
Ragyogó májusi napsütésben 
ünneplő feketébe öltözött em
bercsoportok iparkodtak a város 
székháza felé csütörtökön déle
lőtt a díszközgyűlésre, amelyen 
az állam első polgárát Léva vá
ros diszpolgárává választották 
meg. A városháza nagy tanács
termét erre az alkalomra művé
szi Ízléssel díszítették fel a vá
ros és az állam színeiből össze
állított drapériával vonták be a 
falakat. Egymás után érkeztek 
a terembe a külömböző egyhá
zak, egyesületek, hivatalok, ka
tonaság, csendőrség stb. képvi
selői, a képviselőtestület tagjai, 
majd 11.30 perckor megérkezett 
a terembe Dr. ZoSfák kér. főnök 
Koralevszky főjegyző és a vá
ros vezetősége.

Pontosan 11.30 órakor Antal 
Gyula városbiró megnyitotta a 
az ünnepi díszközgyűlést.

„ünnepélyes alkalomból jöt
tünk össze ezen a napon, hogy 
Léva város díszközgyűlése Köz
társaságunk érdemes elnökét 
Dr. Benes Ede urat városunk 
diszpolgárává válassza" 
„Mindenki előtt ismert fáradha
tatlan tevékenysége, előrelátása 
meg nem lankadó munkája, 
melyet úgy idehaza, valamint a 
külföldön is kifejtett és érvé
nyesített a Köztársaság érdeké
ben, Államférfiak között az el
ső helyen áll európai viszony
latban is, de főképpen a kis 
államok között. Közvetlen részt
vevője és szemtanúja volt nagy 
eseményeknek, magának Köz
társaságunknak megalakulása 
összeköttetésben van egyénisé
gével, törekvésével és sokoldalú 
munkásságával. Megbecsüljük és 
méltányoljuk államférfiúi jelen
tőségét" . . .  — mondotta a vá
rosbiró, majd igy folytatta „Mig 
az egyik oldalon ott látjuk mint 
harcos férfit küzdeni elveiért, 
népe jövőjéért, a másik oldalon 
ott áll, mint a béke kitartó hir
detője. Dr. Benes Ede köztár
sasági Elnök Úr tudja azt, hogy 
a demokrácia mint elv és mint 
gyakorlat nem egy és ugyanaz 
azért a megértés eszméjét ki- 
mélyiteni a konszolidációt előd
re vinni az együttmunkálkodás

elvének figyelembe vételével el
ső és elengedethetetlen állam
fői feladatának tekinti, mint a- 
hogy azt rövid ittléte alkalmá
ból maga is kihangsúlyozta"— 
„Országos ügyeknek az elinté
zése, nehéz problémák megol
dása súlyosodik vállaira, de 
ugyanakkor fogékony a legki
sebb és a legjelentéktelenebb
nek látszó kérdések és dolgok 
iránt is, ami biztosíték a szá
munkra személyével kapcsolat
ban jővőnkre és a teljes kon
szolidáció kiépítésére nézve. 
Ezért gondolunk rá bizalommal 
ragaszkodással és megbecsülés
sel a mai napon is. Ezeknek 
előrebocsátásával üdvözlöm és 
köszöntöm a díszközgyűlés tag
jait, a hivataloknak, alakulatok
nak, testületeknek és egyesüle
teknek kiküldötteit és díszköz
gyűlésünket ezennel megnyitom". 
Antal városbiró mélyhatásu be
szédét lelkesen megtapsolták, 
majd Vojtás István városi titkár 
szlovák nyelven tolmácsolta a 
városbiró beszédét. Ugyancsak 
Vojtás titkár olvasta fel Léva 
város tanácsának javaslatát a- 
melyben a köztársaság elnöké
nek a város diszpolgárává való 
választásának elfogadását kérte 
a képviselőtestülettől. A képvi
selőtestület tagjai az egybegyült 
közönséggel együtt egyhangú 
felkiáltással és felálással tették 
magukévá a javaslatot. Az ün
nepi közgyűlés második tárgy
sorozati pontjaként szerepelt a 
Ká|nai ucca uj elnevezése a- 
melyet jövőben Bene§ uccának 
fogják hívni. A díszközgyűlés 
berekesztése előtt felolvasták 
annak az üdvözlő táviratnak a 
szövegét, amelyet ezen alkalom
ból a Köztársaság Elnökének 
küldött Léva város lakosságá
nak nevében Antal városbiró. 
A távirat szövege:

A  Köztársasági Elnök Ür iro* 
dájának Praha.

Léva város díszközgyűléséből, a- 
mcly a Köztársasági Elnök Urat 
a város diszpolgárává választotta 
születésnapja alkalmával őszinte 
szerencse kivánatainkat tolmácsol* 
juk, biztosítva az Elnök urat vá* 
rosunk egész közönsége szeretet

teljes odaadásáról és hűségéről.
Antal, városbiró.

A  díszközgyűlés után a Városi 
szálló színház termében kétszáz te* 
ritékes bankett volt, amelyen a vá* 
ros elöljáróságán és képviselőiestül 
leien kívül a polgári és katonai hi* 
vatalok, valamint a lévai társadalmi 
egyesületek delegátusai lettek ki* 
küldve. A z ünnepi ebéden Antal 
Gyula városbiró, a köztársasági el* 
nők egészségére, Dr. Zosfák An* 
drás közigazgatási tanácsos, kerii* 
leli főnök az összlakosság együtt
működésére, Borecky Bohumil ez
redes helyőrségi parancsnok, akinek 
szavait Palkovic törzskapitány tol* 
mácsolta magyarul a város polgá* 
rainak, Bartys Vladimyr pedig az 
újonnan megválasztott díszpolgárra 
mondtak pohárköszöntőt.

Megváltoztatják az ádóföl- 
szólitás eddigi módszerét.

A  pénzügyminisztérium május 3. 
kelt 35.002 számú végzésével el* 
rendelte az egyenes és forgalmiadó 
felszólitás eddigi módjának megvál* 
toztatását. Mint ismeretes, ugyanis 
eddig a postatakarékpénztár csekk* 
lapjait kézbesítették, amelyek a nor* 
mális csekkektől alig különböztek. 
A z adófizetők nagyrésze ezeket a 
befizetési lapokat nem tekintette fel* 
szólitásnak, annál is inkább, mivel 
nem leragasztva küldték. Minthogy 
nem volt tértivevény a fölszólitó hi* 
vatalnak nem volt semmiféle bizo* 
nyitéka a íölszólitás kézbesítéséről. 
A  pénzügyminisztérium ezért ciha* 
tározta, hogy a jövőben az adóföl* 
szólitásokat tértivevénnyel ellátott bo* 
ritékban fogják kézbesíteni. A  je
lenlegi fölszólitásokat még ez év 
végéig használni lehet. A z  uj föl* 
szólitási nyomtatványokat az egyes 
országos pénzügy igazgatóságok fog* 
ják szétküldcni.

Moratórium az iparosoknak?
Az iparosok védelmére vonatkozó tör

vényjavaslat elkészült. A javaslat véde
lemben szándékszik részesíteni úgy az 
adósokat, mint a hitelezőket az ingat
lan árverések során felmerülhető vesz
teségekkel szemben. Arról is szó van, 
hogy további javaslatot fognak kidol
gozni, amely a bajbajutott iparosoknak 
bizonyos könnyítéseket hozna. A javas
lat az 1935 december 31-ig keletkezett

követelésekre vonatkozna. A kérdést bi
zonyos moratórium formájában oldanák 
meg, mert a javaslat szerin az ott fel
sorolt feltételek mellett az iparosok el
len nem nyitható csőd, ha nem tud
nak eleget tenni kötelezettségeiknek. 
Úgyszintén tervbe van véve, hogy a pe
res és a végrehajtási eljárásokat beszün
tetik mindaddig, mig az iparosok teher
mentesítésére vonatkozó törvény jogerő
re nem emelkedik, a beszüntetés végső 
határideje azonban 1941 december 31. 
lenne.

Tanitó egyesületi közgyűlés.
A  Léva*Zsclizi Magyar Tanitó* 

megye tavaszi közgyűlését junius 
9*én d. e. fél 9 órakor tartja a 
lévai rét. egyház tanácstermében. 
Tárgysorozaton szerepel: A  szóta* 
golás nélküli olvasás, írás, fogalma* 
zás tanítása az I. évfolyamban, elő* 
adó Berta Sándor ig. tan. Garam* 
damásd. Községi könyvtárügy, elő
adó Szarka Zsigmond ig. tanitó 
Zscliz. Vöröskereszt,*előadó ifjabb 
Dudich László ig, tan. Lekér és 
az évi jelentések.

5 koronások tiszta nikkelből.
A z 193T március ll*én  kelt 

36. számú törvény szerint az 5 
koronás ércpénz a jövőben tiszta 
nikkelből lesz. Egy kilogramm tiszta 
nikkelből 125 drb. 5 koronás érc* 
pénzt vernek. Darabja tehát 8 gr. 
lesz. A z uj 5 koronások nagysága 
és külső kiállítása nem változik. 
Kibocsátásuk napját és a régi öt* 
koronások érvényességének határ* 
idejét a pénzügyminiszter a törve* 
nyék és rendeletek tárában ki fogja 
hirdetni. A  régi ötkoronásokat a 
Nemzeti Banknál és a postahiva
taloknál lehet majd beváltani.

— Mit keres a csehszlovák pósta ?
A múlt évben a csehszlovák posta le
vél- és csomagszállitásért 838 millió 40Ű 
ezer Kc-t vett be. A táviratokból 36 
millió 270 ezer K bevétele volt. A te
lefonból 270 milliót, vagyis összesen 1 
milliárd 246 millió 670 ezer Ke volt a 
pósta múlt évi bevétele.

Jtfozi műsor:
Péntek, szom bat  
vas árn a p .

Apolló mozi
A mai időkből vett dramatikus tárgyú 
filmmű ERKÖLCS ÉS SZERELEM. 
Főszereplők: Grete Mosheim, Kamilla 
Horn, Hilda Hildebrant, Bernhardt 
Gőtzke, Paul Heidemann.

Izgalmas jelenetekben gazdag, figyel
met végig lekötő nagyfilm

Junius elsejétől kezdve a nyári sze
zon kezdetével iigy a délutáni, mint 
az esti előadások népelőadási helyá
rakkal Ké 1.20, 2.50, 3.50, 4 .— 
mennek



LÉVAI UJSÁO

Kérdezzük a
miért történik a himlőoltás, amelyet 
a városi tisztiorvos végez, a város* 
háza folyosóján ? Ott láttuk a lé
vai anyákat csecsemőikkel a lépcső 
feljárat melletti folyosórészen, amely* 
nck higiénikus voltához, udvariasan 
kifejezve kétség fér. Sajnos az ille* 
tékes tényezők készsége nem volt 
elég intenzív ahoz, hogy megfelelő 
helységről gondoskodjanak a himlő 
elleni oltás foganatosítására. A  lé* 
vai anyák elvárják, hogy ez a jo* 
vőben ne forduljon elő.

Kérdezzük a városi elöljáróságot, 
miért nincs a lévai uszodában 
megfelelő egészségügyi felszerelés, 
amely az első segélynyújtáshoz szűk* 
séges. Miért nincs, amikor erre bár
mikor szükség lehet és amikor ezt 
a törvény kifejezetten előírja. A  na* 
pilapokban olvastuk, hogy Szabad
kán ember életbe került az, hogy a 
ftirdőfelepen nem voltak meg a lég*

városbírót
szükségesebb köt* és gyógyszerek. 
Reméljük, hogy az őszi szezon be* 
álta előtt a város teljesíteni fogja 
kötelességét.
Miért van trambolin a lévai uszo* 
dában, ugródeszka, és ha van mi*
ért oly szánalmas, sőt életveszé
lyes állapotban? Nem  ártana, ha 
egyszer „az illetékes tényezők” is 
eljönnének az uszodába egy kis 
helyszíni szemlére, természetesen azt 
nem is kívánjuk, hogy megfüröd* 
jenek, mert a víz bizony nagyon 
piszkos. A  helyszíni szemle után 
bizonyára történne valami az uszo* 
dában, ill. az uszoda érdekében, 
legalább is annyi, hogy eltávolítás 
nák a meglazult és korhadt ugró* 
deszkát, és megjavítanák az ugyan* 
csak korhadt és roskadozó palán* 
kot, addig, amig valakit agyon nem 
üt. Tehát meg van a jelszó: Uraim 
gyerünk az uszodába.

Vagyok . . .
Vágyó!, az éjben lángoló fáklya,
Tele izzó tűzzel, cgő vággyal:

Vagyok forró kráter, tele lázadással,
Néha megbékélt szent alázattal:

Vagyok virág, kit szeret a rét, határ,
Csókol a harmat és a napsugár . . .

Vagyok büszke jegenye, mely sudáran áll. 
Melyen a bánat szele sokszor muzsikál.

Vagyok tavaszi felhő, pajkos és vidám;
Ki néha mosolvog és sokszor sirdogál . . .

A R A N Y  M Á R IA .

Repülőgép-model verseny Léván.
A  Masarykról elnevezett repülőliga lévai 

fiókja június 6*án vasárnap d. e. a H a ' 
lászcsárda melletti réten rendezi az első 
modelverscnyí. Ezen rendezésnek az a 
célja, hogy a fiátalságol megismertesse a 
repülőgép konstrukció titkaival és ezzel 
is propagálja a polgári repülések egyre 
fontosabb ügyét. A  lévai tanintézetekben 
főképen a gimnáziumban és a polgári is* 
kólában erősen készülnek a versenyre,

mostanáig több mint húsz Repülőgépet* 
készítettek el, amelyeket a levegőben pró' 
bálnak ki. A  felrepitet, model hosszú 
ideig marad a levegőben, de a verseny 
győztese az, akinek gépe a legjobban 
van konstruálva és legtovább tudja ma' 
gát a levegőben fenntartani. A versenyek 
igen érdekesek, reggel 8 órakor kezdőd' 
nek és a belcplidij tetszésszerinti.

Bíró uram panaszom van . . .
ezekkel a szavakkal akart hétfőn 
délelőtt egyik polgártársunk a vá* 
rosbirói szobába beállítani. Nem* 
csak akart, de a valóságban be is 
állított, csak a szavakat nem mondta 
el, mert fél 11 órákkor még a bi* 
rói szobában nem volt egy lélek 
sem, bár az ajtón hatalmas betűk* 
kel ott ékeskedik : Hivatalos órák 
9 — 12*ig. A  legutóbbi városi kép* 
viselőtestületi gyűlésen véletlenül 
szóba került, hogy egyes közhiva* 
talokban a hivatalnokok nem mini
dig tartják be pontosan a hivatalos 
órákat. A  városbiró ur erősen fir* 
tatta, hogy városi hivatalnok volí*e 
az illető, mert akkor fegyelmi vizs* 
gálatot indít ellene. N o biró uram 
most itt az alkalom, gyerünk a fe* 
gyelmivel. Közelebbi és pontos 
adatokkal szívesen szolgálunk.

De ha már itt tartunk elmondjuk

nyilvánosan is mi volt e derék pol
gártársunk panasza, aki jogos mél* 
tatlankodással vette tudomásul, hogy 
a városházán nem mindig kezdődik 
9 órakor a hivatalos óra. Polgár
társunk emeletes sarokházában cl* 
romlott vasárnap délelőtt a vizhuzó 
villanymotor és az egész ház viz 
nélkül állt. Küldönc szaladt a vil* 
lanytelepre, hogy valaki jöjjön a 
hibát rendbehozni. De ebben az 
időben a villanytclepcn sem tar* 
tózkodott senki. Masnap délelőtt 
sem lehetett a villanytelepről szere* 
lőhöz jutni. Igv került polgártár* 
sunk panaszával a városbirói hi* 
vatalba, mikor már háza több mint 
24 órán át viz nélkül állt és nem* 
csak a reggeli mosakodáshoz, de 
már az ebédfőzéshez szükséges vi
zet is a szomszédból kellett felhor
dani.

Lakást keresek
Nap-nap után megszámlálhatatlan 

azoknak a száma, akik személyesen, te
lefonon, vagy akár az utcán kiadó la
kás után érdeklődnek szerkesztőségünk
től. Feltűnő, hogy az érdeklődők leg
nagyobb része csak a kis lakásokat, egy
két szobást, keresi. Léván az utolsó év
tizedben igen sok új ház épült, de úgy 
látszik az mind kevés, mert különben 
aligha lenne ilyen nagy a kereslet a ki
adó lakások iránt. A város lakossága 
szemmel láthatólag szaporodik és pedig 
részint a tömeges beköltözés folytán, ré
szint letelepedés utján, részben pedig az 
újabb hivatanokok kinevezése révén. A 
nagyobb lakások iránt teljesen vissza
esett a kereslet. Az emberek a gazda
sági viszonyokhoz alkalmazkodva ösz- 
szébb húzódnak, két kicsi kis szobában 
is megférnek. Fontos az, hogy modern, 
komfortos legyen a lakás. Az egy-két 
szobás lakásoknak Léván van jövőjük, 
ami bizonyára az építkezési kedvet emel
ni fogja, mert az ilyen kisebb lakások
ban való tőkebefektetés ma a jobb üz
letek közé tartozik.

Természetesen a roppant sok érdek
lődőt nem tudjuk kielégíteni, mert hi

szen alig néhány kiadó lakásról van csak 
tudomásunk. A legtöbb háztulajdonos 
a hirdetésnek még mindig az ablakban 
kitett cédula módját választja és várja, 
hogy a legeldugottabb utcába is eljöjjön 
a lakást kereső. Holott nagyon jól tud
hatja, hogy kevés ember van, aki a la
pok apróhirdetés rovatát elkerüli, külö
nösen ha valamire szüksége van. De 
a biztos és gyors eredménnyel járó hir
detésért sajnál néhény koronát, inkább 
heteken, sokszor hónapokon át várja, 
amig valaki megáll az ablak alatt a cé
dula előtt. Olcsó, lassú mód nem a XX. 
század emberének való.

ISCHIAS FÉRFIAKNÁL
ötszörié nagyobb mint nőknél, — 
ezt hivatásuk okozza. A  makacs 
idegfájás Pőstycn természetes mc* 
lég iszapfürdőiben gyorsan meg* 
szűnik. A  jó alvás és fájdalommen- 
tesseg visszatér. Szakszerű irodai* 
mai kívánatra küld a Fürdőigaz* 

gatóság.
Pöstyén fürdő gyógyít!

A sikkasztás felfedezése 
telepatikus úton.

Amint a prágai napilapokból értesü* 
lünk, az ott tartózkodó Wintcrry Alfréd 
a neves jugosláv psychografológus és te* 
lepata, aki a Matuska bünper nyomozá* 
sánál is nagy szerepet játszott, képessé* 
gcit uj irányban kívánja érvényesíteni. 
Egy nagyobb prágai cég, amelynek ha* 
íalmas vastclepei vannak, megállapodást 
létesített Winterryvel arra vonatkozólag, 
hogy az összes alkalmazottak jellemét 
megfigyeli és arról szakvéleményt ad. A

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

csűzos loboknál H
C 8 I *

jód-bróm gyógyfürdő.
olcsó pausál árak az öszköltségek- 

kel:
az elő és utóidényben

14 napra Ke 760*— 
21 „ „1100 —

O tthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jód-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
küld:

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.

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

Építőtelkek
A z U J M A J O R  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  
és Társa cég tulaj* 
donát képező tcriilc*
t e n E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

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

megbízatást Wintcrry sikerrel foganatosí
totta, rájött egy 80.000 Ke összegű sik' 
kasztásra, amely oly ügyesen és ravasz 
fondorlattal hajtott végre a cég egyik al
kalmazottja, bogv arra hosszú idő óta 
nem jöttek rá. Wintcrry érdeme az egész 
ügy likvidálása, aki ezért természetesen 
illő honoráriumot kapott és a példán 
okulva számos prágai cégtől kapott ha* 
sonló megbízatást.

Ahogyan én látom . . .
Léván ezidén kevesebb az adó
kivetés elleni általános panasz mint 
más evekben. Ennek két oka van. 
Egyrészt az adófizetők belátták, 
hogy nincsen értelme az a dóéi fa* 
gadásnak, jobban kifizetődik ren
desen minden jövedelmet beval
lani~hiszen előbb-utóbb úgy is
rájönnek, másrészt az adókivető 
hatóságok is belátták, hogy nem 
lehet a végtelenségig csavarni az 
adódrést, mert agyonsajtolják az 
adófizető polgárságot és akkor 
egyáltalán nem lesz miből présel
ni. E l fogunk érkezni talán vala* 
mikor ahhoz az ideális állapothoz 
is, hogy az adófizető és adó ki ve tő 
megértik egymást, e gyik sem akar 
majd kevesebbet illetve többet, 
mint a másik, Nincsen semmi ér
telme, ugy-e adóreferens urak az 
adófizetők vekszálásának, jobb ve
lük békésen megegyezni, ezt kí
vánja az állam njagasabb érdeke 
is, mert nincs kedvezőbb, minha 
az állampolgárok békében vannak, 
megelégedetten. EIszegényedtünk, 
nincsenek többé nagy jövedelmek, 
nincs mit eltagadni és bizony 
nagyrészt ennek köszönhetjük, 
hogy nem vádolnak eltitkolássá1. 
A z igazság kedvéért azonban tény
ként kell leszögezni, hogy az adó* 
kivetés közszdleme is javult, re* 
méljük tartósan . . .

O KULÁR.
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„Szeles, zivataros rövid nyár lesz eb
ben az esztendőben; 

mondja Madame Giselle.
Kákái út 24. Ragyogó májusi napsu* 

gár árassza el, Léva ezen egyedüli szép 
sétányát kies fekvésű, sürü virágbokrok* 
kai körülvett szép villába lakik Mme Gi* 
zcll psvchografológusnő. A váróban 12* 
15 »kliens« várakozik nők, férfiak, akik 
mind a jövöjükre kiváncsiak. Nyílik a 
rendelő ajtaja, fess fülig pirult fiatalassz* 
ony jön ki a jósnőtől, mialatt a követke* 
zö belép, megkérdezzük mikor fogadhat 
minket, blazirtan mosolyogva felel a jós* 
nő, — majdha önökre kerül a sor — 
A váróban elhelyezett asztalkán, London 
Párizs, Budapest, Pozsony napilapjainak 
kritikáit látjuk. A psychografologusnő, aki 
egyébként egyike. Európa leghíresebb 
hipnotikus médiumainak és jósnőínek, 
merőben külömbö/.ik attól a jövendőmön* 
dó típustól, amely ma széliében hosszá* 
bán nagy számmal akad a világ főváro
saiban. Rendkívül kulturált, diplomás, 
okos asszony, hiperérzékeny ideginteligen* 
ciával és azzal a csodálatos, megmagya
rázhatatlan képességgel hogy ébren ál
modik és kísérteties pontossággal lát a 
jövőbe. Berlin, London leghíresebb pro* 
fesszorai tanulmányozták és kísérleteztek 
vele, valamennyien elismerték, de meg* 
fejteni relytélyes titkát senki sem tudta.

M. Gizclle minden szaváért „jótáll". 
Könnyű ellenőrizni, mert régebbi jósla* 
tait bizonyítani tudja egykorú ujságcik* 
kekkel. Elibénk teregeti a bécsi lapokat, 
melyekben megjövendölte az “Atlantic"

nevű hajó égését. És rá egy hónapra 
tele vannak a lapok a borzalmas katasz
trófával.

Legérdekesebb esete? Válogathatunk. 
A  Matuska*esct miatt majdnem afférja 
támadt. Mikor a németországi merényié* 
tek megkezdődtek, Giselle felment a bécsi 
német konzulátusra és elmondta, hogy 
transzban látta a merénylőt, személy leírást 
adott róla és megmondta, hogy' itt keres* 
sék, Bécsben. A  konzul kinevette. „Jó 
vicc" mondta és legyintett A  jósnő csak 
annyit felelt: »Az nevet, aki utoljára 
nevet". Mikor a magyarországi merény* 
let után elfogták Matuskát, ismét felment

Jó g a z d á n a k
J Ó  KERESKÉNYI MESZET

A kereskényi mészégető uj tu
lajdonosa megjavi tóttá a mész 

minőségét.

MESZET vakoláshoz és mesze
léshez.

MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ- 
K Ö VET m inden mennyiségben 

helyre szállít

M A R T IN  D R D O S
mészégető

V E t K É K R S K A N y
Kezeskedünk, hogy meg lesz elégedve.

a konzulhoz : * Eljöttem azért az utolsó 
nevetésért* mondta. És még számtalan 
eset igazolja Mm. Gi/ellc nagy tudását 
amit <i jósncíöl kijövő kliensek is iga* 
zolnak.

— Milyen nyarunk lesz az idén ? — 
tesszük fel a kérdést

— Sajnos, a nyaralók legnagyobb bá* 
natára, nem látok semmi jót Sok szél, 
zivatar, esténként meglehetős hűvös idő* 
járás teszi rövidebhc ez. évben a nyarat. 
Egy pár napig kibírhatatlan hőség fog 
uralkodni.

Be kell fejezni beszélgetésünket, egy*

Bérbeadó
Levice legforgalmasabb fő* 
útvonalán

30 éve fennálló fűszer és ve
gyeskereskedés berendezéssel.

Ugyanott két uccai helvi* 
ség irodának vagy üzletnek 
kiadó. Bérlő tetszése sze* 
rint átalakítva.

Cini a ki* 
adóban. *

másután jönnek a látogatók, hiszen Mm. 
Gizclle csak átutazóban van Léván és 
itt tartózkodásának rövid ideje alatt meg 
nagyon sok embernek kell adnia lelki 
tanácsot.

A  váró egyik kis szekrényének tetején 
egy Alraunc áll, csodálatos kis gyökér* 
emberke, többszázéves, kísérteties hason
mása egy élő embernek.

— Ez az én fétisem — mondja M. 
Gizclle — amig Alraune velem van, 
nem crhet baj . . .

Boldog asszony, nemcsak azért, mert 
van aki megvédje az éleiben, mert olyan 
rendületlenül tud is hinni benne . . .

M E G N Y Í L T . ! !

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

sz. alatt (BOLEMAN-ház)

elektrotechnikai
szaküzletemet

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

HRADECSNY GÉZA

H ÍR E K
— W IN TER R Y  június 5, 6 és 7. 

Léván. Az ismert psychografológus 
Léván tölt 3 napot, hogy nagyszámú 
híveinek rendelkezésére állhasson, 
akik bizonyára szívesen veszik jövő
belátó tanácsait. W interry komoly és 
egyre szélesebbkörü tudása bizonyára 
számos uj hívet szerez m ajd a psy- 
chografológia tudom ányának.

— Jelentkezés a lévai magyar 
könyvtárosi tanfolyam ra. A léván jú
lius 15-től augusztus 7-ig tartó magyar 
könyvtáros tanfolyamra már megkezdőd
tek a jelentkezések. Az érdeklődők rész
vételüket a Járási Magyar Közművelő
dési Testület útján közvetlenül a Cseh

szlovákiai Magyar Közművelődési Szö
vetségnél ( Bratiszlava, Lázárét u. 4. c.) 
jelentsék be legkésőbb junius 10.-ig. Ezen 
a könyvtáros tanfolyamon már ismertet
ni fogják a: újonnan elkészített magyar 
könyvtári nyomtatványok kezelését, 
melynek vezetése minden könyvtárban 
kőtelező.

— L rn ap i körm enet. A katolikus 
egyház szokásos évi úrnapi kőrmenetét 
ez évben is a hívók százainak részvéte
lével a legteljesebb pompával tartották 
meg. A szép napsütéses időben lélek
emelő látványt nyújtott az álütatos hí
vők serege, kik a legnagyobb rendben 
és fegyelmezettséggel mutattak példát az 
Őszinte, igaz, meggyőződéses istentiszte
letre, vallásosságra.

— Halálozás. Dusek Ernő ny. zene
tanár 65 éves korában tragikus körül
mények között hirtelen elhunyt. Évtize
deken át volt tanára a Tanítóképzőnek, 
majd az államfordulat után a gimnázi
umban is tanított. A kiváló zenepeda
gógus általános tiszteletnek örvendett 
és városunknak egyik legismertebb egyé
nisége volt. Holttestét 27.-én helyezték 
örök nyugalomra általános nagy részvét 
mellett. Halálának tragikus körülmé
nyéről a kővetkezőket olvassuk a Komá
romi Lapokban: „Kedden a komáromi 
rendőrség különös tartalmú levelet ka-

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER K Á LM Á N  k o n c e s s io -  
n á lt v illa n y - és  v íz v e z e té k s z e 
relő v á lla la ta  ju tá n y o s á n  ké sz ít 

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

Levice S zep ess i u cca  2 0

pott Dusek Béla pozsonyi közjegyzőbe- 
Iycttestől. A levélíró közli, hogy édes
apja, Dusek Ernő nyugalmazott lévai 
tanár Pozsonyba levelet írt neki s jelez
te, hogy Komáromba megy öngyilkos
ságot elkövetni. A rendőrség azonnal 
erőteljes nyomozást indított s a kedd 
délutáni órákban megtalálta az öngyil
kos tanár holttestét a Vágduna melleti 
kiöntések gödreiben. Öngyilkossága el
eddig ismeretlen okból történt”.

— Nagyszabású légvédelmi gyakor
lat volt az elmúlt szerdán, amelynek 
teljes komoly jelleget adtak a város fe
lett két ízben is megjelenő bombavető 
repülőgépek. A váratlanul jövő táma
dások meglehetős riadalmat keltettek a 
város lakosságában, de leginkább a pi
aci árusok között. A légvédelmi [gyakor
latok kapcsán kénytelenek vagyunk meg
állapítani, hogy a CPO feleslegesen túl- 
gyors és nagy költséggel való szervezé
se egyre adminisztratívabb jellegű lesz, 
erre különben más alkalommal még 
visszatérünk.

— Megint kísért a cukorár leszállí
tása. A „Prager Börsen-Courier" jelen
tése szerint a minisztertanács a közsl- 
jövőben foglalkozni fog a cukorárak le
szállításának kérdésével. Hir szerint 
elesett az a terv, miszerint a cukor ki
lójának árát 50 fillérrel szállítják le és 
jelenleg arról van szó, hogy az árat 30 
fillérrel fogják csak leszállítani.

Hirdessen a „Lévai lJiság„*bjn.

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

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

Levice-Léva Kálnai u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltatnak. ,
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Vagyok . . .
Vagyok az cjben lángoló fáklya,
Tele izzó tűzzel, égő vággyal:

Vagyok forró kráter, tele lázadással,
Néha megbékélt szent alázattal:

Vagyok virág, kit szeret a rét, határ,
Csókol a harmat és a napsugár . . .

Vagyok büszke jegenye, mely sudáran áll, 
Melyen a bánat szele sokszor muzsikál.

Vagyok tavaszi felhő, pajkos és vidám;
Ki néha mosolvog és sokszor sirdogál . . .

A R A N Y  M Á R IA .

Repülőgép-model verseny Léván.

Kérdezzük a
miért történik a himlőoltás, amelyet 
a városi tisztiorvos végez, a város* 
háza folyosóján ? Ott láttuk a lé
vai anyákat csecsemőikkel a lépcső 
feljárat melletti folyosórészen, amely* 
nck higiénikus voltához, udvariasan 
kifejezve kétség fér. Sajnos az illc* 
tékes tényezők készsége nem volt 
elég intenzív ahoz, hogy megfelelő 
helységről gondoskodjanak a himlő 
elleni oltás foganatosítására. A  lé* 
vai anyák elvárják, hogy ez a jö* 
vőben ne forduljon elő.

Kérdezzük a városi elöljáróságot, 
miért nincs a lévai uszodában 
megfelelő egészségügyi felszerelés, 
amely az első segélynyújtáshoz sziik* 
séges. Miért nincs, amikor erre bár
mikor szükség lehet és amikor ezt 
a törvény kifejezetten előírja. A  na* 
pilapokban olvastuk, hogy Szabad
kán ember életbe került az, hogy a 
fürdőtelepen nem voltak meg a lég*

városbírót
szükségesebb köt* és gyógyszerek. 
Reméljük, hogy az őszi szezon be* 
álta előtt a város teljesíteni fogja 
kötelességét.
Miért van trambolin a lévai uszo* 
dában, ugródeszka, és ha van mi*
ért oly szánalmas, sőt életveszé
lyes állapotban? Nem ártana, ha 
egyszer „az illetékes tényezők” is 
eljönnének az uszodába egy kis 
helyszíni szemlére, természetesen azt 
nem is kívánjuk, hogy megfúrod* 
jenek, mert a víz bizony nagyon 
piszkos. A  helyszíni szemle után 
bizonyára történne valami az uszo* 
dában, ill. az uszoda érdekében, 
legalább is annyi, hogy eltávolíta* 
nák a meglazult és korhadt ugró* 
deszkát, és megjavítanák az ugyan* 
csak korhadt és roskadozó palán* 
kot, addig, amig valakit agyon nem 
üt. Tehát meg van a jelszó: Uraim 
gyerünk az uszodába.

A Masarykról elnev ezett rcpülőliga lévai 
fiókja június 6*án vasárnap d. e. a Ha* 
lászcsárda melletti réten rendezi az első 
modelverscnyt. Ezen rendezésnek az a 
célja, hogy a fiatalságot megismertesse a 
repülőgép konstrukció titkaival és ezzel 
is propagálja a polgári repülések egyre 
fontosabb ügyét. A  lévai tanintézetekben 
főképen a gimnáziumban és a polgári is* 
kólában erősen készülnek a versenyre,

mostanáig több mint húsz »rcpülőgépcf« 
készítettek el, amelyeket a levegőben pró* 
bálnak ki. A  felrepiteh model hosszú 
ideig marad a levegőben, de a verseny 
győztese az, akinek gépe a legjobban 
van konstruálva és legtovább tudja ma* 
gát a levegőben fenntartani. A  versenyek 
igen érdekesek, reggel 8 órakor kezdőd* 
nek és a beléptidij tetszésszerinti.

Bíró uram panaszom van . . .
ezekkel a szavakkal akart hétfőn 
délelőtt egyik polgártársunk a vá* 
rosbirói szobába beállítani. Nem* 
csak akart, de a valóságban be is 
állított, csak a szavakat nem mondta 
el, mert fél 11 órákkor még a bi* 
rói szobában nem volt egy lélek 
sem, bár az ajtón hatalmas betűk* 
kel ott ékeskedik : Hivatalos órák 
9 — 12*ig. A  legutóbbi városi kép* 
viselőtestületi gyűlésen véletlenül 
szóba került, hogy egyes közhiva* 
talokban a hivatalnokok nem min* 
dig tartják be pontosan a hivatalos 
órákat. A  városbiró ur erősen fir* 
tatta, hogy városi hivatalnok volt*c 
az illető, mert akkor fegyelmi vizs* 
gálatot indít ellene. N o biró uram 
most itt az alkalom, gyerünk a fe* 
gyelmivel. Közelebbi és pontos 
adatokkal szívesen szolgálunk.

De ha már itt tartunk elmondjuk

nyilvánosan is mi volt e derék pol
gártársunk panasza, aki jogos mél* 
tatlankodással vette tudomásul, hogy 
a városházán nem mindig kezdődik 
9 órakor a hivatalos óra. Polgár
társunk emeletes sarokházában cl* 
romlott vasárnap délelőtt a vizhuzó 
villanymotor és az egész ház viz 
nélkül állt. Küldönc szaladt a vil* 
lanytelepre, hogy valaki jöjjön a 
hibát rendbehozni. De ebben az 
időben a villanytelepcn sem tar* 
tózkodott senki. Masnap délelőtt 
sem lehetett a villany telepről szere* 
lőhöz jutni. Igv került polgártár* 
sunk panaszával a városbirói hi* 
vatalba, mikor már háza több mint 
24 órán át viz nélkül állt és nem* 
csak a reggeli mosakodáshoz, de 
már az ebédfőzéshez szükséges vi
zet is a szomszédból kellett felhor
dani.

Lakást keresek. . .
Nap-nap után megszámlálhatatlan 

azoknak a száma, akik személyesen, te
lefonon, vagy akár az utcán kiadó la
kás után érdeklődnek szerkesztőségünk
től. Feltűnő, hogy az érdeklődők leg
nagyobb része csak a kis lakásokat, egy
két szobást, keresi. Léván az utolsó év
tizedben igen sok új ház épült, de úgy 
látszik az mind kevés, mert különben 
aligha lenne ilyen nagy a kereslet a ki
adó lakások iránt. A város lakossága 
szemmel láthatólag szaporodik és pedig 
részint a tömeges beköltözés folytán, ré
szint letelepedés utján, részben pedig az 
újabb hivatanokok kinevezése révén. A 
nagyobb lakások iránt teljesen vissza
esett a kereslet. Az emberek a gazda
sági viszonyokhoz alkalmazkodva ősz- 
szébb húzódnak, két kicsi kis szobában 
is megférnek. Fontos az, hogy modern, 
komfortos legyen a lakás. Az egy-két 
szobás lakásoknak Léván van jövőjük, 
ami bizonyára az építkezési kedvet emel
ni fogja, mert az ilyen kisebb lakások
ban való tőkebefektetés ma a jobb üz
letek közé tartozik.

Természetesen a roppant sok érdek
lődőt nem tudjuk kielégíteni, mert hi

szen alig néhány kiadó lakásról van csak 
tudomásunk. A legtöbb háztulajdonos 
a hirdetésnek még mindig az ablakban 
kitett cédula módját választja és várja, 
hogy a legeldugottabb utcába is eljöjjön 
a lakást kereső. Holott nagyon jól tud
hatja, hogy kevés ember van, aki a la
pok apróhirdetés rovatát elkerüli, külö
nösen ha valamire szüksége van. De 
a biztos és gyors eredménnyel járó hir
detésért sajnál néhény koronát, inkább 
heteken, sokszor hónapokon át várja, 
amig valaki megáll az ablak alatt a cé
dula előtt. Olcsó, lassú mód nem a XX. 
század emberének való.

ISCHIAS FÉRFIAKNÁL
ötszörié nagyobb mint nőknél, — 
ezt hivatásuk okozza. A  makacs 
idegfájás Pőstycn természetes me* 
leg iszapfürdőiben gyorsan meg* 
szűnik. A  jó alvás és fájdalommen
tesség visszatér. Szakszerű irodai* 
mai kívánatra küld a Fürdőigaz* 

gatóság.
Pöstyén fürdő gyógyít!

A sikkasztás felfedezése 
telepatikus úton.

Amint a prágai napilapokból crtesü* 
lünk, az ott tartózkodó Winterrv Alfréd 
a neves jugosláv psychografolcgus és te* 
lepata, aki a Matuska bünper nyomozd* 
sánál is nagy szerepet játszott, képessé* 
gcit uj irányban kívánja érvényesíteni. 
Egy nagyobb prágai cég, amelynek ha* 
íalmas vastclepei vannak, megállapodást 
létesített Winterryvel arra vonatkozólag, 
hogy az összes alkalmazottak jellemét 
megfigyeli és arról szakvéleményt ad. A

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 
°t>' csúzos loboknál ISc s íz

jód-bróm  gyógyfürdő.
olcsó pausál árak az öszköltségek- 

kel:
az elő és utóidényben

14 napra Ke 760’— 
21 „ „1100*—

Otthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jód-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
küld:

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.

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

Építőtelkek
A z U J M A J O R  és 
a D O H Á N Y B E *
V  Á  L T ö  mellett 
fekvő
S C H O E L L E R  
és Társa ccg tulaj* 
donát képező terüle*
t e n E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

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

megbízatást Wintcrry sikerrel foganatosí
totta, rájött egy 80.000 Ke összegű sik* 
kaszíásra, amely oly ügyesen és ravasz 
fondorlattal hajtott végre a cég egyik al
kalmazottja, hogv arra hosszú idő óta 
nem jöttek rá. Wintcrry érdeme az egész 
ügy likvidálása, aki ezért természetesen 
illő honoráriumot kapott és a példán 
okulva számos prágai cégtől kapóit ha* 
sonló megbízatást.

Ahogyan én látom . . .
Léván ezidén kevesebb az adó
kivetés elleni általános panasz mint 
más evekben. Ennek két oka van. 
Egyrészt az adófizetők belátták, 
hogy nincsen értelme az adódta^ 
gadásnak, jobban kifizetődik ren
desen minden jövedelmet beval
lani—hiszen előbb*utóbb úgyis
rájönnek, másrészt az adókivető 
hatóságok is belátták, hogy nem 
lehet a végtelenségig csavarni az 
adódrést, mert agyonsajtolják az 
adófizető polgárságot és akkor 
egyáltalán nem lesz miből présel
ni. El fogunk érkezni talán vala
mikor ahhoz az ideális állapothoz 
is, hogy az adófizető és a dók ive tó 
megértik egymást,e gyik sem akar 
majd kevesebbet illetve többet, 
mint a másik, Nincsen semmi ér
telme, ugy-e a dó referens urak az 
adófizetők vekszálásának, jobb ve
lük békésen megegyezni, ezt kí
vánja az állam magasabb érdeke 
is, mert nincs kedvezőbb, minha 
az állampolgárok békében vannak, 
megelégedő tten. Elszegényedtünk, 
nincsenek többé nagy jövedelmek, 
nincs mit eltagadni és bizony 
nagyrészt ennek köszönhetjük, 
hogy nem vádolnak eltitkolással. 
Az igazság kedvéért azonban tény
ként kell leszögezni, hogy az adó* 
kivetés közszi Heme is javult, re* 
méljük tartósan . . .

O KULÁR.
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„Szeles, zivataros rövid nyár lesz eb
ben az esztendőben; 

mondja Madame Giselle.
Kákái út 24. Ragyogó májusi napsu* 

gár árassza cl, Lcva ezen egyedüli szép 
sétányát kies fekvésű, sürü virágbokrok' 
kjl körülvett szép villába lakik Mme G i' 
zell psvchografológusnő. A  váróban 12'  
15 »kliens« várakozik nők, férfiak, akik 
mind a jövőjükre kiváncsiak. Nyílik a 
rendelő ajtaja, fess fülig pirult fiatalassz' 
ony jön ki a jósnőtől, mialatt a követke' 
zö belép, megkérdezzük mikor fogadhat 
minket, blazirtan mosolyogva felel a jós' 
i.ő, — majdha önökre kerül a sor — 
A váróban elhelyezett asztalkán, London 
Párizs, Budapest, Pozsony napilapjainak 
kritikáit látjuk. A psychografologusnő, aki 
egyébként egyike. Európa leghíresebb 
hipnotikus médiumainak és jósnőínek, 
merőben külömbözik attól a jövendőmön' 
dó típustól, amely ma széliében hosszá' 
bán nagy számmal akad a világ főváro
saiban. Rendkívül kulturált, diplomás, 
okos asszony, hiperérzékeny idcginteligen' 
ciával és azzal a csodálatos, megmagya
rázhatatlan képességgel hogy ébren ál
modik és kísérteties pontossággal lát a 
jövőbe. Berlin, London leghíresebb pro' 
fesszorai tanulmányozták és kisérleteztck 
vele, valamennyien elismerték, de meg' 
fejteni relytélyes titkát senki sem tudta.

M. Gizclle minden szaváért „jótáll". 
Könnyű ellenőrizni, mert régebbi jóslat 
t.út bizonyítani tudja egykorú ujságcik' 
kekkel. Elibénk teregeti a bécsi lapokat, 
melyekben megjövendölte az “Atlantic"

nevű hajó égését. És rá egy hónapra 
tele vannak a lapok a borzalmas katasz
trófával.

Legérdekesebb esete? Válogathatunk. 
A  Matuska'esct miatt majdnem afférja 
támadt. Mikor a németországi merényié' 
tek megkezdődtek, Giselle felment a bécsi 
német konzulátusra és elmondta, hogy 
transzban látta a merénylőt, szcmélylcirást 
adott róla és megmondta, hogy itt keres* 
sék, Bécsben. A  konzul kinevette. „Jó 
vicc" mondta és legyintett A jósnő csak 
annyit felelt: »Az nevet, aki utoljára 
nevet". Mikor a magyarországi merény* 
let után elfogták Matuskát, ismét felment

Jó g a z d á n a k
J Ó  KERESKÉNYI MESZET

A kereskényi mészégető uj tu
lajdonosa megjavitotta a mész 

minőségét.

MESZET vakoláshoz és mesze
léshez.

MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ- 
KÖVET m inden mennyiségben 

helyre szállít

M A R T I N  D R D O S
mészégető

V E I K É  K R $ K A N y
Kezeskedünk, hogy meg lesz elégedve.

a konzulhoz : »Eljöttem azért az utolsó 
nevetésért* mondta. És még számtalan 
esd igazolja Mm. Gizclle nagy tudását 
amit a jósnőtől kijövő kliensek is iga' 
zolnak.

— Milyen nyarunk lesz az idén ? — 
tesszük fel a kérdést

—• Sajnos, a nyaralók legnagyobb bá ' 
natára, nem Iátok semmi jót Sok szél, 
zivatar, esténként meglehetős hűvös idő' 
járás teszi rövidebbé ez évben a nyarat. 
Egy pár napig kibírhatatlan hőség fog 
uralkodni.

Be kell fejezni beszélgetésünket, egy'

Bérbeadó
Lcvice legforgalmasabb fc* 
útvonalán

30 éve fennálló fűszer és ve
gyeskereskedés berendezéssel.

Ugyanott két uccai hel>i' 
seg irodának vagy üzletnek 
kiadó. Bérlő tetszése sze' 
rint átalakítva.

Cim a ki' 
adóban. *

másután jönnek a látogatók, hiszen Mm. 
Gizclle csak átutazóban van Léván és 
itt tartózkodásának rövid ideje alatt meg 
nagyon sok embernek kell adnia lelki 
tanácsot.

A  váró egyik kis szekrényének tetején 
egy Alraune áll, csodálatos kis gyökér* 
emberke, többszázéves, kísérteties hason
mása cg élő embernek.

— Ez az én fétiséin — mondja M. 
Gizclle — amig Alraune velem van, 
nem érhet haj . . .

Boldog asszony, nemcsak azért, mert 
van aki megvédje az életben, mert olyan 
rendületlenül tud is hinni benne . . .

Wiítenbcrg József.

szlovákiai Magyar Közművelődét! Szö
vetségnél ( Bratiszlava, Lázárét u. 4. c.) 
jelentsék be legkésőbb junius 10.-ig. Ezen 
a könyvtáros tanfolyamon már ismertet
ni fogják a: újonnan elkészített magyar 
könyvtári nyomtatványok kezelését, 
melynek vezetése minden könyvtárban 
kötelező.

— l ’rnapi körm enet. A katolikus 
egyház szokásos évi úrnapi körmenetét 
ez évben is a hívők százainak részvéte
lével a legteljesebb pompával tartották 
meg. A szép napsütéses időben lélek
emelő látványt nyújtott az álútatos hí
vők serege, kik a legnagyobb rendben 
és fegyelmezettséggel mutattak példát az 
Őszinte, igaz, meggyőződéses istentiszte
letre, vallásosságra.

— Halálozás. Dusek Ernő ny. zene
tanár 65 éves korában tragikus körül
mények között hirtelen elhunyt. Évtize
deken át volt tanára a Tanítóképzőnek, 
majd az államfordulat után a gimnázi
umban is tanított. A kiváló zenepeda
gógus általános tiszteletnek örvendett 
és városunknak egyik legismertebb egyé
nisége volt. Holttestét 27.-én helyezték 
örök nyugalomra általános nagy részvét 
mellett. Halálának tragikus körülmé
nyéről a kővetkezőket olvassuk a Komá
romi Lapokban: „Kedden a komáromi 
rendőrség különös tartalmú levelet ka-

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER K ÁLM ÁN k o n c e s s io -  
n á lt v illa n y - és  v íz v e z e té k s z e 
relő v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é sz ít 

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

Levice S zep ess i u cca  2 0

M E G N Y Í L T . ! !

— W IN TER R Y  június 5, 6 és 7. 
Léván. Az ismert psychografológus 
Léván tölt 3 napot, hogy nagyszámú 
híveinek rendelkezésére állhasson, 
akik bizonyára szívesen veszik jövő
belátó tanácsait. W interry komoly és 
egyre szélesebhkörü tudása bizonyára 
számos uj hívet szerez m ajd a psy- 
chografológia tudom ányának.

— Jelentkezés a lévai magyar 
könyvtárosi tanfolyamra. A léván jú
lius 15-től augusztus 7-ig tartó magyar 
könyvtáros tanfolyamra már megkezdőd
tek a jelentkezések. Az érdeklődők rész
vételüket a Járási Magyar Közművelő
dési Testület útján közvetlenül a Cseh

pott Dusek Béla pozsonyi kőzjcgyzőhe- 
lyettestől. A levélíró közli, hogy édes
apja, Dusek Ernő nyugalmazott lévai 
tanár Pozsonyba levelet írt neki s jelez
te, hogy Komáromba megy öngyilkos
ságot elkövetni. A rendőrség azonnal 
erőteljes nyomozást indított s a kedd 
délutáni órákban megtalálta az öngyil
kos tanár holttestét a Vágduna melleti 
kiöntések gödreiben. Öngyilkossága el
eddig ismeretlen okból történt”.

— Nagyszabású légvédelmi gyakor
lat volt az elmúlt szerdán, amelynek 
teljes komoly jelleget adtak a város le
lett két ízben is megjelenő bombavető 
repülőgépek. A váratlanul jövő táma
dások meglehetős riadalmat keltettek a 
város lakosságában, de leginkább a pi
aci árusok között. A légvédelmi [gyakor
latok kapcsán kénytelenek vagyunk meg
állapítani, hogy a CPO feleslegesen túl- 
gyors és nagy költséggel való szervezé 
se egyre adminisztratívabb jellegű lesz, 
erre különben más alkalommal még 
visszatérünk.

— Megint kísért a cukorár leszállí
tása. A „Prager Börsen-Courier" jelen
tése szerint a minisztertanács a kőzsl- 
jővőben foglalkozni fog a cukorárak le
szállításának kérdésével. Hír szerint 
elesett az a terv, miszerint a cukor ki
lójának árát 50 fillérrel szállítják le és 
jelenleg arról van szó, hogy az árat 30 
fillérrel fogják csak leszállítani.

Hirdessen <i „ Ia'vjí l!jstíglt*bjn.

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

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

Levice-Léva Kálnai u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltatnak. __________ .
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t A r s a s k i r A n d u l A s .
A levice! Kereskedelmi és Magám 

alkalmazottak csoportja június 6-án 
társaskirándulást rendez autóbusszal 
Szklenó fürdóre, Selmecbányára és 
Pocsuvadlo (Sitno) Viteldij oda visz* 
&za Ké 20 .— Indulás junius hó 6-án 
r^Rgel 5.30 órakor. Jelentkezni lehet 
4-ig, Lachky és Blumenthal cégek
nél. A viteldij a jelentkezésnél lefi
zetendő. — Tekintettel arra, hogy je
lentkezések csak korlátolt számban fo
gadhatók el mindenki biztosítsa he
lyét még idejében.

(—) K O H N és KOVÁCS divatá- 
ruházának olcsóbbodási akciója valóban 
felrünésl keltő és örvendetes, mert koz* 
ismert tény, Hogy a legszélesebb vevő* 
körének a beállott nagy drágaság dacára 
változatlan a jövedelme és ezért Kohn 
cs Kovács cég a mai idők parancsának 
tartja, hogy honorálja a nagyrabecsülí 
vevőkörének az elmúlt évek pártfogását 
azzal, hogy a mai nappal elindítja nagy
szabású olcsóbbodási akcióját és igyc* 
kezni fog azt mindaddig fenntartani, amig 
az általános kereseti viszonyok a mai 
árakhoz hozzásimulnak. Kohn és Kovács 
cég reméli, hogy ezen olcsóbbodási ak* 
cióját mindenki értékelni fogja s mielőtt 
szükségletét beszerezné meggyőződik a 
lényekről. Kohn és Kovács cég végül 
nem felejti el megjegyezni, hogy ezen 
akció során eladásra kerülő kelmék a 
legizlésesebbek, legdivatosabbak és tradi* 
cionálisan ismert kiváló jó minőségek.

— A Gergely naptár bevezetésének 
350 éves évfordulója. Rudolf király 
1587 novemberében összehívott pozso
nyi országgyú léssel el fogadtatta az új nap
tárnak nevezett Gergely-naptárt, melyet 
XIII. Gergely pápa javított át az ónap
tárból.

— „Katonaság a gyermekekért" 
népünnepély junius 13.-án. A helybe
li katonai parancsnokság a járási fiatal
ságot védő egyesület bevonásával junius 
13.-án a zborói ünnep évfordulójának 
alkalmából a lővldében nagyszabású nép
ünnepélyt rendez az árva és elhagyott 
gyermekek javára. A gazdag programú 
nagyszabású ünnepély előkészítő mun
kálatai serényen folynak.
Magaslati levegőt igénylő betegek fi

gyelmébe.
Turcsek gózfürész mellett 760 m ten- 
gerszint feletti magasságban fenyves 
erdők közelében levő 3 szobás kom- 
fortal berendezett lakásomat bérbead
nám nyaraló fizető vendégeknek na
pi teljes ellátással. Felnőt személyen
ként Ké 30.— napi általányért. Or
vosi kezelés egyénenként külön fize
tendő. Vasútállomás helyben: Tur- 
éeky, 1 km távolra. Ing. Raksányi 
Viktor Turéeky p. Kremnica.

— Tilos a kabátot levetni. A gim
náziumban, mint arról értesültünk, hi
vatalosan megtiltották, hogy a tanulók 
a tanteremben a kabátjukat levessék és 
tanítási órák alatt ingujra vetkőzve ül
jenek. Valamikor régebben illetlenség 
volt, ha nyilvános helyen ingujra vet
kőzve üldögélt. Ma mindennapos. De 
valamikor a legnagyobb kánikulában is 
magas kemény gallérban jártak az em
berek, ma mindenki a kényelmes puha 
inget hordja. Tisztára kényelmi szem
pont az ingujra vetkőzés is. Talán a ta
nulás is könnyebb, ha kényelmesebb 
helyzetben és körülmények között végez
hetik azt a tanulók.

L s p o r t _
—  LTE győzött a helyi derbin. —

LTE —  5>K Levice 3-1 (2-1)
Az LTE kompié! felállításban, az S.K . 

Levice megerősített csapattal állt kj mér*

Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó 
Személyautó jó karban jutányosán eladó. Megtekinthető a Városi szálloda gaageában.

Eladó nagyobb családi ház a belvárosban 
Megvételre keresek kisebb családi házat
D ó é i  i i / n z n o  £* C 7  házban hároniszobás lakás, vízve* l e j o s J / S  Bővebbet Báti u. s 
D d l l  U U C d  V  zctékcs konyházal, fürdőszobával M d U U  emeleten.

Két lakás kiadó Jókai u. 11
I A Í f Ó h á 7  mely áll kőt egyszobás lakásból szép telekkel olcsón eladó. Érdeklődni lehet Dr. 
L a M J I I a á  Hollós Endre ügyvédnél fekfonazáfl) le.

bíró: Hegedűs Galánta.
Az LTE csapata Martinovics, Hcn* 

getner cs Kovács nélkül állt ki az első 
kupasclejfező mérkőzésre, de igy is győ* 
zött cs ezzel megszerezte a továbbjutást.

Első félidőben a Párkányi TE szerzi 
meg a vezetést, amelyet a 28. percben 
Horváth leadásából Víg egyenlít. Mind* 
két csapatnak több kitűnő gólhelyzete van 
cs inkább a párkányiak vannak fölényben 
de az LTE közvetlen vedelne mindin 
támadást visszaver, úgy hogy az első fél* 
idő eredménye nem változik.

A második félidőben az LTE erősebb 
játékba kezd és némi fölénybe jut, a 14. 
percben Csákányi rcvén2 :l*re vezet, 
majd hosszabb mezőnyjáték után a 27. 
percben Tóth révén újabb gólt szerez 
az LTE és ezzel a végeredményt is be* 
állítja. A második félidő végén a bíró 
Vizit és Blaut, valamint két párkányi já* 
tekost is kiállított.

Az LTE*nél Dohány és Horváth vol* 
íak a mezőny legjobb emberei, de meg* 
felelt Mafulányi, Kuzsel és Mészáros is 
Vizi a szokottnál sokkal gyengébben ját* 
szott.

Hegedűs bíró objetkíven, de erélytele*
nül vezette a mérkőzést.

*

Vasárnap az Ipolysági F C  játszik Lé* 
van magyar kupa mérkőzést. Ha az LTE  
nek sikerül a győzelem, akkor bekerül az 
elődöntőbe és 13*án az É S E  komplett 
diviziós csapata ellen játszik Léván elő* 
döntő mérkőzést. — A  mérkőzés a nyá* 
ri időre való tekintettel háromnegyed 6 
órakor kezdődik es igy alkalmat nyújt az 
LTE  minden sportembernek, hogy a 
mérkőzést megnézhesse.

*

Ifjúsági sportnapok Léván.
A  lévai gimnázium mellett működő 

Szülök Szövetsége és a gymnázium ía* 
nári kara junius 5 és 6-án nagyszabású 
sportversenyeket rendez. 5*én 15 órakor 
tenisz verseny lesz az LTE pályán, fér* 
fi kettős és négyes a gvmn. tanári kará* 
nak vándorscrlegéért. 16 órakor wolle*ball 
a Sokol pályán a tanító képző tanári ka* 
rának vándorserlegéért. 6*án 9 órakor ké* 
zilabda játék az LTE pályán a gvmn. 
Szülők Szövetsége vándoiserlegéért. Utá
na könnyű atlétikai verseny leányok ré* 
szérc Borecky ezredes vándorserlcgéért. 
60 m síkfutás, távolugrás, magasugrás, 
füleslabdadobás. 14 órakora 16—20 év* 
es ifjak könnyű atlétikai versenyének 
megnyitása Léva város vándorserlegéért. 
Futás 100, 400, 1500 m, távol* és ma* 
gasugrás, súlydobás, gerelyvetés, diszkosz 
dobás, stafétafutás 4x100 m.

Járási hivatal Léván. 

6638-937. szám.

Hirdetmény.
Az ez évi, immár XVII. nemzetközi 

dunai nagyvásár szeptember 12— 19-ig 
terjedő időben fog lefolyni. Az eredeti
leg megállapított határidő tehát megvál
tozott.

Szlovák ország a vagyontalan iparo
sokat ez évben is szubvenciókkal fogja 
támogatni a nagyvásáron való részvéte
lük lehetővé tétele végett.

A vagyontalan iparosok e célból a 
Nemzetközi Dunai Nagyvásár (Bratislava 
Rasinová u. 18.) közvetitésével 5 koro
nás bélyeggel ellátott kérvényt adhatnak 
be az országos választmányhoz.

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy 
eredményes előkészületek folynak a kö
vetkező speciális bemutatásra :

bőrkiállitás (cipészek, szíjgyártók, tás
kások, nyergesek, keztyüsök stb.)

Elektrotechnikai kiállítás
„Higiénia az üzletben4* kiállítás és
verseny pénzdíjakért „Szépség a mun

kában és iparban44 jelszóval.
Közelebbi információt a hivatalos órák 

alatt (szerdán és szombaton) a járási 
hivatal 4. sz. irodája ad.

Léva, 1937. május 7-én.
Dr. Zostak s. k. 

járási főnök.

Lévai járási hivatal.
6488*37. sz.

Hirdetmény.
A  lévai járási hivatal figyclmcz* 

teli az összes motorjárnnívek veze* 
tőit az 1935 évi 203 sz. kormány* 
rendelet 107 §*ra, amely többek 
között elrendeli:

„Tilosak az olyan figyelmeztető 
jelzések, amelyek szerfölötti erőssé* 
gükkel ijedtséget okozhatnak vagy 
az idegrendszerre egyébként káro* 
san hathatnak; ugyancsak tilosak 
a tűzoltó vagy a katonai jelzéseket 
utánzó hangjelzések."

„Zárt telepeken és emberi lakó* 
helyek közelében — különösen éj* 
nek idején — általában cl kell ke* 
rülni a fölösleges hangjelzéseket."

Miután az itteni járási hivatalhoz 
folyton érkeznek panaszok, hogy a 
fentjelzett kormányrendelet intézke* 
dései, különösen Léva városában 
betartva nem lesznek és a motor*

kocsik vezetői Léva uccáin sok 
fölösleges lármás jelzést használ* 
nak, miért is figyelmeztetem őket, 
hogy ezen kihágásokért a törvény 
rendelkezései szerint szigorúan bűn* 
tetve lesznek.

Kelt Léván, 1937. május 20.
Dr. Zosfák s. k.

járási főnök.

Cís. jed. Ck. 94-36-10,
Menőm republiky!

Sborovy sűd I. stolice v Komámé 
vyniesol v právnej veci zalujúcej strany 
Jozefa Lacku stólára obyv. v Leviciacb 
zastűpenej drom Alexandrom Mudrym 
pravotárom v Leviciach proti zalovanej 
strane st. Zigmundovi Agárdymu sto- 
lárovi obyv. v Leviciach zastűpenej dr. 
Ladislavom Janovitsom pravotárom v 
Leviciach o ustálenie nekalej sűfaze s 
prisl. na podklade űstného dna 14-ho 
decembra 1936. zakonceného pojedná- 
vania dolu oznaceného dna tento 

R O ZSU D O K :
Zalovany je povinny zdrzati sa, aby 

zákazníkov vyjednávajűcich s zalobcom 
v jeho obehodnej miestnosti o kúpé 
tovaru, bucf sám alebo prostredníctvom 
inych osob od kűpy odhováral a vla- 
stny tovar tymto zákazníkom ponukal 
a je povinny do 15 dní pod exekúciou 
nahradif zalobcovi 200 Ke za utrpené 
príkorie.

2alobca je oprávneny rozsudok v 
hőre uvedenej ciasti na trovy zalova- 
ného uverejnit’ do 15 dní po právo- 
platnosti rozsudku v casopise „Lévai 
Újság44 pri com náklad vytlacenia ne- 
smie presiahovat’ 100 Ke.

Születés házasság, halál:
Születés: Nem volt.
Házasság: Nem volt.
H a lá l: Dávid Mátyás 28 éves, Bellus 

István 58 éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális cs kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STR A SSER  ELEMÉR -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: A K U C S ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomda: 
Zsclíz — Előfizetési dij: egészévre 48* — , féléve 
24*—, negyedévre 12’— Ke, egyes szám ára l*Ki 
Három példány megtartása előfizetésnek szám 1 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem Őr- 
zünk meg és nem adunk vissza. — A postából} ív 
használatát a branslavai posta* és Vívirdaigazgaió* 
ság lévai feladóhclyel 109.97b. V —1934 szám 
alatt engedélyezte.
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