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Diszközgyűlés a városházán.Uszodát
követelünk, mert uszoöát köve
tel a város lakossága. Az évti
zedek óta fennálló és évtizedek 
óta nem modernizált mai uszoda 
enyhén kifejezve nem felel meg 
a korszerű higiénia követelmé
nyeinek. Legutóbbi választások 
alkalmával választási Ígéret for
májában hallottuk ennek a kér
désnek felszinrevetését, és a 
város költségvetésében azóta 
évente szerepel hatalmas ösz- 
szeggel a lévai uszoda, azon
ban ezzel mintha kimerült volna 
minben. Tudomásunk szerint a 
közegészségügyi minisztérium 
nagyobb összegei utalt át már 
ezen célra, azonban semmifele 
konkrét kezdeményezés eddig 
nem történt. Szó volt ugyan róla 
hogy az Osvetovy Sbor áten
gedi a városnak a jelenlegi Ha
lastavat és a környező területet 
ahol megfelelő modern strand
fürdőt lehetett volna létesíteni. 
A testület azt követelte, hogy 
megfelelő ellenértékű ingatlant 
kapjon a városban. Tekintettel 
az átengedendő terület értékére 
és az uj strandfürdő rentabilitá
sára, ez bizonyára nem is lett 
volna rossz üzlet. Sajnds a terv
ből nem lett semmi. Hasonlóké
pen elbukott a Lévai Újságnak 
azon kezdeményezésé is az ille
tékes tényezők meg nem érté
sén amely azt javasolta, hogy 
az olcsón megszerezhető Perec 
part réteken a zúgón túl létesít
sék az uj uszodát. Ezt a tervet 
a Perec szabályozásával kapcso
latosan könnyen meg is lehe
tett volna valósítani, annál in
kább, mert az egyik érdekelt 
tulajdonos megfelelő kiterjedésű 
területet ajánlott fel Tény, hogy 
a mai uszoda nem felel meg a 
város lakosságának, a növekvő 
igényeknek, tény az is, hogy a 
mai uszodát kibővíteni, abba te
temesebb költséget invesztálni 
nem érdemes, mert az ott ren
delkezésre álló terület sem mé
retben, sem pedig elhelyezés
ben nem megfelelő. Az uj vá
rosi uszodának ügye azonban 
nem halasztható el a végtelen
ségig, a városnak erkölcsi kö
telessége és anyagi-érdeke, hogy 
az megvslósuljon és pedig mi
nél előbb várjuk az illetékes té
nyezők kezdeményezését, mert 
fontos, közérdekű ügyről van szó

Amint a legutóbbi számunkban 
jelentettük, Léva város képviselő* 
testületé Dr. Bcnes Eduard köz
társaságunk elnökét díszpolgárrá vá* 
laszíja meg. A  város elöljárósága 
a díszpolgárrá választó ünnepi köz* 
gyűlést május hó 27*re tűzte ki, 
amelyen ünnepélyes keretek között 
hirdeti ki a város elhatározását. A  
közgyűlésen más tárgy nem szere* 
pel és az ünnepélyes aktusnál a 
városi képviselőtestületi tagokon ki* 
vül a város többi ’ noíabilitásai is 
jelen lesznek. Értesülésünk szerint

Vasárnap este mutatták be az
iparos olvasókör műkedvelői Dr. 
Borka*Dr. Mihola „Karikagyűrű44
c. zenés színmüvét nagy sikerrel. 
A  meleg időjárás dacáfa az érdek* 
lődo közönség teljesen megtöltötte 
a Juventus ez alkalomra Ízlésesen 
feldíszített nagytermét. A  szereplő* 
ket a legjobb lévai műkedvelőkből 
válogatták össze. Kosa Barna a 
reászabott gazdaszerepben kifogás* 
tálán volt, kellemes orgánuma és 
és biztos fellépése van Leányát 
Orbán Ibolyka játszotta a tőle meg* 
szokott kedvességgel, teljes illúziót 
keltett hűséges menyasszony szere* 
peben. Partycre Adamcsa Árpád 
nagyon jó volt. A  báró figuráját 
Pálfy János játszotta eredeti elgon* 
dolásban. Orbán Bözsi, mint kacér 
pesti lány mutatkozott be a lévai 
publikumnak és azt mindjárt meg 
is hódította. Tahy Sári szakácsnője 
igazolta a rutinirozott műkedvelő* 
nek képességeit: közvetlenül játszik

Az uj csehszlovák büntetőtörvény- 
könyv újabb rendelkezései most ketül- 
tek nyilvánosságra. Igen érJekts szakasz 
intézkedik a korrupciós és megveszte
getési bűnesetek ügyében. A korrupciót 
az uj büntetőtörvény rendkívül szigo
rúan bünteti és a büntetések indokolá
sában kimondja, hogy

a közhivatalnokok megvesztegetése 
súlyos bűncselekmény a: állam el
len, mert a korrupció magát az 
államot is szerencsétlenségbe dönt
heti.

Érdekes, hogy|
az uj törvény a megvesztegetési 
pénz követelését vagy elfogadását 
jóval súlyosabb bűncselekménynek 
minősiti, mint a megvesztegetési 
összegek felajánlását.

a közgyűlés után ünnepi ebéd lesz 
a városi szálló nagyiét mében.

Városunk eddig tudomásunk szc* 
rint a következő személyeket vá* 1 
lasztotta meg díszpolgárul: Kossuth 
Lajos, Barcs Gábor, Szilágyi De* 
zső, Báthy László, Masaryk G . 
Tamás. Ebből a névsorból is ki* 
tűnik, hogy Léva város lakossága 
mindig demokratikus érzelmű volt 
és elismerésével azokat a férfiakat 
kívánta megtisztelni, akik az emberi 
humanizmus nagy eszményéért kiiz* 
dőltek.

jól táncol és énekel. Nagy tapsot 
kapott a közönség regi kedvence 
Zórad Aladár, akinek temperámén* 
túrna és játékos kedve szint és len* 
dületet vitt a darabba. A z epizód* 
szerepekben ki kell emelni Kosul* 
cky és Győrváry duót, akik mint 
mindenre képes csavargók nevettet* 
ték a közönséget. A  kisbirót Deutsch 
Pál játszotta nagy ambícióval, az 
orvos Tóth Ferenc, a csendőr Do* 
hány András.

A  főrendező Zórád Aladárt kü
lönösen az ízléses díszletekért kell 
megdicsérnünk, amelyek valóban 
stílszerűek voltak és barátságossá 
tették a színpadot.
U A  korán befejeződött (Léván 
szokatlanul korán) előadás után a 
poblikum vette át a főszerepet és 
táncolva, énekelve, mulatozva, jó* 
kedvben várta meg a hajnalt.

A  nagysikerű előadást vasárnap 
este a Juventus helységében meg*

A megvesztegetési ügyekben az uj 
büntetőtőrvénykönyv a következő bün
tetéseket Írja elő: Aki közhivatalnok- 
nak megvesztegetési összeget ajánl tel, 
1 hónaptól 1 évig terjedhető fogház
büntetést kaq,

az a közhivatalnok, aki mngveszte- 
getcsi összeget elfogad, három hó
naptól három évig terjedhető bör
tönbüntetésben részesül.

Az a hivatalnok, aki egy ügy
féltől pénzt követel, hogy ügyét el
intézze, öt évig terjedhető börtön
büntetést kap.

Ha a megvesztegetés bírói személlyel 
vagy olyan közhivatalokkal áll össze
függésben, akinak módjában van köz
munkákat kiadni, úgy a medvesztegető 
büntetése három hónaptól három évig

terjedhető börtönre emelkedik.
Még snlyosahb büntetések érik azt 
a közhivatalnokot, aki meaveszte- 
getési összeget fogad el azért, hogy 
hivatalos hatalmával visszaéljen.

Hz esetben a megvesztegető büntetése 
— 5 évig terjedhető börtön,

a hivataluok büntetése 1 — 10 évig 
terjedhető börtön, ha pedig a hi
vatalnok a megvesztegetést maga 
provokálja ki, úgy büntetése 2 — 10 
évig terjedhető börtön.

Ha a megvesztegetett hivatalnok 
valamely bírói testület tagja, vagy 
olyan tisztséget tölt be, ahol mód
ja van a kzzmunkák és közszálli- 
tások kiadásában dönteni, úgy bün
tetése 2— 10 évig, ha a megveszte
getési összeget maga követeli bün
tetése 10— 20 évig terjedhető bör
tön.

Figyelemre méltó, hogy az uj bünte
tőtőrvénykönyv rendelkezései értelmé
ben

a sajtómegvesztegetés is külön bűn
cselekményt kt*pez.

Aki a pénzt fogad cl azért, amiért 
nem közöl le olyan hirt, amelynek va
lótlanságáról úgyis meg van győződve, 
bűncselekményt követ el. Ez esetben 
nemcsak a szerkesztő, hanem a lap ki
adója is büntetőjogi felelősség aia tar
tozik.

jtío z ik  műsora :
Szerda, csütörtök

Apolló mozgó. Az idény egyik lég 
sikerültebb vígjáték a A szerelem egy
szereggyé. Változatos helyzetkomikum
mal és víg kacagtató jelenetekkel teli 
elsőrendű kiállítású nagyfilm. Főszerep
lők : Luisa Ulrich, Paul Hőrhiger, Lee 
Parry, Theo Lingen, Gustav Waldau.

Péntek, szom bat 
v as árn a p

Apolló mozgó. Nagykiállitásu eroti
kus film, festői felvételekkel : Yen ge
nerális szenvedélye. Főszerepekben : Bar
bara Stenwyck, Nils Aster, Gavin Gor
don, Richard Loo. A tropikus éjszakák 
csábos sz-relmi dalai tarkítják ezt a ti
tokzatos zenéjű keleti tárgyú filmet. 
Puramount híradó. — Vasárnap d. u. 
Nagy népelőadás a ré*gi időkből vett 
idillikus tárgyú nagyfiúm Erdészlány. 
Főszerepekben Eisinger Iréné, Paul Ru li
ter. Mozart zene.

O rient mozgó. A: idény legnagyobb 
és legizgalmasabb Paramount film Bu 
fallo-Bill ezredes kalandor élete. Ren- : 
dező Cecil R. de Miile. Főszereplők: 
Gary Cooper, James Fllison, Jean Ar 
thur és még több ezer szeteplő. Vasár
nap d. ú. Néphelyárak mellett KLo- i 
patra. Történelmi nagyfilm

Hétfő, kedd
Orient mozgó. Nagy film operett be- j 

mutató. A hazai filmgyártásnak utolér- |  
hetetlen slágere: A zöld mezőn. Ren- j 
dező Karéi Lámáé. Zene Iára Rene>. 
Főszereplők : Karol Lámáé, Helena Bú- 
Sóvá, Jára Kohout, Vera Verhasová, 1 
Theodor Pistek és sok más művész.

A lévai iparos olvasókör
előadása.

Súlyos büntetések a korrupció letörésére
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Valami bűzlik a Tabánban!
Vájjon mi ? A  hiányzó városi 

köztisztasági cs közegészségügyi sza* 
bályrcndclct, amely állítólag már 
evek óta készül, de úgy látszik Luca 
székénél is nehezebben cszkabalc* 
dik meg. Bizony ez a szabályren* 
delet bűzlik ott, de mint arra rátc* 
riink még több más helyen is.

Mertha ez a szabály rendelet meg 
lenne, akkor aligha fordulhatna elő. 
hogy az éjjeli „szago> szekerek ön* 
íözzék végig a labán utcáit az on* 
tözőautó helyett. Elvégre a 1 abán* 
bán is emberek laknak, még hozzá 
hozzá jó adófizetők, akiknek cppen 
annyi joguk van a friss egeszsogo  
levegőhöz, mint a város többi in* 
kójának. Egyeket kocsi tekália ve* 
gig csurgott az utcán no es aztán, 
az olyan nagy dolog! Azért igazán 
nem érdemes lármát csapni, hisz 
megtörtént ez már máskor is, tavaly 
is, tavaly előtt is. Keni halt meg 
tőle senki. Néhány napig egy kissé 
szagított az ucca, de idővel az is 
elmúlt, mert idővel minden elmúlik. 
Ú gy látszik a városi köztisztasági 
rendelet még születőé eiőtt elmúlt, 
vagy kimúlt és a szegény tabániak 
a megismétlődő szagos napok alatt 
továbbra is zárva tarthatják az ajta* 
ikat, ablakaikat. Ha pedig az uccá* 
ra lépnek, akkor kölnivizes, vagy 
parfiimös vattát dugjanak az orruk* 
ba. Ezt a tabániak sokkal könnyeb
ben megtehetik, mint a város azt, 
hogy végre rendet teremtsen a „sza* 
gos szekerek” garázdálkodásai kö* 
rül.

De aki azt hiszi, hogy csak a 
„szagos szckcrck”*kcl van haj, az 
nagyon téved. Mert van ugyan ön
tözőautónk, van söprőgépünk (!?!), 
de azért a köztisztasággal elég rósz* 
szül állunk. Itt van pl. a belváros* 
bán a Lakatos ucca, az hetek hosz* 
szú során át aligha lát uícascpiet, 
mert * nem nagyítunk * bokáig jár 
az ember a papirosban, szalmában

es egyéb szemétben, ha odatéved 
véletlenül. A z elmúlt hetekben a 
1 IviczdosJáv uccában eg> kis ku
tyát gyúrt cl egy autó. A  döglött 
állat érákon at ott hevert az úttest 
közepén, a bámészkodók csoportja 
vette körül, am g vc^rc * lekerült egy 
uccasepró, aki szemétgyűjtő láda* 
jába felvette. Köztisztaságunk egyik 
legnagyobb rekordját azonban az 
Ozmán*tcrcn a cscrdcrscgi lakta* 
nya előtt crte el, ahol három napon 
át feküdt a.-: ucca köve. étén egy 
elgázolt macska, míg végre cltávo* 
iítotíák onnan.

Igen me séire vezetne, ha mind 
fel akarnánk sorolni azokat az ese*

FÁJDALMAS IZÜLETI
CSO M Ó K

köszveny (anyagcserezavar) jelei. 
Pöstyén iszapfürdői kiváló, ztjú!. a 
hug\ savat, a tormáik- ivókúra és uj* 
szerű diéta kiegészíti a gyógyered* 
mé n t. Jöjj őr. idejében Pcstyénbe, 
a Fürdőigazgatóság átalánvkúrái ait 

mindenkinek lehetővé teszik.
Pontyai fürdő gyógyít!

tekeí cs helyeket, amikor cs ahol 
a köztisztaság, a közegészségügye 
cs ezzel a város lakosságának ér* 
dekc is csorbát szenved. Valóban 
ideje lenne már, ha egy elhatározó 
lépéssel, a mai kor igényeihez al* 
kalmazkodó szabályrendelettel váró* 
sunk vezetősége e kérdésben vég* 
legesen rendet teremtene. Nézetünk 
szerint ez a kérdés az összlakosság 
szempontjából van olyan lényeges, 
ha csak nem fontosabb, mint az, 
hogy felépüUc a postapalota, vagy 
a járásbíróság ? S'ct mindezeknél 
egyszerűbb es k ö n \\’ b a megoldás, 
mert nincs s/ük-ég küldöttségekre, 
nem kell minis ki; jéw.h tgyás, nem 
kell pénz sem i.ozzá, itthon, hely# 
ben letárgyaSi . :ó, megoldható és 
elintézhető !

A  lévai szőlőhegyek
sétányait, utait elleptek a kirándu* 
lók. Különösen az első tavaszi ve* 
rőfényes vasárnapon voltak sokan 
kinn a szőlőkben, megteltek nem* 
csak a hajlékok, hanem a vendég* 
lök is. A  lévai szellők ismét di* 
vatba jöttek, és mi, akik sétálva fi* 
gycljiik a zajló életet, azt tapasztal* 
tűk, hogy a lévai lankák nedűje év* 
roUévre jobb minőségű, egyre több 
embernek nyújt szórakozást, vigasz* 
talást. A  lévai szőlőtulajdonosok 
helyesen cselekednének, ha terük* 
tiik előtt megfelelő járdáról gon* 
gondoskodnának, mert hiszen ha a 
bor és a szőlő nem is, de a tér* 
mészet mindnyájuk közös tulajdona 
és minél nagyobb népszerűségre 
tesz szert a szőlőhegyek környéke, 
minél többen fogják vasárnaponként 
látogatni, annál nagyobb lesz az otf- 
fekvő ingatlanok értéke is. öröm* 
mel tapasztaltuk, hogy a jó lévai

mm i
Tisztek, el értesítem a n. é. kö
zönség >gy H Ú R B A N  u. 2. 

sz. alatt (BOLEMAN-ház)

elektrotechnikai
szeküzletemet

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

HRADECSNY GÉZA

(—) Míifopak. fog tö rrések , aram .
platina cs ,,V\ ip!a“ facé') hídimmk. k tar
tós cs szép kivitelben, jótállás cs szolid 
árak mellett készülnek BÁZL1K állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpesi*ucca 9. 
szám.

A pesréri vikendtelep
A Garamvolgyében a legközelebb fek

vő romantikus szépsége folytán egyre 
kedveltebb kiránduló bely a garamko- 
vácsi és garamszentbenedek közötti Psá- 
ry község, magyarul Peszér. A község 
északi határában terül el a Juventus 
vikkendtelepe, amely rulajdonképen va
lamikor a Garam egyik szigetét képezte. 
A benedeki sziklarobbantás kőtörmelé
kéből a szigeten most impozáns kőgátat 
épáettek. A Juventus sport klub újra 
három évre bérbe a peszéri úrbéresek
től a hatalmas nyárfákkal övezett na.-.v- 
kiterjedésű füves területet, amely köz
vetlenül a Garam partján fekszik. Aki 
egyszer is meglátogatta a peszéri vikkend- 
te’epet, meggyőződhetett arról, hogy kö
zelebb Lévához nincse olyan hely, amely 
a természet annyi szépségével dicseked
hetne, mint Peszér. Erdők, mezők, vi
rágos rétek, közöttük a Garam ezüstös

sávja, napfény egészséges levegő. A te
lep ez idén már a tóim ácsi híd felépí
tése folytán gyalog és kerékpáron is 
könnyen megközelíthető, természetesen 
autóval is egész a telepre lehet bejutni. 
A vendégek szórakoztatására különféle 
sport letőségek, ping-peng, ijjászat, wo- 
ley-ball, labdarúgás stb. szolgálnak, azon
kívül sakk, kártya és gramafon. Termé
szeteden szórakozását mindenki önmaga 
keresi meg turistáskodva a környező er
dőkben, a Garamban fürödve vagy pe
dig a telepen társaságával szórakozva. 
Minthogy a község közvetlenül a telep 
mellett fekszik az élelmezés nem okoz 
gondot, valamint a visszautazás sem, 
mert a közeli vasútvonalon esténkint 
három vonat is fut Léva felé. Aki ol
csón é> kényelmesen, kellemesen akarja 
eltölteni a vasárnapot az ellátogat Pe- 
szérre.

Leszállították
Az elmúlt év folyamán az elő állatok 

árának általános cs lényeges emelkedése 
folytán a lévai húsiparosok szakcsoportja 
a húsárak cs húskészítmények árainak 
emelését kérte, amit a kerületi hivatal hosz* 
szas tárgyalás után engedélyezett is. Mint* 
hogy tavasszal a vágóáliatok vásári ára 
visszamenő tendenciát mutat a kerületi hi* 
vatál értekezletre hívta össze a lévai hús* 
iparosokat. A tárgyalások eredményeként, 
amelyek egyezséggel végződtek, Léván 
május 13.*ától kezdődőleg az árakat ál* 
lakiban 1 Kc-val kilogramonkcnt leszál
lítottak.

V ig y  ázz a
légyotton  !

L. P . levi fiatalember már régebb idő 
óta udvarolt B. M. nevű csinos lánynak. 
A  barátság szerelemmé fejlődött és már 
komolyan foglalkoztak az Örök hüségi 
kérdés törvényes tisztázásával. Az elmúlt 
n pok egyik estéjén kellemetlen megle* 
pvtésben volt része a szerelmes fiataléin* 
bőrnek, amikor a késő esti órákban imá- 
doltját felkereste. L. P . ugyanis egész 
nap távol volt a városból cs hölgye, aki

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
É D Z R  K Á L M Á N  k o n c e s s io -  I 
n á lt v illany- 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  k é sz ít 

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

Levice S ze p es s i u cca  2 0

nem v irta, hogy a fáradtan, későn ha/a* 
érk vő férfi meg az nap meglátogassa, 
estéj á más fiatalember társaságában töl* 
töltő. L. P . az idegen láttára dühbe gu* 
rali és neki ugrott, akit nemcsak alapo* 
san helybehagyott, de dulakodás közben 
arcába is harapott úgy, hogy az orvos* 
nak is akadt néhány öltésnyi munkája. 
Természetesen a felizgulí csalódott sze* 
n i;: es nem felejtkezett meg imádolijinak 
is néhány nyomatékos figyelmeztetést 
adni a jövőbeni hasonló esetek elkerülése 
végett. Az ügynek állítólag bírósági foly* 
tatása is lesz.

— Esküvő. Lichfenstcin Szerén oki. 
polg. isk. tanítónő cs Wciss Ármin dr. 
a lévai orsz. kórház orvosa vasárnap f. 
hó 23*án d. u. 1 órakor tartják esküvő* 
jüket Pősfyénbcn (M. k. é. h.)

a húsárakat.
Az új húsárak a következők: marha* 

hús 10, borjú hús 11 — 13, sertés 10— 
í l ,  bárány f — 8, olvasztott zsír 14, bőr* 
szalonna 14, paprikás szalonna 14, füs* 
tolt hús 12, karmenádli 16, oldalas 14, 
főtt füstölthús 18—20, töpörtyű 9, finom 
felvágott 20, felvágott 16, lengyel kolbász 
6 —T, sertés kolbász 15, vegyes kolbász 
12, debreceni 15 Ke.

Ahogyan én látom ..
nehezen halad előre az aszfalt- 
járdák megjavításának és kiegér 
szí lésének ügye. A  kérdéses tér 
rükteket már felmérték, de még 
nem hallani róla ki kapja meg a 
munkát, milyen feltételek mellett 
és mennyit kell majd fizetni az 
érdekelt ház és telektulajdonosokr 
nak? Miért e késedelem? Keni 
lehet közmunkákat tavasszal e/* 
kezdeni ? . . . A  nagy garral bér 
ígért fásítás is megfeneklett. A  
Stefanik uccát gyorsan megkor 
pasztották és az uj iiltetvényrfák 
már megfogamzottak, reméljük rö* 
videsen ki is lombosodnak. De 
Léván nem csak egy ucca van ! 
Természetesen most már késő, az 
idő elszállt az agilis fás i tó bízott * 
ság fölött. . .  A z  uszoda ügy is 
i laludt illetve kútba esett. Ál/ir 
tó/ag van már pénz is, legalább 
igy nyilatkozott az cg\ ik város* 
bíró a képviselő testű le ti gyűlésen. 
Mi hiányzik akkor még? Megr 
mondjuk: a kezdeményezés, az 
ambíció, hogy a város lakossága 
az európai crtcleml en vett higier 
nia áldásaiban részesüljön, ó lesz 
nekik maid a Perec is. Termer 
szelesen, hogy jó, mert Léván 
minden jó ! . . . H aladt a beha* 
rangozott közvilágítási reform is, 
egyrkét utcában javultak az ál-a* 
potok, de nagyjából marad min* 
den a régiben. A z t :s meg kell 
állapítani, hogy gyakran gyatrán 
égnek az uccai lámpák. 
Valahogy nálunk minden elakad. 
Lehetne foly falni a felsorolást, de 
minek. A  * közvélemény kiabál, 
az illetékes hely bölcsen hallgat 
Ideális munkamegosztás . . .

O K U L Á R
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HÍREK.

A z  elvakifottak fejedelme.
Az álomkergető átépítés és a vakság —
A magyar építő akaratot eltemette.
Vazul nem halt meg, égő fájdalma virraszt:
Ö az elvakított magyarok Örök fejedelme.

Fájdalmasan igaz mcgcsúfolt dacos örökség,
E  csonkítás a történelem távlatán is éget.
Az emlékezés törvényét a vér nem mosta el, hogy 
Látásunk elé sodorja, ezt a végzetes örökséget.

Sass János.

Esős, hűvös és zivata
ros lesz az idei nyár.

Az elmúlt tél és a mostani tavasz sok 
időjárási rendetlenséget mutatott, ami
nek okát a meteorológusok különböző
képpen Ítélik meg. A szokatlanul meleg 
telet igen nedves bő esőzést hozó ta
vasz követte.

Az északi jegestenger a tél folyamán, 
európai részén nem fagyott be.

A rendellenes téli és tavaszi hónapok 
után fölvetődik az a kérdés, hogy mi
lyen lesz a nyár. Vájjon az enyhe telet 
meleg nyár követi-e? Erre vonatkozólag 
meg kell jegyezni, hogy az egyes idő
szakokból sohasem lehet a közvetlen 
előttünk álló évszak időjárására követ
keztetni. Közismert, hogy

az időjárásra a napfoltok lényeges

hatást gyakorolnak.
Sosztákovics orosz tudós szerint, ha 

nagyok a napfoltok, a nyár rendszerint 
hűvös és esős. Ilyen volt eddig az 1913., 
1916., 1923. és az 1927. év nyara. A 
jóslás mindig bizonytalan dolog és kü
lönösen áll ez az időjárásra, mégis, az 
időjáráskutatók mindent egybevetve meg
kísérelték előre meghatározni az idei 
nyár jellegét. Szerintük

május végén nyári meleg lép fel, 
de júniustól kezdve a tulajdonké- 
peni nyári hónapok túlnyomóan 
hűvösek és esősek lesznek.

Sajnos, zivatarokra és további károk
ra is van kilátás, ami szintén az idei 
nagy napfoltokkal van összefüggésben.

— Ú ja b b  10. 000 rádióhallgató 
Csehszlovákiában. Február havában a 
csehszlovák rádióelőfizetők száma 10.882 
előfizetővel növekedett és így jelenleg 
9P0.992 bejelentett vevőkészülék van koz* 
társaságunkban. Az előfizetek száma ke*

rületenként a következőképpen oszlik meg: 
Prága 517.783 vevőkészülék, Pardubice 
93.607 vevőkészülék, Rrno 165.830 vevő 
készülék, Opava 75.809 vevőkészülék, 
Bratislava n.83T  vevőkészülék Kosice 
26.349 vevőkészülék.
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Jó g a z d á n a k
J Ó  KERESKÉNYI MESZET

A kereskényi mészégető uj tu
lajdonosa megjavította a mész 

minőségét.

MESZET vakoláshoz és mesze- 
léshez.

MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ
KÖ VET m inden mennyiségben 

helyre szállít

M A R T I N  D R D O S
mészégető

V E t K É  K R S K A N Y
Kereskedünk, hogy meg les: elégedve.

•— Halálozás. Deák Miklós ny. gimn. 
tanár f. hó 12*cn 71 éves korában el
hunyt A  kitűnő pedagógus, aki cvtizt* 
deken át tanított a lévai gimnáziumban, 
több generációt vezetett be a rajzolás mii* 
vészeiébe, általános köztiszteletnek örven
dett. Nagy részvét mellett f. hó 14*cn 
helyezték örök nyugalomra.

— K o s z t o l á n y i  István meghalt. 
Ncmcsénybcn 68 éves korában rövid 
szenvedés után elhunyt Kosztolányi lst* 
van földbirtokos a Lévai Dalárda disz* 
elnöke. Nagy részvét mellett temetlek el.
A  dalárda nobilis elnökének temetésén 
gyászdalokat énekelt cs küldöttségéi vett 
azon részt Dr. Guba elnök vezetése alatt.
A gyász beszédet Schubert Tódor mondta.

— Lévaiak a rádióban. F. hó 18*án 
a lévai származású FéjaT ibor„A  könyv 
szerepe az elemi iskolai népoktatásban*4 
címen tartott előadást. Folyó hó 19*én 
Randlik Aranka magvar dalokat énekel. 
Zongorán kiseri dr. Hangosné, Kmosko 
Irén. Műsoron több Heckmann*Rev dal 
is szerepel.

— Engedélynélküli autófuvarzásért 
300 ke büntetés. A lévai kerületi hi* 
vatal Fischer Dávid óbarsi autótulajdonost 
engcdclynélküli autófuvarozásért 300 ke. 
pénzbüntetésre ítélte, mert I lomola János 
óbarsi lakos leány át 20 ke. fuvarért a lé
vai kórházba szállította.

— Komoly tárgyalások a disznósi 
széntelep kiaknázása körül. Néhány cv* 
vei ez előtt híre terjedt, hogy Disznóson 
szenei találtak. Kutatás közben mintegy 
6*7 méter mélységben szén réteget fedez* 
tek fel. Ez a szén azonban igen gyönge 
kalória érteket képviselt. Most arról érte* 
sültünk, hogy a mélyebben fekvő rétegek* 
ben kitűnő minőségű szenet találtak, 
amelynek fűtőérteke a handlovai barna* 
szén kalóriáját is felül múlja. Állítólag 
szakértő bizottság is jár Disznóson, kik* 
nek véleménye szerint a szer,réteg na* 
gyobb kiterjedésű. Több oldalról érdek* 
lödnek a szcntclcp után, állítólag komoly 
tárgyalások folynak a kiaknázás cs érté* 
kcsítés megszervezésére.

— „Szülőföldünk" lévai száma. A 
tanuló ifjúság és a falusi magyarság kö
reiben egyre nagyobb közkedveltségnek 
örvendő „Szülőföldünk" című folyóirat 
legutóbbi számát teljesen városunk ismer
tetésnek szentelte. A  képekkel bőven 
illusztrált lapban sorra kerülnek a város 
történeti (múltja cs jelene, földrajzi, ncp* 
rajzi leírása, a város nevezetességei, hí* 
rcs libafertálya stb. A  kitűnő könnyű né* 
pies stílusban megírt ismertetés elsőrangú 
propaganda füzete városunknak. Elismc* 
rés és köszönet illeti meg Fejj Tibort, 
aki a távolban sem felejtkezik meg szii* 
lövárosáról. „Szülőföldünk’ szerkezfősége 
cs kiadó hivatala, Bratislava, Lázárit u. 
4c, IV. Előfizetési ara egész évre 7 ke.

— Ném et színház Pőstyénben. Az
idei nyári fürdőévadra Pőstycnfürdő a 
tcplizschönaui nemet színtársulatot látja 
vendégül. A  kitűnő egy üttes, mely a 
tcplitzi városi színház művészgárdáját Lg* 
lalja magában, Hans Reincr és 1 lans 
Rittcr igazgatok vezetése alatt fog állni. 
A  nyár folyamán vendégszerepelni fog* 
nak többek közölt: Gizella Werbezirk, 
Kranicr házaspár, Hans Moscr, Ottó 
Walburg, Hans Járay és Piccavcr ka* 
maracnckcs. A  nemet társulat műsorát a 
legközelebb ismertetjük, íg.g.)

— GyümölcsértékesitÖ központ lesz 
Szlovenszkón. \  Szlovcnszkói Gyümöl* 
csészeti Egyesület Buchta Viktor orsz. 
főfelügyelő indítványára elhatározta, hogy 
még ez évben gyümöl cserié kesilő köz* 
pontot létesít Pozsonyban.

— Szt. István dupla maláta sör ki
mérése a Városi Szálloda étterm ében.
A csehszlovák-magyar kereskedelmi szer
ződés uj vámegyezménye értelmében a 
két ország kőlesőnősen srállithat egy
másnak sörtermékeket. Az első sör a- 
mely Csehszlovákiába jön, a Kőbányai 
Polgári Sörfőzde legkiválóbbnak elismert 
terméke a SZENT ISTVÁN DUPLA 
MALÁTA SÖR. mely szombattól,azaz 
május 22-tól kizárólag a városi szál
loda étterm ében kapható.

— Tartalékos tisztek felvétele a 
fegyveres technikai és épitészet szol
gálatra. A katonai igazgatás nagyobb 
számú tartalékos tisztet vesz fel a ma
gasabb teljesítményű fegyveres technikai 
szolgálatra. Elsősorban azok közül, akik 
a felsőbb technikai iskola technológiai 
vagy kohászati szakát, vagy a bányászati 
főiskola kohászati vagy erdészeti szakát 
végeztek el és nem idősebbek 30 évnél 
A kérvényeket a nemzetvédelmi minis- 
teriumhoz címezve május 20-ig kell be
adni. A katonai igazgatás azonkívül 3 
kategóriában felvesz építészeti szolgálatra 
is tartalékos tiszteket. A teltételekre vo
natkozólag közelebbi főlvilágositás talál
ható a nemzetvédelmi minisztérium hi
vatalos lapjának május 8-án megjelent 
20. számában. Kérvények beadásának 
határideje június 15.

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 

csúzos loboknál V

jód-bróm gyógyfürdő.
olcsó pausál árak az őszköltségek- 

kel:
az elő és utóidényben

14 napra Ke 760‘—
2i „ „1100*—

Otthon tartandó ivókúrához

CSIZ1
jód-brómos gyógyvíz 

Ismertetőt és használati utasítást
k ü ld :

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.

— U j padok a főtéren és a város- 
kertben. A város zezetŐsége a már ta
valy megkezdett padépitési munkálatok 
folytatásaként ezévben a főtéren 16 és 
a városkertben 9 masszív, földbe épí
tett pihenőpadot helyeztetett el. A ké
nyelmes padokra valóban nagy szükség 
volt már s azok létesítéséért a város 
vezetőségét elismerés illeti. A jövő év
ben a pihenőpadokat újból szaporítani 
fogják.

— Gyenge gyümölcstermésre van 
kilátás délszlovenszkőn. A rendkívül 
kedvezőtlen tavaszi időjárás következtében 
ez évben a dclszlovcnszkci gvümölcster* 
melcs nem sok jói iger. A  gyakori eső 
cs az éjjeli hideg időjárás nagy károkat 
okoztak cs sok helyen vagy lefagyott, v. 
lehullott a fák virágja. A cseresznye a 
legkevésbé érezte meg az elemi csapást, 
ebből nagy termesre van kilátás. A  ba* 
rack sok helyen lefagyott vagy a monilia 
pusztította cl. Alma cs körte sem lesz 
annyi, mint más evekben, úgyhogy a mai 
helyzet szerint nincs kilátás jó termesre^

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat.
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartösságú

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

Levice-Lévn Kálnni u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltainak.
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— Folynak az előkészületek a nagv* 
szabású pőstyéni autóversenyekre.
Pcalyeufürdő, május 15*en. A po&tscni 
fürdőcvad már teljes ii/c M cn van. Tc» 
kinlvc, hogv a/ idei húsvéti ünnepek sok* 
kai előbb voltak mint tavaly, a fürdosze* 
zon is automatikusan előbb kezdődőit. 
A különböző sport és társadalmi airakci- 
ók előkészületei lázasan fohnuk. Ezek ko* 
zott kimagaslik a június 5 és 6 .*án a po* 
rsonyi Szlovák Aulomobil Klub rendé* 
lésében lebeny oldására kerülő adóver
seny, mely mint minden esztendőben, ügy 
most is nagyszabásúnak Ígérkezik.

Nagy érdeklődés nyilvánul meg az au
tósok körében a 24 órás célvereny iránt. 
Eddig ugyanis csak egyszerű célvcrsc- 
nyeket bonyolítottak le, melyekben csak 
a megtett kilométerek jöttek számításba, 
tekintet nélkül az elért időre. Ezidcn az 
utat 24 órában korlátozzák, ccl Pőstycn* 
fürdő a Thcrmia szálló előtt.

A nagyszabású concours d’elegans 
( autószepsegverseny ) sikere, amely jú
nius 6 .-án lesz, nagyrészt már biztosítva 
van, minthogy az összes belföldi gyárak 
az idei legújabb modcljcikct beneveztek. 
Ezekhez csatlakoznak a magánkocsik cs 
speciális karosszériákkal rcnbelkezö autók, 
melyekből már eddig is szép számban 
jelentrttek be. Az összes kocsik felvonu
lása a Thermia szálló előtt fog végbe
menni és előreláthatólag pompás színes 
látványt nyújt. is)

( —) 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 
tavaszi vásárt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több ezer maradék félá- 
ron. Figyelje kirakatainkat cs olvassa hir
detésünket.

— Megszigorították a szódavízgyár. 
tást. Ismeretes, hogy az utóbbi időben 
több panasz hangzott cl a szódavizgyá* 
rosok ellen, akik elmulasztották a tiszta
ság betartását az üvegek töltésénél. A  
panaszokat feljelentések követték ennek 
eredményeként a prágai egészségügyi mi
nisztérium rendeletét adott, melynek ér
telmében figyelmezteti a szódagvárosokaf, 
vendéglősöket és árusokat, hogy üzleteik
ben a rendelet megjelenésétől csak olyan 
üvegekben tarthatnak raktáron szódavizet 
és limonádét, melyeknek fején mélyen és 
olvashatóan bekell vésve lenni a gyáros 
nevének. Tilos és büutetendő más cég
jelzéssel ellátott, vagy papircimkével át- 
ragasztotí üvegekben való árusítás, mert 
ez megnehezíti a hatósági ellenőrzést. A

rendelet élteimében cs.ik jól kitiltott üve
gekben rig idh i L meg az cl.iruűtás. Te- 
ki.áv Ifel arra, hegy a pi> ' • üvegekben 
elaiott s ódaviz és husi :;i »’oU. különösen 
nyáron, — a betegség csiráit hordjak ma
gukban, a rendi 1 tben felkérik a fogyasz
tó ko/ö séget, hog\ ilyen esetekben te- 
gvenek a ónnal fiijel n \ s ‘ a iSnidörség- 
nél a saját cs a köz jó! felfogott érdeké
ben, hogy ezzel megelőzzék a fertőzése
ket és betegségeket

— A forgalmi adó és a kereskedel
mi könyv bizonyító ereje* A  legfelső 
közigazgatási bíróság a múlt hetekben 
16.963 36.szám alatt hozott ítéletében 
egyebek között kimondta a következőket: 
Ama hivatalos felhívásnak, hogy az adó
alany bizony ítsa bevallásának helyességét 
a forgalmiadóról szsló törvény 19. parag
rafusa 2. bekezdése s/.crinf; az. adófizető 
eleget tett azzal, hogy felajánlotta az üz- 
jeti könyveibe való betekintést, anélkül, 
hogy azokat ny omban elő is terjesztette 
volna Ezért az ilyen esetben a hivatal 
nem veheti ki az adót minden további 
nélkül becslések alapján tehát clmakacso- 
lási alapon.

_ S P O R T _
Juventus birkózóinak sikere.

A  rozsnyói országos birkózó versenye
ken Léváról két birkózó vett részt, akik 
mindketten igen szépen szerepeltek és 
dicsőséget széreztek a lévai birkozósport 
hírnevének. 48 induló között Dohány 
a kisközépsulyban II., Kuzbert a könnyű 
súlyban III. helyet ért el.
Nem Léván lesz a CsMUSz. nyári 

úszótábora.
A szlovenszkói uszósporf fellendítése 

érdekében, de elsősorban a vidéki úszók
nak nyújtandó kedvező tréning alkalomra 
a CsM USz vezetősége, de főként Slahl 
Lajos szöv. kapitány nyári uszótábort 
szervez meg. Az első ilyen uszótábort 
Léván akart.ik csszeho/ni ezen a nyáron, 
mert hiszen a Icgillcíékesebb ajkakról 
hangzottak el a szavak : jövőre lesz uszo
da is. Ez a kijelentés többször sőt rész
letesen is megismétlődött a tavasz kez
detéig. Lassan már nyakig benn leszünk 
a nyárban az uszodára már szükség lenne 
de most melyen hallgatnak az illetékesek. 
Egy eseménytől ismét elesett a lévai kö
zönség, mert egy ilyen uszóíáborozás 
alatr bizonyára versenyek is vannak, sőt 
kiváló vendéguszók szereplésére is van

M e n e t r e n d  Léva á l l o m á s o n .
Érvényes 1937. V. 22-től.

Minden Kákonyi, Telefon 56.

Jutányosán bérbeadó hosszabb időre épülőidben levő családi ház

Jutányosán eladó iót 7 nPraga Piccoló székely radiÓ 
Töltő (koksz) kályhákat eladok,

Címek a kiadóban Shir utca 3. szám.

Kitünően és szakszerűen  
hűtött  sörspecia l i tások

SZENT ISTVÁN D u p l a m a l á t a  sör 

P I L z  E N I Ő S F O R R Á S
ea— — in mii   inga— a— — —

C. BUDEJOVICi Budvar pastörizált sör

kaphatók a városi szálloda éttermében 
a sörkedvelők legújabb találkozóhelyén.

kilátás. Nemcsak a beígért uszodával, de 
nagyobbszabásu nyári sporteseménnyel 
vagvunk szegényebbek, nem is beszélve 
arról, hogy ez az uszótábor mit jelentett 
volna a gyengén vegetáló lévai úszósport 
felelevenítésére. Idegenforgalmi szempont
ból is jelentőségteljes eseményt veszítet
tünk cl. De mennyi mindent veszítünk 
mi lévaiak cl csak azért, mert az ígére
tek, ígéretek maradnak.

Kikapott az LTE pünkösd 
vasárnap

Rapid Bratislava 3:2, (1:1)
biró Nemcsok Érsekújvár.

LTE csapata megérdemelt vereséget 
szenvedett vasárnap.

Mindjárt a harmadik percben a Ra
pid megszerzi a vezetést és a 24. perc
ben Töthnak csak 11-esből sikerül ki
egyenlíteni, a 34. percben Kovács sú
lyosan megsérül úgy hogy a kórházba 
kellett szállítani, orvosok megállapítása 
szerint könnyebb agyrázkódást szenve
dett. Első félidő további része mezőny
játékkal telik el.

Második félidőben, félidő elején ismét 
\  áradi hibájából a Rapid vezet és ezt 
sikerül Tóthnak Vig beadásából kiegyen
líteni. Most LTE van többször a Rapid 
kapu előtt a mindég gólképtelen csatá
rok most sem képesek gólt rúgni és 
ismét Rapidnak sikerül a vezetést és

ezen góljával a győzelmet is megszerez
ni.

LTE csapatában Martinovics, Horvát 
és a második félidőben beálló Mészáro
son kívül egy játékos sem felelt meg, 
igy játszeni még egy harmad osztályú 
mérkőzésen sem lehet a csapatot okvet
len reorganizálni kell.

Rapid csapata sem volt jobb nz LTE 
csapatánál, de a játékosok legalább já
tékkedvel és lelkesedéssel játszottak és 
ezzel mindent pótolnak.

Nemcsok biró megfelelt.

SK Bátovce— >:SZIKRA« 
5:4

A Szikra csapata meg nem érdemelt 
vereséget szenvedett, mert jobb volt 
ellenfelénél és már 3:0-ra vezetett.
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