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P a r k o t
követelünk, mert parkot követel 
a város lakossága, Ismét eljöt
tek a forró napok és a város 
polgárai, dolgozói sóvárogva né
zik azt a néhány kiválasztott 
boldogat, akiknek a sors kegye 
díszes kertet engedélyezett, vagy 
árnyas szőlőt a Kákákban. A 
vasárnapot kénytelenek vagyunk 
idegenben tölteni, ha van pén
zünk az elutazáshoz, minden va
sárnap De mi történjék a hét
köznapokon ? Az üzleteket már 
hat órakor bezárják és akkor 
megkezdődik a lézengés a poros, 
bűzös uccákon. Nem lehet ezen 
végképen segíteni? Dehogy sem! 
Nagyon könnyen, sajnos azon
ban Léván nagyon nehézkesen 
megy minden. Mindenki el van 
halmozva munkával, aki a vá
ros ügyeit intézi és akiknek ez 
a kérdés hatáskörébe iartozik, 
de ennek a munkának nem igen 
látjuk az eredményét . . .

A megfelelő néppark Léván 
tulajdonképen már megvan, de 
nem tudnak róla és el van ha
nyagolva. A Kálvárián lévő ha- 
tatmas terület ma még csak 
gyermekjátszóhely nappal, este 
pedig kétes értékű szerelmi ta
lálkákat leplez. Ha a város, a- 
melynek a park tulajdonát ké
pezi, azt rendbehozza a most 
elhanyagolt, vagy kevéssé gon
dozott Kálváriát estére rende
sen, sőt impozánsan kivilágítja, 
hozzá tisztességes utakat léte
sít, akkor a park kérdése meg
oldódott. Az egész invesztíció 
nem lenne lényeges és minden 
további nélkül megoldható lenne. 
Elég volna például a pénzügyi 
fedezet előteremtésére, illetve 
biztosítására, ha a város a jö
vőben nem öt, hanem csak két 
tagú küldöttségeket menesztene 
Prágába és Pozsonyba . . .

Felhívjuk a képviselő tagok 
figyelmét erre a kérdésre és 
kérjük őket vegyék kezükbe a 
kezdeményezést, ha a város ve
zetősége már végképen érzé
ketlen lenne az ilyen és hasonló 
kérdések gyors és szükséges 
megoldása iránt, nálunk szokás
sá vált, hogy a közéleti ténye-

Dr. Benes Eduárd 
Léva város

A  Köztársasági elnök legutóbbi 
látogatása alkalmával a város veze* 
tősége és képviselete elhatározta, 
hogy őt a város díszpolgárává avat* 
ja. A z idő rövidsége miatt ezt az 
elhatározást nem lehetett megváló* 
siíani, mert az elnöki látogatás jel* 
zése és az Elnök látogatása közötti 
idő nem lett volna elegendő a szűk* 
seges formalitások elintézésére, 
amint értesülünk a város vezetősé* 
ge haladéktalanul megtette a szűk* 
séges lépéseket és ma már a dísz
polgárrá választó városi képviselő- 
testületi közgyűlés megtartásának

Anyák
A  szeretet almavirágos ünnepe 

és az önzetlen áldozatkészség pró* 
batétele ez a nap, amelyen ünnepel* 
jük az anyai szivet, hódolunk a lég* 
tisztább emberi érzelem, az anyai 
szeretet előtt és lerakjuk ennek ol* 
tárára szerény áldozatunkat, bár tud* 
juk, hogy azt méltóan viszonozni 
úgy sem tudjuk soha. ünnepeljük 
a szeretetet, mert szerctetre, meleg* 
ségre vágyunk ebben az önző, ri* 
deg, szcrctetnélküli világban. „A  
szeretet mozgatja a napot és a töb* 
bi csillagokat" — mondja Dante. 
Tehát a mi földünket és rajta az 
embereket is. A  Teremtő szeretete 
hozta létre a világot, az Ö  szercte*

köztársasági elnök 
díszpolgára.
nincsenek akadályai. A  városi ta* 
nacs határozata alapján a városbiró 
utasítást adott Stejskal gimnáziumi 
rajztanár, iparművésznek hogy a 
díszpolgári okiratot készítse el. 
Amint ez megtörténik összeül a 
városi képviselőtestület és ünnepé* 
lyes külsőségek között Dr. Benes 
Eduárdot a Köztársaság elnökét 
díszpolgárává avatja. A z erről szóló 
okiratot egy népes, a lakosság min* 
den rétegéből összeállított küldöttség 
adja át az elnöknek Kistapolcsánv* 
bán, ahol a nyár folyamán az El* 
nők üdülni fog.

napja
te fűti létünk minden zugát s az 
igaz szeretet képes csak megváiía* 
ni az emberiséget.

Amikor tehát az anyákat ün n e
peljük, ezzel a legideálisabb, lég* 
magasztosabb és a legmélyebb sze* 
retetet szolgáljuk és azért van az, 
hogy a mai napon szívesen áldoz 
az eszményien szép célra minden* 
ki, akinek a szivét csak egy sze* 
mernyi kis szeretet is melegíti.

Hajoljunk meg a legnagyobb hó* 
dolattal és elismeréssel .íz anvasag 
előtt, mert ebben a gyökeréig meg 
romlott világban talán az anyai sze* 
retet az egyetlen erő, mely még 
többc*kevéssé összetart bennünket.

Sorozatos balesetek.
Számos esetben kifogásoltuk, hogy a 

belváros területén a jármüvek neveze
tesen az autók, különösen pedig a te
herautók, valamint a kerékpárok meg 
nem engedett sebességgel száguldanak. 
A t’Ö útvonalakon a gyalogjárók szűk 
volta miatt a közönség nagy része kény
telen az útvonalon közlekedni és igy 
fokozottabb óvatosságot várunk el min
den jármű vezetőjétől. Az elmúlt héten 
a balesetek egész Sora játszódott le. Egy 
katonai teherautó összeütközött egy 
lévai gazda szekerével, egy kerékpáros 
elgázolt és súlyosan megsebesitett egy

iskoláslányt, egy lévai orvos összeütkö
zött egy lovastogattal, egy katonai sze
mélyautó elütött egy idősebb urinőt.

Ezen forgalmi balesetek részben az 
autóvezetők és kerékpárosok gondatlan
sága, részben pedig a járókelők fegyel
mezetlensége okozta. Régen hallottunk 
már arról, hogy a város közi kedési 
szabályrendeletet kíván életbe léptetni, 
azonban a mű nehezen születik meg. 
A közlekedés megszabályozása feltétlenül 
szükséges, mert az egyre növekvő for
galom rendszertelensége még számos sú
lyos baiesetnek lehet kútforrása.

zők a »nem lehet* varázsigével oldani és a város lakosságának 
intézik el az oly fontos kérőé- jóindulatát megszerezni. Uraim 
seket, amelyeket egy kis agíli- ne feledkezzenek meg, valami- 
tással, hozzáértéssel és ügyes- kor választások is lesznek; még 
séggel napok alatt meglehetne ez sem ösztökél?

Itt említjük meg, hogy nagyon sok
baj van a vasúti sorom; óval is, úgy
szólván minden héten karambolt okoz. 
Hét tőn l órim- lévai vállalkozó teher
autója előtt bocsátották le váratlanul a 
sorompót, az autót már lefékezni nem 
lehetett é& az ominózus sorompó ösz- 
>:etórött. Érthetetlen, hogy miért szen
ved évröl-évre haladékot a sokat pa
naszolt vasúti átjárás végleges és meg
telek"* rendezé.NC, amelyen pedig hala
déktalanul segíteni kell, mert egyrészt 
a közlekedés biztonsága, másrészt a köz
lekedés gyorsasága megköveteli vagy a 
tolat isi hely, vagy az átjáró áttételét.

jYlozik. műsora
Szerda, csütörtök.

Apollói mozgó. Izgalmas, idegteszitő,
nagykiállitásu, érdekes tárgyú nagyfilm : 
ARÉNA VÉRE. SPanyol tárgyú Mad
ridban és Bilbaoban fényképezett film 
a legkiválóbb művészekkel a főszerep
ben m int: hrancaes Drakeová, Adolph 
Menjou, Nydia \ \  estmann.

Péntek, szom bat 
vasárnap .

C rient mozgo: A legnagyobb kiállí
tású revüe íiilm F r c d  A s t a i r e  és 
G i n g e r R o g c r s táncművészek fősze
replésével TOP HAT. Bemutató. Vasár
nap d. u. Szívbe markoló drámá nép- 
hclyárak melctt DZSUNGEL KIRÁLYA 
Buster Crable főszereplésével.

S zom bat, v a s á rn a p  
hétfő.

Apolló mozgó. Az idény legkedve
sebb filmje A LEÁNYA TÉTER. Egy 
család boldogsága, örömmel aggódása 
képezi a film tárgyát. Főszereplői ennek 
a filmnek önmagukukat múlják felül 
ebben a darabban. Főszereplők: Olga 
Cechová, Cári Ludvig Diehl, Paul Hőr- 
biger, Mária Andergest, Richard Wal- 
demar. Paramount vill’ghiradó. Vasár
nap d. u. EZRET EGY ÉJJELÉRT. Tár
sadalmi vígjáték. Főszereplők: Teodor 
Pistek Arnost Velecky, Adolf Karlov- 
ky. Hétfőn d. u. VOLT EGYSZER 
EGY KERINGŐ . . . .  Főszereplők: 
Schneider Magda, Paul Hőrbiger, Ida 
Wüst, Junkermann. Víg bécsi dalokkal 
tele vidám helyzetkomikumokkal.

Előkészületben az idény legsikerültebb 
vígjátéka: A SZERELEM EGYSZER 
EGGYE.

Hétfő, kedd
O rient mozgó. L'jdonság! Olga Ce- 

chová, Wolfeane Liebeneiner, Hans 
Brnusewetter, Harold Paulsen főszerep
lésével és Jobann Srrnusr ideiéből szár
mazó gyönyörű regénye: MÚVÉSZSZE- 
RELLM. (Toncsi a Kilétből) Hétfőn d 
u. néphelyárak melletti

A V Ö R Ö S  C A R N O, 
M a r 1 e n e D i e t r i c h főszereplé
sével.

»Karikagyűrű« népszínmű az Iparos Olvasókörben május 16.



LÉVAI UJSAQ

A Sloventká'liga lévai szervezete a 
helyőrségi parancsnoksággal cs a kulfu* 
ralis egyesületekkel karöltve f. hó 5*6 án, 
Stefanik tábornok tragikus halálának 18. 
évfordulója alkalmából nagy szabású ünne* 
pélyt rendeztek. 5.* én este a városi szín* 
házteremben ünnepi akadémia volt, ame* 
lyen a katonai és polgári előkelőségeken 
kívül a lévai társadalom felekezeti és nem* 
xetiségi különbség nélkül nagy szám* 
bán jelent meg. A tartalmas és élvezetes 
műsorból kiemeljük a Slov. Matica zc* 
nekarának Schindler R. vezetésével pom* 
pásan előadott két számát, a műkedvelők 
kitűnő együttesét cs a szjvalókórus nagy*

E it is megéltük: villanykiállítás volt a 
Városházin. És mindjárt el kell ismerni, 
hogy jól volt megrendezve cs jól sike
rült. Nem vállveregetés, hanem elismerő 
kézszorítás jár a létrehozónak és közre
működőknek. A hölgyek: Mayerhuber 
Líszlóné Pozsony, Puschmann Jolán 
B.Bánya, Páldv Béláné, Szojka Mária 
Léva. Az urak: Weisz (iyula üzembi* 
zottsági elnök, Pokorny Árpád üzenne* 
zető és a telep többi alkalmazottai. Kü* 
lön kiemeljük a mindjárt népszerűvé vált 
Mayerhuber Lászlót a Siemens cég mér* 
nőkét.

Kedden este volt a főattrakció: propa* 
ganda előadás és bemutató. A dobogón 
villanytűzhelyek, bennük, rajtuk sütésre, 
főzésre előkészített dolgok, mellettük enni* 
való hölgyek. Mayerhuber mérnök, bizal* 
matlan fogyasztónak maszkírozva néhány 
kellemetlen kérdést intéz Pokorny és Pál* 
dy urakhoz. Majd a konyhatündéri tisztel 
angyalian betöltő Puschmann Jolit akar* 
ja zavarbahozni okvetetlen kérdéseivel. 
Nem sikerül. Mindenre okos, kielégítő és 
megnyugtató választ kap. Ez a kedélyes 
párbeszéd jobb, hatásosabb propagálása 
volt a háztartás villamosításának, mint száz 
tudományos előadás vagy ezer prospektus. 
Közben a tűzhelyeken főinek az ételek, 
szinte észrevétlenül és ezalatt a közönség 
is megpuhult, megfőzték a közönséget is.

E z  a biztosítás kötelező lesz m in* 
den Önálló kereseti foglalkozást űző  
szem élyre, akinek ez főfoglalkozása  
t  aki földadót vagy  kereseti adót 
tartozik fizetni.

M in d en  biztosítottat egy  alaposz*  
tályba soroznak be. A  biztosítási 
járulék ebben  az alaposztályban 22  
K ő  havonta.

A  gazdaságilag  gyön géb b ek n ek  
ezt a járulékot leszállíthatják, a jobb* 
m ódú ak v iszon t ö n k én y esen  m aga*  
sabb osztályt választhatnak, am ely*  
ben  term észetesen  m agasabb havi 
járulékokat fizetnek, de az igényeik  
is  m agasabbak lesznek . A z  alap* 
osztály  köte lező . A  m agasabb ősz*  
tályoknak csak túlbiztositási jellegük 
v a n .

A  biztosító köteles lesz biztosi* 
tani a családban segítő  családtago*  
kát is* ha ezek  a biztosítást kérik.

A  biztosítottaknak igényük le s z :

retek templomaiban, majd 10 órakor a 
Köztársaság*íéren lévő Sicfánik*crrlékmű 
előtt mondott nagyhatású ünnepi beszé* 
det Mikula Antal tanár. Borecky ezre* 
des, helyőrségi parancsok lelkesítő beszé* 
det intézett a helyőrséghez. A  Himnusz 
elhagzása után, amelyet a tanítóképző nö
vendékei énekellek, következett a katonai 
díszszemle. Az ünnepélyen jelclen volt 
Votruba tábornok, Szlovcnszko katonai 
parancsnoka is, aki a látottak után a lég* 
nagyobb megelégedésének adott kifejezést, 

öt

Hogy milyen Ízletesen főztek arról a 
közönség a saját gyomrán keresztül gvő- 
zödhetett meg. Szólni azonban nem tu* 
dotí, mert tele volt a szája. A zsúfolt ne 
zőtéren az előadás után egész nyálka ten
gert láttunk, mindenkinek csurgóit.. El* 
hangzott a jelszó: akinek van sütnivalója 
az villannyal főz! Az előadás végén enni-

KERESZTFÁJÁS NŐKNÉL

többnyire a medenceszervek gyük 
ladásaitól, izzadmányaitól vagy ösz- 
szenővéseitől származnak. A pős- 
tyéni iszap vegyi alkata a beteg 
szöveteket megpuhitja és az izzad- 
mányokat feloldja. Négyheti pős- 
tyéni kúra sok ezer nőt óvott meg 

az operációtól.
Pós/yén fürdő gyógyií!

valóból csak a szakácsnők maradtak meg. 
*

Joli szakácsnő és a bizalmatlan for 
gyasztó-' Mayerhuber mérnök tereferélnek 
a pódiumon. Hangos beszédüket olykor 
elnémítja a jóízű csámcsogás, amit a te* 
remben hallani. Finom illatok cs dics
himnuszok magasan szállnak szerte. Min* 
denki meg volt elégedve, talán még a vil* 
lány telepi urak is. Állítólag nem csak ér* 
deklődők, hanem vevők is jöttek a kiál
lításra.

a) rokkantsági járadékra gyér* 
mekpótlékkal,

b) aggkori járadékra,
c) özvegyi járadékra és
d) árva*járadékra.
A  járadék elnyeréséhez az alap* 

föltételek teljesítésén kívül szükség 
lesz az úgynevezett „várakozási idő“ 
betöltésére. A  várakozási idő 2 év 
úgy mint a munkásbiztositásban.

A  rokkantsági járadék alapösz* 
szegből, eme ő összegből és állami 
hozzájárulásból áll. A z alapösszeg 
550 K ő  évenkint, az emelő összeg 
3.20 K e  minden biztosított és be* 
fizetett hónap után, az állami hoz* 
zájárulás 500 Ke évente.

Aggkori járadékot a biztosított 
akkor kap, ha 65*ik életévét be* 
töltötte s a munkába való belépése 
óta legalább 5 év telt el. A z  agg* 
kori járadékot ugyanúgy számítják 
ki, mint a rokkantsági járadékot.

Július 31-ig adandó 
szlovenszkói iparosok

A  szlovenszkói hivalalos lap 13. 
száma 136. szám alatt közli az or* 
szágos hivatal 107.900*13*1937. 
számú határozatát, amely az orszá* 
gos választmány által

a munkanélküli iparosok 1937. 
évi támogatására engedélyezett
200.000 korona (a költségvetés 
5. fejezete 5. tételének 6. pontja) 
segély felosztásának feltételeit tar* 
talmazza.

A  segély felosztása az 1936. évi 
179. számú intézkedésben foglalt 
irányelvek alapján fog történni.

Azok az iparosok részesülhetnek 
segélyben, akik a) 25 éven át 
önnálló ipart űztek, b) elmúltak 
50 évesek, c) betegek vagy mun* 
kaképtelenek, d) nincs önnálló 
jövedelmük, vagy ellátásuk más* 
ként nincs bebiztosítva. A  segély 
iránti kérvények legkésőbb 1937 
julius 31*ig adandók be az ille
tékes ipartársulaínál, illetve gré* 
miumnál.

A  kérvény bélyegmentes. Mellék* 
lendő hozzá az iparlevél vagy az 
engedély, avagy azok másolata. A z  
illetőségi vagy az állampolgársági 
bizonylat szintén csatolandó. A  
kérvényeket az ipartársulat tárgyalja 
le és a kérelem tekintetében véle
ményt mond.

A z elintézett, rendesen számo* 
zott kérvényt az iparíársulat vagy 
a szakipartársulat 1937 augusz*

M E G j m n m

I Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy H Ú R B A N  u. 2. 

sz. alatt (BÓLÉMAN-ház)

elektrotechnikai
szaküzietem et

megnyitottam
Raktáron tartom a szakmába vá
gó összes elektrotechnikai cikke
ket. Szives támogátást kér

HRADECSNY GÉZA

A z özvegyi járadék 50°/o*a an* 
nak a járadéknak, amit a biztosi* 
tott élvezett, vagy amelyre joga volt 
Erre a járadékra az özvegynek csak 
akkor lesz igénye,

a) ha betöltötte 60*ik életévét,
b) ha keresetképtelen és
c) ha két vagy több gyermeket 

tart el,
A z árva*járadék egyötöde annak 

a járadéknak, amelyre a biztosított* 
nak joga volt és félárva gyerme* 
kék részére 17 éves korukig igé* 
nyelhető.

Ezeken a járadékokon kívül gon* 
doskodik a javaslat a biztosított gaz* 
dák és iparosok gyógykezeltetéséről 
is, amellyel a betegsegélyző*bizto* 
sitásért akarja őket kárpótolni.

Ezt a biztosítást az iparosok, föld* 
mívesek és szabad foglalkozások 
csoportja részére közös törvényes 
keretben és közös igazgatással való* 
sitanák m eg.

Villanykiállitás.

M it tartalmaz a gazdák és iparosok szo
ciális biztosítására vonatkozó 
törvényjavaslat ?

be a munkanélküli 
segély iránti kérvénye.

tus 15*ig köteles beterjesztem az
I. fokú ipari hatóságnak.

A  későn beérkezett kérvényeket az 
iparhatóság visszautasítja. A  kér* 
vénynek tartalmaznia kell a kérve* 
nyező nevét, foglalkozását, szüle
tési adatait, lakhelyét, illetőségét, 
mennyi ideig űzött valamilyen ipart 
bizonylatot arra vonatkozóan, hogy 
a beteg és munkaképtelen, a va* 
gyoni állapotát feltüntető adatokat, 
a családi viszonyaira vonatkozó 
adatokat és hogy kapott*e segélyt 
1934—35 és 1936 években. Ezé* 
két az adatokat a csendőri nyomo
zás megkönnyítése érdekében is 
igen ajánlatos feltüntetni.

A  .KARIKAGYŰRŰ.
lévai előadása.

Az iparos Olvasó Kör reorganizált mű* 
kedvelő gárdája Pünkösd vasárnapján a 
Juvcntus nagytermében színre hozza Dr. 
Borka * Dr. Mihola Karikagyűrű" című 
kitűnő népszínművét. A z előadás után 
tánc lesz.

Ahogyan én látom ...
a lévai fotballsport isméi elmu* 
lasz tolta a továbbjutás lehetősé* 
gét. A kik  ismerik a labdarugó 
sport elterjedtséget, társadalmi je* 
lentőségét, nem fog csodálkozni 
azon, ha ezzel az üggyel mint 
közérdekű kérdéssel foglalkozunk. 
Az, hogy valamely város csapa* 
la nemcsak a került ti me.kczé* 
sen vesz részt, hanem belekéiül 
a szlovenszkói divizióba, amely 
előfeltétele annak, hogy valami* 
kor esetleg az országos bajnoksá* 
gokon is résztvehessen, nem egye* 
süléti ügy csupán. A z  egész va* 
rosnak az ügye. Vasárnapról*va* 
sárnapra érdeklődéssel figyel a di* 
vízióban rész/vévő városok csa* 
patainak mérkőzésére az egész or* 
szág, sőt még a külföd is tudó* 
mát vesz róluk. Érthetetlen, hogy 
mindig az L. T. E. az, amely a 
rövidebbet húzza, amelyet mel* 
lőznek más csapatokkal szemben 
háttérbe szorítják. A  fotballnak is 
meg van a maga taktikája és pe* 
dig nem csak a zöld füvön, ha* 
nem a zöld asztalnál is. Sajnos 
egyik helyen sem sikerült eddig 
megfelelő taktikával, diplomáciái 
és stratégiai készséggel képviselni 
a város színeit, amelyek egyben 
az egyesület színei is. Valahol hi* 
bának kell lenni. Ha valaki főt* 
ballvezér, akkor tudnia kell, hogy 
lehet csatát nyerni, mik annak fel* 
tételei, ismerni kell az ellenfeledet, 
tudni kell küzdeni, tettel és szó* 
val egyaránt. Nem akarunk egye* 
lőre senkit sem hibáztatni, noha 
hiba akad elég, de sajnálattal 
vesszük tudomásul, hogy a lévai 
fotbalsport nem tudja kiverekedni 
az őt megillető helyet, a szlo* 
venszkói városok versenyében.

O K U L Á R
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Kik nyertek a villanytelep 
kiállításéin ?

A V.V.T. az elektrotechnikai kiállí
tásával kapcsolatban a látogatók között 
10 tárgyat sorsolt ki. A sorsolást 5-én 
este ejtették meg Weisz Gyula üzembi
zottsági elnök, a V.V.T. tisztviselői és 
a közönség jelenlétében. A nyerőszámo 
kát Horváth Mária 6 éves kislány húz
ta ki.

vili. főzőt Singer René (20 szám) 5. dijat 
vili. gyorsforralót Tóth Anna (244 szám) 
6. dijat asztali lámpát Sinkó károly (88 
szám) 7. dijat 100-as égöt Andrási Fer- 
dinánd (3 szám), 8. dijat 60-as égőt 
Ludmila Kasianová (23 szám), 9. dijat 
40-es égőt Halász Juci (428 szám) 10. 
dijat 25-ös égőt őzv. Kisik Imréné (27

_ H I R E K _
— Irgalmas nővérek gyásza. A lé

vai irgalmasrendi zárda főnőknője Ba
lázs M. Rosamunda 75 éves korában 
szerdán délután hirtelen elhunyt. A ki
váló pedagógust, aki tizenöt évvel eze
lőtt került Lévára, mint főnöknő nem
csak a tanítványok, de a szülők is a 
legnagyobb tisztelettel és szeretettel vet
ték körül. Holttestét pénteken délután 
helyezték örök nyugalomra impozáns 
részvét mellett.

— Érettségi vizsgák a lévai tanító^ 
képző intézetbe június r* én kezdődnek. 
A vizsgáztató bizottság elnöke J .  Skopal 
a besztercebányai tanítóképző intézet igaz* 
gatója lesz. A gimnáziumi érettségi vizs* 
gak június I T. és 18.* án lesznek, amc* 
lyen az elnök M. Stolarik kormánytaná* 
esős lesz.

— Közgyűlés. A lévai Járási fiatal* 
ságot védő egyesület május hó 12.* én 
délután 3 órakor tartja közgv ülését a vá* 
rosháza nagytermében.

— Egynapos pedagógiai szeminári
um ot rendez a lévai tantelügyelőség a 
Szlovák tanító egyesülettel karöltve Le- 
vicén 1937 május 13-án (csütörtök) az 
állami tanitó-képzőben. A szeminárium 
fötantárgya a rajzoktatás lesz, amelyet 
Lukacbich Pál szaktanító fog gyakorla
tilag bemutatni. A műsor reggel fél ki
lenckor veszi kezdetét és d. u. 3 óra
kor a jelenlevők 14 alosztályba oszla
nak szét, ahol az előadók külőmbőző 
tantárgyakból nyújtanak szemelvényeket 
a tanulnivágyó tanítóságnak. Az állam
nyelvet biró magyar tanítóság szintén 
meg lett híva, hogy alkalmat nyerjen 
az önképzéshez. Ez alkalommal rajzkiál-

hatalmas kőtömegből csak darabokban 
lehetett kiszabadítani. Az egész leletet a 
Selmecbányái múzeumnak ajándékozták.
* Itt ismételten felkeli hívni az illetékes 
tényezők figyelmét az alvó lévai múzc* 
umra, mert ennek a leletnek a helye itt 
lett volna a mi múzeumunkban. Léva 
mar eddig is sok értékes őskori emléket 
engedett ki a Kezéből, de úgy látszik 
amióta múzeuma van, azóta is a környé
kén föltárt leletek mindig más múzeumo* 
kát gazdagítanak.

( —) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina és „Wipla" (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9. 
szám.
HÍR SZIIÁCS-GYÓGYFURD Ó RÖLI

A közkedvelt BR1STOL-TATRA 
AM ALIA szálloda és étterm ek üze
mében szépen berendezett szoba, la. 
étlapból választott élelmezéssel, m á- 
j u s  h ó b a n  érkező vendégeknek
n a p o n k é n t .............................Ke 35.—
folyó hideg és melegvízzel ellátott
szo b áv a l................................Ké 39.—
P a u s á l  k ú r á k  m ájusban érkező 
vendégeknek 21 napra (lakás, élelm e
zés, kiszolgálás, fürdő, kurtaxa)

Ké 1100 .—
P ü n k ö s d i  ü n n e p e k r e  

w e e k e n d - p a u s á l :  
szép szoba, la. étlap szerint élelmezés
kurtaxa, g a rag e ................... Ke 35.—
Prospektusokkal és információkkal 
szívesen szolgál a

BR1STOL-T ATR A-AMALIA 
üzemvezetősége SLIAC-KÚPELE 
— Május elsején, ez idén is, mint 

mint minden évben a baloldali pártok ze
ne szóval zászlók alatt vonultak fel a mun* 
ka ünnepén. Elsőnek a nemzeti szocia*

» 1. dijat vili. vasallót Rakita Pálné szám) nyerte meg.
(433 szám), 2. dijat vili. vasallót Prés- A szerencsés nyerők a dijakat a Vá- 
ka Margit (237 szám) 3. dijat vili. va- rosi villanytelepen a hivatalos órák alatt
sallót Polcer Emília (226 szám) 4. díjat bármikor átvehetik.

litá9 is lesz és bemutatásra kerülnek a 
szakirodalom újabb termékei is. Ezen 
munkanapon az aranyosmaróti és kőr- 
mőcbányai tankerületek tanítósága is 
részt fog venni. Közős ebéd a Denknél 
lesz.

— Felhívás a szlovenszkői és ru- 
szinszkői magyar színmű írókhoz. Fel
hívom a szlovenszkői és ruszinszkői ma
gyar színpadi szerzőket (akiknek darab
jai már előadásra kerültek akár hiva
tásos akár műkedvelő színpadokon), 
hogy érdekeik megvédése céljából kö
zöljék velem postafordultával pontos 
címüket és színdarabjaik jegyzékét. Cí
mükre a szerzői jogvédelem megszerve
zése céljából van szükség! — A cseh
szlovákiai színpadi szerzők Egyesületé
nek megbízásából: Dr. Mihola ügyvéd,
Komámo Eötvős-u. 16.

— Értékes archeológiái lelet Ma* 
gyáradon. Magyaradon, ahol már eddig 
is igen sok őskori lelet került napvilágra 
a legutóbbi napokban Grcgusik Antal 
igazgató tanító Suhaj István községi bi* 
róval a helybeli kőbányában mintegy 10 
m. mélységben mamut csontvázra akad* 
tak. Az állat hátgerince meghaladja a 4 
m hosszúságot és egy corr.bcsontjának a 
fele 6*8 kg súlyú. Az egész csontvázat 
sikerült meglehetős állapotban feltárni, de 
annál nagyobb kár* hogy a koponyát a

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságú

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

Levice-Léva Kálnai u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltainak. ____________

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉD ER  K Á LM Á N  k o n c e s s lo -  
n é lt v il la n y - é s  v fzv 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 g y ári á ro n  
s z é llt t

Levlce  S ze p e s s l u cc a  2 0

listák, majd a komunisták és utánuk a 
soc. demokraták nagy csoportja vonult 
végig a városon, hogy meghalgassák az 
ünnepi szónokokat. Ez idén a munkás* 
ság nagyobb számban vett reszt a felvo* 
nulásban mint az előző években.

Építőtelkek
A z U J M A J O R  cs 
a D O H Á N Y B E 
V Á L T Ó  mellet! 
fekvő
S C H O E L L E R  
és Társa cég tulaj
donát képező terüle
ten E L A D 0  K
Felvilágosítást ad :

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

— Postaszolgálat a m ájus havi ü n 
nepek alatt. A helybeli postahivatal 
közli: Május 17. és 27-én ünnepi posta 
távirda- és telefonszolgálat lesz. A hi
vatal d. e. 8— 11 óráig van nyitva. 
Május 27-én a postaküldemények csak 
a helyi kézbesítő kerületben kézbesit- 
tetnek.
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Személyautó jc karban jutányosán eladó. Megtekinthető a Varost szálloda garageaKm.

Eladó nagyobb családi ház a belvárosban 
Megvételre keresek kisebb családi házat
n i i j  C  tóban h»tomSIobíS laki*. vízve. L /ja C j ( S  Bá« bb“  Báli u. 5Uátl UCCa ö SZ. idékcs konyhízal. fürdőszobával emtlclcn.

Két lakás kiadó Jókai u. 11_____________
I „ I r A b í i  mely áll kft egyszobás lakásból szép tel.kkel ölesén elídé. Érdeklődni lehel Dr.Lakonaz Hollós Kndre
r í  J i  - - A P A I A M  Kissáró községben mintegy két magyar holdnyi terjedelemben tlaao SZaniOTOia tehermentesen. Felvilágositíst nyújt: Liebermann Leó ügyvéd

Lcvicc

Minden Kákonyi, Telefon 56.

Jutányosán bérbeadó hosszabb időre épülőidben levő családi ház

Címek a kiadóban Shir utca 3. szám.

— A „Tüdővési elleni Masaryk li
ga** lévai fiókja vasárnap délután tartotta 
saját helységeben 25. évi rendes ( jubi
láns) közgyűlését. Az évi szokásos jc* 
lentés keretén belül az ügyvezető igazgató 
főorvos részletesen ismertette ez intézet 
25 éves működését, egyúttal bemutatta 
Léva város tüdővés/hakindóságat I89ó- 
1936 közötti időből.

— Külföldi fürdővendégek utazási 
kedvezményei a csehszlovák állam* 
vasutakon. Csehszlovák fürdőhelyek Iá* 
fogatéinak a vasút egész éven át vissza
utazásnál 50 százalék- os kedvezményt 
biztosít az összes vonatokon, ha a für* 
dobén való tartózkodás legalább 10 na* 
pót tett ki. Külföldi vendégek részére 
ezen kedvezményt 66 2/3 százalékra emel* 
te fel a vasút, mégpedig május 1* tői okt. 
31* ig való tartammal. A kedvezmény* 
hez szükséges igazolási blankettát a kül* 
földi menetjegy irodák cs a határállomások 
adják ki az utas kérelmére és legalább 
30 km.*re szól beutazási jegy megváltó* 
sa esetén. Utólagosan is megcszcrzhető 
ezen igazoló blanketta az illető belföldi 
állomás útján. Előre nem lehet a vissza* 
utazáshoz szükséges kedvezményes jegyet 
megváltani, mert a kedvezményes jegy 
kiadása előtt a fürdőigazgatósággal iga* 
zolnia kell. hogy az itt tartózkodás lega* 
lább 10 napot tett ki. A  kedvezményes 
jegyeket a legrövidebb vagy időben ked* 
vezőbb \ onalakra adja ki a vasút, eset
leg kerülő utón abban az esetben, ha ez 
Prágán keresztül történik.

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 
W csúxos loboknál ¥

C t S I Z
Jód-bróm gyógyfürdő.

olcsó pausál árak az őszkőltségek- 
kel;

az elő 6s utóidényben
14 napra Ki 760’—
21 „  W1100*—

Otthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jód-brómos gyógyviz

Ismertetőt és használati utasítást 
küld:

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.

— Megjelent az első gázálarc a lé* 
vai kirakatokban. Köztudomású, hogy 
törvényjavaslat készül, amely kötelezővé 
teszi minden állampolgár részére a gáz* 
álarc beszerzését. A múlt hét folyamán 
a Knapp*drogeria egyik kirakatában már 
megjelent az első gázálarc kollekció.

— „Hitel*4 cimmel Prágában jele* 
nik meg Ternyei László gazdaságpoli* 
tikai hetilapja. A kassai rendőrség, 
mint ismeretes, nem vette tudomásul 
Ternyei László gazdaságpolitikai lapjá
nak, a Magyar Hitel-nek bejelentését. 
A rendőrség a bejelentés tudomásulvé
telének megtagadását azzal okolta meg, 
hogy a lap az egyesült magyar pártok 
hat hóra betiltott Nép cimü lapjának 
pótlapja lehetne. A feltételezés alapja 
abban van, hogy a Kassán bejelentett 
lapot ugyanaz a nyomda állította volna 
elő, amely a Népet nyomta. Ternyei 
László a nehézségekre való tekintettel 
most Hitel cimmel Prágában kért lap- 
indítási engedélyt, amit a prágai rend
őrség akadálytalanul meg is adott. A 
Hitel, Csehszlovákia Első gazdaságpoli* 
tikai hetilapja május 12-étŐl kezdve 
minden hét szerdáján Prága egyik leg
jobb nyomdájában, a Prager Tagblattot 
előállító Mercy-cégnél jelenik majd meg. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal szíve
sen küld az érdeklődőknek. A Hitel 
címe: Prága VII., Tusarova 25. szám. 
Telefon 704—44,

Hirdessen a „Lévai Újság"*ban.

_ S P O R T _
Turisztika. A kedvező idő beálltával 

a turista klub minden vasár- cs ünnep
napon kirándulásokat rendez a közeleb
bi és távolabbi hegyekbe. A legközeleb
bi program legkésőbb minden pénteken 
az autótaxi állomás melletti sarokházon 
(Bakó-ház elhelyezett táblán van kifüg
gesztve. Kísérje figyelemmel.

LTE—Párkányi TE 1-1 (1-1)
bíró : Vörös Érsekújvár

Az LTE csatárai gólképtelensége miatt 
egy pontot tudott Párkányból hazahoz
ni. Első félidőben Hengetner a 18. perc
ben megszerzi az LTE-nek a vezetést, de 
már a 26. percben Párkány egyenlít. 
Ezután LTE-nek rengeteg gólhelyzete van 
de a csatárok nem tudják kihasználni.

A második félidőben inkább mezőny
játék folyik, mindkét csapatnak több 
kedvező helyzete akad, de a jól műkö
dő védelmek mindent mentenek, igy 
az eredmény nem változik.

Az LTE csapatáról röviden a kővet
kező véleményt lehet m ondani: jó vé
delem, gólképtelen csatárok. Okvetle
nül gólképes csatársorról kell gondos
kodni, mert hiába a csapat minden fö
lénye, ha gólt nem tud rúgni.

Vörös bíró elég objektivnek bizonyult.
¥

Az LTE vezetősége mint ismeretes 
panasszal élt a déli kerületnél a galán
tai mérkőzésből kifolyólag. Az ügyet 
múlt szerdán tárgyalták a Déli kerület
nél és elhatározták, hogy a vizsgálatot 
megindítják. Feltűnő a Délikerület ve
zetőségének az LTE-vei szemben való 
egyoldalú viselkedése, amelyet ez alka
lommal is ismételten kimutattak, 
amennyiben a tárgyalás alatt az LTE 
megbízottamak még a felszólalási jogot 
sem akarták megadni. A jelenlevő Vas 
Jenő és Boros Béla ezekután az ü lés
teremből kivonultak és lemondtak a 
Déli kerületnél viselt tisztségükről.

Ct
Az LTE totball szakosztálya a déli 

kerület magatartása miatt elhatározta, 
hogy a csapatnak más kerületbe való 
beosztását kéri a Szövetségtől, nem haj
landó tovább játszani a Déli kerületben. 
A szakosztálynak több tagja a bajnok
ságból való azonnali visszalépést kérte 
de a többség úgy határozott, hogy te
kintettel a Párkányi TE-vel való jó ba
ráti viszonyra a csapatot Párkányba le- 
küldi.

SAC Selmecbánya-SK Levice
4:3 (1:2)

Csütörtökön az §K Levice Selmecbá
nyán az ottani SAC ellen játszott és 
meg nem érdemelt vereséget szenvedett. 
A játékot az $K Levice kezdi és már a
3. percben Svoboda útján megszerzi a 
vezetést. A 15. percben $AC kiegyen
lít, de a 30. percben 11-ből ismét az 
SK vezet. A második félidőben a 18. 
percben 11-hol az SAC egyenlít. A 23. 
percben ismét 11 t Ítél a bíró a lévai 
csapat ellen, melyet Svoboda a 28. perc
ben egyenlít. Az SK Levice 9 majd 8 
emberrel játszik tovább, amikor a 41.2 
percben az SAC megszerzi a győztes gólt 
Az SK Levice csapatát nem az SAC 
győzte le, hanem a lehetetlenül bírás
kodó bíró.

¥
Ipolysági FC —Galántai SE 3:0.
A galántai SE bajnokjelőlt csapatát 

Ipolyságon súlyos vereség érte. Ha az 
LTE óvásának helyet adnak és a má
sodik mérkőzésen Galánta ellen győz, 
akkor, jobb gólarányban lévén, még 
bajnok lehet,

SK Levice—O P M  Vráble 17;0.
¥

Komáromi helyőrség X I.—Levicei 
helyőrség XI. 6 ;0.

Tanulságok egy versenyről.
Kétségtelen, hogy városunk egyik lég* 

utóbbi nagy sporteseménye az országos 
vívóverseny volt. Sok induló, nagyszámú 
közönség, jó nivó, megfelelő rendezés. 
Annak dacára * érdekes * hogy orszá* 
gos viszonylatú versenyről volt szó a saj* 
ló különösebb emóciók nélkül tért na
pirendre az esemény felett. O k : a ren* 
dezöseg nem törődött azzal, hogy az ered* 
menyek azonnal a tudósítók rendelkezé
sére álljanak és így lekéstek a tudósító* 
sok. A megjelent beszámolók csonkák 
voltak a napilapokban. A másik ok az, 
hogy az újságírók szimpátiáját kevés ver* 
scnvző tudta megnyerni Sok a „bajnoki 
aliür". Ebben nem volt különbség ahöl* 
gyek és urak között, és kevés volt a ki
vétel.

A verseny lévai vonatkozásban nagy 
meglepetést hozott. A  két főverseny*szám* 
bán a férfi kardvívásban az aggilis Gya- 
pai Kde második lett a női tőrvívásban 
pedig az ambiciózus Boleman Judit ke* 
rült a második helyre. Nem ráfogás, ha 
azt mondjuk, hogy könnyen elsők lehet* 
lek volna mind ketten. Gyapay clideges* 
kedte a döntő mérkőzét Magyarral, amit 
azzal is indokolni lehet, hogy Gyapay 
volt a verseny mindenese cs a sok rendc* 
zői munka .irtott a kondíciónak, Boleman 
Judit az elődöntőbe legyőzte a bajnok 
Májunkét akivel aztán döntő viadalra ál* 
lőtt ki. Májunké győzött, amiben talán a 
bírói tévedések is segítették. A  rendező
ség itt hibát követelt el, amikor a döntő 
mérkőzés bíráit nem jelölte ki előre no
ha erre volt idő bőven,

A  lévai tornaegylet atlétikai 
versenyének eredménye:
A: LTE atlétikai szakosztálya minden 

előzetes híreszteléssel ellentétben atléti
kai versenyét nem vasárnap d. u. 3 
órakor tartotta meg, hanem az utolsó 
pillanatban az eredeti időpontot meg
változtatva d. e. 10 órakor bonyolította 
le.

Eredmények a követkézők:
Ifjúsági számokban:
100 m. síkfutás: 1. Stukovszky R. 

LTE 11.7, 2, Michal Svaral gymn. 11.9, 
3. Ladislav Jarábek tan. képző. Súly- 
dobás: 1 . Michal Svaral gymn. 11.25,
2. Ladislav Hansko gymn. 10.70, 3. 
Stukovszky Rezső LTE. M agasugrás: 
1. Tibor Weisz tan. képző 155, 2. Zde- 
nek Kácer tan képző 145, 3. Jozef 
Dobos tan. képző. 1200 m. síkfutás: 
1. Ludcvit Milrád tan. képző 3.44, 2,

Laufer Béla LTE 3,48, 3. Mészáros Jó
zsef LTE. Diskosvetés: Ladislav Han
sko gymn. 24.38, 2- Jozef Dobos tan. 
képző 24,08, T ávolugrás: 1. Michal Sva
ral gymn. 5.96, 2. Stukovseky Rezső 
LTE 5.82, 3. Ladislav Jarábek tanító 
képző. Gerelydobás : 1. Jozef Dobos 
tan. képző 29.83, 2. Zdanek Kácer tan. 
képző 28.67, 3. Jozef Karlovsky tanító 
képző.

Junior szám ok:
100 m. síkfutás: 1. JozefVaculéiak 

tan. képző 12, 2. Béres József LTE 12.2. 
Sulydobás: 1. Béres Sándor LTE 10.58
2. Ladislav Valentík tan. képző 9.95,
3. Jozef Vacélcíak tan. képző. 400 m. 
síkfutás : 1. Béres Sándor LTE 58.2. 
M agasugrás: 1. Ladislav Czirok gymn. 
155, 2. Jozef Vaculciak tan. képző 155
3. Ladislav Stevkovic tan. képző. 1500 
m . síkfutás: 1. Mráz Jenő LTE 4.52.6 
2. Glattstein Lajos LTE 4.57. Diskos 
vetés: 1. Béres Sándor LTE 30.29, 
2. Ladislav Czirok gymn. 25.60. 3. Do 
minik Hrbaty tan. képző. Távolugrás: 
1. Ján Vaskovic tan. képző 5.94, 2. 
Jozef Palásty tan. képrő 5.82, 3. Ladis- 
lav Czirok gymn. Rúdugrás : 1. Vilém 
Valter tan. képző 2.85. Gerelydobás : 
1. Jozef Vaculciak tan. képző 37.55, 2. 
Ladislav Valentík tan. képző 30.05, 3. 
Béres Sándor LTE. O lim piai staféta : 
1. Tan. képző (Milrád, Karlovsky, Va- 
culciak, Palásty) 4.04, 2. LTE (Mrá;. 
Béres II., Béres I., Stukovsky) 4.12).

Születés házasság, halál:
Születés: Hajdú Ilona: leány Ilona. 

Pekarik András, Zudig Vilma: leány 
Magdolna, Trnka József, Valkovics 
Erzsébet: halva született fiú, Psársky 
Mihály, Szenesy Julianna: leány R 
zália.

Házasság: Nem volt.
H a lá l: Hlavács Józsefné sz. Kcreskényi 

Ilona 71 éves, Navarka János 71 éves 
Dávid Istvánné sz. Turian Katalin 
84 éves, Balázs Mária 75 éves, Dók 
Istvánné sz. Bagocsi Júlia 76 éves, 
Hudéc Mihály 22 éves, Vician Aki 
dárné sz. Puszti Julianna 31 éves. 
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„LÉVAI Ú JSÁ G " gazdasági kulturális cs K: 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — fészer* 
kes/to: Dr. STR A SSER  ELEMÉR -  FetéU 
szerkesztő és kiadó: AKl/ICS ERNŐ dipl. 
Szerkeszt őség és kiadóhivatal: Léva Stur u. * 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomd.’ i 
Zselíz — Előfizetési dij: egészevre 48* — , félévre 
24* — , negyedévre 12‘— Ke, egyes szám ára 1»; 
Három példány megtartása előfizetésnek sz.:' i 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziraté ~ a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem v • 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  po>tabc! 
használatát a brarislavai posta- és távirdaigar... * 
ság lévai feladóhel) cl 109.976. V  —1934 s* 
alatt engedélyezte.
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