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Átszervezik a lévai 
Iparos Olvasó Kört.

A sok évtizedes múltra visszatekintő 
Lévai Iparos Olvasókör a múltban szá
mos rendezéssel, kifejtett tevékenységével 
igazolta azt, hogy Léván szükség van 
erre a társadalmi testületre. Az utóbbi 
években érthetetlen okokból az Iparos 
Olvasókör Honvéd*uccai otthonát egyre 
kevesebben látogatták és a kör működé' 
se cgsTC csökkent. Az Iparos Olvasókör 
eddig nem tudta megszerezni a lévai 
fiatal iparos és kereskedő generáció táinc* 
gatasat, nem volt utánpótlás és a nagy' 
múltú egyesület barátai növekvő aggoda' 
lommal figyelték az iparos-kultúra érde
kében kifejtendő munka elmaradását.

Frasch József 
az egyesület elnöke a választmánnyal 
egyértelműén elhatározta az Iparoskor át' 
szervezését. A  legutóbb megtartott vá' 
lasztin in\ i gviilés egyhangúlag elfogadta 
az előzőleg kiküldött átszervező bizottság 
javaslatai, amely indítványában a Kör 
radikális, átszervezését hozta javaslatba. 
A régi- kipróbált erők mellett szerephez 
jut az egyesület vezetőségében és álíalá' 
bán az egyesületi éleiben a fiatal iparos 
és kereskedő generáció is, amitől a kör 
újabb felvirágzása remélhető.

Az átszervezési javaslat 
több tartalmát j z  alábbiakban ismertet' 
jiik: uj tagok toborzása, a régi tagdíj* 
hátrálékok behajtása. Az egyesület az 
anyagilag erősen sújtott iparosokkal széni' 
ben méltányosan kíván eljárni, a hátrál 
lékos tagdijakat részben elengedi, ha a 
még fennmaradóit összeget azonnal ki' 
tizetik Az Iparoskor könyvtárát fel friss í' 
tik, már eddig is számos uj, aktuális 
művet szereztek be cs a kör könyvtárát 
egyesíteni fogják a Juvenfus könyvtára* 
val úgy, hogy több mint ezer mü áll 
majd az olvasók rendelkezésére.

Építkezés és m űkedvelő osztály.
A választmány elhatározta, hogy td' 

vasira újabb építkezésbe ke, d. az Iparos 
Kör régi helységét összekötve a Juvcn* 
tus uj nagytermével. Ez a széles világos 
folyosó lehetővé teszi, a két nagyterem' 
nek intenzív használatát, nagyobb szn* 
hasú rendezések lebonyolítását. A  torna* 
teremben lesz felállítva a kör uj síin* 
pada is, amelyen a most létesítendő mű* 
kedvelő osztály fogja kifejteni működését. 
A Kör célja az, hogy a lévai műkedve
lőkből állandó társulatot toborozzon össze, 
akiknek lehetővé teszi az intenzív műn* 
kát, képességeik teljes kifejtését. Ezen 
fő pontokban ismertetett átszervezési ja* 
\ jslal még számos kisebb-nagyobb mó
dosítást indítványoz.

* **
Örömmel közöljük olvasóinkkal a nagy- 

inultú egyesület ujj iszervczéact, amely 
létezését, fennmaradását idősb. I rascli 
Józsii Léván úgyszólván példátlanul álló 
áldozatkészségének köszönheti. Az ő el
nöksége alatt szerezte meg a kor jelen
legi otthonát, amely hivatva van arra, 
hogy a lévai iparos és kereskedő társa* 
dalom baráti találkozó helye legyen fele
kezeti és nemzetiségi különbség nélkül.

Kitünően sikerült
Az LTE tizenegyedik álarcosbálja 

szombaton a Városi szálló termeiben 
zajlott le és kitűnő hangulatban vasár
nap reggel 7 óráig tartott. Csak azok 
nem mulattak jól, akiknek ez egyálta
lán nem volt szándékukban. De még 
ezek is kevesen lehettek, mett a nagy
szerű hangulat még a közömböseket is 
magával ragadta. A zenét három zene
kar szolgáltatta és meg kell hagyni 
nagyszerűen játszottak. A rendezőség a 
terem Ízléses feldíszítéséért külön dicsé
retet érdemel. A bálon megjelent öt
ven álarcos közül kiemeljük a Lévai 
Újság maszkába öltözött Boleman Judit 
ötletes és hatásos jelmezét, fején hírlapi 
kacsával, szoknyája pedig a Lévai Újság 
aktuális és általánosan ismert cikkeinek 
címeivel volt teleirva. A jelmezes egyéb
ként hadikikötőt követelt Lévára. Talán 
valamikor ezt is megérjük.

A  nagyszámú jelmez közül a zsűri Íté
lete alapján a női csoportban I. Tél 
Dr. Dernény Gyuláné, (Verebély) II. ka
nadai 5-ös ikrek Trébits Aladárné, Tré- 
bits Juci, Blumenfeld Rozi, Grünwald 
Edit, Schimkó Ella és Blumenfefd Aran
ka, mint nörsz. III. mézeskalács C í;uva
ra Manci, IV. Lévai Újság Boleman Ju-

a lévai Karnevál.
dit, V. vidám tengerész, Hecht Imréné 
(Málas) VI. sváb korcsmárosné Orbán 
Ibolyka, VII. Gésa Engel Manci, VIII. 
Pierette Kohn Magda (Újbánya), IX. 
Pompadour Fisebez Józsefné, X. Arany
hal \  eszely Sándorné, XJ. Magyar leány 
Pólya Emma (Várad), XII. Közlekedési 
rendőr Legát Lujza, XIII. Szobalány 
Fűrst Elemérné, XIV. Magyar leány 
Pigmond Györgyi, XV. Virágárusleány 
Florek Lászlóné, XVI. Pattogatott ku
korica Halász Juci. Férfi csoportban : 
1. Falusi kisbiró Boros Béla, II. Sváb 
korcsmáros, Györgyi Jenő III. Kozák 
Blumenfeld Pál, IV. Spanyol hidalgó 
Heckmann Zoltán, V. Hirdető oszlop 
(paródia) Boleman Iván, V;I. Gentleman 
1937 Halász György, VII. Táncosnő 
Horváth József, VIII. Kúrátor Gaál Dá
niel (Bars Endréd) IX. Gróf Monté 
Christo Hajdú Sándor. — Léva 1937 
farsang királynője: Klain Zsuzska Ud- 
varhölgyei: Müller Ella, Simkó Bözsi 
(Nyitrakajsza), Laksz Ili (Besztercebánya) 
L’ÍE bálkirálynő Balázs Manci, Blumen
feld Rózsi, Ivanovics Magda. A férfi 
csúnyaság verseny győztesei: Budaváry 
László, Wilesek Lajos, Widder Jenő.
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Gázolt az öntözőautó.
Helyszíni szemle a Ladányi úton.

1935. szeptember 26-án a város ön
töző autója, amelyet Imre Dezső sofőr 
vezetett a Ladányi úton elgázolta Bo- 
zsenyik István lévai szállítómunkás ha
sonló nevű 6 éves gyermekét. A gázo
lás következtében a kisfiú súlyos sérülé
seket szenvedett, a csodával határos 
módon azonban sikerült őt megmente
ni. A szükségessé vált operáció azonban 
nem adta vissza teljesen a gyermek egész
ségét. A városi rendőrség és csendőrség 
nyomozása alapján az ügyészség ugyan 
nem emel vádat a városi öntözöautó 
sofőrje ellen, azonban a károsult apa 
Léva városa és Imre Dezső ellen a ko
máromi kerületi bíróságnál kártérítési 
pert indított. Az előterjesztett védeke
zés szerint a balesetet nem a sofőr okoz
ta, aki állítólag nem látta a téglával

megrakott szekér után haladó fiút. Fel
lebbezés folytán az ügy a pozsonyi fel
sőbíróság elé került, amely a károsult 
kérelmére helyszíni bírói és szakértői 
szemlét rendelt el. A felső bíróság kép
viseletében Skicsák Antal táblabiró, bí
rósági főtanácsos száll ki a helyszínre, 
hogy a baleset igazi okát megállapítsa. 
Vele érkezik a bírósági közlekedési szakér
tő is.

A felső bíróság kötelezte a várost ar
ra, hogy a helyszíni szemle napján bo
csássa a bíróság rendelkezésére az ön
tözőautót, valamint egy táglákkal meg
rakott parasztszekeret, mert rekonstru
álni kell az egész helyzetet, amelyről 
annak idején a csondörség fényképfel
vételt is készített.

Halálos autóelgázolás.
Pénteken este a Bát felé vezető or

szágúton súlyos szerencsétlenség történt, 
amelynek halálos áldozata van. Egy léva 
felé haladó teherautó, amelyet Chmelo- 
vits Lajos sofőr vezetett elgázolta a sze
kere mellett haladó Stipka Pál fuvaros 
kelecsényi lakost. Az áldozatot az arra 
gyakorlatozó katonák találták meg és 
hozták he Lévára, azonban útközben 
meghalt az elszenvedett súlyos sérülé
sek következtében. A csendőrség azon

nal nyomozást indított a baleset rész
leteinek megállapítása érdekében és a 
kihallgatott tanuk vallomása, a hely
színi szemle alapján jelentést tett a lévai 
járásbíróságnak, ahova időközben Chme- 
lovicsot is beszállították. A gyanúsított 
beismerte a terhére rótt cselekményt és 
azzal védekezik, hogy lámpái rosszul ég
tek nem látta az ut közepén világítás 
nélkül előtte haladó szekeret és mellette 
gyalogló fuvarost.
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Mi volt kedden?
Kedden február másodikán gyertya

szentelő boldogasszony ünnepét a nap
tárak nem jelölték piros betűvel. A 
helybeli kereskedők és iparosok egy ré
sze azonban régi szokáshoz híven, sőt 
a kereskedelmi grémiumban létesült 
megállapodás szerint délután csukva 
tartották üzleteiket. Ugyanilyen határo
zata van az ipartársulatnak is. Sajnos a 
helybeli iparos és kereskedő társadalom 
ez esetben sem tudott egységesen eljár
ni és a megállapodás megszegésével a 
kereskedők egymást okolják. Úgy vél
jük azok jártak jól, akik nem nyitottak 
ki, legalább megtakarították a fűtést és 
a világítást, ez pedig tiszta haszon.

Hamvazó szerda.
A farsang végére érkeztünk. Vége a 

báloknak, táncdélutánoknak. A ham
vazó szerda nem az a szigorú határkő 
többé, mint valamikor, de vesztett je
lentőségéből, szépségéből, gondtalansá
gából n farsang is. Ha végig szemléljük 
a farsangi naptárt, visszafelé lapozunk 
benne és tanulságokat vonunk le* ak
kor arra a megállapításra kell jutnunk, 
hogy az idei farsang rövid volt, de an
nál intenzivebb a rendezések számát il
letőleg. Volt néhány sikerült bál, a tea
délutánok pedig mind telt házat hoz
tak a rendezőknek.

A lévai bálokról általában hosszabb 
cikk keretében következő számunkban 
számolunk be.

— Különös csalás. Nem mindenna
pi csalási ügyből kifolyólag vette őrizel* 
be a csendórség Balogh János csatai 
lakost, akit azzal vádolnak, hogy egy 
földműves közvetítésével két kehet lovai 
adott cl egy jóhiszemű gazdának.

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

O rient mozgó: Anny Ondra, W olf Al- 
bach Retty, Hans Richter főszereplésé
vel NAGYTAKARÍTÁS énekes vígjá
ték újdonság. Rendező: Kari Lamacs. 
V asárnap d. u. közkívánatra az L-sŐ 
magyarul beszélő kalandor film : RE
PÜLŐ ARANY.
Apolló m ozgó: Az egyik legnagyobb 
sikerű filmje a híres Benjamino Gigli 
tenorista főszereplésével: AVE MARIA 
Megrendítő drámai lefolyású nagyfilm, 
mesteri rendezéssel feledhetetlen ének
számokkal. Közreműködnek a kölni 
dóm fiúénekkara és a római állami ope
ra nagy kórusa és orchestere. További 
szereplők: Nagy Katő, Paul Henckels, 
Héráid Paulsen, Érne Berger. Vasárnap 
d. u. közkívánatra EMBEREK FEHÉR
BEN c. nagy amerikai film az orvosok 
áldozatos embermentő munkáját mutat
ja be.

Hétfő , kedd.
Apolló mozgó: Élvezetes, szenzációs, 
izgalmas cirkuszdráma: NAGY KETREC,
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Rendet a lévai tejpiacon.
A tejkereskedök:

A J.M.K.T. előadása.
A lévai lejellátás kérdése nem isme

retlen probléma a fogyasztó közönség 
elótt, annál kevésbé foglalkoztatja az 
illetékes tényezóket. Az eddigi ellenör- 
zés elégtelen és a tejpiac rendezetlensé
ge folytán aligha tökéletesíthetó. Ezzel 
az általános érdekű kérdéssel foglalkoz
ni kívánunk, hogy rámutassunk a szer
vezetlenségre, ennek okaira és súlyos 
következményeire. Megfelelő anyagot kí
vánunk szolgáltatni azoknak, akiknek 
ezen kérdés megoldása törvényes köte
lességük.

Kik szállítanak tejet ?
Lévának tejjel való ellátását három 

csoport végzi. Az egyik a nagytermelők 
csoportja, a lévai és a környékbeli gaz
daságok, a másik csoport a hivatásos 
tejkereskedők, a harmadik pedig az ú. 
n. tejes asszonyok, akik vagy maguk a 
kistermelők, vagy pedig azok, akik a 
városban és vidéken összevásárolt tejet 
közvetítik a fogyasztóhoz. A kora reg
geli órákban a várost ellepik a vidéki 
tejeskocsik, amelyek a környékbeli gaz
daságokból házhoz szállítják a tejet, az 
egyes kereskedőknek adnak át bizonyos 
mennyiséget és nagy tömegben láthatók 
a piacon és uccákon a tejesasszonyok, 
akik kis mennyiségben árusítanak ugyan, 
de nagy számukra való tekintettel a he
lyi tejellátás felét tartják kezükben.

A környékbeli gazdaságok 
közül a kővetkezőket említjük meg: 
Oroszkai cukorgyár Génye, Freyer Mór 
Varsány, Simkó Károly Lászlóműve, Tau- 
binger Árpád Kereskény, Hirschberger, 
Horák Magyarad, Drdo§ Kiskér. Pischl 
FelsŐzsember, Brestyenszky Alajos, Neu- 
feld-Schoeller Dobogó, Schoeller Garam- 
lők, Berger Ernő KistŐre, Feiner Ferdi- 
nand Nagytőre, Csibra Jánosné Garam- 
ujfalu, Csánki Aladár Berekpuszta, Foj- 
tík Derzsenye. a lévaiak közűi Szilárd 
Henrik, Weisz és Gertler, Jozefcsek örö
kösök, Udvardy, főként tejtermékeket 
szállít Lévára VC’ertheimer és Nágel gaz
dasága Lontóról. A felsorolt nevek közül 
ma már egyesek nem foglalkoznak tej- 
szállítással, minthogy annak rentabilitása 
egészen minimálissá vált.

A környékbeli gazdaságoknak megvan 
a maguk fogyasztókőzőnsége, akik már 
évek hosszú sora óta vásárolnak tőlük, 
mert bizonyára meg vannak elégedve a 
szállított tej minőségével. A lévai tejel
látásnak ezen tényezői könnyen ellen
őrizhetők és velük szemben a hatóság, 
úgy a városi tisztiorvos, mint az orszá
gos hivatal megtelelő ellenőrzést alkal
maz is.

A  napokban sétálgatás közben 
feltűnt, hogy több ház kapuján a 
belvárosban is ilyen feliratú tábla 
olvasható: „A  kutya harap!", 
„Vigyázat harapós kutya!** stb. 
Nem mondhatjuk, hogy Léván 
nincs elegendő kutya, de hogy ép* 
pen a belvárosban ennyi sok volna 
a harapós kutya, ez igen gyanús* 
nak látszott. Tudván azt, hogy a 
város ezen a részén, szoba kutyu* 
sok az uralkodók, ezek pedig el
kényeztetett jó módjukban még ar* 
ra is lusták, hogy ugassanak, nem 
hog>r harapnának. Nem voltunk rés* 
tek egy kissé közelebbről utánna 
nézni, mi rejlik a feltűnő és sok fi*

számuk egyre növekszik, egyre több lé
vai élelmiszer üzletben árusítanak tejet, 
amelynek nagyrésze a fentebb megne
vezett környékbeli gazdaságokból kerül 
a kereskedésbe. Azok a kereskedők, 
akik tejelárusitással foglalkoznak, vagy 
foglalkoztak a következők : Szvetlánszky 
Kempfher, Benes tejcsarnok, Rosenfeld, 
Csákányi, özv. Grapka Józsefné, Szé
kely Lipót tejcsarnok, Král, Neumann, 
Breznay, Grapka Mihály, Singer I. stb. 
Az üzletekben elárusított tej ellenőrzé
se sem ütközik különösebb nehézségek
be és ha a hatóságok esetleg a köze
gészségügyi előírások megszegését állapít
ják meg, a felelős személy megbünteté
se mindig bekövetkezik. Nincs ismeret
len tettes, minden kereskedő szavatol 
az elárusított tejek tisztaságáért és való
ságáért. Annál nagyobb baj van azon
ban a harmadik csoporttal és ezek:

A tejesasszonyok.
A szélrózsa minden irányából, gyalog, 

kocsin vasúton, autóbuszon, sőt nem 
sokára talán már repülőgépen is a te- 
jesnénikék hadserege árasztja el Lévát 
minden reggel. De van magában a vá
rosban is elég asszony, akik összevásá
rolják és házhoz szállítják a tejet. 10, 
20, 30 litert szednek össze, viszik a piac
ra, vagy kilincselnek vele. Ennek a tej
nek a minőségét ellenőrizni úgyszólván 
lehetetlenség és köztudomású, hogy az 
ilyen „szállítóknál*4, vagy „termelőknél*4 
foganatosított vizsgálatok gyakran járnak 
pozitív eredménnyel. Vagy a kanna pisz
kos, vagy a tej maga egészségtelen, gyak
ran vizezett, nem is beszélve arról, hogy 
az igy árusított tej kezelése és kimérése 
semmiféle kapcsolatban nincs a hygié- 
niával. Azzal, hogy a rendőrség olykor 
olykor elkoboz és kiönt néhány liter 
tejet, a kérdés még távolról sincs elin
tézve, hiszen Lévára naponta több ezer 
liter kétes származású és értékű tej ér
kezik !

*
A tej ma egyre fontosabb és elter

jedtebb élelmiszer, úgyszólván minden 
házban naponta különféle felhasználás
ban asztalra kerül. A helyzet Léván az, 
hogy a gyanús, nem ellenőrizhető tej 
főként azon néprétegek által van fo
gyasztva, amelyeknek a leginkább volna 
szüksége egészséges, báktériummentes, 
megfelelő zsírtartalmú tejre : a munkás 
osztályt értjük itt elsősorban, akik a 
szükségletüket rendszerint tejes néniktől, 
gyakran „kézalatt*4 „olcsón44 vásárolják.

(Folyt, köv.)

gyelmcztctő táblácska mögött és 
visszafordulóba benyitottunk egy*két 
házhoz. A z eredmény: a legtöbb 
helyen nincs is kutya, más helyen 
van ugyan kuty a, de az olyan szc* 
líd, mint a bárány mert, vagy ba* 
rátságos farkcsóválással fogadott, 
vagy nyugodtan heverészett tovább 
a megszokott helyén és mégcsak 
arra sem tartott érdemesnek, hogy 
felpillantson A  kapura pedig ki 
van irva: „A  kutya harap!*1. De 
hol van itt a trükk, vagy mint 
mondani szokták, a kutya eltemet* 
ve ? Miért éppen erre a kapura van 
a figyelmeztető kiirva, miért nem 
máshol adják az emberek tudtára

A  J .M .K .T . ismeretterjesztő cik* 
lusában szerdán este Brogyányi 
Kálmán: A  giccs fejlődéséről és 
szerepéről tartott érdekes, értékes és 
feszült figyelemmel hallgatott előa* 
dást. Brogyányi miután röviden is* 
mertette a giccs fogalmát, áttért a 
a különböző művészeti irányok is* 
mertetésére, azoknak szociológiájára, 
majd a modern tárgyiassági irányt 
magyarázta meg a hallgatóságnak. 
Kirívó, éles példákat hozott tel a 
nagymértékben elterjedt giccs illuszí* 
rálasára. Giccs mindaz —- mondotta 
Brogyányi — ami hazug, hamis, 
igaztalan, abnormis, nemcsak tártál* 
milag, de alaki formai szempontból 
is. Különsen nagy érdeklődéssel 
hallgatták előadásának azon részét 
a jelen lévő hölgyek, amelyben a 
lakásban gyakran előforduló giccsc*

ezt a gyönge figyelmeztetést, hogy 
vannak harapós kutyák is. Tudó* 
másunk szerint van a városnak né* 
hány hirdetőtáblája talán inkább ott 
lehetne figyelmeztetni a közönséget, 
hogy vannak harapós kutyák, eset* 
lég hozzá lehetne tenni, hogy van* 
nak veszett kutyák is, azok is ha* 
rapnak és hogy harapásuk életve* 
szélyes néha, azonban haszon, mert 
fájdalomdijat lehet kicsikarni a ku* 
tya gazdájától, esetleg más kölísé* 
gén lehet üdülni néhány hétig a 
szanatóriumba stb. N o miért? Ez 
a kérdés foglalkoztatott addig, amig 
városunk egyik polgárának háza 
elé nem értem. Ott is kint a tábla: 
„A  kutya harap!** A  hirtelen im* 
presszió működésbe hozta asszociá* 
Ciós képességeimet is szempillantás 
alatt tisztában voltam a nehéz hely* 
zettel. Íme a kolduskérdés legegy* 
szerűbb megoldása!? Igen ám, de 
ez nem mindenütt alkalmazható. Mit 
csináljanak pl. a kereskedők? ö k  
nem tehetik ki az üzlet ajtójukra a 
a táblácskát ,,A  kutya harap!, mert 
most sem sok a kunsaftjuk, de 
akkor meg igazán kutya se menne 
be hozzájuk. Tehát ez a megoldás 
nagyon egyoldalú. Pedig a sok 
lévai harapós kutya háta mögött 
nem rejtőzik más, mint a koldus* 
kérdés egyszerű rendezése.

N á t h a l á z  - járvány
mindig a kevésbé ed
zett organizmuszt 
szemeli ki. EdzUk 
ezért éllandóan tes
tünket masszállás- 
sal. A náthaiézat el

hárítjuk

A L P A
sósborszesszel. A száj, orr- 
üregek és lélegző szerveze
tek rendszeres desinfikáiásá- 
val ellenállunk a járványnak. 
Qulgulázzunk és öblítsük ki 
szájunkat meghigitott Alpá- 
val. A nem hígított Alpának 
belélegzése üdvözítő hatás
sal van Desínfikáljunk Alpa 
szétszórásával a lakott helyi- jm  

segekben. H
Tanakodjunk az orvosunkkall f f

ket mutatta be. A  Léván igen rit
ka értékes művészeti előadást hosz* 
szán tartó tapssal jutalmazta a kö* 
zönség

Dr. Jócsik Lajos a második elő* 
adó akadályoztatása miatt nem jc* 
lenhetetí meg és előadását: A  di* 
ettantismus szociológiájáról Szudy 
Nándor ref. s. lelkész olvasta fel. 
Jócsik értekezésében világos látás
sal, de meglehetős éles kritikával 
tárgyalja a dilettantizmus, a kontár* 
ság történeti fejlődését a csehszlo* 
vákiai magyarság esetében. Megái* 
lapítja azt, hogy a változott viszo* 
nyok folytán a régi munkahelyeik* 
tői eltéritett emberek az uj, válto
zott életkörülményeikkel hozták ma* 
gukkal a dilettantizmust, amely át* 
meneti állapot még egyre tart és 
nehezen következik be a tisztulási 
folyamat. A  dilettantizmus szoros 
összefüggésben van a szociális vi* 
szonyokkal és amig a szociális 
helyzet nem javul meg teljesen ad
dig nem lehet remélni a dilettantiz* 
mus napjának lealkonyodását sem.

1—) Műfogak, fogtömések, arany, 
platina és „Wipla** (acél) hídmunkák tar
tós és szcp kivitelben, jótállás cs szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9. 
szám.

Ahogyan én látom. . .
a lévai Iparos Olvasókör saját 
szervezetében megvalósítja a jel* 
szó t• helyet az ifjúságnak! A lé* 
vai iparos és kereskedő társada
lom fiatal gárdáját kívánja bele* 
vonni az átszervezett választmány* 
ba. Helyesen cselekszik ez a nagy* 
múltú és még nagy feladatok el* 
végzésére hivatott testület, amikor 
helyet ad a fiataloknak, mert vér* 
szegénnyé, ernyedővé válik az az 
egyesület, ahol nincsen utánpótlás. 
Sajnos Léván az egyesületek azt 
az igazságot nem nagyon rés* 
pektálják. Nem kívánunk harcba 
szállá ni az idősebb generációval, 
elismerjük az egyes kipróbált ve* 
zetök érdemeit és kvalitásait, de 
tény, hogy itt is vannak „állás* 
halmozók,** akik minden második 
egyesületben vezetőségi funkciót 
töltenek be, természetesen nem 
mindenütt maradéktalanul és ki* 
fogásta/anul, mert hiszen ez fizi* 
kai lehetetlenség. Minden egyesü* 
leinek kötelessége a régi kipróbált 
erők mellett vezetéshez juttatni a 
fiatalokat is, azokat megszerezni 
és beszervezni, hogy megfelelő 
számú és mennyiségű emberünk 
legyen, akiknek van tapasztalatuk 
az egy esüteti életben és igy meg* 
szerzik a közéleti szerepléshez 
szükséges rutint, kvalitásokat, ér* 
zéket. A z  egyesületekben végzett 
munka nem elfecsérelt idő, meri 
egyben előkészítés, nevelés a köz* 
életre. Tény, hogy nincsen kellé 
számú emberünk, aki képes volna 
arra, hogy vezető szerepet töltsön 
be városunk közéletébe. Ez neve* 
lés kérdése és feltétele az, hogy 
engedjük érvénvesülni a fiatalokat
is OKULÁR.

„A kutya harap!"
A kolduskérdés egyszerű megoldása.
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Utolsó alkalom! . . .

F E H É R  H É T
még a régiolcsó árakon.

kelengye árúházában.
Siessen anyg a készlet
mert átlag 2 ( f 0-aldrágább az áru.

A z Újtelep panaszai.

Csokonai.
Gazdag, uj magyar lélekkel érkezett meg Csokonai 
Nálánál nem volt senki gazdagabb akkor a magyar földön, 
Gyalogolt, koplalt, Lilláért sírt és cpedt a lelke 
És elkerülte öt a földön minden életöröm.

Hasztalan vágyott el innét idegenbe a lelke,
I Iogy lerázhassa magáról ezt a nyűgös magyar sorsot — 
Megfogott bús társtalan magyar lélek volt a lelke , 
Magányos éjjeken elhagyatva kitudja mennyit sírhatott!

Neki csak koplalni, sírni volt szabad Lilláért, mint 
Annyian előtte utánna az örök magvar éjszakában ;
A nyomor megölte, zihált a melle, fiatalon
Kellett meghalnia ebben a közömbös magyar éjszakában.

S A S S  JÁ N O S .

Elismerjük, hogy a város már évek 
óta nagy anyagi nehézségekkel küzd, 
azonban az objektív szemlélő mégsem 
térhet jóváhagyólag napirendre az Újtelep 
közviszonyai felett. Eltekintve a rend' 
szertelen beépítésről — díszes házak, 
üres telkek, szánalmas viskók és félig 
kész házak szomorú tarkaságát latjuk itt
— a közvilágítás, a térdig érő sárral bű' 
ritott utak, a csatornákban álldogáló vizek, 
járhatatlan járdák ékes bizonyilékai annak, 
hogy ez a városrész, udvariasan kifejezve
— el van hanyagolva.

Átokfalva.
Aki télen vagy nyáron, éjjel vagy nap

pal, gyalog vagy autón bejárta egyszer az 
Újtelepet nem csodálkozhatik azon, ha 
ezt a városrészt a lakosság elkeseredett' 
ségc és akasztófa humora »Atokfalvának« 
nevezte el. Mindjárt az Újtelep elején 
hatalmas nyitott csatorna fogadja az cm* 
bért, amely nyáron leírhatatlan bűzt áraszt. 
Az első és a második ucca némi rende* 
zettsege mellett a városrész többi uccái' 
nak útteste nyáron részben, télen pedig 
teljesen járhatatlan. A  gyalogjárdákon 
bukkanok, kisebb árkok veszélyeztetik a 
közlekedést. A gyalogjárdák szélén el' 
húzódó árkok rendszerint tele vannak 
vízzel, azonkívül itt'Ott kisebb'nagyobb 
pocsolyák diszlcnek.

Nincs vevő.
Az Újtelep arról ismert, hogy az ott 

épült házak, kivéve talán az első két uc* 
cát eladhatatlanok. Senki sem akar, senki 
sem vágyódik az Újtelepen háztulajdonos 
lenni és természetesen nagy nehézségekbe 
ütközik az üres lakások bérbeadása is. 
Hozzávetőleges becslések szerint az U j' 
telepi telektulajdonosok közel hatmillió 
K c 't invesztáltak építkezésekbe és igy a 
városnak is kötelessége lett volna meg' 
felelő mértékben a beruházásokat eszkö' 
zölni, főként az utakat rendbehozni és a 
járdák létesítését elősegíteni. Érdekesek 
az újtelepi házakra kitűzött árverések is, 
mert vevőként majdnem kizárólag csak 
az érdekelt bankok jelentkeznek, igy pl. 
a Hypotecná Bankának 'több mint 20 
háza van az Újtelepen.

A csatornázás kérdése.
Az Újtelepnek egyik legégetőbb kér

dése a csatornázás s az eső és hulladék 
víz levezetése. A  probléma műszakilag 
nehezen oldható meg, noha a Perec alsó 
folyása közel fekszik a csatornák egy 
része az ördögárokba nyer elvezetést. A 
kérdést véleményünk szerint emésztő ku* 
lakkal lehetne megoldani, főleg ami az

Újtelep bejáratánál éktelenkedő, nyáron 
fertőző hatású nyílt csatornát illeti A 
csatornázás nehézségei folytán lehetetlen 
pl. az Újtelepen emeletes házat építeni 
és a most pályázatra ki rt 10 kislakás is 
földszintes lesz.

Uj közlekedő utak.
Az Újtelep csak a Ladányi és a Mán* 

gorló uccán keresztül közelíthető meg. 
Sürgős szükség van már tűzrendészeti 
okokból is a Magtár'köz kiszélesítésére, 
az Agrasol épületénél húzódó keskeny 
és elhanyagolt ucca'uccika megnyitására, 
így lehetővé volna téve a közlekedés a 
László uccán keresztül is. Az clső( Jókai) 
ucca meghosszabbítása volna a Belcsák 
Béla sor, amely a jövőben a város egyik 
főútvonalát fogja képezni, amely a vas' 
úttól egészen a Kákáig vezethetne. A 
Belcsák sort sétánnyá kell kiépíteni, mert 
ez egyike a legforgalmasabb összekötő 
utaknak a Káka és általában a szellők 
felé.

Van-e remény?
Felmerül a kérdés: remélhető'e az 

évek óta tartó elhanyagolt állapot meg' 
szüntetése ? Véleményünk szerint igen ? 
He a város tervszerűen programmjába 
veszi az Újtelep rendbehozását, megfe* 
lelő összegeket vesz fel minden évben a 
költségvetésbe és azokat tényleg ott is 
használja fel, akkor fokozatosan meg' 
szűnnek a panaszok és az Újtelep lakói 
közel 2000 ember, nem fogják többé 
átoknak tekinteni, ha az Újtelepen kell 
lakniok. A városépítés összefügg a vá' 
ros szépítéssel és rendezéssel. Az Újte
lep kérdése nem megoldhatatlan, rend' 
szeres városgondozással, tervszerű mun' 
kával a város megértő áldozatkészségé
vel megoldható. Ezt a megoldást bűn 
volna évrol'évrc halasztani, vagy pláne 
vállvonegatással napirendre térni a bajok 
felett, amint ez eddig gyakran történt.

NŐI
DIVATSZALONOMAT

Turay vendéglő mellett újból

M E G N Y I T O M  

Olcsó, pontos munka 11

Knapp Janka, Felesemé

__ h í r e k __
— Áthelyezés. Machovic Józsefet, az 

adóigazgatóság tisztviselőjét, az Oricnt 
mozgó pénztárnokát, a pozsonyi vezér' 
pénzügyigazgatóság gazdasági osztályához 
helyezték át. A közismert, szimpatikus 
tisztviselő ez utón mond búcsút összes 
lévai ismerőseinek.

— Előléptetés. Berczclly Miklóst, a 
járásbíróság tisztviselőjét, felettes hatósága 
irodafőtisztté nevezte ki.

— Uj ügyvéd. Dr. Korpás László 
ügyvédi irodáját Léván, Hurbán (Deák 
Ferenc) utca 19. szám alatt — a régi 
biróság mellett — szülei házában meg
nyitotta.

— Gránát a rajzteremben. A  lévai 
Tanítóképző intézet rajztermében évek 
óta modellként használtak a tanítványok 
egy háborús gránátot. Az elmúlt hét ÍO' 
lyamán Kozák professor közelebbről meg' 
vizsgálta a gránátot s úgy találta, hogy 
az még nem volt kilőve. Pontos meg' 
állapításra a kaszárnyába küldte, ahol 
szakértők megállapították, hogy tényleg az 
egy cl nem használt gránát. Kozák pro' 
fesszor elővigyázatos óvatossága esetle
ges súlyos szerencsétlenségtől mentette 
meg a tanítóképző intézet növendékeit.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
É D E R  K Á L M Á N  k o n c e s s io - 
n é lt v il la n y - és  v lzv e z e té k s z e -  
relö v á lla la ta  ju tá n y o s á n  ké 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

— Népszerű, ismeretterjesztő ingye
nes előadás. A J.M.K.T. előadás soro
zatában szerdán 10-én este 8 órai kez
dettel Ivánfy Géza: A magyar könyvek
ről és könyvtárakról, Borsody István: 
A szlovenszkói ifjúságról tart előadást.

— Chewra-Kadischa és az Aggok- 
menháza egyesület Levicén 1937. febr. 
18-án csütörtökön délután 4 órakor 
tarja évi rendes közgyűlését. A válasz
tási közgyűlés vasárnap délután 4 óra
kor lesz megtartva.

NYILTTÉR*

ÉRTESÍTÉS!

Ezennel tisztelettel értesítjük a n. é. 
vevőkőzőnséget arról, hogy volt alkal
mazottunk Rock Béla úr cégünk szolgá
latából el lett bocsájtva, miért is ne
vezett nem jogosult többé cégünk ré
szére inkasszálni.

Singar Sewing Mackina Company 

Nové-Zámkyi fiókja.

* E rovatban közeliekért nem vállal a szar' 
kesztőség felelőséget.

— Szerencsés autókarambol. Bard'
nyai Károly felsőváradi gazdálkodó autó' 
javai Lévára hajtott. Felsöszccscnél több 
gabonával megrakott szekér haladt előtte. 
Baranyai jó előre dudált, hogy a széké* 
rekcí megelőzhesse, azonban a síkos utón 
az alaposan megtethelt szekerek igen 
lassan tudtak csak felrehuzatni úgy, hogy 
Baranyainak nem volt megfelelő helye a 
kitérésre, de már a svungban levő autót 
sem tudta a síkos utón lefékezni, az 
összeütközés elkerülhetetlennek látszott, 
amikor Baranyai a volánt hirtelen eltör' 
ditotta. Erre a kocsi a levegőben kétszer 
megfordult és a szántóföldekre zuhant. 
Az ijedtségen kívül a bentülőknek na* 
gyobb baja nem történt.

— A városi magyar közkönyvtár 
forgalma évről-évre emelkedik. 1936. 
évben a könyvtárnak 228 tagja volt az 
előző évi 207-tel szemben. A tagok 85 
(91) könyvkiadási napon 9770 (8772) 
művet kölcsönöztek 10763 (9285) kö
tetben. A könyvtár állománya 1936 év 
végén 10.210 kötetet tett ki.

— A lévai villamos hálózat hossza 
a legújabb adatok szerint 28 kilométer 
800 méter. Az ezen a távolságon kife- 
szítetett rézdrótok súlya pedig 16.380 kg.

— A lévai határban az 1936. év
ben búzával 1982, rozszsal 610, árpá
val 140 hold terület volt bevetve.

(—) A náthalázat nem lehet lebe
csülni ! Ha valaki igyekszik általesni, 
vagy mellőzéssel büntetni, rosszul jár. 
A legjobban csináljuk, ha meggátoljuk 
látogatását. Szabályszerű bedörzsőlés és 
a szájnak való öblítése Alpa sósbor- 
szesszel erősiti a testet és egyúttal de- 
sinfikál. Ez által a legjobban elhárítjuk 
a náthalázat. Kérdezzük meg az orvo
sunkat.

Hirdessen a „Lévai Újságé •bán

V IR T U Q S

Ke 895 —
de mégis TELEFUNKEN

SZÉKELY RÁDIÓ
L E V I C E .
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Póstáshiány.
Ritkán váltott ki cg\ kis hir olyan 

érdeklődést, mint a legutóbbi 
inunkban azon tudósításunk, hogy 
Léván kcvt's a leveIhordo. A z  egy* 
re növekvő forgalmon kivül terme* 
szetesen a város területének roha* 
mos fejlődése az, amelyre a hely* 
beli postahivatalnak tekintettel kell 
lenni és fel kell hívni a felettes 
hatóságok figyelmét is. A  postások 
agyon vannak halmozva munkával 
rendszerint csak a késő déli Órák
ban végzik el a kihordást és már* 
is be kell menniök az elosztóba. 
Ezzel függ össze a vasárnapi le*

Keresztrejtvény
pályázatunk 10. számú rejtvényének he
lyes megfejtői körül Holzmann Ernő 
divatárúháza ajándékát egy selyem nyak
kendőt Halász Lajos, Rőth 1. és fiai 
vaskereskedés ajándékát háztartási cik
ket Akossy Arpádné nyerte meg.

A keresztrejtvény pályázatunkon 54-en 
vettek részt, kik összesen 234 megfejtést 
küldtek he. Természetesen igen sokan 
voltak olyanok, akik csak egy-két meg
fejtést küldtek he. A helyesen megfej
tők közül 23-án nyertek dijat. A baj
noki versenyen csak 11-en vesznek részt, 
mint olyanok akik mind a 10 rejtvény 
megfejtését beküldték. Ezek a kővetke
zők : Akucs Erzsébet, Ákossy Arpádné, 
Feiner Norbert, Halász Lajos, Horváth 
Csica, Kersnyák Ernő, Kosa Júlia, Mé
száros Gizi, Pusztai Mária, Schimkó Éva, 
Weisz Juci, Wilcsek Erzsébet. A bajno
ki verseny sorsolásának eredményét a 
legközelebbi számunkban közöljük.

— Életével fizetett a vigyázatlan
ságáért. Megdöbbentően végzetes bale- 
sét érte a befagyott Garam jegén Ko
vács Ferencz oroszkai munkást. Kovács 
átkelés közben megcsúszott a jégen és 
oly szerencsétlenül esett el, hogy súlyos 
agyrázkódást és koponyatörést szenve
dett. A halállal vivődött, amikor a lé
vai kórházba szállították.

— Eszperantó a tudományos fo
lyóiratba. A braziljai földrajzi társaság 
Rio de Jeneiróban a társaság közlönyé
ben minden egyes rovathoz eszperantó 
nyelven ad magyarázatot. A közlöny 
így olvashatóvá válik olyan szakértők
nek is, akik nem értik a poitugál nyel
vet, de megtanulták a könnyű eszpe
rantót.

A nyugdíjasokat kizárják a köz
ségi szolgálatból is. A belügyminiszté
rium körlevelet intézett az összes hatosa* 
gokhoz, melyben közli, hogy a minisz* 
tertanács az állami nyugdíjasoknak az 
állami igazgatásban, állami vállalatoknál 
vagy állami alapoknál való foglalkoztatási 
tilalmat a nem állami nyugdíjasokul is 
kiterjeszti és ezért a jövőben itt sem al* 
kalmazhatók. — Hasonló tilalom kiadá* 
sát az önkormányzati testületeknek is ajánl* 
ják. — Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
a jövőben nyugdíjast vagy egyéb ellátási 
illetményt élvező személyt sem az önkor
mányzati testületek nem alkalmazhatnak 
meg szerződéses viszonyban sem.

— Le akarta kaszálni a jegyző fe
jét. Török János csatai lakos egy éles 
kaszával felfegyverkezve rohant a köz
ségházára és hangosan kiabálta, hogy 
lenyiszálja a jegyző fejét, mert az adó
kivetésekkel tönkre teszi az embereket. 
A falusiaknak csak nagy ügyel bajjal 
sikerült a dühöngő embert megfékezni 
és tőle a kaszát elvenni. Az orvosi

véikiadás mcg>7.ün!etéí-e is, mert 
gyakran jut egy*egv postaaltisztre 
vasárnap, illetve ünnepnapi szolga* 
lat. Főkent a belvárosi körzetnek 
vannak panaszai, uiiol a napi posta 
mielőbbi beérkezése gyakran fontos 
üzleti, vagy hivatalos érdek.

Felkérjük a hraíislavai postaigaz* 
gatóságot. ahova lapunk ezen szá* 
mai bekiildjiik, hogy gondoskodjék 
a munkával agyonhalmozoff lévai 
postások számának megfelelő és 
mielőbbi emeléséről. Hálásak le* 
szülik érte.

vizsgálat megállapította, hogy Török 
megőrült. Ápolásra Pozsonyba szállí
tották.

— Nem a dohány nem fogy, ha
nem tuldrága a dohánynem ü. A do*
hanyjövedek kimutatása szerint Cseh
szlovákiában a múlt év első 8 hónapja* 
bán 10 millió koronával kevesebb do* 
hányt szivtak el az emberek, mint 1935* 
hen ugyanannyi idő alatt, n iker is a fo* 
gyasztó 758 milliót, lű36-ban 748 mii* 
liót tett ki. Ez nem azt jelenti, hogy az 
emberek kevesebbet szívnak, hanem azt, 
hogy rosszabbminóségü olcsóbb dohányt 
festőinek cl, mert a dohánynemű a vi* 
szonvokhoz mérten igen drága.

— A magyar ipar nagy stadionja a 
Budapesti nemzetköi vásáron épül tel 
Az 1937. évi vásár ismét a Városliget
ben kerül megrendezésre. A vásár uj 
alaprajza már elkészült és pedig rend
kívül ötletesen áz olimpiászra emlékez
tető stadionszerü megoldással. Fokozot
tabb jelentőséget fognak kapni az idei 
vásár felépítésénél a fa mellett a vas. 
konstrukciók is, mert az azokkal foly
tatott kísérletek az előző vásáron már 
kitünően beváltak.

— A Lévai Kaszinó közgyűlése. A
Lévai Kaszinó évi rendes közgyűlését 
vasárnap d. u. tartotta dr. Kmoskó Béla 
elnökletével. Az elnöki megnyitó beszéd 
után Schubert Tódor igazgató terjesztette 
be jelentését az egyesület elmúlt évi mű* 
ködésérol, melynek során kegyclctes sza
vakkal parentálta el a Kaszinó halottjait: 
Knapp Gézát, dr. Tóth Sándort, választ* 
mányi tagokat. Emléküket a közgyűlés 
jegyzőkönyvében örökítette meg. Ezután 
Pckarik Vilmos terjesztette be az elmúlt 
évi zárszámadást és a jövő évi költség* 
vetést, amit a közgyülás egyhangúan el* 
fogadott és a tisztikarnak a szokásos fel* 
mentvényt megszavazta. Végül a válasz* 
tást ejtette meg a közgyűlés. A  választás 
egyhangú volt. Elnök dr. Kmoskó Béla, 
igazgató Schubert Tódor, aligazgató dr. 
Simek István, jegyző Boros Béla, pénz* 
táros Pekarik Vilmos, könyvtáros Dóka 
Sándor, gondnok Kleiszncr P.il, ügyész 
dr. Huberth Pál. Majd a választmány és 
a bizottságok tagjait választották meg.

— Miért nem  adja fel utipogyászát ? 
Hiszen sok pogyasz sok gondot okoz az 
utazásnál. A személykocsikban elhelye
zett kézipogyászát ott felejtheti vag\ azt 
eltulajdoníthatják. Ha pogyászának szállí
tását a vasútra hízza, nem lesz gondja 
az átszállásoknál, a kocsiban több hely 
lesz s ez által utazása fölösleges módon 
nem válik kényelmetlenné. Saját, vala* 
mint utitársainak testi épségét nem teszi 
ki annak a veszélynek, hogv a pogyász* 
szál való kezelésnél ö n  vagy utitársa 
sérülést szenved. Egynéhány »Kc« árán 
amit a pogyásza szállítására kiad, utazása 
kényelmessé válik, nem kell félnie attól, 
hogy pogyásza elvész, vagy megsérül,
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mert a vasút a pogviszért felelősséget 
vállal. Az utipogyász szállítási illetékei 
igen csekélyek: 50 km. távolságra 20 
kg-ig 3 Ke, 30 kg-ig 4.50 Ke, 100 km. 
távolságra 10 kg. 3. — , 15 kg.-ig 4 50, 
20 kg-ig 6 —, 30 kg*ig 9 Ke, 150 km. 
táv. 10 kg-ig 4.—, 15 kg-ig 6 — Ke, 
20 kg-ig 8 . — , 30 kg-ig 12 Ke. stb.

— Betörés. Fábián Sándor podiu-
zsányi kereskedő üzletében szombaton 
éjjel betörök jártak, akik az oftlévő áru
cikkeket erősen megdézsmálták. Az oko
zott kár több ezer koronát meghalad. A  
csendőrség a tettesek felkutatására meg
indította a nyomozást.

— A kákái gyalogjáró érdekében
Frasch József hegyközségi elnök vezeté
sével gyűlést tartottak az érdekelt tu
lajdonosok vasárnap délelőtt a város
háza tanácstermében. A jelenlevők az 
elnöknek az aszfaltjárda létesítésére és 
a Kákái sor csinosítására vonatkozó ja
vaslatait ill. a költségekhez való hozzá
járulását elvileg egyhangúlag elfogadták 
és a várossal történő, a részletekre vo
natkozó további tárgyalások lefolytatá
sával megbízták Frasch Józsefet a hegy
község elnökét. Ezek után kilátás van 
arra, hogy már a nyáron sétálhatunk a 
Kákákban.

— K atonai lóvásárlások. A  rcmonda 
vásárló bizottság Délszlovcnszkón február 
23. márc. 10. közötti időben hátas lova
kat, 4 éves korig, vásárol a könnyű és 
nehéz tüzérség részére. Figyelmezteti a 
bizottság az eladókat, a lovak patájának 
rendbehozatalára, valamint az összes ira
tok előterjesztésére (nyilvántartási és fe
deztetést levél.) A saját nevelés igazolása 
valamint marhalevél okvetlenül szükséges. 
E vásárlások Csatán márc. 3-én 12 30 
órakor, Léván március 8*án 8 órakor, 
Nagysallóban márc. 8-án 12 órakor a 
vásártéren lesz megtartva.

( —) 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 olcsó 
b á l i  vásárt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több ezer maradék félá
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir
detésünket. Biztosítsa szükségletét idejé
ben, meg lesz lepve, mily kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb báli 
ajándékot.

_ S P O R T _
Asztaitenisz. 

Juventus-Szikra 7 :0 ,
A komáromi legényegylet asztaltenisz 

szakosztályának meghívására a Juvcnlus 
csapata c hó 21-én városközi mérkőzésre 
Komáromba utazik. A csapat az erős 
ellenféllel való találkozás előtt itthon mérte 
össze erejét a Szikra csapatával, amely

felett döntő győzelmet aratott. A  mérkő
zés részletes eredménye: Nyíri-Magyar 
21:19, 21:11. Vigh-Brakó 21:16, 26:24 
Várady-Horváth 21:14, 21:11. Zelczny- 
Csákánvi 21:8, 21:8. Baranya-Furinda 
21:13, 19:21, 21:6. Szumrák-Frtúsz 21:8 
21:K). Váradv, Nyiri-Horvith, Furinda 
páros 21:14, 21:19.

— Jégkorong mérkőzéseket, melyeket 
a déli kerület bajnokságában vasárnapra 
hirdetett a I \F C  és ÉSE-vel a Juven* 
íus, a beállott erős olvadás miatt nem le
hetett megtartani. Igv a déli kerület baj
noka az É S E  lelt, amely a mindkét csa
pattal szemben az első fordulúban győ
zelmet aratott.

— Ism ét Léván lesznek a vivóbaj- 
nokságok mérkőzései. A  C sA F  M LSZ 
Vivószövetség az egyéni bajnokságok 
megrendezésével az LTE-t bizta meg. 
A mérkőzéseket az LTE  április 24 és 
25-én rendezi meg.

— Az LTE futbalszakosztályátol ér
tesülünk, hogy Dunga Imre az ungvári 
M T E  játékosa az LTE*hez t érte átiga* 
zolását.

— Az LTE futbalistái c ! t folya
mán megkezdik a szoba fréni: geket, c 
célból az L TE  vezetősége íáigyalásokaí 
kezdett a Juventussa! és kilátás van arr. , 
hogy azokat a Juvcntus termében tart
hatják meg.

Születés házasság, hálái:

Születés: Homolya István, Matulányi 
Erzsébet: fiú József, Dr. Janovits Lász
ló, Dr. Stranyák Stefánia Józsa : leány 
Adrienna, Mária. Mihál János, Valen- 
tik Julianna: leány Mária, Krencsan 
István, Sáli Pavla: leány Mária, Vi- 
cián Aladár, Puszti Julianna : fiú Lás:- 
ló, Milán. Polák Irén: leány Berta 

Házasság: Polák Nándor, Bory Irén r. 
kath., Korenyovszky József r. kath., 
Gravec Julianna ref.

H alál: özv. Novotny Sándorné szül. 
Iván Teréz 80 éves, özv. Csekey \  i - 
mosné szül. Mácsay Magdolna 76 éves, 
Nagy Péter 22 éves, Mihál Mária 1 
napos, Sedlacek Bogdán 12 napú*. 
Schindler János 46 éves, Kostka Má
ria 54 éves, Kuchar József 8 éves, 
Tornán István 60 éves Kristóf Jó: et 
48 éves, Jancso Lajos 60 éves, Stir^a 
Mihály 53 éves, özv. Teppei vvicn Au- 
rélné szül. Rák Mária 69 éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kultúrálta és • !i# 
kai hetilap, megjelenik minden szeidán. — I V < • 
kesztö: Dr. STRASSKR ELEMÉR’ — IV 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S ERNŐ dipl. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr -• 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyoi u  
Zseliz — Előfizetési dij. egészévre 48* — , fcUvrc 
24’ — , negyedévre 12'— Kő, egyes szám ára ’ :'V 
Három példány megtartása előfizetésnek -. .'mit 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adlufők 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kézirata <> 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat ncn ér
zünk meg és nem adunk vissza. — A  postab eg 
használatát a brarislavai po^fa- és távirdaigag.'fó- 
ság lévai feladóhelvel 109.970. V -1 9 3 4  >̂ m 
alatt engedélyezte.


	06

