
Léva igazán szegény a köz
üzemekben, öe annál gazdagabb 
az azokkal kapcsolatosan felme* 
rült szomorú tapasztalatokban. 
Három városi üzem van tulaj
donképpen: a villanytelep, a vá
rosmajor és a vágóhíd. A vil
lanytelepről már eleget hallot
tunk, a városi major, illetve gaz
daság is hircssé telte magát 
nagyszerű lovaival, amelynek el
tartása tavaly 8700 koronába ke
rült, dacára annak, hogy nem 
vendéglőből kapják a kosztot. 
Most pedig gyerünk a vágóhídra!

A város 1932 ben kezdte meg 
a modern vágóhíd felépítését a 
nyitrai és nagyszombati vágóhi
dak mintájára, amely mellet hü- 
tőház és állatorvosi lakás is van, 
az utóbbi most épül fel. Az uj 
vágóhíd működését tavaly má
jusban kezdte meg és arról híres, 
hogy itt vannak a legdrágább 
illetékek, vágási és állatreadőri 
dijak formájában. A husiparosok 
természetesen nem egykönnyen 
törődtek bele az aránytalanul 
magas illetékek szedésébe, meg
kezdődött tehát a harc a város 
vezetősége és a lévai husiparo
sok között. Annak dacára, hogy 
az országos hivatal még a mai 
napig sem hagyta jóvá a magas 
illetékeket, azokat mégis szedik 
és a leszállításra vonatkozó ígé
retet a város vezetősége még 
nem teljesítette. De jogosan elé
gedetlenek a husiparosok álta
lában azzal a rendszerrel szem
ben is, amellyel azt közüzemet 
vezetik.

Az iparosok és a belőlük élő 
üzem vezetősége között mélyre
ható ellentétek származtak, ame
lyeknek az lett a következmé
nye, hogy a husiparosok szak
csoportja megfellebezte a város 
1936 évi költségvetésének a vá
góhídra vonatkozó részét és igy 
a város elöljárósága egy teljes 
évig kénytelen volt jóváhagyott 
költségvetés nélkül vezetni az 
ügyeket, ezt az áldatlan állapo
tot könnyen el lehetett volna ke
rülni, ha a húsiparosok jogos kí
vánságait az üzemvezetés és az 
illetékleszállitás tekintetében !e-

A z 1936 évi 226. számú tör* 
vény harmadik része azt a fontos 
újítást tartalmazza, hogy a községek 
a törvény életbeléptetése, vagyis 
193Í. január elseje után határozatot 
hozhatnak, hogy a jövőben az ősz* 
szes egyenes adok községi pofa* 
dóját saját közegeikkel fogják ki
számítani, előírni és behajtani. Ez 
a községeknek, hacsak részben Ls, 
módot ad arra, hogy a múltban 
nagyon jól bevált és sokkal demo* 
kratikusabb állapotokhoz térhessenek 
vissza, mert még ma is köztudomá* 
sú, hogy a magyar törvények értei* 
mében valamikor az összes adók 
behajtása a vármegyei és községi 
önkormányzat feladata volt. Nem  
kell külön hangsúlyoznunk, hogy 
ez a városok és községek lakossá* 
gára nézve milyen jelentőséggel bir.

A  január elsején életbelépő rcn* 
delkezés, mint előbb említettük, saj* 
nos még nem jelent teljes vissza
térést á régi állapotokhoz, mégis je* 
lent ős szerephez jutatja az önkor* 
mányzati testületeket legalább a köz*

galább részben teljesitik, amely
re igeretet is kaptak. Az Ígéret 
azonban csak ígéret maradt. A 
fellebbezést formai okokból el
utasították ugyan, ^azonban ez 
mit sem változtat a téhVen» hogy 
a vágóhid körül nincsen minden 
rendben.

Miben nyilvánulnak tehát a 
bajok? A kérdésre egy cikkso
rozat keretében kívánjuk meg-

ségi pótadók előírása és behajtása 
terén. A  községi képviselőtestületek 
ily irányú határozatot tartoznak hoz* 
ni es pedig az országos képviselő* 
testület által megállapítandó irányéi* 
vek szerint. A z országos képvise* 
lőtestiilet ugyanis a hozzátartozó 
községek részéről erre vonatkozó 
mintaszabályrí ndclet adhat ki.
, A  szabályrendelet kiadása után 
a községi képviselőtestületnek sza* 
bályiendeletüket jóváhagyásra az 
országos választmány elé kell ter* 
jesztcniök, mely azokat jóváhagyá* 
sok után az illetékes másodfokú 
pénzügyi hatóságok tudomására hoz* 
za. Ezen határozatok a jóváhagyást 
követő év január elsejével lépnek 
életbe, tehát leghamarább 1938. ja* 
nuár elsején.

E nappal megszűnik ázon köz* 
segi képviselőtestületi határozatok 
érvénye, melyekkel a községi kép* 
viselőtestületek a földadó utáni pót* 
adók kiszámítását, kivetését és be* 
hajtását az államé közegekre bízták.

adni a választ. Az összes ada
tok rendelkezésünkre állanak. 
Minden állításunkat igazolni kí
vánjuk, reflektorszerüen kívá
nunk bevilágítani ennek a köz
üzemnek kuszáit szövevényei
be, rámutatni azokra a hibákra, 
amelyek a sorozatos panaszok 
forrásai és amelyeket közérdek
ből mielőbb meg kell szüntetni. 
Uraim gyerünk a vágóhídra . ..

Kedves vevőimnek szives tudomására 
hozom, hogy

Bém uccai üzletemet
* jan.. Utol * Mészár Sándor
* üzletvezetőmnek a$tam át, mikor is meg- 

vköszönöm‘eööig szives bizalmukat, kérem 
hogy utódomat a jövőben is támogatni 
szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel.

É r t e s í t e m  a n. b. közönséget, hogy
K  r á 1 E r n ő
Bém uccai üzletét,
amelyet eddig üzletvezetői minőségben 
vezettem jan. 1-től átvettem. Kérem az i. t. 
vásárló közönséget, hogy az irántam ed
dig is tanúsított nagyértékű bizalmukkal 
a jövőben is megtisztelni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel MÉSZÁR SÁNDOR -

Az adóigazgatóság fi* 
gyelmezteti az adózókat
hogy a múltbeli számunkban köz* 
zétert az 1936 évi adóvaüomási 
ivek beadási határidejéről szóló cik* 
künkben a házbéradó vallomási 
ivek beadási határidejét helyesbit* 
jük. Helyesen igy hangzik, a ház* 
béradó vallomási ivek beadásának 
a határideje tart 1936 december 
hó 31*ig.

Egyúttal figyelmeztetjük az adó* 
zókat, hogy az 192T. évi T6. sz. 
egyenesadó törvény 309. § 4. be* 
kezdése szerint 5 napi határidő, — 
mely határidőben a törvényes ha* 
táridőnek az eltelte után még kellő 
időben lehetett beadni az egyenes* 
adókra vonatkozó vallomási iveket 
már nem érvényes az 1936 évi 
226. számú törvény 309. § 4*ik 
bekezdése értelmében.

JYÍozik műs:
S zerd a.

Apollo mozgo Az idény legnagyobb 
slágere a közkedvelt filmtztnétznővel
R ö k k Marikával K O LD U SD IÁ K  
További főszereplők: Hány Hardt, Ida 
W üst, Fritz Kampers, Karola Hőhn. 
Meseszép festői kiállítású film, gyönyörű 
tárgyal és kitűnő rendezéssel. D. u. Ér* 
ted vágyik a szivem . . . Főszereplők : 
Jan  Kiepura cs Jcnny Jugó feledhetet
len jókiállitásu daljátéka, kedves happy— 
cndel, bájos mesével.

O rient m ozgo: Amerikai háborús 
nagyfilm: A  F E K E T E  A N G Y A L . 
Főszereplők : Marle Oberon, Frederic 
March és Hcrbert Marshall. D. u. 
Werich cs Voskovec H E J  — R U P P

C sü tö rtö k  péntek, 
s z o m b a t v a s á rn a p

Apollo mozgo í Greta Garbó világhí
rű filmszinésznő legnagyobb filmje A  
SZ ÍN E S  F Á T Y O L . A  távolkelei min
den misztériumát felölelő filmmü drámai 
jeleneteivel izgalmas tárgyával minden ha* 
sonló tárgyú filmet felülmúl. További 
szereplők : Hcrbert Marshall Georg Brcnt 
Soo Yong.

O rient m ozgó: A  velencei filmbestii- 
val I. díjjal kitüntetett zenei filmslágerc 
AZ U T O L SÓ  A K K O R D . Főszereplők 
Tasnádi Fekete Mária, Lil Dagover, 
Willy Birgel cs Bőssé a csodagyermek. 
Ezt a filmet mindenkinek látni és hallani 
kell. Vasárnap d. u. Gustáv Frohlich és 
Jarmila Novotná főszereplésével: 
C SÓ K R A  V A R  A Z  A S SZ O N Y .

H é t f ő ,  kedd.
O rient mozgo : A  lcnagvobb kémke*

dcsi film 2-cs SZ Á M Ú  KÉM 1RODA 
Ezen film bemutatja a német és francia 
kémek harcát végtelen izgalmas történet* 
ben. Főszereplők : Jean  Murai, Vera 
Korén

iniQlffílléqi pótadókat ismét maquk 
a községek hajtják be.
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Lévai Szilveszter 1937-ben. A  rQ n dcZ
Egy szilveszter ismét a múlté. Azon

ban a Jámis arcú határkő mindkét arca 
komor és gondterhelt. E: a gondterhelt
ség rányomta bélyegét a lévai szilvesz- 
terezők kédély hangulatára és fanyar 
mosolyt erőltetett az arcukra. A hálo- 
zók és nuilatnivágyók száma megcsap
pant. Sokat a gazdasági krízis, míg má
sokat a: újabb tömeg kortünet a: álta
lános elkedvetlenedés tartott vissza.

Azok, akik csak azért is hálóztak Szil
veszter éjjelén, erőltetett jókedvvel bú
csúztak az óévtől és titkolt aggodalom
mal köszöntötték az eljővendőt. Min
denki vidámkodva és őszintén (most a: 
egyszer) kívánta ismerőseinek a boldo
gabb ujesztendőt szebbet, jobbat a: el
múltnál. Ezen jókívánságokban valahol 
mélyem meghúzódott az őszinteség igazi 
oka, az önzés. „Legyen e: az év nekem 
is jobb a múltnál, kisebbedjék a krízis. 
Az egyre jobban sokasodó házimulatsá- 
dacára városunkban sok helyen „zajlott'* 
le Szilveszter éjszakája. A Sokol, a Kát. 
Kör, a Kér. Munkás Egylet vidám es
téin kívül az Árvaházat fenntartó Nő- 
egylet rendezett vidám teaestélyt, amely 
telt házat vonzott. A helybeli aktualitá
sokat és a programot Dr. Czinte Ká
roly konferálta be. A műsor első száma 
Boleman Judit szavalata volt. aki ele

gáns megjelenésével is nagy sikert ara
tott. Ezután Török Rezső egyíelvonáaos 
vigjátéka a YÉGELAPÁS került sorra, 
amelyben Varannay Sándor remekelt 
Benedek gazda jóltekvő szerepében, de 
a társszereplők Gézy Jolán, V ízi Jolán 
Györgyi Jenő i> kifogástalanul játszották 
meg szerepeiket. Majd Lányi Baba ének
számai következtek és a kitűnő hangú 
énekesnő újabb bizonyítékát adta nagy 
fejlődésének. Az est kimagasló száma, 
Szudy Nándorné jazz zongora száma volt. 
A kimondottan nagytehetségű fiatal asz- 
szony zongorajátéka még a jazz ellensé
geit is elragadtatta és az a közönség 
tombolva tapsolt az ördöngös techni
kának és a rendkívüli temperatumos 
előadásnak. A kővetkező műsorszámban 
ismét Lányi Baba énekelt Bolemann 
Ivánnal. Majd az éjféli szám követke
zett a kéményseprő-gőrlök tánca. A csi
nos fiatal lányokból összeállított csoport
nak, Hegyesi Vera, Kürti Vera, Ivano- 
vics Magda, Lőbl Duci, Csillag Ilus és 
Wetzler Lili nagy sikere volt. Dicséretet 
érdemel Offermann Tubi stepp száma is. 
A kissé elhúzódó program után a kö
zönség a késő reggeli órákig búcsúzott 
az óévtől — kőszöntvén a: újat.

—lévai—

A  megfejiő neve cs lakhelye......................... - ..................... ................................... •—

VÍZSZINTES 1. Kcíepc* osztályzatok. 4. A  XX. század legnagyobb költője énekelt — én* 
magárét. 11. Mssjm egy gavallérrá! mondhatjuk. 12. Óramárka. 13 Az embert lassan tehessen 
kjiuoutM fíord.l 14. fiimkut\a +' egyik neve. 15. Régi római öltözék. 17 A Ric/ck. Dókák. \  a* 
czyk c> talán még a Szabók, Kúcsok — ellentétben a „Cinkctai" v- a/ „Atekfalvi gyünmentek* 
Vtl. 20. Re\jő-i l̂anto.s Herczcg .Pogányokidból 21. Lévai divatáruház. 25. Papír forni'. 24. \  i-sza 
belső üzctv 2o. Gondosan elkészített munka. 50. OfclÖle 32. Hegeduhúr 53. Özönével kiloccan*. 
34. Vitás terület, nemzeiko.: kikötőváros. 37. IV. Béla volt. máskulömbcn Makkai regén veim. 4v\ 
Pápák t»cv« 4 l. A ró lapszerkesztők gvakori munkasxer-/áma. 42. Óla--/ >zabad .ágho . 47. Villa. 
48. Hamisíthatatlan német női név, 44. Vissza : a botiul.irc bizonyára semmi határa sincs 51. l e* 
kseg rangja.

FTKKTOLRGFS 1. Ady egyik legszebb, de mégis sokat \itatott verséből %aló idézet, Katin* 
Ihy is sokat gúnyolódik rafia. 2. Vissza. Afrikai foviro>, 3. A  magyar „Tanácsköztársaság., egvik 
népbiztosa. 4. Germán lor/s. 5. Vissza, a burooma is ez. 6. Lévainak is mondhatta magit 7. 
Mennyei Tifek amihez fej és esz kel!. 9. Az ügyvéd iígvfele. 10. Vissza lángol 16. Levegő 
holi nyékén. 17a. Kerti munkát végez. 18. Tiltó szó. 1°. Szikince menti fair. 22. Volt szomszé* 
dós megye. 35. í  gy le ẑ mint a kámfor. 27. EnneA a kérdésén topreng Hamlet is. 2*. Eg\ik nép* 
s*ení, ,,nyugatomba" vonult lévai ügyvéd, becenevén. 211. Papi öltözék 31. Vissza: trillázó, nőf.í.ó 
35e A  ..oAgyoemct" nyéken a tojás. 36. Számok előtt álló rövidítés. 35. V  j kifiinő eminens 
osztál yjal 59. Amerikai hegvlánc. 43. Osztrák tábornagy a világháborúban. 44. Operett j!ak 45. 
Nagyvárosi mulaáóbelv. 46. Ide, hozzám' (j*ii. 50. A  berlini állatkert fon.)

Dijak:
1. d ij: Kohn és Kovács cég ajándéka egy valódi selyem harisnya v. 

nyakkendő
2. d íj: Scokol-cég ajándéka : egy doboz cukorka

5. S2. keresztrejtvény helyes megfejtői körül a kitűzött dijakat sorsolás útján 
fc kővetkezők nverték 1. dijat Steiner testvérek kínai ezüst kenyértálcáját 
Pusztai Mária. 2. dijat Ella cukorkaüzlet bonbonierját Mészáros Gizi, a lé
vai lexikont Farkas Károly.

Hosszabb ideje nem voltam Léván. 
Ám mint benszülött nem voltam sem
mi meglepetésre elkészülve, sőt már na
pokkal megérkezésem előtt treníroztam 
magamat, hogy a: autóbus rázástól ten
geri betegséget ne kapjak.

Meglepődésem határtalan volt, mikor 
az autobusnak nevezett jármű Rolls- 
Rollsot meghazudtoló simasággal gördült 
az aszfalton. Ez volt az első csoda.

A malomtól befordulva majdnem nagy
városi kép tárult elém. Léva megválto
zott. A hepehupás keramit helyett sima

M eggátolja a m eghűlést és n á t
halázat.

aszfaltot világított be a tranparensek 
ezer színben pompázó fénye. A Fried 
ház sarkán kihivóan vigyorgott rám egy 
villanyóra kivilágított számlapja. Kicsit 
féltékenyen néztem erre a tüneményre, 
mert nagyon kényes vagyok pontos ó- 
rámra.

A z utolsó csárdás.
Nem mindennapi tragédia játszódott 

le vasárnap délután Aranyosmaróton az 
ifjúsági össztáncon. Kosa József a kiváló 
lévai tánctanár tart tánckurzust Aranyos
maróton délután a gimnazistáknak, este 
a felnőtteknek és vasárnaponként van
nak az össztáncok külön-külön az egyes 
csoportoknak. Az elmúlt vasárnap dél
után is a legjobb hangulatban mulattak 
a fiatalok a népes össztáncon, amelynek 
6 óra után véget akart vetni Kosa. Az 
utolsó tánc után azonban egy jóképű, 
magas fiatal ember 20 koronást nyújtott 
át a cigánynak azzal, hogy még egy 
csárdást játszón neki. Kívánsága teljese
dett és mikor a táncnak vége volt a 
fiatalember a legnagyobb nyugalommal 
revorvert vett elő a zsebéből és az előtte 
álló alig 16 éves csinos gimnazista tán
cosnőjére három lövést adott le, majd 
maga ellen fordította a fegyvert és két- 
lővéssel önmagával is végzett. A jelen
lévők tehetetlenül megdermedve nézték 
végig a pillanatok alatt lejátszódó ször
nyű tragédiát. A leány édesanyja, aki a 
csárdás alatt kiment a ruhatárba, a ka
bátokért, mire a lövések zajára a terem
be visszatért, leánya haldokolva feküdt a 
sima parketten. A 20 év körüli fiatal
ember tragikus tettét valószínűen re
ménytelen szerelmében követte el.

Sajtóreferens.
Egyre elterjedtebb és ismertebb hiva

talos beosztás lesz. Különösen divatos 
azóta, amióta az államférfiak egyik fő
városból a másik fővárosba utazgatnak. 
Ezeken az útjaikon állandó kísérőjük 
a sajtóreferensük.

Ma a sajó véleménye alól senki sem 
vonhatja ki magát, legkevésbé a közélet 
terén működők. Nincs is nem is lehet 
egyetlen hatóság még vidéken sem, hogy 
h helybeli sajtót figyelemre ne méltassa. 
Ezt érezte cs tudta Érsekújvár város eu- 
ropcér gondolkodású városbirája, aki az 
elmúlt hét folyamán Berecz Kálmán vá
rosi másodtitkárt városi sajtóreferenssé 
nevezte ki és megbízta, hogy a városi 
tanács üllésekről állandóan hivatalos je-

voiis óra!
Azután jól jár-e? érdeklődtem kissé 

el fogód va.
Akár a kronométer — nyugtatott 

meg egy aranyzsinóros sapkát viselő fia
talember, — de ez még semmi, majd 
ha a randez-vous órát meglátja, ma
gyarázta önérzettől duzzadó kebellel.

Elhültem. Sok mindenre el voltam 
készülve, de erre nem. Őszintén szólva 
nem is igen tudtam, mi lehet az a XX. 
századbeli uj csoda, De nem érdeklőd
tem, mert az ilyesmi árt a renoménak.

Másnap azután megtapasztaltam kö
zelebbről ezt a furcsa valamit. Én ugyan 
az egész órából csak egy nagy lyukat 
láttam, de többen erősködtek, hogy oda 
óra kerül. Pár nap múlva került is — 
Hosszú ideig nézegettem, jobbról-balról 
a furcsa tüneményt, sajnos órát nem 
találtam sehol. Volt ott mindenféle rek
lám, de nem tudtam kiokosodni rajta, 
honnan tudom meg én abból, hogy egy 
cégnél olcsó függönyöket lehet venni, 
hogy mennyi az idő

Hosszas nézelődés után rájöttem, — 
türelem órát terem — hogy a fényűző 
oszlop tetején ügyesen el van rejtve va
lami óraszámlaphoz hasonló diszitmény. 
Heuréka — kiáltottam — hisz ez egy 
futurista óra!

Sajnos az államvasut nem tanúsított 
ilyen megértést a modern Léva iránt, s 
lekéstem a vonato t! . . .

—yL—

lentéseket adjon ki a sajtó számára. Ez 
a legegyszerűbb módja a találgatások, a 
mende-mondák stb. elkerülésének. Ez az 
egyetlen cselekedet is világosan mutatja, 
hogy7 Holota az az ember, aki jár a nagy 
világban és halad a korral Érsekújváron is.

Ahogyan én látom . . .
a karácsonyi bíkehanguíat Lcvan 
majdnem tökéletes volt. Még a 
Lévai Újság sem támadta a vá= 
ros vezetőségét az elmúlt hetek
ben, tekintettel a karácsonyi han
gulatra. A z  egyetlen zavaró mo
mentum, kínos incidens csak a 
katolikus iskolaszéki választások 
során történt és kellemetlenül 
érintette a város egész lakosságát, 
felekezeti külimbség nélkül. Ná* 
lünk ugyanis a felekezeti béke oly 
szent és tiszteletben tartott dolog, 
amelyért mindenki aggódik, ame
ly et minden becsületes ember szív
ügyének tekint. Amint é/fésülünk 
az incidens békés elintézést nyer 
és ennek mindnyájan örülhetünk. 
Nagyon vigyáznia kell minden fe* 
lelős tényezőnek, hogy minden 
rosszindulatúlag magyarázható lés 
pést kerüljön, kövessen cl saját 
egyházán belül minden emberileg 
lehetőt a belső béke érdekében, 
mert ez feltét le az általános hars 
monikus együttműködésnek nem* 
csak a fel. kezetek, hanem a nem
zetiségek között is. A tüzet könys 
nyü felidézni, de eloltani a más 
napság mindenütt felhalmozott sok 
robbanóanyag között igen nehéz. 
Tehát vigyázat uraim, ne csinál* 
juk bajt, tartsuk tiszteletben a több* 
ség akaratát, mert ez jelenti a de* 
mokratikus rendszert, amelyre a 
Köztársaság épült és a népakarat 
tisztelete a legfőbb összetartó erő 
ebben az országban.

OKULÁR.
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Bá l i  ú j d o n s á g a i n k

s z e n z á c i ó s a k

Szőnyeg, paplan, függöny és linóleum ári

lerakat

S z i g o r ú  s z a b o t t  ár rendszer

Ellentétek a kát. iskolaszéki választások

körül.
A  katholikus iskolaszék szokás 

sós tisztújító választását dcc. 29-cn  
tartották meg a Kát. Kör helyisé' 
gében szokatlan nagy érdeklődés 
mellett. Ezt a szokatlan nagy ér* 
deklődést az váltotta ki, hogy a lii* 
vatalos jelölő listát, minden előze* 
tes információ nélkül állították ősz* 
sze úgy, hogy azon szereplő sze* 
mélyek egy némelyikét kifogásolta 
a hívek nagyobb csoportja. Erre a 
magyar hívők egy csoportja külön 
listát állított össze, melyre a szava* 
zás alkalmával 1F53 szavazatot ad* 
tak le, mig a hivatalos listára ősz* 
szcsen 41 szavazat eset.

Mischák István plébános, aki a 
választást vezette a hívők listájára 
cső 1T53 szavazatot érvénytelennek 
nyilvánította azzal a megokolással, 
hogy a listán két póttaggal több 
van jelölve és a jelöltek között van* 
nak olyanok, kik vegyes házasság* 
bán élnek. A  plébános ítélete álía* 
lános felháborodást keltett és a je
lenlevők a legkíméletlenebb kifeje* 
zésekre ragadtatták magukat. A  la* 
kosság hangulata annyira forrongó

Léván is megszületett. Ott disz* 
lik a Nagyszálló épülete előtt a re* 
mekmíí példásan sikerült, a reklá* 
mok ugyan nehezen olvashatók, ki* 
vitelezésük egészen primitív, az irás- 
hibákról nem is beszélve. Aligha 
lesznek vele megelégedve a hirde* 
tok, mert a fényreklám nem arra 
való, hogy csak közelről legyen ol* 
vasható, célja ellenkezőleg az, hogy 
már messziről felhívja a legközöm* 
bösebb járókelők figyelmét is. Ilyen 
„ stílusban “ elkészített reklámokat 
nem kellett volna idegenben csinál* 
tatni drága pénzért, megcsinálták vol*

volt, hogy a plébánia előtt egész 
éjszaka rendőrőrszem cirkált, hogy 
az esetleges incidensek clkcriiltes* 
scnck.

A z  elégedetlen hívők másnap 
Dr. Kmoskó Bélát kérték föl köz* 
benjárásra, aki hosszasan tárgyalt 
a plébánia hivatalban. A  tárgyalás 
eredménye az lett, hogy uj válasz
tást rendelnek cl. Erre vonatkozó* 
lag Mischák plébános az év végén 
szokásos esti istentiszteleten nyilat* 
kozatot is olvasott fel.

Bármi volt is a hívők clkescre* 
désénck az oka annyi bizonyos, 
hogy igen nehéz a háborgó tÖmc- 
elcsendesíteni és az sajnos mindig 
nehezen felejt. Nagyon jól tudhatja 
ezt éppen Mischák plébános, aki* 
nck minden oknélkiil hosszú évek* 
ben és nehéz munkába került, 
amíg a lévai hívek elismerését, meg* 
becsülését és szerctctét a maga szá* 
mára kivívta. Reméljük, hogy a 
közmegelégedésre keresztülviendő 
uj választások teljes megnyugvást 
fognak hozni.

na ugyanazért az összegért jobban 
a lévai iparosok. Újabban néhány 
nagyon ízlésesen és művésziesen 
elkészített üzleti felirat készült Léván 
és ajánljuk a városi villanytelcpnck, 
hogy ezeket nézze meg és azok 
mintájára készítessen uj feliratokat, 
amelyek hatásosabbak a mostaninál 
és lehetőleg készítessék cl a lévai 
iparosokkal. A  V .V .T . dicséretet 
érdemel a kezdeményezésért, 7  ha 
már fővárosi reklámokat akar Lé* 
vára hozni, akkor az legyen tényleg 
nívós és művészi, hatásos, mert ez 
a reklám célja.

Jótanacsok az újévre.
Ha te \agy a: erősebb: ne visel

kedjél elbizakodottan. Gondolj m in
dig arra, hogy eg\ oroszlán is elbo
tolhat az apró kavicsban.

*
Ha te vagy a gyöngébb: okosságo

dat használd fegyverül az erősebbel 
szemben. De ha nem akarsz csatát 
veszteni: soha ne m enj támadásba, 
hanem  érd be a védekezéssel.

11a te vagy a gazdagabb : ne akarj 
egyúttal okosabb is lenni. Ne feled
kezzél meg arról, hogy a Dárius kin
cse sem védhet meg a ncvetségésség- 
töl.

♦

11a te vagy a szegényebb: Ne a- 
kard szemtelenséggel pótolni azt, ami 
pénzben hiányik. A jo m odor a leg
biztosabb fegyver, ami előtt a hét la
kattal őrzött páncél ajtó is megnyílik.

__H ÍR E K__
— Eljegyzés. Ringwald Valéria és 

Dr. Szántó Ernő késmárki ügyvéd Szil
veszter este tartották eljegyzésüket End
réden.

— Eljegyzés. Bottlik Irmát, Botrlik 
Lajos nyug. járásbirósági irodafŐHszt leá
nyát eljegyezte Vecsey László, a pozso
nyi Nemzeti Színház díszlettervező fes
tőművésze. (M.K.É.H.)

— Házasság. Rozgonyi Sándor örősi 
ref. lelkész Tóth István kisujfalusi ig. 
tan. leányával, id. Tóth István lévai ny. 
ig. tanító unokájával, Ibolykával 1936. 
december 29-én házasságot kötött.

— VIZO kultúrestje f. hó 11-én 
hétfőn este 7*9 órai kezdettel a a Ma- 
kábbi nagytermében. Ez alkalommal 
Fleischmann Gizi asszony a V IZO szlo- 
venszkói elnöknője, az az ismert kiváló 
szónok tart előadást. Az est iránt már 
is igen nagy érdeklődés mutatkozik.

— Városközi táncverseny. Az érsek- 
újvári Izraelita Nőegylet január 9-én 
szombaton este 9 órai kezdettel az Arany
oroszlán szálló nagytermében MIMÓZA 
ESTÉLYT rendez. Az estély keretében 
— Érsekújvár és környéke legjobb tán
cospárjainak részvételével — városközi 
táncversenyt tartanak, amelynek győzte
sei értékes tiszteletdijban részesülnek. 
Belépt idij fekete kávéval együtt 8 Ke.

— Az izr. Nöegylet január 23-án 
tartja nagy farsangi táncestélyét a Vá
rosi szálló összes termeiben.

— Lévai énekesnő a pozsonyi rá
dióban. Lányi Baba lévai énekesnő f. 
hó 6-án d. u. 6.10 órai kezdettel éne
kelt a pozsonyi rádió mikrofonja előtt.

— Iroda áthelyezés. Értesítem a n. 
é. közönséget, hogy hírlapirodámat a 
SzecsŐ fele házba Bástya ucca 4 sz. alá 
helyeztem át. Előfizetések és hirdetések 
az összes bel és külföldi lapok részére 
eredeti árakon felvétetnek. Francia di
vatlapok állandóan raktáron. MÜLLER 
hirlapbizományos.

— Léván lesz az 1937 évi magyar 
könyvtáros tanfolyam . A csehszlovákiai 
Magyar Közművelődési Szövetség és a
Könyvtár Szövetség karácsonyi ünnepek 
után tartotta első nagy tanácskozó nap
ját Komáromban, amelyen 10 magyar 
járás és számos könyvtár képviseletében 
több mint 70 delegátus jelent meg. A 
tanácskozásokat Dr. Borka Géza elnök 
nyitotta meg, majd Ludwig Aurél, Ivánfy 
Gé: Szkladányi Károly tartottak ismer
tető előadásokat és adtak kimeritö vá
laszokat mindazon kérdésekre, amelyc- 
íyeket hozzájuk intéztek. A tanácskozó

A z első fényreklám oszlop

gyűlés kimondta, hogy az 1937 évben
tartandó országos magyar könyvtár tan- 
folyamot Léván rendezik meg, valamint 
a szövetség legközelebbi tavaszi tanács
kozó napját is ugyancsak Léván tarja
meg.

— Uj zongoratanárnő. Szudyné, Dá
nos Lilli a budapesti Zeneművészeti Fő
iskolán képesített oki. tanárnő január 
1 -tol megkezdte zongora tanfolyamát és 
órákat] ad. Modern módszer. Lakcím: ref. 
iskola, ,Szentháromság tér.

— Gázol az autó. December 30-án 
a délelőtti órákban egyik katonai teher
autó Polcsákné szül. Tóth Mária 58 
éves kiskéri özvegyasszonyt a Szepessi 
uccáhan elütötte. Könnyebb sebesülések
kel a kórházba szállították.

— A benedeki országút megnyitá
sa. Szentbenedek mellett a sziklarobban
tással kapcsolatos munkálatok befeje
ződtek a törmelékeket eltávolították, 
úgy hogy a múlt év december 24-én a 
garamvölgyi állami országút Kovácsi és 
Benedek közötti szakaszát, amely közel 
hét hónapig volt elzárva, ismét átadták 
a forgalomnak.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
É D E R  K Á L M Á N  koncessio-
nált v illa n y - és  v lz v e z e té k s z e -  
relő v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é s z ít  

M o to ro k a t g y ári á ro n  
szá llít.

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

(—) Müfogak, fog töm ések , arany,
platina és „Wipla" (accl) hídmunkák tar
tós cs szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZL1K állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpesi'ucca 9.
szám.

( —) A náthaláz csak kevésbé edzett
személyeket érint. Ezeknek a szerve* 
zetük ártalmasán hat az időváltozásra. Sza* 
hályszerú nusszálás mentholos Alpa sós* 
borszesszel edzi és erősiti a testet. Hoz* 
zájárul jobb vérkeringéshez és a testnek 
a szervezetét meghűlés és ragály ellen cl* 
lenállókcpessé teszi. Kérdezzük meg or* 
sósunkat.

— Az olasz rádióklub ajánlja az
eszperantót. „Rádió club d’Italia* az idei
összejövetelén kijelentette, hogy a rádió* 
közvetítések nyelve, különösen a nemzet
közi nagyközönség részére, eszperantó le* 
gyen. Az olasz leadok programjában rend
szeresen be van véve az eszperantó koz* 
vetítése.

VIRTUOS

R Á D I Ó T
ajándékozol vele adod 
ajándékba az egész vilá

g o t
SZÉKELY RÁDIÓ
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Bridzs, a modern
Néhány nap ófa Postycnbcn tar* 
tózkedik gyógy kezelés céljából 
az osztrák válogatót! bridzscsa* 
pat egyik ismert eljátékosa, 
egyébként a matematika tudós 
professzora, — aki munkatár* 
sunknak az alanti igen érdekes 
nyilatkozatot tette,

A  bridzsjáték ma már túlnőtte egy 
közönséges kártyajáték kereteit és nem* 
csak hatalmas tömegek szellemi sportja 
lett, hanem valóságos művészetté fejlő
dött Igenis: a bridzsnek is vannak sztár* 
jai, primadonnái és professzionistái, elme 
lete pedig sokszáz kötetes könyvtárt tesz 
ki. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a 
bridzsjáték mai formájában, háttérbe szó* 
rítja a sakkot és egy egy nemzetközi 
verseny eredményeit ezer és ezer ember 
lesi izgatottan.

A  kívülállók, akik nem játszanak, alig* 
ha tudják megérteni, hogy vannak em* 
berek, akik éveken keresztül napi 6 meg 
8 órát töltenek a bridzsasztalnál és a lai* 
kusos bizony sokszor az unalom vádjával 
illetik a bridzsjátékot. ív zen alapnélküli 
vád, mert nincs a világon még egy olyan 
játék, amelynek annyi változata volna, 
mint éppen ennek. Kiszámítottam egyszer 
egy üres órámban a játék összes váltó* 
zalainak számát. A végösszege ennek a 
komplikált számítási műveletnek ugyanis:
153,531239,484828,924105,897553,280* 
OCX). Tehát körülbelül 150 quintilió, de 
akkor már elengedtünk 3 és fél quintillót 
a kerekség kedvéért. Ez a fantasztikus 33 
jegyű szám foglalja magába a bridzs va*

Ism ét 1-én kapják fizetésüket az 
állami tisztviselők.

A z elmúlt év végen az összes 
lapok közölték a kormánynak azon 
rendeletét, amely szerint 193? jan. 
Utol az állami tisztviselők ismétel* 
ten a hónap első napján kapják 
előre a fizetésüket. A z  ellátási és 
nyugdíj illetményeket az állami aU 
kalmazottaknak és hátramaradóba* 
iknak, a kegydijakat és ajándéko* 
kát továbbra is a hónap 4-én fi* 
zetik ki. Ezen kormányrendelkezés 
január l*ével ténylegesen életbe is 
lépett és az összes tisztviselők jan. 
t*én ill. 2*án kapták meg fizetésüket.

— „Koldulás megváltva.** Azok kö
zé a városok közé, amelyek a koldus
kérdést nem csak napirenden tartották, 
hanem meg is oldották, újabban Rozs
nyó városa is csatlakozott. A járási 
ipartársulat és a kereskedelmi grémium 
közös akciójával keresztülvitték a kol
duskérdés rendezését. Január 1-től „a 
koldulás megváltva** főliratú táblácskát 
kaphatnak a kereskedők, iparosok és a 
koldusok részére az ipartársulat irodájá
ban a városi hivatal által kiállított iga
zolvány ellenében fizetik ki az Őket meg
illető összegeket. Mikor érjük meg ezt 
Léván ?

M ikor lesznek Léván országos vásá
rok 1937-ben. Á llatvásárok: január 
4„ február 1., április 5., május 3., juni* 
us ?., július 12., augusztus 2., szeptem
ber 6., október 4„ november 2. (kedd), 
december 6. K irakodóvásárok : január 
5. (kedd), március 3., május 5., július 
14., szeptember ?. (kedd), november 3. 
M inden szerdán és szombaton heti

vásár és sertésvásár.
Vásári árak a lévai 1937 január 4-i 

állatvásáron.
Bika 4*5, ökör 5*6, tinó, 5*6, 

üsző 5.50*?.50, sertés 6 .—*?.30 
tehén 2700*3500, ló 200-5000, 
anyasertés 400*500, süldők párban 
350-500, szopós malac párja 150* 
250. Felhajtás: ökör 318, tinó ?6 
bika 59, tehén 214, üsző 102, 
borjú 16?, ló 11?0, csikó 336.

tömegszenvedély.
lamcnny*. kárlyacloszí.'si lehetősége t. NV * 
ziik csak, mit jelentene j gv.ikcrl.itba, ha 
meg akarnák való*iráni ennek a majdnem 
kifejezhctetlen rengeteg elosztásnak tény* 
leges demonstrációját:

Tegviik fel, hogy az egész emberiség 
semmi mást nem csinálna, mint bridzsezne. 
Éveken át, a nap minden órájában a fői* 
dön éló két milliárd ember, tehát csecse* 
mók, aggastyánok, eszkimók, zulukaffcrck 
hottentották és mindenki, aki él és mo* 
zog, csak bridzsezne. A  katonák a ka* 
szárnyákban, a diplomaták Genfbcn, mun
kások, polgárok, képviselők és koncentrá* 
ciós táborok lakói valamennyien a bridzs* 
asztaloknál ülnének. Az eredmény 500 
millió komplett parti. Vegyük most már, 
hogy cgy*cg\ játék 5 és egynegyed percig 
tart, úgy — mivel egy évben 252.000 
perc van, — egy esztendőben pontosan 
100.000 játékot lehetne lebonyolítani egy 
asztalnál. Az egész emberiség tehát 50 
billió partit játszhatna évente. A  bridzs 
összes lehetőségeinek megjátszása tehát 2 
milliárd embernek is 3 trillió évébe ke* 
rülne. De mivel az emberiségnek csupán 
ketszázadresze — kb. 10 millió — bri* 
dzsezik és ezek is legfeljebb a nap egy 
ötöd részen át játszanak, ezt a 3 trilló 
évet meg 1000-el kellene megszoroznunk 
hogy a bridzs elosztások lehetőségének a 
„reális** számát megkapjuk.

Ez a matematikai játék is mutatja, hogy 
mennyire változatos a bridzs cs miért tud 
napról*napra újabb híveket szerezni ma* 
gának. G . G.

— Vadászbál. A lévai vadász véd* 
egylet 1937. január 16*án a Denk szálló 
összes termeiben rendezi a III-ik repre* 
zcntációs vadász bálját, amely ép úgy, 
mint az előző evekben, nemcsak a far* 
sangi bálok társadalmi eseménye, hanem 
egyúttal, úgy a várcs, mint a vidék tár* 
sadalmi, elitjének a találkozása is lesz. A 
zenét most is az O. Tóbiás turc.*sv.* 
martini jez;-*band fogja szolgáltatni. A 
meghívók reklamálása a Slovenská Bán* 
kában Koreszka István urnái, Krajcso* 
vics Rudolf úrnál, Korona gyógyszertár 
és Tóth Miklós urnái eszközölhető.

( —) Minden drágul, csak Kohn és 
Kovács divatházában maradt még a ré
gi olcsó ár. Bennünket a csehszlovák 
korona esése nem érdekel, mindent jól 
előre megvettünk és ezért olyan o lc só  
b á l i  vásárt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több e ze r m aradék félá* 
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir* 
detésünket. Biztosítsa szükségletét ide jé* 
ben, meg lesz lepve, mily kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb báli
ajándékot.

Építőtelkek
A z UJ M A J O R  cs 
a D O H Á N Y B E 
V Á L T Ó  mellett 
fekvő
S C H O E L L E  R  
cs Társa cég tulaj* 
donát képező terüle
ten

E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

Dr. S im e k  István
ügyvéd L E  V I C E

Hirdessen a „Lévai Újság" *ban

Apró hirdetések
Különbejáratú Zách-utca 14 sz.
Zongora, a legjobb karban eladó. 
Gyermeklábzsák és sportkocsi jutányosán eladó

^  modern uj ház a belváros közelében. Parkett.?, fürdőszoba, víz#
^  I a  kJ kJ * w f c v U Ú O  vezetek, nagy kert. Azonnal beköltözhető. Bővebbet: Polgár u. 10.

V /í iH n t*  a u u i  veszek és eladok. Breznayné. Szepesi u. 12.

Bútorozott szoba C8y vagy teúr ,^ rt kiadó J6kjiu,„,
Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó.
I -J Ó 7  q  l ó r i  Á  f ö l  |  m  forgalmas nagy községben falu közepén. Két szoba, konyha, spciz 
1 t a t .  v l d U U  l a l U I I ,  £s külön üzletnek, vagy iparűzésnek alkalmas helyiség, konyha

gyümölcsös kert. Ára 12.000 korona.

Különbejáratú bútorozott »*•«*««*•*»«««' kiadó.

k iesek  a z o n n a l i  belépésre.

O O  h n l r l n i / i  Í n O ,a  + - f l n +  megfeIi'lc' ,akó' *s gazdasági épületekkel megvételre kere- 
■“’*^  l l w I U l l j f l  I l l á i u l  C i l i i  ügyfelem részére. Dr. 1 ischcr István ügyvéd Lexice.

2^^ holdas kisebb britokokat keresek megvételre a üaramvölgyében.

15*50 holdas birtokot vennék Porba. B k c , Pél vagy lö k  kornyékén.

Seíyem szövet ótlTX̂ Ípí.a1iorf''dUval Schönsteinnél SchslÎ ovi
Sítalp teljesen jó karban, női cipővel együtt elcsón ©ISdÓ*
Kitömött sas, kitérje,?!,-ti szárnyakkal 2 m. 400 Ké.érl eK 1 d O .

Jókarban lévő zongorai|!C„ |ulány0„jn, eladó ,̂„.3.1.
Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

SPO RT.
Sí KIRÁ N D U LÁ S. Felhívjuk a sie- 

lök figyelmét a szervezés alatt álló sí
kirándulásokra. Autobuson Pukanec- 
Selmec vidékére, Jelentkezni lehet 
lapunk szerkesztőségében legkésőbb 
m inden pénteken.

MEGHÍVÓ.

A Juventus sportklub f. hó 23-án d. 
u. fél 3 órakor tartja évi r e n d e s  

k ö z g y ű l é s é t  
saját helyiségében (Honvéd ucca 28.), 
amelyre tagjait ezúton is meghívja.

Tárgysorozat: 1.) Közgyűlés megnyi
tása, jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése. 
2.) Elnöki beszámoló. 3.) Titkári jelen
tés. 4 ) Pénztárnoki jelentés. 5.) A fel
mentvény megadása a tisztikarnak. 6.) 
Uj tisztikar megválasztása. 7.) Indítvá
nyok. Az indítványok a gyűlés előtt 
írásban nyújtandók be az elnökséghez.

Amennyiban a kitűzött órára hatá
rozatképes számban nem jelennének meg 
a tagok, úgy az alapszabályok értelmé
ben fél órával később megtartandó köz
gyűlés a jelenlevők számára való tekin
tet nélkül határozatképes.

Léva, 1937. január 5-én.

KUZBERT s.k. Dr. STRASSER s.k. 
titkár. elnök.

Cís. jcd. E 4296 — 36. 
5.

Exekucná vcc vymáliajúcej str.my An* 
drej Nagy mlynár v Tck. Sarluhách 
profi pevinnej sfrune pre 20.000 Ke s 
prisl.

Vyhláska o drafbe.
Dna 18. januára  1937. o 9 hód.

dopol. budú v Leviciach ve verejnej 
dra/bc predávanc fiefo vcci : 1 ' őz so 
sudom na vozcnic vodv, 1 scdliacky vőz, 
2 scdliackc vőzy, 1 vcíká scckovica s 
gápJom, 2 zcleznc brany, 3 brány dre* 
venne. 1 zelcznv valók, 1 drevennv valók,
1 sarabák, 3 járma, 1 brycká zltá 4 nővé 
kolcsa, 1 hrábaci stroj, 3 q. spagátu, 2 
remena na stroj, 10 vidd, 1 sarabák, 2

hlávv na pluch, 1 pár chomutov, 1 pár 
konskveh postrojov, 2 váhy pre kone, 4 
balé vricc na obylie. 1 krava zemlová, 1 
krava cerveno strakata, 1 repácka, I stroj 
na cisfenic semená, 50 klg. semena re* 
povcho, 50 kg. ladníkovcho semená, 2 
ncpremokavé plachfy vcíkc, 1 bal vricc 
na chilié, 2 skrine na satv, 2 nocné 
stolkv, 5 postele s madracmy a vlozkamy
1 toalet. 1 jcdálny kredenc, 1 vytrin, 1 
stol, 6 stclicck (fapacicr], 1 maly stől, 2 
stejany na kveív, 2 malc stclky, 1 obraz 
óval, 2 maié obrazy, 4 malc kobcrcc, 1 
vcfky kobcrcc. 2 polstfare, 2 periny, 16 
priborov rőznych alpacha. 4 malc satkv 
na stől 3 sklcnné myse, 1 tac, 2 hosp. 
\ őze, 1 brieka, 41 dielné pluhv, 32 diclné 
pluhy, 2 zelczné valkv, 17 zelcznych brán
2 sragle ne vőz, 3 páré chomutov komp. 

Vyzvanic, aby sa podávalo, stane sa
az za pol hodiny po dobé vvseuvedenej. 
Medzitvm mozno vcci prchliadnuf. 

Okresny súd v Leviciach edd VI. 
dna 31. dccembra 1936

Születés házasság:, ha lá l;

Születés: Márkus Barnabás, Dénes Ka
rola : leány Bernardina, Mária, Hu
szár János, Paluska Borbála: leány 
Éva, Denk János, Baska Gizella: fiú 
Gyula, Halasi Sándor, Zirna Ilona : 
leány Mária, Magdolna.

Házasság: Nem volt.
H alál: Szelecky István 34 éves, Bobník 

Antal 7 éves, Denk Gyula 1 napon 
aluli, Kaffka Franciska 71 éves, Hain 
20 éves, Özv. Krizán Samuné szüi. 
Csupák Eszter.

;,LÉVAI Ú JSÁ G " gazdasági kulturális és kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fészer* 
kesztő: Dr. STR A SSER  FELMER -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: A K C 'JS ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: W — Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zselí/ — Előfizetési díj. egészévre 48' — , félévre 
24' — , negyedévre 12*— Kő, egyes szám ára l*Iu  
Három példány megtartása előfizetésnek számít 
Hirdetések tarifa S/erint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr# 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  postahelyei 
használatát a brarislavai posta* és távirdaigazgató* 
ság lévai feladóhclyel 104.97t>. V  —1434 wim  
alatt engedélyezte.
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