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Szervezkednek gazdáink.
A lévai gazdák egyesülete.

Léva-Losonc
A napilapok nagy szenzáció

ként közölték, hogy Losonc vá
rosának képviselőtestülete a vá
ros vezetőségével szemben foly
tatott harcában elment a végső 
következményekig, leszavazta, 
megtagaőta a városbiró tiszte- 
letöijának kiutalását Ott az omi
nózus élelmiszerjegy ügyben 
folytatott vizsgálat móöja és az 
ellenőrzés elégtelensége miatt 
robbant ki a harc, amelyet a 
Léváról elszármazott Beinrohr 
Dezső folytat kimélet nélkül. 
Ezzel az üggyel azért foglalko
zunk, mert a losonci helyzet, 
illetve a Losonci Hírlap viszo
nya a város vezetőségéhez, har
ca a kudarcot kudarcra halmozó 
rendszerrel szemben feltűnően 
hasonlít a mi küzdelmünkre Lé
va város jobb jövőjéért, ügyei
nek észszerűbb és hozzáértőbb 
intézése érdekében, nem sze
mélyek, hanem az egész rend
szer ellen.

Ez a hasonlatosság pld. any- 
nyira feltűnő, hogy Himler Ist
ván losonci városbiró ugyanazon 
szavakkal ítélkezik fölényes- 
kedve, mint rólunk annak ide
jén Himler úr is azt bátorkodott 
mondani, hogy amit a Losonci 
Hírlap az élelmiszerjegyek ügyé
ben irt, »szemenszedett hazug
ság* (vymisleny loz). Ismerős 
szavak ezek nálunk is és ter
mészetesen a Losonci Hírlap 
sem maradt adós a méltó vá
lasszal, amelyet a városbiró fen- 
költ szellemű nyilatkozata pro
vokált.

A Losonci Hírlap is követeli 
népszerű rovatában: »innen-on- 
nan«, amely a mi „ahogyan én 
látom"-unkhoz hasonlítható, hogy 
a városi és általában a közügy
ben szűnjön meg a titkolódzás, 
nem kell félni a nyílt számadás
tól annak, akinek rendben van 
a szénája. A két eset még any- 
nyiban is hasonlít egymáshoz, 
mármint a lévai villany és a lo
sonci élelmiszer, hogy a „házi" 
vizsgálat hasonló eszközökkel és 
módszerekkel lett lefolytatva, 
mint Léván. A L. H. szószerint

A lévai gazdatársadalom, amely a prev* 
raf ófa feljesen szervezetlenül állt, megér
tette az idők változását és hosszas haló* 
gatás után vasárnap délelőtt összeült a 
városháza nagytermében, hogy egyesült 
erővel saját kezébe vegye sorsának további 
intézését és megakadályozza, hogy róla 
nélküle továbbra is mások intézkedjenek. 
Nagy Gyuláé és társaié az érdem, hogy 
a kérdést végre döntésre vitték. Igen sok 
a panasza a lévai gazdaközönségnek azo* 
kért a mellőzésekért, amelyek a váró. ré* 
széről érték az elmúlt évtized alatt.

Nagy Gyula, mint az előkészítő bízott* 
ság elnöke ismertette magyar nyelven a 
száznál több érdekelt előtt a szervezkedés 
szükségességét. A szlovák nyelvű ismer* 
tetése után kimondták az egybegyűltek a 
megalakulást és a gyűlés vezetésére Dóka 
Sándort kérték fel, mint korelnököt. Cop* 
Iák Gyula szlovákul, Vanger János ma* 
gyárul olvasta fel az alapszabálytervezcíet, 
amelyet a közgyűlés csekély változtatással 
jóváhagyott. Az uj egyesület tisztikarát a 
következőképen állították össze : elnök : 
Váczi István, alelnök : Galambos And* 
rás, Laczkó László, Vozár János, pénz* 
tárnok ; Dubovszky János, titkár : Van*

ezt Írja: „azt gondoljuk, hogy 
önöknek, önmaguk felelősségé
nek tisztázására független vizs
gálatot kellett volna kérni, amely
ben nem mint irányítók, hanem, 
mint szenvedő alanyok lettek 
volna. Hem keltek volna szárnyra 
mende-mondák, hogy felelősség 
elhárítás történik , .

Amint látható nem állunk egye
dül purifikáló munkánkban sőt 
akad még szlovenszkói város, 
ahol bátran nyíltan szembe tud 
szállni a képviselőtestület még 
a saját városbirájával szemben 
is. Sajnos erre mi Léván aligha 
számíthatunk. Léván a közér
dekű harcot a Lévai Újságnak 
kell megvívni, épugy, mint Lo
soncon a Losonci Hírlapnak, 
azzal a különbséggel, hogy ott 
a tónus sokkal élesebb.

Léván a közéleti mimózák és 
a „jaj ne nyúlj hozzámok“ vá
rosában még az egyszerű felhí
vás is csatakiáltásnak hangzik 
és az érdekeltek fogvicsorgató 
szitkozódása kiséri, beismerés 
és megfelelő intézkedések he
lyett.

ger Mihály, ellenőrök : Rácz Jónás, Tol* 
nai Károly, számvizsgálók : Szencsy Alojz 
Konorisz Ferenc, ifj. Koncz Károly. Vá* 
lasztmány tagjai lettek; Szabó Dániel, 
Dóka Sándor, Dóka Károly, Balog End* 
re, Tóth Béla, Rácz Jónás, Tolnay Ká* 
roly, Kúcs Lajos, ifj. Koncz József, Gul* 
rai János, Galambos András. Králik Im
re, Szenessy Alojz, Jankovics Juraj, 
Psársky Mihály, Galambos Lajos (Léva) 
Kálnay Ernő, Kemény Lajos kurátor (Al* 
sószecse), Szilva János (Felsőszecse), 
Sebő Stefan, Báján Adám (Podluzsánv), 
flanszkó Plóris (Keszi), Bozsik Mihály, 
Sluzny János (Kclccsény,)

Az uj egyesület tagja minden gazdái* 
kodó, akinek a lévai határban földje van, 
kivéve azokat, akiknek csősz tartására ön* 
állóan jogosultak. Tagsági dij hektáran* 
ként 2 korona. Az egyesület célja a több* 
termelés előmozdítása, a gazdák érdekei* 
nek a védelme.

Megemlítjük, hogy az egész szervez* 
kedés mozgatója és lelke Nagy Gyula a 
választások során a tisztikarból kimaradt, 
pedig értékes munkásságát az egyesület 
nehezen fogja nélkülözni.

A  megszokott gyászhíren és el* 
parentáláson túl, szimbolikus je* 
lentöségüvé emelkedett érdemes 
polgártársunk Vörösmarty Miklós 
halála és temetése. A z  a sok száz 
főből álló tömeg, amely temetésén 
résztvett, utolsó útjára elkísérte, 
igazolja, hogy az emberi tisztesség, 
a becsület oly értékek, amelyek 
még a mai változott mentalitású 
korban is megtalálják az utat etn* 
bertársainkhoz. 1 'álóban felekezeti 
és társadalmi külömbség nélkül, 
mindnyájan egyforma megillető* 
déssel róttuk le kegyeletünk jelei* 
vei azt az elismerést, amelyet Vö* 
rösmarty Miklós mindenkitől mél* 
tán ki* és megérdemelt. Ha min* 
den iparosunk ennyire kitudná ér* 
demelni polgártársainak szeretetét, 
akkor ez a sokat zaklatott osztály 
ismét vissza tudná szerezni azo* 
kát a pozíciókat, amelyek Őt szá* 
mánál és jelentőségénél fogva a mai 
társadalomban is megilletik, fis még 
egy momento: a családi életen 
kívül foglalkozni, törődni kell a 
közügyekkel és pedig oly önzetle* 
nül, mint azt Vörösmarty Bátyánk 
tette. Megérdemli, hogy kegyelet* 
tel emlékezzünk meg róla és pél* 
daként emlegessük. (~~r.)

jYfozik műsora:
Sze rd a , csütörtök , 

Apoilo mozgó: Elsőrendű bécsi nagy*
film ÜT A B O LD O G SÁ G BA . Fő* 
szereplői: Lianc Ilaid, Hermán Thimig, 
Hans Moser, Leó Slezák. Rég volt a 
műsoron ilyen kedves vígjáték, mely min* 
denkit felvidít és kellemesen elszórakoztat.

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

Apolló mozgó: Világsikert elért Be* 
natzky Ralph balettje filmen B A B Á K I* 
RÁ LY N O . Főszereplők : Schneider 
Magda, Wolf Albach Retfy, Adélé Sand* 
rock, Paul Hörbiger, Fritz Imhoff. Biz* 
tositsa jegyét elővételben. P  A R A* 
M O U N T  világhiradó.
Orient mozgó : A legvidámabb énekes 
vígjáték KI KI KICSOD A  ? Főszerep
lők : Paul Hörbiger, Hans Moser, Trude 
Marlen, Hans Richtcr. Délután népalö- 
adás : S A N G H A J B O M B Á Z Á SA .

Hétfő, kedd. 
Orient mozgó : A  VÁDON G Y É R * 
M EK. Főszereplők: Barban Bedfard, 
Maricc Murphy és a csodagyerek Háry 
Griffitz.

N d & x & jx v zX tii  to v óM n .

Vegysi! meleg raglánt, 
Vegyss jó  minőségű
MÁ\ C '

3800
jegyti ragíáni
Ke 119’-, 149*-, 199*-,239'- 439'-lj

Ma este a J.M.K.T. előadása.
Dr. Krammer J e n ő : . V ijlo k  Sándor
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Középvilágítás a H onvéd utcában, de . . . Közös bánatunk
E g y  bánatunk van, ez a mi közös bánatunk,
M ely századok óta béklyóba nyomta a lelkünk. 
Ezerötszáztizennégy, Nagymajtény és Világos 
Mutatja, hogy szabadok soha nem  lehettünk.

Mindig más jött, mint a magyar népléleknekn kellett,
A  közéletből mindig kirekesztettek minket.
A  jog nem  védtit, a föld nem  nekünk adott kenyeret,
A  jobbágy szolgaság halálra ölte a népeinket.

így  őrölte a magyartalan vak történelem  
Verbőczy végzetes malmán a magyar népet —
A z  eleiünket a ,,tnpartium“ szükreszabta és  
Kísértetiesen nagyra a magyar temetőket.

S A S S  J Á N O S .

Keresztrejtvény.

A villanytelep megkezdte ugylátszik a 
a közvilágítás reorganizálásai, mert amint 
tapasztaltuk a Honvéd utca alsó része és 
a Bernolák utca megfelelő közvilágítást 
kapott. Reméljük nem húzódik cl tavaszig 
a tervezet megvalósítása és még a sötét 
téli éjszakákban is élvezhetjük a fényt, 
amiből ha nem is elég, de mindenesetre 
már több jut az utcák részére. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy ismételten reklamál* 
tik a Dcnk előtti utcakeresztezódésnél egy 
nagyobb tvlámpa elhelyezését. Ez ugyanis 
városunk legforgalmasabb része és itt vol
na a legnagyobb szükség arra, hogy kel* 
lőképen legyen az úttest megvilágítva. Szi* 
veskedjenek ezt a méltányos felszólamlást 
tekintetbe venni.

Figyelmeztetjük egyben a villanytelepet, 
hogy az általa szállított fény szánalmasan 
rosszul szokot világítani, gyakran egész 
sárga fényt ad csak és egy 75.-ös körte 
pld. csupán mécsest helyettesit. Lehet, 
hogy a Stredo a főbűnös, de vegered* 
ményképen a városnak sem kell minden* 
fajta „áramol- átvenni, pláne ha ebből

Uraim, de különösen önök höl* 
gyeim, bizonyára jól tudják mi az 
a posta munka. Oly rendelés, amel
lyel azonnal elkészíteni és szállítani 
kell. Ilyenkor az iparos mindent el* 
követ a gyorsaság érdekében ícr* 
mészetesen az alaposság rovására. 
Hál kérem igen tisztelt Járókelők 
ilyen posta munka volt a lévai asz
faltjárda is. Ezt onnan tudjuk, hogy 
a posta az utolsó percben fektette 
le a kábelokat, közvetlenül az asz* 
{altozás előtt, sőt az már folyamat* 
bán is volt. Nagy sietve felásták a 
gyalogjárdákat és eltemették benne 
a kábelokat. Erre a cammogó só* 
gór a villanytelcp is gondolt egy 
okosat ő is nagy sietve ásott egy

Legutóbbi számunkban közöltük, hogy 
a J.M .K .T . megkezdte az idei előadás 
ciklusát. Az előadássorozat alapvető té* 
mája a esi. magyar kisebbség aktuális 
kérdésének megtárgyalása.

A szerdai előadáson aránylag kevés 
számú közönség jelenlétében Schubert 
Tódor a testület elnöke üdvözöli e az ér* 
deklődo közönséget, valamint a két elő* 
adót, Berecz Kálmánt (Érsekújvár) és 
Dr. Bolya Lajost (Nyitra), a esi. kisebb* 
ségi társaság igazgatója.

B E R E C Z  KÁLM ÁN  „A kisebb* 
segi kérdés mai állásáról** beszélt és ala* 
posan felépített előadása megvilágította a 
kisebbség múltját és jelenét. Objektivitása 
és hozzáértése lehetővé tette mindenki 
számára a kérdés alaposabb megismeré* 
sét. Végső konklúziója igen pesszimisz* 
tikus volt, mintegy azt állitván, hogy a 
kisebbségi kérdés általánosan helyes és 
kedvező megoldása lehetetlenség. Az ide* 
ális megoldáson kivül vannak oly prak* 
tikus megoldási lehetőségek, amelyeket az 
előadónak nem volt oka figyelmen kivül 
hagyni, sőt kellőképen értékelni kellett 
volna.

Bolya Lajos dr. »A kisebbségi ma* 
gvarság osztályrétegeződése* címén tartott 
előadási, amelynek során részletesen tért 
ki az uj szlovenszkói magyar generáció 
működésére, a modern szociológia kuta* 
tási módszereit ismertette és védelmébe 
vette a Kisebbségi Társaságot A kitűnő 
előadó meggyőző szavakkal ismertette 
álláspontját * vázolt kérdésekben, idézte

igazolható károk származnak. Minek kel* 
tett a régi 150 wolt feszültségre berende* 
zett motorokat 220*ra becserélni, ha az 
uj áram még a régi feszültséget sem éri 
el? Hogy ez nemcsak rekriminálás, ha* 
nem jogos panasz igazolhatják a város 
hölgyei, akiknek 1 óra helyett három órát 
kell ülni a borbélynál a villanyszékben, 
hogy tartós hullámaikat megszerezzék. 
Mindezt csak azért, mert gyönge az áram. 
Természetesen a borbélyoknak is nagy 
károsodást jelent a nagy idő és „áram-* 
fogyasztás. Ez, jelezzük csak egy példa, 
de számos helyről érkezik hozzánk emiatt 
panasz. Ugv véljük, hogy a Lévai Uj* 
ság inkább értesül a kifogásokról, mint a 
telep, ami természetesen a bizalom jele, 
de aligha a telep iránt. . . .

A lakosság bizalmát az uj vezetőségnek 
nem sikerült megszerezni. Ennek előfel* 
tétele volna a villanyárak beígért leszállt* 
tása, amely egyre késik az éji homályban 
és tovább kigyódzik az ígéretek dzsungc* 
lében.

párhuzamos árkot, ő is lerakta a ká* 
beleit. Ha neked jó, jó lesz nekem 
is jeligére ! Néhány év múlva ugya* 
nis ismét fel kellett volna törni az 
aszfaltot, ezt akarták elkerülni.

Nos a póstamunka megboszulta 
magát. Egyenlőre a posta kábelei 
körül van a baj. A  forgalmas Stei- 
ner sarkon már megkezdődtek az 
ásatások. Felbontották a vadonatúj 
aszfaltot és keresik a hibát. Remél* 
jük a hiba tényleg a Steiner sarkon 
van és nem a Denk előtt. Mert 
ugy*e ott is lehet és akkor jaj ne* 
künk, ismét kezdődik a kálvária. Ez 
alkalommal a posta hibájából, he* 
lyesebben technikai okok miatt.

első előadása.
Weisz Istvánnak a kitűnő magyar tár* 
sadalomtudósnak szavait, a szlovenszkói 
magyarság mentalitásában beállított váltó* 
zásról, amely keletről nyugat felé halad, 
új utakon jár. Elitélte az arisztokrácia kö* 
zönyéí, ismertette a zsidóság viszonyát a 
magyarsághoz Szlovenszkón, rámutatott 
arra, hogy a polgári középosztályon kivül 
különösen a magyar plorctariátus az, 
amelynek sorsával foglalkozni kell. A ha* 
tásos előadást a közönség nagy tapssal 
fogadta.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
a közönség soraiban a város magyar tár* 
sadalmának oly személyiségei hiányoztak, 
akiknek szégyen távolmaradni a J .M  K.T. 
előadásairól, úgy látszik azért maradtak 
otthon, hogy téglával verjék mellüket állít* 
ván, hogy ők milyen jó magyarok. Ennél 
sokkal hasznosabb volna a szlovenszkói 
magyarság helyzetét feltáró előadások 
meghallgatása, tekintet nélkül arra, hogy 
pártpolitikai beállítottságnak megfelelő né* 
zeteket vélnek kiolvasni a tiszta tudomá* 
nyög vonatkozású közlésekből, vagy sem.

Népszerű keresztrejtvény róva* 
tutikat legközelebbi számunkban is* 
mét megindítjuk. A  rejtvények so* 
rozatosan lesznek leközölve hason* 
lóképcn, mint tavaly. Díjazva lesz* 
nek nemcsak az egyes rejtvények 
megfejtői, hanem azok is, akik csu* 
pán a sorozatos megfejtések bekül* 
désével a végső u. n. bajnoki ver* 
senyen vesznek részt. Az értékes 
és hasznos jutalmakra való tekin* 
tettel mindenki kisérje figyelemmel 
a közölt rejtvényeket, tartsa be a 
verseny feltételeit, amelyek a kö* 
vetkezők :

1. A  keresztrejtvény versenyben 
részt vehét mindenki, aki a Lévai 
Újságnak előfizetője, vagy példá* 
nyonkénti vásárlója.

2. A  megfejtések tintával olvas* 
hatóan a közölt rejtvénybe Írandók 
és az egész rejtvény kivágva bori* 
tékban a jelzett határidőig lapunk 
szerkesztőségébe küldendő, vagy 
a Feldmann trafikban elhelyezett 
ládikába dobandó. A  borítékon fel* 
tüntetendő „Keresztrejtvény."

3. Minden megfejtéshez 50 fii* 
léres bélyéget kell csatolni, külön*

Változások a lévai ügy
védi karban.

A lévai ügyvédi karban történt váltó* 
zásokról az alábbiakban számolunk be. 
Dr. Vlcsek Ferencz, aki évek hosszú so
rán át volt Léván, majd időközben Zse* 
Üzen ügy véd, Párkányba helyezte át mű* 
ködésének székhelyét. Dr. Perger Aladár 
ügyvédi irodáját Stefanik (Teleki) u. . . . 
sz. alá helyztc át a Főtérről. Dr. Grosz 
Imre irodáját Stefanik u. 9. sz. alaft nyi* 
tolta meg.

(—) Müfogak, fogtöm éstk, arany,
platina és ,,Wipla“ (acél) hídmunkák tar
tós cs szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek B A Z LIK  állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepeai*ucca 9. 
szám.

Nótapályázatunk
birálóbizoltsága Schiller Gyula zenetanár 
hosszabb betegsége folytán csak most 
kezdhette meg a beérkezett pályaművek 
újabb áttanulmányozását. A bizottság dön* 
lését december elején hozzuk nyilvános
ságra, minthogy a beérkezett pályamű le* 
játszása és szakszerű megbirálása több, 
mint két hetet vesz igénybe.

(—) A náthalázat nem szabad le
becsülni 1 Ha valaki igyekszik általesni,
vagy mellőzni, rosszul jár. A legjobban 
csináljuk ha meggátoljuk látogatását. Sza* 
bályszerű bedörzsölés és a szájnak Öbli* 
lése Alpa sósborszesszel erősiti a testet 
és egyúttal desinficiál. Ezáltal a legjob* 
bán elhárítjuk a náthalázat. Kérdezzük 
meg orvosunkat.

ben a megfejtést nem vehetjük fi* 
gyelembe.

4. A  megfejtő neve és lakhelye 
olvashatóan töltendő ki.

5. A  heti versenyben tetszés 
szerinti számú megfejtéssel lehet 
pályázni. A  bajnoki versenyen a* 
zonban mindenhétről mindenki csak 
egy-c2y megfejtéssel jön számítás* 
ba. A  bajnoki versenyen csak azok 
vesznek részt, akik az összes kö* 
zölt rejtvények megfejtéseket beküld* 
ték a kitűzött határidőkön belül.

jflhogy én látom...
a koldulás kérdésének megoldása 
Léván m indig késik. Pedig a téli 
időszak előtt, mintha rohamot in 
téznének a koldusok városunk el* 
len. M a már nemcsak a környék* 
beliek látogatnak el hozzánk, de 
a legtávolabbi vidékekről jönnek 
gyalog, kerékpáron, szekéren, sőt 
talán autón is és nem eredmény* 
télén ül, mert szemtanúi voltunk, 
amikor a posta folyosóján vagy 
négy koldus diskurálgatott és m ind* 
annyian pénzt adtak fel, valószi* 
nűen a hozzátartozóik részére. Ez 
a jobbik eset, mert a józanabb 
koldusok mellett igen gyakran ta* 
lálkozunk olyanokkal is, akik a 
napi keresetet elmulatják, sőt gya* 
kori eset az is, hogy dülöngélve, 
berúgott állapotban állítanak be 
az üzletekbe, irodákba. Igaz, hogy 
a koldulás az országos hivatal en* 
gedélyéhez van kötve, de csekély 
számú rendőrünknek lehetetlen el* 
lenőrizni a város különböző részein 
cirkáló minden egyes koldust és igy 
bizony gyakori, hogy arra érdeme* 
sek leszorulnak az adományokról 
és nagyon sok érdemeden része* 
sül segítségben. A  rendőrségnél 
csaknem minden napos egy •egy 
kitoloncolás, de minden egyes k i* 
toloncolt helyett három jön a vá
rosba. A sok ügynök mellett még 
a koldusok is. Nem csoda, ha a 
lakosság idegeire megy a dolog. 
A  város vezetősége sajnos mind* 
erről nem akar tudomást venni, 
úgy látszik őket elkerülik a ko l* 
dusok a p rivá t otthonaikban is. 
M indenfelé rendezik már ezt a 
kérdést csak Léván ke ll a városi 
adminisztrációnak ehhez is egy 
évtized!

OKULÁR.

Posta*m unka.

A  J . M . K . T .
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Haldoklik a prímás...

1

Ez egyszer nem „a pécskai ci* 
gánysoron . . de Tolmácson cs 
a vajda helyett a társai, meg a csen* 
dórok voltak mellette, mert gyilkos* 
ság áldozata lett.

Galbavy Lázár Orovnicáról jött 
le bandájával a tolmácsi búcsúra, 
hogy nélkülöző családjuk részére a 
nagy téli hidegek beállta előtt meleg 
ruhára valamit összemuzsikáljanak. 
Végig is muzsikálták a falut és a 
sok ennivaló mellett egy néhány 
koronát is összeszedtek. De a pénz 
a cigányoknál is kedves, amin igen 
nehéz az osztozkodás, különösen 
nekik, akik a legelemibb számtani 
műveleteknek is hiával vannak. Így 
történt azután, hogy Balázs Simon

H Í R E K  ^
— Vidéki előfizetőinket, akik elő

fizetési dijaikat mégnem küldték be, 
kérjük, hogy azt mielőbb rendezni 
szíveskedjenek, mert a zavartalan 
munkát a hátrálékok nyilvántartása, 
sürgetése erősen gátolja.

— Orvosi h ír! Dr. Pick György fog* 
orvos ismét rendel 9 —12, 2 —b. (Kürti 
ház).

— Irodalmi estély lesz csütörtökön 
19-én este V‘-s9 órakor a városháza nagy* 
termében. W  i 11 e n b c r g József tizen* 
öt éves újságírói jubileuma alkalmából. 
Közreműködnek: Dr. Strasser Elemér, 
Kaczér Illés, Rudnói Teri, Spielbcrger 
Lco, Vass László és Wittenberg Józset 
írók és ujságirók. A nívósnak Ígérkező 
irodalmi estélyen bizonyára nemcsak azok 
lesznek jelen, akik kedvelői az irodalom* 
nak, de ott a helye mindenkinek, aki 
méltányolni tudja azt a szolgálatot, amelyet 
a sajtó munkásai a köz érdekében kifejte* 
nek és azt a küzdelmes életet, amelyen 
tizenöt éven át egy vidéki újságírónak át 
kell menni.

a kontrás nem volt megelégedve a 
reá eső összeggel és inélíatlankodá* 
sából szóváltás, majd verekedés lett. 
Galbavy íelhcvült állapotban a ke* 
ze ügyébe eső fadarabbal fejbevágta 
Balázst, aki erre annyira feldiihö* 
dött, hogy kést rántott elő és való* 
sággal őrjöngve rohant a prímásra. 
Galbavy nem tudott kitérni a tá* 
madás elől és mellén több súlyos 
sebet kapott, összerogyott és rövi* 
desen belehalt sebeibe. A  gyilkos 
cigányt a Csendőrök elfogták és je
lenleg a komáromi államügyészség 
fogházában várja bírósági tárgyalást.

így végződött a tolmácsi búcsú 
és Orovnicán „nagy a sirás*rivás“.

— A koldusok tömegei lepik cl a 
várost és alig van nap, hogy a rendőr* 
ség elő ne állítson néhányat, akik jogra* 
lanul ill. engedély nélkül molesztálják a 
lakosságot. Az elmúlt hét folyamán töb* 
bet toloncoltak ki. Többek között három 
ruszinszkói gyereket, akik 12*14 éves ko* 
ruk dacára már végig koldulták Ruszinsz- 
kót és fél Szlovenszkót, persze engedély 
nélkül.

— Betörés. Dclics János nyug. gaz
datiszt Kákasori lakásában a múlt hét 
egyik éjje én betörők jártak. Az ablakon 
keresztül másztak be és 7-8000 korona 
értékű ruhaneműt és egyéb értéket emel* 
tek el. A rendőrség már nyomukban van.

( —) Gyertyák — a legegyszerűbb 
és legmegbízhatóbb fényforrások. A 
technika minden fejlettsége ellenére, ami
nek következtében a villanyos áram már 
a legkisebb faluba is eljut, a gyertyák 
meg távolról sem lettek fölöslegesekké. 
Nem olthatja-e el hirtelen cgv rövidzárlat 
a villanykörtéket ? Gyorsan mcggyujfoft 
gyertyák segítenek az ilyen kellemetlen 
esetekben. Da ezen kívül már mind gyak
rabban használnak gyertyákat esti világí
táshoz is, mert szelíd fényük hangulatot

és meghitt légkört teremt. Természetesen 
nem minden gyertya alkalmas egyformán 
erre a célra. A legkevesebb, amit meg
követelhetünk tőle, hogy ne füstöljön, ne 
kormozzon, ne csöpögjön és ne terjesszen 
kellemetlen szagot. Egyszóval jó minősé
gű legyen — amilyen a nemes Apollo 
gyertya.

— Eszperantó szöveg a magyar
levelezőlapokon. Magyarországon már 
néhány éve levelezőlapokat bocsájtanak ki 
szép képekkel az ország különböző részei
ből. Figyelemreméltó, hogy ezen levele
zőlapok a magyar szöveg mellett eszpe* 
rántó magyarázattal vannak ellátva. Nem
régiben második sorozat is lett kiadva. 
Ezen nemzetközi nyelvet ilyen módon 
már több országban használják nagy si
kerrel, mert éppúgy, mint Magyarorszá
gon a brazíliai posta is eszperantó szö
vegű levelezőlapokat adott ki.

-  Kétheti fogházbüntetés tyúk-lo
pás miatt. A  kerületi ügyészség lopás 
bűntettével vádolta Banda Mária nagy- 
sallói cigányasszonyt, aki ez év április 
havában 130 korona értékű zöldséget és 
burgonyát, valamint 5 tyúkot lopott cl 
Rcscnfcld Móric udvaráról, illetőleg zold- 
ségpincéjcből. A terhelt a tárgyaláson nem 
jelent meg, igy a bíróság a nyomozás so
rán tett vallomása alapján 14 napi fog
házra ítélte cl, megállapítva bűnösségét. 
Az államügycszs belenyugodott az íté
letbe.

Viüamos átszerelése
ket  az uj á r a m r a
ÉD ER KÁLMÁN ko n cesslo -  
nélt villany- és v ízvezetéksze
relő vállalata ju tán yo sán  készít  

Motorokat gyári áron
szállít.
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— A traflkosok uj szervezete. Az
elmúlt napokban uj szakszervezet alakult 
Léván és pedig a ,,Köztársaságpárti do- 
hányclárusítók Szövetségéinek járá si 
csoportja, amelynek elnökéül Tóth Jó 
zsef lévai trafikost választották meg.

— Haláleset. Vörösmarty Miklós, 
iparos társadalmunk egyik tekintélyes tag
ja f. Hó 12.-én hosszas szenvedés után
64 éves korában elhunyt. Holttestét va
sárnap délután nagy részvét mellett temet
ték el a református sirkertben

— A garamszentgyörgyi hídépítés
sel kapcsolatban még az év elején első
nek ismertettük a lakosság elkeseredését 
és azt az elégedetlenséget, amellyel vi
seltetik a község nagyobb része a jelen
legi gazdálkodással szemben. Most az 
állami költségvetés tárgyalásánál Jaross 
Andor az egyesült magvar pártok kép
viselője is szóválette a garamszentgyörgyi- 
ck panaszait, amelyek kivizsgálásához kél

év óta nem mer hozzányúlni az orszá
gos hivatal a belügyminiszteri leirat da
cára sem.

— Megcsinálják a vasúti pályaud
varhoz vezető utat. Az elmúlt napok
ban Léva város, az országos hivatal és a 
vasutigazgatóság képviselői ankétra gyűl
tek össze, amelyen elhatározták a vasút
hoz vezető csatlakozó ut átépítését. A 
költségeket a három fél egyenlő arányban 
viseli. Az átépítésre csak a jövő év fo
lyamán kerül sor

— Bólyegmentes adólelrási kér
vények. A pénzügyminiszter okt. 2-án 
kelt 110.931 számú döntésében kimon
dotta, hogy az elemi csapásokkal megin
dokolt adóleirási és visszatérítési kérvé
nyek bélyegmentesek.

A gyümölcsfacsemetékkel való 
kereskedelem szabályozisa. A tör
vények „ és rendeletek gyűjteményében 
271/936 szám alatt a gyümölcsfacscme- 
tékkel stb. való kereskededelem korláto
zásáról szóló rendelet jelent meg, amely 
megtiltja a gyümölcsfacsemetéknek, dísz
fáknak és cserjéknek, továbbá szőlőoltvá
nyoknak és oltó gallyaknak piacon való 
árusítását és egyszersmind vásárlását is. 
Ugyan igy tilos a fenti ültetvényeknek 
házalás utján való árusítása.

— Uj ügyvédi Iroda. Dr. Gróaz 
Imre ügyvédi irodáját Léván, Síefa- 
nik utca 9. szám alatt megnyitotta.

Hirdessen
a „ LÉVAI ÚJSÁG".bán

VÍRTUOS
Teljesítményben nagy,

á r b a n

K ö  § 9 5 . -  
RÁDIÓ SZÉKELY

KI LÁPUNK BARÁTJA  
Az, aki nemcsak olvassa, de elő 

is fizeti mert csak igy támogathat 
nehéz munkánkban.

Magyar család asztaláról nem hiányozhat a

„ Szlovenszkói Magyar írók
négykötetes sorozat, mely a kisebbségi magyar írók válogatott írásait 
tartalmazza. Ára kötetenkint 27.50 korona (plusz portó). A négykö
tetes sorozat kedvezményes előjegyzési ára 100 korona.
Megrendelhető LÉVAI ÚJSÁG kidóhivatalánál _______
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Kilincselés.

Zongora, a legjobb karban eladó. 
Gyermekiábzsák és sportkocsi jutányosán eladó
U ' i a H A  A. C7nhÁC modern uj ház a belváros közelében. Parketta, fürdőszoba, víz. 
I V l d U U  * T  9 4 U U a o  vezeték, nagy kert. Azonnal bekötözhető. Bővebbet : Polgár u. 10

Lakásért takaritást, házgondozást vállalna vidéki iparosné

Mini kiszivárgott hírekből hall* 
juk városunk vezetősége ismét ki* 
rándult Pozsonyba. Sikeresen végig 
kilincselte az összes hivatalokat és 
ígéretekkel bőven megrakodva tért 
haza. A  régi híres lévai szűrtarisz* 
nyák aligha togadták volna be azt 
a sok ígéretet, amit városunk veze* 
tői a fővárosban székelő hivatalok* 
bán kaptak. Minden előterjesztett 
kérelemre biztató ígéretet értek el, 
de konkrétum sehol. Nyugodtan 
alhatsz lévai polgár, meg lesz min* 
dened, csak az a kérdés: mikor ?

A  költségvetésben utazgatásra elég 
szép összeg van felvéve, abból 
még néhány pozsonyi útra telik. 
Ajánljuk a város vezetőségének, 
hogy minél gyakrabban ránduljon 
fel a fővárosba és az ott szerzett 
ígéreteket adja egyszerűen tovább 
a lakosságnak, az bizonyára nagyon 
meg lesz elégedve az eredménnyel. 
Ha azonban úgy látná a vezetőség, 
hogy az utazások igen fárasztók, 
talán jó lenne Pozsonyban állandó 
kilincselő expoziturát felállítani.

— Református konferenoia. A bar-
si ref. egyházmegye lelkészei, tanítói és 
presbiterei Balogh Elemér ref. püspök 
részvételével f. hó 19*én, csütörtökön 
d. e. Vs9 órakor a lévai ref. templomban 
konferenciára gyűlnek össze.

— Katonai raktár épül Léván. A
hivatalos lap egyik legutóbbi számában 
pályázati hirdetmény jelent meg kéíemc* 
letes katonai raktár építésére, mely a ka* 
szárnya mellett lebontott major helyén 
épülne fel. Ilyen formán a jövő évben 
mégis csak kilátás van egy nagyobb sza* 
bású építkezésre.

— A pékmühelyak is betartják a 
vásárnapi munkaszünetet. A  lévai 
pékiparosok közlik a közönséggel, hogy
f. hó 15*től vasárnap reggel 8 órától — 
hétfőn reggel 8 óráig az összes pékmű* 
helyekben teljes munkaszünet lesz. Ennek 
folytán hétfőn délig sem friss sütemény, 
sem friss kenyér nem kerül forgalomba.

— Majdnem agyonverte a játsza
dozó gyermekeket. Váczy András lé* 
vai gazdálkodót igen bosszantotta, hogy 
kertje előtt a gyermekek játszadoznak, 
sőt, hogy szilvafájának ágait letördösik. 
A szóbeli fenyegetés nem használt s a 
legközelebbi alkalommal Váczy köveket 
ragadott s azzal verte el a gyermekeket. 
Hengettner Bélát, az egyik játszó gyér* 
meket, úgy megütötte kővel, hogy az vér* 
beborultan esett össze s több, mint há* 
rom hétig nyomta az ágyat. Súlyos testi* 
sértés címén jelentették föl. Azzal véde
kezett a gazdálkodó, hogy nagvon fel volt 
indulva, amiért a gyümölcsfákat a gyér* 
mekek tördösik. Feltételesen négyheti fog
házra ítélték azzal, hogy a feltételi idő 
alatt köteles Hengettner Béla gyógyítási 
költségeit megtéríteni.

— Börtönbüntetés gabonalopáso
kért. Banzi János, Malik József, And- 
rikovics István, Gyedok István, Polyoka 
János és Szccsei Arnold lonlói lakosok, 
— tolvajszöw fkc/.etct alakítottak s kétíz* 
ben is betörtek a községben Wcrtheimer 
Vilmos bezárt gabonaraktárába s onnan 
csaknem négyezer korona értékű búzát 
loptak cl. A  csendőrség a nyomozást ha* 
mar meg is indította s kézrekerítette a 
tetteseket. A  tolvajok egy részének szép

földbirtoka van s mikor számonkéríék tő* 
lük a lopást, azzal védekeztek, hogy rossz 
a termés, pótolni kellett a máséból. Ez* 
zel szemb n kiderült, hogy egyik tolvaj 
sem volt olyan anyagi helyzetben, hogy 
kénytelen lett volna lopni. A  komáromi 
bírásig Banzit hét hónapi, Málikot s 
Andrikovicsot 6 —6 hónapi börtönre Ítél* 
te. a többieket 1 — 1 havi fogházra, felté
telesen, valamint politikai jogaiknak 3 —3 
évre való elvesztésével sújtották őket.

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

S P O P T  ■
Vívás:

Nyitra-Léva 10:6
F. hó 13*án az L TE vívó szakosztá* 

lya barátságos edzőmérkőzés keretében 
mérkőzött Nyitrán az ottani A C  csapata 
ellen. A versenyben újra találkozott a 
két örök rivális Magyar István szlovensz- 
kói kardbajnok és Gyapay Ede az L T E  
nagyszerű vívója. Magyar kitűnő forrná* 
bán van és a íúltemperamentumos lévai 
vívó ellen a?, est legszebb mérkőzésének 
keretében 5:4 arányban győzött. Az L T E  
vívó szakosztálya ezeket az edző mérkő* 
zéseket rendszeresíteni akarja úgy, hogy 
egyszer Léván másodszor pedig a ven* 
dégcsapaí otthonában fogja erejét össze* 
mérni a két csapat.

A versenyek részletes eredményei a 
következők: Magyar*Puskás 5:1, Verő* 
Tchlésinger 5:1, Goldstein*Gyapay 4:5, 
Fehér-Dr. Sós 1:5, Magyar*Schlésinger 
5:0, Verő-Gyapay 3:5, Goldstein*Dr. Sós 
5:3, Fehér*Puskás 5:2, Magyar-Gyapay 
5:4, Verő-Dr. Sós 2:5, Goldstein*Pus* 
kás 5:3, Fchér*Schlésingcr 5:4, Magyar 
Dr. Sós 5:4, Verő*Puskás 4:5, Goldstein 
Schlésinger 5:3, Fehér-Gyapay 2:5.

A hölgyek versenyében Dr. Vidlická* 
né*Eötvös Dongi 5:4. Az eredmény na* 
gyor. kecsegtető a kezdő lévai vivónőre. 
Dr. Vidlickáné*Boleman Judith 5;4, Eöt* 
vös Dongi*Boleman Judith 5;3.

Az L T E  szakosztálya, mely most Szar* 
ka András volt pőstyéni vívó mester ve*

zetésével tartja edzéseit örvendetes forma 
javulást mutatott, Kivált Dr. Sós nagy# 
szerű teljesítménye kelt örömet. Magyar 
ellen elszenvedett 5;4 arányú veresége 
erkölcsi győzelmet jelent számára. Schlé* 
singer Béla az első asszójánál elég sú
lyos kézsérülésí szenvedett és igy vivta 
végig a versenyt. Puskás az L T E  uj tag* 
ja jó vívó és szorgalmas edzéssel az el* 
sok közé fog kerülni. A  hölgyeknél Dr. 
Vidlickáné lepett meg kellemesen, de Bo* 
leman Judith is a legjobb utakon halad, 
hogy nagyszerű vívóvá fejlődjék.

Az este 9 órakor megérkezett pőstyé* 
ni Spadafora ellen az L T E  nam állhatott 
ki az előre haladott idő miatt és csak ki* 
hivásos barátságos mérkőzést bonyolítót* 
tak le.

*• *
Asztaltoniszmérközás. A  Makábi 

és Szikra asztaltenisz szakosztályai f. hó 
8*án egyesületközi mérkőzést tartottak, 
amelynek eredménye 8;1 a Makábi ja
vára.

* **

Nevet változtat a pős
tyéni futbal klub!

A  P F K  direktóriuma a decemberi ren* 
des évi közgyűlésen javasolni fogja, hogy 
a klub nevét „S.K . Piesfany“*ra vátoz* 
tassa, minthogy a klubnak nemcsak fut* 
bal, hanem más (atlétika, box, kézilapda, 
birkózás, stb.) szakosztályai vannak. A 
19*20*as években rövid szereplés után 
kénytelen volt működését beszüntetni, mig 
1930*ban a mostani P .F .K . lépett po* 
rondra.

g‘ í-

Születés házasság, halál:
Születéa; Kelecényi Erzsébet: leány 

Ilona, Szokol Géza, Plcso Anna : le* 
ány Anna, Matilda, Mária, Vari An* 
na: leány Ilona, Kohn Sándor, Bénán 
Cecila ; fiú Péter, Novák János, Saby 
Jozefin; fiú József, András, Gálád 
Béla, Csicsay Margit: fiú Tibor.

Házasaág: Nem volt.
H alá l: Szenesi Mária 3 éves, Kovács 

Vilma 10 éves, Vörösmarty Miklós 
64 éves.

„ L É V A I Ú J S Á G ” gazdasági kulturális és kriti* 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer' 
kesztő. Dr. S T R A S S E R  E L E M É R  -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S  E R N Ő  dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 —  Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48’ —, félévre 
2 4 '— , negyedévre 12*— Kő, egyes siám ára 1*KŐ 
Három példány megtartása előfizetésnek számi! 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr' 
zünk meg és nem adunk vissza. — A poatabélyeg 
használatit a brarislavai posta* és távirdaigazgató' 
ság lévai feladóhelycl 109.976. V  -1934 szám 
alatt engedélyezte.
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