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is  m e g  k e ll fize tn i az  e g y e s  t e 
r ü le te k n é l,  ha az t é n y le g e s e n  
n e m  kerü l p a r c e llá z á sr a  M in 
ő é n  o ly a n  terü le t u tán  p a r c e llá 
z á s i  i l le té k e t  k e ll f ize tn i, a m e ly  
la k o tt te r ü le te k  k ö z ö tt  fe k sz ik , 
ha a z  e d d ig  n e m  vo lt b e é p ítv e  
é s  g a z d á t c s e r é lt .

Uj aszfaltjárdák és
a régiek kijavítása.

A  városi m érnök bejelenti a 
képviselőtestületnek, hogy  a K ákái 
sor háztulajdonosaival az aszfalt- 
járda létesítésére vonatkozó tárgya
lások befejeződtek, sőt az uj járda 
készítése már el is kezdődött. B e*  
jelenti továbbá azt, hogy a város 
belterületén a közgyűlés által meg* 
szavazott 1 0 0 .0 0 0  K c -s  beruházás 
keretén belül a régi járdák kijaví
tását is rövidesen  m egkezdik a 
M ártonfv, M asaryk, Stcfanik stb. 
uccákba. E zze l kapcsolatosan Dr. 
F isch er  rámutat arra, hogy vannak  
a városban olyan helyek , ahol v a 
g y o n o s és gazdag háztulajdonosok  
díszes külsejű palotái előtt m ég  
m indig nincs járda, dacára annak, 
hogy azoknak ezt jól felfogott ér* 
dekük is m egkívánná, pl. betegbiz* 
tositó pénztár és  a vasutas ház. E z  
utóbbival kapcsolatban fölemlíti I)r. 
F isch er , hogy  a vasútállom áshoz  
vezető ut m ég m indig n incs rendbe 
hozva, hogy miért nincs a fiítőház* 
tói az állom ásig rendes aszfaltozott 
járda. M iért n incs az állom ással 
szem ben lévő  gödör m ég mindig  
eltüntetve, hogy a m eglévő  vasúti 
restauráció és vasúti állom ás egy*  
általán nem  felel m eg a mai v i
szonyoknak . S z ó v á  teszi, hogy a 
vasút teljesen m ellőzi L évát, nem* 
csak az om inózus vasúti átjáró kér
désében , de a vasúti m enetrend  
beosztásánál is, dacára annak, úgy

H I R D E T M É N Y
A SCHOELLER & Társa levicei cég levicei henger

malma, mint a Csl. Gabonatársaság bizományosa köz
hírré teszi, miszerint a folyó évi

augusztus hó 1. napjától kezdődően az 
eladásra szánt gabonaféleségeket a ter

melőktől megvásárolja.
Amennyiben a termelők ezen hengermalomban óhajt

ják gabonaféleségeiket eladni, azt minden hétköznapon 
délelőtti 7 órától déli 12 óráig eszközölhetik.

A délutáni órákban nincsen gabona vétel.
SCHOELLER & TSA., I.EVICE

Városi közgyűlés.
350°o -o s  pótadó, bajok a használt helysé
gek adója körül, panaszok a vasút ellen.

A városi képviselőtestület 
pénteken d. u. rendkívüli köz
gyűlést tartott. A sima lefolyá
súnak ígérkező gyűlés több tárgy 
pontjánál erős vita fejlődött ki 
és igen életre való javaslatok 
hangzottak el.

Kellemetlen meglepetés
érte a képviselőtestület tagjait 
a városi adók ellen beadott fel
lebbezések tárgyalásánál. Ezt a 
tárgypontot rendesen hozzászó
lás nélkül szokta elintézni a köz
gyűlés. Most azonban olyan va
lami történt, ami még a jobbol
dali pártok tagjainak legnagyobb 
részét is kimozdította szokásos 
hallgatag nyugalmukból, néhány 
évvel előbb a képviselőtestület 
szabályrendeletet alkotott, amely 
nek értelmében minden háztu
lajdonos köteles a Dko*t helyi
ségek után megfelelő progresz- 
sziv illetéket fizetni. A városi 
adóhivatal által kivetett illetéket 
több olyan háztulajdonos, akik
nek adómentes házuk van, meg
fellebbezte és ezeknek a felle- 
bezéseknek az előterjesztő Verő 
főszámvevő kért helytadni. a- 
mennyiben beigazolódott, hogy 
törvényes alapjuk van. Hol tör
tént a hiba? A Lévai Újság ha
sábjain többször kihangsúlyoz
tuk, hogy a városi adminisztrá
ció igen' nehézkesen mozog es 
a referensek sok esetben nin
csenek tisztában a reszortjukba 
tartozó törvényekkel. Ennek kö
szönhető ez az eset is, mert

rá kell mutatni arra, hogy az 
ilyen és hasonló esetekért sem 
a városbirák, sem a képviselő- 
testület felelősségre nem von
ható, mert hiszen azok laikusok, 
a törvényeket nem ismerik. A- 
zért vannak a városnak fizetett 
hivatalnokai, hogy az egyes vég
zések és szabályrendeletek elő
készítésénél, amely rendszerint 
többszöri megtárgyalás alá ke
rül és hosszas bizottsági mun
kának az eredménye, részlete
sen tájékoztassák a törvényes 
előirásokról a bizottságok tag
jait. Csak természetesnek tart
juk, hogy a nehéz gazdasági vi
szonyok között városunk fejlesz
tése nem juthat előbbre, ha ilyen 
nagy anyagi veszteségek érik.

Újra 35C o a pótadó.
A"* hivatal Léva vá

ros 1937 évi költségvetését jó
váhagyta azzal, hogy a pótadót 
350’ o-ra kell fölemelni Még igy 
is 400.000 Ke hiányt állapított 
meg olyant, amelyet az orszá
gos szanálási alapból kellene 
pótolni, amelyet kilátásba is he
lyezett azzal, hogy majd egy ké
sőbbi időpontban határozza meg 
a segélyösszeg nagyságát.

Parcellázási illeték.
Bélán Pál és Balogh Endré- 

né kérelmével kapcsolatban a 
városi mérnök figyelmezteti a 
telekvásárlókat és az eladókat, 
hogy mindenkor számolni kell 
az u. n. parcellázási illetékkel, 
amelyet még abban az esetben

kezeli, mint a legk isebb falusi ál* 
lom ásí, hogy a lévai vasútállom ás 
évi forgalma a 6 ,0 0 0 .0 0 0  K c*t 
meghaladja és hogy L éván  é v e n 
ként több mint 6 7 .0 0 0  utas veszi 
igénybe a vonatot. A z t  javasolja a 
képviselőtestületnek, hogy ezeknek  
a kérdéseknek és panaszoknak az 
elintézésére küldjön ki egy  bízott* 
ságot, am ely  szem élyesen  járjon cl 
a vasúti igazgatóságnál. A  képvi* 
selőtestülct tagjai le lkesedéssel egy*  
hanguiag elfogadták Dr. F ischer  
javaslatát és  a bizottság tagjaiul Dr. 
F isch er , Dr. R avasz  é s  B artys  
képv. tagokat választották m eg.

Egyébb ügyek.
T öb b  apró bejelentés után a vá* 

rosi m érnök jelenti a képviselőtes*  
tületnek, hogy a L ászló  és S ch o e l*  
ler ucca átépítésének munkálatait a 
L aufer*Schim ko cégn ek  adta ki a 
város tanácsa azzal a föltétellel, hogy  
a m unkálatok csak akkor kezdhe*  
tok m eg, ha erre a városnak m eg*  
felelő p én zösszeg  tog rendelkezé
sére állni. A  városi kislakások ép í
tésére vonatkozó pályázatot kéri 
m egsem m isíteni, mert a terveket, 
am elyekre a pályázat ki lett Írva a 
közm unkaügyi m inisztérium  nem  
hagyta jóvá. Ú jabb terveket kell 
kidolgozni és ezekre uj pályázatot 
kiírni. így  a városi kislakásoknak  
építési ügye újabb halasztást szén*  
ved , am i annál sajnálatosabb, mert 
tudom ásunk szerint állami támoga*  
tás csak abban az esetben remél* 
heto, ha ezek ép ítése 1 9 3 7  évben  
m egkezdődik . — M inthogy az uj 
vágóhídon levő  sertésólak szűknek  
bizonyultak, újabb épületek em clé*  
sét határozta el a képviselőtestület.

A n ta l G y u la  városbiró a köz* 
gyű lés tárgysorozatának letárgyalása 
után bejelentette, hogy a munkás*  
pártok cs szakszervizetek  együttes 
aláírással m em orandum ot intéztek 
a városhoz, am elyb en  jogos pana
szaikat és kérelm eiket terjesztik elő. 
E zek nek  legn agyob b  részét a v e 
zetőség elism eri jogosaknak és a 
legtöbbjükben az eljárások már is 
folyam atban vannak és nem  a vá* 
ros vezetőségén  m úlik, hogy azok* 
nak keresztülvitele m indezideig nem  
történt m eg . A  város vezetősége  
egyform án sz iv én  viseli L éva  v á 
ros m inden polgárának érdekeit és 
m inden lehetőt elkövet, hogy a 
m unkásság kívánságait a legm esz*  
szebbm enően  teljesítse. M egköszöni 
a m unkáspártoknak és szakszerve*  
zeteknek azt a bizalmi nyilatkoza* 
t >i, am elyet a m em orandum  utolsó  
b e k e /d ese  tartalmaz és biztosit a 
város vezetőségének  arra az esetre, 
ha a m u n k á ssá g  kívánságait mi* 
előbb lO O ’ o-osan teljesiti,



LÉVAI UJÉÁÓ

é* 6.DD0.000 korona a* évi forgalma a 
lévai vasútállomásnak és a vasú t igaríja - 
tás mégsem hajlandó modernizálni a: 
állomás épületét, rendbehozni annak 
környékét, mondotta Dr. Fischer, a vá
rosi képviselőtestület közgyűlésén. Évek 
óta állandóan napirenden tartjuk la
punk hasábjain azokat a jogos panaszo
kat, amelyek minden oldalról felhang- 
zanak a lévai vasútállomási berendez
kedés, valamint az állomás környéke 
ellen. A tarthatatlan helyzet, a tűrhe
tetlen állapotok végre a városi képvi
selőtestület elé kerültek Dr. Fischer 
konkrét javaslata útján, amelyet egy
hangúlag tettek magukévá a városatyák. 
Sem a városra, sem annak lakosságára 
nézve nem lehet közömbös, hogy az a 
hely, amely minket lévaiakat a szom
szédos városokkal, — mondhatnánk — 
a külvilággal összeköt, amely a város 
változatosan lüktető vérkeringésének 
egyik legfontosabb gócpontja, milyen 
állapotban van 1 Jövő hónap közepe tá
ján lesz 50 éve annak, hogy Lévára az

67.ooo utas
első vonat befutott, azóta az idő kere
ke nagyot fordult, az állomás forgalma 
ezerszázalékosan megnagyobbodott, ki
bővült de maga az állomás épülete és 
annak környéke most is csak olyan 
falusias, mint ötven évvel ezelőtt. Ke
vésbé forgalmas helyeken modern állo
más épületeket emeltek, az urasok tel
jes kényelmet élveznek, az állomás kör
nyékét parkírozták, az odavezető uta
kat pompásan rendbehozták. Ezzel szem
ben Léván jóformán minden az őtven- 
év előtti állapotban van. Hat milliós 
évi forgalom mellett a vasútigazgatóság- 
nek nem volna szabad ennyire elha
nyagolni Lévát és reméljük, hogy a 
képviselő testület által kiküldött bizott
ság, amely a város panaszait előterjeszti, 
megértésre taláf. Reméljük, hogy a kon
krét adatok után a nagyszabású beru
házási program keretében, amelyet a 
vasút most akat keresztülvinni, a lévai 
állomás épületének a kor színvonalá
hoz való modernizálása is helyet kap.

Cigányok rablótámadása 
egy postás ellen.

ünnepélyes keretek közt nyitották meg 
a könyvtárostanfolyamot.

A  m ásodik magyar könyvtáros 
tanfolyam ot f. hó 19.*én a városi 
m agyar könyvtár díszes termében 
ünnepélyes keretek között a lévai 
J K T  a város vezetősége, a ma* 
gyár könyvtártanics és a hallgató
ság  jelenlétében nyitották m eg. K e*  
perniczky Kornél a J K T  nevében  
üdvözölte a megjelenteket, egyúttal 
köszönetét tolmácsolt az iskolaügyi 
m inisztérium nak, hogy engedélyezte  
a tanfolyam megtartását. S z iv e s  sza* 
vakkal köszöntötte Dr. S ch en k  Er* 
zsébetet a prágai könyvtáros fő* 
iskola tanárnőjét, a ném et közkönyv*  
tárak központi kölcsönkönyvtárának  
könyvtárosát, mint a tanfolyam  
egyik jelenlevő előadóját, Ivánfy 
G ézát, a M agyar K özm ű velődési 
S zö v etség  és a magyar könyvbi*  
ráló bizottság titkárát, a tanfolyam  
adminisztratív igazgatóját é s  előa*  
dóját, valamint a megjelent hallga* 
tókat. E zután B oros B é la  helyet*  
íes  városbíró a város és  annak ta
nácsa nevében szeretettel üdvözölte  
úgy  az előadókat, mint a hallgató* 
kát és amikor biztosította a tanfo* 
lyam oí L éva város jóindulatú tá* 
m ogaíásáról, egyúttal eredm ényes  
m unkát kívánt a m agyar ügy új 
kultúrharcosainak. Ivánfy G éz a ,

mint a tanfolyam  igazgatója m eleg  
szavakban köszönte m eg  az ü d v ö z
léseket, köszön etét m ondott a L é*  
vai J K T  v eze tő ség én ek  n é v szc -  
rint Schu bert T ódor elnöknek és  
K cp crniczk y K ornél titkárnak, akik 
fáradhatatlan m unkásságukkal n a g y 
ban hozzájárultak a tanfolyam  m eg*  
rendezéséhez. D r. S c h e n k  E rzsé*  
bet a m inisztérium  m egértő jó indu
latáról biztosította a tanfolyam ot é s  
kérte a hallgatóságot, h ogy  az Ön* 
ként vállalt m unkát teljes odaad ás
sal és szorgalom m al vég ezzék , mert 
csak így  juthatnak a teljes tudás 
birtokába, am elyre  nem csak  az e*  
gyénnek , de a nem zetnek  is szűk*  
ség e  van . A z  ü n n ep é ly es m eg*  
nyitáson az em lítetteken kívül jelen 
voltak a város k ép v ise letéb en  A n d 
rási N á n d o r  fogalm azó, a kullurá* 
lis ügyek  referense, a könyvtáría- 
nács részéről Ing. S im á i M ik lós  
cs L év a  város m agyar könyvtárosa  
K riek J e n ő , ny. tan. képző igaz
gató.

A z  ü n n e p é ly e s  m egnyitás után 
azonnal m egkezdődtek  az előadások , 
m elyeket részben a városi m agyar  
közkönyvtár, részben a ref. elem i 
iskola n a g y  term ében tartanak.

Rablótámadást követtek el a cigá
nyok Málas és Nagysalló község között. 
Droppa Gyula málasi levélhordó min
dennap kerékpáron megy Nagysallóra a 
napi postáért. A napokban Nagysallón 
pénzt vett át s vissza kerékpározott Má- 
lasra a postával. Málas község határá
ban egy cigány és két cigányasszony 
jött vele szemben,

a cigány ót lépés távolságról felé lőtt 
egy revolverrel. Droppa Gyula azonnal 
megáit s kérdőre vonta a cigányt. A 
cigány, revolverrel a kezében, közelebb 
lépett s a postászsákban lévő pénzt 
követelte.

A levélhordó szerencséjére e pillanat
ban bukkant fel kerékpárjával Kutik 
Lajos nagysallói földmíves, mire a ci
gányok megfutottak. A levélhordó azon
nal jelentette az esetet a csendőrség' 
nek s megállapították, hogy a merénylő 
cigány Kosa Rudolf farnadi cieány, aki 
vadházastársával, Balog Annával s an
nak anyjával járt rablókőrúton. A csend
őrség azonnal elfogta a cigányt, csalá
dostul. Kosa Rudolf természetesen min
dent tagadott

s azt hazudta, hogy csak revolverét 
akarta kipróbálni az úton,

nem tehet róla, hogy éppen akkor 
haladt el előtte egy biciklista. A cigá
nyok a zselizi járásbíróság börtönében 
ülnek.

nosságát megállapították: Lakatos La
jos „Tuto", Olách József „Pepi4*, Kot- 
lár Sándor „Jojinkó" személyében.

A cigányok a közeli erdőségekbe 
menekültek, a csendőrség nyomon van

Az elmúlt héten Rafael Mária alsó- 
szecsei cigányasszony észrevette, hogy a 
Zöldkert utcában nyitva van a kertajtó 
és senki sincsen othon. Belopódzott a: 
ott albérletben lakó Volfinau Gyula 
uradalmi tisztviselő lakásába és onnan 
különféle értéktárgyakat lopott el, mint
egy 500 Ke. értékben. Amikor ki akart 
menmi az ajtón Gjfalussyné figyelmes 
lett a cigány asszonyra, aki kérdésére, 
hogy mit keres itt, azt mondotta, hogy 
koldulni jött és még pénzt is kért tőle. 
Amig Üjfalussync bement a pénzért, 
addig Rafael Mária vissza akarta csem
pészni az ellopott tárgyakat, majd fu
tásnak eredt, de elfogták és bekísérték 
a rendőrség fogdájába.

Itt említjük meg, hogy a morva ván
dorcigányok verekedést provokáltak a 
Bottka utcában. Azon ürüggyel, hogy 
szénát vásárolnak sorra járták a háza
kat, ahonnan a gyanús alakokat kiuta
sították. Ezek feleselni kezdtek a lakók
kal, majd pedig a szóváltás után köp
ködni kezdtek, amiből parázs vereke
dés és utcai botrány keletkezett. Köz
botrány okozás miatt még az nap Dr. 
Siket rendőrbíró 3 napi fogházra ítélte 
őket.Vámosladányban Paulis Lajos keres

kedő boltjában tartózkodott s egyízben ^
mikor bolthelységéből eltávozott, úgy
hagyta félig nyitva a szobaajtót, hogy A h O g V á n  é í l  lá tO IT l 
boltjába beláthasson. Ebben a pillanat-

Valamit a padokról.
Megjelentek az első padok címen leg 

utóbbi számunkban hirt adtunk arról, 
hogy városunk vezetősége 10 padot he* 
lyeztetett el a város különböző pontjain. 
Ezen híradásunkban már megjegyeztük, 
hogy a padok bármily kényelmesek és 
tetszetősek is, konstrukciójuk igen gyenge. 
Hogy mennyire igazunk volt mi sem bi* 
zonyitja jobban, minthogy alig néhány 
napos használat után egy a tiz közül da* 
rabokban került be a városháza udvarára. 
Elítélendő és nemcsak megrovásban, de 
a legszigorúbb büntetésben reszelendő 
mindenki, aki a közvagyont megrongálja, 
vagy éppen tönkreteszi. A további hasz* 
flos, s lakosság kényelmének ^lomozdi*

tására szolgáló minden munkának kerék* 
kötője az, aki a közvagyont nem tartja 
olyan, sőt nagyobb tiszteletben, mint a 
magáét. Meg kell azonban említenünk, 
hogy a város vezetőségének nem lett 
volna feltétlenül szükséges Kálnára menni, 
azokat Léván is megcsináltathatták volna, 
falán még erősebb kivitelben is. A  kép* 
viselőtestületben állandó hang a „csak 
lévai munkásokat alkalmazzunk a köz* 
munkáknál, csak lévai iparosokkal végez* 
fessük a közmunkákat" és a város mégis 
ilyen csekélységekkel is a szomszéd fa* 
luba megy. Miért vannak a lakosság ki* 
küldöttjei a képviselőtestületben, ha érdé* 
keiket nem tudják kellően képviselni ?

bán vándorcigányok ugrottak a bolt
helyiségbe s a közbeeső ajtót hirtelen 
lezárták, a kézipénztárt kirántották a 
pult alól, majd nagy gyorsan megfutot
tak.

A kereskedő kiáltozásaira figyel me
sés lettek a szomszédok s a menekülő 
három cigány után rohantak biciklin, 
kocsikon, gyalog kihogyan tudott.

Nagy üldözés fejlődött ki. A rablók 
a temetőbe futottak, hirtelen kiürítették 
a magukkal cipelt fiókot, amelyben 
hétszáz korona volt. A csendőrök ké
sőbb a három rablócigány személyazo-

1000.- Ke. Jutalom.
Szeplőket, miteszereket, pattanásokat, 

vörös orrt, barna foltokat, nagy póru
sokat és az arcbőrt rutitó egyébb szép
séghibákat egyetlen éjszakán eltünteti 
»SILFID« a világhírű szépségszer. SILFID 
arcát és kezeit selymessé, liliomfehérré 
és fiatalosan frissé kon
zerválja. Dr. T -né 
Zsizskovról írja “Dacá
ra 49 évemnek csinos 
rózsás és lányos a kül
sőm és ifjú hódolóim 
nem is sejtik hogy 
n a g y m a m a  vagyok.
Szépségemet az Önök 
SILFID -krémének kö
szönhetem". A Silfidet orvosok ajánl
ják és számtalan kiállításon aranyérmet 
nyert. Ára 1 tégely Ke 7.-, dupla cso
magolás Ké 11.-. Eredménytelenség ese
tén visszatérítjük a pénzt. Három na
pon belüli megrendeléseknél ingyen 
csatolunk 1 üvegcse francia Origan-par- 
főmőt, dupla csomaghoz 1 doboz fran
cia arepűdert Adja fel tehát rendelését 
niég ma.

Dr Nic. Kemény, ebem. laboratórium 
Koiica, postafiók B. 53.

Léván még sem lesznek ősszel 
községi választások. A  kormány 
elhatározta, hogy a választásokat 
csak a hatéves választási időszak 
lejárta után Írja ki. Eredetileg úgy 
volt, hogy az egész országban 
egyszerre és pedig kora ősszel 
tartják meg a választásokat. A  
a város jelenlegi képviselőiestül* 
te és vezetősége tehát marad 1938 
tavaszáig, mert akkor jár le a 
hatéves mandátuma. Kibírjuk ha 
eddig kibírtuk. A  képviselőtestü
let mai összetételében, amint azt 
számos esetben láttuk, a város 
szempontjából nem a legszeren* 
csésebb. A  Ugutóbbi választások 
a kaiméval a város lakosságának 
érdeklődése a közügyek iránt égé* 
szén minimális volt. Ma már 
másképen van. Dicsekvés nélkül 
elmondhatjuk, hogy nagyrészben 
lapunk érdeme, hogy a közügyek 
iránti érdklődést életre keltette és 
ma már ott tartunk, hogy a hely* 
zetröl majdnem minden polgárnak 
hozzávetőlegesen tiszta képe van 
kritizál, terveket javasol megváló* 
sitani, tudja hogy mit kellene és 
és mit lehet megvalósítani, tudja 
hogy kik az alkalmas emberek és 
tudja kik áz alkalmatlanok. EL 
múltak azok az idők, hogy min* 
den jó vnlt, amit a városi urak 
csináltak, ma már kevés ember 
hisz a csalhatat/anságukban. Ez 
a tisztulási és tisztán látási folya * 
mát bizonyára megnyilatkozik az 
uj választások eredményeiben is . .

O K U LÁR.
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Újabb panaszok a vágóhíd 
körül.

Kérdezzük a
járt*e már L éván  a Z ách  utcában ? 
H a nem  akkor kérjük fáradjon el, 
ha igen , akkor kérjük, in tézk ed jen !
E z  az egyetlen  ut, am elyen  közle* 
kedési eszközzel lehet m eg k ö zelít  
teni a K álváriát, helyeseb ben  csak  
lehetne, ha rendben volna az ut. 
Igaz, h ogy  a közel m últban k ikö
vezték ezt az utcát illetve utat, 
azonban nincs köszönet benne. H a*  
laim as kőtöm bök teszik lehetetlenné  
a járm űvek részére é s  em bernyi 
nagyságú gazok a g ya logos közle*  
kedést. Jgy nem  szoktak utakat 
„rendbehozni" ! A  városnak ez a 
része egyre jobban fejlődik é s  ezt 
a fejlődést m egfelelő  úttal elő le*

Van-e Léván
Azok, akik esti üdülésüket nálunk nem 

i poros és benzinillatos, forróaszfaltú kor* 
zón keresik, hanem árnyas fák alatt jó 
bor és barátságos társalgás mellett, azok
tól gyakran hallani a sopánkodást: Léván 
nincsen hová menni, nincs kerthelyiség! 
Tévedés! Léván, mondhatjuk, elegendő 
számú kerti vendéglő van, nem szólva a 
szőlőhegyek vendéglőiről — bent a vá
rosban is. Akiknek nincsen idejük ki* 
menni a Biró bácsihoz, vagy a Kati né* 
nihez, azok megtalálhatják a nekik meg
felelő kerthelyiséget a városban. Nem 
akarunk senkinek sem propagandát esi* 
nálni ugv, hogy másoknak ártsunk, de 
kötelességünk felsorolni azokat a helyeket, 
ahol kerthelyiség van nyáron, — a két 
kávéházon kivül.

Kezdjük a vasút felöl: Szcnessy ven*

városbírót,
hét segíteni. E z . azt hisszük a vá» 
rosnak is érdeke!

K érdezzük továbbá, hogy miért 
csak  július végén  kezdik m eg a 
már régen tervezett a szfa ltozást! 
M iért kell ezt a közm unkát m egint 
őszre halasztani, amikor lassan m eg*  
indul a városban a forgalom  és  
kereskedőink polgáraink ism ét pa* 
naszkodhatnak a gyalogjárók elzá* 
rása miatt ? A z  is köztudom ású  
hogy ősszel gyakoribb a tartós e* 
ső zés é s  ez akadályozza a m unkák  
b e fe je z é sé t! R em éljük , h ogy az 
aszfaltozást legalább augusztusban  
kezdik és nem  szep tem b erb en !

kerthelység ?
déglőhen lombos fák alatt fogy a sor, a 
Kér. Munkás Egylet barsi uccai otfho* 
nában parkosították az udvart és szép 
kerthelységet létesítettek, Kövcssy halász* 
csárdájában sokan táncolnak estenként a 
szabadban, a Ladányi uccában Lobi 
Farkasné vendéglőjének van tágas kertje, 
a Kohárv uccában pedig Bartoséknál, a 
Honvéd uccában az Iparos olvasókörnek 
van kerfhelyisége.

De találsz kedves olvasó majdnem 
minden lévai vendéglőben hüs árnyas 
helyet és jó borocskát, üdítő sört, ahol 
kellemesen cltölthctcd estédet és felüdit* 
heted fonnyadó jókedvedet. Hely van 
bőven, csak legyen pénz is hozzá. De 
talán egy pohár sörre, két deci borra 
telik . . .

Iiosszabb cikksorozatban foglalkoztunk 
a vágóhíd körüli panaszokkal, de most 
újra elmondhatjuk ..( iyerünk a vágóhidra“ 
folytatásaként azokat az állapotokat, amc* 
l \ k  csökkentik a hús higiénikus kezeié* 
sénck biztonságát. Egy-eg> vágási na
pon a sertésvágó helyiségében olyan nagy 
a forgalom, hogy a felállított állványokon 
képtelenek egymás mellett dolgozni a 
hentes mesterek, vagy legényeik, viszont 
a hús mindenkinek sürgős, az idő is 
drága. Hogy a vizsgálathoz mielőbb cl* 
készíthessék a húst a cementen kényfc* 
lenek darabolni.

Tudomásunk szerint a vágóhídi istállók 
egyformán rendelkezésükre állanak az 
összes lévai huszárosoknak, mégis meg* 
történt az, hogy az egyik husiparos egy* 
szerűen kisajátitotta azt magának, az aj
tókat lelakatolta cs a többieknek lehetet* 
lenné tette az oda való bejutást. Ezt az 
önkényes eljárást még akkor is furcsá
nak találjuk, ha az illető véletlenül üzem* 
bizottsági tag. A  vágóhídon tudomásunk 
szerint minden husiparcsnak egyenlő jo* 
gai vannak.

Elkészült a vágóhíd mellett a hulla*

__HÍREK__
— Házasság. Koralevszky Dóra, Ko- 

ralevszky Rudolf főjegyző leánya és 
Patay Endre gyógyszerész (Kálna) e hó 
20. tartották esküvőjüket.

— Orvosi hir. Dr. Popper József 
ortopéd szakorvos rendel Nővé Zámky, 
Zrínyi u. 4 sz. alatt.

— Balesetek Léva környékén. Fel- 
sőfegyverneken gabonahehordás közben 
Ieestt a kévékkel megrakott szekérről 
Taliga Dezső, aki súlyos koponyacsont 
valamint borda és lábtörést szenvedett 
Súlyos állapotban szállították a lévai 
kórházba. — Garamujfaluban játék köz
ben súlyosan megsérült Bukai János 7 
éves kisfiú, akit a kórházba vettek ápo
lásba — FelsŐzsemberen a 15 éves Grá- 
ner Ilona, miközben a lóhere behordá- 
sánál segédkezett, leesett a padlásról és 
súlyos belső sérülések mellett a lábát 
is törte. — Léván egy teherautó elütö
tte a 41 éves Povazsan Károly óbarsi 
földművest, könnyebb sérüléseket szen
vedett. — Özv. Vojnarovsky Ilonát egy 
kerékpár Léván oly szerencsétlenül 
ütötte el, hogy fejével a kövezetre esett, 
agyrászkódással szállították a kórházba 
és előre haladott korára való tekintet
tel állapota igen súlyos. — Az egyik 
lévai vendélőben két haragos találko
zott össze, Tolnay István és Csermák 
József, akik szóváltás után összevere
kedtek. Tolnay késszúrással megsebe
sítette Csermákot, akit súlyos állapot
ban szálították a kórházba. A csendőr
ség a nyomozást megindította. — Nagy- 
sallóban Nagy András malomtulajdo
nos most épülő három emeletes mal
mának üvegezési munkálatainál Bazsik 
Ottó, a lévai Pollák Adolf cég 13 éves 
inasa, az I. és II. emelet között meg
szédült, a mentőlétráről leesett, bal kar
ját csuklóban eltörte.

égető kemence. Pompás ’ s építmény, 
bizonyára nem került annyi; a, mint a- 
rrcnnyif a költségvetésben előirányozlak 
erre a célra, mert az egy kissé mégis 
sok lenne érte. A  kivitele • sstl a költ* 
segek ismerete nélkül meg agyunk elé*

lsehias férfiakn* í

ötszörte gyakoribb mint i óknél,— 
ezt hivatásuk okozza. A. makacs 
idegfájás Pöstyén termesze es meleg 
iszapfürdőiben gyorsan r. gszünik. 
A jó alvás és fájdalom* reritesség 
visszatér. Szakszerű irodám at kí
vánatra küld a fürdőig, igatóság. 

Pöstyén fürdő gyóg d i

gedve, de azt nem érthetjük meg, hogy 
miért volt szükséges azt a főbejárathoz 
csaknem az. állatorv osi lakál sál szembe 
építeni, mikor van hely a terület hátsó 
részén is bőven. Vagy talán a hullákbó! 
kiáradó füst élőin esen hat a közelben 
lakók egészségére ?

leumi zenepályadíja. A csehszlovák 
Radiojurnal a csehszlovák köztársaság 
megalakulásának 20-ik évfo oulója al 
kalmából 20.000 koronás ju 'ileumi pá 
lyadíjat írt ki az oly zenem re, ameí. 
a csehszlovák állami önálló ig  gondt. 
latát juttatja kifejezésre. A z nemű h 
hét szimfónia, szimfonikus .oltemém , 
suite, kantáté, melodráma, v így rádió- 
opera. A pályázaton résztveh t minden 
csehszlovák állampolgár, r emzetisé i 
különbség nélkül. Amennyiben a p - 
lyázó a pályamunkát szöveg kisérett I 
látná el, a szöveget anyanytívén ki .1 
megírnia. A pályamunkákat tligés ! - 
vél kíséretében, a szokásos p£ yázati fel
tételek mellett 1938, októbe 1-ig ke 11 
beküldeni a Radiojurnal cím. re : Pral a 
XII., Fochová 16. Ha a páhamunk ik 
között további értékes műve! akadnr <, 
a rádió még további három 5.000 — 
5.000 koronás dijat oszt ki a pálya
munkák előadásáért. Ha a zsűri eg> ik 
pályamunkát sem találná díjazásra \1- 
kalmasnak, a Radiojurnal a jubilei ni 
pályadíj összegét a Cseh Tulomán 
Akadémiához juttatja el, hr,gy fi; tál 
zeneszerzőknek a legutóbbi h^rom Jv- 
ben írt munkáik jutalmazására ford' áa. 
— A csehszlovák Radiojurnái későbbi 
időpontban jubileumi pályadíj tt tűz ki 
rádiódrámára és rádióelőadásra

— Kirakatrendező tanfolyam . A 
kereskedelmi alkalmazottak szakszerve
zetének lévai csoportja értesít tar .üt, 
a jelentkezőket, valamint az é delel dó
két, hogy STERN MIKLÓS é WI JK- 
LER JÓZSEF kirakatrendezési tanfc íya* 
ma augusztus 2.-án hétfőn est 8 ara
kor Koháry utca 29. alatt a ẑak szer
vezet helyiségében megkezdőd k. set- 
leges érdeklődök az első előad ison 
minden kötelezettség nélkül rt.?zt\ hét
nek.

Hirdessen a „Lévai Ujsa r >an.BRUSNO

Bazaltoid járdalap az ideális burkold.
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságéi

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

Levice-Léva Kálnai u. 43 
Mindennemű hetonmunkák vállaltatnak.

— A csehszlovák rádió vagy jubi-
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Tudnivalók az 1937-38 gazdasági 
cvr: szóló gabonakönyvccskciől.

K óz tudom is i ,  hcg\ a gabonáméi epe* 
lium élclbclcp: í óta a gabonákrnulek 
kötelesek átverni gabonákéin veiskéikct 
(vykaz), annrh í)C beírják a fölajánlott 
mennyiséget, a leszállított mennyiségét, a 
kötelező átvétel stb.

Az 1937—38. évre sióló gabona- 
könyvecskéket Szlovenszkón és Kár- 
pátalján a egyzói, körjegyiÓi híva- 
talok adják ki.

A  gabonaköny et az említett hivatalok 
csak azoknak . dhatják ki. akiknek erre 
igényük van, tekintet nélkül arra, hogy 
m  1Q36—37. gazdasági évben \ olt-e 
gabonakönyvccfkéjük vagy sem Azok* 
nak a szemelve nek, akik az 1936—37 
gazdasági évre <aptak gabonákon;.vecs* 
két,

az 19 3 7—3í'. gazdasági évre szóló 
könyvecske :sak az előbbi vissza
adása után dható ki.

Ebben a tekinti oen nem jön számításba 
bogv a gabonák *nyvecskct mák a jegy* 
zoi hivatalnak alják*c viss amely azt 
kiállította, vagy pedig ann . amelynek 
az 1937—38. gizdasági c\ szóló köm * 
vecskét kell kiâ  ni.

Azok a szerr !lyek, a k a z  1936 — 
37. gazdaság, évre ka ik gabona- 
könyvecskét, de azt h mily oknál 
fogva nem  tudják vis adni, köte
lesek a Csehszlovák abonatársa- 
ságtöl (Prahs l ., Ha íkovo nám .

31.) az 19 36 37. évre sze>lo ga-
bonakönyvecske m ásolatát kikérni, 
m ert az 1937 — 38. gazdasági évre 
szóló gabonakönyvecske csak ennek 
visszaadása u tán  adható  ki.

A gabonatársaság a másodlatot a ki.dli* 
tássa! jáió kÖltscgv'k megtérítése után adja 
ki. A  másodlatot kérő személy köteles a 
kérvényhez községi vagy rendőrségi bi* 
zonylatot csatolni arra vonatkozóan, hogy 
az eredeti könyv elvesztéséről jelentést 
tett. A  kérvényben azt is fel kell tűn* 
fetni, hogy az illető kapott-e hitelbe ve* 
tomaget és mennyit, bel kell tüntetni, 
hogy a vetőmagot melyik bizományos 
adta és milyen fajtájú vetőmagvakat adott 
Végül a kérvényező azt is köteles a kér* 
vényben feltüntetni, hogv melyik bizomá* 
mosnak milyen mennyiségű gabonát adott 
át. Ezt a körülményt alkalmasint a bizo* 
mányosokkal is igazoltatni kell. A  má* 
sodlat kiadása iránti kérvényben föl kell 
tüntetni a község, a postahivatal megne* 
vczcsét és a házszámot.

A kérvények bélyegm entesek. 
Addig, mig a Gabonatársaság a kérve* 
nyezőnek nem kézbesíti a másodlatot, a 
gabona nem adható át egyik bizon á* 
mosnak sem, sót meg sem erőltethető. 
A folyó 1937—38. gazdasági évre szóló 
kimutatások elvesztése cselen is hasonló 
az eljárás.

— Gyászhir. Erdős 1 iáé, a lévai 
izr. iskola igazga ő tanító 55 éves ko
rában Pozsonybi a, ahol gebbi keletű 
betegségére gyóg yulást k. sett, héttőn 
hajnalban elhun . A ki'- nő pedagógus 
halála általános ;nély ré* vétet keltett 
városszerte, ahoi évtized en át műkö
dött és számos gi aerációt ktatott. Holt
testét hazaszállít* tták és lévai sirkert- 
beri helyezték ői 5k nyi lomra.

— öngyilkos kísérli Gáspár J. 25
éves hentesmester hérf» délben fló-
bertpisztolyal me Ibe löt magát. A go
lyó a szive fölőr hatol* oe a mellüreg
be. Kórházba szál tották llapota súlyos.

Érelmeszesech s, ni iraszthénia, 
golyva, m i n g e s c ?  í, izületi és 
bőrbajok, hü  lések, köszvényes- 
H  csúzo lobi nál Ttf

c m  l
jód-bróm gy» yfürdő.

olcsó pausál i rak az Vzkőltségek-
ke :

az elő és utói lényb
4 naj a Ke 760'— 

: i  WH00*—
O tthon tart indó Ivókúrához

CSI7
jód-brón .os eógyviz

Ismertetőt és hasz- .Iáéi utasítást 
k ü ld :

Fürdőiga :gat< .ág Ciz-kűpe- 
le Slovenszko

(—) Műfogak, fői öm ések, arany, 
platina és „Wipl, M («) él) hídmunkák tar
tós cs szép kivik >en. átállás és szolid 
árak mellett késze ícl BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtcchniku ,;iái Szcpesi*ucca 9. 
szám.

( — ) A ctehs .lov ik korona mátó 
kezdve többet ér a f ohn &. Kovács se
lyem és szövetári ná; bán. Előnyős vé
tel folytán 10.0*0 méter maradékot 
adunk el a dévai ’ái 5 előtti olcsó ára
kon. Imprimék . y  I selymek, tafertok 
weekend és stran Uc írnék, női és férfi 
82övetek hihetetlo i olcsón. Győződjön 
meg vétel kényszer r .lkül.

_ S P O R T _
Az LTE elbukott az utolsó 

akadályon.

Galántai S E - L T E  
2:1 (1 :1 )

A: LTE Dubecz, Martinovics, Hor
váth, Mészáros, Kuzsel, Dohány, Tóth, 
Veres, Hengetner, Vízi, Vigh felállítás
ban vette fel a döntő küzdelmet, de 
mint mindig, úgy ez alkalommal sem 
tudott Galánta ellen győzni, a játéko
sok fáradtan és gondolkodás nélkül 
játszottak.

Az első félidőben a csapat állandó 
fölényben volt, de a játékosok egymást 
égetve mindegyik egyéni játékkal akart 
kitűnni. így hiába volt a nagyobb fö
lény, gólokat képtelenek voltak rúgni. 
A játéknak ezt a formáját soha sem 
szabad kultiválni, legkevésbé egy döntő 
mérkőzésen, A vezetést Galánta szerzi 
meg és csak a 42. percben egyenlít 
Tóth.

A második félidőben már az LTE-n 
kiütközik a gyenge kondíció és Galánta 
sokszor nagyon veszélyes, már a har
madik percben megszerzi ismét a veze
tést. Erre az LTE csapatának egyes tag
jait felcserélik, azonban az új felállítás 
sem hoz eredményt, a nagyszerű galán- 
tai véaelem mindent ment. A 43.perc
ben még egy utolsó alkalma volt az 
LTE-nek kiegyenlíteni, azonban Tóth a 
11-est a kapu mellé rúgta, ezzel bete
tőzte az LTE balszerencséjét.

Az LTE csapata szokatlanul forma 
alatt játszott. Rendes formát csak Ku
zsel, Hengetner és Horváth, mint hát
véd futottak ki, néhány hibától elte
kintve megfelelt még Martinovics ts. A 
többiek Veres kivételével, aki néha 
még megfelelt, talán életük legrosszabb 
játékát produkálták.

E l A J Ö  SS, Ariéi "no torkerékpár 
Bútorozott szoba 1 -2  személy részére tárköz 2. Bakerncnál

Irodának vagy rendelőnek Stefanik u. 7.

Jutányosán vai 2 5  kötetes lexikona Teljesen uj.
e l a d ó _____________ ________ _____________________

Butorzott szoba maiino, mkiadó naU.gi, Midnél Béka u, 1__
Szoba konyhás lakast a belvárosban beibe kémek

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

Brüli mérnök kifogástalanul vezette 
le a mérkőzést.

A mérkőzésen a Szövetség Nagy De
zső elnökkel, a Déli Kerület Forgács 
előadóval, a Kupa bizottság Stefánik 
és Luzsica bizt. tagokkal, a serleget a- 
dományozó Esti Újság Herczeg, Molnár 
és Nyarai szerkesztőkkel képviseltették 
magukat. A pozsonyi rádió képvisele
tében, amely a mérkőzést Molnár Ti
bor bemondásával közvetített**, Ungváry 
Ferenc jelent meg, Az illusztrális ven
dégeket az LTE a legszivélyesebben fo
gadta és Boros Béla látta mindannyi- 
ukat vendégül.

*

Az LTE vezetősége beleegyezett a ga- 
lántai Markő és Goldstein szerepelte
tésébe, akiknek a letiltás dacára játék- 
cngdélyük volt a Szövetségtől. Minthogy 
Galánta az LTE ellen különböző fel
jelentésekkel élt, az LTE a mérkőzést 
a Szövetségnél megóvta es kérte annak 
3:0 arányban az LTE javára való iga
zolását, egyúttal a kupabizottság ellen 
is megtette a feljelentést. Az ügyet szer
dán tárgyalják. Kiváncsiak vagyunk a 
döntésre.

Direktórium az LTE élén.
Minthogy a csapatnak nem sikerült 

a döntő győzelmet megszerezni a szur
kolók hada, a sportközvélemény elége
detlenségét fejezte ki a vezetőség eiien, 
amely beleegyezett abba, hogy letiltott 
GSE játékosok ill. játékos résztvegyen 
a mérkőzésen. Ha Markó nem játszik 
az LTE biztosan győz — hangzott a 
vád. Természetesen ezt nehéz eldönteni, 
tény azonban, hogy az LTE imár har
madik esztendője torpant meg a döntők 
küzdelmében, nem jutott divízióba ta
valy cs ezidén elvesztetette a döntő 
kupamérkőzést. Tény az, hogy úgy a 
csapat mint a vezetőség szellemében 
hibák voltak, főleg erélytelenség, rend
szertelenség.

Az LTE két legagilisabb vezető em
bere, két oszlopa Vas Jenő és Boros 
Béla a történtek után beadták lemon
dásukat, amelyet a választmány elfoga
dott és egy 10 tagú direktóriumot ne
vezett ki az egyesület élére. Ez trágyá
ból a régi vezetőség Vas és Boros nél
kül. Praktikusan tehát annyit jelent, 
hogy minden marad a régiben. Ha az 
LTE már megvált két eredménydűs 
vezetőjétől, akkor már űj embereket 
kellett volna a direktóriumba is bevá
lasztani, mert így nem értek el semmit, 
sőt!

Cs. M. U. Sz.
úszóversenyei Szlclenó für

dőn.
Cs. M. U. Sz. egy hetes úszó tábo

rozás után vasárnap rendezte meg Szkle
nó fürdő úszó medencéjében ez évi 
országos úszóversenyét. A lévai TE ú- 
sző gárdája csaknem teljes számban részt 
vett a versenyen cs igen jellemzős ered' 
ményeket ért el, a PTE többszöri or- 
zsngos bajnokcsapata után második 
helyre került, a KAC, a KFC és a LAFC 
csapatai előtt.

Az LTE úszói az egyes csoportokban 
a következő eredménnyel győztek : 400 
m gyorsúszás: Schwitzer második helyen 
Hering országos bajnok után. 100 m 
hátúszásban: Schwitzer (1T6*8) máso
dik helyen ugyancsak Hering után. 200 
m mellúszásban : Kiss a harmadik he
lyen végzett. 3 x 100 m vegyesstaféta : 
LTE csapat harmadik helyen. 100 m 
női mellúszás : 1. Ivanovics Magda, 2. 
Takács Zsuzsi, m indkettő LTE. AzLTH 
vizipóló csapata a kassai, komáromi és 
losonci vizipolókből kombinált csapat 
ellen 2:2 eldöntetlen arányban mérkő
zött.

tagg — — ■ ■ es

Születés házasság halál;

Születés: Kucsmera István és Palkovics 
Irén : fia István, Garay Sándor, és 
Buchta Gizella: fia Dusán, Dobroslav 
Szpisák Dezső és Bélik Erzsébet: le
ánya Márta, Gizella.

Házasság : Nyáry Kálmán r. kát., Ádám 
Augusztina r. kát., Patay András rét. 
Koralevvszky Dorottya r. kát.

H a lá l : Hochberger Józsefnc szül. Spie
gel Berta 61 éves, Svaral Edit 15 hó
napos, Szenei Dániel 44 éves. Sárec- 
ky Vilmos 35 éves.

„LÉVAI Ú JSÁ G " gazdasági kulturális cs kriti
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fészer* 
kesztő: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S  ER NŐ  dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Sfúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja La 11 fér Ernő nyomdája 
Zseliz — Előfizetési dij: egészévre 48* — , félévi, 
24’ — , negyedévre 12’— Ke, egyes szám ára l*KC 
Három példány megtartása előfizetésnek számi! 
Hirdetések tarifa s erint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedmény, — Kéziratok a 
s/erke tőséghez küldendők. I\t. iáitokat nem ei* 
i.nk meg és nem adunk vissza. — A poJabéfö 

használatát a brarislavai posta' és távirdaigazgat 
ság lévai feUdóhelycl 109.976. V  —1934 Síim 
alatt engedői) ezle.
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