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Az adóvégrehajtók 
munkában.

Színészek
erkeztek i évara! E sem ény ez, 
ese in éan yé  kell hogy ‘egyen  
nem .sak  Léva reszere. hanem  
az eg esz  környéknek is. A ma
gyar újságíró es a magyar sz í
nész egy művön fáradoznak a 
nyelv terjesztése , szeretetének  
elm ély ítése, serk en tés a m űve
lésre é s  a m űveltségre. Ez a 
két fontos kulturtényező mindig 
m egértetie egym ást, annál na
gyobb azonban azoknak a sz a 
ma, akik az újságíró és  a szu  
nész m űködését, jelentőségét, 
alkotását, vagy a rosszindulat 
áporaval veszik  körül, objektív 
es jóindulatú ítéletek hely it az 
előítéletek  bunkójavai közeled 
nek feleje. És itt van a közöm 
bösök nagy sereg e  is A ro ssz 
indulat e s  a közöny szírijei kö
zött hányódunk, Te is mi is te s t
vér: nyelvében el a nem zet me- 
mentójat hiaba ordítjuk a szlo- 
venszkói magyar Szaharában!

A munkatársak találkozását 
követő kézfogás, őszinte sz e r e 
tettel erős szorítása egym ás k e
zének , szavak nélkül bár, de 
érthetően, magyarázatra é s  har
sonákra nem szorulóan nyilvá
nítja örömünket, am elyet érk e
zésiek  perceben őrzünk. Egy év  
teL e! azóta, hogy utoljára ta
lálkoztunk V eletek és bevaljuk 
nektek, hogy ism ét szeg én y eb 
bek lettünk, de ism ét tapasztal
tabbak, Ti is mi is. I s ezzel 
kapcsolatban mindjárt m egm ond
juk azt, amit tudnotok kell, ha 
biztosítani akarjátok m egélh etés
ieket, ha valóban el akarjatok 
juttatni a szinkulturat oda, ahová 
a legk evésb é jutott el eddig és  
ahol arra pedig igen nagy szük
ség  lenne. Ez pedig a magyar 
falu!

N e ép ítsetek  csak a városra, 
Lévára! Vonzátok m agatokhoz 
a magyar falut, hívjátok meg 
őket szem ély esen , a környék  
földm űves magyarjait. Ladany, 
S z e c se . Kálna, Ujbars, Salló, 
Zseliz jobbsorsban élő m agyar
jai biztosan eljönnek, csak hívni 
kell őket. Szerezzétek  meg őket 
publikumnak é s  ezzel kibővítet
tétek nem csak a TI, hanem a 
mi kereteinket is Az ásitószek - 
sorok és a kultúra k iterjeszté
sének  speciálisan  szlovenszkói 
magyar feladata egyaránt köte-

I.Ví’utóbbi szám unkban nS/lctc-- 
scn ismertettük azon intczkcőcse* 
kot, am elyek a lévai adóhivatal át
szervezésével vannak kapcsolatban. 
Ezek lényege abban all, hog\ k ü 
lön végrehajtási referensek lettek ki* 
nevezve, akiknek kizárólagos tcla* 
daluk a kivetett adó végrehajtás 
útján foganatosítandó behaitasa. A z  
ii) rendszert kiserietkepen vezettek 
be a lévai adóhivatalnál es annak 
következm ényei már is es/L lhetok . 
K ülönösen L éván leptek intenzív 
m űködésbe a ; adóvégrehajtók es 
olyan helyeken is m egjelentik , ahol 
m ég soha végrehajtó nem  volt. A z 
adófizető polgárok körében terme* 
szetesen nagy riadalm at keltett a 
végrehajtások megszigorítása. I a u 
tósra vehető, hog\ a vegiehaitasok 
száma egyre növekedni fog es azért 
tanácsos időben az adóhátralékokat 
rendezni, vagy legalább is haladé
két, ill részleíti/.etcsi kedvezm ény 
iránti kérvényt beadni, bigyelmcz* 
tétjük lapunk olvasóit, hogy am en w  
m ib e n  oly ingóságot foglalnak le, 
amelv a törvény értelm ében a hi* 
vatas gyakorlásához szükséges és

Mi az a iularemia?
Divatos állatbetegség, mely most ke

gyetlenül pusztít mezei nyulaink között. 
A betegség a Bactérium tularensse-től 
kapta nevét. Az emberre nézve is na
gyon veszélyes, azért óvakodnunk kell 
az olyan állattól, mely ebben a beteg
ségben szenved. Ez a betegség először 
Morvaországban lépett tel és csak ké
sőbb terjedt át Szlovenszkó egyes vidé
keire. Modor környékén erősen megve
tette lábát és felbecsülhetetlen károkat 
okoz á nyúlállományhan. A vizsgálat 
szerint Ausztriából terjedt át hozzánk a 
tularémia. A beteg állatot könnyű meg
ismernünk. A tularémiában szenvedő 
állat roskatag, az embertől nem fél. sőt 
egyenesen feléje tart. Az ilyen állatot 
elégséges csak megérintenünk, ho v mi 
is a betegség hordozóivá váljunk, f ej
fájással és magas fokú lázzal jár. A mo- 
dori cigányok tömegesen logdosták ös:-

iez, kényszerű  erre. A magyar 
falu sokat fejlődött, megérti sz a 
vatok ertelm et e s  szép ség ét és  
m egszerzitek  a világ leghálásabb  
publikumát a mac.yar falunak 
népét, amely m érhetetlenül há
lás és ragaszkodó azokhoz, a- 
kik azt megérdem lik

fö^Lilá.s alól mentesítve van, vag\ 
pedin harm adik szemelv tulajdonát 
kepe * o dolgokat focinak le, kőtele* 
>ek b napon belül az adóhivatalnál 
írásban ellentm ondást benyújtani, 
tan á cso s  m inden esetben pontosan 

feljegyezni azon tárgyakat, amellve* 
két a végrehajtó lefoglalt, v alamint a 
foglalási iepszökönyv szamát.

l’iigv elmezíetjük az adófizetőket, 
hogy a végrehajtóval ne folytassa
nak vitat, mert ez nem vezethet 
eredm envre, közvetlenül az adóhi
vatalhoz kell fordulni, ha valam ilyen 
tévedés, vagy szabálytalanság tör* 
télit. I la esetleg a végrehajtók hi* 
v.:\ik túlbuzgóságukban tovább 
m ennek a kelleténél, ez esetben a 
sertett felnek kellő bizonyítékokról 
keli gondoskodnia. Tanácsos ezért, 
hogy a végrehajtásnál valaki tanú 
legyen jelen. Rem éljük, hogy az 
adóhátralékok behajtása es a végre* 
hajtások foganatosítása törv ényes ke* 
retek között m arad és figyelembe 
fogják venni az adófizetők nehéz 
a in ag i helyzetét, valamint e’gycbb 
m éltányolasra érdem es körülményé*

sze az ilyen állatokat, melyeknek elfo
gyasztása után a betegség rajtuk is ki
tört. A betegség tulajdonképeni hazája 
Amerika, ahol már 1907-ben ismerték 
kórokozó bacillusait. Az olyan embe
reknél ütött ki rendszerint, akik házi 
nyultenyésztéssel foglalkoztak. Óvakod
junk tehát ettől a veszélyes betegségtől, 
amely könnyen a pusztulásunkat is elő
idézheti.

Katonai kiképzésben része
sül a tanulóifjúság.

Machnik nemzetvédelmi miniszter a 
kepviselóhá/ egyik gyűlésen bejelentette, 
hogv a közeljövőben kötelezővé teszik .1 

tanulóifjúság katonai kiképzését. A rcn* 
delet mindkét nembeli fiatalságra vonat* 
ko/ik es a harmincadik életév betöltéséig 
tart. 1 la a kormány s/ükségesnek fogja 
t irtani, ngv ezt a kőtelező katonai kiköp* 
zést .1 későbbi korra is kiterjesztheti. A  
katonai kiképzés erkölcsi, testnevelési cs 
védelmi kíképze-lvl állana.

A magunk részéről, komoly 
és lelk iism eretes munkát k öve
telünk Tőletek és  kritikánk, ha 
szigorú is lesz, minőig el fogja 
ism erni a munkát és a teh etsé 
gei, am ely álöozafi érték a sz lo 
venszkói magyar kultúránk o l
tárán.

Dr. Matus Sucky
pénzügyi tanácsos a lévai adóigazgató
ság vezetője eltávozott Léváról. Felettes 
hatósága a komáromi adóigazgatóság ve
zetésével bízta meg. Az adószedéssel cs 
kivetéssel kapcsolatos funkciók és tiszt
ségek betöltése soha sem volt népszerű 
hivatás a széles néprétegek előtt. Azon
ban Suchy dr. soha sem volt kegyetlen 
az adóalannyal szemben, mindig szem- 
előtt tartotta a mai kor nehézségeit, 
mérlegelt minden telhozott érvet és ko
moly indokot. Tiszteletben tartotta nem
csak az államkincstár érdekeit, de a 
törvényes kereteken belül sohasem fe
ledkezett meg arról, hogy végeredmény- 
képen az adófizető is ember. Suchy dr. 
nem volt a rosszabb értelemben finánc, 
szakértelme és intelligenciája mindig 
megtalálta a megoldási lehetőségeket és 
ahol tehette, segített. A korrekt hiva
talnok távozását tisztviselői kara és az 
adófizetők egyaránt sajnálattal vették 
tudomásul.

Nyugatszlovenszkói magyar 
szinház lévai műsora:

Április 1. IT ilány. (Zilahv Lajos 
vigjátéka.)

„ 2. Emberek a jégtáblán.
W crner szinműujdonsága

„ 3. d. u. Az U r katonái.
e ste : Csárdás.

„ 4 . d. u. Katz bácsi
este : Csárdás.

„ 5. d. u. Am ikor a kislány
ból nagylány lesz. 
este : Nászutazás Buda- 

pest-W ien.
„ 6. Nászutazás Bpest-W ien.
„ 7. Dr. Kerekes Mária.
„ 8. Ezüstmenyasszony.
„ 9. Házasság.

E m űsor keretében m utatkozik be 
a szlovenszkói közönségnek a nyugat- 
szlovenszkói magyar szinház uj éne
kesnője H O N T  ERZSÉBET, a buda
pesti Király Szinház ism ertnevö m ű
vésznője, akit Földes direktor most 
szerződtetett társulatához.

jY lozik m űsora
C s ü tö r tö k ,  p é n té k .  

O R IE N T  M O ZG Ó : Rendkívüli nép
előadás! Iván Petrovics és Charlotte 
Susa főszereplésével K1RÁLYTK iRIS. 
Szenzációs és izgalmas cirkusz dráma új
donság. Helyárak: 1*20, 2*50, V50, 4 — 
Szombaton 4 é* S vasárnap ó és 
órakor SCHIRLEY TEMPLE a legked
veltebb amerikai gyermeksztár főszerep 
lésével SZERENCSEBABA. Szombaton 
1*20, 2*50, 3*50. 4 — Ke helyárak mel
lett. Vasárnap d. u. nagv népelöaJ.i-1 
G l STAV FRÖHLICH legújabb szere
pében STRADIVÁRI.

Hétfő, ked d .
Néphely irak mellett ! Zenés vígjáték 

nyomán HARC' A SÁRKÁNNYAL. 
Főszerepekben: Adélé Sandrock, Lucic 
Englissh, Joe Stöckel, Erit: Odemar.
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Épít az Iparos Olvasókör!
Legutóbb részletesen beáramoltunk a 

lévai iparos olvasókör veretesében be- 
állott változásokról. A: egyesülőt uj ve
zetősége átvette és megvalósítani kíván
ja art a programot, at melynek legfonto
sabb pontja a kör he o iséeeinek kibő
vítése és moJernirálása. A: egyesületet 
átszervező bizottság javaslatára a kör 
választmánya elhatárorta. hogy a Juven- 
tus klubhír és a jelenlegi nagyterem 
kö: rti udvari térségen fedett folyosót 
épít Ar uj vezetőség ar építészeti bí
róit-íg javaslata alapján megbízta Szabó 
László oklevele* kőművesmestert, hogy 
a terveket készítse el. Az uj helyiség 
15 ni. hosszú és 5 ni. széles les: és így 
megfelelő hely áll majd a: egyesületi ta
gok rendelkezésére, eltekintve attól, hogy 
i fedett folyosó révén nagyobbszahásű 
rendezések is lebonyolíthatók lesznek.

A lévai iparos olvasókör, felekezeti és

nemzetiségi különbségre való tekintet 
nélkül egyesíteni akarja magáben a lé
vai iparos társadalmat, amelyet már 
számarányánál fogva is megfelelő pozí
ció illet meg városunk közéletében. Az 
utóbbi években beállott stagnálás után, 
a jelek szerint uj életre készül a nagy 
feladatok elvégzésére hivatott kultúregve- 
sülét. Az uj vezetőség \  ida János el
nök és Prachár István alelnök vezetése 
alart nagy ambícióval fogott hozzá a 
fellendítés nehéz munkájához. Az épít
kezéshez szükséges pénz előteremtése 
már magában is igazolja a kör életké
pességét, amelynek az egyesület tb. el
nöke id. Frasch József szerzett otthont 
és ezzel biztosította fennmaradását.

Az uj építkezés kapcsán sor kerül az 
eddigi helységek beosztásának módosí
tására is. Az építkezést rövidesen meg
kezdik.

Útban a gazdák és iparosok nyugdíjbiz

Ismeretes, hogy üz ónálló kere
seti foglalkozást uzo személyek 
szociális biztosításáról szoló törvény 
tíz éve kész, de a mai napig nem 
kezdték meg végrehajtását A  kér* 
des tárgyalásával újabban szakbi* 
zottság foglalkozik, mely munkáját 
rövidesen befejezi > annak erednie* 
nyét a népjóléti miniszter elé ter
jeszti a szükséges konkrét javasla* 
tok elkészítő; vegeit. L bizottsá* 
gok tanácskozásainak eredménye 
az, hogy a földművesek es a kis
iparosok számára egységes, közös 
aggkori és rokkantság esetére szóló 
biztosítást vezetnek be. Minden 
mezőgazdasági vagy kisipari üzem* 
ben csak egy személy köteles részt* 
venni a biztosításban és pedig az 
aki a mezőgazdasági, illetve ipari 
üzemet vezeti V agyis a férj és te* 
leség eg\iitt nem köteles magát 
biztosítani Biztosítási kötelezettség 
alá esnek a 10 évnél idősebb sze* 
mélyek 02 eves korig. A  biztosi*

tasi dii havonként 22 — 2? korona 
között mozog. A  szegény ebb sor* 
súak ennek telét fizetnek, h z a biz* 
tositán díj különösen a kis* és tor* 
pegazdaságok tulajdonosaira c> a 
kisipari üzemek vezetőire nagyon 
nagy megterhelést fog jelenteni. 
Emellett eddig meg semmit sem

tudunk arról, hogy hatvanketéves 
életkorban tulajdonképpen milyen 
magas nyugdijat akarnak majd fi* 
zetni, vagy hogy mennyit tesz ki a 
rokkantsági járulék, korábbi mun* 
kaalkalmatlanság eseten.

Sass János: Napló jegyzetek.
i la egy nép számarányánál fogva hez mint fazékhoz a máz diszittésül tar* 

'  gi eletet el, a körülötte élő többse* to zo tt.............
gi :i tok között, megvédhetne őt csu* 
pai az ösztöne, azok szellemi, társadalmi 
> g ''dasági sodrásaitól ? Az ösztön csak 

oiküli akarat, amely kifijlelt taktikus 
f irodalmunkban csak nagy ritkán vagv 
• ;\ .ilfalán nem érvényesülhet. A kisebb*
' égben élő magyarság megtarthatja ma* 
g.it, ha az élet legkiválóbb és legmaga* 
sabb útjára lep — a magyar ncp egye
temes szellemi nagvkorúsitás útjára. Szel* 
lenn nagvkorusi'ás nélkül a törvények is 
írott törvények maradnak, mert szellemi* 
lég nincs nagykorúvá téve a nép. hogv 
az írott és adott törvényekkel élni tudjon 

Az osztálykultúra nen lehet vgv nép 
önvédelmi bázisa az csak annak az ősz* 
tálynak adhat önvédelmet, amely megsze* 
rezte, és ha nem tiigg ös^ze a néppel, 
részletekben málik el attól a résztől mely *

A műkedvelő grimasz kultúra helyét 
váltsuk fel egv egységes célszerű, tuda* 
tos népi ktiltúrneveles-e1. M ipitsuk meg 
a városon és falvakon a ncpiegxcKme* 
két. melyek hiv atott kultúrncvelö lesni ek i 
lehetnek az itt élő nugvaiságnak

Szakszerű e> reális Mi ífás uni t i t  a 
magyar nép történelmi isimre! : i nvát 
pótolni leint. Es úgy az - 'da'tri mint 
a gazdaság; értelmét tud. ' >. fej! sz'eni 
lehet Ha ezt elmúlás/ i . vagy egyálta
lán nem csináljuk meg nngvarsag !cg* 
szebb utjáró1, a népié * nevelésére1 es 
az életünk cpfoakaral k n i r s ,  c |o* 
gáról mondm le, amelynek nem sza* 
had megtör v i n Minden ,.ep isak addig 
él, amíg Pi'.u jat egységes erővel cpi* 
feni tudja.

Bazaltoid járdalap az ideális bur!<o!at.
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tnrtősságú

gyártja : Ing. Hochberger Sándor
b e t o n á r u g y á r a  

Levíce-Léva Kálnai u. 43
________________ Mindennemű betonmunkák vállaltatnak.

A Szlovenszkói Magyar írók Antológiája.
\  múlt év végén jelent meg a nyit- 

n i Ilid kiadásban a négy kötetre tér* 
vezeti ..Szlovenszkói Magyar írók Ati* 
tológiája" első kötete, melyben a szlovensz* 
kői magvar irók válogatott írásaikkal vo* 
nullák fel. Ncgvcd év elmúltával látott 
napvilágot a második kötet, mely a Sz.lo- 
venszkóról elszármazott rnagvar hók pró* 
zait es verseit tartalmazta, Mindkét kefe* 
tét nagy érdeklődéssel fogadta a szlovensz* 
kői magvar olvasóközönség és ennek tud* 
ható be, hogy első kiadás mindkét kötet* 
hói elfogyott. A napokban hagyta cl a 
sajtot a második kiadás. Ez a lény hizo* 
nyitja, hogy z.iikség volt a nyitni Ilid 
átfogó erejű kulturakciójára, melynek c\l* 
ja az volt, hogy felvonulássá a szlovensz* 
kői és innen elszármazott Írókat és ma* 
gyár fordításban bemutatta a csibszlovák 
irodalom jeleseinek műveit. Meglepő az a 
megértés, melly el a szlovenszkói magyar* 
ság viseltetett a nemes elgondoláséi akció 
iránt. Az antológia további kötetei szin* 
tén negyed évenkint jelennek meg es az 
esedékes harmadik köLt április havában

(- Müfogak, fog töm ések , arany, 
platina és , ,\\  ipla" (acél) hídmunkák tar
ló.'' c> s/ep kivitelben, jótállás és szolid 
arak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogteclm kusnál, Szcpesi*ucca 9. 
szám.

Mi történik másutt.

„Nyitravármegye" Írja:
A városi tanács a helyi közművelő

dési egylet részére az eddigi 500 koro
nán kivid még további 1500 korona 
segélyt szavazott meg. — A III. v’árosi 
bérházba telefont szerelnek.

¥  ¥
*

A vöröskereszt mentőautóját hétfőn
mutatták be a sajtó képviselőinek.

¥ ¥*
A Tartományi Hivatal a Földműve

lődési Tanács és a Gabonatársaság vé
leménye* alapján legújabban azt a jogi 
nézetet vallja, hogy' gabona után nem 
szabad piacon vámot szedni, mely né
zet Nyitrának vámjövedelmét erősen 
megcsappantaná. Ezért a városi tanács 
elhatározta, hogy a vitát a legfelsőbb 
fórumig viszi. Fontos városi jövedelem
ről nem mondhat le. A városnak sok 
kiadása van a gabona piaci állomásozá- 
sa körül, ezért jogosnak vcb, hogy to
vább is szedhesse a vámot.

„Komáromi Lapokéból:
Galánta község képviselőtestülete el

határozta, hogy memoradumot intéz a 
kormányhoz, melyben országos kórház 
fölállítását kéri. Az indokolásban föl
említi, hogy a galántai és vágsellyei já
rásnak 120 ezer lakosa van és nincs 
kórháza. A betegek a pozsonyi, érsek- 
újvári, vagy a nagyszombati kórházba 
igyekeznek, de ezek annyira túlzsúfol
tak, hogy legtöbbször nem kapnak az 
újabb betegek helyet. Remélik a gálán- 
taiak, hogy kérésüket teljesíteni fogják.

A rimaszombati
„Gömör" írja;

A városkert rendhehozási munkála
tai a tavasz jöttével kezdetüket veszik. 
A városi hatóság az uj pihenőpadok 
számát újabbakkal szaporítja s a horno- 
kolási munkálatokat is a sétautakon el
végezteti.

„Sajó Vidék Az Ujság“-ból:
A rozsnyói jótékony népkonyha áp

rilis 4-ig szolgáltat az arra rászorulók
nak naponta meleg eledelt és hetenkint 
egyszer kenyeret. Husvétra a népkony
hái ellátottak fehér- és mákos kalácsot 
kapnak.

jelenik meg. Több mint 240 c’d. n,;u 
delemben fogja ismertetni a szle ^  ̂
cseh irók cs költők magyar fór r.isaú 
ilymódon segítve elő a szükséges )gVar 
csehszlovák kulturközeledés eszi jénc  ̂
megvalósítását. A  sorozat nagw ,, Cs 
egyben utolsó kötete ismét a szle vnsz» 
kői irók válogatott munkáit hozza m eh* 
ben a kötetben többek között Méc .ász, 
ló, Szvatkó Pál, Rácz P  l, .Ju! Ar, 
pád, Lányi Menyhért, Tamás MiháK 
Zsadánvi Mária, Bolykv Jár,o>. Dierics 
Adorján, stb. sth. irók vonulnék | és 
rajtuk kisül az Erdélyben elő u iv áló 
Szánthó Civörgy cs több elszánna, tiro, 
akiknek neve fényesen ragyog a
irodalom egén. Az antológiasorozatct 
DaPos István cs Mártonvölgyi László 
s erkcsztik. A  nemes cs alturista lapon 
álló irodalmi vállalkozás megérdemli a 
magvar olvasóközönség támogatásit. \  
sorozat előjegyezhető 100 koronás Ued* 
vezményes áron (részletekben is fizethe
tő) a mátrai szerkesztőségben, Mcthód 
tér 3.

— Házasság. Dr. Molnár Mik-a sza
natóriumi főorvos és Kulin Liesel (Briinn 
március 24-én Léván házasságot kötöt
tek.

Villamos átszerelése 
két az uj á r a m r a
É D E R  KÁLMÁN ko ncess io - 
n á lt v il la n y - é s  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  készít 

M o to ro k a t g y ári áron  
s z á llít

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

A  hogy cin é hí tóm  ..
<7 lévai közbiztonság igen fiiam o$. 
Hiányos, mert kevés a r ndör. A 
város területe az utóbbi évtized* 
ben tetemesen megnagyobbodott 
a közbiztonsági őrterület is jelen* 
tékenyen emelkedett ezzel szt m* 
ben a rendőrség száma apad/ A 
sokfele szétágazó rendőri szó gá* 
lat lehetetlenné teszi, hogy a ne* 
hány rendőr a közbiztonsági te* 
/ügy ele tét, tehát a tényleges U a* 
fását olyan éréilyel láthassa el, 
hogy a város lakosságának ze* 
személy és vagyon biztonság, hi- 
ányt ne szenvedjen. Már jó '< ie 
hogy a városi képviseleti let 
újabb rendőrlegénység fel\ let 
szavazta meg, ez azonban / d* 
ez ideig nem történt meg. I oés 
számú rendőr melled igazán m 
csodáihoz ha tik azután senki, \sy 
a jó kedvű éjjeli mu/atozók, így 
a rosszakaratú emberek h< ónk 
a békés polgárok ablakait . w* 
gény allak csörömpöléste t I'* 
redö polgár hiába kiabál s< 
után, mert azt a város b réti 
posztoló egyetlen rendőr nn ai 
éiszakai csendben is aligha !}* 
meg. Városunk ilyen krzbi. 'ii* 
sága tovább tűrhetetlen és i M 
ideje, hogy a rendőrség lelsz a* 
mának szaporítását mi elobt c* 
resztül vigyék és gondost dás 
történjek arról, hogy a rém 
kizárólag csak a szabály/ a,] 
lefektetett kötelességeit vei /r

OKÚI AR
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Itt a tavasz . ■

Itt a tavasz ! Valami van a levegőben, 
mondják az emberek : a pesszimisták s/e* 
iint infliiláz és influenza bacillttsok. A 
Kálvária felöl enyhe hullámokban árad a 
levegő és folytonosan permetez, az eső, 
mely mindig akkor kezd zuhogni, mi or 
nincs az emberrel sarcipo és isernyo. 
Az. uccaseprök kevesebb snapszot vesz* 

n e .  . i >CSI

A fényreklámok is fényesebben idege
sítik a s/emidegeket, .1 bátrabbak mar 
tavaszi felöltőikkel tarkítják a korzó te* 
kefejéf, i i c L í í a  n tmkai ollói Licité nél* 
kiil jár ősz óta.

Az asztalt úttesten a sétálok megnő* 
vekedett szama vcvcivcztcti a közlekedő 
.ufók épségét.

A tel akut meg>z. porodon g\ erekké*

__HÍREK__
Vicáéi * i előfizetőinknek

a mai számunkhoz befizetési lapot 
m ellékeltünk és kérjük a hátralékos 
előfizetési dijakat annak felhasználd' 
savai beküldeni. Az egyre emelkedő 
árak mellett a lap előállítási költségei 
nagy gondot és nehézségeket okoznak 
a kiadóhivatalnak, amelyet a hátra
lékok nyilvántartása esak még jobban 
súlyosbít.

K ultúrest Csiffáron. A csiffári 
helyi közművelődési bizottság védnök
sége alatt a SzKlE t. hó 29-én húsvét
hétfőjén kulturestet rendezett. Az est 
keretében, melyet a helvi Dalárda éne
ke nyitott meg és zárt be, Paál Imre 
saját költeményeiből adott elő, mig Ko- 
rentsy Sándor zeneszerző dalaiból Csu
ka Lajos és Szantner Gyula énekeltek, 
azonkívül több egyfelvonásos darab ke
rült bemutatásra.

— Légvédelmi gyakorlat Léván. A
CPO vezetősége t. hó 18-án este lég
védelmi gyakorlatot tartott. 8.20 óra
kor nciszólalt az ujonan felszerelt szi-

Jelentkezés az ifjúsági repülő
iskolába. A nemzetvédelmi minisztérium 
tólhivást bocsátott ki a prostéjovi ifjú
jáét repülő iskolába való jelentkezésre 
amelynek célja az ifjúságnak a repülő 
szolgálatra való kiképzése. Jelentkezési 
ív é> szükséges fölvilágositásak 50 fillér 
rért kaphatók a katonai szakkönyv ke 
reskedesben Praha II. Námestie Petra 
Osloboditela, Stcfanikov dóm. A: isk<>- 
lába a tanítás 18 hónapig tart, amely 
után még egy évi szolgálat van a spe
ciális csoportnál, jelentkezhetnek 18 
évnél idősebb, de 20 évnél fiatalabbak 
} polgári vagy megfelelő középiskolai 
végzettséggel. Kérvények a legközelebbi 
kerületi kiegészítő parancsnokságnál .1 
dandók be június 1-ig. Az iskolába a 
tanítás teljesen díjtalan, .1 tanulók uni
formist és teljes ellátást kapnak, mint 
a többi katonák.

Amíg egészségesek vagyunk, vi*
gan folyik a munka cs könnyen bírjuk az 
elet nehézségéit. A/, orvo-ok cs tapasz* 
falt emberek is megerősítik, hogy meny* 
ny íre segít az A Ipa sósborszesz az egész* 
segiink ellenségei ellen. Masszuozás Al* 
pávai enyhíti a hátgerinc fájdalmakat, *.ró* 
siti az izmokat és felfrisúi az idegeket. 
11a faj a fejünk, bekenjük homlokunkat 
és halántékunkat Alpával. Rosszullctnél 
bclélekzük az. Alpa illatát Tanakodjunk 
az orvossal!

— Mértékhitelesités. Az év végéig
több fajtájú mérőeszközöket kell hitelesít* 
tetni. Hitelesíttetni kell az 1934*bcn I11* 
telesített hosszmértékeket, az 1935*bcn 
hitelesített kereskedelmi mérlegeket, vala* 
mint az ugyanebben az évben hitelesített 
minden nagvsagu súlyokat, továbbá az. 
automata, híd* és az ércmérlegeket és a 
tolyadékmertékeket. Ugyancsak hitelesít*

kevesebbet \\  s * be. A téli álmukat alvó 
kávéházi 1 vári hrras/ok és poros lean
derek már ébredeznek teli dermedtségük 
bői cs szebb jövőről álmodoznak. A  
nyári lokálokban már festik a falakat, vi* 
z zik a bort a szölöspincékben, a sörke* 
reskedÓK nagyobb k varjúmban r 1 delik 
a f ivaszi uj sört cs a sörivók ádámcsut* 
kaja kejas táncot jár az eljövendő hideg 
sörivás reményéin 11.

Az. uj csatorna észrevétlenül elvitte a 
bólét, mint a beomlott regi csatrrna .1 

város pénzét
A fákban' bizseregnek a nedvek, a jó 

fülűek halljak mar nőni a füvet, a rnacs* 
kak randevnznak a háztetőkön, a sétáién 
padokon dideregve habzsolják cg’.rriást .1 

párok.
A kákái soron megszaporodtak az esti 

piros sétálók, a kórházban pedig az ön* 
gyilkos jelöltek.

Sok az eszkimó, kevés a toka — elv 
alapján egy*egy szobacica kegyeiért ket* 
három kerékpáros vitéz is cseng.

csil zárt négyes sorokban hömpölyögnek 
a de 1 napsütésben és „helyet az ifjúság* 
nak“ címen veszély * zictik a felnőttek láli* 
kinövéseit.

\  ncvelönök tavaszi flörtbe kezdenek 
és a gyerekek golyócskaznak a falak 
mentén

A virágkereskedestk kirakataiban ki* 
nyílott a hóvirág és a meleghá/i ibolya, 
az idősebb gv iteráció is kimilt szívvel 
nézegeti a csinos iukti>ok jóalakn pé!* 
dánvaif.

A párfiroTík tevékenyebb tavaszi pro* 
paganda kampányra készülnek c> meg* 
kezdődik a télikabátok zálogházba tevése.

A belvil.ipok a városbirót támadjak a 
munkanélküliek mindenkit . . .

A szerkesztőségekben tavaszi kacsákat 
ollóz ki a esercpeldány okból es a kis* 
kavs most bújnak ki a tojásból.

M n I n. minden változik még a lapok 
un..’: tartalma is — liiaha itt a tavasz!

B  M .

ítélet idő Léván, negyedórás jégzápor.
A  néhány napos enyhe tavaszi 

időjárás után az elmúlt kedden a 
déli órákban mennydörgés cs vil
lámlás kíséretében hatalmas jégza* 
por vonult át városunkon. A  ne* 
gyedóráig tartó zápor után v astagon 
borította az uecákat és a háztetőket 
a jég. Ilyen nagyarányú tavaszi jég* 
esőre még a legöregebb lakosok 
sem t idaak visszaemlékezi! I cván 
A  szokatlanul kot.ii jég a gyiimöl* 
esősökben okozott nagyobb károkat, 
a takadó rügyeket lev erte. A  v il

lám is több helyen lecsapott. Ko* 
vács István asztalos Koliáry uccai 
lakásában az ablaklámát tépte szét 
és az ablaküvegeket törte össze. A  
kár biztosítás révén megtérül. 1 on* 
haiscréknál az antennán át vezető* 
döfi le és a menve etet rongálta 
meg. I űzet v agy nagyobb kart 
szerencsére nem okozott sehol sem 
A  szokatlan jelenségből a babo* 
nások különböző kombinációkra ko* 
v étkeztetnék.

réna, kialudt a közvilágítás és az uccán 
sétáló emberek futó lépésben igyekeztek 
szolgálati helyeikre, vagy behúzódtak a 
kapuk alá. Mire a sziréna ellhalgatott 
a tőuccán már esak a szolgálatot telje
sítők, a kék lámpás autók voltak lát
hatók. Nemcsak a kirakatok lámpái, de 
a magánházak világítása is eloltódott. 
Hz a légvédelmi gyakorlat, dacára an
nak, hogy a beavatottakon kívül senki 
nem volt arról tájékozódva igen jól si
került. A váratlan sziréna bugásra min
denki felfigyelt és teljesítette kötelessé
gét.

— A kom árom i Jókai szobor pá
lyázatra beérkezett pályamunkákt a múlt 
héten kiállítás keretében mutatták he 
a közönségnek. A 16 pályamunka kö
zött néhány érdekes és figyelemre mél
tó munka akadt. Prágából, Pozsonyból, 
Nyitráról, Érsekújvárról, Királyhelmec- 
röl, Léváról és Komáromból küldték be 
a művészek a munkáikat-

tefni kell az 1934. évben hitelesített bo* 
roshordókat cs folyadékmértékeket, vala* 
mintáz I933*ban hitelesített tejmértékeket.

Építőtelkek
A z LJJM A.IOR és 
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 ccg tulaj* 
donát képező teriile* 
ten

E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

Dr.  S i m e k  István
ügyvéd L E  V 1C ’ E

Jó g a z d á n a k
JO KERESKENYI MESZET

A kereskényi mészégető uj tu
lajdonosa megjavította a m ó  

minőségét.

MESZET vakoláshoz és mes: 
léshez.

MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ 
KÖVET minden mennyiségben 

helyre szállít

MARTIN D R D O S
mészégető

V E t K E K R S K A N y
Kezeskedünk, hogy meg les: elégedve.
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— Sporthalászok teadélutánja. A
Léva és vidzke sporthalászainak egye- 
síi léte április hv‘> 4-én délután 5 órakor 
a Katolikus Körben teaestélyt rende:.

— A bor elszámolása a következő 
sorrendben les: megtartva: Április 6-án 
Ladány és Ovár község és szőllőhegy. 
8-án Tőre, Zsemlér, Nagyod, Alsőszecse. 
Felsőszeese, Várad szól löt tegyen 0- köz
ségben. 9-én Alsó- és Felsöurbán, Kő- 
pince, Alsó és Felsökáka. 12-én Szent- 
jánospuszra, Őrhegy, Kereszthegy, 13-án 
Garamkeszi, Podluzsány, Kelecsény köz
ségben és szőlőhegyen. 14-én Garamuj- 
falu. Apáti, Sólymos községben és sző
lőhegyen. 15-én Csejkő, községben és 
szőlőhegyen. 16-án GaramszŐlŐs község
ben és szőlőhegyen. 19-én Kis-és Nagy - 
koszmály, hegyeken és községben. 20-án 
Ljhars, Marosíalva és Kiskálna szőlő
ben. 21-én Ujbars. Marosfalva község
ben. 22-én Nagykálnr. községben. 23-án 
Garamlök községben és szőlőben. 26-án 
Léva város. Kálvária. Báti ut. 27-én Lé
va város. 28-án óbars község.

Kabaré-est a Keresztény M un
kás Egvesületben. Április 3-án este 8 
órai kezdettel a Kér. Munkás Egyesület 
műkedvelői az Egyesület s ekházában 
tánccal egybekötött áprilisi kabaré estet 
rendeznek. A rendezőség ez alkelomra 
kitűnő műsort állított össze, amely csupa 
derű es vidámság. Külön meghívókat 
nem bocsátanak ki. hanem az egyesület 
barátait ez utón hívja meg a rendezőség.

A Chewra Kadischa tagfelvételi 
akciója. Aki a lévai Chewra Kadischa 
Szeníegylcí előnyös tagfelvételi akciója* 
bán részt óhajt venni, jelentkezzék április 
4-ig Későbbi jelentkezés tárgytalan.

— Adómentes házak tulajdonosai 
kétévenként adnak be házbéradóbe- 
vallást. A pénzügyminisztérium most ki* 
adott 74 174 számú, január 29*én kelt 
rendeleté szerint az jdóiga/gatások két* 
évenként egyszer követelhetnek a kisebb 
adófizetőktől házbéradóbevalLást oly há* 
zak után, amelyek évek hosszú során át 
mentesek a házbéradó alól.

Minden drágul, csak Kohn és 
Kovács divatházában maradt még a ré
gi öles' ár. Bennünket a csehszlovák 
korona esése nem érdekel, mindent jól 

b fzért olyan o lcsó  
tavas i vásárt csaphatunk, amilven- 
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel •: v tán több eze r m aradék fclá* 
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir* 
def» 'inket Biztosítsa szükségletét idejé* 
he; . meg lesz lepve, mily kévés pénzért 
veheti meg .» legalkalmasabb tavaszi 
ajándékot.

Leánypolgári — Erdöházi Hugó 
regénye, F.rdchá/i Hugó a modern köl
tői stílus fegyverzetében írja meg egy 
polgári leányiskola egyévi történetét. Ez 
a naplószerii pszichoanalitikus írás uj 
hang a szlovenszkói magyar irodalomban 
A különböző típusok éles megfigyeléssel 
lélekboncoló belső erővel mutatkoznak be 
és a szlovenszkói mai magyar iskola ko* 
/epeurópai levegőjét árasztják. Mondjuk, 
hogy pedagógiai irás, mondjuk, hogy a 
szociális lelki ismeret szava a rongyos, az 
éhező diáktömegek körül, mondjuk, hogy 
az idealizmus, a tiszta hit költői müve. 
A * Leány polgári* Erdöházi Hugónak, 
az ismert költőnek első regénye, regényes 
naplója. Dckumentális erejű, mert a diák
élet legmélyebb érzéseit, az uj gondolko* 
dás meglepő vallomásait tárja fel, A  sa
padt, várerődlakó Virág, a forradalmár 
Lengyel, a tüdőbeteg Csernova, az ál
modozó Károlyi, az anyáskodó Telekes, 
Búcsi, a/ uccascprő leánva : a huszadik 
század kicsiny embervirágai, akik az élet 
napos oldalára v ágynak, A köm vet a 
komáromi „Virradat** könwmomda és 
— -----Bea—  g---- a m  „

Hirdess* n ú „Lévái Újság" »bán

1

kiadóvállalat ízléses egészvászon kötésben 
jelentette meg. A könvv 20 koronás elo
lt gvz.e^i .uban megrendelhető a kiadónál 
Komáromban. Bolti ára 2 2 — Ke.

A Budapesti Nemzetközi Vásár 
nagyarányú kedvezménye. A Buda
pesti Nemzetközi Vásár utazási igazol
ványai Magyarországon 50 százalékos 
kedvezményre jogosítanak és pedig a 
Budapestre utazásnál április 20-tol május 
10»ig a visszautazásnál április 30-tól má
jus 20»ig. Csehszlovákiáhan 33 százalék 
a kedvezmény az oda es ideutazásnál a 
fentebb érintett időközben, A  vásáriga
zolványok néhány napon belül már el
árusítasz kerülnek az utazási irodákban, 
a vásár tb. képviselőinél, valamint a m. 
kír. külképviseleti hatóságoknál.

— Emelkedik a vasúti forgalom. 
Decemberben az államvasutak 20.5 millió 
személv t szállítottak, azaz 13 millióval 
többet, mint novembeiben. Erősen emel
kedett a II. osztályú utasok száma, 26 
s/azalékkal. 1936-ban az államvasutak 
2 ló millió embert szállítottak, növeke
dése 7.ö százalék.

— Trs.rrarsy zr-
Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 
«•* csűrös loboknál V

jód-bróm gyógyfürdő.

olcsó pausál árak az öszköltségek- 
kel:

az elő és utóidényhen
14 napra Ke 760'—
21 n „1100'—

O tthon tartandó ivókúrához

CSÍZ!
jód-brömos gyógyvíz l

Ismertetőt és használati utasítást 
küld :

Fürdőigazgatóság í  iz-kúpe- 
le Slovenszko.

— Feltűnő jő sikerrel vizsgáztak a
szamacitánus magyar hallgatói, a meg
tartott vizsgákon. Mindenkora legnagyobb 
elismeréssel vagyunk a szorgalmas és ko
moly munka iránt és megemeljük a ka
lapunkat a tudás előtt, de ez az ered- 
mény határozottan feltűnő volt. Újabb 
160 komoly képzettségű nővel szap re- 
defí a szamaritánusok lévai tábora. T u
domásunk szerint férfiak is vannak be
osztva a szamaritánus szolgálatra, vájjon 
azok kiképzésére mikor kerül a sor ? A  
legnagyobb tisztelettel viseltetünk a női 
nem iránt, de a férfi mégis csak férfi, 
mégha szamaritánus is. Nem hagyhatjuk 
szó nélkül, ha már a légvédelemnél tar
tunk, hogy a többi beosztásban levők ki
képzésére is gondolni kellene. Minden
esetre az sem ártana.

_ s p o r t Z
Bajnoki gólzápor 

L  IE  pályán. 
LTE-Zselizi SC 12;0 (4;G)

Biró: VARGA, Vágselye.

A: LTE csapata ismét bebizonyította, 
hogy nagyszerű fornv h . > van, A zselizi 
SC-nek nem mentség, hogy több tarta
lékkal ált ki, mert a: LTE győzelmét 
minden m.g-töltetes nélkül érte el és 
valószínűen Zseliz legkompletabb csapa
ta is nagy vereséget szenvedett volna.

Hengetner már a mérkőzés első per
cében megszerzi a vezetést, Zseliz egyál
talán nem támad és tisztán csak véde
kezésre szorítkozik. A 12. percben Tóth 
beadásából Hengetner megszerzi a má
sodik gólt. A játék állandóan egy ka
pura, a zselizire megy, a játékosok nagy

Címek a kiadóban 8 tur utca 3. szám.

része ott tartózkodik a zselizi kapu előtt 
úgy, hogy csak a 18-ik percben rúgja 
az LTE a harmadik és a 44-ik percben 
a negyedik gólt, amellyel beállítja a fél
idő eredményét.

Második félidőben az LTE olyan fö
lénnyel játszik, hogy Zseliz nem képes 
a fél pályán túl jutni?’ A 11. percben 
Kuzsel, 18. percben Vizi, 21. percben 
Hengetner, 23. Vizi, 26-ban Vizi, 28. 
Vizi, 30. Hengetner és a 43. percben 
Vig rúgják az LTE góljait.

A mérkőzés nem nyújtott szép spor
tot, a zselizi SC egy percig sem volt 
komoly ellenfél. Az LTE-nél Dubecz, 
Martinovics, Matulányi, Dohány, Hor
váth. Mészáros, Tóth, Kuzsel, Vizi, Hen
getner, Vig felállitású csapat teljesen be
vált és meg van a remény arra, hogy 
ebben a formában és összeállításban 
minden bajnoki mérkőzésen megállja a 
helyét.

Vasárnap a Tornóczi A.F.K. játszik 
Léván I oszt. bajnoki mérkőzést. A: 
LTE ősszel Tornóczon 1:1-re végzett. A 
tornóczi csapat nem lebecsülendő el
lenfél, tekintve, ho*>y a bajnokság eset
leg gólarányon dőlhet el, az LTE játé
kosoknak ismét a legjobb tudással és 
győzniakarással kell játszani. Tippünk
5:0 az LTE javára.

♦ **
Az LTE-S.K. Levice helyi csapatok 

husvét héttői mérkőzése az eső miatt
bizonytalan időre elmaradt.

* **
A Déli kerületben a Tornóczi A.F.K. 

és a Galántai S.C. vasárnap délutáni 
I. oszt. bajnoki mérkőzésének eredmé
nye 6:2 Galánta javára.

— Vivás—
Az 1937. évi szlovenszkói csapatvívó 

bajnokságok kitűnő erdményeket hoz
tak. A kétnapos versenyek kimagasló 
eseménye a pőstyéni Spadafora szerep
lése volt, minthogy két első osztályú 
bajnokságot s a második osztályban egy 
első és egy második helyet biztosított 
magának. A versenyben 19 csapat mint
egy 70 versenyvivóval indult. Ez a szám 
is bizonyítja a nagy és elkeseredett küz
delmeket. Az LTE vivócsapata mint 
igen szimpatikus vivők mutatkoztak be 
és ha nem is nyertek ebben a verseny
ben. már is érezhető volt náluk Szarka 
vtvőmester kitűnő munkája.

(g. g.)

Cís. /ed. E  495 34
83

E xekucná vec  vym áhajucej s tr a n y . 1. 
D unajská banka úc. ápol. v  Leviciach,
II. D r. A lex a n d er  S ó s advoká t v  A e- 
vej Báni, 111. P rvá  P razská nemocen- 
ská poisf. v  B ra tislave, IV . Zivnostcn*  
ska banka v  B ra tis la ve , V. Ján  lé g i  
obeh. v  L ev ic ia ch , VI. O kresná nemoc. 
p o ist v  L ev ic ia ch , VII. A lex a n d er Po* 
lón yi v  P ukanci, J o z e f  B ó lcske i v  >.;* 
hách, IX. V öd  né d ru zstvo  v  Sikeniciack
X. D r. J a k u b  F erderber a d v . v  Tornak,
XI. Dr. E rnest S inger adv. v Bratislave
X II . Dr. Artúr Kartala adv. v Krém- 
nici, profi po vintiei strane pre 1. 800 
Ke, II. 175, Hl. 561, IV . 754, V. 6( 0 1, 
VI. 355, 3560, 333, 688, 224, 257, 
1174, 1015, 208, 305, 153, VII. 2436, 
a 339, V ili. 155, IX. 1517, X. 75 /u , 
Ál. 2650, All. 88 Ke istiny s prisl

V Y H L Á S K A  O  D P A Z B E  
Dna 12 aprila 1937. o 8 .30. Ív d. 
dopol. budű v Leviciach vo ven  ej 
drazbe predávan é tieto v ec i:
1 zelezná kassa, 1 a m en ck y  pisaci el 
I kozená pohovka, 2  kozene fotel.

V yzvan ie , a b y  sa p o d á v a k , stam --j 
az za p o l h od in y po  dobé vyseuv> e- 
ncf. M e d zitvm  m ozno vec i prehfiuc ui 
Okresny sűd v Leviciach odd. I. 

dna 18. marca 1937.

Születés házasság, halál:
Születés: Dohány Sándor és Hí : 

Veronika fia Sándor. Burdel K y 
Aha Balog Magdolna Ilona fia Jő t.

Házasság: Dr. Molnár Miksa izr. K n 
Erzsébet Félicitas izr. Koncz LásrK 
Hlinka Mária rom. kath.

Halál: Klincsok Ferenc 77 éves, 
rátil József 50 éves, Mordényi C 
táv 72 éves, Hármán Andiá né 
Bosák Mária 43 éves, Hudecz G\ v- 
né szül. Bélán Mária 42 éves, 
Andrásné szül. Kátona Vilma 22

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális c 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — 1 
kesztő: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR  
szerkesztő és kiadó A K Ü C S ERNŐ dr 41 
S/erkeaztőség és kiadóhivatal; Léva Stur -*■
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő n>< >iJ 
Zseliz — Előfizetési dij: egószévre 48' rf
24* —, negyedévre 12’— Kő, egyes v'ám a;
! Járom példány megtartása előfizetésnek 
Hirdetések tarifa s, érint a kiadóhivatalban . A 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Ke/ J
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat r'
zunk meg és nem adunk vissza. — A  po»t l'* 
használatát a brarislavai posta- és távi.dán 
ság lévai feladóbei) el 109.97t>. V -  N i 4 jna 
alatt engcdél)czlc.
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