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A külvárosok
problémáját vetettük fel legu
tóbbi számunkban, amikor a Ta
bán ügyét tüztük ki napirendre. 
A cikkünk általános helyeslés
sel találkozott és érdekes, hogy 
nem kizárólag a Tabániak ré
széről. Igazat adtak álláspon
tunknak a város többi lakói is, 
akik nincsenek közvetlenül ér
dekelve a Tabán ügyével. Az 
Újtelep következik sorra. Ez a 
probléma egészen speciális, mert 
egy uj városrészről van szó, 
amelyik már keletkezése óta a 
legsúlyosabb bajokkal küzd. Nem 
hiaba hivják átokfalvanak. A 
Schoeller uradalomhoz tartozó 
földterületen épült, amelyet a 
város szerezte meg és parcel
lázta fel a hatalmas kiterjedésű 
területet kis 200 |“ | öles házhe
lyeknek. Véleményünk szerint 
mar itt történt az első hiba, 
mert nem családi házakat, föld
szintes viskókat kellett volna 
az Újtelepre épiteni, hanem mo
dernebb emeletes családvillákat, 
amint azt pl. Verebelyen, Nyit- 
ran és Pozsonyban látjuk Ter
mészetesen ez annyit jelentett 
volna annak idején, hogy a vá
ros egységes terveket dolgoz
tat ki a modern kertváros épít
kezése elvei alapján, gondosko-- 
dott volna megfelelő kölcsönről 
az építendő házakra és akkor 
az Újtelep a város dísze és nem 
szégyene lett volna, mint ma 
rendezetlen uccáival, félig beé
pített, gyakran ízléstelen és szá
nalmas viskóival. Ezek csak ar
ra alkalmasak, hogy szánalmat 
keltsenek, névjegyei legyenek a 
lévai nyomornak, évtizedes me- 
mentó arra, hogy nem szabad 
várost épiteni. Sajnos mind ez 
most már késő, reperálni alig 
lehet, de intő a jövőre nézve, 
hogyha újabb területek kerülnek 
parcellázásra, azoknak az legyen 
a hivatása, hogy a varost emel
jek és megszüntessék a viskó- 
rendszert. Természetesen ehhez 
koncepció kell, előrelátó város
építési politika, tervszerűség, 
tehát olyan erények, amelyek 
nálunk ritkán tapasztalhatók

Uj
A mellékuccák gyalogjárdáinak 

dése egyre aktuálisabbá vált. A város 
vezetősége eddig mindig a szabályrende
letre hivatkozott, amelynek értelmében 
a gyalogjárók létesítése a háztulajdono
sok feladata és csupán a meglévő gya
logjárdák fenntartása a város kötelessége. 
Formailag ezen álláspont helyes, azon
ban praktikusan egyáltalán nem az és 
pedig két okból: 1. nem minden ház- 
tulajdonosnak van módjában a gyalog
járó megépítéséhez szükséges pénzt elő
teremteni, 2. a már meglévő, de rossz 
állapotú járdák jókarbahelyezéséről a 
város elfelejtett gondoskodni. A tanács 
legutóbbi gyűlésén ezen kérdés konkrét 
formában került napirendre és az ér
vek — nem kevésbé újságcikkeink — 
hatása alatt a város kénytelen volt en
gedni merev álláspontjából és praktikus 
megoldást keresni ez égető probléma 
likvidálására. A meglévő gyalogjárókat 
a háztulajdonosok hozzájárulásával fog-

A lévai közmunkák előre jól átgon
dolt tervszerű kivitelezésének kitűnő is
kolapéldáját saját lábbeliükön tapasztal
hatták pénteken a hirtelen beálló olva
dással kapcsolatosan a Stefanik ucca la
kói és láttuk mi mindannyian, akiknek 
útja azon a napon arra vezetett. A ma
gasra emelt úttestről minden viz pom
pásan lefolyt a széleken lévő illetve 
nem lévő nyílt csatornába, vagy jobban 
mondva a járdára úgy, hogy a járó-ke
lő bokáig sőt itt-ott még azon felül is 
érő vízben evickéltek haza, vagy ahova 
történetesen ütjük vitt. A közmunkák 
ilyetén módon való lévai keresztülvite
lével mi már régen tisztába vagyunk és 
tudjuk nagyon jól, hogy az ilyen előre 
nem látható „vis major“ esetek rende
sen számításon kívül maradnak. Nagy- 
multú laptársunk azonban nem tudott

Az uj díjszabás egyszerűsíti az eddi' 
gif, sok letelnél csökkenti az eddigi díj* 
szabást, más fontosabb tételeknél viszont 
megdrágítja a postai szállítást. Az uj dij* 
szabás főbb rendelkezései a következők:

Az újtelep legyen örökös fi
gyelmeztetés minőén v'árosi fe
lelős tényező számára, a múlt
nak oly hibája, amelyért a je
lenlegi városi vezetőség ugyan 
nem felelős, azonban oly tanul
ságot meríthet belőle, amely ta
lán megfizethetetlen jelentőségű

jak rendbehozni és ugyancsak a város 
veszi kezébe a kezdeményezést újabbak 
létesítése tekintetében, figyelembe véve 
az érdekelt háztulajdonosok pénzügyi 
teherbírását.

Reméljük a gyalogjárók kérdése, a 
munkák előkészítése, a pénzügyi fede
zet előteremtése a tavaszi idény előtt 
megoldást nyer és ez a közmunka idő
ben és kellő előkészítés után kerül a 
tavasz és a nyár folyamán kivitelezésre. 
Igen hálásak leszünk úgy mi, akik ezt 
a kérdést napirendre hoztuk, valamint 
a város lakossága, amelynek ez a kér
dés igen fontos, a város vezetőségének, 
ha a kilátásba helyezett terveket idő
ben és kifogástalanul megvalósítják. Fel
hívjuk az érdekelteket, hogy a kikül- 
dendő városi bizottsággal szemben ne 
legyenek kicsinyesek, mert a gyalogjá
rók rendbehozása a házingatlanok érté
két is emelni fogja.

ez alkalommal belenyugodni az évtize
dek óta divó szokásba és az illetéke
sekhez fordult, feltárva a helyzet lehe
tetlenségét, mire megnyugtató válaszként 
kapta : majd tavaszra azt is megcsináljuk.

Csodálatos, de igy van, hogy Léván 
vagy a szakadatlan esőzések, vagy a 
mogorva tél mindig megzavarja a köz
munkák időben való rendes befejezését 
és így vannak mindig pótmunkák. Ez 
azonban nem lenne még olyan rettene
tes nagy baj, mert hiszen a lévai pol
gár végtelen türelmes és a pénzéért na
gyon sokat eltűr és elnéz, de ott van
nak azok a minden lébe kanál újságíró 
firkászok. Azok direkt keresik a tücs- 
kőt-bogarat, hogy’ medvét, vagy elefán
tot csinálhassanak belőle. Most is há
rom-négy’ vödör viz kidőlt a Stefanik 
uccába már is azt Írják: „Árvíz!!“

Levél-díjtételek.
Helyi forgalomban 20 grammig mint 

eddig 60 fii!., 20'fól 100 grammig 1.10 
Ke. Eddig 20'tól 40 grammig 90 fillér 
volt a díjtétel, 100'tól 250 grammig 2 Ke.

lesz. Egyébként az Újtelep ere
deti bajaival különösen a házak 
építését illetőleg cikksorozatban 
kívánunk foglalkozni és kérünk 
minőén újtelepit, hogy a rendel
kezésére álló adatokat velünk 
haladéktalanul közöljék.

Rendes forgalomban 20 grammig mint 
eddig 1 Ke, 20'tól 100 gr.-tg 1.60 Ké.

Levelezőlapoknál változás nincs.
Nyomtatványok díjtétele.

50 grammig mint eddig 20 fillér, 50 
töl 150 grammig 50 fill. Mostanáig a fa* 
rifa 100 grammig 40 fill . 150 grammig 
60 fillér volt. A postatarifa tehát itt oL 
csóbbodott. 150'től 250 grammig 80 fill. 
A  reei postatanfanál 200 grammig 80 
fill., 250 grammig pedig 1 Ke volt a 
dijtétel.

Áruminták díjtétele.
100 grammig mint eddig 40 fill., 100' 

tói 250 grammig 80 fillér, eddig 150 
grammig 60 fill., 200 grammig 80 fillér, 
250 grammig 1 Ke volt a dijtétel.

A csomag'dijszabás 20 százalékkal lesz 
olcsóbb március 1 -tói kezdödőleg.

Mint hírlik, a kereskedelmi és ipari 
érdekképviseletek tiltakoznak az üzemikölt' 
ség szaporítása ellen és kérni fogják az 
illető tényezőket, hogy mérsékeljek álta
lában a postadijakat. Miáltal nemcsak a 
közönség, hanem a posta is jól fog járni, 
mert az olcsó postatarifa annak forgalmát 
és jövedelmét is emelni fogja. Ha a 
nyomtatvány diját 20 fillérről 10're mér* 
sékclnék, sokkal több üzleti körlevél ke* 
rülne forgalomba mint most. Ha a pos* 
fának ez nem is volna jövedelmezőbb, 
mégis meg kellene neki azt tenni, hogy 
a gazdasági fellendülést előmozdítsa, ami 
szintén a posta rendeltetése volna.

jYlozik m űsora:
P é n te k ,  s z o m b a t ,  
v a s á r n a p

O rient m ozgo: A legújabb bácsi slá
gerfilm bemutatása BÉCSI FIAKEROS 
DAL e film újdonság tele van eredeti 
régi fülbemászó bécsi zene és énekkel 
Bécsi tiaker verseny. Főszereplők : Paul 
Hörbiger, Gusti Huber stb. Vasárnap 
d. u. a felejthetetlen operett a ZSÁK
BAMACSKA. Főszereplők: M a g d a  
Schneider, Lev Linger.

P é n te k ,  v a s á r n a p .
Apolló mozgo: Festői kiállítású, nagy
stílű, mesés rendezésű nagyfilm A CÁR- 
NÖ KEGYENCE. Olga Csechova egyik 
legsikerültebb filmje. Erzsébet cárnő ud
varában lejátszódó korhű jelenetek To
vábbi szereplők: Ant. Pointner, Trude 
Marlen, Adélé Sandrock, Edith Reín- 
hardt. VASÁRNAP d. u. Tarzan a va
don fia. Főszerepekben : Johnny Weiss- 
müller, C- Aubrey Smith, Doris Lloyd, 
Forrester Harvey, Ivory Williams.

Hétfő, ked d .
Szenvedélyes ifjúság. Vicki Baum re

génye után. Főszereplők: Jean Pierre 
Aumont, Simoné Simon, Rosine Dore- 
an, Ha Meery, Marulka stb.

gyalogjárdák.
kér-
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Árvíz a Stefanik uccában.

A z uj postai díjszabás márc. Lén lép életbe.
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Speciális nadrágot kapnak a lévaiak.Léván is lesz
A z első lévai repülőnap igazolta, 

azt a növekvő érdeklődési, amely 
a repüléssel való közlekedés iránt 
általában mindenütt megnyilvánul. 
A  Masarsk rcpülő*liga lévai fiókja 
múlt év novemberében beadvány- 
nyal fordult a közmunkaügyi mi* 
niszteriumhoz es kérte Léván re* 
pülötér lélesitését.

A  napokban érkezett be a mi* 
niszterium átirata, amelyben közli, 
hogy a beadvány folytán Léván 
elhatározták a repülőtér létesítései és 
kérik, hogy közöljek a figyelembe* 
vehető területeket, mert kora tavasz- 
szál bizottságot küld ki a miniszté* 
rium, amely a javasolt területeket 
felülvizsgálja es azok kisajátitása 
iránt intézkedni fog. A  repülőtér 
terve rövidesen a megvalósulás stá*

repülőtér.
diumaba lep.

Amidőn ezen hírt örömmel re* 
giszíráljuk, tényként állapítjuk meg, 
hogy lapunk volt az első, aki a 
lévai repülőtér ügyet propagálta, 
sajnos akkor nem találkozott meg* 
értéssel a felvetett gondolat, elcsú* 
szőtt az illetékesek füle mellett.

A  repülo*liga lévai fiókja egyéb* 
ként február 9*én kedden este tartja 
rendes évi közgyűlését a Denk kis 
éttermében, ahol először kerül meg* 
tárgyalásra a lévai repülőtér ügye, 
a gyűlés nyilvános, szívesen látnak 
minden érdeklődőt. Reméljük, hogy 
még ebben az esztendőben felépül 
a lévai repülőtér hangárja és be* 
kapcsolódunk a gyors európai ko. * 
lekedesbe ilyen formában is.

Köztudomású, hogy Léván nincsenek 
nyilvános illemhelyek. Az illetékes ténye- 
zok hallani sem akarnák arról, hogy 
ilyenek egyáltalán létesítve legyenek, ne* 
hogy a zöld házikók eltorzítsák a város 
egyébként kifegjstalan benyomást kellő 
rendezettséget. Az egyetlen »közhely« a 
városhaza WC*je vasarnap zárva van. 
Ilyenkor van a legnagyobb forgalom a 
városban, a város minden szegletéből — 
ebből pedig sok van, mert Léva a szög' 
letek városa — bejönnek korzózni az cm* 
berek. Mi történik ilyenkor ?

Ismerjük a törvényt, amely szerint 
szükség törvényt bont. Sőt még nadrá* 
got is. Most tegyük fel, hogy szükség 
tényleg bekövetkezik. A kényelmes lévai 
polgár diszkréten elhagyja a korzót és 
bcmcg\ a városháza udvrára. Kinos meg* 
lepetés: a W C  ajtaja zárva. Hova mos* 
fan ? Vagy be a kávéházba egy »fekeíé* 
rc« \agv megtisztelni valamely félreeső 
utcát. Az előbbi 2.50 Kc*bc kerül, az 
utóbbi ingyenes, de ha meglát a rendőr 
(ritkán) 30 Ke büntetés. Kiki anyagi te
hetsége és jóizlése választ. Ha még van 
idő, hazarohan, mondjuk az Ujte*

lepre, vagy a dohánybeváltóhoz, 
esetleg a Tabánba, Hegyalja felé 
Gyakran találkozunk különösen vasárna
ponként ilyen gyanúsan és feltűnően sic* 
tő polgártársakkal. Ugylátszik nagyon sür. 
gős nekik. Szerencsések azok, akiknek 
rokonuk, ismerősük van a belvárosban, 
ilyenkor ezeket tisztelik meg.

Mindebből látható, hogy a helyzet 
Léván igen komplikált. Amint értesülünk 
egv élelmes lévai vállalkozó most egy ta* 
lálmányt szabadalmaztatott: speciális nad* 
ragokat a lévaiak részére. Ez a nadrág 
vizhafatlan vászonból készül és lökélefes- 
sen pótolja az olajjal szagtalanított vizel* 
dét is. A  járást nem zavarja, a társalgás* 
bán nem korlátoz. A  nadrág belseje szin* 
telén és szagtalan, könnyen tisztítható ! 
A  nadrágok rövidesen piacra kerülnek, 
népies krízisárakon, viszonteladóknak ár* 
engedmény. Részletes információk a köz
tisztasági hivatalban kaphatók. Egy pró* 
ha meggyőzi önt, használati utasítás mel* 
lékelve van. Léva ismét gazdagabb lett 
egy specialitással! Hurrá! A  W C  nad* 
rágokat férfiak és nők egyaránt használ* 
hatják . . . .J.M.K.T. előadása.

Szerdán este a városháza nagy* 
termében a J .M .K .T . előadás so
rozatában igen értékes két előadás 
hangzott cl. Esztcrházy Lujza: Xc* 
velés a kisebbségi sorsközösségre 
címen ismertette mindazokat a mo* 
tivumokat, amelyeket ő fontosnak 
tart az önálló kisebbségi közösség* 
érzet fejlesztése szempontjából. Azok 
között, akik ma a Csehszlovák köz* 
társaságban a magyar kisebbségben 
élnek igen sokan teljesen kozom* 
bősek és csak nagyon kevesen 
vannak azok, akik tevékenyen me
rik vállalni a sorskozosségcí. Kivá* 
naíos es szükséges, hogy minden* 
ki tudatában legyen, milyen köíe* 
lességekeí ró rá a kisebbségi sors 
és ezen kötelességek elől ne hát* 
ráljon meg, hanem bátran, verse* 
nyezve szálljon síkra a közös érdé* 
kékért. Ezt csak neveléssel, ránc* 
velésscl lehet elérni. E nevelésnek 
elsősorban a kötelességével felkel* 
lésére és másodsorban a jellemkép* 
zésre kell törekedni, mert csak kö*

íeless^gtudó és jellcmes emberek 
azok, akik a kisebbségi életben 
megállják a helyüket.

Peéry Rezső nagy felkészültség* 
gel, tartalmas előadásban bizonyí* 
íoíta, hogy Közcpcurópa felé az utat 
a magyarok kezdték meg, de erre 
elhivatottságuk is van. Ma a ma* 
gyarok „Közcpcurópa zsidaji" mon* 
dotta Peéry, mert négy állam terii* 
leién elszórtan élnek és a négy ál* 
lám közt mintegy összekötő kap* 
csőt képeznek. A  magyarság ve* 
zetői közel száz évvel ezelőtt hang* 
súlyozták már a nemzetiségekkel 
ill. a szomszédos népekkel való 
mcgbékülésí. Széchényi, Teleky, 
majd az emigrációban Kosuth La* 
jós a dunai konföderáció szószólói. 
Ennek a gondolatnak a harcos volt 
az uj magyarok közül A d y  is, ki, 
ha költői vízióként is, de helyesen 
látja a jövőt.

A  két kiváló előadót hosszas 
tapssal jutalmazta a nagyszámú 
hallgatóság.

»Mintafalu« élete a
A csehszlovákiai magyar rádió a cseh

szlovákiai Magyar Közművelődési Szö
vetség közreműködésével új rádióciklust 
indít. E ciklus keretében dramatizált 
formában előadássorozatot kezd, amely
ben a hallgatóságnak bemutat egy el
képzelt falut, a „mintafalu“ életét, em
bereit, közigazgatását, mezőgazdaságát, 
állattenyésztését, lakásviszonyait, az em
berek öltözködését, a falu egészségügyét, 
szövetkezeti életét, kereskedelmét, iparát, 
iskoláit könyvtárát, egész kultúráját, ki
térve a társadalmi élet legapróbb rész
leteire, hogy általa követendő példát 
állítson a magyar falvak elé. Az előa
dássorozatot, amelynek kétségkívül nagy 
jelentősége van a Csehszlovákiai Magyar 
Közművelődési Szövetség által indított 
és a csehszlovákiai magyar falu érdeké
ben folytatott munka szempontjából, a 
pozsonyi rádió
minden vasárnap 6 órai kezdettel adja.

A mintafalu ciklus előadásainak címei:

rádióban.
I.1 Mintafalu bemutatkozása. 2. Min

tafalu közigazgatása. 3. Képviselőtestületi 
ülése. 5. Mezőgazdasága. 5. Látogatás 
egy minta-gazdánál. 6. A szülők és az 
iskola együttműködése. 7. Hogyan épí
tették és rendezték be a mintafalusi is
kolákat. 8. Tanítási módszer Mintafa
lun. 9. Hogyan fognak a házépítéshez 
Mintafalun. 10. Mintafalu népének ru
házkodása. 11. Mintafalu iparosai. 12. 
Kereskedelmi élete. 13. Beszélgetés az 
ételek tápértékéről. 14. Mintafalu kul
turális és társadalmi élete. 15. Minta- 
falu közkönyvtára. 16. Egy könyvváltá
si óra Mintafalu könyvtárában.

A Mintafalu ciklus előadás terveze
tét Ivánfy Géza a szövetség orsz. ügy
vezetője és Nagy Barna a szövetség saj- 
tóügyi orsz. referense állították össze : 
Árendás József (Köbölkút), Bartos János 
(Guta), Doma Ervin (Komárom) és G. 
Fischer György (Komárom) közremű
ködésével.

Keresztrejtvény
pályázatunk 9. számú rejtvényének he
lyes megfejtői közül Blumenfeld dro
géria ajándékát egy üveg kölni vizet 
Weisz Juci, Neumann divatárúház 
ajándékát fél tucat zsebkendőt Kres- 
nyák Ernő nyerte.

A legutóbbi számunkban közölt 10. 
számú rejtvénnyel keresztrejtvény pá
lyázatunkat befejeztük és a beérke
zett megfejtések után megejtjük a 
bajnoki sorsolásokat is melynek ered
ményét a kővetkező számunkban kö
zöljük.

?1■ ■
Reggel tévedésből köszöntem a 

tejesnek vizes helyen, no utóvégre 
nem is lehet csodálkozni, ha a tejet 
víznek néztem

Egy kapun a következő szövegű 
felírás olvasható: „Harapós kutya- 
Pes hryzie“-kitÖltjlik a hiányzó részt 
amelyik kutya ugat az nem harap

A „Vörösökör" eltűnik, de hány 
Vörösökörnek kéne még eltűnni Lé
váról ?-irta a „Pohronie."

A náthaláz 
m e g i n t  t o m b o l t
Epidemikusan tűnik 
fel Védekezzünk és 
álijunk ellen idejeko
rán a járványnak!
A náthaláz baktériu
mok a testbe szájon 
és lélegző utakon 
kerülnek be 
Használjunk ezért 
szájöblögetéshez és 
gurgulázáshoz

A L P A
sósborszeszt, amely 
böl kis mennyiséget 
egy pohár vízbe Ön
tünk, Az Alpa desin- 
fikál - elhárítjuk a 
járványt.

Kérdezzük meg orvosunkat!

--------------- ---------------- r

(—) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina és „W ipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szcp kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9. 
szám.

Ahogyan én látom. . .
a vágó hídról irt cikksorozatunk 
nagy hatást váltott ki polgártár* 
saink körében. Egyre érkeznek 
újabb és újabb adatok, észrevéte
lek, megjegyzések, amelyekről le* 
galább 3 cikket lehetne még írni. 
Többek között felújították a ta* 
valy történt esetet, amikor a vá* 
góhid egyik,,szakembere“ a kony* 
hában a fazékból húzta ki a ve* 
sést, annak megállapítása végett, 
hogy rajta van*e a húsvizsgáló 
pecsét?! Természetesen a túlbuz* 
gó ellenőrt az érdekeltek jogos 
felháborodásukban kisebb fajta 
dorgálásban részesítették. Általá
ban kifogásolják, hogy a vágóhi* 
dón éppen úgy, mint annakelőtte 
a villanytelepen nincs külön vá* 
lasztva a könyvelés a pénztártól. 
Ennek a rendszernek köszönhető 
az egész U/epi mach náció. Azon* 
bán az illetékesek nem kívánnak 
okulni a mull tapasztalatain, a 
rendszer a vágóhídon továbbra is 
az, hogy a könyvelés és pénztár 
nincs egymástól szigo:úan elható* 
rolva, nincsen kellő ellenőrzés. A 
város valami egészen speciális fö* 
lénnyel kezeli saját üzemeit, min* 
denhova megfelelő embereket ál* 
lít, akiknek rendszerint egyetlen 
előnye, hogy nem azt a szakmai 
tanullak, mint ami jelenlegi hiva* 
tásuk. Ez a rendszer megoldotta 
a fából vaskarikát, szabóból hús* 
ellenőrt csinált, gépészből köny* 
velőt. stb.

O K U L Á R .
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Utolsó alkalom I ..

F E H É R  H É T
még a régi olcsó árakon.

kelengye árúházában.
Siessen amíg a készlet tart, 
mert átlag 2 ( f 0-al drágább az uj áru.

Újabb adományok a
Az utóbbi időben ismételten több lel

kes muzeum barát szaporította városunk 
kicsi fejlődőképes múzeumának anyagát 
adományával. Az anyag egyre gyűlik, hal
mozódik, de az évek óta húzódó Né- 
csey-hagyaték ügy miatt, amelynek lik
vidálásával az illetékesek még mindig 
nem szándékoznak foglalkozni, rende
zetlenül hever a városháza második e- 
meleti kis szobájában.

Horatsik Pál egy fényképet adomá
nyozott. Az 1923-ból származó kép Lé
vát mutatja repülőgépről felvéve. 3 drb. 
nagyított fénykép keretezve. Kittenber- 
ger Kálmán afrikai felvételeiből. Világ
háború „Höfer jelentés“-eit, - apró régi 
nyomtatványokat, meghívókat a régebbi 
társas életből. Dr. Kacsóh-Kacsoh Pong
rác levele Horatsik Jánoshoz, Kolozs
várról 1899. nov. 1. Baker Árpádné vas
hamutartót ajándékozott „Bányászati és

Él a föld . . .
Na^y cs kis emlős állatok, ma* 

darak, kétéltűek és rovarok szabad 
vadpályájukon egyszer csak meg* 
betegednek. Á m  a természet sza* 
kadatlanul gondoskodik ember cs 
állat javát szolgáló gyógyerőkről. A z  
élőlény valahogyan ösztönszerűen 
tudja, hogy fájdalma enyhítésére és 
gyógyítására milyen természetes 
gyógyszert használjon. Hiszen az 
állat volt tanítómestere az embernek 
az orvostudományban, az állat volt 
az, amely rávezette a betegeket és 
gyógy mestereket fűvekre, cserjékre 
és bozótokra, általában a gyógy far- 
talmú növényzetre.

így a gyógy tűr tű lm u iszűpra is, 
amelynek sok nehéz beteg fájdalmai 
enyhülését, sokszor úgyszólván gyó* 
gyíthatatlan betegségek gyógyulását 
köszönheti

Igen érdekes megfigyelés, 
hogy az iszap gyógyténye- 
zöinek élőlények a készítői, 

így pld. kimutatta a tudomány, 
hogy a pöstyénfürdöi gyógy iszap 
kéntartalmának készítői parányi

városi múzeumnak.
Congresszus 1895. IX. 17. V. Hunyad“ 
felírással. — Kürti Ervin több régebbi 
felvételű lévai levelezőlapot, régi meg
hívókat, egy 1914- XII. 2-án kelt „Me
nedék levelet" Eperjesről, az orosz be
törés idejéből, 1 drb. 500 rubeles papír
pénzt 1912-ből, 1 drb. osztr. magyar 20 
koronás és 10 koronás papírpénzt oszt
rák felülbélyegzéssel, 1 drb. osztr. magy. 
papírpénzt. — Sárhegyi János Bakó Ist
ván gimn. tanár „Egy híja harmincz" 
cimü tréfás versét, amelyet a Dalárdá
hoz intézett, egy darab 1896. XII. 31-i 
Szilveszter estélyre szóló tréfás meghí
vót. — Pál Mária egy régi fényképet, 
amely a malom-teret, a Vörösökröt, a 
Simor uccát tünteti fel. — Laufer Béla 
egy orosz kardot a komáromi vár fegy
vertárából. — Petrás János egy drb. ko- 
pantót és egy drb. osztr. magyar 10 ko
ronás papírpénzt esi. bélyeggel

baktériumok, amelyek Önmagukból 
termelik ki a kéntartalmú elemeket.

Az iszap él,
parányi élőlények niiriárdjaiból áll, 
amelyekéi a tudomány baktériumok* 
nak nevezett el. Hogy ezek az ap* 
ró, az emberi szem számára csak 
sokezerszercs nagyítás utján hozzá* 
férhető élőlények a készítői a gyógy'* 
tényezőnek, egyike az alkotás ama 
természeti csodának, amelynek az 
emberiség számára örökké érthetet* 
len titok maiad.

A  tudomány szerint a gyógyiszap 
nem holt tárgy, nem rothadási fo
lyamatnak a terméke, hanem a tör* 
történés körforgásában tartalmas, 
örök életet rejt magában.

g- g-

(—) Hűtésből keletkező betegsége
ket megelőzzük a test edzésével és erő
sítésével gyakori időváltozások ellen, 
melyeknek a jelen időben ki vagyunk 
téve. Edzük magunkat. Masszáljunk na
ponta Alpa sósborszesszel. Ügyeljünk 
arra, hogy a vásárlásánál tényleg Alpa 
sósborszeszt kapjuk.

Víz a pincékben.
A  pénteken reggelre bekövet* 

kezeit erős olvadás után a hóié 
csak nehezen talált lefolyást úgy, 
hogy a város belterületén is igen 
sok helyen a pinezék megteltek 
vízzel. A z uccák különösen a szü* 
kebb mcllékuccák egész pénteken 
vizben állottak. A  város azon te* 
Kilétéin, ahol a talajvíz állása egy éb* 
ként is magas a pincék fel és atszi* 
várgás folytán teljesen megteltek 
vízzel. A  többszörösen nagy költ* 
seggel átépített főuccai csatorna 
egyelőre „kitünően“ állta a vizet. A  
Galamb uccával párhuzamosan futó 
nyílt bűzcsatorna, amelynek eltiin* 
tetéserol már több Ízben szó esett 
a képviselőtestületi üléseken is, tel* 
jesen megtelt vízzel és világosan 
bemutatta, hogy a Kálvária déli ol* 
dalának a Főtérnek, valamint a 
Mártonly uccának a nagyobb viz* 
mennyiséget ilyen rendkívüli ese* 
tekben csak nagy átmérőjű csövek* 
kel lehet zavartalanul és károsodás 
nélkül elvezetni.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉD ER KÁLMÁN k o n c e s s io - 
n á lt v illa n y - és  v íz 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 sz ít 

M o to ro k a t gyári á ro n  
szá llít.

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

__HÍREK__
— Uj ügyvéd. Dr. Korpás László 

ügyvédi irodáját Léván, Hurbán (Deák 
Ferenc) utca 19. szám alatt — a régi 
bíróság mellett — szülei házában meg
nyitotta.

— Népszerű ingyenes ism eretter
jesztő előadás. A J.M.K.T. előadás so
rozatában február 3-án szerdán este 8 
órai kezdettel a Városháza nagytermé
ben Dr. Jócsik Lajos: A dilettantizmus 
szociológiája címen és Brogyányi Kálmán 
művészeti tárgyú előadást tartanak.

— Kevés Léván a levélhordó. Az 
utóbbi időben egyre több panaszt hal
lunk a postai küldemények késői kéz
besítése miatt. Ezeknek a késéseknek az 
okát leginkább abban látjuk, hogy a vá
ros fejlődésével egyre nagyobb a kézbe
sítő körzetnek a terjedelme és annak a 
hét levélhordónak, akik ma kézbesíte
nek mind nagyobb és nagyobb terüle
teket kell bejárni. Nagyon is szükséges 
lenne, hogy a posta újabb levélhordók 
beállításával az egyes körzeteket szűkí
tené.

— 150 büntető  parancs. Több Íz
ben figyelmeztettük hasábjainkon a mun
kaadókat az okt. 1.-én életbe lépett uj 
munkaközvetítő törvényre, amelynek ér
telmében minden munkás ill. alkalma
zott változás bejelentendő. Sajnos igen 
sokaknak a figyelmét ez elkerülte, mert 
a napokban a munkaközvetítő feljelen
tése alapján a járási rendőri büntetőbi- 
ró 150 büntető parancsot adott ki, 
azok ellen, akik a törvény intézkedését 
nem tartották be.

ViTELLO
FARSANGI FÁNK*
50 dkg lisztet melegre állítunk, 3 dkg 
élesztőt egy kevés langyos tejben 
föloldunk és ebből a lúd egy kis 
részével élesziós-kovásd csinálunk, 
amit meleg hely* i megkeletünk. 
Közben 5 dkg cukrot 3 tojás sár
gájával összehabarunk, majd egy 
kávéskanál sót, egy kevés citrom- 
héjat, egy kupica rumot és 6 dkg 
olvasztott Vltello Del ikatcss  
Margar int  teszünk hozzá. Ed 
a hátralévő liszttel együtt mind 
hozzákeverjük a kovászhoz, meleg 
tejjel kolácstésztát csinálunk, ami
nek megint egy kevéssé kelnie kell. 
Azután kiszúrjuk a fánkokat, ezeket

|  is megkeletjük és Ceres zsírban
I úszva szép aranyos-sárgára kisütjük,
|jj *

— Magyarnyelvű idegenforgalmi 
propaganda füzetet adott ki a keres- 
kereskedelmi minisztérium. A keres
kedelmi minisztérium, mint a napila
pok jelentették rendkívül Ízléses kiállí
tású magyarnyelvű idegenforgalmi pros
pektust adott ki, amely Csehszlovákia 
legszebb vidékeinek és városainak fény
képét hozza. A prospektus ötletes és 
újszerű szövegét Ternyei László hírlap
író készítette.

— A trafikosok uj törvénye. A tra-
fikosokra vonatkozóan a pénzügyminisz
térium uj törvény tervezetet dolgozott 
ki, amely többek között megengedi a 
a különleges trafik áruk bizonyos idő 
után való visszacserélését. Bevezeti a tra
fikosok hitelének rendszeresítését bizo
nyos feltételek mellett. Ezzel szemben 
kötelezni fogják a trafikosokat, hogy 
elárusitóhelyeiket naponta legalább 12 
órán át tartsák nyitva, mig vasár- és 
ünnepnapokon 8 órán át tarthatják 
nyitva. A kávéházakban és vendéglők
ben megszigorítják a dohány áruk ela
dási árának ellenőrzését.

— A katonaság zenészeket keres. A 
hadosztályparancsnokság sajtóhirszolgá- 
lata közli, hogy a nemzetvédelmi mi
nisztérium néhány karmesteri állást tölt 
be tiszti rangban, amelyre polgári sze
mélyek is beadhatják pályázatukat. Ezek 
közül elsorban tartalékos tisztek vétet
nek figyelembe. Közelebbi információ
kat a minisztérium közlönye tartalmaz 
január 16-iki számában, a kérvények 
minél előbb adandók be a nemzetvé
delmi minisztériumhoz.

— Kilogramonként 1 korona 40  
fillérrel lehet csökkenteni a cukor 
árát. A képviselőház élelmezési bizott
ságának albizottsága foglalkozott a cu
korár felülvizsgálásával és arra a meg
állapításra jutott, hogy a cukor árát a 
fogyasztók és a répatermelők a kiske- 
kereskedelem és a cukorgyári alkalma
zottak megkárosítása nélkül a belföldi 
kereskedelemben kilogramonként 1 ko
rona 40 fillérrel lehet csökkenteni. E 
célból a bizottság elhatározta, hogy kö
veteli a cukor önköltségi árának felül
vizsgálását, a cukorkartell szerződésének 
korlátozását a cukor közvetítő kereske- 
kedelmében, a belföldi cukorfogyasztás 
adójának csökkentését, valamint a cu
korfeleslegeknek a takarmánycukor árá
nak megfelelő olcsó áron a munkanél
küliek gondozására való átengedését.

Hirdessen a „Lévai Újság"'bán
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Bajnoki korongmérkőzések
Léván.

Vasárnap d. e. 1 ? 12 órakor RFC 
—Juventus, d. u. fél 3 órakor ÉSE 
_Juventus. Erek a mérkőzések dön
tik el a délszlovensikói jégkorong 
bajnokságokat. A körmérkőzés iránt 
nagv az érdeklődés.

— Kulturelöadás. A Makabi egye* 
sule! folytatólagos cionista tanfolyamán e 
hó 4*cn c s ü t ö r t ö k ö n  este fél 9 óra* 
kor Ing. Hochbcrger Sándor, tart clóa* 
dást: Kongresszusok es alapítványok ci* 
mén

— Az LTE karneválja, a XI. álar
cos jelmezbálja 6-án lesz a Városi Vi
gadó összes helyiségeiben. Az agilis ren
dezőség a legnagyobb buzgalommal fá
radozik azon, hogy a terem diszitése fe
lejthetetlen élményt jelentsen minden
kinek és a bál minél hangulatosabb le
gyen. A: állandó zenét három kitűnő 
zenekar szolgáltatja. Ezen a bálon ke
rül megválasztásra Léva 1937 évi far
sangi királynője és udvarhőlgyei, akik 
emlékplakettet kapnak. A díszes és öt
letes jelmezeket a bizottság díjazza. A 
bál iránt az egész környéken általános 
az érdeklődés és az előjelek szerint az 
felül-mul minden eddigit. Meghívók 
csak vidékre lettek küldve, lévaiakat ez- 
ütőn és falragaszok utján hívják me£-

— Nagy forgalom, egy ^pénztár. 
Szombaton szokatlanul nagy volt a for
galom a lévai vasútállomáson. Eltekint
ve attól, hogy piaci nap volt, megkez
dődött a diákok félévi szünete, de ezen
kívül igen sokan utaztak a besztercebá
nyai téli sporthétre. A pénztár körül 
igen nagy volt a tolongás és csak ne
hezen lehetett jegyhez jutn. Minden 
esetTe nagy figyelmetlenség, hogy ilyen
kor nem nyitnak legalább két pénztárt, 
mikor három is van.

— Fizettem, ülni akarok. Szomba
ton délután igen sokan iparkodtak a 
vasútra és az autóbuszok zsúfolásig meg
teltek. Az egyik kocsiba vidéki gazda 
szállt fel, ülőhely már nem akadt és a 
kedélyes bácsi szó nélkül az egyik úr 
környékbeli földbirtokos ölébe telepe- 
pedett. Természetesen a kevésbé édes 
teher ellen tiltakozott az úr, mire a vi
déki gazduram nyugodtan tovább ülve 
mondta: „Én is fizettem, én is ülni 
akarok. “

— Kiránduló vonatok, egyre na
gyobb jelentősséggel bírnak és 1936-ban 
236 esetben indítottak a esi. államva
sutak társas kirándulások alkalmával 
külön vonatot vagy autóbuszt. 38.000 
ember vett részt a kirándulásokon. A 
kiránduló vonatok gazdasági jelentősége 
nem csak abban nyilvánul, hogy uj 
környéket ismernek meg a széles nép
rétegek, hanem abban is, hogy jelenté
keny összeg jut az egyes szállodáknak, 
vendéglőknek és igy az általuk foglal
koztatott dolgozóknak is.

— Burgerland volt tartom ányi fő
nöke Léván, a városháza nagytermé
ben magyar nyelven tartja meg előadá
sát február 5-én, pénteken este 8 óra
kor. Dr. Leser Lajos: Világhoború Spa
nyolországban cimen tart előadást a 
Magyar Munkás Akadémia rendezésé
ben. Belépés díjtalan.

— Hangjátékzárlat a bratislavai 
magvar rádióban. A  legutóbbi hetek* 
ben olyan sok hangjáték kézirat érkezett 
a bratislavai rádió magyar osztályához, 
hogy az állomás vezetősége kénytelen 
volt háromhónapos hangjátck-zárlatot cl* 
rendelni. Ennélfogva 1937 február clse* 
jétol május hó elsejéig a csehszlovákiai 
magyar rádió bratislavai állomása nem 
fogad el hangjáték kéziratot.

L É V A  V Á R O S .
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Pályázati hirdetmény.
Léva város nyilvános pályázatot hirdet

kis-lakások építésére
az 1936. március 26-án kelt 65. sz. tör
vény alapján.

A pályázaton csak lévai vállalkozók 
és szállítók vehetnek részt, akik a meg
felelő iparjogi képesítéssel rendelkeznek 
és anyagilag megbízhatók, hogy összes 
szerződési kötelezettségeiknek meg tud
nak telelni.

A munkálatok vagy egészben vagy 
megosztva szilárd egységárakon lesznek 
kiadva.

A tervek megtekinthetők Városház 
L emelet 14 szám alatt, ahol a pályá
zati mellékletek is 40 Ke ellenében be
szerezhetők, amig a készlet tart.

Övadék, az ajánlati összeg 5U o-a, az 
ajánlat beadása előtt elhelyezendő a vá
rosi pénztárban. — Elismervény erről a 
az ajánlathoz csatolandó.

Szabályszerűen kitöltött ajánlatok le
pecsételt borítékban „Ajánlat kislaká
sok építésére Léván, Mácsay utca" fel
írással legkésőbb 1937. február 2 3-án 
(kedd) d. e 10 óráig adandók be 1. 
emelet 12. sz. Városháza. Ajánlatok 11 
órakor bizottságilag bontatnak fel és az 
ajánlattevők jelen lehetnek.

Az ajánlat beadása folytán ajánlattevő 
szóban áll a végleges kiadásig. Az épít
tetőt nem köti a legolcsóbb ajánlat és 
a pályázatokat is megsemmisítheti, anél
kül, hogy a vállalkozónak kártéritésre 
igénye lenne.

Léva, 1937. január 29.

ANTAL s. k, 
városbíró.

-  Vásári árak a lévai 1937. feb- 
ruár 1-i állatvásáron. 300 — 5000, 
ökör 5 — 5.50, bika 4 — 4.50, tehén 
4 — 5, üsző 5 — 5.50, borjú 6 — 8 
sertés 6 — 7, malac párja 180 — 250,

Fclhajfás a hideg idő miaff gyenge volt 
ló 1280, csikó 180, tehén 250, üsző 170 
borjú 155, ökör 242, bika ö7, tinó 148 
sertés 432, malac 503.

Betegbiztosítási járulékok elévülése. 
A legfelsőbb közigazgatási bíróság 1936 
novemb r I3*án hozott 22.011*34 s/á* 
mú határozatában kimondotta, hogy a 
már előirt betegbiztosítási járulékok a 
munkaadó fizetési kötelezettségének beáll* 
fától számított 5 év alatt elévül. Az in
dokolás szerint a magánjogi 32 évi elévü* 
lési határidő nem alkalmazható közjogi 
kötelezettségekre.

_ Gyászhir. Súlyos családi gyász ér*
te Denk Jánost, a Városi Vigadó bérlőjét. 
Testvéröccsc Dr. Denk Gyula az ara* 
nyosmaróti országos kórház igazgatój múlt 
hó 31*én 36 eves korában várat anul el* 
hunyt. Holttestét febr. 2*án helyezték 
örök nyugalomra Bajmócon.

( _ )  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 cs ezért olyan o lc só  
b á l i  vásárt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több eze r m aradék félá* 
ron. Figyelje kirakatainkat cs olvassa hir* 
detésünket. Biztosítsa szükségletét ideje* 
ben, meg lesz lepve, mily kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb báli 
ajándékot.

_  Menettérti jegyek érvénye. Te
kintettel az iskolai félévi szünetre, amely 
ezidén 8 napig tart a weekend jegyek 
január 31-től február 8-ig vannak ér
vényben a visszautazáskor._______

_ S P O R T _
ESE — Juventus jégkorong mérkő
zés Érsekújváron 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Vasárnap d. e. a Juventus jégkorong 
csapata Érsekújváron játszott bajnoki mér* 
közést. A tartalékolt fiatal rutinirozatlan 
játékosokból álló csapat az erős tréning* 
ben levő É S E  csapattal szemben szép 
játékot mutatott, de nem tudott eredmé
nyesen küzdeni. Az É S E  csapata d. u. 
a komáromi F C  jégkorong csapatát re- 
váns mérkőzésen 10:0 arányba győzte le.

V asárnap f. hó 7-én a lévai jégpá
lyán a Juventus csapata nagy körm ér
kőzést rendez, amelyen az ÉSE és KFC 
csapatai is részt vesznek.

Az LTE fotball szakosztályától nyert 
információk szerint közöljük, hogy Mar* 
cincha László a Farkasd*Negyedi S C 
volt játékosa az LTE*hez kérte átigazo* 
lását

A  vívósport nagy fel* 
lendülése Léván.

Varosunk általában stagnáló sporéletében 
ezidén különösen a jégkorong és a vivő* 
sport fellendülése okoz örömet a sportba* 
rátoknak Alkalmunk volt ez utóbbiról a 
napokban személyesen is meggyőződni, 
tapasztalatainkról az alábbiakban számo* 
lünk be. * *♦

Nem dörög az ágyú, de csattog a kard 
nem is Madridban, hanem Léván a ka* 
szinó egyik termében, amelyet nemrégi* 
ben építettek a régi üvegfolyosó helyén. 
A  sporthelységben hetenként négyszer 
jönnek össze este 5 — 8 óra közt azok 
akik jegyesei, hívői, mesterei a vivósport* 
nak. Kardcsattogás, vezényszavak, fehér* 
ruhás férffiak, hölgyek elegáns sportol* 
tözékben. Barátságos fogadtatás. Leülünk
és figveljük a fejleményeket.* **

Szarka vivómester, aki ezelőtt a buda* 
pesti nagyhírű Fodor vívóiskolában mű* 
ködött foktat iskolát Dr. Bányai Sándor- 
néval, odébb Gyapay a vívósport lévai 
apostola asszózik Bcrger Gyurival, aki 
már régen otthagyta a ping*pongot és 
újabb sportbabérokra vágyik. Körülöttünk 
türelmetlenül várakoznak sorukra; Dr. 
Vidlickáné, Schulcz Gyuláné, Blumcn* 
féld Ferenczné, Halász Gyuri toll helyé* 
ben karddal a kezében. Bolcman Judit 
ép most fejezte be a tornát és ápolónői 
kurzusra siet. Nagyon praktikus beosztás: 
ha valami baleset éri vívás közben mind*
járt első segélyben részesítheti Önmagát. ** *

Most Sós dr. verekszik a fáradhatat* 
hatatlan Berger Gyurival. A  heves ősz* 
szecsapásokban a rutinirozott versenyjáté* 
kos találkozik a tehetséges és mondhat* 
juk bátor kezdővel, de a mérkőzés igy 
is élvezetes, változatos. Gyapay csapat* 
kapitány az egész vívóiskola lelke odate*

lepszik mellénk, lelkesülten magyaráz. El
mondja nagyjából kik látogatják az órákat.
Nem titok, mi is elmondjuk :* **

Hölgyek (ábécé sorrendben a sértődé* 
sek elkerülés végett): dr. Bányai Sán* 
dómé, Bcrger Lili és Edit, Boleman Ju* 
dit, Blumenfeld Ferencné, Simonyi Mia 
dr. Sós Lászlóné, Schulcz Gyulané, Tau- 
binger Baba, dr. Vidlicskáné, Boros Mo* 
ívó. Az erőranglista természetesen egé
szen más.

Az urak (csak úgy össze vissza); 
Gyapay Ede, Dr. Hollós, Dr. Sós, Ha* 
lász és Bcrger Gyurik, Boros Béla, Dr. 
Pető Imre, Puskás István (Zólyom) 
Schlésinger Béla, Dr. Knapp Pál, és
István. Valamint a többi fiatalok.★  **

A névsor díszes és biztató. A  lévai 
vívósport életkészségc nem lehet kétse* 
ges többé, amint ezt ezen sorok Írója oly 
gyakran hangoztatta. A  tréningen kívül 
versenytervek is vannak. A  pőslyéni 
nemzetközi versenyen formailag az LTE 
neve alatt működő vívótársaság már csa* 
pattal indul, amelynek két nyitrai vívó 
is tagja lesz, Verő és Vagyon, mert az 
ottani klub feloszlott és ők Lévára kér
ték átigazolásukat. Léva tehát beleszól a 
vívósportba. Komoly szava lehet. Remél* 
jük. — * **

Szarka Andor vívómester külön kur* 
zust kezd a gyermekek részére, mert ez 
a sport bizony évekig tartó szorgalmas 
munkát, kitartást igénvel. A  vívás szép 
és nemes sport ajánljuk a szülőknek iras* 
sik be a kis bajnokjelölteket, hadd tanul* 
janak meg verekedni. így nevelhetik csak 
őket a mai életre, amely tulajdonképp; 
nem más mint küzdelem, harc, gyakran 
verekedés. Néha nem is egészen sza* 
bályos . . .

Á  riportnak vége. Mi megírtuk — 
Ti kritizáljátok. Mi is ezt szoktuk 
tenni ahol lehet. (—r.)

Születés házasság, halál:

Születés: Hajnovics András, Fólyi Má
ria, halvaszületctt fiú, Dobrotka István 
Ézsöl Teréz, fiú Pál Tibor, Missik 
András Bagala Erzsébet, leány Er* 
zsébet.

Házasság: nem volt.
H alál: Svec Jakab 81 éves, Kristian 

Stefanov Ivanov 19 éves, Zinoray 
Lipót 56 éves, Boros Sebestyén 88 
éves, Doleg Gabriella Mária 7 éves, 
Sedlacsek Bogdánré szül. Zelenak 
Mária 29 éves
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„L É V A I U J S A C i” gazdasági kulturális és k r i t i 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fős/c - 
keszto: Dr. S T R A S S F R  EL E M É R  -  Fele - 
szerkesztő és kiadó: A K IjCS E R N Ő  dipl. ; 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: N  — Nyomja Laufcr Ernő nyomdai 
Zselíz — Előfizetési díj; egészévre 48’ - ,  fé l év re  
24* — , negyedévre 12’— Kő, egyes szám ára l*Kő 
Három példány megtartása előfizetésnek számit 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem ór
aink meg és nem adunk vissza. — A  postabeUtg 
használatát a brarislavai posta- és távirdaigazfató- 
ság lévai feladóhciycl 104.97b. V —1934 team 
alatt engedélyezte.

Apró hirdetések ™ ~ r -
KéT'sTó'tTasTaká"' "beivá'ősben szennai kiadó 
Bútorozott szoba tiyk„ ^ kiadó j c u i n.___
Jókarban lévő zongora igen i dányosan. részletfi elégre is ^ lCÍ() Kollár u. 3 í

O  ' | _  1/  Q elsőrendű kapható Ványa Sándor szeszfőzdéjében Vámos I adány.ÖOrZangpaimKa Megbi/a-ckat elfogad .Idkab Jenő mechanikus, Tura\»ház. Flóra-lcr

»-% '  L ~ teljes ellátással egy vagy ké! személy részére kiadó febr. 1-tólBútorozott S2QPa Szepes. n. 12. Breznayné.______________________________

í r Z I Z Z  I ,  ebként Á l l ó é i  1 / o r ö C  lehetőleg gazdaságban. Érdeklődni lehet Ko-Sofőr, géplakatos 01 a , | 3 S l  K 6 r ö S  vicsnil V. ucca 31. Majoralja.__________

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.
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