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Őszi választások Léván!?Az iskola
kapui bezáróőnak és a viöám 
öiáksereg megy élvezni a meg
érőemelt vakációt. A Te Deum 
hangjaira ismét felsír lelkűnk
ben a még minőig orvosolatlan 
sebünk kínzó panasz szava: 
Nincs magyar középiskolánk. 
Léva az államforőulat előtt is
kolaváros típusnak fejlődött. Két 
középiskolája volt, ma is meg 
van minő a kettő, öe bennük a 
tanítás kizárólag az államnyel
ven folyik Régi vágya és jogos 
óhaja a garammenti magyarság
nak, hogy gyermekeit a közeli 
városban iskoláztathassa, ahol 
ezt a súlyos gazdasági viszo
nyok közt olcsóbban is megte
heti, mint a távolabbi városok
ban és a gyermekeknek oly nél
külözhetetlen szülői felügyeletet 
is itt a közelben jobban gyako
rolhatja. Senki sem kívánhatja 
azt, hogy a magyar szülők ne 
magyar iskolába járassák gyer
mekeiket. Úgy a nemzetnek, 
mint az államnak, de az egyén
nek is az az érdeke, hogy mi
nél értelmesebb és tanultabb 
polgárok kerüljenek ki az isko
lából. Ezt a feladatot csak az 
anyanyelven történő iskolázta
tás teljesítheti. A statisztika azt 
igazolja, hogy az életben az 
olyan ifjak állják meg helyüket 
legjobban, akiket anyanyelvükön 
oktattak. Ez a gránit alapja min
den műveltségnek, tudásnak. 
Még az államnyelvet sem tanul
hatja meg tökéletesen az, akit 
nem a saját anyanyelvén taní
tanak meg arra. Mégis immár 
19 esztendeje, hogy a garam
menti magyarság gyermekei el 
vannak zárva attól, hogy anya- 
nyelvükön itt helyben végezhes
sék iskoláikat. Ki tudná meg
mondani mennyivel több ifjú ke
rült volna ki az életbe középis
kolai végzettséggel olyan, akik
nek nem volt módjuk a szülői 
háztól távol eső tanítási költsé
gek fedezésére. Ki tudná meg
mondani, hogy milyen károso
dás érte ebből kifolyólag a tár
sadalmat, a nemzetet, az álla-

A  város képviselőtestületének  
m andátum a a választásoktól szám i*  
tott hat évre szól. A  legutóbbi köz
ségi választások L éván  1932  év  
tavaszán voltak és így  a képviselő*  
testület m egbízatása tulajdonképpen  
csak 1 9 3 8  tavaszán járna le. A z  
egész  országban azonban a közsé*  
gi választásokat ez év  őszén  tartják 
m eg és ennek folytán valószínű, 
hogy  L éva  sem  lesz kivétel, hanem  
időelőtt kiírják a választásokat, amint 
ez a többi k özségben  is m egtörté
nik.

E g y e se k  már a választások pon*  
tos dátumát is iudni vélik, állító* 
lag szeptem ber 26 . án lesznek . 
V alószínű  azonban, hogy a koali* 
ciós pártok ezt a terminust közös 
m egállapodással október elejére tol*

hivatalnokok m ég m indig akadnak, 
akik legtöbbször nem  a m unkában  
iparkodnak túltenni kollegáikon, ha* 
nem  inkább a felekkel szem b en  
gyakorolt, igen sokszor jogtalan ha* 
talmi fö lén yben látják kim erítve a 
jó hivatalnok m inőségét. Elfelejtik  
ezek a jó urak, h ogy nem  a kö* 
zö n ség  van az ő kedvükért, hanem  
ők élnek a polgárok jóvoltából. T e r 
m észetesen  igen kellem etlenül érinti 
azután az ilyen túlbuzgó urakat, ha 
felettes hatóságuk, c g y -e g y  panasz  
kissé  mcgtörli az orrukat. Ilyenkor  
rendesen a panasztevő félnek ha* 
lálos ellenségei lesznek, ahelyett, 
hogy  az intő szót lelkűkre ven n ék  
és jobb belátásra térve a törvényes  
előírások keretein belül e lőzék en yen  
és udvariasan kezelnék á feleket. 
K ü lön ösen  visszatetsző ez az olyan

mot. E mérhetetlen károk da
cára pusztában elhangzó szó 19 
év óta a garammenti magyar
ság kérése, mert az illetékesek 
a régebbi ígéretek dacára sem 
mutatnak semmi hajlandóságot, 
hogy Lévának magyar középis-

ják ki. A z  őszi választás hire L é 
ván erősen m egm ozgatta a pártokat 
am elyek eddig bizony nem  igen 
törődtek választóikkal cs érdekes, 
hogy egyetlen párt sen  tartott nvil* 
vános beszám olót eddig a községi 
képviselőtestületben kifejtett munká*  
járói.
É rtesü lésünk szerint e g y es  pártok 
választási lapokat akarnak kiadni, 
hogy ezzel fokozzák propagandáju* 
kai, a választók álláspontját, am ely  
általában kedvezőtlen  a jelenlegi 
képviselőtestülettel szem b en , javuk* 
ra befolyásolják és szavazatát saját 
pártjuk részére biztosítsák.

A  jelek szerint a következő köz* 
ségi választásoknál, bármikorra le* 
gyenek is azok kiírva, erős küzde
lemre van kilátás.

hivataloknál, am elyek  üzletszerű  
vállalatai az állam nak. C sod álk o*  
zunk rajta, hogy 19 évi dem okra*  
tikus élet után m ég  m indig akad* 
nak hivatalnokok, akik régi falusi 
jegyzők módjára igazuk bizonyítá*  
sára az előttük fekvő törvény*  
könyvre ü tn e k : itt a törvény . . . 
én tudom  mi van  b en n e. F eles le*  
g e s  m eg sértődni aztán, ha m ás is 
tudja, sőt jobban tudja, h ogy mi a 
törvényes előírás. Igen  szép  és di* 
cséretes, ha valaki a m unkaadójá*  
nak az érdekeit védi, ez kötelessé*  
ge is, de csak addig, am ig ez ál* 
tál m ásoknak fe lesleges károkat nem  
okoz. Túlhajtott bürokratizmus egyik  
hivatalnak sem  válik előnyére, de  
az állam  érdekeit sem  szolgálja, sőt 
az egyéni érvén yesü lésn ek  sem  le* 
hét ugródeszkája.

kólát adjanak. Az iskolaév vé
gén, a Te Deumkor ismét elő
hozzuk ezt a régi sérelmet az
zal, vajha a Veni Sancten már 
a magyar középiskolásaink aj
kán is felcsendülhetne az ének.

A háromhetes magyar 
könyvtárosi tanfolyam

munkarendje
A Léván I93t\ július 19—augusztus 

7-ig tartandó állami magvar könvvf.ros 
tanfolyam célja, hogy a községi magyar 
közkönyvtárosok számára a könyvlaiiigy 
minden ágában s/akképzettséget adjon. 
A tanfolyam ideje alatt rendszeres és 
folytatólagos előadások tartatnak, melye
ken a hallgatóknak részt kell venmök. 
Az előadások száma naponkint 5 elő* 
adási órában van a tanterv szerint meg* 
állapítva. — Mivel tankönyv nincs, a 
hallgatók az előadások anyagát maguk 
jegyzik. Az előadások a következő könyv* 
tári szakkérdéseket Ölelik fel: A népne* 
velés és a könyvtárak jelentősége kultu* 
ralis, szociális és gazdasági szempontból.
II. A  könyvtárak fejlődésének történeti 
áttekintése. III. A nyilvános közkönyv* 
tárak szervezésére vonatkozó törvények és 
rendcletck ismertetése. IV. A  könyvtá* 
rak igazgatása, ügyvezetése. V. A  könyv- 
tártanácsok szervezése, feladatköre, a 
könyvtáros munkájának ismertetése, tel* 
adatai a könyvtár igazgatásában és a 
népnevelési cél elérésére, az olvasók ne* 
vclésc. VI. Könyvtártechnika. Közkönyv
tárak berendezése, könyvbeszerzés, a kö* 
telező közkönyvtári nyilvántartásokra és 
statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó sza* 
bályok ismertetése. VII. Magyar és a 
csehszlovák, valamint a világirodalom ro* 
vid ismertetése. VIII. Könyvtártechnikai 
gyakorlatok.

A tanfolyam végével vizsgára csak az 
jelentkezhetik, aki az előadásokon és 
könyvtártechnikai gyakorlatokon rendesen 
résztvett, miután az elég nagy tananyag 
megkívánja az előadások rendszeres hall
gatását. A tanfolyam célja, hogy a ma* 
gyár közkönyvtárak könyvtárosai az is* 
kólán kívüli népneveiéire vonatkozó :Ör* 
vények szerint és szellemében a magyar 
könyvtárakat a mai jórészt kölcsönkönyv* 
tári jellegéből valóban népnevelő kultúr
intézménnyé fejlesszék.

A  tanfolyamra jelentkezők számára 
vasúti utazási kedvezmény van biztosítva 
Olcsó (napi cca 13 Ke) elszállásolásról, 
élelmezésről — tiszta hálóhclyiségekről, 
reggeli, ebéd, vacsora kiszolgálásáról — 
a Lévai Magyar Közm. Testület áldozat
kész közreműködésével történt gondosko
dás.

Igazolt esetben a jelentkezéseket június 
28-ig fogadja el a tanfolyam igazgatósá
ga: Ivánfy Géza a Csehszlovákiai Ma
gyar Közm. Szövetség orsz. ügyvezetője 
(Pozsony, Lazarctská 4c IV. emelet). 
A vasúti igazoló lap feltétlenül bekülden
dő a jelentkezéssel egyidejűleg, ha a 
résztvevő a kedvezményben (50 százalé
kos) részesülni kivan.

— T Á R S A S K I R Á N D U L Á S  — m inden vasárnap P ocsuvad lora . 
A u tó b u sz  oda*vissza 15 K e. Indulás a főtérről fél T órakor.

Túlbuzgó

Figyelem! Meg ne
L e g y ü

feledkezzünk a június 27-én lezajló 
n k  o t t  m i n d n y á j a n !

Gyermeknapról.



LÉVAI ÚJSÁG

A  gavallér város.
Évek óta ho::á vagyunk szokva, az 

örökös panaszhoz, hogy városunk a leg
nehezebb gazdasági viszonyok között van 
és bárki, bármily életrevaló Javaslattal 
is állott elő, mindig azt a választ kap
ta, hogv keresztülvihetetlen, mert „nincs 
pénz". Hallottuk azt is, hogy a súlyos 
és nehéz gazdasági viszonyok közt a vá
ros csak a legnagyobb nehézségekkel 
tudja alkalmazottait rendesen és ponto
san fizetni. Takarékosság az egész vona
lon volt a jelszó, mert különben a vá
ros kimerül és nem tud ellegetTtenni a 
legsürgősebb fizetési kötelességeinek. Egv 
szóval az a vélemény alakult ki, hogy 
szegények sőt egyenesen koldusok va
gyunk. A város minden elképzelhető 
megengedett adót bevezetett, de a be
vételek mégsem fedezték a kiadásokat. 
A pótadót évről-évre emelték, küldött
ségek mentek ide-oda közmunkákért 
könyörögni, a szanálási alapból is éven
te kikönyörőgtek egy néhány koronát 
az országos hivataltól, hogy a város va
lahogy fedezni tudja kiadásait.

Közben a város egyik üzemében éve
ken át közel háromnegyed milliót sik
kasztottak el, a polgárság befizetett fillé
reit, ugyanakkor kölcsönöket kellet lel
venni, hogy’ az üzem rentabilitásához 
szükséges újabb befektetéseket keresztül 
lehessen vinni. Takarékosságból kétszer 
építették a főutcán a csatornát. ugyan
csak takarékosságból a felszaporodott 
munkák elvégzésére egy sereg új munka
erőt vettek fel ideiglenes kisegítőként, 
akik hónapokon, sőt egyesek már éve
ken át rendszeresen működnek ilyen 
minőségben, mert a munka nem fogy 
de mindig jobban szaporodik, stb. De 
mindezen apró-cseprő oly bölcsen alkal
mazott takarékossági rendszabályok mel
lett is, bármilyen koldus is a város, 
mégis előkelőén gavallér.

Gavallér de milyen gavallér Léva. 
Csak úgy mellékesen említjük meg a

Még vaíami
A  legutóbbi légvédelm i gyakori 

lat kapcsán részletesen foglalkozz  
fűnk a C P O  átszervezésének szük
ségességéve l. Felem lítettük, hogy  
maniutaparátussal tökéletlen m u n 
kát végeztek . Felfektettek pl. egy  
térképet, am elyen pontosan fel van  
tüntetve m inden am i a C P O * t  .ér
dekli, benne van m inden házör-cg  
is. E ltek intve attól, hogy a házőr* 
segek tagjai sem m iféle k iképzésben  
nem  részesültek é s  halvány fogai*  
műk sin cs kötelességeikről, azok*  
nak állandó nyilvántartása óriási 
m unkával jár, mert h iszen az em *  
berek változtatják lakásukat, sőt van*  
nak olyanok is, akik m inden hó* 
napban. A  térkép teljesen illuzóri* 
kussá vált már abban a pillanatban  
mikor elkészült, mert több házői*  
ségnél addigra változás állt be. Tér*  
m észetesen  egész  m ás lenne a h e ly 
zet akkor, ha L éván  létezne állan* 
dó nyilvántartó hivatal é s  kötelező  
lenne a jelentkezés, pedig a C P O  
ezen  m unkájával kapcsolatban azt 
is m eg lehetne é s  m eg is kellene  
oldani, mert a városi kézbesítők  
gyakran napokat elm ászkálnak, am ig  
egy sűrűbben lakást változtatót 
m egtalálnak.

M eg  kell em lékeznünk m ég a 
Szirénáról és pedig két okból is.

külföldi katonai attasék megvendégelő- 
sét, a~ űrnapi díszlakomát, stb. Mind
ez azonban kismiska ahoz az előkelő 
gavalléros viselkedéshez, amelyet lee- 
utóbb gyakorolt városunk. A: történt 
ugyanis, hogy a prágai kiállítás vezető
sége felkérte városunkat, hogv a néhány 
évvel ezelőtt itt talált és a város pénz
tárában őrzött ie,J barbár arany es ezüst 
pénzeket kölcsönözze oda a kiállítás 
rendezőségének. Csak természetes, hogy 
a kívánságot a város teljesítette. Eddig 
még nincs semmi rendkívüli a dolog
ban. A gavalléria ott kezdődött, hogy 
a város saját költségén hizto ította el
ves, és esetére az értékes leletet és hoz
zá a bármin: és néhány ezer korona 
értékű kincset húszezer koronára. Álta
lános szabályok szerint a kölcsönkérő a 
felelős mindig a kölcsönkért dolgokért, 
ez esetben tehát a kiállítás vezetőségé
nek lett volna a kötelessége a biztosí
tás. Azonban a koldús Léva nem kí
vánhatja a kiállítás vezetőségétől, hogy 
az gondoskodjék az átadott értékek biz
tosításáról, Lévának több és nagyobb 
bevételei vannak, de meg különben sem 
tudja hova tenni a pénzt, mig a kiállí
tásnak bizonyosán ezer a kiadása és 
minimális a bevétele. Igazán nem lehe
tett attól kívánni a kölcsönkért érték 
biztosítását.

A kérdés egyébként is vitára ad okot. 
Miétt biztosították csak 20.000 kc-ra a 
kincset, mikor állami szakemberek hi
vatalos véleménye szerint annak értéke 
meghaladja a 30.000 kc-t ? Régiségekről 
lévén szó, hogy lehet az, hogy a város 
által hivatalosan kinevezett szakember
nek, a múzeum igazgatónak a vélemé
nyét nem kérik ki az ilyen ügyekben, 
az csak az újságból érresül arról, hogy 
a reszortjában tartozó dolgokkal mi tör
ténik Mind olyan dolog ami mellett 
szó nélkül nem mehetünk el.

a CPO -ról.
E lőször ci város távolabb cső  he* 
Ivein nem  hallható, igy céljának  
csak részben felel m eg , mert hatás* 
köre csak  a bc.várcsra terjed ki. 
A  távolabb e sc  részekre ckvctlc*  
nül m ás szirénát kell szerelni M á*  
sodszor tudom ásunk szerint nem  
történt g on d osk od ás arról, h ogy  mi* 
vei szólaltatják m eg  a szirénát, ak* 
kor, ha villanyáram  a szolgáltatást,

Keresztfájás nőknél
többnyire a medenceszervek gyul
ladásainál, izzadmányaitól vagy ösz- 
szenövéseitől származnak. A pos- 
tyéni isznp vegyi alkata a beteg 
szöveteket megpuhitja é> az izzad- 
mányokat feloldja. Négyheti pós- 
tyéni kúra fok ezer nőt óvott 

meg az operációtól.

IKsty. n fürde gycgyit!

am elyet a város B t>zíc;ccbányárol 
kap, elvágják. V e sz é ly  cselén ez 
egész  b izonyosan  hekövetkezik és 
akkor nem  szól a sziréna, am ely  a 
lakosságot figyelm eztesse  a köze* 
ledő repülőgépekre. A z  egész  
m unka hiába valóvá vált, a C P O  
felm ondta a szolgálatot. E zek  
mind olyan elem i dolgok, am ely*  
ck a C P O  szervezet alfaját k ép e
zik.

Javul a gazdasági helyzet 
Középszlovenszkón.

Paulini Vilmos kam.ir.ii elnök a besz* 
terccbányai kamara plenáris ülésén a 
közcpszlovenszkói gazdasági helyzet átíc* 
hintő képet adta. megállapított, hogy a 
helyzet javult és a besztercebányai kör* 
ct már kiveszi a részét abból a konjunk

túrából, amely a csehszlovák köztársaság 
nyugati részében nyilvánult meg elsőnek. 
A  kisipar a javulást meg nem érzi a re* 
mclt mértékben s mélyreható változás csak 
cft észlelhető, ahol élénk építési tevékeny* 
ség folyik és az invesztíciós munkálatok 
száma emelkedett. Az építési tevékeny* 
seg sokkal élénkebb, mint amilyen az u* 
többi négy év bármelyikében volt, az élén* 
külés azonban a kamarai körzet északi 
és deli részére nem terjedt ki.

A  pénzpiac feszültsége enyhült, a pi* 
ac likvid s a kisbetétek száma emelkedő 
irányzatot mutat. Élénk érdeklődés hosz* 
szú lejáratú, főképpen építési kölcsön 
iránt mutatkozik.

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 - 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 g yári á ro n  
szá llít.

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

Szerelmi bánatában a vonat alá ve
tette magát egy Icelecsényi gazdale

gény.
M egren d ítő  szerelm i tragédia ját* 

szódott 1c a keddi nap éjjelén a 
L éva  m ellett fekvő K e le c sé n y  köz* 
ségb en .

H olk a  István 2 5  é v e s  jóm ódú  
gazda legén y , hosszabb  idő óta ud* 
varolt eg y  k ö zség b e’i sz c p  fiatal 
leánynak. A  fiatalok titokban elje* 
győzték eg ym ást, a leány szülei 
sz ív esen  fogadták volna házukba a 
gazdag legényt, de m ásképpen vé*  
lekedtek a fiú szü lei, akik m inden*  
áron azt akarák h o g y  a fiuk gaz*  
dag leányt v eg y en  feleségül. M in*  
den igyekezetükkel azon voltak, 
hogy  szerelm es fiuk gondolatát el* 
térítsék, hogy továbra is kom olyan  
udvaroljon a szeg én y  leánynak. 
K ed d en  este táncm ulatságra jött 
ö ssze  K e le csé n y  község  fiatalsága, 
ahol a fiatal H olka is m egjelent ba* 
bájának oldalán. A  m ulatság után 
hazakisérte ideálját é s  azzal búcsú*  
zott el tőle, hogy aludni tér haza. 
H olka István hazam enet közben, 
furcsa gondolatokkal viaskodott, nem  
tért be a szülei házába, eg y en esen  
a vasút sínekh ez m ent, ahol a Z ó*  
lyoni felől jövő szem élyvonat elé  
vetette m agát. A  vonat a szeren*  
csétlen  fiatalembert vagy  5 0  m éter
re vonszolta  és  a sínpáron maradt 
borzalm asan m egcsonkított holtteste 
A  reggeli órákban arra haladó  
m unkások fedezték fel a borzalm as 
tragédiát. A  szerelm i dráma áldó*  
zata iránt óriási részvét nyilvánult 
m eg.

■» !■ I ■ —rr •—-T— — : ;
KI LAPU N K  B A R Á T J A ?

A 7, aki nem csak o lvassa , de elő  
is fizet, mert csak igy támogathat 
nehéz m unkánkban.

A  kamara körzetében, mondotta Pa
ulini elnök, jobbára állami beruházási 
munkálatok folynak, mert

a magántőke a s/lovenszkói invesz* 
ticiók terén meg mindig tarlózkodó 
magatartást tanusit.

Igen kívánatos, hogy a magán vállal. * 
tok kezdeményező kedvet felélesszek.

A  szlovenszkói gazdasági elet időszciü 
kívánságai sorában a besztercebányai ka* 
mara elnöke a szállítási kérdés mielőbbi 
szabályozását, a szárazföldi cs vizi utak 
ügyének megoldását és a csehszlovákiai 
jogrend egységesítését nevezte meg első 
helyen s annak a nézetének adott kifeje* 
zést, hogy mindenek előtt az illetékjogot 
kell unifikálni.

Az elnöki jelentés megállapítja, hogy 
Szlovenszkón fokozódik az életkedv. A  
kívánatos irányban történő fejlődési fo* 
lyamat legjobb biztosítéka a jogrend, a 
jogbiztonság, a kölcsönös bizalom, az 
egyéni lelkiismeretes munka cs a terv* 
szerű demokrácia.

Ahogyan én látom ...
a kánikulai forróságok alatt me= 
gint nem jutott eszébe senkinek, 
hogy a város nyitott csatornáit ik  
lene fertőtleníteni, mert a posha= 
dó víz a baktériumok millióinak 
kitűnő csíraágya és pocsolyákból 
áradó bűz tűrhetetlen és kibirha- 
taliánná teszi a levegőt. Ez már 
úgy látszik év rőt* év re a mi kö
telességünk lesz, sok egyéb más-- 
sal együtt. Szívesen hívjuk fel a 
hatóság figyelmét minden olyan 
dologra, ami a város lakosságán 
nak elviselhetőbbé teszi az ételét, 
de még szÍvesebben vennénk, ha 
a több évi figyelmeztetés ntán mar 
maguk a hivatalosak anélkül meg 
látnák a kötelességeiket, legalább 
azokat, amelyekre néhányszor bán 
torkodtunk a figyelmüket kihívni. 
Mi a változatosabb életet kedvek 
jük és inkább szeretünk újabb 
dolgokkal foglalkozni, mint min
den évben ugyanazokat megismé
telni. Megígérjük az illetékeseknek, 
hogy amennyiben időnk engedi, 
meg ez évfoham naptárt állítunk 
össze, ahol minden évszakra fék 
tüntetjük a sablonszerű város kön 
rü/i teendőket, hogy ne legyen 
szükség az újság hasábjai utján 
való figyelmeztetésre. Ezzel igen 
sokat könvitünk a nehéz munká= 
jukon. mert hiszen csak cg pillan-- 
tás a Lévai Újság naptárára és 
már is tudni fogiák, hogy a közek 
jövőben mi a teendőjük. Mond 
juk ilyenformán: Jun 15—20. 
Ha forróság van a nyitott csator* 
nákat mésztejjel fertőtlenísfd, az 
elvirágzott gazokat a Benes uccán 
de máshol is a házak és kéri lé- 
sek tövéből el lehet távolítani, a? 
állami p o lgár/ iskola előtti park
ban az utakat ki lehet tisztítani 
stb. stb. Természetesen a naptáit 
gr át is bocsa juk rendelkezésre, hogy 
ezáltal is bebizonyítsuk, mai nyí
re \d)álisak vagyunk az illetéken 
sekkel szemben.

OKULÁR-
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O l csó bbod ási akciónk!
A nagy drágaság dacára mesébe illő 

olcsó árak

divatárúházában.
IMPRIMÉ K ö  9 —

12  —

Kánikula kelmék és wee- 
kend anyagok nagy választékban.

Pőstyén fürdő humora.
— Képzelje csak kedves Szerkesztő 

Uram, találkoztam a pőstyéni parkban 
Hacsek ú rra l!

— Ki az a Hacsek ?
— Nem tetszik ismerni Hacsek urat ? 

Hacsek és Sajóékat Bpestről ?
— Hogyne, hogyne, persze hogy is

merem őket.
— Nos kérem Hacsek ur otthon fe

lejtette Saját barátját és eljött Pőstyén- 
be fürdőkurára!

— Ez igazán nem érdekes!
— Tessék csak végighallgatni kérem, 

kedves Szerkesztő Uram, most jön csak 
a java . . .

— De gyorsan kérem, sürgős mun
kám van, sietek . . .

— Hát kérem : együtt mentünk a 
Kurszalón kávéház terraszára meguzson
názni. Én kávét rendeltem, de Hacsek 
nem rendelt semmit, csak folyton biz
tatta a pincért: majd később . . . .  ké
sőbb . . .  s igy ment ez állandóan. Hoz
ták a kávémat, jó dupla adag habbal 
és képzelje, mi iörtént ezután ? Hacsek 
úr levette tálcámról a pohár hideg vi
zet és mutató ujját ki-be, be-ki márto- 
gatta.

— Mit csinál az Isten szerelmére 
Hacsek ur — szóltam rá — megbolon
dult? Pőstyén fürdő egyik legelőkelőbb 
terraszán, előkelő fürdőközönség előtt 
ilyet tenni ?

— Csak semmi izgalom kedves ba
rátom — mondja nekem Hacsek ur a 
legnagyobb és elképzelhetőbb lelki nyu
galommal és flegmával — kezelő orvo

som tükör-fürdőket irt nekem elő . . .
— És ezért mártogatja ujját a pohár 

vizbe ?
— Kedves barátom, kezdek hozzá

szokni a pőstyéni vizhez!
— Hacsek ur! Mondom neki — 

ajánlom szokjon le erről, de azonnal, 
mert ha nem, én mindjárt . . . „vizben“ 
hagyom magát . . .

g- g-

(—) Müfogak, fogtöm ések, arany, 
platina cs „Wipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szelíd 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpcsi*ucca 9. 
szám.

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 
’M! cstizos loboknál 1?

C ' N I X
jód-bróm gyógyfürdő.

olcsó pausál árak az öszkölfségek- 
kel:

az elő és utóidényben
14 napra Ke 760’— 
21 „ WH00*—

Otthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jód-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
k ü ld :

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.

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 H K É  K R S K A N y
Ke:eskcdünlc. hogy meg les: elégedve.

__HÍREK__
— Magyar szerző darabjával nyi

tották meg a pőstvéni nyári színhá
zat. A  pőstvéni nyári német szinház 
igazgatósága sokat igerő társulattal, vala# 
mint elsőrangú vendégek meghívásával 
nyitja meg a nvári évadot. Bús-Fekete 
László fényes sikert aratott „János” című 
darabjával június I6.».ín kezdték meg az 
előadásokat, amelynek során már 19,#cn 
bemutatták Fodor I.Vv'ó „Frcttscgi”#jct. 
A  zenekart Frölich Ol:o, a teplicschönaui 
városi szinház karín* • ícrc vezényli.

— Godin Im re Pőstyén fürdőn. A  
szlovák nemzeti szinház, amely jelenleg 
Kassán játszik, julius 4 — r#ig Pcst\én
ben vendégszerepel. Július 4.^cn „Aida” 
Verdi operája, 6.-án Puccini »Bohémck 
#jc cs f .'én  Verdi »Treubadur«#j.i ke* 
rülnek előadásra. A  szinház igazgatós!# 
gának sikerült (iO D IN  IM R Í i az cr- 
sekujvári származású operaénekest, a l é# 
esi állami operaház tagját az „Aida” és 
»Trouhadur #ban való vendégszereplésre 
megnyerni. ( iodin vendégszereplése elé 
Pőstyén és környéke nagy érdeklődéssel 
tekint.

— Kinevezték az adóbizottság tag
jait. A «z!ovenszkól vezérpénzügyigazgn- 
tósághoz 1937— 1939 kétévi időszakra 
kinevezte az adóbizottságok tagjait. Ezek 
a lévai körzetben a következők: Blu- 
menthál Jónás divatárukereskedő. Túrái 
László vendéglős, Simkó Károly föld
birtokos, Nágel Mihály földbirtokos 
Lontó, Talán János gazda Derzsenye, 
Pokorny Bohumil malomigazgató, Ho- 
ránszky László vegyeskereskedő Zseliz, 
Steiner Ernő üvegkereskedő, Katona 
Vilmos vegyeskereskedő Nagysalló.

— Dunavásár hírei. A  XVII Du# 
na vásár, mint ismeretes szeptember 12— 
19 közt lesz megtartva, ez évben min# 
den eddigit felülmúló terjedelemben, nagy# 
Ságban és változatosságban. Az elektro# 
technikusok és rádiósok kollcktíve vesz# 
nek részt a kiállításon és az clektrotech# 
nikai ipar legújabb produktumai mellett 
bemutatásra kerül az elektromosság gya# 
korlati alkalmazása a háztartásban, ipari 
üzemekben, a nyilvános helyiségekben, a 
kereskedelemben és a közlekedésben. Kü# 
lön pavillonba kerül bemutatásra az elek# 
tremosságnak a gyógyászatban való al» 
kalmazása, valamint az elektromos játék# 
áruk, a tanítási és gazdasági célt szolga# 
ló aparátusok bemutatása és ismertetése. 
— A  Dunavásár rendezősége legutóbbi 
ülésén Stodola Kornél elnök szenátor ja# 
vaslatára elhatározta, hogy a köztársaság 
megalapításának 20. évfordulójára jubilc# 
umi pavillont építtet és fényes ünnepsé
gek rendezését készíti elő. Elkészítteti 
Szlovcnszkó 20 évi gazdasági belső fej# 
lödésenek diagramját és bemutatja a szlo# 
vák népművészet legszebb példányait.

— Befejeződtek a gim názium ban az 
érettségi vizsgálatok. A helybeli állami 
ref. reálgimnáziumban t. hő 18-án pén
teken fejeződtek be az érettségi vizsgá
latok. Vizsgálatra jelentkezett 14 jelölt, 
akik közül Preísich Márta, Stanko Ist

ván, Straca András, Turi-Nagy László 
kitüntetéssel térték le a vizsgát, 7 egy
szerűen érett letr, míg 3 jelöltet egy 
tárgyból javító vi:<gára utasított a bi
zottság.

— Érdekes növénytermesztési kísér
letek. Az örökké kutató és búvárko
dó ember típusa Slehér János kőműves 
mester, aki szabad óráiban állardőan a 
természet törvényeinek összefüggését 
kutatja, hoLy azokat minél jobban az 
emberiség hasznára lehessen fordítani. 
Többek között érdekes növénytermelé
si kísérletet végez, magas póznára egy
másfölé elhelyezett cement edényekben 
A kísérletek célja szerinte az, hogy a 
legmostoháhb viszonyok között is terü
let megtakarítás útján nagyobb mennyi
ségű és eredményes termelést lehessen 
elérni. Ezen kísérletnél különös jelen
tőségét látjuk a víz konzerválásának, 
amelyre minden növénynek a legna
gyobb szüksége van, mert hiszen a zöld 
növény 90 '. o-a vízből áll és tápanyago
kat csak vizes oldatokban tudja a nö
vény felvenni és felhasználni. Slehér 
cement edényei alá bádogtartályt szerelt 
amely a talajban alászivárgó vizet tel 
fogja, hogy kérőbb onnét a talaj haj 
csövcssége útján a növények rendelke
zésére álljon. Ez az elrendezés az eddigi 
eredmények szerint nagyon Jól sikerült. 
A kísérlet többi eredményéről ma még 
nem lehet képet alkotni, mert hiszen a 
vegetáció közepén tartunk csak.

— A hétvégi m enettérti jegyek ér
vényének meghosszabbítása junius 
havában. Az iskolai évvégére való te
kintettel a vasút a hétvégi menettéri 
jegyekkérvényét a következőkébpen hosz- 
szabbitotta meg : Odautazásra junius 26- 
tói, szombattól, keddig, azaz junius 29- 
ig bezárólag ( Péter-Pál). Visszautazásra 
vasárnap, június 27-től szerdáig — azaz 
június hó 30-ig bezárólag, amely napon 
a visszautazást legkésőbb déli 12 óráig 
kell megkezdeni és 24 óráig befejezni.

— H árom  nappal később született 
ikertestvér. Nem minden napos esemény 
íörrfent az elmúlt I éten városunkban. Az 
e ĵvik munkás asszonynak egészséges 
gyermeke született, azonban szülés után 
fájdalmai tovább is tartottak cs az anyát 
kórházba szállították, ahol az orvosok meg# 
állapították, hogv az anyának még cgv 
gvermeke fog születni. A második gyet# 
niek három nappal később valóban meg 
is született. A nem mindennapos esc# 
meny városszerte nagy szenzációt kcMtcft.

— Még m indig sok a m unkanél
küli. A lévai járási munkaközvetítő hi
vatal legutóbbi kimutatása szerint még 
mindig 2524 személy van munknnélkül. 
E2 a szám 603-mnl kevesebb ugyan, 
mint az előző havi, de még mindig 
elég magas, mert hiszen bent vagvunk 
a legnagyobb munkaszezonban. A lévai 
járásban uralkodó munkanélküliség is 
visszatükrözi azt a súlyos helyzetet, hogy 
a járás egész területén ez évben nincs 
egyetlen egy közmunka sem.

Hirdessen a „Lévai Újság,,*ban,
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Gyermekhangverseny.
A Junius 27.-én megtartandó Gyer

mekéneknap próbái serényen folynak. 
A kis dalosok lelkesedéssel végzik elég 
nehéz munkájukat. A hangverseny a 
legszebb Ígéretekkel kecsegtet. A hang
versenyen valószínűleg a: iskolaügyi mi
niszter is jelen lesz, a bratislavai isko
lai referátus szintén képviselteti magát. 
Léván és a vidéken is igen nagy az ér
deklődés. Ezért ajánlatos, hogy jegyek
től az érdeklődők jó előre gondoskod
janak. Számozott helyek. Páholy 8 Ké, 
üllőhely 6 Ki, állóhely 2 Ké. Felülfize
t te k  köszönettel fogadtatnak. A tiszta 
Jővedelem teljes egészben a szegény kis

dalosok útiköltségeire fordíttatik. A sze
replő iskolák d. e. 9 órakor az áll. polg. 
iskola előtt ünnepélyts fogadtatásban 
részesülnek, innen inpozár.s menetben 
a városháza elé vonulnak és a Köztár
saság téren helyezkednek el. D. e. 3/4 
10 órakor megkezdődnek a kölcsönös 
üdvözlések. Utána az oszlopban felállí
tott 2000 tagot számláló gyermekkar 
ajkáról csendülnek fel az üdvözlő da
lok. Az üdvözléseket valamint a délu
táni hangversenyt a rádió is közvetíti. 
A hangverseny d. u. fél 4 órakor kez
dődik a színházteremben.

A z  önálló kereseti foglalkozást űző szemé
lyek szociális biztosítása.

Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó 
Eladó nagyobb családi ház a belvárosban 
Keresek bc,cp̂ c gépirónőt 
Elevátorokat szorticilinderek 
Két lakás kiadó Jókai u. 11
Jutányosán bérbeadó hosszabb időre épülőfélben levő családi ház

Jutányosán eladó ^ " P ra g a  Piccoló s z é k e l y  r a d ,0
A H t S m o n f o C  v i l l f l  ameb 4Ü 4 szobábór, verandából szükséges mellékhely 
“  V I N C I  ségekből kert közepén, vízvezetékkel az épületben, a c v f a r l A

kertben jutányosán © > 3 Q 0

ELADÓ Z  ffP Ariéi motorkerékpár

A népjóléti minisztériumban Neéas 
miniszter elnöklete alatt záró tanácsko
zások folytak az önnálló kereseti fog
lalkozást űző személyek biztosítására vo
natkozó törvény novellizálásáról, illetve 
aktiválásáról. A tanácskozásokon meg
állapították, hogy az eddigi tárgyalások 
alapján elkészített Írásbeli elaborátum- 
ban a főérdekvédelmi testületek a leg
lényegesebb kérdések tekintetében po
zitív álláspontot foglaltak el és a lénye
ges nézeteltéréseket sikerült kiküszőből-

— Halálozás. Borcsinyi Béla a Bor* 
d aru i c$ Csornák cég tulajdonosa, ked» 
den délután váratlanul elhunyt 64 eves 
koriban. Borcsinyi Bála egyik legismer* 
tebb és népszerűbb tagja volt a lévai 
társadalomnak, aki a város közéletében 
élénk részi veit. Több cikluson keresztül 
tagja volt a képviselőtestületnek, a Lévai 
Elfő Takarék Banknak pedig igazgató' 
sági tagja volt. Csütörtökön helyezték 
örök pihenőre a város lakosságának nagy 
részvétele melleit.

— A nagysallói plébános jubileuma 
Tonhaiser Mihály szentszéki tanácsos 40 
évet papi jubileumát ünnepelte Nagy* 
sj4!o társadalma felekezeti különbség ncU 
kül. A hitközség nevében Dr. Kopek 
Imre mondott beszédet, a község névé' 
ben pedig Lehotzky Pál főjegyző. A 
többi hitfelekezrt képviselőinek tnegnyi* 
Uikozása után Droppa Ernőné tolmá
csolta a katolikus nők üdvözletét. Dr. 
Bargár György endrédi plébános a pap* 
társak nevében beszelt. Az ünnepelt lel' 
kipászfor áldozatkészsége számos egyházi 
intézményt hozott létre és benne az egcsz 
környék a társadalmi és felekezeti béke 
igaz apostolai tiszteli.
1 — Halálozás. Jozefcsek Géza, váro
sunk egyik általános köztiszteletben élő 
tektntélyes polgára, a Dalárdának köz
szeretetnek örvendő „Géza bácsija" f. 
hó 20.-án váratlanul, 69 éves korában 
elhunyt. Jozefcsek Géza egyike volt a 
Dalárda leglelkesebb tagjainak 42 éven 
át volt vezetője, előbb mint pénztárno
ka, majd mint igazgatója és az utóbbi 
években mint elnöke nemcsak erkölcsi 
mindenkor készséges, de anyagi támo
gatásával is nagymértékben hozzájárult 
annak sikereihez. Holttestét kedden dél
után általános nagy részvét mellett 
helyesték őrök nyugalomra.

— Magyar Szülői Szövetség nagy
gyűlése. Az iskolai beiratkozások meg
kezdése előtt az állami polgári magyar 
tagozatának Szülői Szövetsége vasárnap 
d. e. a városi nagyszálló színház termé
ben nagy gyűlést rendezett. A gyűlésen 
•melyet Miklósi Béla nyitott meg, igen 
értéket, statisztikai adatokkal alátámasz
tott előadást tartottak az Országos Szü
lői Szövetség kiküldöttei Vass László és 
Pr. Duka-Zőlyomi Norbert. Előadásuk

ni, minek folytán az előzetes eljárást 
befejezettnek lehet tekinteni. Tekintet
tel erre a közeljövőben külön bizottsá
got fognak alakítani az összes érdekvé
delmi testületek és csoportok képvise
lőiből, amely bizottsághoz biztosításma
tematikai speciális szakalbizottságot fog
nak beosztani. E bizottságnak a felada
ta az önálló kereseti foglalkozást űző 
személyek biztosításának biztosításmate- 
matekai részét megoldani.

mottója : Magyar gyermek magyar isko
lába való, volt A gyűlésen felszólalt 
Haber Zoltán aki a Léva melletti gé- 
nyei szülőknek panaszait tolmácsolta az 
elnemzetlenités ellen. Szomorúan kell 
megállapítanunk, hogy a lévai magyar
ság a nagy jelentőségű gyűlésen igen kis 
számban vett részt, ami igen jellemző 
a viszonyokra.

— Betörők jártak a zsidó temető
ben. Az elmúlt hét folyamán ismeret
len tettesek átmásztak a zsidó temető 
kerítésén és a ravatalozó ajtaját, vala
mint az ott lévő perselyeket feltörték. 
Nem volt nagy szerencséjük, mert a 
perselyeket az előző napokon kiürítették.

(— ) K O H N  és K O V Á C S  divatá
ruházának olcsóbbodási akciója valóban 
feltűnést keltő és örvendetes, mert köz* 
ismert tény, hogy a legszélesebb vevő® 
körének a beállott nagy drágaság dacára 
változatlan a jövedelme cs ezért Kohn 
és Kovács cég a mai idők parancsának 
tartja, hogy honorálja a nagyrabecstilt 
vevőkörének az elmúlt évek pártfogását 
azzal, hogy a mai nappal elindítja nagy
szabású olcsóbbodást akcióját és igyc* 
kezni fog azt mindaddig fenntartani, amíg 
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 cl megjegyezni, hogy ezen 
akció során clad.isra kerülő kelmék a 
legizléscsebbek, lcv divatosabbak cs tradi* 
cionálisan ismert kiváló jó minőségek.

— Víz helyett lúgkövet ivott. A 
napokban a lévai kórházba szállították 
&uriansky Ferenc kéményseprő mester 
nagysallói lakos két éves fiát, aki v/z he# 
lyett lúgkövet ivott. A  kis Ferkó szőni' 
jas lévén az asztalon elhelyezett bögréből

ivott amelyben azonban ngm víz, hanem 
lúgkőoldat volt. Súlyos égési sebekkel 
szállították a kórházba és a szülők ellen 
gondatlanság miatt megindították az eh 
(Írást.

— A volt nyitrai 14. honvéd gya
logezred ünnepélye. Mint Esztergom
ból Írják a volt nyitrai 14. honvéd 
gyalogezred, amelynek egyik zászlóalja 
a lévai helyőrséget képezte, június 13-án 
tartotta Esztergomban idei ünnepélyét 
az ezred hősi emléke előtt. Az ünnep
ségeket Német-Deisler Károly ny. tá
bornok, az ezred volt parancsnoka és 
Ujjady Béla ny. százados rendezték.

_ S P O R T _
Tovább jutott az LTE

a magyar kupában.
LTE-Tamásfalvai MSC 2:1 (1:0) 
Tamásfalván. —  Bíró Szabó, Fülek.

Az L T E  két tartaléka Vig és Kovács 
nélkül állott ki és a felázott csúszós pá ' 
lyán csak minimális győzelmet tudott 
aratni a lelkesen játszó tamásfalviakkal 
szemben.

A z L T E  kezd, de a csapat nagyon 
bizonytalanul mozog és a csúszós, füves 
pályán egymásután esnek el a játékosok. 
Az első negyedórában Tamásfalva a ve* 
szélyesebb csapat, de az L T E  védelmén 
nem tudnak átmenni.

Az L T E  emberei kezdik megszokni 
a talajt és a csapat lassan formába jön, 
de Vig nagyon hiányzik, Hengctnemek 
nem megy a balszélen. így a sok hely
zetből csak a 26. percben sikerül Hor- 
váthnak a vezetést az LTE»nek meg
szerezni és a félidő eredményét beálli'’ 
tani.

Második félidőben Tóth helyet cserél 
Veressel, aki a jobb szélen is megfeleli, 
így már az L T E  a veszélyesebb csapat 
de eredményt még sem tud elérni és 
Tamásfalvának sikerül kiegyenlíteni Mar* 
tinovics hátraadott labdájából keletkezeit 
öngóllal. Ezután mindkét csapat erősen 
küzd a győztes gólért, mig az L T E  
Horváth revén azt magának szerzi meg.

Az LTE 'ná l Mészáros volt a csapat 
legjobb embere, megfelelt az újonc V e '

rés, Dohány és Horváth is. a többiek 
formájukon alul játszottak, a csúszós pá
lyát nem tudták megszokni. Tamásfalviak 
csapata lelkesen küzdő munkás csapat, 
klasszis játékosai nincsenek, de lelkese* 
désük mindent felülmúl.

Szabó, füleki bíró hibátlanul vezette a 
kimondottan fair mérkőzést.

*

L T E  csapata most két heti pihenőre 
megy, amelyre már nagyon is szüksége 
van. A  Magyar Kupa további küzdeU 
meibe csak július 1 l'én  kapcsolódik be. 
amikor is a Komáromi F C — Losonu 
A F C  mérkőzés győztesével fog Léván 
játszani.

W IL L IA M
a kiváló indiai jós és grafológus. 
— Jósol írásból, vagy anélkül is. — 

Okvetlenül 
keresse fel!

Fogad egész nap este 10-íg Stefa- 
nik u. 23 szám alatt

Születés házasság, halál:
Születés: Halasi Ilona: fiú Mihály, Stra- 

ka János, Blajko Mária: halvaszüle
tett leány, Macák Gyula, Petróci Er- 
zsébet: halvaszületett fiú, Krkosk.i 
Pál, Ciganec Katalin: fiú Pál, Feren 
Sóder Ferenc, Bacskády M ária: leány 
Erzsébet Júlia.

Házasság: Stern Abraham Salamon, 
Haber Ilona izr.

Halál : Mészáros Kálmán 45 éves, Ko
vács János 18 éves, Flánocka György 
né szül. Jacfuda Mária 25 éves, Mar- 
tinec Ferenc 62 éves, Borcsányi Béla 
64 éves, özv. Berger Frigyesné szül. 
Deutsch Zsófia 89 éves. Jozsefcsek 
Géza 69 éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális cs kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő. Dr. STRA SSER  ELEMÉR -  Felelői 
szerkesztő és kiadó: A K U C S ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufcr Ernő nyomda;. 
Zselíz — Előfizetési díj: egészévre 48* — , félévre 
24* — , negyedévre 12’— Ké, egyes szám ára l-Ké 
Három példány megtartása előfizetésnek számit 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adható1 
‘Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok * 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr
zunk meg és nem adunk vissza. — A  po>tabeU eg 
használatát a brarislavai posta- és távirdaigazgató* 
•ág lévai feladóhelyei 109.976. V  -1 9 3 4  »zám 
alatt engedélyezte.

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

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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