
Szerzői est Léván.
Csütörtök este augusztus 19- 

én a Városi szálló nagytermé
ben Farkas István a lévai szár
mazású iró, Dr. Mihola Gyuszi 
az ismert komáromi nótaszerző, 
valamint két lévai költő, Sass 
János és Marton László szerzői 
estet renöeztek. amelyen szép
számú közönség jelent meg, da
cára a kevésbé kebvező hátúm
nak. Lapunk főszerkesztőjének 
rövib bevezető beszédével kez
dődött a program.

A műsor első részében Dr. 
íílihola cigányzenekar kísérettel 
saját szerzeményeit hegedülte és 
énekelte, frenetikus sikerrel. A 
többnyire Dr. Borka Géza szel
lemes és kedves szövegére irt 
melodikus nóták kivétel nélkül 
megnyerték a közönség tetszé
sét. Legújabb tangó szerzemé
nyével Dr. Mihola bebizonyította 
hogy nemcsak a magyar nótá
nak, hanem a tánc-zenének is 
kitűnő mestere. A huncut nóták 
közül néhányat Vecseyné Bott- 
lik Irma adott elő a tőle meg
szokott közvetlenséggel és át- 
érzéssel. Az ismét lévai pódiu
mon szereplő Bottlik Irmát pu
blikuma tüntető tapssal üdvö
zölte. Sass János verseit egy uj

tehetség Kály Júlia szavalta, 
Sass János ma már Szlovenskó- 
szerte ismert költő, mélyértel
mű verseit nagyon nehéz sza
valat formájában érzékeltetni, 
Kály Júlia igyekezett teljesen 
beleélni magát a költő érzésvi
lágába. Marton László aki egyéb
ként a sikerült estnek szerve
zője és rendezője volt, saját 
maga adta elő költeményeit, a- 
melyek a lélek mélységéből fa
kadnak, formájuk még nem min
dég tökéletes, de fejlődése és 
tehetsége elvitathatatlan. A ver
sek közül különösen a •Dolgoz
ni szeretnek* című tetszett. A 
műsor második részében Far
kas István tanár az Ipolyságon 
élő iró, olvasta fel novelláját, 
amely igazolta, hogy Farkas 
nemcsak kitűnő iró, hanem egy
ben előadó is. Stílusa tiszta, 
kellemesen egyszerű, minden 
cikornya nélküli.

A közönség sokat tapsolt a 
szerzőknek és az előadóknak 
egyaránt. A szerző estet szom
bat este Kálnán, vasárnap este 
pedig Léván a keresztány Mun
kás Egyletben megismételték. 
Mindkét helyen nagyszámú kö
zönség jelent meg.

Autófuvarosok
szervezkedése.

A lévai ipartársulat autószakcsoportja 
f. hó 18*án nagyobb szabású értekezlet 
tét taríottf, amelyen a szomszédos váró* 
sok a nyitrai, az érsekujvári és a pár' 
kányi ipartársulaíok szakcsoportjainak ki' 
küldöttjei is megjelentek.

Az értekezlet részletesen megtárgyalta 
mindazokat a sérelmeket, amelyek az 
1933'ban életbeléptetetí autóstörvény óta 
az autófuvarozókat érte. Ezek a sérelmek 
mélyen belevágnak az autófuvarozók elet* 
érdekeibe és veszélyeztetik létfentartásu' 
kai, amely a súlyos gazdasági viszonyok 
között amúgy is nagyon bizonytalan. A  
törvény életbeléptetése előtt pl. Léván 
38 taxikocsi futott, mig ma már csak 19 
van, de ezek tulajdonosainak a mcgélhc' 
tése sincs biztosítva.

Az értekezlet elhatározta, hogy szép* 
tember 1 'tői egységesíti a minimális fu» 
vardijat és azt a kiskocsiknál (3 személy) 
1.40, nagykocsiknál (5 személy) km'ként 
1.60 Ké'ben állapította meg. Memoran
dummal keresi meg az országos hivatalt, 
hogy az utasítsa a járási hivatalokat a 
törvény végrehajtása során a koncessiók 
megadásánál ill. a .feketén* fuvarozók
kal szemben a legszigorúbb eljárások kö' 
vetésére. Sérelmezte az értekezlet a túl 
magas biztosítási dijakat, amelyek kb. a 
dupláját teszik annak az összegnek, mc* 
lyet a privát autók fizetnek, jóllehet azok 
legnagyobb része gyakran több utast szál' 
lit, mint a taxi és a balesetek nagyobbik 
százaléka éppen a magánautókkal fordul 
elő. Ez ügyben is intervenciót határozott 
cl az értekezlet.

A z értekezlet határozatait, az ahhoz 
való csatlakozás ill. véleményezés végett 
a többi járási ipartársulaíi szakcsoportok
nak megküldik.

Aratóünnepély
Léván.

A  köztársasági fö ld m ű ves és  kis* 
gazda párt a L éva  körzeti sz a k '  
szervezetei részvételével 2 2 'é n  v a '  
sárnap nagyszabású aratóünnepélyt 
rendezett, am elyet a fö ld m ű v es if' 
juság zászlóbontása és az agrárpártt 
nyilvános m anifesztációs n ép gyü lése  
előzött m eg.

D . e 11 órakor az állam i poU  
gári iskolától indult el a m enet 5 0  
fö ldm űves lovas vezetésével a K öz*  
társaság tér felé, ahol a fö ld m ű ves  
ifjúság zászló avatása és  n y ilván os  
n ép gyü lés volt megtartva. A  fe lv o 
nulásban résztvevő e g y es  népvisc*  
leti csoportok, am elyek közül k i'  
em elen d ő  az U rsinovo-i (volt B im -  
bula major) csoportja, akik hatal* 
m ás társzekéren vonultak vég ig  a 
városon, bemutatva az e g y es  m e z ő '  
gazdasági munkálatokat, hadarókkal

Búcsúzunk ..
Borcsányi Béla orvostanhallgatótól, bű* 
rá tünktől. Elment. A z  élet, a boldogu* 
lés kapujábdn sújtott rá alattomosan a 
halál. Szerény és küzdelmes életének 
hasonmásaképen, fájdalmas, de iajs/.ó 
nélküli volt elmúlása is. M i a jó bará* 
tót siratjuk benned, az áldozatkész em• 
bertársat, azt, akikből ma ezen a földön 
egyre kevesebb van. Hogyan vigasztal'• 
juk Édesanyádat, testvéredet, barátaid? 
A z  értelem szitájából csak a némaság 
hull alá cs mi szótlanul áll juk körül ko* 
mór koporsódat. Búcsúzunk! Borcsányi 
Béla Isten veled. . . .

való csep lcst, a vám osladányiak  
magyar ruhás csoportja é s  a többi 
községek népviseleti csoportjai, akik 
m indannyian a házi iparral való  
foglalkozás c g y 'e g y  jelenetét m ii'  
tatták be. bcstő i látványt nyújtottak. 
A  lovasok csoportját három száz  
kerékpáros követte, majd utánuk  
következtek a felvonulásban a k o '  
esik , m integy harm inchat és  azután 
az agrár párt szónokai, a hely i szer' 
vezet vezetői é s  a gya logosok  cső*  
portja. A  nagyszabású  népgyü lé*  
sen  m integy 2 0 0 0  em ber vett részt, 
akik előtt C sö m ö r, P ctro v ics k é p '  
viselők , S e lm ec  szenátor, R ob i fő '  
titkár, D r. L u k a cso v ics r. kai. h it' 
tanár, D r. Lettrich és  M orvay  tar' 
tottak szónoklatokat. A  n ép gyü lés  
után a m enet a H alászcsárdába v o '  
nult, ahol a báíi fö ldm űves ifjúság 
aratóünnepélyi jelenetet mutatott be, 
majd ezután következett a tulajdon* 
képeni aratóünnepély, am elyen  két 
zenekar húzta a szebbnél szebb  
táncnótákat. A  nagyarányú n é p '  
ünnepély  a késő  reggeli órákig tar* 
tóit m indvégig  a legjobb hangulat' 
bán.

A  kitünően m egrendezett d iszcs  
felvonulás a lévai kerületi titkárság 
elsősorban azonban M o sk ó  P á l, 
S ch rom  G y u la  é s  T óth J ó z s e f  
agrárpárti vezető  em berek érdem e.

j y f o z i  műsor:

Péntek, szom bat 
vasérn ap .

Apo lló  mozgó:

Szezonsláger! Premier! S c h n c i d e r  
Magda és W illy  Eichbcrgcr legnagyobb 
film é: P R Á T E R .  A  Riescnrad. 
hullámvasút cs körhinták víg keretében 
lejátszódó izig'vcrig becsi film, hangula* 
tos zenével, pompás jelenetekkel. További 
szereplők: Hilde Stolz stb.

Vasárnap délután :

NÉPELOABAS.

A  főiskolások táncestélye.
S zom b aton  este a F őiskolások  

Ö n se g é ly z ő  E g y esü le tén ek  m űso*  
ros tán cestélye  — dacára a rossz 
rendezésnek  — kitünően sikerült. 
R o ssz  volt a függön y , a konferansz 
a zen e , a parkett, a levegő, csak  
a k özön ség  hangulata volt kifogás* 
tálán, nem  zavartatta magát a sok  
rendezői hibáktól, mert m indenáron  
m ulatni akart é s  ez sikerült is. J ó k  
voltak term észetesen a W itten berg  
M agd a  által betanított táncszám ok, 
L o b i M árta, Kürti V era , H cg y esi  
V era, H o lló  V era , M ik lós K ató, 
L obi D u c i, G ertler E lza , é s  L övy  
R ób ert, K o p csá k  G y ö rg y , D . Isi* 
van, O fferm ann P u b i biztosították 
a m űsor sikerét é s  nívóját. K ülö*  
n ő sen  k iem elen d ő  volt a pöttyöm - 
nyi kis m ű v észn ő  K o h n  L u cy  sze*  
rep lése. M ű so ro n  kiviili szám nak  
kell m inősítenünk a már L év á n á l*  
talánossá vált „heringtáncot", am ely  
abban áll, h o g y  a ren dezőség  nem

gondoskodik m egfelelő nagyságú  
tánchelyről és a közönség hering 
módjára összepréselve  o ly nyü zsgő  
m ozdulatokat végez , m ely a legkc*  
vésb é sem  m inősíthető esztétikus 
táncnak.

A  fiatalság ügye, tevék en ysége  
nekünk m indenkor a szívügyünk  
és azért m ost az é lesebb  kritika, 
hogy a jövőben ne forduljanak elő  
ilyen  sú lyos rendezői hibák és ne 
sikkadjon el az a tradicionális re* 
nőm é, am elyet a főiskolások estjéi 
a múltban már kivívtak. A z  esté*  
lycn szám os szép  lány vett részt, 
különösen vidékiek, sőt külföldi is. 
A  szépségversenyt P ick  J u c i (I.), 
H eg y e s i Vera (11.) és  Szilárd Klári 
(B u d ap est) nyertek. A  k özönség  
sokáig maradt és csak a hajnali 
órákban oszlott szét a legjobb han* 
gulatban.



LÉVAI UJSÁQ

A  kirakat. Panaszos levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő Ü r!

A  kiskereskedelem nek ma már 
nélkülözhetetlen kelléke a kirakat. 
A  kereskedő legjobban és legbiz* 
tosabban ezen az úton tudja fel*  
hivni a közönség figyelm ét árurak* 
tárjára, üzletében levő portékájára.

A  városi élet izgalm asan érdé* 
kés velejárója: a kirakatnézés. A  
legtöbb em ber mielőtt valamit v á 
sárolna végignézi a kirakatokat. S ő t  
a délutáni, de különösen az esti 
korzók alatt az ügyesen  elrendezett 
és jól megvilágitott kirakatok köz* 
érdeklődés tárgyát képezik. A  ki* 
rakat reklámcélokra szolgál és mint 
ilyen kell, hogy m űvészies legyen. 
A  kirakatrendezés ma már m űvé*  
szét. A  kirakatrendezőnek az anya* 
got úgy kell elrendeznie, hogy ez 
m inden tekintetben kifejező erejű 
legyen  é s  ennél a m unkánál tér* 
m észetesen  figyelem be kell venni 
az ö sszes m űvészi hatásokat. N em  
m indegy az, hogy mit és hogyan  
állítanak a kirakatba. A  jó izlésii 
em ber szem e szenved hibásan, mű* 
vészietlenül elrendezett kirakat láttán 
és inkább a szürke aszfaltot nézi, 
mint az ízléstelen kirakatot. A  szűr* 
ke aszfalttól nem várja, hogy tü
körpadlóvá változzék lába alatt, mint 
a m esékben, a kirakattól azonban

elvárja, hogy’ m eseszerü  é lm én y t  
nyújtson szám ára. Íz lésse l, m űvé*  
szettel és színeiben  föltétlenül szem *  
nck kellem esen  leg y en  a kirakat 
elrendezve, h ogy h aszn ossága , rcn* 
deltctése azonnal szem b etű n ő  le* 
gyen. H a m indez m eg v a n , az üz* 
Jeti eredm ények is szeb b  képet m u*  

tatnak.
A  kirakatrendezés m ű vészeté t  

tanította az elmúlt hetekben  L év á n  
G yörgyi J ó z se f  kirakatrendező, aki 
c m űvészetet E urópa n a g y  váró*  
saiban évek hosszú  során át sa já
tította cl és ma P rága  egy ik  le g 
kiválóbb kirakatrendezője. A  há* 
rom hetes tanfolyam on a kirakat* 
rendezés m inden csinját*binyját é s  
technikáját bemutatta hallgatóinak, 
fősúlyt helyezve a praktikum ra, a* 
m ely készséget évek  h o ssz ú  során  
át saját gyakorlatából szerezte . M u n *  
kája, am elyet a leg n a g y o b b  elis*  
m érés illet, annál inkább d ic sé re n 
dő, mert mint lévai „ g y ü k ér “ saját 
szülővárosának d ísz ítésére, föleién*  
kitésérc iparkodik tudását tovább  
adni. B izonyára ez a rövid  három  
hetes tanfolyam  e lő n y ö s  hatással 
lesz városunk kirakatainak nívójára  
és a Fő*utca d íszeseb b é , iz lé seseb *  
bé és e leven eb bé tételére.

Búcsú Wintery mestertől.
Hosszabb külföldi turnéra utazik a kitűnő psychografologus.

A napokban Léván ismét megjelent 
Winterry jellegzetes és impozáns alakja 
tisztelőinek és híveinek bizonyára nem 
kis őrömére. Alkalmunk volt a nagy- 
kvalitásu psichografologussal lévai ittlé
te alkalmával beszélgetni.

„Mindig szívesen jöttem Lévára, ahol 
úgy érzem, hogy a publikum megértő 
és inteligens. Ezen látogatásom most 
hosszú időre az utolsó, mert a balti ál
lamokba utazom, Észtországba, Lettor
szágba azután pedig Finnországon ke

resztül a Skandináv államokba.**
Sajnálom azt is, hogy most hosszú 

ideig nem ehetek a kitűnő lévai lúd- 
fertályból, amely egy idegen ember 
számára valóságos atrakció. Jobban kel
lene propagálni, a magam részéről ezt 
külföldön meg is fogom tenni, mert ez 
csechszlovákia idegenforgalmához tarto
zik.

Ha személyesen nem is lehetek kon
taktusban a lévaiakkal, a szellemi kap
csolatokat továbbra is fenn akarom tar-

Valamit a
kofferokról.

..Madarat tolláról, embert barátjáról 
lehet megismerni" mondja a közmon
dás, szerintem ugyan kicsit módosítani 
lehetne ezt a mondást, a modem idők
nek megfelelően pl. igy : „embet koffer
járól lehet megismerni".

Nyár van, sokat utazunk — már az, 
kinek van pénze — a koffer aktuális. 
Álljunk oda egy forgalmasabb állomás 
perronjára, kisérjük figyelemmel a kof
ferokat s kíséreljük meg hozzáképzelni 
a tulajdonost.

íme, megjelenik előttünk egy hatal
mas, Noé bárkájából származó utazó
kosár, madzagokkal bebiztosítva az enyé
szet vasfoga elől. Ki tartozhat ugyan 
hozzá ? Vagy valami nénik, vagy valami 
bácsi, pofaszakállal á la Ferenc József, 
a múlt századból.

Barna bőrutánzat következik. Józan 
nyárspolgári koffer, olyan, melynek tu
lajdonosa izzadva, könyökkel tülekedve 
tolakszik be a vonatba s boldog ha a 
másik elöl elhalászhatja az ablak melletti 
helyet.

Van ugyanennek a koffernek jobb 
kiadása is, mikor vászonhuzatba rejtik a

bőrutánzatot, hogy nagyobb legyen az 
elegancia. így utaznak a felvágó diákok 
és kezdő kishivatalnokok, kik szentül 
meg vannak győződve, hogy előbb-utóbb 
meghódítják a világot.

Van azuián az u. n. lakkutánzat is. 
Ez nagyon fényűzően néz ki, főleg el- 
árusitólányok cipelik magukkal, mikor 
szabadságukon mindenáron mágnáslá
nyoknak akarnak látszani.

Némelyik kofferon névjegy is pom
pázik, diszkrét bőrtokban. Ezt a luxust 
leginkább zengzetes nevű fiatalurak, mint 
pl. le- és felvágj Henceghy Tasziló de 
Nullafalva engedik meg maguknak. 
Mert ilyen névvel reprezentálni kell.

Ám ezek mind a középosztály repre
zentánsai. Az arisztokrácia kofferje sárga 
disznóbőrből van, fényes rézzárakkal. 
Közős ismertetőjelük, hogy nem a tu
lajdonos cipeli, hanem a hordár. Mult- 
korjában láttam ilyen arisztokrata koffert 
O tt volt a hordár kézikocsiján a többi 
proletárkoffer társaságában, de látható
an nem érezte jól magát ebben a kör
nyezetben. Ó a gyorsvonatok luxusko
csijaihoz van szokva — gondoltam s 
szinte szégyenkezve tettem melléje olcsó 
Vulkánkofferomat.

Hát mégha a kofferarisztokrácia olda
lát különböző városok szállóneve di-

Nb. lapjának egy régebbi számában 
olvastam, hogy a Léva-Zólyom ország
úinak Zsarnóca és Szklenó között fekvő 
szakaszán javítják a Garamon átvezető 
hidat és ezért az országúinak egy rövid 
útszakaszát lezárják, de megfelelő kise
gítő útról gondoskodás történik. Több
ször vagyok kénytelen ezen az útszaka
szon úgy személy, mint teherautóval 
megfordulni és kellemetlen meglepetés
sel tapasztaltam azt, hogy a Garamon 
való átkelést egy komp bonyolítja le, 
amely meglehetősen magas díjtételeket 
kér az átszállításért. Többek között 8 
Kc-t teherautó után, 5 Kc-t személy
autó után, 3 Kc-t motorkerékpár után 
2 Kc-t kerékpár és 1 Kc-t személy után

tani. Ezt úgy gondolom, hogy Önök 
Szerkesztő úr a Lévai Újságban egy u.
n. lelkiklinika című rovatot nyitnak és 
lapuk előfizető, olvasói részére dijmen, 
tesen adok lelki tanácsokat. Erre léván 
megfelelő atmoszféra van, mert sok ér
dekes lelki problémával találkoztam és 
itt annyi a lelki konfliktus, mint fran- 
ciaországban a vasúti katasztrófa.

Búcsúzom Önöktől és Önökre bízom 
ennek a rovatnak szerkesztését és szer
vezését és őrülök, hogy’ a nagy távol
ságon át is módomban lesz szolgálatot 
tenni Önöknek és a lévai közönségnek.

Erélyes kézfogással búcsúzunk, mélyen 
egymás szemébe nézünk és úgy érezzük 
hogy a távolság, amely tőlünk W interi 
mestert évekre elválasztja, nem lázit 
semmit a lelki kapcsolatokon.

Lapunk legközelebbi számában rész
letesen közöljük uj rovatunk feltételeit 
és felhívjuk olvasóink figyelmét erre a 
lehetőségre hogy lelki problémáik meg
oldásánál Wintery segítségét igénybe 
vehessék

szitik, az ám a valódi. Fiatalabb ko
romban irigykedve néztem ezeket a vig
nettákat : Budapest, Bécs, Prága, Varsó, 
Róma, Paris, London stb. — milyen 
elérhetetlen távolságban állnak előttem 
ezek a helyek s egy ilyen koffer ezt 
mind megjárta. Mennyi kellemesen el
töltött óra fűződik ezekhez a cédulák
hoz — képzeltem el magamnak. De 
mint később rájöttem ez is csak illú
zió.

Legtöbben úgy utaznak, hogy kivá
lasztanak maguknak valami ideális he
lyet s oda el is mennek. Én szegény 
ember létemre máskép oldottam meg 
ezt a problémát. Nyarankint bemegyek 
valami utazási irodába, összeszedek egy 
csomó prospektust s otthon utazok — 
elméletben.

Multkorjában bementem az egyik 
utazási irodába, Hogy örök utazási vá
gyamat kicsit becsapjam. S mit láttam? 
Egy elegánsan öltözött fiatalember buz
gón ragasztgatta sárga disznóbőrkofferja 
oldalára a már előbb említett luxus
szállók vignettáit. Ja, így csaljuk már 
magunkat és a világot ? — gondoltam 
s ismét leomlott bennem egy illúzió.

Azóta már még elméletben sincs 
kedvem utazni.

- Y  L -

Ezek a díjtételek egy kissé tűi magasak 
a mai gazdasági viszonyok mellett, de 
annál inkább magasak, mert hiszen egy 
ilyen hid javításnál a vállalkozó köte
les lenne megfelelő ideiglenes átjáróról 
gondoskodni. Az államépitészeti hiva
talnak, amely a hid javítási munkála
tait kiadta, lett volna kötelessége ki
kötni a vállalkozóval megfelelő kísértő 
átjáróról való gondoskodást, mert <emmi 
körülmények között nem tarthatjuk 
helyes eljárásnak, hogy a hónapokon 
át a szabadforgalomtól elzárt hid mel
lett működő komp magas díjtételek 
mellett tartsa fenn az összeköttetést egy 
ilyen forgalmas útvonalon.

Tisztelettel: EGY AUTÓS.

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

( — ) A csehszlovák korona mától 
kezdve többet ér a Kohn <St Kovács se
lyem és szövetáruházában. Előnyös vé
tel folytán 10.000 méter maradékot 
adunk el a devalváció előtti olcsó ára
kon. Imprimék, angol selymek, tafettok 
weekend és strandkelmék, női és férfi 
szövetek hihetetlen olcsón. Győződjön 
meg vételkényszer nélkül.

Ahogyan én látom  ...
a lévai hetipiacok jelentősége és 
forgalma évről cv;e csökken. Az 
idegenforgalom természetesen cm 
nek arányában szintén, amit megr 
érez a város minden önálló ke* 

resettel rendelkező lakója. A  ga
bonakereskedők újabban azt a 
rendszert vezették be, hogy meg* 

határozott napokon közvetlenül a 
községekben veszik át a gabonát 
a termelőktől es igy elmarad a 
lévai hetipiacokra valamikor anyi* 

ra jellemző szekerek hada. A 
nagykereskedők közvetlenül saját 
teherautójukon szállitiák a kot* 

nyékteli kiskereskedőknek az árut 
és igy azoknak sem kell többe 
bevásárlások eszközlése végett 
Lévára bejönni. A monopóliumon 
kívül tehát a gazdasági élet fej* 

Jödése is odairányul, hogy vű/o*  
sunk látogatottsága évről évre 
csökken. Itt ugylátszik nincsen 
semmi segítség. De nem egészen 
van igy! Városunk idegen forgat* 
mát más úton*módon kell felien* 

diteni. Léva megfelelő centrum 
gyűlések, tanfolyamok, kongreszu* 
sok és általában nagyobb törne* 

geket felölelő összejövetelek meg* 

rendezésére és itt a város vezc* 

tőségére vár nagy feladat. A \á» 
ros lakossága joggal követelheti 
az illetékesektől, hogy a változott 
helyzetben változtatott eszközök• 
kel igyekezzenek a lakosok cxis• 
tenciáját, boldogulását elősegíteni.

O KU LÁR.

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

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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Őszi újdonságok
már raktáron

divatárúházában.

Szövet, selyem és bársony 
a legnagyobb választékban

Az országút vándorai.
É r d ek es  ven d ég e i voltak az cU  

múlt napokban városunknak. Le*  
derer K ároly budapesti születésű  
brünni ille tőségű  3 8  e v e s  állásnél
küli m agántisztv iselő  fe leségével vi* 
lágkörüli útra indult gya logosan . 
Ú tjukban az elm últ hét folyam án  
érkeztek L évára, h ogy néhány na* 
pos itt tartózkodás után R im aszom *  
baton át K assára, majd onnét R u*  
sz inszkón  v ég ig  R om ániába mén* 
jenek. Útjuk végcélja  T ok io , ahova  
az 1 940*b en  m egtartandó olimpi* 
ászra T örökországon, Indián, K ínán  
át akarnak jutni.

L cdcivrnek  nem  ez az e lső  ilyen  
vállalkozása, 1 9 2 0 — 2 7  között b e 
járta E urópát, K isázsiát, K ö zé p - és  
Északafrikát, valam int A m erikát. 
H ét é v es  utazása alatt rengeteg ér* 
tekét gyűjtött ö ssze , fő leg  a külön*  
böző v idékek  állatvilágából, amc* 
lyeket a budapesti m úzeum nak és 
állatkertnek juttatott. U tazásai alatt 
elsajátította a ném et, angol, francia 

nyelveket.

U jabbi útja alatt az e g y e s  váro
sok történelmi nevezetességeit és  
em lékeit gyűjti hatalm as albumjá* 
bán, am elyn ek  több kg*os első  ré* 
sze már m egtelt. C seh szlovák iáb ól 
eddig bejárta B öh m ew ald *t É gcr-

landig, É szak*D élm orvaországot a 
fen séges Thaja v idékkel, ahonnét 
a kialakulóban levő S tu scc  uj ten* 
gerképződésről szebbnél szebb ké* 
pékét gyűjtött. Szlovcn szk ón  eddig  
a nyugati városokat kereste fel, 
P o zso n y , M alacka. Som orja, K o*  
márom, É rsekújvár voltak a na* 
g yob b  állom ásai, ahol mindenütt 
szebbnél szebb  fényképfelvételek * 
kel gazdagította albumát.

L éván  elsősorban a városházát 
keresték fel, ahol a legnagyobb elő*  
zék en ységgcl é s  sz ívélyességgel fo* 
gadták A z  albumban L éva  város 
bevezető  lapját a város cím erével a 
kiváló iparm űvésznőnk T a b y  Ica 
készítette el. L éva város több lapot 
foglalt el az album ban, ahová a 
város n evezetességeinek , a m uze*  
um nak és könyvtárnak, valam int 
egyéb  em lékeknek a fényképei k e
rültek. Lcdcrer m eghatva azon ma* 
gyáros vendégszeretettől, am ellyel 
L éván fogadták, m egígérte, hogy  
az album ot, am int betelik, a vá* 
rosnak ajándékozza és ide azt visz*  
szaszármaztatja.

H a  ígéretét beváltja, városunk  
m úzeum a egy igen szép és nagyon  
értékes gyűjtem énnyel szaporodik.

s z e re z z e  be m ég a z  őszi s zezo n  előtt, mert 
a z  á lla m v a s u ta k  és a s zén b án y ák  értesítése  
s ze rin t ő s s ze l v ag o n h ién y  m iatt a pontos  
szá llítá s  nem  biztosítható . M eg ren de léseket 

n ag yb an  és k ics inyben:

Ecksteín Ferenc

A  magyar festőművészet mai iránya.
Beszélgetés Bernáth Aurél ki
váló magyar festőművésszel.

Pöstycn, augusztus 22. Bcrnáth Aurél a mai festőgencrició cgyiW 
kiváló reprezentánsa, aki a; idén isméi Pőstyínben félti a nyarat cs 
akinek müveiből szeptember havaban IV.-'Onybjn kiállítást rendeznek, 
a mai magyar festőművészeiről munkatársunknak érdekesén n> ilatko/ofl.

Első kérdésünk:
Milyen irányt képvisel a mai 
magyar festőművészet, és mi 
ezen irányok lényege.

A  festészet ma már nem éh a háború 
cs háborít utáni idők nagv sfiluskcresé* 
sénck idejét. Azok az idők elmúlták, mi* 
kor szinte évente divatos lett valami jel* 
szó. Csendesebb idők jöttek és ba ez 
kifelé tanácstalanságnak is hat, a festő* 
széfben a megerősödés cs a tisztultabb 
láthatár jele. Szinte úgy érzem, hogy he* 
lyénvalóbb lenne, ha On azt kérdezne 
tőlem „kik a kedvenc festői ?“ Ideális 
állapot akkor lesz a festészetben, ha ál* 
faliban nem az „ irány “ után érdeklőd* 
nck, hanem a „kvalitás" után.

Ezzel nem annyit akarok mondani, 
hogy a festészetnek elmúltak az igazé* 
dásí gondjai. Ezek mindig voltak cs min* 
dig lesznek, de alig lehettek ilyen zajo* 
sak, mint az elmúlt évtizedekben.

Stilusváltozások máskor is harcot jc* 
lentettek, de sohasem voltak azok ily kés* 
hegyremenők. A  közelmúltban két olyan 
probléma vetődött fel, ami a művészet* 
történetben eddig még nem fordult elő. 
Az elsőt az absztrakt művészetek (futu- 
rizmus, kubizmus stb.) jelentettek, és 
abban állt, hogy festészete még cgyál* 
talán az, ahol a látható világ ábrázolása

oly mértékben s/orul háttérbe, vagy ki is 
kapcsolódik, mint ezekben az irányokban 
történt. A második problémát a gazda* 
s.igi elet átalakulása hozza magával, he* 
Ívesebben a szocializmus, illetve a kom* 
munizmus elméletnek a művészetre ki* 
ható idco!ógiai*tartalmi vonatkozásai.

Az absztrakt művészetek kerüli vita 
— mondja Bernáth Aurél — az utóbbi 
időben lényegesen alábbhagyott, miután 
egyre kevesebb festő követi az irányokat. 
Az a probléma azonban, amit a szocia
lizmus adott fel, még változatlanul to* 
vább tart. (Oroszországban).

Irányokról, — oly értelemben, mint az 
absztrakt művészetek idején, ma már ke* 
vésbé beszélhetünk. Ma már mintha nem 
néznék a festészetet olyan kincs skaKi* 
lyázó vággyal, mint az utóbbi évtizedek* 
ben, amikor először minden festőt a ho- 
vatarfozandóságára vizsgáltak. Sőt elhi* 
dóm képzelni, hogy csodálkozni fogunk 
egyszer azon, hogy mily kicsik azok a 
különbségek, melyek az u. n. „irányok" 
között fennáltak.

Nagv általánosságban azt mondhatom, 
hogy dacára a közelmúlt szinte átlátha* 
tntlan zűrzavarának az az óhajtva kere
sett ,,stilus“ mégis csak kialakult vala* 
hogy, cs a festészet megalkotta közben a 
maga nagy müvét.

(Folyt, köv.)

Egy uszodai mozaik.
Nem félünk a trénertől a trénertől a 

trénertől . . .  La la la la laaaaaa . . . 
énekli egy vidám társaság az uszoda ce
mentjén, amikor feltűnik az úszó tré
ner “kőzismett" alakja.

Építőtelkek
A z  U J M A J O R  es  
a D O H Á N Y B E *  
V Á L T Ó  mellett 
fekvő
S C H O E L L E  R  
és T ársa cég  tulaj* 
donát képező terűié*
t e n E L A D Ó K
F elvilágosítást ad :

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

mar lekerült az ing.
Mikiiül . . Te tíz hosszt úszol, Csik 

ötszázzal kezdi . . .
Feriii . . . Lacii! . . . Sanyii! . . . . 

Ti hogy úsztok ? . . . ügy az Ősapáink, 
na meg a Bitískey úszott h á to n ! Kiefer

így úszik . . . (mutatja, de rosszul, jó 
hát a trénernek is szabad tévedni.)

Samuuú . . . hogy dugod a fejed a 
vízbe? víziszonyod van.

Hlvííííra . . . kérem szíveskedjen job
ban alámerülni . . . így a nagymamánk 
úszott . . . .

Mindenki nevet, de sajnos nem a 
v icceken.............

Az oktatás “fenomenális."
A Feri, Sanyi meg a Laci okvetlen 

jobbak lesznek mint a többszörös ma
gyar bajnok Bitskey, mert ők Kiefer stí
lusban vannak “tanítva.M — Mikiről 
nem is beszélve, aki a hossz úszások 
tekintetében már ma Csik nyomdoka
in halad . . . .

A tréning befejeződött . . .  az úszók 
összeülnek és vidáman rágyújtanak a 
kedvenc dalukra, hogy

Tréner úr, maga de JŐ pofa 
Tréner úr, maga nem tanít soha 
Tréner űr, maga csak kiabál 
Mint egy őserdei nagy orangután 

Ha Ha Ha
Hölgyeim és Uraim, jöjjenek ki az uszo
dába egy vidám délutánra.
Jó mulatást kiván

(—ász.)

__HÍREK—
— Aranylakodalom . Pick Ede cs 

neje folyó hó 18-án szerdán ünnepeltek 
50 eves házassági évfordulóját.

— Gyászhir. M. U. C. Borcsányi 
Béla a prágai német egyetem orvostan* 
hallgatója 26 éves korában váratlanul cl* 
hunyt. Holttestét 21*én d. u. 5 órakor 
nagy részvét melleit helyeztek örök nyu* 
galenira.

— Változás a járási hivatalban. A
lévai járási hivatal rendőri büntető ősz*

tályának vezetőjét Dr. Sikef Vilmost fő* 
lettes hatósága a Selmecbányái járási hi* 
vatalhoz helyezte át szeptember l*tol. 
Helyére Dr. Ursiny jön a lévai járási 
hivatalhoz.

— Nagy zivatar Léva felett. Az el
múlt hét folyamán egész Szlovcnszkón 
nagy zivatarok voltak. Ez a zivatar vo
nulás Léván 14-15-én érte el tetőpont
ját. A villám Léván több helyen leütött 
azonban jelentékenyebb kárt sehol sem 
okozott. A közelben levő Tőre község
ben az ottani bérlő hatalmas szalma
kazlát a villám felgyújtotta.
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— Gyászhir. Wcisz Hcrmann 32 
éves koriban augusztus 20*in elhunyt. 
Holttestét nagy részvét mellett aug. 22*cn 
helvczték örök nyugalomra. — Ifj E li' 
scher József 24 éves korában augusztus 
22*én rövid szenvedés után elhunyt. 
Holttestét aug. 24*én d. u helyezték 
örök nyugalomra.

— Dr. FeierahenJ Léván. Dr. Feier* 
abend a gabonamonopolium társaság el* 
nöke f. hó 18*in átutazás közben néhány 
órát Léván töltött. Julius elején szó volt 
arról, hogy Dr. Feierabend a lévai ga* 
bonapiac tanulmányozásira és az itteni 
bizományosokkal való értekezésre meg* 
Látogatja a várost, ez azonban a közbe* 
jött akadályok miatt annak idején elma* 
radt. Tudomásunk szerint Feierabend 
múlt heh átutazása alkalmával Ígéretet 
tett arra, hogy rövidesen hivatalosan is 
meglátogatja Lévát.

— A város csinosításának clcreha* 
ladisa terén örömmel állapítjuk meg, hogy 
a városi villamos telep kitűnő érzékkel a 
Köztársaság téren újabb 5 kandelábert 
állít fel. A kandeláberek elkészítése után 
a fő tér bizonyára kellő megvilágítást 
nyer

— Előbb lesz a szeptemberi vásár. 
Léva város vásárjegyzékében a szeptem* 
béri vásárok szeptember 6 ára ill. 8*ára 
vannak jelezve. Tekintettel arra, hogy 
erre az időre esnek a zsidó újévi ünne* 
pék a város elöljárósága megkereste az 
országos hivatalt, hogy a rendkívüli hely
zetre való tekintettel engedélyezze a szép* 
temberi vásárnak és pedig a n irhává* 
sárnak augusztus 30*án, a kirakodó vá* 
sárnak pedig szeptember l*én való meg* 
tartását. Az országos hivatal engedélye 
alapján tehát a lévai szeptemberi vásárok 
1 héttel előbb azaz augusztus 30*án, ill. 
szeptember 1-én lesznek megtartva.

— A városi magyar közkönyvtár 
értesíti tagjait illetőleg az olvasó közön- 
séget, hogy szeptember 3*án pénteken d. 
u. 4 órakor a könyvkölcsönzést ismét 
megkezdi.

— Martosi lelkésznek választották 
meg a garamszentgyörgyi ref. papot.
A garamszentgyörgyi ref. egyház lelké
szét Vecsey Viktort, a lévai születésű 
Frecska Aranka férjét, szülőfaluja Mar
tos nagy szótöbbséggel f. hó 19-én lel
készévé választotta. Az újonnan megvá
lasztott lelkész állását rővidesan elfog
lalja.

— Államvizsgát tett könyvtáros el* 
vállalja egyesületi vagy magánkönyvtá* 
rak szakszerű rendezését, ellenőrzését, 
kezelését. Cim * kiadóhivatalban.

— Halálos szerencsétlenség Lontön. 
A 14 éves Jancuska Károly lontói pász
torgyerek pénteken délután, mikor a 
csordát hazahajtotta, bement a daráló
házba kukoricát darálni. Darálás köz
ben a transzmisszió a fiút elkapta és 
úgy vágta oda a falhoz, hogy halálos 
sérüléssel terült el a földön. Még a 
kórházba szállítás közben meghalt.

— Tűz Podluzsányban. Az elmúlt 
hét folyamin a szomszédos Podluzsány 
községben nagy tűz pusztított. Ejfél táj* 
bán az egyik gazda szalmakazla kigyul# 
ladt, a tűz gyorsan terjedt át a szomszé
dos pajtira és kazlakra. Alig 10 perccel 
a tűz fellingolisa útin a lévai tűzoltóság 
motoros fecskendőjével a helyszínen fér* 
meti és teljes erejével fogott hozzá a tűz 
lokalizálásához. A  tűz ekkorára már egy 
pajtára és 16 kazalra terjedi ki, amelve* 
kel megmenteni nem lehetett és a tűz# 
ollósig minden igyekezettel arra töreke* 
deli, hogy a lángok továbbterjedését meg* 
akadályozza. Ez a sokat emlegetett chg* 
got lévai tűzoltóknak sikerült is és Pod* 
luzsiny község képviselőtestülete jegyző# 
könyvi köszönettel és elismeréssel is ki* 
fejezte háláját derék tűzoltóinknak. A  kár 
biztosítás révén nagyrészt megtérül.

— A hetven éves angyalgyáitó.
Szerdán délelőtt a lévai kórházba szá- 
litották Tóth Lenke garamlőki hajadot 
aki erősen vérzett" Másnap ahogy álla
pota kissé javult, elmondta, hogy az 
erős vérzés azért van, mert a 70 éves 
Nagy Eszrer 20 koronáért tiltott műté
tet végzett rajta. E vallomás után a 
a csendőrök Ngy Esztert letartóztatták 
és a lévai járásbíróság fogházába, májd 
pedig komáromi államügyészségre szá
llították.

— A csintalanság következménye.
A pajkos gyerekek, különösen a falu
siak nagy előszeretettel kapaszkognak 
fel a mozgó szekerekre. A nyolcéves 
kisgyarmati Maszlag István is azt tette 
azonban oly szerencsétlenül hogy a ke
rekek alá került és a jobb lábát eltörte 
A lévai kórházban ápolják.

— V íz helyett lugkövet ivott. Az 
alsópéli Tóth János munkás felesége 
hétfőn ebédet vitt a Zselizen dolgozó fér
jének. Egy éves Valéria nenvű kislányát 
távolléte alatt a szomszédok gondjaira 
bízta. Itt a kislány hogy szomjúságát 
oltsa vizet akart inni és a konyhában 
az egyik pádon talált bögrének a tar
talmát kiitta. A bögrében azonban lug- 
kö volt A leányka súlyos égési sebeket 
szenvedett.

— Szerencsétlenség a kőbányában
Hétfőn délelőtt a siklósi kőbányában 
súlyos szerencsétlenség történt. Illés 
Gyula 24 éves lévai munkás jobb ke- 
zefejére egy hatalmas kő ráesett és azt 
szétzúzta

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

csúzos loboknál 'l?
C « 1 Z

jód-brőm gyógyfürdő.
olcső pausál árak az őszkőltségek- 

kel:
az elő és utóidényben

14 napra Ke 760'— 
21 * „1100*—

Otthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jőd-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
k ü ld :

Fürdőigazgatóság Ciz-kűpe- 
le Slovenszko.

_SPO RT_
Körmöcbányái SC - LTE

6:1 (3:1)
Folyó hó 15-én az LTE csapata Kör

möcbányán játszott a kővetkező feláll
ításban : Jancso, Várady, Matulányi, Do
hány, Veres, Kuzsel Vizi, Tóth, Hen- 
getner, Horváth 1 és III, Víg. Az LTE 
igen rossz formát mutatott és az egyet
len gólt Horváth III lőtte. Körmöcbá
nya megérdemelt győzelmet aratott. Az 
LTE-ből Kuzsel, Vizi és Horváth III 
játszották ki formájukat a többiek nem 
mutattak semmit.

Bajnoki mérkőzés

LTE • zselizl SC  
5:3 (2:2)

Az LTE Jancsó, Matulányi, Dohány, 
Veres, Kuzsel, Ocsiak, Horváth U, Hen- 
getner, Vizi, Horváth III, Juhász feláll
ításban, tehát teljesen reorganizált fiatal 
játékosaival összeállított csapattal vett 
részt az első bajnoki mérkőzésen. A fi
atal fiúk lelkesedésükkel pótolták a hi
ányzó tudásukat és ez a lelkesedés meg
hozta az LTE-nek az első győzelmet.

Apró hirdetések

A vezetést Zseliz szerzi meg, amelyet 
Horváth beadásából Vizi egyenlít ki. 
Majd az LTE Kuzsel szabadrúgásából 
ragadja magához a vezetést, amelyet né
hány perccel később zseliz egyenlít és 
ezzel a félidő eredményét beállítja.

A második félidőben Zseliz jut a ve
zetéshez, Veres öngóljával, amelyet Hor
váth III egyenlít ki. A bíró 11-est Ítélt 
az LTE javára, de Vizi <a labdát a ka
pu főié lövi. Rövid mezőnyjáték után 
az LTE kerül fölénybe és Horváth III 
két góljával a győzelmet meg is szerzi.

Az LTE-nél Jancsó nagyon bizonyta
lanul védett és nagyobb önbizalomra 
van szüksége, hogy az első csapatban 
megfeleljen. Dohány sérülten játszott, 
Matulányi megfelelt, Veres a half poszt
ján is kielégítően játszott. Kuzsel volt a 
csapat és egyben a mezőny legjobb em
bere. A fiatal fiúkból ősszeállitost csa
társor Vízivel centerben eredményesen 
és jól játszott. Glőckner bíró jól bírás
kodott.

$K Levice - SK Nővé Bana
4-1 (1-1)

Vasárnap 29-én a komáromi egyetér
tés játszik léván elsőosztályű bajnoki 
mérkőzést, ha az LTE csapata kijjátsza 
vasárnapi formáját, akkor ismét győzni 
fog.______________________

Cis. jed. E. 3848/36/3 
9

V féah  d ra ieb n éh o  oznamu.
Súd v exekucnej veci vymhajuceho 

veritefa Slovenskej banky ué. spol. fii. 
v Leviciach proti dlzníkovi Pavelovi 
Stevkovi obyv. v Leviciach nariadil exe- 
kúciu o vymozenie pohladávky 7000 
Ke sedemtisíc istiny a jej prísluSnosti 
na nehnutelnosf, ktorá je na üzemi le- 
vického okresného súdu obsazená v 
póz. kn. katastrálného űzemia Levice, 
v hárku í. 1048 pod A I rád. cis. 1. 
m. éis. 550/a dóm  éis. 493 s dvorom 
na mene Pavela Stevku pod B 24 v 
celosti pisáná a v odhadnej cene 4780
Ke

Drazba bude o 9. hodine 8 no- 
vembra 1937 v űradnej miestnosti ok
resného súdu v leviciach, Hurbanová
ul. e. 9. v pozemkovej knihe e. dv. 
4-5. Do drazby danű nehnutelnosf ne- 
hnutelnosf nemozno odpredaf niie dvoch 
tretín odhadnej ceny. Tí ktorí chcű

drazif, povinny sű slozif ako vadium 
10 Procent odhadnej ceny v hotovosti 
alebo v cennych papieroch, ku kaucii 
spösobilych podla kurzu, urceného v 
§ 42 zák. cl. LX z roku 1881, a to 0* 
sobe vyslanej sűdom, alebo tejto odov- 
zdaf poistenku o predbeznom ulození 
vadia do sűdného depozitu. Taktie: sú 
povinrií drazebné podmienky podpísaí. 
§§ 147, 150, 170 zák. cl. LX 2 roku 
1881, § 21 zák. cl LX z roku 1908.)

Ten, kto za nehnutelnosí viacej slú- 
bil ako odhadnű cenu, ak nikto viacej 
neshibuje, povinny je podla procenta 
odhadnej ceny urcené vadium po vy§- 
ku práve takého procenta ním srúbe- 
nej ceny hnecf doplniti 
O kresny sűd v Leviciach odd. IV. 

dna 17. aug. 1937.

Születés házasság, halál:
Születés: Bányik József, Vass Terézia 

leány Mária Terézia, Horváth József, 
Blazsko Ilona, leány Ilona, Bohák 
János, Molnár Rozália, fiú Ernő, Nagy 
Lajos, Fekete Mária, leány Hona, Tón- 
haiser János, Hromádka Rozália ik
rek leány Emília, fiú Gyula, Lecky 
József, Solmosi Julianna, leány Julian
na, Weinberger László, Spitzer Lívia, 
leány Magdolna Gizella, Janco Juli
anna fiú Károly, Hajdú Julianna, le
ány Mária, Sádovicky János, Bernát 
Erzsébet, fiú Rezső, Krausz Nándor, 
Berényi Erzsébet, fiú István. 

H ázasság : Misűth Vilmos, Chodelka 
Józsa r. kát., Lovas János, Vomácka 
Emília r. kát.

H a lá l : Janku János 45 éves, Szened 
László 76 éves, Jancsuska Károly 14 
éves, Kán Jolán 34 éves, Borcsányi 
Béla 26 éves, Weisz Hermán 32 év
es.

„LÉVAI Ú JSÁ G " gazdasági kulturális . krifi* 
kai hclilap, megjelenik minden szerdán. — K'szcr* 
kesztő.- Dr. STR A SSER  ELEMÉR -  Melói 
szerkesztő és kiadó. A K Ü C S ERNŐ dipi agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3* 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zseliz — Előfizetési dij: egészévre 48’ -, felévre 
24’—, negyedévre 12'— Ké, egyes szám ára l'hi 
Három példány megtartása előfizetésnek ám'1 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatek J 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok 1 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nőm őr* 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  postául>61 
használatát a brarislavai posta- és távírda  ̂n-gato* 
ság lévai feladóhelycl 109.97b. V —1934 szi® 
alatt engedélyezte.
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