
f ü g g e t l e n  g a z d a s á g i ,  k u l t u r á l i s  é s  k r i t i k a i  h e t i l a p .
IV . É V F O L Y A M . 23. SZ Á M . 193T. JÜ N IU S  9. A  F A  V -  K i.

Változások a lévai bíróságon.Közmunkák
nélkül maradt ebben az eszten
dőben Léva és az egész lévai 
járás. Amig a környező járások
ban — még a zselizi járás sem 
kivétel, ahol nagyobbszabásu út
építés folyik — egész sora van 
a közmunkáknak, addig nálunk 
tespedés, munkanélküliség. Mi 
ennek az oka, ki ennek az oka? 
Mi sem könnyebb, mint valamit, 
vagy valakit okolni, de tényként 
kell leszögeznünk, hogy köz
munka nincs és ennek érdeké
ben tenni kell, cselekedni. He
lyesebben tenni kellett volna! 
Városunk és járásunk vezető
sége elkövetett-e mindent, tár
sadalmi megmozdulást, illetékes 
helyen megfelelő közbenjárást a 
közmunkák érdekében? Nem 
merünk határozott igenlő választ 
adni. Hallottunk nyilatkozatokat 
arról, hogy a járásbiróság még 
ez évben felépül, de a három- 
emeletesre tervezett palotának 
még az alapjait sem kezdték el 
ásni. Szó volt a postaépületről, 
uj kaszárnyáról, kislakásokról, 
de hol van még mindez! A vá
ros népes küldöttségeket bocsáj- 
tott útnak a száztornyú Prágába 
Pozsonyba és ígéretekkel bőven 
megrakodva visszatérve — ma
radt minden a régiben. A bajt 
még csak növeli, hogy a magán- 
épitkezések száma is igen cse
kély, néhány családi ház — ez 
minden. Mozduljon meg Léva 
városa, álljon talpára az egész 
lévai járás és követeljen, ha 
már a kérés nem segít! Sora
kozzanak fel a pártok, mozdul
janak meg az illetékes hatósá
gok, harcoljon a sajtó, köves
sünk el mindent, hogy a katasz
trofálisnak mutatkozó helyzet ne 
váljon tényleg katasztrófává. Ne 
üljünk ölhetett kezekkel, a sok 
ígéret akármilyen sok is, még
is kévés! A holnapból nem le
het ma megélni. Kiáltsunk se 
gítségért! Ne tévesszen meg 
senkit a fényes és népes lévai 
korzó, a mellékuccákban a kül
ső részeken egyre nő a nyo
mor ! Uraim ezért valaki felelős 1

Gyűjtés a szlovenskói kereskedők 
kórházára. A pozsonyi kereskedők 
grémiuma figyelmezteti a közönsé
get, hogy azok, akik a szlovenszkói ke
reskedők kórháza javára propagandabé- 
lyegeket adnak cl, a pozsonyi kereske
delmi grémium igazolványát kötelesek 
felmutatni.

A  lévai járásbíróságon, amely 
arról híres egész Szlovenszkón, 
hogy nem kevesebb, mint négy 
helyen van „elhelyezve" július el
sejével nagyobb személyi változás 
sok lesznek. Valló járásbirósági d* 
nők, bírósági tanácsos rövidesen 
megérdemelt nyugalomba vonul cs 
ezért megválik a peres ügyek intc* 
zésétől. Nyugalombavonulásáig át
veszi a perenkivüli ügyek, örököd 
sodési, hagyatéki, gyámsági, gond* 
noksági stb. ügyek intézését, amc* 
lycknek referense eddig Sandner 
János Emil járásbiró volt. Ezen 
változás után az összes peres ügye
ket Sandner biró tárgy alja. A  bűn* 
tető ügyeket ezentúl is Dr. Gás* 
pár Árpád járásbiró intézi a Bás* 
tya uccai épületben. A  végrehaj* 
tási ügyek — az adósok nem kis 
örömére — elintézetlenül hevernek 
mert a végrehajtási ügyosztály re-

Nagyszabásu kulturescmcny színhelye 
lesz Léva június 2T*én. 2000 szlovák 
cs magyar gyermek ajkáról csendül fel a 
zengzetes dal.

A  lévai tankerület 34 iskolája vesz 
részt részt ezen az impozáns, Szlovén* 
szkon a legnagyobbszabásu. vonzó, ked
ves daloshangversenycn. 1T szlovák és 
1T magyar iskola tanuló ifjúsága tesz bi* 
zonyságot arról, hogy bár nehéz és fá* 
radságos munka árán, ápolni és szeretni 
kívánja a szivet és lelket nemesitő és a 
nép leikéből kibuggyanó áldott népdalt. 
Szlovák és magyar kis lelkek találkoznak 
a dalkultura mezején, hogy testvéri sze* 
retettet egyesüljenek az örök szép dalban. 
A modern pedagógia nagy súlyt helyez 
az énekkultúra fejlesztésére, mert érzi 
annak rendkívül nagy fontosságát. Az 
eddigi egyszerű, csiszolatlan éneklési mód 
helyett az összhangzatos éneklést kívánja 
megismertetni és megszerettetni a gyer
mekekkel, hogy felnövekedvén, szeretettel 
karolják fel a dalkultura ügyét és a da* 
lárdáknak lelkes tagjaivá váljanak. Azon* 
bán nemcsak a tanítás keretében nyilat* 
kozik meg a dalnak szivet és lelket ne*

* Iparosolvasóink figyelmet felhív
juk az adótörvények egy, sajnos 
nem eléggé ismert rendelkezésére, 
amely igen sok iparos számára le* 
hetővé teszi a kereseti adó részle* 
ges vagy teljes elengedését. A z  
egyenes adókról szóló törvény 54. 
§-a ugyanis megengedi az adóbi* 
zottságoknak, illetőleg az adókive*

ferense Dr. Janőcková megbetegc* 
ddt és már hetek óta betegszabad
ságon van Rózsahegyen. A  biró* 
ság vezetője Valló tánácsos meg* 
tette a szükséges lépéseket a ko* 
máromi kerületi bíróságnál, hogy a 
hetek óta retetcnsbiró nélkül álló 
ügyosztályhoz megfelelő helyettest 
állítsanak. Itt jegyezzük meg, hogy 
a bíróságnak a Galamb uccában 
és Bástya uccában elhelyezett két 
osztálya telefonösszeköttetést kapott. 
Nagyon bölcs intézkedés, hogy a 
telefont magánfeleknek, vagy ügy* 
védeknek igénybe venni szigorúan 
tilos. Ha tehát valakinek egyidoben 
két helyen van tárgyalása, akkor 
nem érintkezhetik telefonon, hanem 
oda kell szaladnia természetesen 
gyalog, amig a szent bürokrácia 
vesszőparipája nagyokat nyiharászik 
és a telefon némaságra van kár* 
hoztatva.

mesitő hatása, hanem a felnőttek részére 
is drága kincs, nagy értéket képvisel. A 
dal a s z í v  érzelmeinek megnyilatkozása. 
Gyönyörködtet, vidámit, vigasztal, erősít. 
A  Volga*hajósok bánatos melódiái, a 
kurucok kesergő, bús dalai mind arról 
tesznek tanúbizonyságot, hogy még a lég* 
szomorúbb helyzetben is az ember leg* 
hűségesebb barátja, érzelmeinek legigazibb 
kifelczője a dal. A dal az ember leghű* 
ségcsebb barátja, amely a bölcsőtől a sí* 
rig kiséri. A da! nyíltszívűvé, őszintévé, 
megértő igazi baráttá teszi az embert. 
Boldog az a nép, amelynek ajkán soh * 
sem némul el a dal, mert ott nincs csiig* 
gedés a legnagyobb viszontagságok kő* 
zepette sem, mert a dal reménységet esc* 
pegtet a fajó leikéibe. A dal a nemzeti 
érzés ápolója és fejlesztője. Egy egész 
nemzet történelmi életének kifejezője Ben* 
ne van egy nemzetnek öröme és fájdalma. 
Tekintsük hát a napot cgvik legkedve
sebb ünnepünknek, dobbanjon össze szi* 
vünk a mi kis dalostestvéreinkkel, akik 
dallal az ajkukon, teli reménységgel a 
szivükben fogják hirdetni a szebb cs hol*

tő hatóságoknak, hogy részleges 
vagy pedig kellően megindokolt 
esetekben teljes kereseti adóelenge
dést engedélyezzen az olyan nehéz 
anyagi helyzetben levő iparosok ré* 
6zcrc, akik kereseti adótevékenysé* 
giiket segéderő nélkül végzik, vagy 
pedig, ha már maguk munkakepte* 
lenek és igy inast vagy segédet

kénytelenek alkalmazni.
Minden esetben azonban az el* 

engedésnek az az alapfeltétele, hogy 
a kereseti adóalap ne haladja meg 
az évi 7000 Kc*t.

Ha az adófizető 65 évnél idő* 
sebb és vállalata után már legalább 
20 éven át fizetett adót, akkkor az 
elengedésnél az adóalap a 10.000  
Kc*t is elérheti a TOOO Ke helyett.

A z elengedést külön kell kér* 
vényezniink a kivetési eljárás alkal* 
mával. Ezek a kérvények bélyeg* 
mentesek.

Ha azonban fellebezés útján 
akarjuk elérni az ilyen adóelenge
dést, akkor a kellően megindokolt 
kérvényt fel is kell bélyegeznünk. 
A  kérvény 1 koronás okmánybe* 
lycggcl látandó el, ha az adó nem 
haladja meg az 500 koronát. 500  
koronán fölüli adónál 3 koronás 
okmánybélyeget kell felragasztanunk

Ugyanilyen adóelengedésért fo* 
lyamodhatnak a házalók és vándor 
iparosok ís.

— „Katonaság a gyermekekért” 
junius 13-án. A helybeli katonai pa
rancsnokság a járási fiatalságot védő 
egyesület bevonásával június 13.-án a 
zhorói ünnep évfordulójának alkalmá
ból a lövöldében nagyszabású népün
nepélyt rendez az árva és elhagyott 
gyermekek javára. A gazdag programú 
nagyszabású ünnepély előkészítő m un
kálatai serényen folynak.

Mme G  I Z E L L
A világhírű psychografolögusnő 

átutazóban 
KÁKÁI U T  24

megmond
m indent írásból és lelki ügyek
ben tanácsot ad. — Csak rövid 
ideig — Fogad 10—l*ig. 3—6-ig

Gyerm ek daloshangverseny Léván.

degabb jövő clcrkczcsét. (P.V .)

Kereseti adó elengedés az 
adótörvény 54. §-a alapján.



LÉVAI ÚJSÁG

Légvédelmi 
gyakorlatok után

Rendületlenül bízunk és his:ünk a 
békében, hiszünk abban, hogy a civili
zációt sikerül megmenteni a legnagyobb 
katasztrófától: a háborútól. De mind
emellett a meggyóződéses hitünk mel
lett is azon a véleményen vagyunk, hogy 
az esetleges

légitámadások elleni védekezésre
okvetlenül be kell rendezkedni.

De ugyanakkor, amikor a polgári lég
védelem nagy fontosságának tudatában 
vagyunk, meg kell állapítanunk, hogy 
városunk lakossága ezen kérdésnek an
nál kevésbé tulajdonit jelentőséget. Rá 
kell mutatnnuk arra is, hogy a CPO 
vezetőségének nem sikerült megtalálni 
azt a helyes módszert, amellyel ezt az 
önvédelmi akciót népmozgalommá fej
leszthette volna. Sőt elsietett és a kö
vetkezményeknek csak formailag eleget 
tevő intézkedésekkel bizonyos tekintet
ben jogos kételyeket ébresztett a pol
gári lakosságban az iránt, hogy érdemes-e 
ezzel az üggyel oly sokat és annyi költ
séggel foglalkozni ? . . .

Túlméretezett mammutadminisztrációt 
létesítettek, amely a maga öncélú büro
kratizmusával asszonyok és férfiak szá
zait mozgósította, anélkül, hogy kellő
képen megalapozták volna ezt a moz
galmat. Oly gyors tempóban siettették 
az orgenizációt, mintha már is a fejünk 
felett berregtek volna az ellenséges re
pülőgépek és nem lenne idő arra, hogy 
a kérdést alaposan átgondolják, minden 
oldalról átrágják és lépésről-lépésre ki
fejlesszék. Az eredmény most természe
tesen az, hogy a CPO elsőrendű szer
vezettel bir papiroson, de csak papiro
son, mert a legutolsó gyakorlat bizo
nyára a vezetők előtt is világossá tette, 
hogy a hatalmas apparátus a gyakor
latban nem a legjobban működik és 
menthetetlenül át kell szervezni és olyan 
alapokra helyezni, hogy nagyfontosságu 
rendeltetésének szükség esetén tényleg 
meg is felelhessen.

Ahogyan mi láttuk . . .
Nem ismerjük a hivatalos körök vé

leményét a legutóbbi légvédelmi gya
korlatról, de mi azt láttuk, hogy a vá
ros lakossága különösen a belvárosban 
határozott érdeklődést tanúsított a kér
dés iránt s bár kielégítő fegyelmezett
séget mutatott, mégis inkább népmulat
ságnak tekintette a gyakorlatot, mint 
olyan komoly és életbevágó önvédelmi 
mozgalomnak, amely veszély esetén szá
zaknak az életét mentheti meg.

Láttuk azt, hogy nemcsak a közön
ség teljesen tájékozatlan volt, de még a 
szolgálatot teljesítők sem tudták, hogy 
mi a kötelességük, nem csoda, ha több 
helyen és több esetben ténylegesen fe
jetlenséget tapasztaltunk. Láttunk rend- 
fentartó közegeket- , akik karszalag nél
kül szaladgáltak az uccán, láttunk vö- 
röskeresztes karszalagos egyéneket, akik 
nem a sebesültek után néztek, hanem 
a rendcsinálás munkájába avatkoztak,

mig a sebesültek fél órákig feküdtek a
kövezeten. Tudunk olyan esetről, ami
kor a vöröskeresztes szolgálatra beosz
tott urnák derogált a sebesültért menni, 
mert lealacsonyitónak tartotta a hord
ágy cipelését. Igen sokan nem tudtak a 
szolgálatuk helyét és máshol jelentek 
meg, mint ahol kellett volna. Sok sok 
mindent láttunk még. aminek a leírása 
igen messze vezetne, de felesleges is, 
mert a felsorolt néhány eset is bizo
nyítja eléggé világosan, hogy a szerve
zés elsietett, elhamarkodott, rendszerte
len volt.

Mi a teendő ?
Hogy mindezt nyilvánosan szóvátesz- 

sziik, nem az a célunk, hogy a CPO 
munkáját vagy vezetőségét gáncsoljuk, 
de egyedüli célunk az, hogy a nyilvá
nos diszkusszió révén maga a nagykö
zönség kapcsolódjék be konstruktive a 
légvédelem nagymunkájába és ezt az 
ügyet komolyan a maga ügyének te
kintse. A hibák felismerése azok kikü
szöbölésének első feltétele. Tapasztala
tok és észrevételek után lehet helyre
hozni nyugodt megfontoltsággal az el- 
hirtelenkedett szervezési hibábat.

Legelső tendő, hogy néhány komoly 
elsőrendű szakember minden szakban 
alaposan kiképezzen két-három vezetőt. 
Ezek külön kurzusokon képeznék aztán 
a többit, hogy azok csoportosan az 
egész lakosságot felvilágosíthassák. A 
kurzusokon ne a mennviségre, hanem 
hallgatóság és a kiképzés minőségére 
fektetendő a súly. Teljesen felesleges 
csak azért, hogy a szervezet nagyságát 
dokumentálhassuk 5—600 embert felü
letesen gyors tempóban kiképezni, he
lyesebben arra kényszeríteni, hogy sok
szor unott és őket egyáltalán nem ér
deklő előadásokat órákon át hallgassa
nak. Igen fontos, hogy az egyes cso
portok, házszakaszok parancsnokai meg
felelő nyelvtudású, szlovákul-magyarul 
egyaránt beszélő, határozott fellépésű 
intelligens és tapintatos egyének legye
nek, akik megértetik a közönséggel hogy 
milyen nagyfontosságu és a közönség 
érdekeit szolgáló ügyről van szó. 

ét
Egy rövid újságcikk keretében nem 

lehet részletesen kitérni mindazon mó
dokra és eszközökre, amelyek alkalma
sak arra, hogy a polgári légvédelem he
lyes irányú megszervezésével a lakosság 
rokonszenvét tel lehet és kell ébreszte
ni, mert a valamennyiünk érdekeit szol
gáló intézmény igazi célját csak az össz
lakosság megértő viselkedésével érheti 
el. Azok a hibák, amelyek eddig történ
tek orvosolhatók, mert nem az eszmé
ben van a hiba, hanem a kivitelben. 
Isten mentsen bennünket attól, hogy 
erre a szervezetre szükség legyen, de 
ha mégis elkerülhetetlen lenne a végret, 
úgy a sok fáradság és költség után tény
legesen legyen legalább a hasznunkra.

Mikor a lovak
Messze vidéken ismertek a seU 

meci búcsúk, amelyek r távol vi
dékekről zarándokolnak a hivők szá' 
zai. Léva közelében lévő Sólymos 
község hívő lakosai közül is éven* 
te többen látogatnak fel a selmeci 
búcsúra. így történt az idén is. H ni' 
licky Filip solymosi gazda, kinek 
hozzátartozói is elzarándokoltak ScL  
IlKcrc a búcsúra, szekérrel a fáradt

előbbre valók.
zarándokok elé indult. A  szekér^ 
derékba jókora nyaláb szalmát do' 
bolt, hogy kényelmesebb helyet 
biztosítson a fáradt zarándokoknak. 
A  szalma tetejébe ültette szomszéd' 
ja 4 éves kislányát Pavló Margi' 
tót, kinek anyja és nagyanyja szili' 
tén a búcsúsok között volt. így 
indult útnak Hnilicky torró napsii' 
tésben, kényelmesen pipázgatva a

Padok a főtéren
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

Nb. lapjuk május 19.'i számá' 
bán örömmel olvastam azon hírt, 
hogy városunk érdemes elöljárósá' 
ga a Főtéren lb  pedot helyezte
tett el. öröm öm  azonban nem so ' 
káig tartott, mert hiába tettem fel 
az Önök „okulár”'ját a padokat se ' 
hol sem láttam. Találtam azonban 
a város „parkocskáiban” —bocsá' 
nat a park fogalom megsértéséért —

Kedves K. J.
H ogy On a főtéren elhelyezett pa-- 
dok közül egyet sem látott, azon 
mi egy cseppet sem csodálkozunk, 
mert nem minden ember rendel' 
jövőbe látó képességgekkcl. A z  az 
„érdemes elöljáróság’ , aki a szó' 
bán ill. cikkben szereplő padokat 
a Főtéren elhelyeztette ugyanis R i' 
maszombat városáé volt és nem a 
lévai, de annyi megfelel a valóság
nak, hogy a kérdéssel már a lévai 
elöljáróság is foglalkozott, sőt fog' 
lalkozik is, de ismerve a gyors eU

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

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

L evice  S ze p e s s i u cca  2 0

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

PÖSTYÉN FÜRDŐ N A P O S !

Minden reumás megbecsüli a nap 
melegét. Az állami meteorológiai hi
vatal Pősfyc ben mutat ki legtöbb 
derűs napot Az egyenletes meleg 
Urnában a rcuir.ások szinte feléled
nek, — az iszapkúra elvégzi a to» 
vábbit. Inform.: Fürdőigazgatóság.

Pöstycn fürdő gyógyít!

búcsúsok elé. A lig haladt azonban 
pár kilométert észrevette, hogy a 
szekerében levő szalma tüzet fogott 
bizonyára a pipájából kihulló pa* 
rázstók Hnilicky menetközbe a 
lábával iparkodott a tüzet eltapos' 
ni ami a közvetlen közelében s ik o  
riilt is, az erős napsütésben nem 
látta, hogy a szalma már távolabb 
is lángol. Csak akkor lett figyel
mes, mikor a szekér hátuljában jut' 
szadozó kislány jajveszckclni kez
dett, de akkor már az egész sze' 
kér lángokban állott. Hnilicky meg' 
állította a lovakat, h ugrott a sze' 
kérről, gyorsan kifogta a lovakat 
és csak azután látott a kislány 
megmentéséhez, aki akkorára már 
súlyos másodfokú égési sebeket 
szenvedett.
Ja a jó gazdának a lovak min
dennél előbre valók . . . .

égnek meredő falábakat melyek a 
boldogabb időben padokat tartottak.

Hogyan ülhetett tel igen tisztelt 
Szerkesztő úr ezen választási széL 
tői hozott álhireszteléseknek, hogy 
uj padokat kapunk mikor még a í 
mai meglevőket sem tudta a város 
megőrizni és használhatóvá tenni.

Vagyok kiváló tisztelettel hű oL 
vasója
__________ ________  K. J.
határozó és még gyorsabban cse-- 
lekvő lévai viszonyokat, mi sem 
tudnánk megmondani, hogy mikor 
kerül sor a megvalósításra. Erre 
talán a különleges képességgel meg' 
áldott Madáme Gizcll, vagy W in- 
terry mester tudnának közelebbi in- J 
formációkat adni. N em  vesszük 
rossznéven, ha ez ügyben hozzá
juk fordul és igen hálásak lennénk, 
ha az eredményről értesítene.

Szives üdvözlettel:

a szerkesztőség.

— Garamvölgyi zeneszerző estje a 
rádióban. Várady Aba Károly, szódói 
igazgató tanítónak szerzői estje lesz a 
kassai rádióban c hó 12*én szombaton 
17.40 órai kezdettel. A  fiatal zeneszerző 
dalait Gádor Mária cs Percnyi István 
éneklik Danyi Pali cigányprímás és zene* 
kara kíséretével.

Ahogyan én látom . . .
városunk szepitészeti bizottsága 
csak nem bir megalakulni, pedig 
dolga igazán akadna bőven, mert 
Léván még mindig van mit szé
píteni, hogy európai csínt, tiszta* 
ságot, rendezettséget, külsőt nyer* 
jen. A  rossz gazdasági viszonyok 
által kikényszeritett takarékosság 
(!?!) sem zárja ki azt, hogy a ha* 
ladást elő ne segítsük. Egszerű* 
seg, de szépség ez a városszépi-- 
tés elve, ami nem mindig a pén* 
zen múlik. Kár már régen meg* 
alakult volna a városzépito tizott* 
ság, mert akkor bizonyára meg* 
akadályozott volna sok olyan eh 
hibázott munkálatot, a mely eket 
most már rendbehozni belátható 
időn belül alig lehet. Igen gaz* 
dag programot adhatunk ennek a 
bizottságnak, amelynek minden 
tekintetben kötelessége lenne, 
hogy a város külső kepének mi* 
nél előnyösebb formáját a lehető 
legrövidebb időn belül, ha kell 
szigorú intézkedésekkel is kierő-- 
szakot ja. Idegenforgalmi szem* 
pontból is nélkülözhetetlen a bi
zottság működésé, mert a propa 
gandához tartozó intézmények U - 
tesitése, ellenőrzése működési kó
réhen kell hogy tartozzanak. A 
bizottság megalakításának forszírc 
zásával mi azt akarjuk, hogy va
rosunkban ottho éiezze magát an
nak minden lakosa, a polgár, a 
munkás egyaránt, de az idegen 
is. Rendezett, tiszta viszony oka: 
kívánunk!
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Tanár úr kérem ...
éhes vagyok.

B o ld o g  diák e v e k . . .  . így' sz o k 
tunk v isszaem lék ezn i azokra az i* 
dőkre, am ikor az iskola padjai kö
zött szorongtunk m ég mi is. V ala*  
m ikor bo ld ogok  is voltak azok az 
idők, mert h isz gondtalanul teltek 
el az órák, napok, évek . A z  egyet
len gond ot csak  a tanári notesz és  
az abbban bejegyzett szám jegyek  
okozták—  V áltoznak a v iszonyok, 
változott az élet körülöttünk, a gaz* 
dasági vá lság  sú lya  nehezedik a 
boldog diákéletre is. A  napilapok  
hasábos cikkekben szám olnak be 
arról a k ü zd elm es életről, am ellyel 
a főiskolai hallgatóknak kell m eg* 
birkózni a létfentartásukérí a fővá*  
rosokban. A  helyzet sem m ivel sem  
jobb a középiskolában sem , sőt a 
nyom or az clem iiskolák tanulói k ö 
zé is erősen beférkőzött.

A  napokban a lévai gim názium *  
bán történt, h ogy  mikor a tanár 
egyik  legszorgalm asabb tanulóját fel* 
hívta felelni, a fiú bizonytalanul állt

fel és a következő pillanatban ősz*  
szccsett. Valam ikor a k étségbeesés, 
az ijedtség, a félelem  okozott ilyes  
bajt, ha készületlenül ért valam elyik  
künket a tanári felh ívás. Itt azon*  
bán egészen  m ás volt az ok. M ikor  
m agához térítették az ifjút és a ta* 
nár szelíd  hangon kérdezte tő !e :„ M i  
bajod éd es ham ?” — a nem  várt vá 
lasz m egdöbbentette nem csak a ía* 
nárt, de a tanulóíársakat is. „T a*  
nár úr kérem . . . éh es v agyok  . 

. . két nap óta nem  ettem . .
A  halkan, e lcsukló hangon ki* 

ejtett szavak, a m egdöbbentő való* 
ság m élyen  belemarkoltak a szivek*  
ben egy  pillanatra elált az osztály  
lélckzete, hogy a legm élyebb  rész* 
vét sóhaja szakadt fel az ajkakon. 
A  tanár, aki mint kezdő segédta*  
nár m aga is alig tud fizetéséből ki* 
jönni, azóta m indennap ebédet v i
tet szorgalm as diákjának.

Ilyen a diáksors 193r*bcn . . .

M E G N Y Í L T . ! !

Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy H ÚRBAN u. 2. 

sz. alatt (BÓLÉMAN-ház)

elektrotechnikai
szaküzletemet

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

HRADECSNY GÉZA

Magaslati levegőt igénylő betegek fi
gyelmébe.

Turcsek gőzfűrész 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 Ke 30.— napi általányért. Or
vosi kezelés egyénenként külön fize
tendő. Vasútállomás helyben: Tur- 
ceky, 1 km távolra. Ing. Raksányi 
Viktor Turéeky p. Kremnica.

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. ______

__HÍREK__
— Áthelyezés. Az országos csendőr* 

parancsnokság Cohrda tör/skapilányt, aki 
a lévai számyparancsnokságot több mint 
10 éven af vezette, Rózsahegyre helyezte 
át. Helyébe Dressler József kapitányt 
nevezte ki.

Bedöglött a porkefe. A főucca 
lakói napok óta nyugtalanul töltik a reg* 
geli órákat. 1 óbben kereslek, kutatták az 
okát, vájjon miért nem tudnak nyűgöd* 
tan aludni a reggeli órákban. Hétfőn 
reggel teljesen véletlenül magtaláltuk az 
okát, Maczák István gépjavító műhelyé* 
ben. A lnres lévai „portele*, amely baj* 
nalonkcnt nagy zajjal és még nagyobb 
porul végig söpörgette városunk föucer- 
ját „bedöglött". Annak idején említettük, 
hogv a város ezen gépecske beszerzésé* 
vei „jó botot csinált". Ez a jóslatunk 
számításainknál előbb bevált. A kis mo* 
tor alig 150 órai használat után úgy 
tönkre ment, hogy a hengerét csiszolni 
kell éö uj dugattyúval, szelepekkel kell 
ellátni. Kiváncsiak vagyunk rá, hogy az 
egyébként mindig nagyhangú „szakértő 
úr" mit szól a kitúr.5 vásárlásához?

A  lovai iparos olvasókör nyíl* 
vános pályázd \ot hirdet azonnali 
belépésre a megüresedett 
HÁZGONDNOKI ÁLLÁSRA.

A  p á l y á z a t  f e l t é t e l e i  
az egyesület vezetőségénél ( Vida 
Jónás elnök, Kálnai ucca) tud ha* 
tök meg. Csakis a vendéglői és 
kocsmai iparban megfelelő képest* 
léssel rendelkező esi. állampolgár 
rok jelentkezzenek.

— Vasúti, vásári és lakás lopások.
Egy törzskapitány felesége a múlt na* 
pókban fürdőre való utazás közben Er* 
sekujváron á'szálit a Léva felé induló 
vonatra. A nagy tolongásban ismeretlen 
tettes a kezéből kiragadta kézitáskáját, a* 
melyben 610 Ke cs több apró érték volt 
— A pozsonyi rendőrség megkeresésére 
Léván a mull héten letartóztatták Rohács 
Máriát és Tamás József itteni péket. A  
vád az volt ellenük, hogy összejátszanak 
ill. orgazdái Krekovics Juha vásározónak, 
akit különféle lopások miatt letartóztattak. 
Ártatlanságuk kiderült és rövidesen sza* 
hadon bocsájtották. — Az elmúlt kedden 
Galambos Karolina, Mező u^cai lakos 
családjavai kiment a szőlőbe. A  felügye 
let nélkül maradt házban az egyik abla* 
kot is nyitva felejtették. Ezt ismeretlen 
tettes kihasználta cs az ablakon át a la* 
kásba mászott cs az ugyancsak nyitva 
levő szekrényből 1000 Ke készpénzt cs 
több apró értéket magával vili. Kézre* 
kerítésére megindult a nyomozás.

—- Országos tanítói nagygyűlés Lé
ván. A Szlovcnszkói Általános Magyar 
Tanító Egyesület é\i rendes központi 
gyűlését julius 2*án tartja Léván d. e. 9 
or.u kezdettel a ref. egyház tanácsterme* 
ben. Élező napon d. u. 4 órakor a köz* 
ponti választmány ülésezik a rom. k.it. 
iskolában.

Érelmeszesedés, neuraszthénia,
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hiidések, köszvényes- 
t* csúzos loboknál V

jöd-brőm gyógyfürdő.
olcsó pausál árak az önköltségek

kel:
a: elő és utnidényhen

14 r.apra Ke 760‘—
21 „ „1100 —

Otthon tartandó ivókúrához

' CSIZI
jód-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
küld:

Fürdőigazgatóság Ciz-kíípe* 
le Slovenszko.

— Diákhangverseny június 27.-én.
Már régebben hírt adtunk arról, hogy a 
lévai tanfelügyelőség körzetében tartozó 
iskolák a tanév befejezése előtt Léván a 
Főtéren nagyszabású haegversenyre ke* 
szülnek. Á  hangversenyen a Garamvöl- 
gyi szlovák és magyar iskolák közel két
ezer tanulóval vesznek részt. Külön cr* 
dekességc lesz a hangversenynek, hogy 
egyes karénekeket egyszerre magyar és 
szlovák szöveggel énekelnek. Legújabb 
értesülésünk szerint a junius 20*ára tér* 
vezeti hangversenyt junius 2r*én rendé* 
zik meg. A  nagyszabású hangverseny 
előkészítő bizottsága élen I Iruz Sámuel 
tanfelügyelő áll.

— Országos tűzoltó kongresszus Po
zsonyban. Az országos tűzoltó szövet* 
seg nagyszabású kongresszust rendez Po* 
zsonyban julius 3 —6 közölt. A kongresz* 
szusra bárki jelentkezhet a helyi tűzoltó* 
egyesület utján, amely cselben az összes 
kedvezményeket igénybe veheti. A kon* 
gresszüsra utazók 50 százalékos vasúti 
kedvezményt kapnak. Bővebb felvilágo* 
sitást a helybeli tűzoltó szervezetek nyuj* 
tanak.

— Felhívás pilótaiskolába való je
lentkezésre. A Masaryk Repülő Liga 
lévai fiókja felhívja az érdeklődők figyel
mét, hogy' a nyár folyamán Zsolnán rcn* 
dezendö pilótaképzö tanfolyamra minél 
számosabban jelentkezzenek. A  három 
hetes tanfolyamra jelentkezők beiratási 
diját, tandíját, lakás költségeit a Liga fc* 
dezi, úgy, hogy a kiküldötteknek csak 
az ellátásról kell gondoskodtok. Jelent
kezhetnek junius 15. a 18—38 év kö* 
zötti egészséges szervezetű egyének. A  
kiküldötteket nemcsak pilótákká, de pi* 
lótaoktafókká képezik ki Jelentkezni le* 
hét Bemard titkárnál (Kér. Hivatal 7. sz.) 
ahol közelebbi felvilágosítások kaphatók.

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
KÖVET minden mennyiségben 

helyre szállít

M A R T I N  D R D O S
mészégető

V E ü K É K R $ K A  N y
Kezeskedünk, hogy meg lesz elégedve.
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I S  A 4  egv szobából, előszobából, konyhából, l n l z ó e  1 / i o H A  Ur. Steiner Oszkár, ügwéd. 
éléskamrából és kcrthasználatból álló l d K d >̂ K l d U U _____________ léva.___________

Irodának vagy rendelőnekalkaImas szoba c,“ kaluvrn- k,ad0'
| n L L  családból való iskolázott leány vagyok, állást keresek gyermekek mellé f. hó l5*re, per- 

V / U U U __________ fekt birom a szlovák és magyar nyelvet.

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

— A forgalmiadó és a kereskedel
mi könyv bizonyító ereje. A legfelső 
közigazgatási biróság a múlt hetekben 
16936-37. szám alatt hozott ítéletében 
egyebek között kimondta a kővetkező
ket : Ama hivatalos felhívásnak, hogy 
adóalany bizonyítsa bevallásának helyes
ségét a forgalmiadóról szőlő törvény 19. 
§-a 2. bekezdése szerint : az adózó ele
get tett azzal, hogy felajánlotta az üz
leti könyveibe való betekintést, anélkül 
hogy azokat nyomban elő is terjesztette 
volna. Ezért az ilyen esetben a hivatal 
hrm  vetheti ki az adót minden további 
nélkül becslések alapján, tehát elmaka- 
csolási alapon.

— A „Hitel" negyedik száma. Ne
gyedik száma jelent meg Ternyei László 
nagysikerű, üzleti, gazdasági körökben 
máris nélkülözhetetlenné váló gazdasági 
hetilapjának, a „HiteP’-nek. A friss szám 
hosszabb tanulmányt közöl a csehszlo
vákiai műgumi gyártás terveiről és kilá
tásairól, sok ismeretlen, közötte érdekes 
adattal. Ismerteti és kommentálja továb
bá a lap a munkapiac védelméről szó
ló törvényt módosító kormányrendele
tet, hoz friss, felvilágosító tudósítást a 
tőzsde hangulatáról, azonkívül tőzsde
indexet, lelkiismeretesen pontos ártabel
lát. Számos a magyar gazdasági közélet 
érdeklő értesülés, hír, gazdasági pikan
téria teszi még a lapot színessé, vonzó
vá. A „Hitel” egy-egy szama 1.50 ko
rona, kapható minden ujságárusítónál.

— Garamvölgyi állami út elzárása.
A járási hivatal technikai osztálya köz
li, hogy a garamvölgyi állami utat az 
újbányái járásban Zsarnóca és Bzenica 
között a Gátamon átvezető 136. számú 
híd javítása miatt junius 9.-én déli 12 
órakor a 81.100—81.200 km. szakaszon 
a forgalomtól elzátják, kb. 5 hónapra. 
Ezen idő alatt a kisegítő út, amely meg
felelően rendbe hozatott Zsarnóca előtt 
a 76. km-nél indul ki és Alsóhámor, 
Hodrus, Vihnye, Szénésfalu érintésével 
a 87.800 km-nél éri el az állami utat. 
Mindenhol vannak megfelelő útjelzők.

Bérbeadó
Levice legforgalmasabb fő* 
útvonalán

30 éve fennálló fűszer és ve
gyeskereskedés berendezéssel.

Ugyanott két uccai helyi* 
ség irodának vagy1 üzletnek 
kiadó. Bérlő tetszése sze* 
rint átalakítva.

Cim a ki* 
adóban.*

— Megreformálják a naptárt. A
csehszlovák naptárkiadók egyhangúan 
elhatározták, hogy a jövö évtől kezdve 
megreformálják a naptárakat. Eddig a 
naptárakban vasárnappal kezdődött a 
hét. Ezentúl a hét hétfővel kezdődik és 
vasárnap végződik majd. A naptárkia
dók álláspontja szerint az eddidi naptá
rakon a hetek beosztása hibás volt. A 
hét ugyeis munkanappal kezdődik és 
pihenőnappal, a vasárnappal végződik. 
Az új beosztás 1938 január 1-én lép 
életbe*

— Jelentkezések magyar könyvtá- 
rosi tanfolyamra. A Léván július 19-től 
augusztus 7-ig tartó magyar könyvtáro
si tanfolyamra már megkezdődtek a je
lentkezések. Az érdeklődők a lévai nyá
ri könyvtárosi tanfolyamon való rész
vételüket a járási magyar közművelő
dési testület útján, közvetlenül a cseh
szlovákiai magyar közművelődési s i e t 
ségnél ( Pozsony, Lázárét u. 4.c) jelent
sék be legkésőbb június 20-ig. A ma
gyarság kulturális érdeke, hogy erre a

tanfolyamra minél többen jelentkezze
nek, hogy magyar könyvtáraink szak
képzett könytárosokat kapjanak. A lé
vai nyári könyvtárosi tanfolyam már is
mertetni fogja az újonnan elkészített 
magyar könyvtárosi nyomtatványok ke
zelését, melynek vezetése minden könyv
tárban kőtelező.

(—) K O H N  és KOVÁCS divatá
ruházának olcsóbbodási akciója valóban 
feltűnést keltő cs örvendetes, mert köz* 
ismert tény, hogy a legszélesebb vevő* 
körének a beállott nagy drágaság dacára 
változatlan a jövedelme és ezért Kohn 
és Kovács cég a mai idők parancsának 
tartja, hogy honorálja a nagyrabecsült 
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* 
ciójaf mindenki értékelni fogja s mielőtt 
szükségletét beszerezné meggyőződik a 
tényekről. Kohn és Kovács cég végül 
nem felejti el megjegyezni, hogy ezen 
akció során eladásra kerülő kelmék a 
legizléscsebbek, legdivatosabbak és tradi
cionálisan ismeri kiváló jó minőségek.

Gyógyfürdő, üdülő és gyermelcnyara- 
ló hely Tátra— Gánóc

a látra központja, — term észetes  
szénsavas hévforrása m indennem ű  
sz ívbetegség , k ö szv én y , reum a, ér* 
elm eszcsed és ellen  van javalva. A  
forrásvízzel való ivókúra: idült gyo*  
morhurutot és  savkészitést, cm ész*  
tési bántalmakat, máj, v e se  é s  női 
bajokat kitünően gyógyít. Gyermelc- 
pavillon teljesen elkülönítve: strand 
fürdő, szabadtorna, turisztika. R i*  
tuális ellátás. O lc só  négyheti pau* 
sálárak. P rosp ek tu ssa l sz ív esen  
szolgál a fürdőigazgatóság G á n o v -
CC,

L é v a  és v idéke részére G rü n w ald  
E dith , L ev ice  H u rb an ová  ul. 18.

_ S P O R T _
Sikerült a modellverseny.
A Masaryk Repülő Liga vasárnap d. 

c. rendezte meg Léván az első repülő* 
gép modellversenyt. Tizenöt fiatal kon* 
struktőr állott starthoz saját kcszitményü 
gépével, hogy azokat a bizottság előtt 
bemutassa. D.icíra a kissé szeles időjá* 
rásnak a legtöbb gép bcvállt és a zsűri 
a következő eredményt hirdette k i: A 
legszebben repülő modell és magassági 
eredmény Rév Sándor (polg. isk.) távol
sági eredmény Valkovics Kálmán, a lég* 
szebben manőverező gép Mihályka Géza 
a legszebb kivitelű gép Surka István.

Élvezet volt nézni, amint a kis kézi 
konstrukció aeroplánok 20—40 másod* 
percig repdestek a levegőben. Különösen 
nagy tetszést aratott Rév Sanyi R .-11 
számú masinája, örömmel tapasztaltuk a 
legfiatalabb generáció intenzív érdeklődé* 
sét a repülés eszméje és technikája iránt 
és tanácsos lenne, ha ilyen versenyeket 
a Repülő Liga állandósítaná. A verseny 
megrendezése Bemard József titkár és 
prof. Béna érdeme.

Középiskolások atlétikai 
versenye.

F. hó 5. és 6*án Léván az LTE pá* 
Iván folytak le a Kozépszlovcnszkói kö* 
zépiskolai tanulók atlétikai versenyei. A  
versenyen, amely igen szép eredménye* 
kel hozott 72 versenyző vett részt. Lcg* 
több pontszámot ért el a lcvicci r. gimn.

csapata 27, 2. uc. ústav Levice, 3. r. 
gimn. Kremnica 19, 4 r. gimn. Luce* 
nec 16, 5. uc. ústav Lucenec 11.

5-én d. u. \rolle*ballban győzött a lo* 
sonci rg. csapata, nyerte a tan. képző ta* 
nári karának vándorserlegét. Teniszben 
győzött a kremnicai rg. csapata, nyerte a 
gimn. tanári karának vándorscrlcgét.

6*án kézilabdában első volt a zlaté 
moravcei rg. csapata, nyerte a Szülők 
Szövetségének vándorscrlcgét. Könnyű 
atlétikában Borccky ezredes vándorserle* 
get nyerte a levicei uc. ústav női csa
pata. Könnyű atlétikában Léva város ser
legét nyerte a lcvicci rg. fiú csapat, 4x 
100 m. stafétát nyerte a levicei rg.

Egyéni eredmények : 100 m. síkfutás 
/. Vaculcák (uc. ústav Levice) 12, 2. 
Brunner (rg. Levice). Súlydobás Brozck 
(rg. Lucenec) 12. T9. Magasugrás Iván 
(r. g. Levicc), Gálát (r. g. Lucenec) 
168 cm, Diszkosz vetés Ferencz (rg. Lu* 
cencc) 34.53, Távolugrás Vaculcák (uc. 
ústav Levice) 605 cm. Gerelydobás 
Danko (rg. Kremnica) 42. 1500 m. sik* 
futás Mi'rád (uc. ústav Levice) 5.02. 
400 m. síkfutás Pető (rg. Levice) 58.1. 
4x100 staféta rg. Levicc 48.4.

Futball.
LTE— Ipolysági FC. 3:1 (1:1)

Biró Boros Béla.
A kupamérkőzés helyett csak barátsá* 

gos mérkőzést játszott a két csapat, mert 
a hivatalosan kiküldött biró egyáltalán 
nem jelent meg.

Az első félidőben állandó mezőnyjáték 
folyt, a 14. percben Horváth szerzi meg 
az LTE*nck a vcaalést, amelyet a 32. 
percben Ipolyság a védelem hibájából ki* 
egyenlít. A  második félidőben, bár Vi/i 
súlyosan sérülten játszik, az LTE mégis 
fölényben van. A  játék az ipolyságíak 
kezdeményezésére eldurvul, a jó formát 
játszó Tóth két góljával az LTE 3:l*re 
beállítja a mérkőzés eredményét. Az 
LTE*nél Martonovics, Mészáros, Ilor* 
váth, Kuzsel és Tóth voltak jók de a 
többiek is javuló formát mutattak.

LTE X I.— Zselizi SC 3:3 (3:1)
Az LTE  tartalék csapata Zselízcn a 

komplett első csapat ellen 3:0*ra vezetett 
amikor két játékos sérülése miatt kény* 
télen volt döntetlen eredménnyel megclé* 
gedni.

Az L T E  tartalék csapata ismét bébi* 
zonyitotta, hogy van utánpótlás és érdé* 
mes a fiatal fiúkkal komolyan foglalkozni. 
Gólokat Misik 2, Budai 1 rúgták.

*

Nem hagyhatjuk szó nélkül a Déli 
kerületnek újabb viselkedését az LTE* 
vei szemben, mert vasárnap a Déli ke* 
rülctbcn összesen három mérkőzés volt 
és Lévára még sem jutott biró. Nem 
akarunk az ügy fejleményének elébe 
vágni, de úgy értesültünk, hogy az LTE 
vezetősége a legerélyesebb kivizsgálást 
kér a vasárnapi esettel kapcsolatban,, 
mert valakinek bizonyára érdekében állott, 
hogy az L T E —IFC  vasárnapi kupamér
kőzésen biró ne legyen.

*

Az L T E —IFC kupamérkőzést a ket 
vezetőség közös megegyezése alapján 13* 
án vasárnap d. u. fél 6 órai kezdett I 
Léván játszák le. Reméljük, hogy ez a 
terminus a kerületnél nem fog érdekel* 
leniéibe kerülni és a mérkőzésre külde* 
nck ki bírót.

Születés házasság, halál:
Születés: Hudec József, Jókai Mária 

fiú Ferenc, Csatai Sándor, Jenci Júlia 
leány Piroska, Jancso János, Husák 
Mária leány Mária, Juhász Géza, N é 
meth Gizella fiú Géza, József, Miche- 
lik Ilona leány Ilona.

Házasság: Bognár István, Gyuris Ilona 
r. kát.

H a lá l : Dóka András 46 éves, őzv. Kohn 
Mihályné szül. Steiner Katalin 85 
éves, Slechta Henrich 78 éves, Hoclv 
berger Vilmosné szül. Pollák Eugénia 
59 éves.

„LÉVAI Ú JS Á G ” gazdasági kulturális cs krifi - 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer* 
kesztő: Dr. S T R A S S IR  ELEMÉR -  Felelő 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S  ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48" — , félévre 
24‘ —, negyedévre 12*— Ké, egyes szám ára l*Ké 
Három példány megtartása előfizetésnek számít 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr* 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  po stábé heg 
használatát a brarislavai posta* és távirdaigazgató* 
ság lévai feladóhelyei 109.976. V  —1934 szám 
alatt engedélyezte.
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