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K e g q e t S e H *
adórendszerünk ellen egyre gyak
rabban hallunk kifakadást. Most 
már nemcsak az adófizetők széle
sebb rétegei Ítélik el éles szavak
kal az adókivetés könyörtelensé
gét, de megelégelte maga a par
lament is. A csehszlovákiai par
lamentarizmus történetében elő
ször fordult elő, hogy egy kor
mánypárti képviselő, egy volt mi
niszter az adótörvény novellájának 
tárgyalása során maradéktalanul 
megmondotta marasztaló ítéletét, 
hogy az eddigi állapot és adóki
vetési gyakorlat tarthatatlan. A 
parlament maga vette a kezébe 
az adótörvény megreformálását 
és hosszas vita után meg is va
lósította. Kész az uj törvény. Nem 
akarunk ünneprontók lenni, de a 
bizalom előlegezése dacára ag
gódva figyeljük majd az uj praxis 
kialakulását. Mert hiaba jó  a tör
vény, ha rossz annak a végrehaj
tása, ha oly gyakorlat alakul ki, 
amely majd ismét mint ismeretlen 
és lehetetlen fogalmat fogja ke
zelni az adófizető jóhiszeműségét.

Akinek volt ideje vagy kedve 
végigsilabizálni azon felhívásokat, 
amelyben az adókivető hatóság 
felszólítja a gyanútlan polgárt, 
hogy terjessze elő bizonyítékait, 
az némi, halvány képet alkotha
tott magának, hogy mi a modern 
adókivetés ?! Mit is kívánnak tő
led, nyájas olvasó? Könyvek, fel
jegyzések, kimutatások, számlák, 
nyugták, jegy zékek, elismervények, 
levelezések, folyoszámlakivonatok
egész sorát kérik tőled. De nem 
azért, hogy vele vallomásodat, an
nak helyességét igazolhasd, ha
nem hogy azokból megállapítsák, 
hogy mindez nem ér semmit, mert 
feljegyzéseid nem pontosak, ellen
mondásokba keveredtél, egyszó
val közönséges csaló  vagy.

Ez esetben sem az egyes refe
renseket illeti szemrehányás, ha
nem az egész rendszert, amely 
oly utasításokkal látja el a kivető 
hivatalokat, hogy azok még eset
leges jóakarat mellett sem já r
hatnak el máskép. És mi lesz, mi 
lett a következménye ennek a 
rendszernek ? Az adófizető kétség- 
beesésében a gyűlölethez mene
kül, renitens lesz, az igazságtala
nul kivetett adók megfizetését 
megtagadja, krónikus nemfizető 
lesz, esetleges vagyonát árverés
re bocsájtja, másokkal megvéteti, 
de adót nem fizet. A rossz példa 
ragadós és demoralizál. Az állam 
bevételei csökkennek, a hátrálé- 
kok növekszenek, eredménytelen 
végrehajtások, elkeseredés az e- 
gész vonalon. Végül nem marad

Megkezdődik az aratás
Péter és Pál napja fontos dátumunk. 

Ilyenkor kezdődik meg hagyományosan 
oz aratás ősi aktusa. A dolgozók el
lepik a búzamezőket és nyomukban 
rendekre dől, kévékbe és félkeresztek
be fonódik az uj termés, amelynek 
sorsát egyenlő aggodalommal figyeli 
földműves, kereskedő, lateincr, mert a 
Garamvölgyében ettől függ mindnyá
junk jóléte, az egész esztendő forgal
mának kialakulása.

Alkalmunk volt egy környékbeli 
jól informált gazdásszal beszélgetni, 
akitől az idei terméskilátásokra vonat
kozólag a következő felvilágosítást 
kaptuk:

Dacára a korán kezdődő tavaszi 
időjárásnak az idei aratás néhány nap
pal kitolódik, mert a májusi esős na
pok a fejlődést károsan hálráltatták. 
Ezzel van összefüggésben a gabona- 
uemüben, főként a búzában okozott 
nagy rovarkár, amely a terméskilátá
sokat, főként a Garamvölgyében erő
sen lecsökkentette és az idei termés 
jóval alatta marad a tavalyinak, nem 
is szólva arról, hogy a gazdáknak a 
tavaszi árvizek és esős időjárás kö
vetkeztében kisebb-nagyobb területe

ket kellett kétszeresen megművelni* 
ahol azonban ennek dacára csak fél 
termés lesz. Vannak vidékek, különö
sen amelyeket az árvíz sulytott, ahol 
a termés kifejezetten rossznak mond
ható. A búzában főként a csikoshátu 
chlorops, futrinka, hesszemi légy és 
számos eddig még nem is tapasztalt 
élősdi fedezhető fel, amely az egyéb
ként is ritka búzákban ma még fel 
nem becsülhető károkat okoztak. Az 
árpák szintén ritkák és az áprilisi, 
májusi hidegek következtében nem 
fejlődtek ki. Zab és rozs a mi vidé
künkön nem bir nagy jelentőséggel. A 
gazdák reménye most már csak a ka
pásokra összpontosul, kukorica és 
répa, dohány a kiadós esőzések foly
tán szápen fejlődtek és amennyiben a 
nyár folyamán kellő csapadékunk lesz, 
úgy ezekben jó termés remélhető.

*
Eddig a nyilatkozat. A kilátások te

hát nem rózsásak, de nem is remény
telenek. Végeredményben talán az idei 
össztermés a gazdasági egyensúly ked
vezőbb kialakulását fogja elősegíteni.

Ünnepélyes zászlóátadás
Szombaton és vasárnap két napos 

ünnepség keretében vette át a lévai 
kerékpárzászlóalj a város és a helyi 
társadalmi egyesületek által adomá
nyozott disz-zászlót. Szombat délután 
a Városháza nagytermében a hadügy
miniszter képviseletében megjelent 
Benes tábornokot Antal Gyula város- 
bíró és Bartys Vladimír tanácstag üd
vözölték. A szónokok rámutattak azok
ra a nehézségekre, amelyekkel a vá
ros megküzdeni képtelen és ezen 
pénzügyi természeti okok miatt for
dulhatott elő, hogy a város nem min
denben tudta teljesíteni a katonaság 
kívánságait. Kérte a miniszteri meg
bízottat, hogy illetékes helyen tolmá
csolja a város panaszait és kérve 
ezek jóindulatát. Ezután megkezdődött 
a zászlószögek szimbolikus beverése, 
amellyel az ünnepély első aktusa vé
get ért. Ez alkalommal a jelenlévők 
az eseményt megörökítő emlékkönyvbe 
Írták be nevüket. Délután a 7. gyalog
ezred zenekara a főtéren díszhang
versenyt adott, este pedig a katonai 
dísz-század fáklyás-menetben vonult 
végig a város uccáin.

A szépen kivitelezett és a helyi 
egyesületek által adományozott, szala-

más hátra, mint az áttekinthetet
len rengeteggé növekedett hátrá- 
lékokat leírni és az államnak 
egyetlen pozitív haszna abban 
nyilvánul, hogy néhány ezer adó
fizetővel kevesebbet kell nyilván 
tartani. Szomorú eredmény.

gokkal feldíszített zászló ünnepélyes 
átadása tulajdonképen vasárnap d. e. 
történt meg a Köztársaság-téren, ahol 
Antal Gyula városbiró magyar nyelven 
üdvözölte Votruba generálist, a had
ügyminiszter megbízottját, aki motor
defektus miatt egyórás késéssel érke
zett az ünnepélyre. A helyőrségi pa
rancsnok átvette a városbirótól az 
ajándékozott zászlót, amelyet magyar 
és szlovák nyelven köszönt meg.

Utána a 3. kerékpáros zászlóalj 
diszmenetben vonult el a megjelent 
katonai és polgári előkelőségek előtt. 
Délben 100 terítékes ünnepi ebéd volt 
a Városi Szálló nagytermében, délután 
pedig népünnepély a Lövöldében.

A látványosság számbamenő ünnep
séget több ezer néző kisérte nagy 
figyelemmel.

Rendkívüli városi közgyűlés
A baloldali képviselőtesiületi tagok 

beadványára a város julius 2-án csü
törtökön d. u. 5 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart. A tárgysorozaton több je 
lentéktelen ponton kívül a csatorna 
kérdése és Weisz jakab és Társainak 
a villanytelep, valamint a csatorna 
ügyében benyújtott javaslata szerepel.

Üdvözöljük az uj adótörvényt 
és reméljük, hogy megvalósítása 
során össze fogják tudni egyez
tetni az állam és az állampolgá
rok érdekeit, mert végeredmény- 
képen ez sem lehetetlenség, sőt 
ez az igazi cél.

Az iparos tanonciskola 
kiállítása,

amelyet 50 éves fennállásának alkal
mából az elmúlt héten az irgalmas 
nővérek intézetének tornatermében 
rendeztek meg, betejeződött. Kedden 
este zajlott le a divatrevü, amelyen 
a női ruhákat mutatták be önmagukon 
a készítők. Az értékes és minden te
kintetben kifogástalan kiállítás rende
zősége bebizonyította, hogy Léván is 
lehet tanulságos és eredményes kiál
lítást rendezni, csak megfelelő hozzá
értés, fáradhatatlan munka, utánjárás 
szükséges. A kiállítás megrendezéséért 
a legnagyobb dicséret illeti az ipar
iskola vezetőségét, elsősorban Dóka 
Sándor igazgatót és Tulassay Sándor 
tanítót.

* 6 e £ f e 4  x U e m & e n  j a

Hqáíi fötoU&
A késön érkezett nyár kánikulád 

napokkal igyekszik pótolni az elmu
lasztottakat. N apok óta nélkülözzük 
már a m egszokott esőt, a nap forró
sága  arra enged következtetni, hogy 
m égsem  hült ki teljesen, amint ezt 
májusban az elkeseredett nyári ven
déglősök állították. Nagy tömegek 
lepik e l  naponta a  lévai lidót a p erec 
parii réteket, ahol minden rendű és  
rangú em bernek a dem okrácia elvei
nek alapján, egyaránt jó  é s  o lcsó  
nyaralási lehetőség  kínálkozik. Az 
uszoda törzsközönsége ezidén is m eg
tölti naponta a lévai betonparadi
csom ot.

Nagyszámban keresi f e l  a lévai és  
a környékbeli publikum az újonnan 
átalakított kiskéri fürdőt, ahol Jánossy  
László törekszik kielégíteni a közön
ség  egyre növekvő igényeit. Bőven 
jut látogató Strba G ábor közkedvelt 
vendéglőjének é s  gyógyfürdőjének  
Magyarodon, ahová naponta tesznek 
autókirándulást a lévaiak.

A garamvölgyi fürdőhelyek közül 
Szklenó férkőzött a közönség kegyeibe, 
modern strandfürdőjével legyőzve régi 
riválisát — Vihnyét. A szabadtéri 
garami fürdőhelyek ism ét viszontlátják 
m egszokott törzsközönségüket, dacára  
a kedvezőtlen vasúti összeköttetésnek, 
amely a benedeki sziklarobbantással 
van összefüggésben . Egyre növekszik 
a fuventus peszéri w eekend telep é
nek látogatottsága. Az árnyas és  fü 
ves szigeten m egtalálja mindenki a 
m aga szórakozását.

Ezidén sokan üdülnek a közvetlen 
környéken, mert a  kedvezőtlen g azd a 
ság i helyzet, devizazárlat erre kény
szeríti a legtöbb embert. Lassan  kezd 
jük fe lfed ezn i városunk környékének 
szép ség eit és  erényt csinálva a kény
szerből egyre sz é les eb b  rétegek nya
ralnak — o t t h o n .



Lévai Újság

A légitámadás elleni védekezés jelentősege
— Tájékoztatás a közönség szám árai —

(Folytatólagos közlemény.)

IV. Külön figyelm eztetés 
gáztám adás esetére.

A/, ellenséges repülő robbanó, gyúj
tó és gazbombákat használhat. Min
den légi tám adásnál szám olni kell 
gáztám adás lehetőségével.

Légitámadás esetén mindenki tegye 
fel a gázálarcot! vagy nedves töröl
közővel takarja el szájét és az orrát! 
A fertőzött területet el kell hagyni, a 
széllel ellenkező irányban ! A fertőzött 
tárgyakat, talajt megérinteni nem sza
bad ! A szemet kézzel érinteni nem 
szabad! A szükséget ne végezzék a 
szabadban, használják a rejtekhelyen 
elhelyezett rögtönzött illemhelyet.

Mihelyst gáznak jelenlétét észlelik, 
őrizzék meg a teljes nyugalmat és ha 
valakit a gáz megfertőzött, a legkö
zelebbi mentőállomásra kell mennie 
vagy oda kell vitetni.

Nagyobb mentőállomások rendez- 
telnek b e :

A belvárosban: 1. Városháza. 2. 
Országos kórház, 3. Járási csendőr- 
parancsnokság, 4. Molnár-sanatorium.

A Perectől nyugatra eső részen: 5. 
Kerületi bctegsegélyző pénztár.

Azonkívül kisebb kisegítő mentőál
lomások lesznek : 6. Siefánik laktanya,
7. Munkásház a Jókai uccában, 8. 
Zsidó iskola, 9. Vasúti állomás.

A dohánybeváltó-hivatal önálló men
tőállomást szervez.

A m entőállom áson vessék le'^a 
felsőruhát (5 percen belül) és vizs
gáltassák meg magukat orvossal.

További figyelm eztetések: Sen
ki se menjen gázzal fertőzött terület VII.

re ! A fel nem robbant bombákat 
megérinteni nem szabad, ezeknek le
lőhelyet azonnal be kell jelenteni a 
helyőrségi parancsnokságnál a Stefá- 
nik laktanyában. A bombákra ne önt
senek vizet! Az esetleg keletkezett 
tüzet oltsák el! A gáztáblázatba fog
lalt utasításoknak megfelelően csele
kedjenek. (VI. fejezet.)

V. A riadó után.
A riadó befejezését je lz i:
A szirénák szaggatott rövid hangja, 

a vasúti mozdonyok rövid fütyülése. 
(Átmenetileg, amig az egész város 
körzetében hallható riadó-sziréna nincs 
felszerelve, a riadójelzést és a riadó 
befejezését a plébánia templom na
gyobbik harangja, a dohánybeváltó és 
a szappangyár szirénái, valamint a 
vasúti mozdonyok adják.)

Térjenek vissza lakásaikba, mindent 
alaposan vizsgáljanak át.

A gyanús körülményeket és min
dennemű kárt azonnal jelentsék a 
városi hivatalnál. 2 .

A repülőgépekrőlJKesetlegj ledobolt 
röpiratokat adják át a rendőrségnek 
vagy a csendőrségnek.

Szükség esetén hívjanak segítséget 
a fertőzött területek megtisztítására.

sósborszesz
megerősít

fáradtságnál

VI. Gáz-táblázat.

VII. Különféle figyelmeztetés
Ismételjük, hogy a polgári légvéde

lem helyi bizottsága elfogad önkéntes 
jelentkezéseket a riadó-, rendfenntartó, 
asszanációs, szamaritánus és techni
kai szolgálat részére. Személyes je
lentkezés a városi hivatalnál, Város
háza földszint 6 sz. alatt, hétköznapo
kon d. e. 9—11 óráig.

A Csehszlovák vöröskereszt egylet 
által kiadott „Obrana proli leleckym 
útokom — Védekezés a légi támadá
sok ellen" ismertető füzet minden 
könyvkereskedésben kapható. Ajánljuk, 
hogy a közönség ezt a füzetet sze
rezze be.

A légvédelmi bizottság újból nyo
matékosan hangsúlyozza, hogy min
denki tartozik a légvédelemmel össze
függő figyelmeztetéseket és utasításo
kat pontosan betartani és a törvényes 
rendelkezések elleni bárminemű cse
lekedet szigorúan bünteitetik!

(Folytatása következik.)

X Csoda-asztal és varázs-kosár
Kohn és Kovács cég ez évi nyári vá
sárának a szenzációja. A „csoda
asztalon" szebbnél-szebb szövetek és 
selymek találhatók mesés olcsó ára
kon, a „varézs"-kosár pedig Ke 3 —, 
Ke 6*— és Ke 9*— árakon elővará
zsolja a legdrágább selyemárukat is. 
Jöjjön tehát az olcsóság birodalmába!!

Adófizetők
Az államvédelmi kölcsönnel kapcso

latban a törvény jelentős kedvezményt 
biztosit a régi adóhálrálékok leírásá
nál, ha az adófizető 3 százalékos köl
csön! jegyez. Amennyiben valakinek 
az elmúlt évekre felebbezett vagy 0 
Legfelsőbb közigazgatási bíróságig 
megpanaszolt adókivetése van, amely 
ugyan elintézve még nem lelt, de az 
adót már lefizette vagy behajtották, 
úgy a következő kedvezményben ré
szesül :

A kölcsön jegyzésének igazolása 
ellenében a megfelebbezett adókü
lönbséget jóváírják, azonban ez nem 
lehet ki többel az egész adó 1/4-ed 
részénél. Pl. valakire 4000 Ke jöve
delmi adót vetetlek ki, noha vallomá
sa szerint csak 2000 Ke adót kellett 
volna fizetnie, akkor a felebbezett 
adóból az egész kivetett összeg 1 4-ed 
részét, azaz 1000 Kc-I leírnak, ha ilyen 
összegű államkölcsön jegyzését iga
zolja. Ezen leírási kedvezmény továb
bi feltétele az, hogy az érdekelt adó
fizető a hátrálékok ilyen formában va
ló elintézését 1936 julius hó 11-ig az 
adóhivatalnál bejelenti és közli egy-

figyelmébe
úttal, hogy az adófelebbezéseit ill. 
közig, panaszait a leírás ellenében 
visszavonja. Az egész eljárás feltétele 
tehát a következő:

1.) Megfelelő összegű 3 százalékos 
államvédelmi kölcsön jegyzése, 2.) 
bejelentés az adóhivatalhoz 1936 ju
lius 11-ig, tehát a kölcsönjegyzés ha
tárnapjáig, 3.) eddigi jogorvoslatok 
visszavonása.

Megjegyezzük, hogy a leírási ked
vezmény csak az 1935 évet megelőző 
jövedelmi és kereseti adóra vonatko
zik, amennyiben ezek már 1936 május 
30-ig ki voltak fizetve a felebbezés 
dacára.

2  K E L L E M E S  NYÁRI
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Mi van a Nécscy hagyatékkal?
Közismert, hogy a verebélyi posta

mester vagyonának egy részét Léva 
városának adományozta. Ezen nem 
mindennapi gesztusával egyúttal meg
vetette a város múzeumának is az 
alapját.

Köztudomásunk az is, hogy 0 vég
rendeletet az örökösök perrel támad
ták meg. A hosszú éveken át húzódó 
per közel egy évvel ezelőtt befejező
dött és a bíróság ítélete szerint a 
hagyaték egy része a várost illeti, 
mig a másik része közös az örökö
sökkel. A bírósági Ítélet kihirdetése 
után az érdekeltek összeültek meg
egyezésre, azonban rövid purparlé 
után elhatározták, hogy majd legköze
lebb határoznak. Ez az időpont azóta 
még nem érkezett el.

A Nécsey-hagyaték ügyeit egy ku
ratórium intézi. Ez a kuratórium há
rom év után ez év márciusában elő
ször ült össze és az időközben el
hunyt tagok helyett újabbak beválasz
tásával magát kiegészítette, amivel 
munkáját be is fejezte. A város ve
zetősége úgy látszik nem tartja szük
ségesnek, hogy a Nécsey-hagyaték

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

Kaiser Géza
zsák, ponyva és zsineg 
kereskedésében

L e v i c e ,  M á r t o n f y  u.

Megértük ezt is...
— U ccasarkok levágása —

A nehezen mozgó városi adminiszt
ráció szeme végre megakadt a Stei- 
ner-sarok és a Fried-sarok kiszögelése 
által okozott forgalmi nehézségeken. 
Az elmúlt hét folyamán végre a két 
aszfalt-sarkot levágták. Több mint egy 
éve állt ez a két sarok a forgalom 
útjába és most végre szemet szúrt 
már a hivatalosoknak is és rájöttek, 
hogy milyen egyszerű módon lehet 
segíteni ezen forgalmat a gátló körül
ményen.

Melegen ajánljuk a város vezető
ségének figyelmébe, hogy gyakrabban 
végezzenek körsétákat a város külön
böző részein és ha nyitott szemmel 
járnak, sok Ily és ehhez hasonló ap
róságot láthatnak, amelyeket egyszerű 
és olcsó eszközökkel kijavíthatnak.

ügye egyszer már véglegesen rendez- 
tessék. Hiszen az nem is sürgős, mert 
a hagyományi tárgyak jó helyen van
nak elhelyezve a Nécsey-szobában. 
De ma a helyzet az, hogy a város
nak van egy múzeuma és a valóság
ban még sincs, mert a hagyaték körü
li per miatt szünetelnek a múzeumban 
mindennemű munkák úgy, hogy az 
időközben a város lakóitól a múzeum 
részére beszolgáltatott sok értékes 
adomány feldolgozatlanul, becsoma
golva áll és egyáltalán nem teljesiti 
kultúrhivatását.

Talán az eltelt év elég idő lehetelt 
volna már arra, hogy a város veze
tősége döntésre jusson: mi legyen a 
Nécsey-hagyatékkal ?

MogqaHén t a t o m . . .
a  júliusi kánikulában fuldokolhatunk 
a porban, amely londoni köd  gyanánt 
a lévai uccákat megtölti. H iába a 
közönség f e l  zúduló p an asza , hiába a 
sok  intervenció, a város elöljárósága  
lehetetlen, nem tud m egbirkózni a 
porral. Vagy talán nem is l e h e t ? . . .  
A föu cca  k öv ezése  é s  asz fa ltozása  
nem e lég  ok arra, hogy a p or ellen 
egyáltalán ne védekezzen  a  város 
vezetősége. A por elleni küzdelem  
kérd ése  nem fo g  m egoldást nyerni a 
föu cca  csatornázásával é s  asz fa lto 
zásával sem , mert por lesz  továbbra 
is, jövőre is. É s nem csak a  föuccán, 
de a  vele szom széd os m ellékuccákban  
is tűrhetetlenek az  állapotok. Elis
merjük, hogy nem könnyű fe lad a t a 
rakoncátlanul fe lsz á lló  pornak a 
m egrendszabályozása, d e  ez  a  ne
h éz ség  nem lehet ok  arra, hogy 
Pató Pálként, ölhetett k ez ekke l c ső • 
dókat várjunk. Léva város polgársága  
előtt ma m ár az lenne a  csoda, ha 
végre a  városi képv. test. komolyan 
fog la lkozna ennek a  kérdésnek a 
vég leges m egoldásával. Úgy látszik 
hiába vannak a városnak m egfelelő  
szabályrendeletei, am elyek a város 
közegészségéről, az  uccáknak é s  a 
járdáknak tisztántartásáról szólnak , 
mert m ár a  városi tanács szem eit 
is annyira ellepte a  por, hogy nem 
lát kivezető utat a  p o lgárság  jog os  
igényeinek k ie lég ítésére és  kívánsá
gainak teljesítésére. M ég csak  nyár 
e le je  van és  ha a  jó s la tok  beváltnak, 
úgy m ég hosszú ideig tart a  forróság  
és  sokáig  kell m ég az  idén is a 
porjellegekben  élnünk. M ajd csak  
kibírjuk I I I  • Okulár.
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Dr. Molnár szanatóriuma
A Schoeller-parkkal szemben a csen

des László-uccában épüli fel Léva 
egyetlen szanatóriuma. Léván kívül 
csak Kassán és Pozsonyban vannak 
magánszanatóriumok és igy Dr Molnár 
lévai intézete igen nagy egészségügyi 
és gazdasági jelentőséggel bír a város 
idegenforgalmának szempontjából is. 
Nem kevesebb, mint 13 járásból ke
resik fel a kezelésre és operációra 
szoruló betegek.

A szanatórium épülete
A László-ucca és a Fő-ucca sarkán 

1923-ban nyílott meg 4 betegszobával 
a szanatórium. A súlyos gazdasági 
viszonyok dacára az egyre növekvő 
számú látogató, valamint a speciális 
elhelyezési kívánságok érdekében ta
valy több mint félmillió Ke költséggel 
a szanatórium kibővítése vált szüksé
gessé. — A hozzáépített egyemeletes 
épületrészt Konrád, pozsonyi építész 
tervei alapján Kovács László mérnök, 
építészeti vállalkozó készítette el és a 
berendezés legnagyobb részét szintén 
helybeli iparosok szállították. Az uj 
épület impozáns várócsarnoka műmár
vány és terasszó munkáit Neumann, 
lévai iparos készítette művészi tökély* 
lyel. A széles folyosóról nyílnak a be
tegszobák, szám szerint 6, a két műtő, 
a bemosakodó helyiség stb. Mindenütt 
példás rend, tisztaság, modern higiénia.

Néhány adat
A szanatórium a kibővítés óta két 

osztályt állított fel és árait úgy mér
sékelte, hogy azok a közkórházak ár- 
ntvójéval megfelelő arányban legyenek. 
Az első osztályon napi teljes ellátás
60 Ké, a második osztály pedig ennek 
felébe 30 Ké-be kerül személyenként. 
13 év óta a szanatórium műtőiben 
nem kevesebb, mint 1200 operációt 
végzett Dr Molnár főorvos, főként 
helybeli orvosok asszisztálása mellett. 
A szanatóriumi célokat 15 helyiség 
szolgálja, 6 segédszemélyzet felügye
lete és tisztántartása mellett.

Érdekes esetek
Azon nagyszámú műtéti beavatko

zás között, amelyeket a szanatórium
ban végeztek természetesen számos

orvosi szempontból igen érdekes eset 
fordult elő. Dr Molnár, aki állandó 
munkatársa a világ egyik legelterjed
tebb orvosi szaklapjának: „Zentral- 
blatt für Chirurgie* — ezen műtéteket 
a tudományos világnak a lap hasáb
jain rendelkezésére bocsátotta. A sza
natórium jó hírnevének bizonyítéka, 
hogy látogatásunk alkalmával egy kék
kői járásból származó beteg feküdt 
már javult állapotban betegágyán, a 
szimpatikus Anni ápolónővér felügye
lete mellett.

Csömör András esete

y Villamos átszerelé- 
* seket az uj áram ra ^

^  Éder Kálm án koncessionált ^
+  villany- és vizvezetékszerelö \
i  vállalata jutányosán készít. f

k Motorokat gyári áron szállít. I

\ L e  v i c e ,  Szepessy utca 20 #

Az ezefceoe*
Négy és fé l hold földbérleten verekszem az élelemmel,
A parasztnak és nekem százados sors, mely igy rendeltetett. 
A fö ld  v on zott és fö n trő l mindég visszanyomtak a sárba 
lés igy a népi lélek csak nagy ritkán emelkedhetett.

Sose volt meg, am i az alkotó magyar léleknek kellett,
A munkás és a parasztok sorsát nagyon szűkre szabták.
A nyűgözött sorsától a paraszt ne lásson tovább, a 
Vak-sors szemű labanc urak ezt m indig igy akarták.

Pedig ke ll itt az építő munka, a mindent ujralátás, 
Pusztuljanak el az útból a régi penészes rendek, 
lettünket gáncsolják, a haladás útja it is á llják,
Mégis messzire érnek el a munkás és paraszt lelkek.

SASS JÁNOS.

C P O  b i z o t t s á g  L é v á n .

22 1936. org. CPO.

Hirdetmény.
Az elsötétitési gyakorlat alkalmával 

a közönség tömegesen ez uccán tar
tózkodott.

Ez az eljárás helytelen és mindenki 
figyelmeztettetik, hogy riadó gyakorlat 
esetén mindenki tartozik a legrövidebb 
időn belül a lakására menni. Csak 
sürgős szükség esetén hagyható el a 
lakás, mint pl. elutazás, orvos telke- 
resése, gyógyszerek vételezése, bete
gek látogatása slb. Lehetőség szerint 
ezeket az eseteket is a riadó befeje
zése utáni időre kell halasztani.

A riadó és rendszolgálat végrehajtó 
közegei a bal karjukon vörös posztó 
karszalagot viselnek és a kiadott ren
delkezések helyes végrehajtását ellen
őrizni jogosultak. Mindenki tartozik 
ezen közegek utasításait késedelem 
nélkül teljesíteni és minden ellenkezés 
büntető eljárást von maga után.

A riadó kezdetét következőképen 
jelezzük:

A plébánia templom nagyobb ha
rangjának félreverése, hosszas, szag
gatott harangkongás, a Phönix szap
pangyár és a dohánybeváltó hivatal 
szirénájának vontatóit hangjelzései, a 
vasúti mozdonyok vontatott fütyülése.

A riadó befejezésének jelzése ugyan
ezen eszközökkel történik, azonban 
rövid szaggatott jelekkel.

A riadó kezdete és befejezésének 
jelzése 5 percen át tart.

A riadó jelzés a fenti módon törté
nik mindaddig, amíg az egész város 
területén hallható központi riadó szi
rénák fel nem szereltetnek.

Léva, 1936 junius 24.

ANTAL, s. k.
a CPO  bizottság elnöke, 

vérosbiró.

aftwfe- m

K i a mi 8a*tótunk ?
— Az, aki nemcsak olvassa, de
elő is fizeti lapunkat, mert csak
úgy támogat nehéz munkánkban.

— Postai szolgálat a nyári ün
nepek alatt. A helybeli postahivatal 
közli, hogy julius hó 6-án és augusztus 
hó 15-én ünnepi szolgálatot tart és 
pedig julius 6-án csak a belső kerü
letekben, augusztus 15-én a külső ke
rületekben is lesz délelőtt kézbesítés.

— Könyvtárszünet. A városi ma
gyar közkönyvtár évi rendes nyári szü
netét julius 15-én kezdi meg, amely 
augusztus hó végéig tart. Felhívjuk a 
könyvtár tagjainak figyelmét, hogy a 
kölcsönvett könyveket legkésőbb ju
lius hó 15-ig okvetlenül szolgáltassák 
vissza, ezáltal is elősegítvén a szünet 
alatti rendezési munkálatokat.

Hochberger Sándor, az LTE több 
éven át volt intézője, mint értesülünk, 
a múlt hó 19-én tartott választmányi 
gyűlésen beadta lemondását. Az agi
lis és tevékeny sportintéző visszavo
nulása nagy veszteség az LTE veze
tőségének.

jó l  szerep eltek  a lévai atléták 
a CsM A Sz k assa i versenyén. A
CsMASz ez évi szlovenszkói atlétikai 
bajnokságait Kassán rendezte meg. A 
versenyen az LTE atlétái is indultak 
és a csapatversenyben 28 ponttal a 4. 
helyen végeztek. Egyéni számokban 
három bajnokságot hoztak el atlétáink. 
Diszkoszban R u n n a 38.52 ni dobás
sal, gerelyben B é n y i  55.26 m re
korddobással bajnokok leltek és az 
olimpiai stafétát 3.46.8 p. rekord idő 
alatt az LTE csapata futotta be. Ma
gasugrásban Szunirák második, suly- 
dobásban Runna harmadik helyezést 
érte el.
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— H á z a s s á g .  Székely Rózsika 
zselizi tmiitónő és Dr Záhon Elemér, 
zseli/i járási közigazgatási biztos, hely. 
kerületi főnök julius 5-én tartják es
küvőjüket.

— Julius 5-én iktatják be hiva
talába az a lsó sz ccse iek  új lelké
szét. Mint annak idején közöltük, az 
alsószecsel rét. egyház a nyugalomba 
vonuló Patay Károly helyére Székely 
Dezsőt, volt lévai s. lelkészt, jelenlegi 
püspöki titkárt hívta meg. Az ambici
ózus fiatal lelkész tanulmányait a genfi 
egyetemen végezte és benne a szecsei 
egyház tehetséges és agilis lelkipász
tort nyer.

— A városi villanytelepnél tör
tént szabálytalanságok ügyében a vizs
gálat tovább folyik. Az ellenőrző bi
zottság az elmúlt hét folyamán tartott 
gyűlésén megállapította azt, hogy a 
régebbi évekre vonatkozó vizsgálatnál 
roppant nagy nehézségekkel kell meg
küzdeni, amennyiben arra az időre 
vonatkozólag megfelelő adatok, köny
vek, bizonyítékok nem állanak rendel
kezésükre. Megállapította azt is, hogy 
a villanytelepen egyáltalán nem volt 
az előző években leltár fölfektetve. Ez 
a momentum annál sajnálatosabb, mert 
nemcsak a községi pénzügyi gazdál
kodásáról szóló törvény, hanem a leg
újabb községi szervezési szabályren
delet is szigorúan előírja nemcsak a 
községek, de a községek mindennemű 
üzemeinél, intézményeinél pontos lel
tár fölfektetését. Érthetetlen, hogy Lé
ván létezhetett a városnak egy üze
me, amely éveken, sőt évtizedeken 
keresztül működött, ahol a számadá
soknak ezen legelemibb alapkelléke 
hiányzott. Kit terhel ezért a felelősség ?

— A kisiparosok és k isk eres
kedők országos szövetségének lé 
vai cso p o rtja  julius 5-én d. e. 10 
órakor tartja alakuló közgyűlését a 
központi kiküldött jelenlétében, a Vá
rosi Szálló nagytermében. A hosszú 
éveken át szerzett szomorú tapaszta
latok után végre a kisiparos és kis
kereskedő társadalom sorsának inté
zését a saját kezébe akarja venni. 
Ezen az alakuló gyűlésen minden kis
iparosnak és kiskereskedőnek köteles
sége részt venni, mert csak közös 
összetartással végezhető eredményes 
munka.

— Az RT] jubileum i ünnepélye.
A levicei Munkás Testedző Egyesület 
5 esztendős fennállása alkalmából ju
lius 5-én a Lövöldén ünnepélyt ren
dez. Műsor a következő: 1. j. Bcck,
I. Schulcz, M. Kormán képviselők és 
vendégek üdvözlése. 2. Az RTJ zászló- 
bontása és szögek beverése. 3. Torna
számok. 4. Szórakozások. Felvonulás 
délután 2 órakor az egyesület Koháry 
uccai otthonából. Belépti dij jelvény
nyel 3 Ke. Este 8 órakor az otthon
ban (Koháry-u. 29.) táncmulatság.

— K orentsy Sánd or nótásköny- 
ve. A napokban hagyta el a sajtót 
Korentsy Sándor lévai tanító első nó* 
táskönyve, amely 21 szebbnél-szebb 
magyar nótát tartalmaz. A csinos ki
állítású nótásfüzet előlapját Taby Ica 
művésznő hatásos illusztrációja díszíti. 
Korentsy Sándornak, a többszörösen 
kitüntetett nótaszerzőnek különböző 
nótástüzetekben eddig 16 magyar nó
tája jelent meg. A nótásfüzet minden 
könyvkereskedésben kapható, ára 12 
Kő. A nótáskönyv méltatását lapunk 
legközelebbi számában hozzuk.

(—) A fáradtságos munka után 
jó l esik a pihenés. Egészségünk is 
megkívánja ezt. A test és az idegek 
felfrissülést igényelnek, hogy a további 
munkára képesek legyenek. Erre a 
célra nagyon jól bevált az Alpa sós* 
borszesz. Alpa inasszás mozgásba 
hozza a vérkeringést és íelfrissiti az 
idegeket. Az Alpa csak plombáit üve
gekben kapható, szabadon kimérve 
nem vásárolható. _______

Aó^tűőáóo. (ifit fit ~
SZÜLETÉS : Jasek László, Somos M ária: fiú 

István.
HÁZASSÁG : Janicsek Károly r. kát., Dculsch 

Erzsébet izr.
HALÁL: Dóka Jenő, Géza 36 éves.

Elkészült a Perec 
szabályozási terve

A besztercebányai kultúrmérnöki 
hivatal — mint értesülünk — elké
szítette a Perec csatorna szabályo
zási tervét. A tervek szerint a csa
torna oldalait ferdén kikövezik és be
fogadó képessége ez által cca 2 köb
méterrel növekedni fog. A malomhid 
és a zúgó közötti területen nemcsak 
a part mentét, hanem a csatorna fe
nekét is kibetonozzák. Nagyon kívá
natos lenne, ha ez alkalommal az oly 
kívánatos perecparti körsétány meg
valósítására is sor kerülne. Nem mu
laszthatjuk el ez alkalommal felhívni 
az illetékesek figyelmét ismételten az 
uszoda illetőleg a strand megoldásá
nak kérdésére. A Perec nagyobb ará
nyú szabályozásának munkálatainál al
kalmasabb időpontot igazán keresve 
sem lehetne erre találni. Felvetődött 
az az eszme is, hogyha már a stran
dot anyagiak hiányában megvalósítani 
nem lehetne ez alkalommal, úgy leg
alább a Sóti-malom és a zúgó között 
nagyobb darabon, vagy 200 méteren 
betonozzák ki a patak fenekét, hogy 
a szegényebb embereknek is, akiknek 
uszodára nem telik, lehetővé tétessék 
a nyugodtabb és veszélytelenebb für
dés a Perecben.

Az LTE hat tartalékkal állott ki, de 
főleg a biró rosszindulata miatt ve
szített. A második félidő 15. percében 
Vígét a biró kiállította, aki vonako
dott a pályát elhagyni. A mérkőzést 
egyébként is a szabályos idő letelte 
előtt tujta le a biró. Gottseidl érsek- 
újvári biró ellen a följelentést a ke
rülethez az LTE megtette.

*
S z ik ra —Kálnai FC  ellen 2:l-re 

győzött.

Teniszversenyek:
Az LSE múlt hó 26., 27-én kezdte 

meg a Révay serlegért való tenisz
versenyeit ősi riválisával, az LTE-vel, 
melyet ezidén nem vári fölénnyel győ
zött le. A részletes eredményeket a 
köv. számunkban közöljük.

Tegnap előtt játszotta le az LSE 
Ipolyságon a második fordulót a kö
vetkező eredménnyel: Dr Czlnte—Dr 
Baráty 9:7, 1:6, 6:2. Blaskovic—
Berceller 6:0, 6:0. Nyári—Löwy 9:7, 
4:6, 7:9. Palkovics—Engelhard 2:6, 
6:4, 4:6.

A női egyesben is kemény küzdel
mek voltak és a jól játszó Ipolysági
aknak sikerült mindkét játszmát meg
nyerni. Szilassy—Dr Vidáné 4:6, 2:6, 
Schwarzer—Lengyel 6:2, 1:6, 6:7.

A páros mérkőzéseken dőlt el a 
verseny sorsa, amennyiben mindkét 
lévai pár nagy rutinnal, imponáló stí
lusban győzött az ipolysági párok el
len. Dr Czinte, Blaskovic—Dr Ba
ráty, Löwy 6:3, 6:2. Márkus, Nyári— 
Engelhard, Berceller 4:2, 6:2.

Vegyes páros: Szilassy, Dr Czinte 
—Dr Vidáné, Dr Baráty 6:3, 7:5. 
Schwarzer, Blaskovic—Lengyel, Lö
wy 6:4, 6:3. Végeredményben tehát 
az LSÉ győzött 6:5 arányban.

Épitőtelkek
Az UJMAJOR és a 

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

Felvi lágosítást  ad:
Dr Slmek István

ügyvéd, LE V I C E

Nyilttér*)
( ) Tisztelettel kérem, hogy az alanti 

nyilatkozatomat n. b. lapjuk legköze
lebbi számában közzétenni szívesked
jenek annál is inkább, mert Polcer 
Emil városi számvevő ur engem a 
nyilvánosság előtt törvényellenes cse
lekedettel vádol.

Amint a Lévai Újság junius 17-iki 
számában megjelent közlemény iga
zolta, hogy Polcer Emil Léva város 
számvevő tisztviselője az általam bé
relt városi szállóban éjjeli botrányt 
rendezett, lapjuk nem én tőlem sze
rezte be a pontos információt. Nem 
is akartam az ügyről nyilatkozni, te
kintettel arra, hogy több számottevő 
személyiség megkért erre, azonban 
Polcer Emil ur lapjuk junius hó 24-iki 
számában olyannemü nyilatkozatot kö
zöl, amely nem felel meg a valóság
nak, egyben törvényellenes cseleke
dettel vádol és rágalmaz. Az igazság 
kedvéért a következőképpen ismerte
tem a nevezetes éjjel történetét. A rá
galmazásért, valamint a hivatali hatal
mával való törvénytelen visszaélés 
miatt a bíróságnál logok magamnak 
elégtételt szerezni.

Polcer Emil ur a nevezetes nap 
éjjelén italos állapotban éjjel fél 1 
órakor tért be a kávéházba, ahol to
vább szeszes italt fogyasztott. A kávé
ház pénztára előtt álltam, amikor Pol
cer ur dülöngélve közeledett felém. 
Én üdvözöltem őt s kérdésemre, hogy 
hol szerezte a jókedvéi, válaszolt, hogy 
névnapot ünnepelt déltől a szőlőben. 
Körülbelül 15 perc múlva jelentette 
nekem Varga üzletvezetőm, aki már a 
szobájában volt, hogy jöjjek fel a 
szállodába, ahol Polcer ur vizsgálatot 
végez, erőszakoskodik és lármáz. Fel
mentem és Polcéi urat az 1-es számú 
szobában találtam egyedül, amint a 
bezárt szekrényt erőszakkal feszegeti, 
megkérdeztem, hogy mit jelentsen ez, 
erre ő kihúzta az igazolványát, amire 
én azt feleltem, hogy nekem nincsen 
szükségem az igazolványra, tekintve, 
hogy ismerem, azonban tiltakoztam 
az ellen, hogy Polcer urnák elsősor
ban nincsen joga a szekrényeket fe
szegetni, njásodsorban egy ellenőrzést 
nincsen jogában egyedül végezni, har
madszor pedig semmiesetre sem ittas 
állapotban. Felszólítottam, hogy a szo
bát azonnal hagyja el és a további 
vizsgálatot nem engedélyezem, oda
hívtam a portást, hogy nem szabad a 
további szobákat nyitogatnia. Erre Pol
cer ur nagy felháborodással kiáltozni 
kezdett és fenyegetéseivel illetett, hogy 
ő majd megmutatja kicsoda és majd 
megtanít engem. Erre én őt otthagy
tam, lementem. Ő is követett és kö
vetelte a telefont, amit megmutattam, 
hogy hol van, azonban előre figyel
meztettem, hogy mér éjjel 1 óra van 
és Léván telefonszolgálat csak este 9 
óráig van, de meg kellett neki bocsáj- 
tanom, mert hiszen „ t e l j e s e n  j ó 
zan"  volt az ő állítása szerint.

Rövid idő elmúlt, jelentkezett Val- 
kovics rendőrrel, amire kérdést intéz
tem, hogy mit parancsolnak, mire a 
rendőr azt válaszolta, hogy Polcer ur 
hívta őt. Kérdést intéztem ezután a 
rendőrhöz, hogy kérem a megállapí

tását, milyen állapotban van Polcer 
úr, hogy ittas-e? A rendőr 3 tanú je 
lenlétében kijelentette, hogy azt látja 
nagyon jól és még integetett hátulról, 
hogy hagyjuk őt. Erre újból megkér
deztem, mi a szándékuk és kívánták, 
hogy az ellenőrzést keresztül vezetik, 
amire további ellenkezést nem tanú
sítottam, de átadtam a bejelentési 
könyvet és megbíztam Varga üzletve
zetőmet, valamint a portást, hogy sza
bályszerűen az el nem foglalt szobá
kat mutassák meg. Hogy mennyi szoba 
volt elfoglalva, meg a további dolgo
kat, amivel bebizonyította Polcer ur, 
hogy mennyire j ó z a n  volt, ezeket a 
bizonyítékokat megtartom az illetékes 
helyre, valamint azokat is, hogy ezen 
további ellenőrzést milyen formában 
végezte, tekintve, hogy ezt a tanuk 
hivatottak bizonyítani, mivel én ennél 
nem voltam jelen.

Még azon rágalomra, hogy talált 6 
be nem jelentett szobát, ez egy lég
ből kapott dolog és Polcer ur ezt csak 
mentségül akarta felhozni. Köztudo
mású dolog, hogy ez az eset nálam, 
mint városi bérlőnél lehetetlen, mivel 
a legkisebb átalakításra vagy bármi
nemű munkák elvégzésére köteles va
gyok a Városi Elöljáróságtól engedélyt 
kérni. Információként a rágalomra a 
következőket közlöm:

Koricansky járási főnökhelyettes ur 
eltávozott Léváról és 1936 február hó
15-ik napjától a Városi Tanács hatá
rozat alapján ezen naptól kezdődőieg 
bérbe kaptam Koricansky ur lakását. 
Ugyanakkor kérvényemre kötelezve 
lettem az eddig lévő lakásomból saját 
költségemre a Város által jóváhagyott 
tervek alapján és építési engedély 
alapján ezen lakásból 5 szállodai szo
bát elkészíteni, ami meg is történt. 
Május hó elején benyújtottam a járási 
hivatalhoz uj tervek alapján már az uj 
kibővített szobákkal együtt kérvénye
met az engedélyre. Mikor Polcer ur 
bevégezte az ellenőrzést, a portás fi
gyelmeztette, hogy nézze meg az uj 
szobákat is, miből minden laikus lát
hatja, hogy nem akartam egy szobát 
sem letagadni.

Tekintve, hogy eddig nem volt ha
sonló bejelentésre szükség, nem szó
lított fel senki ennek megtételére, hogy 
Polcer urnák külön kérvényben kell 
bejelenteni ezeket, mivel erre hivatott 
az Iparhatóság, ahol ez nyilván van 
tartva és mivel én engedélyemet idő
ben beadtam, ami ugyan elintézve még 
nincsen, nem menti Polcer urat semmi
nemű nibeszélés és annál inkább alap
talan rágalmak. A felhozottakat lesz 
alkalmam Polcer urnák hiteles tanuk
kal bizonyítani.
______  DENK JÁNOS.

*)Ezen rovatban közüliekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség. 19
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