebányai telepigaz
gató olyan országos tekintély a 
villanykérdésekben, hogy Léva vá
ros is őt kérte meg szakértői vé
lemény megadására és épen ilyen 
minőségben jön a közel jövőben 
ismét Lévára. A sajtónak az a 
kötelessége, hogy a nagyközön
ség érdekeinek legyen a szószó
lója és önzetlen harcosa. A vil- 
lanyügy a lévai fogyasztók ügye, 
közügy és megelégedéssel álla
pítjuk meg, hogy sikerült fényt 
derítenünk a hallgatással burkolt 
homályba. Sikerült közelebb hozni 
a fogyasztókat a telephez és ta
lán viszont: a telepet is sikerülni 
fog közelebb hozni a fogyasztók
hoz. Tudjuk, hogy a városi villany- 
telep igazgatójánál megvan a szük
séges jóindulat a bajok orvoslá
sára és a közeljövő meg kell hogy 
hozza a fogyasztók jogos igényei
nek respektálását. Ellenkező eset
ben a fogyasztás a minimumra 
csökken és ebből a városi üze
met pótolhatatlan károsodás érné. 
Sürgős intézkedésre van szük
ség!

£éoa 800 éve* juBiieuma
A mindennapi kenyérért folytatott 

ádáz harcban gyakran elfeledkezünk 
a saját születésnapunk megünneplé
séről. Ki tudja azt és ki törődik vele, 
hogy Léva 1935-ben ünnepli fenállá- 
sának 800 éves jubileumát. Ünnepli? 
Dehogyis ünnepli, ebben a városban 
ugylátszik senkinek sem érdeke, hogy 
a feledés homályában nu ggyujtsa az 
emlékezés mécsesét. Napirendre tűz
zük ennek a kérdésnek a megvitatá
sát.

Kivánja-e Léva városa, a város 
összlakossága ennek a ritka 
jubileum nak, büszkeségre jo g o 
sító 8 évszázadnak m egünnep
lését és  pedig a méltó keretek 
között — vagy sem ?!

Mikor keletkezett Léva?
Az első hiteles írott adat, amely 

Léváról megemlékezik 1156-ból ered. 
Egy püspöklátogatási irat — canonica 
visitatio — szerint az évben avatták 
fel Vnrsányban a még ma is létező 
— természetesen azóta sokszor res
taurált — templomot, amelyet Szt. 
Mártonról neveztek el. (A mai var
sányi református templom, amely vé
dett műemlékké van nyilvánítva.) 1156- 
ban emlékeznek meg először írott 
betűvel Léváról, mint a varsányi kato
likus egyház leányegyházáról. Az irat 
szerint Léva akkor egészen kiskiter- 
jedésü telep volt, még a templommal 
sem dicsekedhetett. Ez a Léva a mai 
Ó-Léva hegy környékén épült.

Ezen írásbeli dokumentum, amely
nek hitelességéhez néni férhet kétség, 
tehát 1156-ban Léváról, mint állandó 
településről, fiókegyházról beszél.

Azt hisszük, hogy objektív tör
ténelmi igazságot állapítunk 
meg, am ikor a fenti adalból kö
vetkeztetve Léva alapítását, első 
keletkezését az 1155 évre tesz- 
szük. Minthogy két évtized kel
tett legalább ahhoz, hogy az 
első ház m egépítésétől, az első 
kezdetből em lítésre érd em es te 
lep alakuljon ki. jo g o sa n , tör
ténelmi és logikai alapokon je 
lenthetjük tehát ki, hogy Léva 
800 évvel ezelőtt 1135-ben kelet
kezett és  ezért jogunk — sőt 
kötelességünk ezt a 8 százados 
évfordulót megünnepelni.

Nyitra és  É rsekújvár 
példája.

A Tamások, az okvetetlenkedök, a 
kerékkötők, a bizalniatlankodók, akik
nek talán nem érdeke, avagy nem 
kedvükre való ez a jubileum — sőt 
képesek azt feleslegesnek minősíteni, 
fel kell hoznunk a két szomszédunk 
példáját. Nyitra 1933-ban ünnepelte 
alapításának 1000 éves jubileumát és 
Érsekújvár tavaly emlékezett meg ün
nepélyes keretek között arról, hogy 
250 évvel azelőtt szabadult meg « 
török uralomtól. Mindkét ünnepség az 
előterébe állította mindkét várost az

Idegenek ezreit vonzotta az ősi falak 
közé és a tényeken mit sem változtat, 
hogy Nyitrán az ünnepségek tünte
téssé fajultak. Ez Léván bizonyára nem 
fog megtörténni. Léva 800 éves jubi
leumának a legméltóságteliesebb ke
retek között kell megtörténnie és biz
tosak vagyunk, hogy a város minden 
lakója távol áll attól, hogy bármily 
incidensre, még a legkisebbre is okot 
szolgáltasson. Léván a társadalmi bé
kének tradíciója van. Ha Újvár, amely 
sokkal későbbi település, mint Léva, 
szükségesnek, helyesnek tartotta a tö
rök uralom megszűnésének ünneplé
sét, akkor

nekünk százszorosán  kötelessé
günk Léva alapításának 800 éves 
ju bilálása. Ebből nem csak a vá
rosnak lesz erkölcsi haszna, de 
anyagi haszna lesz a város la
kóinak is.

Az ünnepségek 
előkészítése.

A város vezetősége tűzze napirendre 
a jubileumi ünnep megrendezésének 
elvi kérdését. Meg vagyunk győződve, 
hogy a városi közgyűlés és bizottsá
gokban képviselt minden párt szíve
sen adja hozzájárulását a méltó meg
emlékezéshez. Az egyetlen akadály a 
pénzügyi fedezet előteremtése lenne. 

Nem lehet vitás, hogy azt tár
sadalmi utón elő lehet terem 
teni, mert akad-e Léván valaki, 
aki ne áldozzon néhány koro
nát erre  a c é lra ?  Az ünnepsé
gekkel já ró  idegenforgalom  bi
zonyára busásan  behozza az 
adott összeget. A szám bajöhető 
kiadások nem tesznek ki ab 
norm is összeget, nem tízezrek
ről, csak  ezrekről és  lelkes, fá
radságot nem kímélő munkáról 
van szó.
Mutassuk meg a nagyvilágnak a 

800 éves küzdésben, bajokban szen
vedett sebeinket és büszkélkedjünk el 
munkánk eredményeivel egyaránt. Bi
zonyítsuk be életrevalóságunkat és 
élniakarásunkat, amellyel legyőztük, el
szenvedtük a tatárok pusztításaitól 
kezdve a török háborúkon és a val
lási háborúkon át, a tűzvészek, a pusz
tító betegségek gyilkos sorozatát és 
a jövőbe vetett hittel dolgozunk ennek 
a városnak megérdemelt boldogulása 
érdekében — mindnyájan különbség 
nélkül.

O L V A S Ó I  N K H O Z  I
Fe lh ív juk  o lv a só in k  
b. figye lm ét e lő fize 
té sük  m ie lőbb i ren 
d e zé sé re , hogy  a 
lap zava rta lan  kü l
d é sé b e n  fenakadás  
ne történjék.
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LÉVAI FARSANG
A Református ifjúság  szombaton 

este tartotta ez évi farsangi mulatsá
gát, mely a rossz idő dacára nagyon 
szép erkölcsi és anyagi sikerrel vég
ződött. Ez alkalommal bemutatlak Paál 
Gyula: „A csárdás leánya" c. 3 fel - 
vonásos énekes népszínművét. A vá
rosunkban egymás után sorra kerülő 
sok operett után jól esett végre egy 
népszínművet is látni. A főszerepet, 
a csárdás leányát Pekarik Giziké ked
ves közvetlenséggel játszotta. Kelle
mesen csengő hangja, bájos megjele
nése igen jól érvényesült és a darab 
sikerét nagyban előre vitte. Méltó part
nere volt ügyes játékával Kosa István. 
Az előadást ma este 8 órai kezdettel 
megismétlik.

A m agán- és  kereskedelm i alkal
mazottak szombaton este tartották 
Tarka estjüket a Stránszky szálló nagy
termében. A rossz időjárás miatt las
san gyűlt össze a közönség, de a vi
dám műsor után mindinkább mele
gebb lett a hangulat és a késő haj
nali órákban oszlott szét a közönség.

Gymnázium teáját vasárnap délután 
tartotta a Denk étteremben. Ez volt 
az idei farsang legsikerültebb tánc 
összejövetele. Minden jelenlévő jól 
érezte magát, mert este 9 órakor u 
zene eltávozása után sem akart senki 
haza menni. A teán megjelent Antal 
Gyula városbiró is.

J iö u k  mü*
ORIENT (Stránszky): „MAGAS IS

KOLA" (Carlo Cavelli titka) — bemu
tató péntektől. Carlo Cavelli, a híres 
mülovar felé nemcsak művészete mi
att fordul az általános érdeklődés — 
Carlo Cavelli-nak titka is van. 
Mindig álarccal látható és senki sem 
tudja igazi nevét, állítólag osztrák 
mágnás. Bemutató a Ronackherben 
alkalmával a nézők között van egy 
szép fiatal lány: Kettener Irén, az is
mert tábornok leánya, akinek megtet
szik Carlo Cavelli. Az előadás után 
öltözőjében keresi fel Irén Carlo Ca- 
vcllit. Beszélni akar a híres ember
re l .. .  Mi történik azután?... Ezt mu
tatja be a film, amely péntektől va
sárnapig látható az Őrien! mozgóban.

APOLLO (Denk): Ma este a svéd 
filmgyártás legnagyobb sikert elérő 
filmdrámája „AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA * 
megy, végig megrendítő drámai for
dulatokkal. Tárgyát az orosz forrada
lom idejéből veszi. Főszereplők: Gerda 
Lundeqeist, Björn Berglung és Unó 
Henning. Pénteken, szombaton és 
vasárnap „FÉKEVESZTETT ÉJSZAKA" 
cimü vígjáték Zilahy Irén, Max Han- 
sen és Halmay Tiborral a főszerepek
ben. Ez a filmkomédia elsőrendű a 
maga nemében. Egy fiatal házaspár 
kalandjai az egyéves házassági év
forduló alkalmával, annyi mulatságos 
és kacagtató helyzetet teremt, hogy 
ezáltal a legjobb vígjátékok közé tar
tozik. — Vasárnap délután „PÁRÁN- 
CSÁRA ŐRMESTER ÚR- cimii rend
kívül mulatságos katonai vígjáték! Fő
szerepekben: Ida Wüsl, Ralph A. Ró
bert?, Harry Halm, Margót Waller.
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EGYKE, VAGY EGYSE?!
A barsi református egyházmegye 

1934. évi jelentése szerint az egyház
megye területén az újszülöttek száma 
263, ezzel szemben az elhunytak szá
ma 347 volt. Nemcsak nemzeti, hanem 
általános emberi szempontból is el- 
gondolkozásra kés. lelő számok ezek.

A régi felfogás
A hivatalos tényezők tőként az egy

házak képviselői már régóta íolytat- 
nak harcot az egyke rendszer ellen, 
amely a Garamvölgyében is, különö
sen a reiormálus lakosság között szo
kássá vált. A legelszomoritóbb körül
mény az, hogy éppen a legmódosabb 
gazdák családjában van a legkevesebb 
gyerek, rendszerint egyetlen egy.

A mi felfogásunk szerint ebben 
nemcsak káros motívumot vélünk fel
fedezni, de megtaláljuk benne az ért
hetőt is. A régi görögok és rómaiak, 
akik elérkeztek a műveltség legma
gasabb fokához, nem dicsekedtek sok 
gyermekkel. Nem tartják áldásnak a 
sok gyermeket a mai művelt nyugati 
nemzetek sem, főként az angolok és 
különösen a franciák. Minden proga- 
ganda dacára, Németországban is erő
sen csökkent a születések száma.

A születések korlátozásában van 
egy bizonyos fokú előrelátás és tud
juk, hogy minél nagyobb intelligen
ciára tesz szert valaki, annál inkább 
előrelátó és a mai tényekből annál 
inkább tud következtetni a jövőre. Az 
egyke rendszer tehát a magyar nép
nek nemcsak bűne, hanem bizonyos 
szempontból erénye is.

Hol van a hiba?
Az eddigi küzdelem az egyke el

len meddőnek bizonyult, hogy miért, 
azt nem nehéz megérteni annak, aki 
ismeri a falusi emberek életét és gon
dolkozását. A gyermek amig megszü
letik és amig felnevelkedik, rengeteg

bajt, gondot, fáradságot, kiadást jelent 
és elvonja az energiát, a hasznos mun
kaerőt, főként az asszonyt a megél
hetéshez szükséges produktív munká
tól. A sok gyermek a magyar nép 
szemében a szegénység jele, ami ért
hető is, mert a földműveseknél feltét
lenül a vagyon felaprózodásához, el
szegényedéshez vezet. A magyar pa
raszt, főként a jómódú gyermekét költ
séges nevelésben részesíti, amit na
gyobb számú család esetén nem te
hetne meg. Az uj generációnak nin
csenek biztosítva az elhelyezkedés, a 
megélhetés. A föld nem lesz több és 
a más pályán való elhelyezkedés, kü
lönösen a mai viszonyok között, ne
hezen képzelhető el.

Kinek van szüksége
gyerm ekre ?

A XX. század feleslegessé tette az 
emberi tömegek produkcióját és a 
sok gyermekre végeredményképen ma 
már senkinek sincs szüksége.

Nincs szükség gyermekmunkásokra, 
olcsó munkaerőre, mert hiszen a gép 
olcsóságával, igénytelenségével az em
ber úgysem versenyezhet.

Nincs szüksége sok gyermekre az 
államhatalomnak sem, mert a jövő 
háborúját nem a katonák mennyisége 
fogja eldönteni, nem a puska, hanem 
a gépfegyver, az ágyú, a repülőgép, 
tehát megint csak gépek, amelyek ke
zeléséhez nem sok, hanem techni
kailag kiképzett, szakavatott emberre 
van szükség.

A gyermek a család szempontjából 
is elveszítette a jelentőségét, mint a 
szülők eltartója és segítőtársa az öreg
ségben. Eltekintve attól, hogy a gyer
mekek részéről az elaggott szülőknek 
nyújtott támogatás lélektani szempont
ból is illuzórikus, a szociális intézmé
nyek, társadalombiztosító, kórházak,

közsegélyezés sokkal inkább és job
ban biztosítja az aggok, rokkantak, 
betegek gyámolitását, mint a legtöbb 
gyermek.

Mire kell törekednünk?
Ha már azt látjuk, hogy az egyke 

elleni harc eredménytelen, akkor leg
alább arra kell törekednünk, hogy min
den magyar családban legalább a va
lóságban meg legyen az egy gyer
mek. Sajnos azt látjuk, hogy az egyke 

. rendszer helyét az egyse foglalta el. 
A legtöbb házasság meddő és ennek 
oka minden bizonnyal a termékeny
ség mesterséges megakadályozása. A 
helyzet ma tehát az, hogy hiába küz
döttünk az egyke ellen. Küzdjiink te
hát az egykééit: minden családban 
legalább egy gyermeket! Ha legalább 
ezt el tudjuk érni, akkor megmentjük 
falvainkat a pusztulástól és remélhet
jük, hogy a társadalmi viszonyok ja 
vulásával a termékenység is értelmet 
kap és divatba jön.

Téves volna azt hinni, hogy egy ko- 
munisztikus társadalmi rend a szapo
rodás intenzivitását segítené elő. Az 
orosz példa mást mutat. A szabad be
avatkozást a terhesség megszünteté
sére nagy tömegek veszik igénybe és 
a születések száma a normális, átla
gon alul marad.

Bele kell nyugodnunk abba, hogy 
az európai értelemben vett emberiség 
értelmetlennek tartja, teleslegesnek mi
nősiti a nagy szaporaságot s ez nem 
átmeneti tünet, hanem meg nem vál
toztatható tendenciája a jövő kialaku
lásának.

Nem az egyke ellen kell ma mór 
küzdeni, hanem az egyse ellen, a gyer
mek halandóság ellen és a jövő ge
neráció nevelésénél nem a mennyi
ségre, hanem a minőségre kell fek
tetni a súlyt.

* * *

30.000 lefui&ög.ép'
Flandin és Laval francia miniszte

rek londoni látogatása nemzetközi lég
ügyi egyezmény megkötésével végző
dött és ennek során a francia sajtó 
kimutatást közölt az egyes államok 
légi felkészültségéről. Ez a világon
30.000 repülőgépet mutat ki, amely
ből 17.000 jut Európára. A kimutatás 
csak a hadi repülőgépekre vonatkozik 
és mór azért sem pontos, mert az 
Egyesült Államok légi haderejét igen 
alacsonyra becsüli és nem számit az
zal, hogy háború esetén a kereske
delmi és postai repülőgépek nagyré
sze hadi repülőgéppé alakítható át. A 
tanulságos kimutatást az alábbiakban 
ismertetjük:

1. Szovjetoroszország . . . 4810
2. Németország...............  3200
3. Franciaország.......... 3076
4. Amerikai Egyesült Államok 2501
5. J a p á n ..........................  2291
6. Olaszország....................1620
7. A nglia ...........................  * 1574
8. Lengyelország.......................... 1550
9. C sehszlovákia............................ 865

10. Ju g o sz láv ia ........................... 860
11. R o m á n ia ....................................... 799
12. M agyarország.............................582
13. Spanyolország.............................500
14. Törökország..................................372
15. S z ia m ............................................ 344
16. Hollandia.......................................325
17. B e lg iu m ....................................... 210
18. Perzsia............................................ 200
19. I n d i a .....................................  t96
20. K a n a d a ................................  189
21. Norvégiu....................................... 179

A lévai keramit ul állapota mór a 
megszokásig és unalomig megtárgyalt 
témája és szégyene ennek a város
nak. Ezzel függ össze a most feltett 
kérdés is. A lévai keramiton kráter 
mélységű lyukak, mélyedések és hé
zagok tátonganak, amelyekben felgyü
lemlik az esővíz, olvadt hó és a sár. 
Minthogy minden útnak az a termé
szetszerű hivatása, hogy közlekedje
nek rajta, a lévai keramiton is gyalá
zatos volta dacára forgalom bonyoló
dik le. Az autótörvény értelmében 35 
km sebességgel szabad hajtani. Ez

22. S v á j c ...................................... 158 28. D á n ia ......................................  85
23. Portugália................................  153 29. L itv á n ia ................................. 82
24. Kina...........................................  150 30. Lettország................................  80
25. Görögország..................................119 31. Argentína................................. 78
26. F in n o rsz á g ...........................  98 32. É s z to rs z á g ...........................  68
27. Svéd ország ...........................  91 33. Ausztrália........................... J 52

a felelősség?
azonban Lévára nem vonatkozik, mert 
a lévai keramiton még ezzel a mini
mális sebességgel sem lehet közle
kedni. A csigalassu közlekedés da
cára még a legnagyobb gondosság 
mellett is elkerülhetetlen, hogy az 
autók a keramitgödrökböl fel ne tröcs- 
csentsék a sarat, vizet a gyalogjár
dára. Hiábavaló még a leglelkiisme- 
retesebb soffőr gondossága is, mert 
a keskeny utcák, a szűk úttest lehe
tetlenné teszik a járókelők megóvá
sát ettől a kellemetlen zuhanytól.

Kit terhel tehát a felelősség a járó

É L E T V A L L O M Á S O M .
Az én életem  különös, szom orú m unkásélet;
A fö ld  m ogváltó ágyához köt minden napom.
Milliók sorsára  asszim ilálna az élet,
Ha nem lenne hitem  — é s  örök az akaratom.

Az életem  sok  gondból tevődött össze, ma 
Munkás sorsa  k ev eseb bet találkozik a kenyérrel. 
Csordult szívvel uj élet igaz határain állok.
Mint kifosztott A tlaszisten: üres ten yérrel...

• Szivem ben milliók sorsa, panasza ég e t ; a
Munkanélküliség sokszor lázadásra hajszol — 
Szivem ből az ő panaszuk zokog tel a dalban, a 
L élek  örök halhatatlan törvénye paran cso l. . .

S a ss  Ján os

Kit terhel

kelőkkel szemben? A soffőr!, aki a 
minimális sebesség lefokozása dacára 
segi tudja a sár felfröcskölését meg. 
akadályozni, vagy pedig az országos 
hivatalt, amely már évek óta akadá
lyozza és húzza a keramit ut meg. 
javítását.

A felelősség kérdésének megvita
tása természetesen nem vonatkozik 
azokra a vezetőkre, akik a szűk bel
városi utcákon és a hepe-hupás ke
ramiton országúti sebességgel hajta
nak s figyelmen kívül hagyják a járó
kelők érdekeit. Sajnos ezekből is bő- 
ven akad, de a csendőrségnek éppen 
itt kell megkülönböztetést tennie, mert 
gyakran büntetnek sofföröket az eset
ben is, ha a legnagyobb óvatosság
gal és körültekintéssel vezették kocsi
jukat.

AAogqaH í h  H to m ...
a Lévai Ú jság kezdem ényezései nem 
m eddő k ísérletezések , nem üresen el
hangzó szavak. A villanykérdés fel
vetésével. az idegen vállalatok fiók
jainak m egadóztatásaival, az előadá
sok  pontos k ez d ésév el kapcsolatos 
in tézkedések  igazolják, hogy az ille
tékes tényezők épp úgy, mint a nagy- 
közönség szívesen  fog a d ja  az objek
tív kezdem ényezést. B eszélhetn ek  erre 
az újságra akárm it a  rosszindulat, az 
irigység szószólói, harsogói gyanúsít
hatnak é s  koholhatnak, d e  azt az 
egyet mindenkinek el kell ismernie, 
hogy kezünket az életfolyam atok ütő
erén tartjuk, diagnózist állapítunk 
m eg é s  orvoslást ajánlunk legjobb 
tudásunk é s  lelkiismeretünk szerint. 
Értelm es em ber nem becsü lheti le a 
kezdem ényezés je len tőség ét és  nem 
haladhat el süket fü lekke l az igaz 
b e sz éd  mellett. Felvilágosító, kezde
m ényező munkánkat tovább folytat
juk é s  a becsü letes, tiszta szándé
koktól nem téríthet el semm i és 
senki. A közügyek nyilvános megtár
gyalása  soh asem  lehet megrovandó, 
elítélendő dolog, d e  m indenesetre az 
a hibák, hiányok elhallgatása, leple
zése . Nem kelI kímélni m ások tyúk
szem eit, azokat feltétlenül ki kell ir
tani, ha azt akarjuk, hogy ez a vá
ros biztos lép ésekke l haladjon a fe j 
lődés utján a boldogulás fe lé .

*
..........a lévai háziurak igen kedve

lik a hideg zuhanyt, d e  csak  ha má
sok  kapják azt. Szinte látom, milyen 
kéjeleg v e m osolyognak az ablak  mö
gött hó olvadáskor vagy e ső s  időben, 
am ikor a járó-kelők  nyaka közé ha
talmas csep p ek  zuhognak tisztitatlan 
vagy lukas eresz-csatornáikról. Tudo
m ásom  szerint városi szabályrende
let intézkedik arról, hogy a  házak a :  
utca fe lö l  ereszcsatornákkal látandók 
el, d e e  szabályrendelet intézkedik 
arról is, hogy azok  állandóan jókar- 
bán tartandók, sőt néha napján ki is 
tisztitandók. Csendörségünk é s  rend
őrségünk rögtön észre  veszi é s  föl- 
jeg y  zi, ha egy mellettük elhaladó 
autó a gidres-godrös kerem itról ruhá
jukra spricceli a  vizet, d e nem veszi 
észre, hogyha c ! <1ztetők csatornái
ból zuhanyként hull a  viz a  tányér
sapkájukra. A polgárságnak nincs tá
nyérsapkája, sőt esernyőre sem  fut 
mindegyiknek é s  kiskarim áju kalap
juk vagy sapkájuk mellett bőven iut 
a k ev ésb é  kellem es á ld ásbó l a nya
kuk közé is. Talán nem okozna nehéz
ség et  é s  túlterhelést sem  a csendőr
ségnek, sem  a  rendőrségnek, ha a 
városi szabályrendelet értelmében 
gyöngéden figyelm eztetnék a  gondat
lan háziurakat h ibás vagy tisztitatlan 
ereszcsatornáikra. Okulár.
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ASSZONYOKNAK
A R O B IL -M A N T E A U -t kosztüm ök ö ltö 

zeti hatásának em elése c é 'jó b ó l k reá ltok  és 
éppen ezért „ ru b e -ta ille u r" -n e k  is  nevezik 
D é le lő ttre  m in tás vastag szövetből, dé lutánra  
kom olyabb es könnyebb ke lm ébő l készü l 
I lá ru lo m  a Jegcsinosabb p á r is i m odellt, 
am ire  m indenk i fe lfig ye lt.

Dús. de könnyű sötétkék „lainage"-szö
vetből van, fehér pettyekkel élénkítve, a nyak 
és az ujj alja feh ér piquével gumírozva. 
Elől végig gombolt, bár egy-két gombot 
szabadon hagyunk a járás kényelme szem 
pontjából. A csip 'm két hatalmas zseb di-

Pár is február
szít. A vállat a háton széjjelnyiló cape fedi. 
amely elöl is teljesen nyitva van. néhány
gombbal, díszítés céljából.

Láttunk ezenkívül egy oldalt gombolását, 
amelyet úgy vesznek fel. mint egy kabátot, 
de ami úgy borit be. mint egy ruha. llosz- 
szusága 20 50 cm re van a földtől.

I.'nnek az újdonságnak igen nagy a si
kere. mert egyszerű ős praktikus Egy boá
iul a vállon eléggé felöltöztet bennünket a 
reggeli kommissiozásra es a délutáni sétára.

SU /.Y.
* * *

Ma, mikor a nők a sporl terén 
egyenrangúak a lóriinkká!, furcsának, 
sőt hihetetlennek látszik, hogy a nő 
és a sport valamikor nagy ellenségek 
voltak. Sőt, megtörténik még ma is, 
hogy választania kell a férfinak : „Vagy 
én, vagy a sp ort..." Ezek a nők ter
mészetesen megérdemelnék, hogy in
kább a sport választassák. — Később 
divathóbort lett a sportból és a nő, 
aki nem hódolt be, nem volt modern.

Ebben az időben maga a sport telje
sen mellékes volt, a hozzávaló ruhák 
voltak a fontosak — szóval a sport 
hódítási eszköz lett. (Lehet, hogy ma 
is léteznek még ilyen „sportoló" nők.) 
— A mai nő életében a sport nélkü
lözhetetlen tényező a karcsúság, ru
ganyosság, fiatalság megőrzésére és 
ezért feltétlenül szükséges minden 
nőnek sportolnia. Azonkívül — még 
mindig divat. F. K.

A fürdőkről, vízvezetékről 
és csatornázásról

Belföldi nagy szappangyár reklám
jában hangoztatja, hogy egy nép kul
túráját szappantogyasztásáról lehet 
megismerni. — Véleményem szerint 
ehhez hozzájárulna még a vízfogyasz
tás mennyisége is. A kuliura inai fo
kán a vízfogyasztás külföldön 1 2 0 — 
150 1. napi, mig nálunk elenyészően 
csekély, azaz 20—30 I. körül lorog, 
természetesen nem általánosságban, 
meri nagyvárosokban nagyobb, ellen
ben vidéken annál kisebb. A minden
napi fürdő még utópia nálunk, úgy
szólván csak a szabad természetben 
való fürdést ismerik és azt sem űzik 
tisztálkodási, hanem sport célból; a 
nép zöme pedig a nyár forrósága elől 
menekül a vízbe.

A róm ai fürdők.
A rendszeres fürdést történelmi idők

ben nagy általánosságban először a 
rómaiaknál látjuk. A rómaiak, kik az 
egész akkoriban ismert világot kolo
nizálták, katonáikkal nemcsak váiakat, 
hanem fürdőket és vízvezetékeket is 
építettek. Még ma is csodáljuk a ró
mai vízvezetékek maradványait, me
lyek romjaikban is impozánsok és a 
mai Rómának nagy része még a régi 
császárok korabeli vízvezetékekből 
nyeri a vizél. Spanyolországban pél
dául ciszternákba gyűjtötték az eső
vizet és onnan aztán továbbították. 
Nem használtak a távvezetékekre cső
rendszert, hanem védett, téglából és 
köböl falazott nyitott cisznárnákbon 
vezették. Ezekben a vízvezetékekben 
vezetett viz nem annyira ivás, mint 
főként fürdés, de mellékesen a ker
tek öntözésére szolgált. A rómaiak 
társadalmi életében nagy szerepet ját
szott a fürdő. Azokat a római fürdő
ket a legnagyobb modern fürdőkkel 
lehetne összehasonlítani és találkozó 
helyei voltak nemcsak a szükebb ér
telemben vett társaságnak, hanem a 
diplomáciai, üzleti és irodalmi élet
nek. Az arisztokraták nem „kávéhá
zakban", a hölgyek nem •cukrászdá
ban* adtak egymásnak találkozót, ha
nem az előkelő római életének java

részét a fürdőben töltötte. A római 
fürdők nagy luxusáról tanúskodnak a 
még ma is nagy számban található, 
rendszerint kőből — porfirból — ké
szült kádak, melyek egy kődarabból 
vottak faragva és mai viszonylatban 
is elég hatalmas értékel képvisellek. 
A római császárok versengtek a mi
nél nagyobb, tágasabb és fényűzőbb 
fürdők építésében. Leghíresebb ezek 
közül Caracalla, kinek fürdője ma a 
római nemzeti múzeumnak ad helyet 
és óriási bolthojtásaival és napozó 
helyeivel a Rómába érkező idegennek 
első pillantásra feltűnik. A fürdőkben 
a távvezeték áltol szállított vizet vö
rösréz és óncsövekben szállították ren
deltetési helyükre. Voltak tussfürdöik, 
kádfürdőik, sőt gőzfürdőik is. — Az 
egyébb, a fürdéssel szoros kapcso
latban lévő ipari ágak mint masszőr, 
pedikűr, borbély, hajfestő, körömápoló 
szintén itten voltak elhelyezve, erről 
tanúskodnak számos ezekhez az ipa
rokhoz tartozó szerszámok, kenőcs- 
tégelyek, illatszeres flakonok, melyek 
az ásatásoknál napfényre kerültek. A 
különböző mozaikok és falfestmények, 
továbbá neves római antik irók mü
veiben számos illusztrációját találjuk 
ennek a fejlett fürdőéletnek. A római 
birodalom hanyatlásával a népek civi
lizációja is erősen hanyatlott s igy 
többek között a fürdés majdnem tel
jesen feledésbe ment. jóval később, 
a középkorban találkozunk csak megint 
nyilvános fürdőkkel, melyek sem ké
nyelemben, sem tisztaságban nem ve
tekedhettek a római fürdőkkel.

(Folytatása köv.)
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ME GNY Í L T

HENTESÁRU ÜZLET ÉS FALA- Ü 
TOZÓ S Z E P E S S I  UTCÁBAN 
Mindenféle hentesáruk és prágai 

| sonkák állandóan frissen a leg
jobb m i n ő s é g b e n  kaphatók

SitHiijiii :Í»ÜH! i.

A TAVASZ HÍ R NÖ K E I

D I V A T Á R U H Á Z Á B A N
A LEGÚJABB SZÖVETEK ÉS SELY
MEK MÁR M O S T  R A K T Á R O N

Í Z L É S B E N ,

M I N Ő S É G B E N .
VÁLAS ZTÉKBAN
A VEZETŐHELYET FOGLALTUK EL

A L E G S Z E R É N Y E B B E N  KALKULÁLT 
SZABOTT ÁRAINK ÁLTALÁNOS MEGELÉ
GEDÉST KELTETTEK; MINDEN ÁRUN 
FELTŰNŐEN VAN JELÖLVE A SZABOTT 
ÁR, AMELYBŐL ÁRENGEDMÉNYT NEM 
ADHATUNK. KIZÁRÓLAG SZAVATOLT 
MINŐSÉGEKET ÁRUSÍTUNK. *  A MEG
TEKINTÉS SZABAD, VÉTELKÉNYSZER 
NINCS

A búza vetőterülete 
egész Európában 

emelkedett
Ebből az emelkedésből Csehszlo

vákia is kivette a részét, amennyiben 
5°/0-kal nagyobb terület lett bevetve 
1934-ben búzával, mint előzőleg. Egyen
lőre csak az őszi vetésekre vannak 
statisztikák, valószínűleg a tavaszi 
búza vetése is több területen törté
nik mint tavaly.

Ezen körülmény a monopólium-tár
saságnak is elég nagy tejtörési okoz, 
mert a mai árakat csak úgy lehet 
fenntartani, ha behozatali szükség mu
tatkozik, mihelyl ez nem aktuális és 
behozatali szükséglet helyett még ki
viteli többlet is mutatkozik, a mai 
árak csak az állam által hozott áldo
zatokkal tarthatók fenn.

• •• JIÍJI. üt!!!”!!.!*; ;:: • • •  

Ü Z L E T
Á T H E L Y E Z É S !

Krtesitem a n. é. 
közönségei, hogy i;i:

Üzletemet az AOÁRDY-
féle házba, Szepesi u.
10 sz. alá helyeztem ál.

ii; Továbbá is kérem a n. é. közönség szi
ves pártfogását:

KNAPP NÁTHÁN
Ugyanitt esernyőjavllás;:,:

íiSimnifíiüni lü n m m s a15 I  <!i«

A Szőlő oltványok. Badacsony 
vidéki Szőlőtelep Kezelősége (Tapolca) 
értesíti a lévai és környékbeli szőlő
tulajdonosokat, hogy a szőlőoltványok 
behozatalát engedélyezték, mtért is 
azok már megrendelhetők a helyi 
megbízottnál. Dubovszky János. Le- 
vice.

— Ha a cigány politizál 1 Nagy- 
sárói tudósitónk jelenti: E hó 16-én 
este H. M. munkás házéban néhány 
jó ismerős zeneszó mellett szórako
zott. Egyik mulatság közbeni szünet
ben két cigány politikai pártállását 
vetette egymás szemére. Te „Hodzsa"* 
párti — mondja az egyik, te „kommu
nista* felelte a másik s a politikai 
vitának az lett a folytatása, hogy a 
furulyával verték egymás fejét. Köz
ben előkerült a verekedő Baronyai 
B»*rli öccse u Zoli is, aki bátyja el
lenfelét Horvát Bertit a karján úgy 
megsebesítette, hogy egy darab húst 
egészen kivágott. Sőt ennek segítsé
gül siető nővérét, H. Linót is vállon
szúrta. A nagy zűrzavarban még a 
házigazda is könnyen megsebesült. 
Csak a gyorson elősiető csendörség 
vetett véget a verekedésnek és kuny
hóiba kergette az akkor mér nagy
számmal összecsődült többi cigányt 
is. Hosszabb orvosi kezelés és „dutyi" 
lesz a rövid politikai vita vége.

— Katonai lóvásárlás. A katonai 
lóvásárló bizottság 1935. február 28- 
tól március 23-ig lovakat fog vásárolni 
a katonaság részére. Megvételre ke
rüllek 4 éven felüli huszárségi és 
könnyű igásak a következő sorrendbe: 
márc. 15-én o esatai vásártéren d. e. 
8.15 órakor, mérc. 15-én a zselizt vá
sártéren d. u. 13.45 órakor, márc 16-án 
a lévai vásártéren d. e. 9 órakor. A 
lovak kötélkötőféken vezetendők a bi
zottság elé.
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EGYKE, VAGY EGYSE?!
A borsi református egyházmegye 

1931. évi jelentése szerint az egyház
megye területén az újszülöttek száma 
265, ezzel szemben az elhunytak szá
ma 347 volt. Nemcsak nemzeti, hanem 
általános emberi szempontból is el- 
gondolkozásra késztető számok ezek.

A régi felfogás
A hivatalos tényezők tőként az egy

házak képviselői már régóta folytat
nak harcot az egyke rendszer ellen, 
amely a Garamvölgyében is, különö
sen a református lakosság között szo
kássá vélt. A legelszomoritóbb körül
mény az, hogy éppen a legmódosabb 
gazdák családjában van a legkevesebb 
gyerek, rendszerint egyetlen egy.

A mi felfogásunk szerint ebben 
nemcsak káros motívumot vélünk fel
fedezni, de megtaláljuk benne az ért
hetőt is. A régi görögok és rómaiak, 
akik elérkeztek a műveltség legma
gasabb fokához, nem dicsekedtek sok 
gyermekkel. Nem tartják áldásnak a 
sok gyermeket a mai müveit nyugati 
nemzetek sem, főként az angolok és 
különösen a franciák. Minden proga- 
ganda dacára, Németországban is erő
sen csökkent a születések száma.

A születések korlátozásában van 
egy bizonyos fokú előrelátás és tud
juk, hogy minél nagyobb intelligen
ciára tesz szert valaki, annál inkább 
előrelátó és a mai tényekből annál 
inkább tud következtetni a jövőre. Az 
egyke rendszer tehát a magyar nép
nek nemcsak bűne, hanem bizonyos 
szempontból erénye is.

Hol van a hiba?
Az eddigi küzdelem az egyke el

len meddőnek bizonyult, hogy miért, 
azt nem nehéz, megérteni annak, aki 
ismeri a falusi emberek életét és gon
dolkozását. A gyermek amig megszü
letik és amig felnevelkedik, rengeteg

bajt, gondot, fáradságot, kiadást jelent 
és elvonja az energiát, a hasznos mun
kaerőt, főként az asszonyt a megél
hetéshez szükséges produktív munká
tól. A sok gyermek a magyar nép 
szemében a szegénység jele, ami ért
hető is, mert a földműveseknél feltét
lenül a vagyon felaprózodásához, el
szegényedéshez vezet. A magyar pa
raszt, főként a jómódú gyermekét költ
séges nevelésben részesíti, amit na
gyobb számú család esetén nem te
hetne meg. Az uj generációnak nin
csenek biztosítva az elhelyezkedés, a 
megélhetés. A föld nem lesz több és 
a más pályán való elhelyezkedés, kü
lönösen a mai viszonyok között, ne
hezen képzelhető el.

Kinek van szüksége
gyerm ekre?

A XX. század feleslegessé tette az 
emberi tömegek produkcióját és a 
sok gyermekre végeredményképen ma 
már senkinek sincs szüksége.

Nincs szükség gyermekmunkásokra, 
olcsó munkaerőre, mert hiszen a gép 
olcsóságával, igénytelenségével az em
ber úgysem versenyezhet.

Nincs szüksége sok gyermekre az 
államhatalomnak sem, mert a jövő 
háborúját nem a katonák mennyisége 
fogja eldönteni, nem a puska, hanem 
a gépfegyver, az ágyú, a repülőgép, 
tehát megint csak gépek, amelyek ke
zeléséhez nem sok, hanem techni
kailag kiképzett, szakavatott emberre 
van szükség.

A gyermek a család szempontjából 
is elveszítette a jelentőségét, mint a 
szülők eltartója és segítőtársa az öreg
ségben. Eltekintve attól, hogy a gyer
mekek részéről az elaggott szülőknek 
nyújtott támogatás lélektani szempont
ból is illuzórikus, a szociális intézmé
nyek, társadalombiztosító, kórházak,

közsegélyezés sokkal inkább és job
ban biztosítja az aggok, rokkantak, 
betegek gyámolitását, mint a legtöbb 
gyermek.

Mire kell törekednünk?
Ha már azt látjuk, hogy az egyke 

elleni harc eredménytelen, akkor leg
alább arra kell törekednünk, hogy min
den magyar családban legalább a va
lóságban meg legyen az egy gyer
mek. Sajnos azt látjuk, hogy az egyke 

. rendszer helyét az egyse foglalta el. 
A legtöbb házasság meddő és ennek 
oka minden bizonnyal a termékeny
ség mesterséges megakadályozása. A 
helyzet ma tehát az, hogy hiába küz
döttünk az egyke ellen. Küzdjiink te
hát az egykéért: minden családban 
legalább egy gyermeket! Ha legalább 
ezt el tudjuk érni, akkor megmentjük 
lakainkat a pusztulástól és remélhet
jük, hogy a társadalmi viszonyok ja 
vulásával a termékenység is értelmet 
kap és divatba jön.

Téves volna azt hinni, hogy egy ko- 
munisztikus társadalmi rend a szapo
rodás intenzivilását segítené elő. Az 
orosz példa mást mutat. A szabad be
avatkozást a terhesség megszünteté
sére nagy tömegek veszik igénybe és 
a születések száma a normális, átla
gon alul marad.

Bele kell nyugodnunk abba, hogy 
az európai értelemben vett emberiség 
értelmetlennek tartja, teleslegesnek mi
nősiti a nagy szaporaságot s ez nem 
átmeneti tünet, hanem meg nem vál
toztatható tendenciája a jövő kialaku
lásának.

Nem az egyke ellen kell ma már 
küzdeni, hanem az egyse ellen, a gyer
mek halandóság ellen és a jövő ge
neráció nevelésénél nem a mennyi
ségre, hanem a minőségre kell fek
tetni a súlyt.

* * *

3 0 .0 0 0  tefuttögép,
Flandin és Laval francia miniszte

rek londoni látogatása nemzetközi lég
ügyi egyezmény megkötésével végző
dött és ennek során a francia sajtó 
kimutatást közölt az egyes államok 
légi felkészültségéről. Ez a világon
30.000 repülőgépet mutat ki, amely
ből 17.000 jut Európára. A kimutatás 
csak a hadi repülőgépekre vonatkozik 
és már azért sem pontos, mert az 
Egyesült Államok légi haderejét igen 
alacsonyra becsüli és nem számit az
zal, hogy háború esetén a kereske
delmi és postai repülőgépek nagyré- 
sze hadi repülőgéppé alakítható át. A 
tanulságos kimutatást az alábbiakban 
ismertetjük:

1. Szovjetoroszország . . . 4810
2. Németország........................... 3200
3. Franciaország ...................... 3076
4. Amerikai Egyesült Államok 2501
5. J a p á n ......................................  2291
6. Olaszország................................1620
7. A nglia ................................ * 1574
8. Lengyelország.......................... 1550
9. C sehszlovákia............................ 865

10. Ju g o sz láv ia ...........................860
11. R o m á n ia .......................................799
12. M agyarország............................ 582
13. Spanyolország............................ 500
14. Törökország..................................372
15. S z ia m ............................................344

16. Hollandia.......................................325
17. B e lg iu m .......................................210
18. Perzsia............................................200
19. I n d i a .....................................  t96
20. K a n a d a ................................ 189
2 1 . N orvégia.......................................1 7 9

22. S v á j c .....................................  158 28. D á n ia ......................................  85
23. Portugália................................  153 29. L itv á n ia .................................  82
24. Kina........................................... 150 30. Lettország................................. 80
25. Görögország..................................119 31. Argentína.................................  78
26. F in n o rsz á g ........................... 98 32. É s z to rs z á g ............................ 68
27. Svéd ország...........................  91 33. Ausztrália........................... | 52

A lévai keramit ul állapota már a 
megszokásig és unalomig megtárgyalt 
témája és szégyene ennek a város
nak. Ezzel függ össze a most feltett 
kérdés is. A lévai keramiton kráter 
mélységű lyukak, mélyedések és hé
zagok tátonganak, amelyekben felgyü
lemlik az esővíz, olvadt hó és a sár. 
Minthogy minden útnak az a termé
szetszerű hivatása, hogy közlekedje
nek rajta, a lévai keramiton is gyalá
zatos volta dacára forgalom bonyoló
dik le. Az autótörvény értelmében 35 
km sebességgel szabad hajtani. Ez

a felelősség?
azonban Lévára nem vonatkozik, mert 
a lévai keramiton még ezzel a mini
mális sebességgel sem lehet közle
kedni. A csigalassu közlekedés da
cára még a legnagyobb gondosság 
mellett is elkerülhetetlen, hogy az 
autók a keramitgödrökből fel ne tröcs- 
csentsék a sarat, vizet a gyalogjár
dára. Hiábavaló még a leglelkiisme
retesebb soffőr gondossága is, mert 
a keskeny utcák, a szűk úttest lehe
tetlenné teszik a járókelők megóvá
sát ettől a kellemetlen zuhanytól.

Kit terhel tehát a felelősség a járó

É L E T V A L L O M Á S O M .
Az én életem  különös, szomorú m unkásélet;
A fö ld  mogváltó ágyához köt minden napom.
Milliók sorsára asszimilálna az élei,
Ha nem lenne hitem  — és  örök az akaratom.

Az életem  sok  gondból tevődött össze, ma 
Munkás sorsa  k ev esebbet találkozik a  kenyérrel. 
Csordult szívvel uj élet igaz határain állok,
Mint kifosztott A tiasz isten : üres ten yérrel...

* Szivem ben milliók sorsa, panasza é g e t ; a
Munkanélküliség sokszor lázadásra hajszol — 
Szivem ből az ő panaszuk zokog tel a dalban, a 
Lélek  örök halhatatlan törvénye p aran cso l. . .

S a ss  Ján os

Kit terhel

kelőkkel szemben? A soffört, dki ö 
minimális sebesség lefokozása dacéra 
seqi tudja a sár felfröcskölését meg. • 
akadályozni, vagy pedig az országos 
hivatalt, amely már évek óta akadá
lyozza és húzza a keramit ut meg. 
javítását.

A felelősség kérdésének megvita
tása természetesen nem vonatkozik 
azokra a vezetőkre, akik a szűk bel* 
városi utcákon és a hepe-hupás ke- l ? 
ramiton országuti sebességgel hajta
nak s figyelmen kívül hagyják a járó
kelők érdekeit. Sajnos ezekből is bő- j 
ven akad, de a csendőrségnek éppen I 
itt kell megkülönböztetést tennie, mert 
gyakran büntetnek soffőröket az eset
ben is, ha a legnagyobb óvatosság
gal és körültekintéssel vezették kocsi
jukat.

AÁ&gtfon tó to m ...
a Lévai Ú jság kezdem ényezései nem 
m eddő k ísérletezések , nem üresen el
hangzó szavak. A villanykérdés fel
vetésével. az idegen vállalatok fiók
jainak m egadóztatásaival, az előadá
sok  pontos k ez d ésév el kapcsolatos 
in tézkedések  igazolják, hogy az ille
tékes tényezők épp úgy, mint a nagy- 
közönség sz ívesen  fog a d ja  az objek
tív kezdem ényezést. B eszélhetn ek  erre 
az újságra akárm it a  rosszindulat, az 
irigység szószólói, harsogói gyanúsít
hatnak é s  koholhatnak, d e azt az 
egyet mindenkinek el kell ismernie, 
hogy kezünket az életfolyam atok ütő
erén tartjuk, diagnózist állapítunk 
m eg é s  orvoslást ajánlunk legjobb 
tudásunk é s  lelkiismeretünk szerint. 
Értelm es em ber nem becsü lheti le a 
kezdem ényezés je len tő ség ét é s  nem 
haladhat el süket fü lekkel az igaz 
b e sz éd  mellett. Felvilágosító, kezde
m ényező munkánkat tovább folytat
juk és  a  becsü letes, tiszta szándé
koktól nem téríthet el semm i és 
senki. A közügyek nyilvános megtár
gyalása  soh asem  lehet megrovandó, 
elítélendő dolog, d e  m indenesetre az 
a hibák, hiányok elhallgatása, leple
zése . Nem kell kímélni m ások tyúk
szem eit, azokat feltétlenül ki kell ir
tani, ha azt akarjuk, hogy ez a vá
ros biztos lép ésekke l haladjon a fe j
lődés utján a boldogulás fe lé .

*
..........a lévai háziurak igen kedve

lik a hideg zuhanyt, d e  csak  ha má
sok  kapják azt. Szinte látom, milyen 
kéjelegve m osolyognak az ablak mö
gött hó olvadáskor vagy e ső s  időben, 
amikor a  járó-kelők  nyaka közé ha
talm as csep p ek  zuhognak tisztitatlan 
vagy lukas eresz-csatornáikról. Tudo
m ásom  szerint városi szabályrende
let intézkedik arról, hogy a házak az 
utca fe lö l  ereszcsatornákkal látandók 
el, d e e  szabályrendelet intézkedik 
arról is, hogy azok  állandóan jó k a r  
bán tartandók, sőt néha napján ki is 
tisztitandók. Csendörségünk és  rend
őrségünk rögtön észre  veszi é s  föl
jeg y  zi, ha egy mellettük elhaladó 
autó a g idres-gödrös keremitról ruhá
jukra spricceli a  vizet, d e  nem veszi 
észre, hogyha a háztetők csatornái
ból zuhanyként hull a  viz a  tányér
sapkájukra. A polgárságnak nincs tá
nyérsapkája, sőt esernyőre sem  jut 
mindegyiknek é s  kiskarimáju kalap
juk vagy sapkájuk mellett bőven jut 
a k ev ésb é  kellem es á ld ásbó l a nya
kuk közé is. Talán nem okozna nehéz
ség et  é s  túlterhelést sem  a csendor- 
ségnek, sem  a  rendőrségnek, ha a 
városi szabályrendelet értelmében 
gyöngéden figyelm eztetnék a gondat
lan háziurakat h ibás vagy tisztitatlan 
ereszcsatornáikra. Okulár.
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ASSZONYOKNAK
A KObE-MANTLAU-t a kosztümok öltő- 

:eti hatásának em elése céljából kreálták és  
éppen ezért „robe-tailtcur"-nek is nevezik 
Délelőttre mintás vastag szövetből, délutánra 
komolyabb és könnyebb kelméből készül. 
/. lárulom a legcsinosabb párisi modellt, 
amire mindenki felfigyelt.

Dús. de könnyű sötétkék „lainage*-szö
vetből van. feher pettyekkel élénkítve, a nyak 
és az ujj alja feh ér piquével gumírozva. 
Elől végig gombolt, bár egy-két gombot 
szabadon hagyunk a járás kényelme szem 
pontjából. A csípőn kél hatalmas zseb di-

Dór is. február
szil. A vállat a háton széjjelnyiló eape fedi. 
amely elöl is teljesen nyitva van. néhány
gombbal, díszítés céljából.

Láttunk ezenkívül egy oldalt gombolását, 
amelyet úgy vesznek fel. mint egy kabátot, 
de ami úgy borit be. mint egy ruha. Ilosz- 
szusága 20  50 cm re van a földtől.

Ennek az újdonságnak igen nagy a si
kere. mert egyszerű és praktikus. Egy boá
im! a vállon eléggé fel öltöz let bennünket a 
reggeli kommissiozásra es a délutáni sétára.

SUZY.
* * *

A  M oh , a
Ma, mikor a nők a sport terén 

egyenrangúak a férfiakkal, tűn sáuak, 
sőt hihetetlennek látszik, hogy a nő 
és a sport valamikor nagy ellenségek 
voltak. Sőt, megtörténik még ma is, 
hogy választania kell a férfinak: „Vagy 
én, vagy a sport...*4 Ezek a nők ter
mészetesen megérdemelnék, hogy in
kább a sport választassák. — Később 
divathóbort lett a sportból és a nő, 
aki nem hódolt be, nem volt modern.

Ebben az időben maga a sport telje
sen mellékes volt, a hozzávaló ruhák 
voltak a fontosak — szóval a sport 
hódítási eszköz lett. (Lehet, hogy ma 
is léteznek még ilyen „sportoló** nők.) 
— A mai nő életében a sport nélkü
lözhetetlen tényező a karcsúság, ru
ganyosság, fiatalság megőrzésére és 
ezért feltétlenül szükséges minden 
nőnek sportolnia. Azonkívül — még 
mindig divat. F. K.

A fürdőkről, vízvezetékről 
és csatornázásról

Belföldi nagy szappangyár reklám
jában hangoztatja, hogy egy nép kul
túráját szappantogyasztásáról lehet 
megismerni. — Véleményem szerint 
ehhez hozzájárulna még a vízfogyasz
tás mennyisége is. A kuliura inai fo
kán a vízfogyasztás külföldön 120— 
150 1. napi, mig nálunk elenyészően 
csekély, azaz 20—30 I. körül iorog, 
természetesen nem általánosságban, 
mert nagyvárosokban nagyobb, ellen
ben vidéken annál kisebb. A minden
napi fürdő még utópia nálunk, úgy
szólván csak a szabad természetben 
való fürdést ismerik és azt sem űzik 
tisztálkodási, hanem sport célból; a 
nép zöme pedig a nyár forrósága elől 
menekül a vizbe.

A róm ai fürdők.
A rendszeres fürdési történelmi idők

ben nagy általánosságban először a 
rómaiaknál látjuk. A rómaiak, kik az 
egész akkoriban ismeri világot kolo
nizálták, katonáikkal nemcsak váiakat, 
hanem fürdőket és vízvezetékeket is 
építettek. Még ma is csodáljuk a ró
mai vízvezetékek maradványait, me
lyek romjaikban is impozánsok és a 
mai Rómának nagy része még a régi 
császárok korabeli vízvezetékekből 
nyeri a vizét. Spanyolországban pél
dául ciszternákba gyűjtötték az eső
vizet és onnan aztán továbbitotték. 
Nem használtak a távvezetékekre cső
rendszert, hanem védett, téglából és 
kőből falazott nyitott cisznárnákban 
vezették. Ezekben a vízvezetékekben 
vezetett viz nem annyira ivás, mint 
főként fürdés, de mellékesen a ker
tek öntözésére szolgált. A rómaiak 
társadalmi életében nagy szerepet ját
szott a fürdő. Azokat a római fürdő
ket a legnagyobb modern fürdőkkel 
lehetne összehasonlitani és találkozó 
helyei voltak nemcsak a szükebb ér
telemben vett társaságnak, hanem a 
diplomáciai, üzleti és irodalmi élet
nek. Az arisztokraták nem „kávéhá
zakban**, a hölgyek nem „cukrászdá
ban* adtak egymásnak találkozót, ha
nem az előkelő római életének java

részéi a fürdőben töltötte. A római 
fürdők nagy luxusáról tanúskodnak a 
még ma is nagy számban lalálható, 
rendszerint köböl — porfirból — ké
szült kádak, melyek egy kődarabból 
voltak faragva és mai viszonylatban 
is elég hatalmas értéket képvisellek. 
A római császárok versenglek a mi
nél nagyobb, tágasabb és lényüzőbb 
fürdők építésében. Leghíresebb ezek 
közül Caraealla, kinek fürdője ma a 
római nemzeti múzeumnak ad helyet 
és óriási bolthajtásaivol és napozó 
helyeivel a Rómába érkező idegennek 
első pillantásra feltűnik. A fürdőkben 
a távvezeték által szállított vizet vö
rösréz és óncsövekben szállították ren
deltetési helyükre. Voltak tussfürdöik, 
kádfürdőik, sőt gőzfürdőik is. — Az 
egyébb, a fürdéssel szoros kapcso
latban lévő ipari ágak mint masszőr, 
pedikűr, borbély, hajfestő, körömápoló 
szintén itten voltak elhelyezve, erről 
tanúskodnak számos ezekhez az ipa
rokhoz tartozó szerszámok, kenőcs- 
tégelyek, illatszeres flakonok, melyek 
az ásatásoknál napfényre kerültek. A 
különböző mozaikok és falfestmények, 
továbbá neves római antik írók mü
veiben számos illusztrációját találjuk 
ennek a fejlett fürdőéletnek. A római 
birodalom hanyatlásával a népek civi
lizációja is erősen hanyatlott s igy 
többek között a fürdés majdnem tel
jesen feledésbe ment. Jóval később, 
a középkorban találkozunk csak megint 
nyilvános fürdőkkel, melyek sem ké
nyelemben, sem tisztaságban nem ve
tekedhettek o római fürdőkkel.

(Folytatása köv.)

HENTESÁRU ÜZLET ÉS FALA
TOZÓ S Z E P E S S I  UTCÁBAN
Mindenféle hentesáruk és prágai 
sonkák állandóan frissen a leg
jobb m i n ő s é g b e n  kaphatók

msmwm

A TAVASZ HÍ R NÖ K E I

Dl  V A T Á R U HÁ Z Á B A N
A LEGÚJABB SZÖVETEK ÉS SELY
MEK M ÁR M O S T  R A K T Á R O N

Í Z L É S B E N .

M I N Ő S É G B E N ,
VÁLAS ZTÉKBAN
A VEZETŐHELYET FOGLALTUK EL

A L E G S Z E R É N Y E B B E N  KALKULÁLT 
SZABOTT ÁRAINK ÁLTALÁNOS MEGELÉ
GEDÉST KELTETTEK; MINDEN ÁRUN 
FELTŰNŐEN VAN JELÖLVE A SZABOTT 
ÁR, AMELYBŐL ÁRENGEDMÉNYT NEM 
ADHATUNK. KIZÁRÓLAG SZAVATOLT 
MINŐSÉGEKET ÁRUSÍTUNK. *  A MEG 
TEKINTÉS SZABAD, VÉTELKÉNYSZFR 
NINCS

A búza vetőterülete 
egész Európában 

emelkedett
Ebből az emelkedésből Csehszlo

vákia is kivette a részét, amennyiben 
5°/0*kal nagyobb terület lett bevetve 
1934-ben búzával, mint előzőleg. Egyen
lőre csak az őszi vetésekre vannak 
statisztikák, valószínűleg a tavaszi 
búza vetése is több területen törté
nik mint tavaly.

Ezen körülmény a monopólium-tár
saságnak is elég nagy lejtörési okoz, 
mert a mai árakat csak úgy lehet 
fenntartani, ha behozatali szükség mu
tatkozik, mihelyt ez nem aktuális és 
behozatali szükséglet helyett még ki
viteli többlet is mutatkozik, a mai 
árak csak az állam által hozott áldo
zatokkal tarthatók fenn.

j IM8HIIP5Y’
Ü Z L E T
Á T H E L Y E Z É S !

Értesítem a n. é. ii. 
közönségei, hogy llj

üzletemet az AGÁRDY-
félc házba, Szepesi u.
10 sz. alá helyeztem át.
Továbbá is kérem a n. é. közönség szi-

I
vcs pártfogását:

KNAPP NÁTHÁN

Ugyanitt esernyőjavitása::,

A Szőlő oltványok. Badacsony 
vidéki Szőlőtelep Kezelősége (Tapolca) 
értesíti a lévai és környékbeli szőlő- 
tulajdonosokat, hogy a szölőoltványok 
behozatalát engedélyezték, mtéri is 
azok már megrendelhetők a helyi 
megbízottnál. Dubovszky János, Le* 
vice.

— Ha a cigány politizál! Nagy- 
sárói tudósítónk jelenti: E hó 16-án 
este H. M. munkás házában néhány 
jó ismerős zeneszó mellett szórako
zott. Egyik mulatság közbeni szünet
ben két cigány politikai pártállását 
vetette egymás szemére. Te „Hodzsa- * 
párti — mondja az egyik, te „kommu
nista" felelte a másik s a politikai 
vitának az lett a folytatása, hogy a 
furulyával verték egymás fejét. Köz
ben előkerült a verekedő Baronyai 
Bérli öccse a Zoli is, aki bátyja el
lenfelét Horvát Bertit a karján úgy 
megsebesítette, hogy egy darab húst 
egészen kivágott. Süt ennek segítsé
gül siető nővérét, H. Linál is vállon
szúrta. A nagy zűrzavarban még a 
házigazda is könnyen megsebesült. 
Csak a gyorsan elösiető csendőrség 
vetett véget o verekedésnek és kuny
hóiba kergette az akkor már nagy
számmal összecsődült többi cigányt 
is. Hosszabb orvosi kezelés és „dutyi" 
lesz a rövid politikai vita vége.

— Katonai lóvásárlás. A katonai 
lóvásárló bizottság 1935. február 28- 
tól március 23-ig lovakat fog vásárolni 
a katonaság részére. Megvételre ke
rülnek 4 éven felüli huszársági és 
könnyű igásak a következő sorrendbe: 
márc. 15-én u csatai vásártéren d. e. 
8.15 órakor, márc. 15-én a zselizi vá
sártéren d. u. 13.45 órakor, márc 16-án 
a lévai vásártéren d. e. 9 órakor. A 
lovak kötélkötöféken vezetendök a bi
zottság elé.
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WIZO mán . 10-én rendezi vidám 
hciivtu sorájái Stránszky éttermében.

A Szovjetunió Barátainak
Egyesülete. Vasárnap, március 3 én 
d. e. 10 órai kezdettel tartja alakuló
ülését a Városi Szálló nagytermében. 
A/ egyesület célja a Szovjetunió gaz
dasági és kulturális felépítésének is
mertetést . A központ az alakuló ülésre 
Dr Ponicán Jánost, a kitűnő költőt és 
írót küldte ki, aki szlovák és magyar 
nyelven tartja meg referátumát.

S zeren csétlen ség et okozott a 
vihar. Nagv-Sallóról jelentik, hogy a 
folyó hó 23-i, szombat esli vihar a 
sallói villanyvezeték egyik oszlopát 
kidöntötte és magas feszültségű áram
mal töltött villanyvezetéket az ország
úton keresztbe fektette. A fakóvezeké* 
nyi Ordódi Mária kocsisa haza felé 
igyekezve nem vette észre az ország
úton fekvő vezetéket, a lovakat neki 
hajtotta. A két lovat a magas feszült
ségű áram azonnal megölte.

— Budapesti Nemzetközi Vásár 
iránt úgy német mint csehszlovák rész
ről élénk érdeklődés nyilvánul meg, 
a magyar tranzit-kereskedelem és áru
forgalom érdekében a vásár úgy Né
metországot mint Csehszlovákiát meg
hívta, hogy hivatalos kiállítással ve
gyinek részt a folyó évi Budapesti 
Nemzetközi Vásáron.

— Póttartalékba való beosztás 
kérvényezcse. A póttartalékba való 
beosztást csak azon egyének kérhe
tik, akik határozottan családfenntartók. 
A rendesen felbélyegzett és felszerelt 
kérvényt a sor-köteles a sorozó bi
zottságnál adja át, amikor tudomására 
jutott, hogy besorozták. Ha a sorkö
telesnek nincsen kérvénye, akkor szó
belileg jelentse be a bizottságnál, hogy 
kérvényezni akarja a póttartalékba 
való helyezését. Ebben az esetben a 
kérvényt 13 napon belül az illetékes 
Járási hivatalhoz adja be. A mellékle
tekre vonatkozó felvilágosítás bármely 
jegyzői vagy Járási hivatalnál megtud
ható. Későbbi kérvények beadásának 
csak akkor van helye, ha időközben 
oly körülmények állnak elő (haláleset 
slb.), melyek a póttertalékba való be
osztásra jogosítanak. Kérvények ilyen
kor is 15 napon belül az illetékes já 
rási hivatalnál adandók be. Kedvező 
elintézést csak azok a kérvények nyer- 
hetnek, amelyek vagyoni és szociális 
oldalról alaposan megindokoltak és 
kellően vannak felszerelve.

Tizenöt évre Ítélte el az e s 
küdtszék a pukaneci gyilkos asz- 
szonyt. A komáromi esküdtszék a 
napokban Ítélkezett Dóbiás Jánosné, 
pukaneci hitvesgyilkos felett. Decem
ber közepén a Lévai Újság elsőnek 
jelentette az uhliszkói, pukanec kültel
kein történt gyilkosságot. Az esküdt
széki tárgyaláson Dóbiásné tagadta 
leltét és azt állította, hogy férje kés
sel támadt rá és ő csak védekezett. 
A végzetes éjszakának azonban tanúja 
volt Dóbiásné 11-éves unokahuga, aki 
a bíróságon terhelőén vallott. Tanú
vallomások alapján a bíróság 15-évi 
fegyházra ítélte el Dóbiásnét.

Autósokat érd ekeli A benzin
vámot literenként 10-fillérrel csökken
tik ‘Minek következtében a benzin 
ára 6-fillérreI olcsóbb lesz. Végre egy 
jó hir — mondhatnánk. Azonban tudni 
kell, hogy az árcsökkentés azért tör
ténik, mert az uj autótörvénnyel a 
benzinárak felemelkedtek. Az árcsök
kentés csak részben egyenlíti ezt ki. 
Különben a nehezebb ásványolajak 
adóját is felemelik 5̂ Ke - ról 100-ra.

OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK
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Folyó hó 24-én délelőtt fél 11 órai 
kezdettel tartotta a torna egylet ez 
évi közgyűlését a Kaszinó nagytermé
ben. Váratlanul nagy érdeklődés előzte 
meg a közgyűlés!, úgyhogy a terein 
majdnem kicsinynek bizonyult a sport
emberek nagy tömegének befogadá
sára. Evek óta nem volt példa ilyen 
lelkes összetartásra, amilyen ezen a 
közgyűlésen tapasztalhaió volt. A pro
gramszerűen lezajló közgyűlés folya
mán elhatároztatott, hogy az egyesü
let a fotball-pályán klubházat épil, 
melynek költségei kb. 40.000 koronát 
lesznek ki. A tagok lelkesedése és 
áldozatkészsége kb. félóra alatt a 
szükséges összeg felét összehozta.

Ritka esemény a mai időkben! Min
denki helyzetéhez mérten adakozott. 
A jelek szerint joggal remélhetjük, 
hogy a régi lelkes szellem vissza
térte üdvös hatással lesz városunk 
sportjára.

A tisztújító választások során a köz
gyűlés egyhangúlag a következő tiszti
kart választotta meg:

Védnök: Dr Ravasz Viktor. Diszel- 
nökök: Antal Gyula, Dr Balog Sándor, 
id. Frasch József, Dr Kmoskó Béla, 
Knapp Géza, ig. Lisy Matus, stkpt. 
Martin Palkoviő, Dr Pető Imre. Tisz
teletbeli elnökök: Ft. Mlschák István, 
Dr Nagy Béla, Weisz Gyula. Elnök: 
Jánoss Jenő. Ügyvezető elnök: Vas 
Jenő. Társelnökök: Dr Bányai Sándor, 
Dr Kersék János. Alelnökök: Simkó 
Oszkár, Weinberger László. Igazga
tók: Dr Korpás László, Schlesinger 
Béla. Főtitkár: Dr Knapp Pál. Titká
rok: Braun József, Dr Weisz László. 
Háznagyok: Kriek György. Bráuer Jó
nás. Pályagondnok: Horatsek Pál, h. 
Lehoczky Béla. Jegyzők: Tóth Piroska, 
Schubert Richard. Intézők: Burkó Jó
zsef, Hochberger Sándor, Müller La
jos. Szertárnokok: Ifj. Akács József, 
Drenka József, Magyar László, Wil- 
esek Béla. Pénztárnok: Budováry Lász
ló. Pályapénztárnokok: Ádám Atilla, 
Szolt Alfréd. Ellenőrök: Boros Béla, 
Kern Aladár, Lakos Sándor. Pénztár

ÜZLET
ÁTHELYEZÉS!

Nikkelczési és müköszörülés, műhelye* 
met áthelyeztem S z e p e s i  utcából a 
JOZEFCSEK-féle házba. MÁRTONFFY 

UTCA 1 K M E t O  B É L A ,
galvan. technikus és mttköszörüs

Végre mégis ^ pró  hírdel
lalán megérjük ml lévaiak, hogy a ke- _____ E _________  __
ramil ut álépilési munkálatait megkez* ""
dik. Az elmúlt hél folyamán az Or- Kiadó lakásokat é s  bútorozott s 3 

. , rir szére i n g y e n  közlünk. - Azok 
szagos utalapb.zollsag, majd az Or- nflk hirdc,é s  eqyszcri közléséé
szagos választmány s végül 22-én az sági viszonyok között lapunk ezzel 
Országos Képviselő Testület letárgyal- .
ta és egyhangúlag megszavazta a lé- B l l t o r O Z O l t  S Z O D 8  
vai keramit ul átépítésének költségeit. ha/znáUM M ^dó'^'"' ,ü,dő,l0b,'
E határozat után sürgősen megtörté- --------------------------------- — — -— --------
nik a hivatalos hatósági bejárás,amely B é l y e g a l b u m  e l ö d Ó .
után kiírják a pályázatot és remélhet- ——  ---------- - ”  : “ ;
jük, hogy még ez év májusába, ju- M o d e m  4  S Z O D Ö S  l a k a S
idusába megkezdik az átépítési mun- fürdőszobával okt. 1-re kerestetik a

f  . . .  belvárosban.
kálatokat. A tizenöt eves h u z a -v o n e -------------------------------------------------------
után befejeződön és mi lévaiak a lég- B e l v á r o s b a n  4  S Z O b á s  
nagyobb elismeréssel és köszönettel lakás m ellékhelyiségekkel kiadó,
adózunk a Országos képviselőtestület _
valamennyi tagjának, hogy komoly be- 1 0 1 1 1 8 1  L s C X lk O n  
lálással megértették városunk vezető- e ,ső  6 kötele jutányos áron  eladó,
ségének és lakosságának kérelmét. A Címek a kiadóban,
másfél millió költséget igénylő átép i-
tés elörelathalóiag hosszabb időt vesz A  Ma m ár mindenki tudja, hogy 
igénvbe és több száz munkanélküli- iskolaszerek, modern levélpapírok, töl- 

, . . . .  . totollak a legolcsóbban uuggen-
nek ad majd kenyeret. . b ergernél szerezhetők be. Kálnai u.

* * *  37. szám.

■  S P O R T  ■
Ritkán látott lelkesedés 
közepette folyt le a lévai 

torna egylet idei közgyűlése
vizsgálók: Blumenfeld Ferenc, Heck- 
mann István, Rónai Emil, Szabados 
Lajos. Ügyészek: Dr Hollós Endre, 
Dr Műnk Károly, Dr Nagy Béla. Or
vosok: Dr Adorján Hugó, Dr Féld* 
mann Miksa, Dr Guba János, Dr Hei- 
mann Miksa, Dr Pick Imre, Dr Vid- 
lickü Jaroslav.

Választm ány: Dr Balog Endre, Bar- 
los Károly, Blumenfeld Zsigmond, Búj
na József, Bús Béla, Baranya Béla, 
Céh Rudolf, Denk János, Györgyi Jenő, 
Halász Károly, Holczmann Ernő, Kohn 
Dezső, Kohn Sándor, Koprda István, 
Kovács István, Kürti Ervin, Krausz 
Árpád, Lachky Elek, Löwinger Mózes, 
Mihalik J., Nemcsok János, Dr Pick 
György, Prachár István, Dr Pergesz 
Aladár, Perl József, Rólh László, Ró
nai Sándor, Reitmann Pál, prof. Sla- 
ma, Steiner Oszkár, Schulcz Gyula, 
Takács Samu, Trebitsch Aladár, Tu- 
lassay Sándor, Vámos László, Weiner 
Dezső, Weinberger Pál, Widder Jenő, 
Vökön Árpád, Wilcsek Lajos.

Fegyelm i bizottság: Elnök: Ha
lász Lipót. Tagok: Engel Pál, Kaiser 
Sándor, Koperniczky Kornél, Klein Ár
min, Dr Liebermann Leó, Majthényi 
László, Suszta Vilmos, Dr Simek Ist
ván, Vojtás István.

Felleb b ezési tanács: Elnök: Schu
bert Tódor. Tagok: Biross József, Bol- 
czek Stelan, Bla£kovic Ádám, Deutsch 
Elemér, Elischer József, Éder Kálmán, 
Fischer Vilmos, Fried Gyula, Gritz 
Karol, Guttmann János, Kovács Jenő, 
Műnk László, Nagy Sándor, Pick Endre, 
Sekan László, ing. Simái Miklós, Dr 
Sós László, Stark Géza, Tóth Antal, 
Weinberger Jakab.

KÖZGAZDASÁG
Hivatalos gabona árak: A Mono

pólium Társaság  febr. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat állapította 
meg: búza 157*30, rozs 116*50, közép 
sörárpa 121*50, takarmány árpa 111*50 
zab 122*20, kukorica 113*—, kukorica 
(fehér) 113, kukorica cinqun. 133*— Ke
Egyéb m agvak p iaci ára febr . 23-án: 

Bab (fehér) — — — 95*— 110 -
Mák — — — — — 350*— 390*
Vörös here — — — 900 -  970.-*
Lucerna — — — — 600*-- 650'
Burgonya (rózsa) — — 70*—
Burgonya (gyári) — — 25*— 35* -

Valuták:
német márka — — — — 909'
magyar pengő -  — — — 432*50
svájci frank — — — — 776*--
angol font -  — — — — 113*87
olasz lira — — — — — 203*65
amerikai dollár -  — — — 23*50
francia frank — — — — 157*80
osztrák schiling -  — — — 451*50

.LÉVAI ÚJSÁG* gazdasági, kulturális és kritikai 
hatilap, megjelenik minden aierdán. — Ffisier- 
kesitő: Dr. STRASSBR ELEMÉR -  Felelős sier- 
kcsxtő ás kiadó : AKÚCS ERNŐ dlpl. agr. Sicr 
kasstőság áa kiadóhivatal: Léva, Stór u. 3. Telefon 
W. — Nyomja: FODOR utóda Lánci Janő nyomdájs 
Léva. Ssapaal u. 28. — Előfizetési díj: égésiévr* 
44', félévre 20*. negyedévre 10*— Kő. egyes siém 
éra 80 HU. — Három példány megtartása egyéves 
előflietésnek számit. — Hirdetések tarifa sserínf 
Fodor papirkereakadáaban adhatók át. Telefon 79. 
— Oyakorl hirdetőknek árengedmény. — Hátiratok 
a sserkesztőséghez küldendők. Hátiratokat nem 
őrsünk mag és nem adunk vlaaza. — A postabélyef 
használatát a bratlslavai posta- éa távirdalgazg’ tó- 
ság lévai feladóhellyel 109.97á. V - 1934 siém aiatt 
engedélyezte.

MT' Mimh*n szó 50 fillér. • |Cfl. 
Í K S o I s K  kis'-bb_ hirdetés ara 3 ^

:obákat lapunk e l ő f i z e t ő i  ré- 
akik nem előfizetői a Lévai Újság, 

rt 2 Kőt fizetnek. A nehéz gazda- 
1 kíván olvasóinak segítségére lenni.

Három szobás lakást
keresek a belváros közelében. 

5 > 7 í * U r P n v t  hasznáItat, de jókar
O Z i t f  K I  I l y  I bán lévöt megvételre 

keresek

Használt Írógépet vesiet 
Egy szoba, konyha

cs  m ellékhelyiségekből álló lakást 
lehetőleg a v áro s belterületén márc. 
1-ére vagy 15-ére keresek.

Uj adómentes m odern hát
eladó P e re c  utca 1/b.

§tur utca 3. szám.
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