


Megszavazták a város 
1938 évi költségvetését.

Multhcti számunkban kiöntöttük, hog\ 
szcpt 2T*én hétfőn d. u. 5 órára voJt 
Összehiva a város 1938 cvj kolfségvetc* 
•ének tárgyalására *. közgsüiés, amelyet 
az állam polgárság cs illetőségi ügyek és 
a város részleges csatornázásának má* 
sodik részletének munkakiadása letárgya* 
lása után a képviselőtestületi tagok ér* 
deklodésének hiánya miatt a városbíró 
kénytelen volt szerdára elnapolni.

Szerdán d. u. csak nagy nehezen 
gyűllek össze a képviselők határozatképes 
számban. Az iskolai költségvetések le* 
tárgyalása után Verő főszámvevő terjesz* 
tette be igen részletes és terjedelmes in* 
dokiás sál a város 1938 évi költségveté* 
sét. Mielőtt a költségvetés általános és 
részletes vitájára került volna a sor a 
képviselő tesrület baloldali tagjainak ke* 
relmére a városbíró a gyűlést 5 percre 
felfüggesztette.

Felszólalások.
Az általános és részletes vita során 

szónoknak Boros Béla h. városbíró e- 
melkedett fel, aki régi szokásaihoz híven 
általános bizalmat és főleg köszönetét 
szavazott a város vezetőségének (szóval 
magának is — szerk.) azért a fáradha* 
tatlan munkáért és tevékenységért, amely* 
lyel ezt a költségvetést sikerült úgy Össze* 
állítani, hogy márcsak 3T6.580 Ke hiányt 
mutat. Előbb polémiát kezd a Lévai 
Újságnak a költségvetéssel kapcsolatban 
megjelent cikkével, majd sorra elmondja, 
hogy mi mindenre van szükség Léván; 
ami már fel van véve a költségvetésben és 
felsorolja mindazt, amire még szükség 
lenne azonkívül, ami közóhaj, de amely* 
nek a megvalósításáról egyelőre szó 
sincs.

Klein Ármin kevesli a 250.000 K-t 
egy modern uszoda építésére, örömmel 
veszi tudomásul, hogy a villany telep

Gondolatok
T. G. MASARYK műveiben.

Igazság és szeretet nélkül nem értheti 
meg társát az ember.

Az élő éltető vizfoirást csak az ta
lálja meg, aki fiatalságában nem vesz
tette el érzékét a tisztaság iránt.

9

Sosem aggódtam ammiatt, hogy nem 
lesz betevő falatom. Hittem, hogy ha 
az ember becsületes célokat szolgál, 
nem maradhat támogatás nélkül.

Senki sem tartozik oly nagy felelő- 
•fgsel. mint a tanító és az író.

9

Nemcsak házaló koldus van, hanem 
erkölcsi koldulás is. Én mindig azt 
akartam, hogy mindenki ura legyen 
ön magának. Ez magában foglalja a 
szabdságot és önfegyelmet.

Újságírónak* lenni annyit jelent, mint
megfigyelni és ismerni a kortársakat.

•

Szeretek a természetben lenni, de ha 
benne vagyok az emberekre kell gon
dolnom.

•

A vallás már ma és a jövőben is e- 
gyénibb lesz, Inkább fog megfelelni az 
emberek személyes lelki szükségletének. 
Nincs szükségünk lelki felületességre, 
hanem eleven hitre mindabban, ami 
nagyabban, emelkedettségben, örökké- 
valóságban fölöttünk áll.

munkája aktív és javasolja, hegy éppen 
azért a villanyáram árát kb. 10°/o*al 
3*50 röl 3‘2 0 ra  redukálják. Mert a/ 
eddigi ára túl magas cs különösen su* 
lvos olyanoknak, akik meg kereseti adót 
is fizetnek, mert hisz ezek fizetik a pót
adó legnagyobb részét is cs így a város 
duplán adóztatja meg. Az autóforgalom 
mielőbbi szabályozására okvetlenül szűk* 
ség van inért azok a kaotikus állapotok, 
amelyek ezen a téren uralkodnak tovább 
nem tűrhetek. Kéri a legerélyesebb rend* 
szabályok bevezetését cs feltétlenül leg* 
alább két közlekedési rendőr felállítását.

Dr. Físcher. Az egész képviselő tes* 
tület jelenlévő tagjai feszült érdeklődés* 
sel és a legmélyebb csendben várták Dr. 
Fischer felszólalását, aki mindenkor tel* 
jcs objektivitással egyenes őszinteséggel 
nyílt bátorsággal mert kritikát mondani a 
városi vezetőség munkájáról. Bár váró* 
sunk — mondotta Fischer dr. — szem* 
mcl láthatóan fejlődik, mégis gazdasági* 
lag, iparilag, kereskedelmileg visszaesik. 
Nem vagyunk ugylátszik eléggé ötletesek 
hogy valami újat tudjunk hozni sem a 
város, nem a lakosság. Ezen a téren 
sokat jelenthet a sport, -de aki nyitott 
szemmel néz annak okvetlenül be kell 
látni, hogy Léva sohasem fejlődhet sport* 
központá. E téren csak akkor várható 
javulás, ha ennek az ügynek állandó re* 
fcrcnse és állandó bizottsága lesz, aki 
ezzel foglalkozik és törődik. — Bár 
mennyire sajnálatos, de ki kell térnem 
olyan körülményekre, amelyek a legna* 
gyobb megrökönyödésre adnak okot. így 
pl. amikor egy bizottság Prágában járt 
az igazságügyi minisztérium referense a 
leghatározottabban megígérte, hogy a bi* 
rósági épületnek az alapját legkésőbb ez 
év októberében megkezdik. És mit látunk 
néhány téglát állítottak oda, ezzel minden

Az önállóság, az önjogűság éppen 
azt jelenti, hogy ne kérjünk mástól 
olyat, amit magunk megtehetünk és
magunknak meg is kell tennünk.

♦

Rendes ember nem kürtöli világgá, 
hogy szereti a szüleit, a feleségét, a 
gyermekeit. Ha szereted a hazádat, úgy 
airól nem kell folyton beszélni, hanem 
hanem végezz valami rendes nyugodt 
munkát.

»

Ha nem kiáltom ki magam hazafinak, 
másokról sem fogom rögtön azt ordí
tozni, hogy hazaáruló.
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Nagy jelszavakkal mámorossá lehet 
ugyan tenni az embereket, de nem le
het őket komoly munkára tanítani. 
Megszabadultunk despota urainktól, 
most meg kell szabadulnunk hangzatos
és despota jelszavainktól.

*

A teljes egyenlőségben nem hiszek. 
Sem a csillagokban, sem az emberek 
közt nincs egyenlőség.

9

Aki olvasni tud, megtalál engem 
munkáimban a sorok között.

Nem szabad az érdeklődésünket el- 
veszíieni. Az érdeklődés maga az élet. 
Érdeklődés és szeretet nélkül nincs 
élet.

9

Mindig megfigyeltem magamat, vájjon 
öregszem-e. Ellenőrzőm Szellemi képes
ségeimet, ha azt látnám, hogy valamely 
fontos képességemet elvesztettem, azon
nal helyet adnék fiatalabbaknak.

rendben van, a bíróság továbbra is négy 
helyen van elhelyezve. Ugyan így van a 
postával, dacára annak, hogy a város 
súlyos anyagi áldozatokat hozott a meg* 
felelő telek megszerzésével kapcsolatban. 
Ott van a sorompó kérdés, évek óta 
napirenden van, meg is Ígérték az elren
dezését, ténylegesen méréseket is eszkö* 
zöltek, de ezentúl nem történt semmi. 
Kénytelen vagyok szemrehányást tenni a 
város vezetőségének is, mert hiszen kép
viselőtestületi határozattal egy bizottság 
lett kiküldve hónapokkal ezelőtt Bratisla- 
vába a vasutigazgatósághoz és ez a bi
zottság még a mai napig sem indult cl. 
A  mulasztás a város vezetőségét terheli 
éppen úgy mint a köztisztasági szabály* 
rendelettel kapcsolatban, amelyről már 
hónapokkal ezelőtt bizottságokban elvivi* 
Iák folytak, de azóta félretették és min* 
denki hallgatt róla. Szó volt arról is a 
tavasz folyamán, hogy a szűk Stúr uccán 
a közlekedést szabályozzák és egy köz* 
igazgatási szakember helyszíni vélcmé* 
nyét kérik ki erre vonatkozólag, azonban 
mindez ideig nem történt semmi. A  vá*

Azt hiszem, hogy a mi alkotmányunk 
jó, de mindig szem előtt tartottam, 
hogy a betűket élettel töltsük meg.

Csak egy költséges passzióm van : a 
könyvek, de majdan ezek is a köznek 
tulajdonába mennek át.

A jó program minden esetre sokat 
jelent, de emellett szükség van olyan 
becsületes, bátor és bölcs férfiakra, 
akikben felelősségérzet van. Az embert 
mindig többre tartom a legszebb jelsza
vaknál.

9

Sohasem foglaltam állást a kritika 
ellen, hiszen jó magam is a leggyakrab
ban mint kritikns léptem fel, de csak 
a tanácsadó, nyugodt hangú és kon
struktív kritikát szeretem.

Minden győzedelmes forradalom a 
felszínre hoz egy csomó parvenüt, lár- 
mazót és álprófétát. Nálunk is vannak 
ilyenek. Tetteik árulják el őket és vé
gezetül is mindenki tisztában lesz ve
lük.

Az uj Európa a világháború nagy 
temetőjén felépített laboratórium és a 
laboratórium mindig és mindenki szá
mára munkát jelent.

9

Határozottan pacifista vagyok, de 
szeretem a hadsereget. Ha nem is lenne 
többé háború, minden egész ember két 
alapvető tulajdonsága : a fegyelem és a 
bátorság — akkor sem lenne fölös
leges.

rosok fejlődésében a legerősebb zavart 
és a legtöbb bajt az autonómiának az 
elvesztése okozta. A  napilapok írják, hogy 
most mozgalom indult n.eg, amelynek 
célja a jubileumi évben kérni mint nem* 
zeti ajándékot a városok autonómiájának 
visszaadását. Kívánja, hogy Léva városa 
csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz. 
Majd több költségvetési tételre kér föl- 
világnsítást a főszámvevőtől, (: ezen a 
téren is az egész képviselőtestületből 
Fischer dr. volt az egyetlen :) Fischer 
dr. nem bizalomból, de mint monda 
»megértésből* szavazta meg a költségve* 
test.

(Folyt, a 3. oldalon)

Ahogyan én látom ...
a Kákákban ismét beállott a ha* 
diáilapot. Amint a magyar köz* 
mondás mondja: Adtál uram jár* 
dát, de nincs köszönet benne! A 
legutóbbi esőzések folytán a félig 
elkészített alapépítmények gyen* 
gének bizonyultak, az oldalfalak 
beomlottak és úgylátszik most már 
tavaszig igy is marad mindt n. A 
város vezetősége gondoskodik ar* 
róI, hogy megfelelő anyagot szál* 
litson a helyi lapoknak és a vá
lasztások előtt gondoskodik ön* 
maga ellen propagandáról. Mert 
a Kákát elözönlő szőlötulajdone* 
sok most a szüretkor, majd pe* 
dig utána is jóhangulatban térve 
haza meg*megemlegetik a ,,jár* 
dár“ ! Boros hangulatban az em* 
bor biztos talajt akar érezni a 
lába alatt, ez pedig a Kákában 
nincsen meg, noha a szőlőtulaj* 
donosok már tavasszal hozzája* 
rultak a járda elkészítéséhez A 
Káka forgalmas sétánya kiilöno* 
sen ősszel örvend nagy látoga* 
tottságnak és ezt az időt válasz.* 
tolták ki arra, hogy a járdafekte* 
test elintézzék, ill. hogy a mun* 
kákát félig elkészítve abbahagy* 
iák. Még szerencse, hogy a Ká* 
kákban nem járnak idegenek, mert 
oda valóban csak lévai embe* 
rek járnak és ezeknek minden jc. 
Fő hogy az idegen a Főuccán 
sétálva elbámészkodjék, mii} 
nagyot változott a város! Hogy 
a melléluccákbati mi történik, az 
természetesen nem fontos . . •

O K U LÁ R -



LÉVAI UJSÁQ

Őszi újdonságok
már raktáron

divatárúházában.

Szövet, selyem és bársony 
a legnagyobb választékban

A  köifscgvetés vitájához amely 1/4 6 
órától csaknem este 10'ig tartott még 
többen hozzászóltak : így Wcisz Jakab, 
Bartys Vladamír, Nagy Gyula, Kovács 
János, Csernicsek Fcrcncz, Tóh József 
Prachár István, Szokol Béla, akik mind' 
annyian erősen kritizálták a város vcze* 
tőségének múltba folytatott munkáját és 
igen sok életrevaló javaslatot terjesztettek 
elő a jövőre. Hogy ezeknek a javaslatok' 
nak mi lesz a sorsuk, azt nem lehet 
tudni. Egyelőre a tanácshoz utalták őket. 
Talán egy'kettőt felhasználnak belőlük, 
de a múlton okulva bátran mondhatjuk, 
hogy a legnagyobb része ad akta kerül.

Antal városbíró válaszol 
az elhangzott felszólalásokra és minden 
egyes kérdésben a tőle megszokott szó' 
noki képességgel világosította fel a kép'

az ucca egyik oldalról a másik oldalra. 
Amikor az autósok és általában az ide' 
genek messze elkerülték a várost. Ter
mészetes, hogy mindenki, aki ezeket az 
állapotokat látta, most nem ismer rá Lé' 
vára Lévára. De mi lévaiak, akik nem* 
csak láttuk, de végig is s,er.\edlük a 
hadiállapoíhoz hasonló borzalmakat, mi 
akik tudjuk mennyi mindent mulasztott 
el megvalósítani a város vezetősége, 
nem felejtettünk! Ha nem is örökíti eni' 
léktábla, de a váios lakossága nehezen 
fogja elfeledni, hogy 1936 évben emel
ték 350 o'os rekordra a pótadót, amit 
bizony nehéz lesz leszállítani.

Mi készséggel elismerjük, hogy Antal 
városbiró sokat dolgozott a város érdé* 
kében, azért a néhányezer koronás tisz' 
teletdijért, amit kapott, de a vezetése a ' 
Jatt álló rendszer hibáit nem tudta meg'

rossal szemben fentartják az összes 
háztulajdonosok, ha a járdakészítósből 
kifolyólag éri az Őket. Ez után az eré
lyes lépés után remélhető, hogy rövi
desen elkészül a kákában is az aszfalt- 
járda.

Orvosi hir. Dr. Popper József orto
péd szakorvos rendel Nové-Zámkyban 
Zrinyi u. 4.

Iparosok és Kereskedők hitel- 
— intézete Rimavská Sobota—
Folyósít mindennemű kölcsönöket 
Közalkalmazottak és nyugdíjasok 
részére hosszúlejáratú kölcsönöket 
gyorsan és j u t á n y o s á n  szerez.

— Tanítói gyűlés. A Léva — "Zse- 
lizi Magyar Tanítómegye okt. 13.-án d. 
e. 9 órai kezdettel tartja rendes ŐS2i

viselőtestület tagjait. Válaszának mottója 
tulajdonképpen az volt; mit akartok, a 
város képe az utolsó két év alatt annyira 
megváltozott, hogy az idegenek alig is' 
mernek rá. Ezt mind nekem köszönhe' 
litck I — A  városbírónak abban, hogy 
a város képe megváltozott igaza van. 
Mert mi lenne akkor, ha még mindig a 
két év előtti ostromállapothoz hasonló 
helyzet lenne a főuccán, mikor az egyik 
uccasorról a kereskedő nem láthatta vi' 
zavíjának a kirakatát. Amikor a gyalo' 
gosok léidig jártak a sárban és bizony* 
tálán alapzattá fűggőhidakon sétáltak át

__HÍREK__
— Panaszok a kákái járda készítés 

elhúzódása m iatt. A kákái hegyközség 
szept. 28.-án tartott közgyűlésén éles 
hangú panaszok hangzottak el a háztu
lajdonosok részéről, hogy hónapok óta 
készülő járda munkálatai nem haladnak 
előre és a folytonos újrakezdéssel tete
mes kőltségtöblettel terhelik feleslege-

ja\itani, vagy pláne megszüntetni. Ne fe* 
lejtse cl a városbíró úr, hogy a nagy 
nyilvánosság előtt a köszönctcket rend' 
szerint csak a helyettes városbírák egyi
kétől kapta és nem tudta magának és 
magának megszerezni a széles közvéle* 
meny szimpátiáját. Olyan kvalitású ember 
mint Antal Gyula, megfelelő créllyel, a 
közvélemény respektálásával cs szélesebb 
látkörű iniciátiával sokkal eredményesebb 
hat esztendőt tölthclctt volna cl a város- 
bírói székben.

*1?

sen a háztulajdonosokat. A beálló eső
zések a félbehagyott parti munkák mi
att nemcsak a járda alapzatát, de a 
házkerítéseket, sőt a házakat is erős 
megrongálódással fenyegetik, ami mind 
elkerülhető a munkálatok meggyorsítá
sával és mielőbbi befejezésével. A hegy
község vezetősége a panaszokat írásba 
foglalta és háromtagú küldöttséggel el
juttatja a város város vezetőségének 
azzal, hogy kártáritési igényüket a vá-

— Eljegyzés. Dr. Varga Sándor ügy
védjelölt eljegyezte Tóth Júliát néhai 
Tóth Ferenc intéző leányát. (M. k. é.h.)

— A Kér. Munkásegylet m ulatsága,
amelyet szept. 26.-án rendeztek meg 
igen jól sikerült, és bizony a helyiségek 
nagyon is szűknek bizonyultak a nagy
számú közönség befogadására. Rövid, 
élvezetes műsor után kezdődő rekruta- 
bucsúztatás a legvigabb hangulatban a 
reggeli órákig tartott.

(—) Megint divatos a gyertyavilá- 
gitás ? Erről legjobban meggyőződhe
tünk, ha egy pillantást vetünk azon 
műhelyekbe, melyekben divatos beren
dezési tárgyakat gyártanak. Mindenféle 
művészek foglalkoznak azzal, hogy gyer
tyatartókat faragjanak fából, égessenek 
porcelánból, fújjanak üvegből, öntsenek 
fémből. A mai lakásban nagyon szere
tik a ragyogó világítás mellett a meg
hitt gyertyafényt is, mely jő a túlfeszí
tett idegeknek és megnyugtatja a teázó 
bridzsvendéget, hogy összpontosíthassa 
a figyelmét. Ilyen nyugodt, enyhe fényt 
árasztanak az évtizedek óta kedvelt 
Apolló-gyertyák, melyek sohasem kor
moznak, nem lobognak, nem csöpög
nek.

— Átvette hivatalát az uj büntető 
bíró. Jelentettük már, hogy Dr. §ikef 
Vilmost a járási hivatal rendőri bün
tető bíráját a felettes hatóságé a Selmec
bányái járási hivatalhoz osztotta be és 
helyére Dr. Ursiny Aladár közigazgatási 
biztost rendelte Lévára. Dr. Ursiny a 
napoknak megérkezett Lévára és hiva
talát elfoglalta.

közgyűlését a lévai irgalmas nővérek 
intézetében. Előadók : Szarka Zsigmond 
és Nemes Jenő ig. tanítók.

(—) Müfogak, fogtöm ósek, arany, 
platina cs „Wipla** (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, SzA'pesi'Ucca 9. 
szám.

— Nagy a hordóhiány. Ilyenkor
szüret táján rendesen évről évre kisért 
a hordóhiány. De talán a közel múlt
ban egyik évben sem jelentkezettjolyan 
nagy mértékben, mint az idén. Ebben 
az évben ugyanis a direkttermő szőlők 
óriási termést adtak. A nemesebb sző- 
lőfajok termésmennyiségóta bekövetke
zett rothadás erősen csökkentette, azon
ban a direktermőkőn még a rothadás 
sem fogott, igy aztán a szőlőtulajdono
sok a nagy hordóhiány miatt meg 
vannak akadva a must elhelyezésével.

— Kevés a háztartási alkalmazott. 
Bármily nagy forgalma is van a Járási 
munka közvetítőnek, még is ritkaság 
számba megy a kereslet, ami a ház
tartási alkalmazottak irányában ott a 
múlt hónapban megnyilvánult. Az egyik 
napon vagy harminc urihőlgy állt és 
várakozott a munkaközvetítő szobájá
ban, mindannyian háztartási alkalma
zottat kértek. Természetesen a közve
títő nem tudott eleget tenni a kívánsá
goknak teljes mértékben és csak kevés 
hölgynek jutott háztartási alkalmazott,

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságéi

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.



LÉVAI UJSAO

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

Minthogy’ a: uradalom intéróje a vá
rosban rartókodott. a: egvik kocsis gva-

Városunk eyv;k legnagvobb bevételi 
forrása k Ami dóm ás srennr a h-lypénr. 
A jelenlegi vi?o*ve*etö*é|;. hogy ezt a 
bevételi forrást minél jobban megemelje 
a legsugoruSb el’ienőnést vette be és 
tűzzel vassal iparkodik a helypénreket 
behajtani. Heyr «  mire vezet, arra 
nézve igen jellemzi eset történt a na
pokban, amelyet az álábbiakban köz
lünk.

Pénteken reggel 9 óra tájban a ba
racskai Mirbach-uradalom három here
maggal megrakott szekere tartott Lé
vára. A város szélén a helypénzszedő 
megbízott feltartóztatta őket és köve
telte, hogy a heremag után járó 60 Ke 
helypénzt fizessék ki, addig tovább egy 
lépést sem mehetnek. Csak természetes 
hogy a szegény kocsisoknál nem volt 
egy árva fillér sem, nem hogy 60 ko
ronát ki tudtak volna fizetni, de be- 
mondták, hogy kinek a kocsisai, írják 
fel majd az uradalom kifizeti. Az eré
lyes kezű pénzbeszedő azonban eredeti 
álláspontjától nem tágított, nyilván 
felsőbb utasításra mert Léva városának 
a Mirbach-uradalom nem jó a 60 ko
ronát és a kocsisokat nem engedte be 
a városba.

— Üj ügyvédi iroda Léván. Dr. 
Bazovsky Bertalan ügyvédi irodáját Le* 
van, Sícfanik u. 6 sz. alatt megnyitototta. 
Telefon : 41.

— Dr. Leser előadása. A  Magyar 
Munkásakadémia október 8.*án este 8 ó* 
rakor kezdi meg ez évi előadássorozatát. 
Ezen a napon Dr. Leser Lajos ad elő: 
•Világhelyzet és a Szocializmus jövője* 
címmel. Az előadás a Stránskynál lesz 
megtartva, amelyre mindenkit szívesen 
lát a Munkásakadémia. Belépti dij 
nincs.

— Szabászati tanfolyam  Léván.
193 T október 5*én (kedden) a kath. kör 
külön helységében női szabászati tanfo
lyam nyílik meg, kezdők és haladók ré* 
szere. Á tanítványok modern, szakszerű 
kiképzésben részesülnek és elsajátítják, a 
női ruha és fehérnemű szabászat minden 
ágazatát. Az olcsó díjazás mellett, min
denkinek alkalma van a tanfolyamot Iá* 
fogatni, amely három hétig tart. Jelent
kezések és információk a kath. kör gond* 
nokánál. A  tanfolyamot Kiss Gizella 
okleveles szabásznő vezeti, aki már szá* 
mos tanfolyamot vezetett nagy sikerrel.

o z l e t m e g n y it á T Í  ~~~

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget hogy

üzletemet,
amelyben az összes szabó-kellékeket
raktáron tartom Rozmaring ucca
1 alatt a Shück-házban megnyitottam 

Kérem nb. támogatásukat

H O C H B E R G E R . __________________

_ S P O R T _
LTE —  Galántai SE 1:0 (1 :0)

Bíró Forgács Komárom.
I. osztályú bajnoki mérkőzés.

Az LTE Kuzsel és Vizi nélkülkül 
Dubccz, Martinovics, Matulányi, Dohány 
Horvát I, Ocsiák, Horváth II., Mészá
ron Hcngetner, Horváth III., Juhász 
felállításban ált ki és sikerült végre régi 
riválisa felett győzelmet aratni.

Galántai fölénnyel kezdődik a merkő* 
zés, de az LTE védelme jól működik. 
10 perces galántai fölény után az LTE 
veszi ál a támadást és a 23. percben 
Hengctner révén rúgja a mérkőzés egyet* 
l«n gólját. Továbbra is az LTE marad

Jogosan bejütt megkeresni az intézőt. 
E közben az idő múlott úgy, hogy mi
kor a: intérő a helyszínre érkezett és 
kicsinyes eljárás feletti bosszúságában 
visszaparancsolta kocsisait Kálnára és 
ott eladta a heremagot. Léva igy ele
sett őO korona bevételről csak azért, 
mert a túl lelkismeretes ellenőreink egy 
Mirbach-uradalom nem megbízható 60 
Kc-ra.

De vájjon hány ilyen hatvan koro
nától esik el a város, mert ez az eset 
nem egyedül álló. Viszont a Mirbach- 
uradalom, de mások is az ilyen kelle
metlen incidensek után nagyon meg
gondolják a jövőben, hogy terményei
ket a távolabb fekvő Lévára szállitsák-e 
vagy a közelebb fekvő raktárakban ér
tékesítsék, ahol kevésbé vannak kitéve 
hasonló incidenseknek.

Szeretjük a rendet és hívei vagyunk 
az erélyességnek, de e kettőt tapinta
tosan kell alkalmazni, különösen ott és 
akkor, amikor a város jövedelmének 
fokozásáról van szó. Nem lehet min
denkor és mindenkivel szemben a tűz- 
zel-vassal való politika keresztülvitelét 
alkalmazni. A városvezetőség erélyessé- 
gét ne ilyen kicsinyes dologokban mu
tassa meg, hanem a nagyobb dolgok
nál !

fölényben, de a galántai védelem Mól* 
nárral az élén jól működik és igy az 
LTE fiatal csatárai bármily szépen is 
játszanak, gólokban nem tudják ezt kife* 
jezni.

A második félidő állandó mezőnyjá* 
tékkal telik el, a 16. percben Martinovics 
megsérül, helyére Horváth megy hátvéd* 
nck, Dohány lesz a centcrhalf. A  csa* 
pat továbbra is igy marad, mert a később 
beálló Martinovics csatárnak megy előre. 
A  végeredmény nem változik, a további 
játék során sem.

Az LTE-nél Dubccz jó formában 
védett, Matulányi, Martinovics és a má* 
sodik félidőben Horváth a védelemben 
megbizharóan játszottak. A  halfsorban 
Doháy volt a legjobb, aki a második 
félidőben egyúttal a csapat legjobb cm* 
bere is volt. Szívvel és lelkesedéssel ját* 
szott. Az ifjúsági csatársor minden tagja 
megfelelt, kiváltképpen Hengctner forma 
javulása örvendetes. Az utolsó percek* 
ben beugró Mészáros tréning nélkül is 
igyekezett megfelelni és minden dicsére
tet megérdemel, hogy válalla a játékot.

A  kiküldött Hacker bíró helyett Fór* 
gács, a déli kerület előadója hibátlanul 
vezette mindvégig az erősiramú, de fair 
mérkőzést.

Párkányi TE -  Zselizí SC 3:3 (3:1)

Szeredi SK —  SK Levice
6:2 (3:0).

Az $ K  Levice a rosszul védő Kátay 
kapus miatt szenvedett ily nagyarányú 
vereséget. A  lévaiak góljait Kcmpf és 
Kroslik rúgták.

Ipolysági F C  — Tardoskeddi F C  
9:1, bíró Burkó Léva. Az ipolysági FC  
nagy forma ja .ulást mutatóit.

V asárnap ar Érsekújvárt SE X I — 
játszik Léván, első osztályú bajnoki 
mérkőzést. É S E  X I jelentős játékerőt 
képvisel és így szép mérkőzésre van ki* 
látás, amelyre az L T E  a katonaságtól 
hazatért Ujváry és Orbánnal megérő* 
södve áll ki. Reméljük, hogy az LTE 
győzelme ez úttal nem marad el.

A  Juventus megkezdte ez 
őszi szezont.

A  Juventus sportklub vezetősége ez* 
úton közli tagjaival, kitakarozfatta és az

a tagok rendelkezésére áll. Az őszi ed* 
zések október l*én kezdődtek meg. A  
boxolók és birkózók kedden és pénteken 
este 8 órától tartják tréningeiket, ping* 
pong szakosztály pedig a karácsony e* 
lőtti időszakban az ideiglenes beosztás 
szerint kedden, szerdán, pénteken d, u. 
valamint szerdán és szombaton este. 
Vasárnap a terem d. u. 4*ig áll a tagok 
rendelkezésére. A  szakosztály átszerve* 
zése folyik és november elején kezdi meg 
működését. A  Juventus könyvtárát az 
Iparos*kör vette át és az egész könyv* 
anyag díjmentesen kölcsönözhető.

A  tréningnapokon az egyesület vezc* 
tősége szívesen lát vendégeket. * 7 * 7

Cis. jed. E. 2895/36
7

V yfah drazebného oznam u.
Súd v exekucnej veci vymáhajuceho 

veritefa Juraja Hromadu a jeho manz. 
Zuzanny rod. Burdovej obyv. v Dől. 
Prandorfe proti povinnej strane Filipovi 
Solmosimu obyv. v New-Yorku zast. 
kurátorom Dr. Ondrejom Hollósom 
advokátom v Leviciach na ziadosf vy- 
máhajúceho veriteFa §§ 144, 146 a 147 
z. cl. LX. z r. 1881 nariaduje exekucnú 
drazbu k vydobytiu vykonateFnej po- 
hFadávky 3207 Ke 70 hal. posial sta- 
novenych pravotnych a exekucnych a 
za ziadosf o drazbu tymto stanovenych 
165 Ke trov, ako aj na dobyvanie ís- 
tinovej poziadavky a príslusnosti za 
pripojeného vyhláseného Juraja Hro
madu a jeho manz. Zuzanny rod. Bur
dovej po vysku 20.727 Ke istiny s 8 
proc. úrokami odo dna 15 novembra 
1932, 2307‘85 Ke pravotnych, 125 Ke 
za ziadosf zo dna 10. X. 1936 uz us- 
talenych, 61 Ke trov pri odhadu dna
3. VII. 1937 a 575 40 Ke intervencnych 
pri odhadu ustalenych útrat na üzemi 
okresného südu v Leviciach a to v obei 
Klacany a Levice leziacé a v póz. knihe 
katastrálneho üzemia Klacany vo vlozke 
ő. 466 pod. A I rád. cís. I. 2 m. cís. 
788-2 a 789-2 na menő dlzníka pod 
B 2 v celosti písaná lúka a róla v ho
né pri hrusky v odhadnej cene 5368 Ke

V tejze vlozke pod A II. rád. císlo 
1-2 m. cís. 829-2 a 831 róla v honé 
Horné-Zimanovce pod B 2 na mene 
dlzníka v celosti písaná v odhadnej 
cene 8632 Ké.

V tejze vlozke pod A f  rád. císlo 
1 m. cís. 653-2 róla v honé Velká- 
Datelinská pod B 2 na mene dlzníka 
v celosti písaná v odh. cene 11.565 Ke.

Dalej v hárku cís. 3017 kát. üzemia 
Levice pod A t  rád. éís. 1 m. císlo

867-al«a-2 oracina a lúka vadalmás pod 
B 2 na mene dlzníka v celosti písaná 
v odhadnej cene 985ó Ke.

Dalej v hárku cís. 2450 kát. üzemia 
Levice pod A + rád. cis. 1 m. cís. 2654 
vinica Ujkereszthegy na mene dlzníka 
pod B 12 v 1/10 ciastke písané ciastka 
v odhadnej cene 539*10 Ke.

Drazba bude o 9. hodine 3 no
vembra 1937 v úradnej miestnosti ok
resného südu v leviciach, Hurbanová 
ul. c. 9. c. dv. 6

Do drazby danú nehnuteFnosf ne* 
hnutelnosf nemozno odpredaf nize dvoch 
tretín odhadnej ceny. Ti Ír tori chcú 
drazif, povinny sú slozif ako vadiura 
10 Procent odhadnej ceny v hotovosti 
alebo v cennych papieroch, ku kaucii 
spősobilych podFa kurzu, urceného v 
§ 42 zák. cl. LX z roku 1881, a to o- 
sobe vyslanej súdom, alebo tejto odov- 
zdaf poistenku o predbeznom ulození 
vadia do súdného depozitu. Taktiez sű 
povinní drazebné podmienky podpísafi 
§§ 147, 150, 170 zák. cl. LX z roku 
1881, § 21 zák. cl LX z roku 1908.)

Ten, kto za nehnutelnosf viacej slű- 
bil ako odhadnú cenu, ak nikto viacej 
nesFubuje, povinny je podla procenta 
odhadnej ceny urcené vadium po vyS- 
ku práve takého procenta ním sFúbe- 
nej ceny hned doplnif.
O kresny súd v Leviciach odd. IV. 

dna 27. septem bra 1937.

Születés házasság, halál:
Születés: Borbolyás Vilmos Váczi Má

ria leány Márta, Herczog Jenő Blau 
Aranka leány Vera, Dr. Stempel 
István Pázmán Ilona leány Márta, 
Valéria.

Házasság: Nem volt.
H a lá l : Vondrák Vlasta 7 éves, Krizán 

János 59 éves, őzv. Sloszár Jánosné 
sz. Halasi Julianna 60 éves, Andor 
Aladár 56 éves, őzv. Mészáros Ist
vánná sz. Somogyi Katalin 63 éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális és kriti* 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — l őszer* 
kesztő: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR -  Felelő* 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S  ERNŐ dipl. W  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyom dái! 
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48* — , félévre 
24’ — , negyedévre 12’— Ke, egyes szám ára 1*ĥ  
Három példány megtartása előfizetésnek számít 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adható 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — K éz ira to k  a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr* 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  postahelyt 
használatát a brarislavji posta* és távirdaigazgató* 
ság lévai feladóhelyd 109.976. V -1 9 3 4  sai® 
alatt engedélyezte.
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