
Az állam Október 28.
ünnepe október huszonnyolca
kká és most a csehszlovák 
köztársaság megalapításának 19. 
évfordulójáról emlékezik meg 
az ország lakossága. Miként a 
jó gazba, aki ősszel nem csak 
betakarítja az év termését, a- 
melyen fáraságos munkával dol
gozott, be egyben elveti a jövő 
évi termésnek a magjait, éppen 
úgy ez az őszi évforduló is al
kalom kell hogy legyen azon 
programok kitűzésére, amelynek 
megvalósítása a következő é- 
veknek lesz feladata. A Cseh
szlovák köztársaság demokrati
kus alkotmánya és alapítójának 
humanista szelleme megadja azt 
a keretet, amelyen belül ennek 
a programnak meg kell maradnia 
meghatározza a terveket és a 
célokat egyaránt. Azok, akik az 
ország érdekeit magasabb szem
pontból vizsgálják megegyeznek 
abban hogy az állam legfőbb 
feladata a polgárok, az összla
kosság megelégedettségének és 
jólétének biztosítása, sőt annak 
fokozása. Az elmúlt év ez irány
ban hátározott javulást és kon
szolidációt mutat: az általános 
gazdasági viszonyok megjavultak 
a pártpolitikai harcok éle letom
pult, a nemzetiséggel szemben 
a megegyezés elve egyre in
kább érvényre jut. Az államala
pító Elnök, Masaryk Tamás ha
lálának meggyaszolásából az 
egész ország lakossága kivette 
részét, felekezeti, nemzetiségi 
és politikai különbség nélkül 
és ez igazolásáa annak, hogy 
az emelkedett szellemű állam
férfiak működését minden em
ber, aki józanul gondolkodik, 
elismeri. Ennek az emelkedett 
humanistaszellemnek, az egy- 
másközötti megértésnek kell i- 
rányadónak lenni a jövőben is, 
mert ez biztosítja a mindnyá
junk által annyira óhajtott b é 
két, úgy a határokon belül, mint 
azokon túl és igy a köztársa
ság alapításának ünnepi évfor
dulója, az európai demokráciá
nak, a békés fejlődésnek is ün
nepe lesz!

— Esküvő. Wcinrcb Joily Ósfraticv 
és Streicher Aladár Levice ökléber 28.* 
án 12*30 órakor tartják esküvőjüket 
Pöstyénben a Hársfa*szállóban. (Min* 
den külön értesítés helyett.)

megünneplése Léván.
A  csehszlovák köztársaság m eg

alakulásának 19. évfordulóját Lóg
ván az alábbi program szerint ü n 
nepük m eg :

O kt. 21.*cn este 8  órai kezdet* 
tel a városi szálló  nagyterm ében a 
tapolcsányi járási tanítói énekkar  
koncertje, am elyen  az ünnepi be* 
szédet Dr. 2ibrita L . a tanítókép* 
ző igazgatója m ondja. A z  énekkart 
H orváth J ó z se f  dirigálja, íenorszó*  
lót Svidrák K ázm ér, baritonszólót 
Ziska Károly éneklik.

O kt. 2 í.* é n  este 9  órakor a 
K öztársaság téren a 3 . kerékpáros 
zászlóalj kürtösei ünnepi takarodó! 
fújnak.

O kt. 28 .*án  1/2 9  órakor az 
ö sszes helybeli tem plom okban ün* 
népi istentisztelet.

1/2 10 órakor a K öztársaság íé* 
rcn katonai d isszem le  az újoncok

fö lesketésc  és  dcfilé.

O kt. 2 8 .-á n  d. u. 14 3 0 - 1 5 * 3 0  
órakor a S o k o l torna egylet lévai 
csoporja az ü n n ep élyes Összejőve* 
teli év  kezdeteként staféta futást 
rendez B a g o n y a  — B át — Z se n i- 
bér — D isn ó s  — L éva  útvonalon, 
m elynek végcélja  L éván  a polgári 
iskola előtti A  rs em lékm ű. A  sta* 
téta beérkezése után P au lin y  V il*  
m os, a garam völgyi „D etvan" so*  
kol m eg y e  elnöke és Dr. V id lick a  
J a roslav  a hely i egyesü let e lnöke  
m ondanak b eszéd et, majd zeneki*  
séret m ellett fe lvovu lás lesz a köz* 
társaság*téri Stefanik szoborhoz.

E ste  18*15 órakor a tanítóképző  
zeneterm ében ü n n ep élyes közgyii*  
lés lesz, a m elyen  a C sh  Sok o l 
szövetség  reprezentásainak rádió 
előadását hallgatják m eg.

Kiskereskedők és kisiparosok 
szervezkedése

L egutóbbi szám unkban beszá*  
m oltunk a k isiparosok és kiskeres*  
kedők országos gazdasági érdek* 
védelm i szerveszkedésérő l. E m ii*  
tettük, hogy a lévai helyi csoport 
megalakítása is e lők észítés alatt van. 
M ost arról értesültünk, hogy az 
előkészítő bizottság, am elyn ek  tag* 
jai közt legism ertebb kereskedők

é s  iparosok foglalnak helyet, a na* 
pókban tartót g y ű lésén  elhatározta, 
a helyi szervezet m egalakítását és  
az a lak u lógyü lés m ielőbbi megtar* 
tását. A  szü k ség es  iratok beszer
z ése  után, előreláthatólag a jövő 
hónap e lső  felében tartják m eg az 
alakulógvülést.

Szezonnyitó operett előadás.
A  K ér. M unk ásegylet m űked*  

velő gárdája hosszas előkészü letek  
után okt. 31 .*én  este  8  óra kez
dettel az E gyesü le t B arsi uccai 
h ely iségében  szinrehozza B a k o n y i 
-S z irm ay  örökbecsű, nagy sikerű 
darabját a „M ágnás M isk á “*t. A  
pom pás felépítésű, kitűnő zenejű 
darabban a legjobb lévai núiked*  
velők lépnek a k özön ség  e lé , az is*

mert m elódiákat kitünően m egszer
vezett, begyakorolt zenekar kiséri 
B arta M ór, az közism erten kiváló  
karmester v e zé n y lésév e l.
a a — ea— m b w m e  1

— Rázga Ernő meghalt. A kiske- 
reskényi Majláth birtokok ekkori bér
lője, a Léván is közismert Rága Ernő 
földbirtokos, mint arról most értesül
tünk f. hó 21.-én Budapesten meghalt 
szombaton, d. u. nagy részvét mellett 
temették el a farkasréti temetőben.

o ÉRTESÍTÉS O
Tisztelettel értesítem Léva és vidéke nagyérdemű közön

yül 50  ségét, hogy a Stefanik uccában levő

© rd ö g h  - féle vendéglő
vezetését ez év november 1-től átveszem.

Elsőrendű ételekről és italokról gondoskodva lesz. 
A nagyérdemű közoség szives pártfogását kérem.

J U H Á S Z  ISTVÁN
A Denk- étterem volt főpincérc.

Bolgár-Jugoszláv 
t á n c m u  l a t s á g  

Lcván.
A  L éván  lakó bolgár é s  jugo* 

szláv  állam polgárok együttes nem *  
zetközi táncm ulatságot rendeznek  
novem ber 6 .*án  a J u v e n tu s  é s  az 
Iparoskor helységeib en . A  m ulat
ságot bolgár é s  jugoszláv népszó*  
kások és táncok bem utatása, vala*  
m int birka é s  m alac nyárssütés te* 
szí  változatossá. A  kuriózum  szám *  
ha m enő nem zetközt táncm ulatságra  
külön felhívjuk o lvasóink  fig y e l
mét

jYíozik műsora:
Szerda, csütörtök,

O rient mozgó :
A hazai filmművészet csúcspontja 

Maryna Radomérska: SZÍV ALKO
NY ATBAN, című őrökszép regénynek 
feldoIgoH«*v«l M^ly hatású, igaz, kor
szert!, igazságokkal telített film. Frága 
legelső gárdája a klasszikus színművé
szet mesterei : Rolf Wanka, Vera Fer- 
basová, Pistek, Hana Vítová. Csütörtö
kön d. u. Népelőadás ! Olga Öehová, 
Mathias Wiemann, Feter Feterson: ö -  
RÖK ÁLARC c. izgalmas bécsi drá
mában.

C s ü tö rtö k :
Apolló mozgó:

Csak egy napig ! Az idény legkima
gaslóbb bemutatója, Tolstoj Leó elbe
szélése nyomán szabadon feldolgozva: 
KREUTZER SZONÁTA. Főszereplők : 
Lil Dagover, Albrecht Schöhnhals, Pe
tet Feterson, Hide Kőrber. Feledhetet
len meséjü film, gyönyörű kiállítással 
és mesteri zenével* Csütörtökön d. u. 
népelőadás: A LÁZADÓ. Izgalmas 
sportfilm, idegfeszitő jelenetekkel. Fő
szereplők Nat Fendleton, Barbara Wceks 
Dieckie Moore.

Péntek, szom bat, 
vasárn ap . Hétfő.

Kedd.
O rient mozgó :

A szezon legnagyobb sikerű magya
rul beszélő filmé Jókai Mór klasszikus 
regényének remekbe szabott filmválto
zata : AZ ARANYEMBER. Rendezte : 
Gaál Béla. Főszereplők : Kiss Ferenc, 
Csortos Gyula, Rózsahegyi Kálmán, 
Egri Mária. Uray Tivadar, Kormos Márta 
Mezei Mária, Pethő Atilla és sok más 
kitűnő budapesti színművész.

Péntek, V a sá rn a p .
Apolló mozgó :

ANNA KARENINA, Greta Garbó és 
Frcderic March művészi játékával. A 
mindent feláldozó szerelem tragikus vé
gű életképe e film, mely könnyekig 
megható jeleneteivel mindenütt a legna
gyobb elismerést érte el. További sze
replők : Mauren O ’ Sullivan, Fred Bar- 
tholmen, Reginaid Owen,
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LÉVAI UJSAe

A  lévai közlekedés
szabályozása.

Legutóbb foglalkoztunk azokkal 
a mizériákkal, amelyek a lévai köz* 
lekedési viszonyokat jellemzik. Min
den előítélet nélkül kívántunk tog* 
lalkozni ezzel a problémával, úgy 
a gyalogjárók, mint a járművezetők 
szempontjainak figyelembevételével. 
Tudjuk jól, hogy mindazon intéz* 
kedések, amely ükét Európa szá* 
mos városában érvénybe léptettek, 
különféle okok miatt Léván nem 
valósíthatók meg változatlanul. Pél* 
daképpen felhozhatjuk, hogy amig 
egy nagyvárosban úgyszólván ti* 
gyeimen kivül lehet hagyni a vi* 
dékről bejött u. n. parasztszekere* 
két, addig Léván főként ezekre 
kell különös súlyt fektetni.

A gyalogjárók iskolája.
Angliában, ahol a forgalom a 

legnagyobb mértéket érte el, a köz* 
lekedésügyi hatóságok a balesetek 
megakadalyozása és csökkentése 
érdekében a járművezetőkön kivül 
első sorban is a közönség fogyd* 
mezettségét kívánták magasabb ni* 
vóra emelni. Ennek érdekében a 
plakátpropagandán kívül, külön is* 
kólákat létesítettek a gyalogjárók 
részére, ahol megismertették a nép 
széles rétegét a modern közlekedési 
rend technikájával. Amig a sotfő* 
rok ismerik, vagy legalább is is* 
merni kötelesek a közlekedési elő* 
írásokat és jelzéseket, addig a lég* 
töb járókelő ezekben teljesen tájé* 
kozaílan, ami nagy részben a bal* 
esetek okozója. Csehszlovákiában 
is kiséretek folytak ezen irányban 
az ország fővárosában és kielégítő 
eredménnyel. Nálunk egyelőre 
nincs szükség külön iskolák felálli* 
fására, elegendő volna, ha az ele* 
mi és középiskolákban kioktatnák 
a fiatalságot a közlekedési rend be* 
tartására. A felnőtteket plakátok út* 
ján lehetne figyelmeztetni és kiok
tatni.

Vigyázz a rendőrre.
Léván is bevezették a közieké* 

dési rendőr intézményét, azonban 
a közönség nagyrésze nem vtszi 
figyelembe ezek jelzéseit. A köz* 
lekedési rendőr nem csak a jármű

vek forgalmát szabályozza, de vi* 
gyáz a gyalogjárókra is, az ö jel* 
zései után igazodik az egész fór* 
galom. Megfigyeltük pl- a Póth 
sarkon, ahol a torgalom a legna
gyobb, hogy amig a közlekedési 
rendőr irányt mutat, valamely ér* 
kező járműnek, addig a járókelők 
erre egyáltalán nem ügyelnek és 
úgyszólván beleszaladnak a szekér
be, vagv az autóba, ügyelni kell 
a rendőrre, akinek feladata a köz* 
lekedés szabályozása, figyelni kell, 
hogy melyik irányba jckz szabad 
utat és akkor nem történhetnék 
ilyen alkalomkor balesetek. Nem 
szabad kercsztüUkasul járni az uc* 
cákon, mindég egyenes irányban, 
nem pedig keresztben kell átmenni 
az egyik oldalról a másikra. Mi 
előtt lelépünk a járdáról, nézzük 
meg jobról és balról szabad*e az 
útvonal. Idővel bizonyára nálunk 
nálunk is bevezetik azt a rend* 
szert, hogy csak bizonyos helye* 
kai szabejd átmenni a főútvonalon 
és ezen rendszerint feííórrel jelzett 
vonalon minden jármű köteles fo
kozottabb gondosságot tanúsítani.

Ne járjunk az úttesten, 
mert a gyalogjárót a törvény első* 
sorban a számára kijelölt gyalog* 
járdán védi, az úttest a járművek 
részére van fenntartva. Minthogy 
a lévai főucca igen keskeny, a 
gyalogjárda éppen úgy mint az ut* 
test, m feltétlenül a nagyvárosok 
mintájára szükséges lesz azon vo* 
nalak kijelölése az úttesten, ame* 
Íven belül gyalogosnak sétálni nem 
szabad. A  nagyvárosokban a kér* 
dést úgy oldják meg, hogy a jár
dát vagy ideiglenes fadobogóval, 
vagy pedig az úttestre húzott fehér 
vonallal kiszélesítik és a járművek 
részére csupán a legszükségesebb 
helyet tartják fenn. Aki Léván lát
ta az esti vagy a vasárnapi korzót, 
a sétáló nagy tömegeket, egy per
cig sem kétclkedhetik abban, hogy 
erre az intézkedésre égető szükség 
van.

(folyt, köv.)

Ha a bí ró úr nem
Az egyik szomszédos községben tör

tént meg az alábbi jellemző eset,
A  falpban búcsúra készülődtek, de a 

Felszabadító Elnök közbejött halála mi* 
att a búcsút a szokott időben nem lehe
tett megtartani. Összeült a kupaktanács 
cs egyhangú határozattal kimondták, liogv 
búcsút a következő vasárnap tartják 
meg.

A  falu feje, a biró ur a követkéz. ' va* 
sárnapon való megtartás ellen nyilatko* 
zott. A  dolog ugyanis, mini a beavatot* 
tak azt jól tudták úgy állt, hogy a bíró 
úrnak kedves fia egy szomszéd község* 
beli leánynak udvarok és ott is a kö\ ét
kező vasárnapra esett a búcsú. Már pe
dig ha itt is ott is egyszerre lesz a bú* 
C3Ú, akkor a fia az egyikről elmarad, no

akarja . . .
meg a leendő rokonság sem látogatná 
meg. De a bi ' minden tiltakozása da* 
cára sem a kupakfanács, sem az ifjúság 
nem volt haji. Jó a meg későbbre való 
elhalasztásba bel menni.

A bíró u . du’t-fult, hogy akarata 
ellenére a következő vasárnap megren* 
dez.ik a búcsút és amikor a tánccngcdciv# 
ért beadandó kérvényt eléje terjesztették 
aláírás végett, azt megtagadta. Ám de a 
legényeknek mégis sikerült az engedélyt 
a tánchoz megszerezni. Mindenki meg 
volt elégedve, csak bíró uram vakargatta 
a fülctövct . . . majd én megmutatom, 
ki az ur a faluban! — mormogta ma* 
gában.

Felvirradt a nagy nap és a délutáni 
istentisztelet után, amelyet a tiszlcletes úr

így írunk mi ..
Ez alatt a cim alatt uj cikksorozatot 

indítunk, amelyben munkatársunk cl* 
mondja, hogyan látja ö az újságírást. A  
kedveltebb rovatokat sorra veszi s meg* 
ismerteti az olvasót az ujságcsinálás hu* 
moros oldalával.

I. Ahogyan én látom . . .
Az újságírónak nincs nagyobb átka, 

mint az u. n. állandó rovat. Különösen 
ha olyan természetű amely a meglátások
ra van fektetve. Hirt, vagy más cikket ki 
lehet hagyni, vagy mást lehet Írni he* 
lycbe, de állandó rovatot vezetni kell, 
mart a közönség már megszokta.

Ilyen a mi .Ahogyan én látom . . .» 
rovatunk.

Ha a közönség tudná, hogy néha mi* 
lyen nagy munkát ad ennek a rovatnak 
a megírása, úgy még jobban értékelné 
kollégánk fáradozását, mint eddig.

Most elmondom az olvasónak, hogy 
készül ez a rovat.

Vasárnap délután, amikor a lapon már 
csak az utolsó simítások vannak fejéhez 
kap a főszerkesztő.

Mondd csak, meg van m áraz «Aho* 
gyan én látom . . . »  — kérdi.

«Tudod kérlek — hangzik a válasz 
— úgy áll a dolog, hogy . . .» Itt most 
egy hosszú magyarázat következik, mely* 
bői kisül, hogy a rovat nincs meg.

„Különben egyszer írjátok Ti 
meg a rovatot mindég én dolgozzam ?"

Erre izgatott járkálás következik a szó* 
bábán. A  szerkesztőség lázasan gondol* 
kozik. Néha kitekint egyik vagy a má* 
sik az ablakon, hogy hátha lát valamit.

„Hát ez katasztrofális — fakad ki a fő* 
szerkesztő — a padokat már megírtuk, 
az embereket megtanitoítuk járni, bálok

is a búcsúra való tekintettel csaknem egy 
órával előbb elvégzett, megkezdődött a 
tánc. Minden a legnagyobb rendben 
ment, a cukor a mézeskalács, a bor fo* 
gyott. a jókedv egyre magasabb fokra 
hágott, már a szépség királynő választás 
kezdeténél tartottak, amikor hirtelen vc- 
geszakadt mindennek. — Váratlanul 
megszólaltak a C P O  szirénák. — Lég* 
védelmi gyakorlat, teljes elsÖtiíéssel . . . 
Mindenki a helyére I Természetesen a 
megriadt emberek szétszaladtak — min
denki a helyére és csak percekkel később 
jöttek rá, hogy mindez a biró ur műve. 
A  CPO*nak ugyanis ő a helybeli pa* 
rancsnoka és csak kötelességének tett c* 
leget, mert hiszen rendeleté van rá, hogy 
legalább havonként egyszer tartson gya* 
korlatot . . .

A  búcsúnak természetesen vége volt, 
mert a gyakorlat egész reggelig elhúzó* 
dott. Azonban a biró úr igen kellemet* 
len helyzetbe került, amikor kiment az 
uccára, hogy ellenőrző szemlét tartson. 
Ugyanis a sötétség leple alatt a rendfenn* 
tartó közegek elkapták és az ilyen gya* 
korlatokon meg nem engedett csatakiál* 
tások közt alaposan elverték és csak a 
nagy kiabálásra előkerült jobb érzésű, 
tekintélyesebb embereknek köszönhette, 
hogy megmentette az életét.

Aligha tart meg egyszer a bíró úr 
búcsú estéjén C P O  gyakorlatot.

nincsenek, cselédek viszont már vannak 
Mit Írjunk, jobban mondva mit lássunk 
meg ? Hogy itt nem történik soha sem*
m i! ?"

.Talán a városbiró ?» -  kockáztatom 
meg félénken a kérdést.

„Nem lehet mindig" legyint le az e# 
gyik.

«Há! ahogyan én látom, nem látunk 
semmit* -  jegyzi meg a főszerkesztő, 
ki a szójátékok nagy barátja.

Ismét járkálás. Gondolkozunk.
„Megvan" — mondja az egyik s me* 

rész elhatározással leül a géphez és ko* 
pogtatni kezdi a cikket.

Elnézem őt s ahogyan én látom, irni 
ugyan tud. de gépelni . . . azt kevésbé
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DELLA LIPINSKAJA Léván.
A lévai Izraelita Nőegylet ve* 

zetősége, áldozatokat nem kiméivé 
november hó 6.*ára Della Lipin- 
szkaját, a világhírű előadóművész- 
nőt kötötte le egy művészesíre.

Della Lipínszkaját nem kell be* 
mutatnuk a lévai közönségnek, hisz 
a rádióban is gyakran élvezhették 
ragyogó, utolérhetetlen művészetét.
A lévai Izraelita Nöegylet vezető* 
sége természetesen mindent elkö* 
vet, hogy a művésznő magas ni* 
vójú előadásának megfelelő kere* 
tef biztosítson. Ez a ritka művészi 
élmény nemcsak Léván, hanem 
egész Délszlovenszkón esemény* 
számba megy. A nöegylet vezető* 
sége, hogy mindenkinek lehetővé j 
tegye az est meghallgatását, mely ? 
a Denk szálló nagytermében lesz 
megtartva, a belépődíjakat a leg- 
mérsékelíebbre szabta.

Az est ismertetésére még visz* 
sza térünk.

(—ász.) |

Ahogyan én látom ...
az őszi időjárás Léván kedvez a 
közmunkáknak. Sokszor kifogásol* 
tűk már, hogy valamely érthetet* 
len és a közönséges halandó poi* 
gár előtt ismeretlen elv folytán a 
közmunkákat nem tavaszai, ha* 
nem leginkább ősszel kezdik meg 
ebben a városban. Szeptember 
elején nagyon kétséges volt, hogy 
mi lesz ezeknek a késői kezde* 
ményezéseknek sorsa, mert az 
eső naponta meglátogatta a ko* 
vezés alatt álló László uccát, a 
Kákát és az aszfaltozó munkáso* 
kát. A z  uraknak azonban úgy* 
látszik magas protekciójuk van, & 
mert az időjárás megváltozott és ? 
az október már ideális napokkal 
kedveskedett. őszintén megvaJjuk 
örülünk ennek a szerencsének, , 
de . . . Félünk ugyanis attól, 
hogy ez megint precedens lesz a 
jövőben ! A z t fogják mondani: 
no ugye nem kell izgulni, meg* 
mondtuk előre, hogy minden rend
ben lesz, kár volt annyit jajve* 
székelni tisztelt sajtó ! És mi lesz 
a következménye: jövőre is ősz* 
szel kezdik el ismét a közműn* k 
kákát. Csak ettől félünk és azt I  
hisszük, hogy ez a félelem egye I 
általában nem alaptalan . . •

I



LÉVAI UJSAO

Megjelent a „Szlovénekéi Magyar írók 
Antológiája" negyedik kötete.

Gondos előkészítő munka után meg* 
jelent a nyitrai «Híd» kiadóban a nagy 
érdeklődéssel várt „Szlovcnszkói Magyar 
írók Antológiája" sorozat negyedik kötete 
melyben harminchat szlovenszkói iró vo* 
nul fel válogatott Írásaival, A  négy kö* 
tetes antológia a hid*cszmc jegyében vo* 
nultatta fel a szlovenszkói és innen cl* 
származott írókat és egységes arcvonalba 
állította a kissebbségi magyar Írókat és 
az írók e nagy találkozása remélni en* 
gedi, hogy a további együttműködés szá* 
inára alkalmas talajt készített elő a nyit* 
rai „H ÍD " .

A z Antológia négy kötete, mint négy 
pillér áll a szlovcnszkói magyar irodalom 
folyama fölött. Testvéri egymásratalálás*

sál vonul fel a négy kötetes sorozatban 
több mint másfél száz magyar iró és mű* 
fordító s igy megállapítható, hogy a négy 
kötetes antológia a kisebbségi irodalom 
frontján való tenniakarás komoly bizenyi* 
téka és bizonyítéka egyben a kisebbségi 
magyar irodalom élniakarásának.

A  kötet végén Dallos István össze* 
állításában ötszáz soros bibliográfiái rész 
is van, amely az antológia íróinak élet
rajzát és megjelent műveinek jegyzékét 
közli. Az antológia az őszi könypiac szén* 
zációjának Ígérkezik. Előjegyezhető a 
szerkesztőségben : Nyitra, Csines 23. 
(Az antológia kritikai ismertetésére még 
visszatérünk.)

— Megszüntetik a körutazási je
gyeket. A  vasutügyi minisztérium lég* 
utóbbi intézkedései szerint a körutazási 
jegyeket megszüntetik, Ül. november 1* 
tői már nem adnak ki újabb jegyeket. A  
körufazási jegyek pedig igen népszerűek 
voltak a közönség körében, mert bizo* 
nyos távolságokra 20, 30, 40° o-kal ol* 
esőbb utazást nyújtottak. A  beszüntetés 
oka : túlságos népszerűségük, sokan 
használták. Kérdezzük tisztelettel: csak 
akkor nem szüntetnek be egv kedvez* 
ményt, ha az népszerűtlen ? A  közönség 
szeret olcsón és jól utazni, de a legtöbb* 
szőr szívesen megfeledkezik a közieké* 
desi mizériákról, a hiányos csatlakozd* 
sokról, a vonatok késéséről, a motorosok 
rázásáról is, ha olcsón utazhat. Igv volt 
ez a körutazási jegyekkel is. Most meg* 
szüntetik, mert sokan használták. Állító* 
lag nagyszerűbb újításokat adnak helyet* 
tűk : távjegyeket, csillagjegyeket, tetszés* 
szerint kombinált távjegyeket. A  távje* 
gyeket megcsak értjük, de a «csillagjc* 
gyeket» egv kissé magasak számunkra. 
Talán bizony azt jelentik, hogy aki ol* 
csón és jól akar utazni, az szálljon fel 
a Holdra, vagy pedig a Marsra ?

Egy rádió, 
amely lát

a szenzációs és csodálatos 
tükörskálás

T e le fu n k e n

HYMNUS
Székely Rádió Levice

— U j postaépület Orosziban. Oro- 
szi községben az elmúlt hetekben kezd
ték meg az uj postaépület építését, a- 
melynek munkálatait még az Ősz folya
mán befejezik Január elsejétől telefon 
összeköttetést is kap a község.

A LÉVAI Ú JSÁG  
LELKI K LIN IKÁJA

DÍJMENTES TA NÁ CS  

W IN TE R R Y -TÓ l

— A  Léva-Zselizi Magyar Tanító- 
megye f. hó 13»án tartotta őszi köz* 
gyűlései Léván, az Irgalmas Nővérek 
intézetének tornatermében. Réthy Lajos 
elnök (Garamvezckény) kcgycletcs sza* 
vakkal emlékezett meg Masarvk G. Ta* 
más felszabadító elnök haláláról s mél* 
tatta azt a páratlan munkásságot, melyet 
a Megboldogult kifejtett. A z elnök re* 
mekbekcszült beszédét a gyűlés részt* 
vevői állva hallgatták végig s annak el* 
hangzása után néma csenddel áldoztak 
Masaryk G. T. emlékének. Megemlé
kezett az elnöki megnyitó meg Rónay 
János nagykálnai plébános, tanfelügyelő* 
esperes clhunytáról is, majd Hrúz Sá
muel áll. tanfelügyelő és Kriek Jenő 
ny. tanító kcpző*intczcti igazgató üdvöz* 
lése után az elnök a gyűlést megnyitotta 
és beszámolt a legutóbbi gyűlés határo* 
zalainak végrehajtásáról. Hrúz Sámuel 
és Kriek Jenő az üdvözlésre keresetlen 
szavakkal válaszoltak, majd kezdetét vette 
a tulajdonképeni közgyűlés. Ennek tárgy
sorozatán gyakorlati irányú, az iskolán* 
kívüli népművelődéssel szoros kapcso
latban álló előadások szerepeltek. Szarka 
Zsigmond ig. tanító járási könyvtárügyi 
előadó: „ A  községi könyvtárak és a 
magyar tanítóság* Nemes Jenő ig. tan. 
a zsclizi Járási Közművelődési Testület 
ügy vezető titkára pedig ,,A  közművelő
dési munka és a magyar tanítóság*1 ci* 
mén tartották meg alapos szaktudásra 
valló és nagy figyelemmel hallgatott elő* 
adásukat, melyekhez sok hozzászólás tör* 
tént. Elnök indítványára a közgyűlés 
halgatósága mindkét előadónak jkvi kö* 
szönctct szavazott a nagy értékű előadi* 
sokért.

Ezután Molnár László nagysallói ig. 
tanító azon indítványát tette magáévá a 
közgyűlés, mely kéri a magyar iskolai 
rádió adásának a szerdai napról más

iákkal már is körül ültetnék. Senki e- 
lött nem lehet kétséges az, hogy a vá
rosok és piacok egyre többet veszítenek 
jelentőségükből és néhány éven belül, 
teljesen megszűnnek. A  főtér ennek 
megfelelően elveszíti régi hivatását és 
előbb-utóbb sor kerül arra, hogy ezt a 
területet parkosítsák, amire Léván nem
csak esztétikai de kőzegészségi szempont
ból is roppant nagy szükség lenne. A 
főtér fákkal való kőrülültetésével csak 
a létesítendő park keretét adnák meg, 
de a városszépítésnek terén máris ha
talmas lépéssel kerülnék előbbre.

_ LJjabb bankfiók Léván. M int
már a napi lapokból is értesültünk az 
országos pénzügyi tanács legutóbbi gyű
lésén engedélyezte, hogy a Pozsonyi 
Városi Takarékbank Pozsony több ré
szében és Léván is fiókot nyithat. M int 
értesültünk a lévai fiók megnyitása ü- 
gyében a tárgyalások már igen előreha
ladott stádiumban vannak és az uj bank
fiók rövidesen megkezdi működését.

— Véres cigány háború. Az utóbbi 
hetekben egyre többet hallatnak maguk* 
ról a garamvölgyi cigányok, azok akik* 
nek heves természetét az őszi -.dojárás, 
úgy látszik, veres kitörésekre ösztönzi. 
Az elmúlt héten a nagysallói cigányne* 
gyedben Banda Jónás és Lakatos Jó* 
zsef összcszólakoztak. A  vitából csakha* 
mar verekedés lett. Lakatos közben elő
rántotta zsebkését és Bandát alaposan 
összeszurkálta úgy, hogy a lévai korházba 
kellett szállítani.

— Gyermek a kerekek alatt. Gál
Zsigmond alsópéli munkás hat éves 
fia le akart szállni a mozgásban lévő 
szekérről. A  lovak a szekeret hirtelen 
megrántották és a gyerek egyenesen a 
kerekek alá esett, amelyek átmentek a 
lábán és eltörték. Beszállították a lévai 
kórházba.

_ A  büntető parancsok özöne.
Am int értesültünk a járási hivatal rend
őri büntető osztálya az elmúlt héten 
mintegy kétezer büntető parancsot a- 
dott ki. A  büntető parancsok legna
gyobb része az ipariskola nem látogatá
sa miatt a CPO és a munkaközvetítő 
feljelentése alapján lettek kibocsájtva. 
Érdekes, hogy egyes esetekben kétsze
res feljelentés történt, pedig a városi 
rendőrség nem jogosult feljelentést ten
ni oly esetekben, amelyek az állami köz- 
rendészeti közegek hatáskörébe tartoznak

napra való áttételét (a szerda u. is a lé* 
vai tankerületben a heti szünnap), id. 
Hcckmann István ig. tan. pedig az ere* 
deti, régi magyar népdalok gyűjtésének 
fontosságára hivja fel a tanítóság figyel* 
mét. Végül Dudích László lekéri ig. tan. 
az Ifjúsági Vörös Kereszt Egyesületnek 
lehetőleg minden iskolában leendő meg* 
szervezésére kéri és buzdítja karíársait,

— Esperantó kurzus. A 2 Esperantó 
mint nemzetközi segédnyelv egyre job
ban elterjedt az egész világon. Bárhová 
kerüljön is az ember, minden vidéken 
talál esperantistákat, akikkel könnyen 
és biztosan megérteti magát. Minden 
országban, minden városban vannak es- 
perantisták és ma nemcsak Európában, 
de a világ bármely részén is ismerősök
kel találkozik az, aki beszéli az eszpe
rantót. Hogy ezen nélkülözhetetlen se
gédnyelvnek elsajátítását mindenkinek 
lehetővé tegyük a tél folyamán úgy 
mint az előző években espetantó-tanfo- 
lyamot rendezzünk, amelyen résztvehet 
kivétel nélkül mindenki, aki a nyelv 
iránt érdeklődik. A  tanfolyamra jelent
kezni lehet az Iparos Olvasókör házfel
ügyelőjénél Honvéd u. 28.

(—) Müfogak, fogtöm ósek, arany, 
platina és „W ip la" (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek B Á Z L IK  állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpes»*ucca 9% 
szám.

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

gyártja: Ing. H o c h b e rg e r  Sándor
b e t o n á r u g y á r a

Levíce-Léva Kálnai u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltat
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A H Á m o n t o c  anuI> j11 * ^obiból, verandából -/ükségo mellékhel.i.
n U U l M v I l l C D  V lliC i ségCkből kert közepén, vízvezetékkel a/ épületben, a — j _  « ,

kertben jutányosán G I 3 Q 0

Bútorozott szoba 1-2 személy részére ;:;trkkitícrn‘lS 
Egy szoba, konyha és speiz kiadó,

Jókai ucca 11.

Kályhák dblakok’ szckrények 6lddÓk az *parOS Dlv*sókörben. Honvéd ~ucca 28

_SPO RT_
Ismét kikapott az LTE.

IFC —  LTE 3:1 (0:1).
Biró Horváth Komárom.

Az LTE meg nem érdemelt veresé' 
get szenvedett Ipolyságon, mert a csa
pat igen jól és szépen játszott, de a biró 
pártoskodása miatt nem tudott érvé
nyesülni. Az elsó félidő 4. percében 
Hengetner révén az LTE megszerzi a 
vezetést és a helyzet olyan formán ál
lott, hogy az LTE nagy gólaránnyal 
nyerheti meg a játékot. Azonban a bí
ró minden támadását az LTE-nek 
megakaszt, úgy hogy az első félidő e- 
redménye a nagy LTE fölény mellett 
sem változik.

A második félidőben az LTE inkább 
védelemre helyezi a fősulyt, de hiába 
mert a 7. percben az IFC kiegyenlít. 
A biró továbbra is nyomja a lévai csa
patot és egy’ jogtalanul megítélt szabad
rúgásból Jánossy révén az IFC szerzi 
meg a vezetést. Az LTE-nek a 32. perc
ben alkalma lett volna kiegyenlíteni, 
de Horváth III. tiszta helyzetből kapu 
főié rúgta a labdát, ezután még egy 
alkalma van az LTE-nek az egyenlítésre, 
de ezt a helyzetet is Horváth III. rontja 
el. A 38. percben az IFC-nek sikerült 
Dubecz hibájából előnyét növelni. Az 
LTE most megadja magát és a mérkő
zés eredménye nem változik.

Az LTE-nél Dubecz két gólban hi
bás volt, Ujváry-Matulányi hátvédpár 
időnként nagyon bizonytalanul játszott. 
A fedezetsorban Kuzsel nem játszotta 
szokott formáját, Ocsiák megfelelt, Ju
hász és a második félidőben Horváth 
jól játszottak. A csatársor ismét gól
képtelen volt.

Horváth bíró az egész mérkőzés alatt 
nyomta az LTE-t és a második félidő 
35. percéig egyetlen szabadrúgást sem 
Ítélt az LTE javára.

Ez alkalommal nem hagyhatjuk szó 
nélkül a déli kerület bíró küldőjének 
viselkedését, mert azon megállapodás 
ellenére, hogy vagy a komáromi Gold 
vagy más városbeli biró lesz a mérkő
zésre delegálva, olyan bírót küldött ki, 
aki a komáromi Eegyetértéssel szimpa
tizál, a KMTE intézője. — Ezek után 
az LTE-nek aligha marad más hátra, 
minthogy a déli kerületből távozzon, 
mert ez a kerület alig érdemli meg, 
hogy az LTE egye9 vezetői anyagi ál
dozatokat hozzanak kedvükért.

Október 28.-án csütörtökön az 
LTE pályán d. u. 2 órai kezdettel helyi 
derbi lesz az $K Levice — és az LTE 
első csapatai között. Az SK Levice az 
utóbbi időben nagy formajavulást mu
tat és igy egyenlő ellenfelek állnak ki 
a mérkőzésre. Reméljük, ezen mérkő
zés a legfairabb keretek között fog le
folyni és megerősíti a két egyesület kö
zötti eddigi jő barátságot.

Október 31-én játsza az LTE Léván 
szezonzáró bajnoki mérkőzését a Far- 
kasd-negyedi SC ellen. Ha ezen mér
kőzésen az LTE győz, akkor 12 pont
tal zárja le a szezont és még mindig 
meg van a reménye, hogy a bajnok
ságot tavassal megnyerheti.

Berny úrad: Levice.
Miesto zabavenia: Levice. 

Císlo ev. zizn. 14M 937.
Vyhláika o verejnej draibe.

Podfa ustanovenie §§ 373 ai 380 zákona zo dna 
15. júna 1927, é. 76 Sb. z. a n.. a podfa usta« 
novenia § 1 zikona zo dfta 21. decembra i. 1 33 
Sb. z. a n. iá odpredajú vo verejnej draibe nize* 
uvedené movitosfi pre dliné dane a inó verejné 
dávky t  prialuienatvom, v bernej cxckúcii zaba-
v«#é.

Draíba bude sa konaf
dna 3. XT. 1937. o 10 hód. v obei Le* 
vicc, Mcstsky dóm.

Oznaccr.ic ved de drazby danych 
podía ich druhov :

17 q pscnicnej niúky, 50 vruc ofrúh 
á 50 kg
Prcd dra. bou sa doprav a veci do dta/év dane 
na miesto dra/bn 11a trovy a ncbezpeéic dlzníka, 
Na miestc Jraib\ mozné je ivei do Jra/by t/auc 
prch/iaJnuf este prcd Jra/bou 30 minut preJ jcj 
zaciatkom.
VykriÓná cena veci, ktorc dósul neboly oJhaJ* 
nuté, slanoví sa odhadom pri Jraibe.

Drazobné podmienky:
1. Predmcfy dáné do drazby sa ncod* 
predajú pri drazbe pod jednu polovicu 
vykricnej ceny (prípadne pod najnizsie 
podanie, urcenc bernym úradom). Vcci 
z drahych kovov sa ncpredajú pod ích 
kovovú hodnoiu. Veci. kforé sa pri prvcj 
drazbe nepredajú. berny úrad méze od* 
predaf aj z vofnej ruky, najmencj za naj- 
nizsíe prípustné podanie.
2. Vydrazené veci sa vydajú len profi 
hoívvému zaplafeniu a musia byf vydra* 
ziteíom hned prevzaté.

V  Lcviciach dna 8. okt. 1937.
Kálin a v. r. Lakatos v. r.
prednosta kontrolon

Berny úrad: Levice.
Miesto zabavenia : Levice. 

C í s lo  ev. zázn.: 167*1937.
VyhláSka o verejnej drazbe.

Podfa ustanovenia §§ 373 az 380 zákona zo dna 
15. júna 1927, ő. 76 Sb. z. a n., a podfa usta' 
novenia $ 1 zákona zo dna 21. dcccmbra c. Ij33 
Sb. z. a n. sa odpredajú vo verejnej drazbe ni' 
zeuvedené movitosfi pre dlzné dane a iné verej' 
né davky s príslusenstvom, v bernej exekúcii za' 
bavené.

Drazba bude sa konaf
düa 3. nov. 1937. o 10 hód. v obei 

Levice, Mestsky dóm. 
Oznaccnie veci do drazby danych po* 

dia ich druhov:
1 zelczná pokladna zn. »Spitzcr<", 1 siací 
stroj zn, ^Herkules*, 2 izbové krcdence 
10 obrazov, 1 stolík okruhlv, 1 pohovka 
1 jcdálny sfől.
Prcd drazbou sa dopravia vcci do draz* 
by dáné na miesto drazby na írovy a 
nebczpccic dlzníka,
Na mieste drazby mozné jc veci do draz
by dáné prchliadnuí este prcd drazbou, 
30 minút prcd jcj zaciatkom.
Vykricná ccna veci, ktorc dosiaí neboly 
odhatnuté, síanovi sa odhadom pri drazbe 

Drazobné podmienky:
1. Predmcfy dáné do drazby sa ncod- 
predajú pri drazbe pod jednu polovicu 
pod vykrenej cuny (pripadne ped naj* 
nizsie podanie, urccné bernym úradom). 
Vcci z drahych kovov sa ncpredajú pod 
ich kovovú hodnotu. Veci, ktoré sa pri 
prvej drazbe ncpredajú, berny úrad móze 
odprcdaf aj z vofnej ruky, najmencj za 
najnizsie pripusíné podanie.
2. V y  dra zené veci sa vydajú len profi 
hotovému zaplateniu a miiíáa byf vydra* 
zitelom hned prevzafé.

V  Leviciach dna 14. okt. 1937. 
Kalina v. r. Lakatos v. r.

prednesta kontrolór. * 1 * 3 * 1 * 3

Berny úrad : Levice.
Miesto zabavenia : Levice. 

Císlo ev zázn. 1753-1937.
Vyhláska o verejnej draibe.

Podía ustanovenia § §  373 az 380 zákona zo 
dna 15. júna 1927, é. 76. Sb. z. a n., podía us* 
tanovenia § 1 zákona zo dna 21. dcccmbra é. 
133  Sb. z. a n. sa odpredajú vo verejnej drazbe 
nüeuvedené movifo tj pre dlzné dane a iné verej' 
né dávky s príJuicnstvom v bernej exekucn za* 
bavené.

Drazba bude sa konaf:
dna 3. nov. 1937. o 10 hód. v obei 

Leucc, Mestsky dóm.
Oznacenie veci do drazby danych po* 

dfa ich druhov :
1 ohnivzdorná pokladna, 1 kozeny

díván, 2 kozené folele, 2 slolicky kozou 
potiahnuté, 1 stolik okruhly, 2 pisacic 
strojc zn. „Remington", 1 písací stroj 
zn. »Underu-ood«, 3 stoly 2 stolicky, 4 
stolicky, 6 obrazov, 1 pokrovec, 1 rádió 
aparát zn. „Philips", 1 vitr n, 2 fotelé,
1 siói, 4 stolicky, 1 krcdcnc, 3 pokrov* 
cc. 1 klavir, 2 fotelé, 2 fotele, 1 zrkadlo 
antik, 2 perské kobercc, 1 vitrin, 1 ho» 
diny antik, 1 obraz, 1 váza stricbomá,
3 síriebomé podnosy.

Pred drazbou sa dopravia vcci do drazby dáné 
na miesto drazby na írovy a ncbczpecie dlzníka 
Na miesle drazby mozné jc veci do drazby dane 
prchliadnúf este pred drazbou, 30 minút pred jcj 
zaciatkom.
Vykricná eena veci, ktoré dosial neboly odhad' 
nuté, stanoví sa odhadom pri drazbe.

Drazobné podmienky:
1. Predmety dáné do drazby sa neod- 
predajú pri drazbe pod jednu polovicu 
vykricnej ceny (prípadne pod najnizsie 
podanie, urccné bernym úradom). Vcci 
z drahych kovov sa ncpredajú pod ích 
kovovú hodnotu. Veci, ktoré sa pri pr* 
vej drazbe ncpredajú, berny úrad méze 
odpredaf aj z voíncj ruky, najmencj za 
najnizsie prípustné podanie.
2. Vydrazené veci sa vydajú len profi 
hotovému zaplatenia a musia byf vydra* 
ziteíom hned prevzaté.

V  Leviciach dna 8. okt. 1937.
Kalina v. r. Lakatos v. r.

prednosta kontrolór.

Berny úrad: Levice.
Miesto zabavenia: Levice. 

Císlo ev. zázn.: 98*1937.
Vyhláska o verejnej drazbe.

Podfa ustanovenia §§ 373 az 380 zákona zo dna 
15. júna 1928, c. 76 Sb. z. a n., a podía usta* 
novenia § 1 zákona zo dna 21. dcccmbra c. 1;33 
Sb. z. a n. sa odpredajú vo verejnej drazbe nizc* 
uvedené movitosti pre dlzné dane a iné verejné 
dávky s príslusenstvom, v bernej exekúcii zaba' 
véné.

Drazba bude sa konaf
dna 3. nov. 1937. o 10. hód. v obei 

Levice, Mestsky dóm. 
Oznaccnie veci do drazby danych po* 

dia ich druhov :
2 bravy biele po 180 kg., 1 brav 

cierno*fTakovy 180 kg., 3 bravy krmné 
po 100 kg.
Pred drazbou sa dopravia vcci do drazby dáné 
na miesto drazby na trovy a nebezpeéie dlzníka. 
Na miste drazby rao/.né je veci do drazby dáné 
prchliadnúf este pred drazbou, 30 minút pred jcj 
zaciatkom.
Vykricná cena veci, ktoré dosiaf neboly odhad* 
nuté, stanoví sa odhadom pri drazbe.

Drazobné podmienky :
1. Predmety dáné do drazby sa neod* 
predajú pri drazbe pod jednu polovicu 
vykricnej ceny (prípadne pod najnizsie 
podanie, urcené bernym úradom). Veci 
z drahych kovov sa nepredajú pod ích 
kovovú hodnotu. Vcci ktoré sa pri prvej 
drazbe ncpredajú, berny úrad mózc od* 
predaf aj z vofnej ruky, najmencj za 
najnizsie prípustné podanie.
2. Vydrazené veci sa vydajú len profi 
hotovému zaplatenia a musia byf vydra* 
zitelom hned’ prevzaté.

V  Leviciach dna 8. okt. 1937.
Kalina v. r. Lakatos v. r.

prednosta. kontrolór.

Berny úrad: Levice.
Miesto zabavenia: Levice. 

Císlo ev. zázn.: 67*1937.
Vyhláska o verejnej draibe.

Podía ustanovenia §  373 az 3H0 zákona zo dna 
15. júna 1927, é. 76 Sb. z. a n., a podfa usta* 
novenia §  1 zákona zo dfta 21. dcccmbra c. 133 
Sb. z. a n. sa odpredajú vo verejnej drazbe ni' 
zeuvedené movitosti pre dlzné dane a iné verej* 
né dávky s príslusenstvom, v bei nej cxckúcii za» 
bavené.

Drazba bude sa kofiaf
dna 3. nov. 1937. o 10. hód. v obei 

Levice, Mcstsky dóm. 
Oznacenie veci do drazby danych po- 
día ich druhov :
20 skrin z tvrdcho dreva orechovcj barvy, 
10 posfiel z ívrdého dreva orechovej 
barvy, 10 nocnych stolikov z tvrdého 
dreva orechovcj barvy, 8 foaletnych zr* 
kadiel oválnych, 8 kredencov jcdálnych 
ima vej orechovcj barvy, 2 velkc stoly 
tmavej orechovcj barvy, 2 veiké stoly, 1 
kombinovaná pohovka.
Pred drazbou sa dopravia veci do draz* 
by dáné n^ miesto drazby na trovy a 
nebczpccic dlzníka.
Na miestc drazby mozné je veci do 
drazby dáné prchliadnúf este pred draz- 
hou, 30 minut pred jcj zaciatkom. 
Vykricná cena veci, ktoré dosiaí neboly 
odhadnuíc, stanoví sa odhadom prí drazbe 

Drazobné podm ienky:
1. Predmety dáné do drazby sa ncod- 
predajú pri drazbe pod jednu polovicu 
vykricnej ceny (prípadne pod najnizsie 
podanie, urccné bernym úradom). Veci 
z drahych kovov sa ncpredajú pod ich 
kovovú hodnotu. Veci, ktoré sa v prvej 
drazbe nepredajú, berny úrad mózc od* 
predaf aj z voíncj ruky, najmencj za naj
nizsie prípustné podanie.
2. Vydrazené vcci sa vydajú len proti 
hotovému zaplateniu a musia byf vydra* 
ziteíom hnecf prevzaté.

V  Leviciach dna 14. oki. 1937. 
Kalina v. r. Lakatos v. r.

prednosta. kontrolór.

Születés házasság, halál:
Születés; Jaros Janka, leány Erzsébet, 

Zsembcri István. Povazsan Mária le* 
ány Paula, W eincr Zoltán, Simko 
Valéria leány Erika, Merkl Jaroslav, 
Pisko Kornélia fiú Jaroslov, Iván, 
Simkovics József, Varga Mária, fiú 
József, Lukacsovics István, Stanga 
Karolin, fiú István, Balogh Tibor 
Prónay Ilona, fiú Tibor László,

Házasság: Seliga Pái r. kát. Udvardy 
Irén ág. h. ev.

H alál; özv. Fekete Jánosné sz, Hány* 
gyári Mária 101 éves, Kovács Arán* 
ka 2 éves, özv. Galambos Jánosné 
szül. Kosa Erzsébet 74 éves. özvegy 
Kusz Ferencné szül. Jancso Klára 
84 éves, Kósa Mária 58 éves, Ren* 
dek Lajosné szül. Paluska Anna 41 
éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális és kriti* 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer* 
kesztő: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR -  Felelős 
szerkesztő és kiadó: A K U C S ERNŐ dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stur u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési dij: egészévre 48’ — , félévre 
24' — , negyedévre 12*— Ké, egyes szám ira l'hé 
Három példány megtartása előfizetésnek s ámít 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adiialók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem 
zünk meg és nem adunk vissza. — A postahelye^ 
használatát a brarislavai posta* és távirdaigazgató* 
ság lévai feladóhelyei 109.97b. V  —1934 sÁ* 
alatt engedélyezte.
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