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Azon közérdekű tevékenység, amelyet 
lapunk immár ötödik évfolyamon át Léva 
városának, annak lakóinak érdekében foly
tai — jelentős állomása volt az 1935 dec. 
14., lő., IH-án megrendezett első lévai ki
rakatverseny. A versenyen 3 csoportban 
több mint 30 kereskedő és iparos vett 
részt és annak külső sikere, nevelő hatá
sa e! nem vitatható. Mindezek dacára a 
kirakatverseny folytatása évenkénti rend
szeres megismétlése, tradicionális fejlesz
tése elmaradt.

Minden következménynek meg van a 
maga oka és előre kijelentjük, hogy nem 
mi voltunk az okai annak, hogy ez a szép
nek ígérkező mozgalom oly fiatalon elve
szett. Akinek emlékezetében még él azon 
gyanúsítások, 'ö t vádak, aprehenziók tö
mege, amelyek a verseny rendezése, illetve 
a zsűri Ítélete folytán lapunkat érték, azok 
bizonyára nem csodálkoznak azon, hogy 
lanunk nem vállalkozott többé ezen áldat
lan feladatra. Annakidején igyekeztünk 
teljesen pártatlan bíráló bizottságot össze
állítani, amelynek elnöke Hoffman Árpád 
nyugalmazott járásbiró, tagjai pedig prof. 
B. Kozák festőművész és rajztanár, vala
mint Michűnek, a turócszentmártoni ipar- 
fejlesztési középiskola tanára volt. Ezek
hez csatlakoztak a kereskedelmi csarnok 
részéröl — amely a dijak egy részét adta 
— mint ezen testület megbízottai: Kern 
Oszkár alelnök és Bernát Adoif titkár. En
nél pártatlanabb zsűrit Léván összeállítani 
úgyszólván lehetetlenség, mert hiszen az 
urak hozzáférhetetlenségéhez kétség nem 
fér. Lapunk munkatársai egyáltalán néni 
vettek részt a zsűri Ítélkezésében és sem
miféle formában nem befolyásolták és nem 
is befolyásolhatták.

Amidőn az itélőbizottság meghozta dön
tését és azt közöltük a nyilvánossággal, az 
érdekeltek felzúdultak. A 3 első di.i nyer
tesén kívül az eredménnyel egyik résztve
vő sem volt megelégedve, mert bizonyára 
szintén első kívánt volna lenni.

Tény az, hogy a sok szép kirakat között 
nehéz volt a döntés, mindenki tudásának 
legjavát igyekezett bemutatni és ha tőlünk 
függött volna, akkor bizonyára minden ar
ra érdemes megkapta volna az első dijat. 
Sajnos egyrészt a résztvevők száma, más
részt a dijak korlátozott volta miatt csak 
3 csoport \ olt alakítható. Az általános em
beri hiúságon és a túlfűtött ambíciókon 
kívül bizonyára ez is oka volt az elégedet
lenségnek.

kiraka^verseny
Tény az, hogy lapunk a végzett munkán 

kívül nem csak a dijak megszerzésével és 
az oklevelek elkészítésével hozott áldoza
tot, de a bekövetkezett sértődések követ
keztében 12 előfizetőjét is elveszítette.

Mindezek dacára azon a nézeten va
gyunk. hogy Léván szükség vau arra, hogy 
minden esztendőben kirak:; verseny legyen 
és amint a lévai példán okulva a környék
beli városok is bevezették ezt, o ’.-Metel
hitették, úgy a lévai iparos- és kereskedő- 
társadalom szervezetének is kötelessége a 
mozgalmat újra felkarolni, kereskedelmi 
kultúráját emelni és dokumentálni. A lévai 
iparos- és kereskedelmi társadalomnak 
megvannak a maga szervezetei IpartesUi- 
let, szakcsoportok, kereskedelmi Csarnok, 
Iparos Olvasókör 'tb és ezeknek lesz fel
adata a jövőben, hogy a Lévai Újság ál al 
már egyszer felvetett és megvalósított 
gondolatot — felhasználván az itt közölt 
tapasztalatokat — tökéletesebb formában 
uii 'teremteni, közkívánatra megvalósítsák.

Miért n e m  a d n a k  ki a zselízi és  
lévai járásbíróságok m a g y a r n y e lv ű  
id ézők éi és v é g z é s e k é i?

Nem régiben az egyik napilap hasábjain 
azt olvastuk, hogy a zselizi és lévai járás
bíróságok nem adnak ki magyar nyelvű 
végzéseket, holott ezekben a járásokban 
kvalifikált magyar kisebbség van, sőt a 
zselizi járás egyenesen magyar járás szám
ba megy.

A napilap állítása megfelel a valóság
nak, de ezt nem lehet egészen sem az 
egyik, sem a másik járásbíróság hibájául 
felróni. Nem lehet pedig azért, mert a leg
ritkább esetekben fordul elő, hogy a felek 
magyar nyelvű elintézést kérnek. Hol van 
tehát a hiba?

Manapság, ha valakinek a bíróságoknál 
van dolga csaknem minden esetben ügy
védi képviseletet vesz igénybe. Az iigvvéd 
pedig, aki elvállalja a félnek a képviselt 
tét köteles mindentől eltekintve ügyfelé
nek összes érdekeit minden tekintetben a 
leglelkiismeretesebben megvédeni. Az ügy
véd, aki magyar anyanyelvű ügyfélnek a 
képviseletét vállalta, tartsa kötelességének, 
hogy minden esetben magyar nyelvű elin
tézést kérjen, amit a bíróság nem tagad
hat meg. így aztán nem fordulhat elő az. 
hogy a falusi magyarnak fűtői-fához kell 
szaladgálni és végül befáradni a városba

ügyvédjéhez, ha vak-mi Írást kap a bíró
ságtól, mert a falun senki sem tudja neki 
megmagyarázni annak tartalmát.

Utána jártunk és megállapítottuk azt, 
hogy úgy a zselizi, mint a lévai járásbíró
sághoz igen kevés magyarnyelvű beadvány 
érkezik. Fizetési meghagyások, végrehaj
tási kérvények stb. amiben ma a legna
gyobb a forgalom, csak fehér holló szám
ban kerülnek magyar nyeiven a bíróság
hoz.

Ezek a visszás állapotok bizonyára meg
szűnnek. lra az ügyvédek, amikor megbí
zóiktól elvállalnak valamely ügyet és a 
meghatalmazást aláíratják, egyben meg
kérdezik az ügyfelet, milyen nyelven kí
vánja a képviseletet? Ha a felsőbb bíró
ságok, a magasabb hivatalok, a minisz
tériumok tudnak magyar nyelvű kiadvá
nyokat adni, akkor bizonyára a járásbiró-' 
súgok is megteszik azt, mert törvényes kö
telességük. Ezt legjobban a törvények, a 
jog ismerőinek az ügyvédeknek kellene 
tudni és az az ügyvéd, aki hivatása magas
latán áll, igazán, őszintén kívánja ügyfele 
érdekeit képviselni, mindent megtesz an
nak érdekében és nem felejtkezik meg ar
ról sem, hogy magyar nyelvű elintézést 
kérjen. Ezt megköveteli és elvárja minden 
magyar ember ügyvédjétől.

, M t U o * a :

SZERDA, Cc TÖRTÖK.
Orient mozgó: Ga bv  ElUabeth Bcrg- 

ner a világ egyik legnagyobb drámai mű
vésznőjének, legújabb parádés szerepe. Pa
zar kiállítású nagyfilm, melyet Paul Czin- 
ner mesterien rendezett.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP.

Orient mozgó: »A gyermekorvos*. Szel
lemes maiit a »L>r. Szabó Juci*, feszült 
mint az *Orvos« a legújabb orvosi körök
ben lejátszódó bécsi film. A mosoly és a 
könny filmje. Főszereplők: Paul Hörbiger, 
Viktória Ballasko, A. Fritz Eugens a Shir- 
iey Templével egyértékü gyermeksztár. 
Vasárnap d. u. Ez a kislány eladó. Ragyo
gó film, kitűnő szereposztással. Fősze
replők: Garv Cooper, Shirlev Temple, Ca- 
role Lombard.
VASÁRNAP.

Apolló mozgó: Közkívánatra jön a ma
gyar Shirlev Temple Pécsi Giziké . legna
gyobb és legsikerültebb magyar filmben: 
Az édes mostoha. A bájos kis művésznő 
sláger dala: >I)e jó is nektek, ti nem tud
jatok ...«  boldogsággal tölt el minden mo
zilátogatót. További szereplők: Páger An
tal, Tasnádv Fekete Mária, Gőzön Gyula, 
Vaszary Piri.



Közgazdasági
előtsdássorozai

\. .1. M. K. T. l év február o  március 
havában nagyobb szabású közgvzdasjgi 
előad ás sorozni tót rendez, amelyre külön 
• elhívjuk a közönség figyelmét. A köz;az- 
dasá.iri problémákkal való megismerkedés 
a közönség legszélesebb rétegei részére is 
eléggé nem hangsúlyozható fontossággal 
bir, amiért is ezen előadás sorozatna-K 
mindenki részére különösen nagy jelentő
séget tulajdonítunk.

Az előadás sorozat a következő:
Február 9. általános gazdasági helyze

tünk; kisebbségi gazdasági politikánk fel
adatai. Előadó: Hantos László dr.

Február 1H. A szövetkezeti mozgalom és 
a magyar kereskedő osztály. Előadó \  :gv 
Ferenc.

Február 23. A szlovákiai kereskedelem 
helyzete, kereskedelmi, politikai feladatai.

.Március 2. Mezőgazdasági szervezkedé
sünk, gazdasági egyesületeink jelentősége, 
mező ga z d a sá g i szaksa j t ónk. M e z őga zda - 
sági szaktanfolyamok és szakiskolák. Elő
adó: Fodor Jenő.

Március 9. Mezőgazdasági hitel, adós
ságrendezés, földbirtokreform. Előadó: 
Hantos László dr.

Március 1 b. Iparos osztályunk létkérdé
sei. Előadó: Vitovszky József.

Március 23. Magvar munkás osztály 
helyzete. Előadó: Vass László.

Az egyes előadásokat vita követi, ame
lyen remélhetőleg városunk és vidéke köz
gazdászai és gazdasági kérdésekkel foglal
kozó egyénei kivétel nélkül részt vesznek. 
Az előadások a városháza nagytermében 
este 8 órakor kezdődnek.

Jfihodáfca fámák 
a íkwu tták . . .

Hová oiyan sietve nagyságos asz- 
szonyom ?

Iskolába kell sietnem. Ne is tartson 1 
fel, ha elkések kikapok . . .

H isz szó sincs róla, nagyságos asz- 
>/on\ igazán nagyon fiatal még, de talán | 
n/ir mégis kinőtt az iskolapadból. És mit i 

esi n á! na k a z i sk o 1 á ba 11 ?
Persze hogy kinőttem, maga csacsi. 

Most i> azért járunk mi, asszonyok, isko- 
ába, liogy megtanuljuk. hog\ kell magu
kat, férfiakat, ápolni. Mert tudja, gázvé
delmet tanulunk. Tudja maga egyálta
lában mi az a gázvédelem?

Hogyne tudnám kérem. Katona vol
tam . . .

Ugyan menjen. Mit tudnak maguk. 
Hanem mi . . ., mi rengeteget tanulunk.
En éjjel nappal magolok, ihogy tudjak fe- i 
lelni. Mert tudja, a múltkor felszólított a ' 
do-ktorkisasszony és nem tudtam semmit, j 
A barátnőim úgy örültek. Ezt pedig igazán 
nem hagyhatom.

Ezt belátom. És hol ülnek ott? a pa
dokban ?

Természetesen. Mint az iskolásgyere* !
kék.

És beszélni sem szabad?
Hová gondol!? Nálunk fegyelem van. J
Hát kérem, ha annyi hölgy csendben | 

tud ülni, az igazán nagy fegyelem lehet.
De ma azután igazán tudni fogom a 

leckét. A barátnőim pukkadni fognak az 
irigységtől. Múltkor úgyis majdnem meg- j 
ütötte a guta a Mimit, mert be kellett dik- I 
álnia a pontos születési dátumot. Letaga- ! 

flott öt évet, de én nem hagytam. Bekiál- : 
íottam, hogy mikor született. Mert nálunk ! 
nem lehet hazudni.

Nagyságos asszony is bediktálta szüleié- ! 
sének dátumát?

Én?. . .  Na nekem sietnem kell, ne
hogy elkéssem. A viszontlátásra.

(K.)

A ragályos nátha I 
ism ét dühöng f

Járványszeríien lép fel. Védekezzünk |  
s akadályozzuk meg idejében a fér- 1 
tőzést. A ragályos nátha baktériumai j  
a szájon és légzöutakon át jutnak I 
testünkbe. Használjunk ezért száj- 1 
öblítéshez és gargalizáláshoz I

ALPA
sósborszeszt, melyből egy keveset 1 
egy pohár vízbe öntünk. I

Alpa fertőtlenít — a fertőzést meg- I  
akadályozzuk. I

Kérdezze meg az orvost! I

Kérjünk Alpát csakis plombával I  
ellátott üvegekben ! I

|  a lovai közélet végleges álomba me:
1 fült. 1 zöld asztaloktól mindenki a fes
2 hér asztalokhoz menekül, a város szá- 
I nnlmus ügyes:bajos dolgaira a feledés 
I fátyla kerül. Miért ne borítsunk min: 
I denre fátylat, mikor most ez a divat- 
I Mintha nem is közeledne a tavasz, mint: 
I ha nem is volna ezer égető probléma. 
I amely megoldásra vár, amely> munkái,

előkészületet igényel. A városatyák, a 
I képviselőtestületi csatáknál jobban szes 

rétik a kisebb:nagyobb kártyacsatákat, 
amelyek szintén a zöldasztalnál folynak 

| le. természetesen kávéházakban, vagy 
különféle egyesületekben. A város elöl: 
jár ósága mesterien ért ahhoz, hogy eb 
vegye a kedvét mindenkinek attól, hogy 
közügyekkel foglalkozzék, megoldásom 
kát javasoljon, egyszóval töröd jön a v á s  

ros ügyeivel- Ennek a vezetőségnek az 
érdeme az, hogy minden életre való öt: 
let halálra van Ítélve, tétlenségre az agys 
velők, csupán a kezek dolgoznak még: 
legyintünk velük és mondjuk — minden 

I hiába.
1 O KU LÁ R

amikor a mulatságok egymásután zajlanak, ami
kor tombol a táncdüh, amikor éjszakákat áldo
zunk a vigasságnak — bálmentes éjszakákon te
kintsünk egy kissé magunkba és állapítsuk meg, 
vájjon csakugyan életünk lényeges részei-e azok 
a mulatságok, amelyekben több a kirakat, több 
az erőltetett mosolygás, mint az igazi, természe
tes jókedv. A hamisítatlan, szívből fakadó jó
kedvet — úgy hisszük — a jól megalapozott ma
gánélet adja. ^

Ks dicsekedhetünk-e mindnyájan azzal, hogy 
jól megalapozott magánéletünk van? Van-e tár
sadalmunknak olyan rétege, mely egyénenkint 
is, tömegében is, ne lenne a legmegpróbáltabb 
állapotban, süni gondok között? Mit ér ilyen sö
tét háttér előtt a táncoló mulatás? Nem bánt
juk-e vele azokat, akiket az élet gondja úgy alá- 
nvomott, hogy egy-egy nap, vagy éjszaka hazug 
vidámságára sincs módjuk és idejük, de nincs 
kedvük sem?

Krre kell gondolnunk és a mulatságok zaja 
után iparkodjunk a társadalmi érintkezést k mé- 
lyiteni. Találkozhatunk egymással családok és 
családközösségek csendes, szerény keretei kö
zött, ahol nem kell annyi cicoma, nem kell any- 
nyi költség, mégis több őszinteség és több szere
tet fejlődhetik. Több melegség vigasztalhatja

meg a magánélet gondjait és jobban ráérünk 
egymás bajainak résztvevő felkarolására.

A mulatságok a nyilvánosság hiuságvárásai és 
az irigységkeltő páváskodások melegágyai. Tár
sadalmi életünk szorosabbá, melegebbé és benső- 
ségteljesebbé tétele olyan tisztulási folyamat, 
melynek hasznát mindnyájan érezzük. Több időnk 
jut a másokkal való törődésre, úgy anyagiakban, 
mint lelkiekben. Sokkal több, mint akkor, ha 
tobzódó mulatságokban kell elpazarolnunk az 
anyagiakat és lelkieket is.

Vissza a családba! Vissza a jó szomszédságok 
ápolásába és a jó ismerős összeköttetések ked
vességeinek feltámasztásába! \ e  áldozzunk fel 
mindent a külső élet sek mesterkéltségeért és 
sok hazugságáért. Ismerjük be, hogy sok a 
rongyrázás, az egyszerűséget nem tisztelő gő
gösség, a másokra számitó élősdi hajlam és a 
könnyen élés vágya bennünk.

A léha mulatozást váltsa fel az egymás iránti 
szeretet melegsége, a gyökértelenség korszakát 
váltsa fel a családunk, rokonságunk és ismerős- 
körünk egymáshoz való tartozásának érzése. így 
olyan társadalmi életet teremthetünk, amely 
egészséges alapokon nyugszik és kielégít mind
nyájunkat. Jó szívvel és okossággal éltető mele
get gyújthatunk a sivárság helyébe, olyan mele
get, melynél a fásult szivek is felmelegszenek és 
ráeszmélnek emberi kötelességeikre.

<K.)



LÉVAI ÚJSÁG

H ÍR E K
— Eljegyzés. Kiss Kornélra polg. isk. ta

nítónő és Tuloissay Sándor tanító jegye
sek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Változások a kerületi hivatalnál. A
lévai kerületi hivatal személyi beosztásai a 
jövő héttől kezdve lényeges változáson 
mennek át. Dr. Sokol Károly kerületi fő
nökhelyettest a felettes hatóság az Orszá
gos hivatal IV. ügyosztályához rendelte 
szolgálattételre. Helyét Dr. Ursiny Aladár 
foglalja el, az eddigi büntető bíró, akinek 
ügykörét viszont Dr Novomesky Károly 
fogja ellátni. Dr. Novomesky a Selmecbá
nyái járási hivataltól kerül Lévára, (helyét 
ott Dr. isiket' Vilmos a volt lévai büntető- 
biró foglalja el, főnökhelyettesi minőség
ben. Itt említjük meg, hogy Dr. Novo- 
mesky helyére Selmecbányára az Országos 
hivatal a kálnai származású Patay Istvánt 
nevezte ki büntető bírónak.

— Hrúz Samu tanfelügyelő nyugdíjba 
ment február 1-én és a lévai állami tan- | 
felügyelőség vezetésével ideiglenesen Skoff 
Jenő az eddigi tanfelügyelő helyettes van I 
megbízva.

— Dr. Borka, Dr. Mihola est Vámosla- j 
dányban. Szlovákia e két népszerű előadó- \ 
ja január 30-án a Sz. M. K. E. helyi szer- j 
vezetének rendezésében kulturestélyen mu
tatkozott be Vámosladány közönségének, j 
A két ismert előadót a hallgatóság már ' 
az elő'adás megkezdése előtt meleg ünnep- i 
iésben részesítette, Kovács István a Sz. M. | 
K. E. elnöke keresetlen szívből jövő sza
vakkal üdvözölte őket. Dr. Bc-rka Géza: i 
A magyar irodalom nagyjai c. előadásában j 
Petőfi, Jókai, Madách, Arany után a ma- | 
gvar irodalom jelenlegi nagy Íróira és ! 
azok müveinek jellemzésére tért át. i 
Élvezetes előadását nagy élvezettel hallgat- 1 
ták. A párizsi képek cimü előadás nagy 1 
vidámságra derítette a hallgatóságot. Dr. • 
Mihola Gyuszi három ízben énekelte lég- | 
szebb nótáit tomboló 'tapsvihar mellett. 
Különösen tetszettek a huncut nótái A 
helyi szereplők, akik közül különösen ki
tűntek Gyurgyanovics Etus, Nagy Lenke, 
Csontó Aranka, Lojda Jolán, Kelemen Ar- j 
pád, Szabó Géza, Nagy Imre, Borza István j 
és Kecskés Rudolf nagy sikerrel hozták j 
szilire Dr. Borka—Dr. Mihola: Nevelni köll ' 
az asszonyt és Marci leánynézőben c. vi
dám egyfelvonásos vigjátékait.

— Dijat nyert lévaiak. A beretkei ref. 
árvaház irodalmi és dal pályázatára beér
kezett müvek között a bíráló bizottság a | 
dijakat nem osztotta ki, ellenben több ki- ! 
váló munkát 50 Ke juralomban részesített.
A jutalmazottak között van Nagy Margit: 
Isteni gondviselés c. elbeszélése, valamint 
Kály Júlia: Álomországban c. színdarabja.

— Április 16-án jönnek a színészek. Föl
des Dezső, a nyugatszlovenszkói magyar , 
színtársulat igazgatója arra kérte a városi 
tanácsot, hogy a színháztermet április 
16-tól bocsássa egy hónapra rendelke
zésére. A tanács átengedi a termet Földes
nek.

— FOGÁSZATI MUNKÁK a legjobb mi
nőségű anyagokból. Koronák, hidak, mű
fogsorok, plombák. Saját készítésű porce
lán (jacket) koronák. Dentist MÁRTON 
ALADÁR, Levice, Bátovská 5.

— A ragályos náthával való fertőzésnek 
mindig a kevésbbé edzett szervezet esik ál- , 
dozatul. Edzzük tehát szisztematikusan 
testünket masszázsokkal. A ragályos nát
hát megakadályozzuk, ha orvosi tanácsra 
rendszeres masszázsokat végzünk Alpa , 
sósbor szesszel. A száj, orrüreg és légző- | 
szervezetünk alapos dezintekcioja által a | 
fertőzést is megakadályozzuk. Gargau/ál- j 
junk és öblítsük szájunkat higitoo Alpá* j 
val. Dörzsöljün/ tenyerünkre egy kevés Aj- , 
pát és lélegzük azt be. Fertőtlenítsük lakó- j 
helyiségeink levegőjét Alpával való perme- j 
tezéssel. — Ügyeljünk arra, hogy bevásár
lásnál tényleg Alpát kapjunk.

— Egy bolond százat csinál c. operettet
mutatta be nagy sikerrel február 5-én a 
Katolikus Kör műkedvelő gárdája. Az ope
rett első felvonása nagyon gyönge és az 
egyébkén: kitűnő, kipróbált szereplők sem 
tudtak sokat kihozni belőle. Azonban a 
második d harmadik felvonás mindenért 
kárpótolta a hallgatóságot. Nagy László, 
Kovács Lajos, Magyar Ica, Yalasik Manci, 
Loderer Lajos, Stukovszky Dezső, Kurcsin- 
ka Vali, Dohány Ernő és a többi szereplők 
is mind-mind kifogástalanul pompás ala
kítást nyújtottak. Külön meg kell említe
nünk a rendezést, amely semmi kifogásol
ni valót nem hagyott maga után. A szín
pad modern elrendezése, pompás megvi
lágítása, a fényhatások különösen megle
pően jók voltak, ami a rendezőségnek 
gondosságát bizonyítja. Az előadás után 
tánc következett, amely a késő reggeli 
órákig a legjobb hangulatban tartott. Az 
előadás 1 ;dden este hasonló sikerrel is
mételték meg.

Értesítés.

A lévai temetkezési egylet megválasz
tott szavatzatszedő bizottságának elnöke 
értesíti az egylet tagjait, hogy az 1938. év 
január hó 30-án felfüggesztetett

iisztá jitá  vá lasztási
1938. évi február hó 13-án, vasárnap dél
után 2 órakor a városháza nagytermében 
tartja meg, a választás az 1932 szeptember 
hó 2-án az országos hivatal által jóváha
gyott alapszabályok szerint történik, amely 
igy hangzik:

11. §. A közgyűlésen tanácskozási, sza
vazati és választási joggal kizá
rólag csakis nagykorú tag bir.

12. §. A közgyűlésen csak személyesen
megjelent nagykorú tag gyako
rolhatja jogát és csakis saját sze
mélyében. A családtagok helyett 
senki sem szavazhat.

23. §. Választási ügyekben titkos a sza
vazás.

Figyelmeztetés: Minden tag köteles tag- 
könvvét magával hozni, mert csak a tag
könyv felmutatásával szavazhat, könyv' 
nélkül senki sem szavazhat!

A szavazás kezdete pontosan délután 2 
órakor és bezárása délután 5 órakor. A vá
lasztás eredménye (közölve lesz a Lévai 
Újság február 16. számában.

KOVÁCS ISTVÁN 
a szavazatszedő bizottság elnöke.

de kében mindent elkövet a rendezőség. A 
inni bejben t e t t  szenzációkon kívül még 
egy ni ; ,  bírakciót állítottak be a műsor
ba. 2X 5 perces footballmérkőzés a bál
teremben LTE serlegéért női és férfi 
'egyes csapat jelmezben játszik.

Közgyűlés. Az Iparos Olvasókör tebr. 
13-án d. u. 2 órákor tartja rendess évi 
tisztújító közgyűlését, amelyre a tagokat 
ez utón is meghívja az elnökség.

— SZLP ÉS JÓ miifogakat készít Bázlik 
vizsg. fogtechnikus Szépé A u. 9. égetett 
PORCELLÁN KORONÁK ! ! ! igen termé
szetim.

— Táncmulatság Vámosladányban zászló
alap javára. A vámosiadényi köztársasági 
magyar földnrives és kisgazda párt cso
portja Csömör István nemz. képviselő véd
nöksége alatt február hó 6-án König Ignác 
vendéglős nagytermében a csoport zászló
alapja javára zártkörű mulatságot rende
zett nagy sikerrel.

— Gazdák forgalmiadó-bevallasa. A
pénzügyminisztérium közli, hogy azok a gaz
dák, akik Csehországban, Morvaországban 
és Sziléziában fegfeljebb 50 hektár földön, 
Szlovenszkón és Podk. Ruszban legfeljebb 
100 katasztrális holdon gazdálkodnak, — 
forgalmiadójukról szóló bevallásukat 1938 
március 31-ig adhatják be. Ez a határidő- 
nieghosszabbitás azonban csak olyan esetekre 
érvényes, melyekre a kisgazdák pausálirozott 
forgalmi adójáról szóló rendelkezések vonat
koznak.

koronaritkitásának hava. 
Gyümölcsösét szakszerűen

r e n d b e h o z a t j a

!lfj. Holló Géza
oki. kertész LÉVA.

j Városi faiskola, Lövölde mellett
, Ugyanott I. oszt. gyümölcs- 
: fák, szőlőoltványok és bokor- 

rózsák beszerezhetők. —
1 Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 

vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —



LÉVAI ÚJSÁG

— Aliért Turócszentmártonbaii tartják 
a magyar kovácsok patkolótanfoiyamát?
Az uj ipartörvény kötelezte mindazokat 
a kovácsmestereket, akik 1925 után sze
rezték iparigazolványokát, hogy patkoló- 
tanfolyamot kell végezniök s vizsgát ten
niük. Ugyancsak vizsgára kötelezett min
denkit, aki a jövőben iparigazolványt akar 
szerezni. Ez a törvény hozzávetőleges szá
mítások szerint 6—700 magyar nemzeti
ségű kovácsot kényszerit arra, hogy egy ! 
parkolótanfolyamot elvégezzenek. Az ér- ! 
dekeltek körében nagy megütközést kel- i 
tett, hogy a m a g y a r  tanfolyam szék- j 
helyéül az országos hivatal — ismételten 
protekciók érvényesülésére — Turócszent- 
mártont jelölte meg. Sokszáz magyar ko
vácsnak Turócszentmárton rendkívül mész- , 
sze van, ezért az a kívánság alakult ki, 
hog\ ez a legkedvezőbb vasúti fekvésű ! 
magyar városban Érsekújvárod legyen fel- : 
állítva. Az érsekujvári ipartársulat ilyen
irányú akciójához csatlakoztak az ógyal- 
lai, lévai, dunaszerdahelyi. vágsellyei. ga- 
lántai, párkányi, zselizi és verebélvi járá
sok ipartársuíatai is. Ilyenformán a ke
reskedelemügyi minisztériumnak, amely 
végső fokon dönt ebben a kérdésben mód
ja volt megismerni a legfontosabb ma- 
gyartöbbségü járások állásfoglalását.

— A bélyeggyűjtők figyelmébe! Előjegyzés 
»I)Ft().M jelzésű bélyegivecskékre. A pos-
taigazgatósag IMS márc. ti- 7-ére jótékonycélu 
bélyegeket bocsájt ki, amelyek ismét ráfizetés- , 
ve! kerülnek forgalomba év az ebből származó ; 
iö\ ideiem különféle jótékonysági intézmények j 
között ic'Z felosztva a szegéin gyermekek fel- ; 
>egitésére. Ezen bélyegek tárgya a Felszabadító 
T. eV Masaryk elnök morva, utazásáról van véve, 
amely úgy ábrázolja őt. amint egy nemzeti vi
seletbe öltözött lánykát mosolyogva emel fel. 
Bélyegek három értékben lesznek kiadva é> pe
dig 50 fiit. értékben 50 fii:, ráfizetéssel, 1 Ke 
értékű szintén 50 fii!, ráfizetéssel és a szokásos 
bélyegformában és végül 2 Ke értékben :\alakban - 
l Ké ráfizetéssel. Ez utóbb: bélyeg tárgya ugyan- i 
az, mint a többi jótékonycélu bélyegé, azzal a j 
különbséggel, hogy a bélyeg alatt az ivén a Fel- | 
szabaditó T. G. Masaryk elnök aláírásának a má
solata !e>z. Forgalomba csak az 50 fill. és 1  Ke j 
bélyegek kerülnek, az ivecske azonban csak elő- i 
jegyzés révén kapható. Minden egyes Kecskének 
vétele ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az j

A fiókok és gyári le rakatok  
községi

Közérdekűségénél fogva alábbi cikket át
vettük egyik érsekujvári laptársunktól.

Érsekújvár városa 1935-ben szabályren- 
■ deletet alkotott a városon kívül székhely

ivel biró vállalatok és üzemeik helybeli ! 
' fiókjának és lerakatának külön városi adó

val való megadóztatásáról. Ezen városi I 
I szabályrendelet ellen, amelynek érvényes- j 

ségéhez egyébként a kormány jóváhagyá
sa szükséges, ami ezideig meg nem ada
tott, egyes érdekeltek felebbezéssel, majd 
pedig, minthogy az Országos Hivatal a vá
ros álláspontját tette magáévá, az egyik 
helybeli pénzintézeti fiók panasszal élt a 
Legfelsőbb Köz/igazgatósági Bírósághoz.

A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság a 
pénzintézet panaszának helyt adott és az 
Országos Hivatal azon határozatát, amely- 
lyel a városi szabály rendel eret jóváhagyta, 
megsemmisítette és elrendelte, hogy a ne
vezett hivatal érdemben új határozatot 
hozzon.

Ezáltal ezen, annak idején nagy port 
felvert ügy újból napirendre került és is
mét felvetődik az a kérdés, hozaájárul- 
nak-e a fiókok és gyári lerakatok a város 
terheinek viseléséhez és milyen arányban.

A város lakossága a városi terhek vise
léséhez kétféleképpen járul hozzá: az ál
lami hozadéki adókhoz kivetett községi 
pótadó és önálló községi adók formájá
ban.

A törvényhozó az egyenes adókról szó
ló törvény meghozatalakor számolt azon 
körülménnyel, hogy az egyes vállalatok 
központi székhelyükön kivül máshol is 
tartanak fenn üzemeket, tehát fiókokat, 
1 era-katokat stb. Ezért a törvény úgy ren
delkezik, hogy az adókivető hatóságok a 
központilag kivetett

kereseti adót osszák meg az ilyen 
vállalat egyes üzemei között, vagyis 
a központban lévő üzem és fiókok, 
illetőleg lerakatok között oly arány
ban, ahogyan az egyes üzemeket ter
helő alkalmazotti fizetések és bérek 
egymáshoz aránylanak. Ha pedig ilyen 
megosztás nem lenne lehetséges, úgy 
az egyes üzemek gazdasági jelentősé
gének (forgalmának) arányában.

A törvény ezen rendelkezése tehát azt 
jelenti, hogy azon vállalat kereseti adója, 
amelynek fiók-üzemei vannak, nem (kizá
rólag azon község javára szolgál, ahol a 
vállalat székhelye van, hanem aránylago- 
s*an mindazon községek javára, ahol a vál
lalatnak fiókja, lerakata stb. van. Ezen in
tézkedésnek az állam szempontjából jelen
tősége nincs, mert az államnak mindegy, 
hogy melyik adóhivatal szedi be részére 
az adót. Fontos azonban ez a községek 
érdekében, hogy

mindegyik község, ahol fiók vagy le
rakat van, aránylagosan részesedjék 
a községi pótadóban és legyen adó
bevétele a község területén lévő üzem, 
illetőleg lerakatból akkor is, ha an
nak központi székhelye niás község
ben van.



S P O R T
— A LTE futball szakosztálya két uj já

tékossal folytat tárgyalásokat, akik közül 
az egyiket valószínűleg sikerül leigazoltat
ni. A játékosok tréningjét ismét Steiner 
Oszkár fogja vezetni, akinek nagy spoit- 
tudása bizonyára előnyére lesz a csapat
nak. A nagy tartalék gárdát tekintve, az 
LTE futball szakosztálya ismét meg fogja 
kezdeni az uccai csapatbajnokság rendezé
sét.

— Feltámad a LISE! Vasárnap kellett vol- 1 
na megtartani a Juventus közgyűlését. Az i 
elnökséghez azonban beadvány érkezett, 
amelyben kérték a közgyűlés elhalasztá
sát, miután a LISE volt tagjai közül szá
mosán bele kivannak kapcsolódni az egye
sületbe. A Juventus vezetősége rendkívüli 
választmányi gyűlést hivott össze, amely 
hozzájárult a közgyűlés elhalasztásához és 
háromtagú bizottságot küldött ki az ér
dekeltekkel való tárgyalások felvételére.
A LISE-t (Lévai Iparos Sport Egylet) né
hány évvel ezelőtt alapította a lelkes lévai 
iparos ifjúság, szép eredményeket is ért el, 
azonban később kooperációra lépett az I 
LTE-vel.

— Az LTE választmánya Antal Gyula | 
elnök vezetésével tartott ülésen a szakosz- | 
tályokat alakította meg. A szakosztályok j 
vezetői és elnökei a következők lettek: 
futball Vas Jenő és Blumenfeld Ferenc, i 
atlétika Boros Béla és Budaváry László, ' 
úszó dr. Knapp Pál és Kvitt Lajos, vívó dr. 
Pető Imre, és Gvapay Ede, turisztika és 
télisport Miiller Lajos és Kern Aladár, te
nisz dr. Kersék' János és Blumenfeld Fe- 
rencné, vigalmi dr. Korpás László és Engel 
Pálné. — Futballsport ügyekben Hochber- 
ger főintéző, adminisztratív ügyekben pe
dig dr. Heimann Aladár főtitkár állanak
a tagok rendelkezésére.

— Itt a déli kerület újonnan kinevezett bizott
ságainak teljes névsora. A déli kerület választ
mány;! szerda esti ülésében kinevezte az uj bi
zottságokat. melyek a következők: Intéző bizott
ság: I)r. W'inter László, Dr. Roth Imre, Dr. Rei- 
ner András, Dr. Schwarz László. Dr. Fauféder j 
.lenő. Czingei László Érsekújvár. Weisz Zoltán, 
Horváth Antal. Hacker Sándor, Y'égh Dezső, Ko- 
márotn. Ifjúsági b:zottság: Elnök: Szabó Kál
mán, Érsekújvár. Előadó: Forgács Mihály, Ko* 
mároni. Jegyző: Weisz Pál, Érsekújvár. Ifj. kapi
tány: Porgesz László. Muzsla. Tagok: Mandl 
Oszkár, Érsekújvár, Weisz Zoltán. Komárom, 
Hervertli Antal, Érsekújvár, Éried Aladár Pár- 
Kain. Felügyelő bizottság: Szabó Kálmán,
\\ ei- z Sándor, Kurzwei! Gyula. Egyeztető bi
zottság: Elnök: Benedek Emil. tagok Dr. Rei-

\ ; Irá . Dr. Wintcr László és 2 BT t tg 
Szövetségi képviselet: Mandl Oszkár és Forgács 
Mihály. Amatőr bizottság: Szabó Kálmán, Dr.
Aranvossy Endre, Perhács Imre, Kropacsek Imre, * * 1 
Komíóssy Zsigmond, Dr. Galambos Jenő. Dr. | 
Szeif Károly, Dr. Weisz Lipót, Joób József. Dr. 
Neumann Albin.

4  d é li k e rü le ti B . T .  
h iva ta lo s  k ö zle m é n y e

i
Közöljük a déli kerület BT tagok névsorát: 1 

Kessler Dezső Érsekújvár, Varga Ernő Vágsellye. 
Boros Béla Léva, Braun Aladár Érsekújvár, For
gács Mihály Komárom. Hacker Sándor Komárom, 
Löwinger Sándor Érsekújvár, dr. Sánta Lajos 
Párkánv, Steiner Sándor Érsekújvár, Szentessy 
Lajos Komárom, Zobel Sándor Dunaszerdahely, 
Burkó József Léva, Hinta József Karva. Fischoff 
Dezső Érsekújvár, Glöckner Mihály Ipolyság, 
Gold Ernő Komárom, Hecht Miksa Pozsony, He
gedűs Antal Galánta. Horváth Antal Komárom, 
Hochberger Sándor Léva Hochreiter István Kö
bölkút. Kalmár Zoltán Érsekújvár, Kessler Leó 
irsekuivár, Krizsán József Nagvfödémes, Mohos 

Sándor Muzsla, Nemcsok István Érsekújvár. Ru- 
zsicska István Érsekújvár. Weisz Jenő Galánta, ; 
Weisz Károly Érsekújvár, Binetter József Bator- 
keszi, Bircsák Adolf Kéméiül, Diosj József Ér-

vkujvár, Halász Kálmán Érsekújvár, Nagy Imre 
Érsekújvár, Neumann Imre Aranyos, Putyera La
jos Farknsd, Szalay József Bátorkeszi, Szelcsik 
Ferenc Suránv, Trsztvanszky István Mocsonok,
\ égh László, Guta.
BOROS s. k. elnök. FORGÁCS «. k. előadó.

Fehér hét
kedvező alkalom

kelengye áruházában
csak szavatolt* kiváló minőségeket adunk el.

Císlo jedn. 44b 37-6.

VYTAH DRA2EBNÉHO OZNAMü.

Síid v exekuéne.i veci vymáhajúceho veriteía ! 
firmy Julius Weisz a spol. v Levjciach zast. 
drom Karolom Munkom, advokátom v Leviciach j 
prot dlzníkovi Stefanovi Dohányovi, v Leviciach 1 
nariadi! exekúciu o vymozenie pohfadávks 411') j 
Ke 37 hal. istiny a jej príslusnosti na nehnutef- 
íu.sti. ktoré sú na üzemi okresného súdu v Levi- 
cach, a to v obei Leviciach leiiace v póz. knihe 
kát istrálneho íizemia Levice v hár. c. 679 pod 
A. 1. rád. cos. 2. mé. 1867 \  inica. közép () kvak. 
na menő dlznika pod 184. v celosti vedená nemo- 
vitosf. ktorá pozostáva z vysadenej vinice a na 
tej vvstaveného domku *Priesház« v odhadne.i 
cene 10.000 Ké.

Orazba bude o 16. hód. dna 28. februára !938 
\ úradnej iniestnosti okresného súdu v Leviciach, 
Hurbanova ul. 9.

Do drazby dáné nemovitosti nemozno odpre
daf nize vykriénej ceny.

Ti. ktori chcú draiif. sú povinni slozit' jako 
vádium 10% odhadne.i ceny \ hotovosti alebo v 
cennych papieroch. ku kaucii spösobilych podía 
kurzu, uréeného v § 42. zák. él. z roku 1881 a to 
osobe, vyslane.i súdom alebo tejto odovzdaf po- 
istenku o predbeítiom uloZení vádia dó súdneho 
depozitu.

Taktiez sú povinni drazobné podmienky pod- 
pi>af. (§ 147., 150., 170. zák. él. L.X. z. roku 18881, 
$21.  zák. él. XL. z roku 1908.)

Ten, kto za nemovitosf viace.i síúbil, néz ie 
vykriéná cena. .iestli nikto viacej nesfubuje, po- 
vinny je podía procenta odhadne.i ceny uréené 
vádium po vysku práve takého procenta nini 
sl'úbenej ceny hned doplnif.

Okresnv súd v Leviciach, odd. IV.,
dna 24. januári 1938.

Císlo jedn.; E. 403/37 

VYTAH ÜRAZOBNÉHO OZNAMÜ.

Súd \ exekuénei veci vymáhajúceho veriieí i 
llypoteénej hanky, éeskej. predtym Zemskej han- 
ky kráT. éeského v Bratislave. zast. drom A. 
Haspelom, advokátom v Bratislave, proti (Fzui- 
kovi Alexandrovi Petrásovi, obyvaterovi \ Levi- 
ciach n a riadd exekúciu d vymoáenie pohfadávok 
>999.85, 562.80, 609.35. -565.10 Ke i<t:11\ a jej pri- 
s'usnost; na nehnutefnost., ktoré sú na üzemi 
okresného Midii \ Leviciach, a to \ v obei Levice 
a v póz. vlozke é. 4327 pod A. I. r. c. 1. m. é. 
14.18 154 roía Inka pod Majerom. dóm v ulici 
Pod Majerom X11. c. 16. pod B. 6 na mene dlz- 
nika v celosti pisáin v odhadne.i cene Ké 20.875.

Orazba bude o 11. hodine dna 28. februára 1938 
\ úradnej miestnosti okresného súdu \ Leviciach, 
Hurbanová ul. 9.

Do draz.by dáné nemovitosti nemozno odpredaf 
nize odhadnej ceny.

Ti. ktori chcú drazif. sú povinni sióéit jako 
* vádium 10%-ov odhadne.i ceny v hotovosti alebo 
! v cennych papieroch, ku kaucii spösobilych pod' i 
j kurzu, uréeného v $ 42. zák cl. LX. z roku 18̂ 1 
! a to osobe vyslane.i súdom. alebo tejto odovzdaf 
I poistenku o predbeznoni iilozeni vádia do súdne- 
I ho depozitu.
1 Taktiez >ú povinni drazobné podmienky podpí- 
! saf. (§§ 147. 150, 170 zák. él. LX. z roku 1881.
I § 21 zuk. él. XL. z roku 1908).

Ten. kto za nemovitosf viace.i sl'úbil, néz je od- 
! hadná cena, iestli nikto viacej nesrubuje. povinin 

je podía procenta odhadnej ceny uréené vádium 
po vysku práve takého procenta mm slúbenei e - 
ny hned doplnif.

Okresnv súd v Leviciach, odd. I\ .
dna 24. januára 1938.

Ci>. ied. E. 2513 36-11.

VYTAH ÜRAZOBNÉHO OZNAMÜ.

Súd \ exekuénei veci vymáhajúceho veriteía 
llypoteénej banky Ceske.i, predtym Zemskej ban
ké, kráfovstva Ceského v Bratislave proti dlz
níkovi stefanovi Chrenkovi a jeho manz. rod. 
Cecilie Bartosovej, obyv. v Leviciach Génye pusz
ta nariadil exekúciu o vymoíenie pohíadávok 
643.95, 607.80, 562.80, 609.35, 565.10, Ké istiny a 
jej príslusnosti na nehnuternosti, ktoré sú na 
üzemi okresného súdú v Leviciach, a to v obei 
Levice leziace a v póz. Un. záp. é. 4074 pod A. I. 
r. é. 1. mé. 1418/222, roLi a bika, Pod Majerom, 
doni ul. Pod Majerom VI. é. 33. pod B. 1. a, b, 
na mene dlfcníkov v celosti písanv v odhodnej 
cene Ké 19.321.

Orazba bude o 9. hodine dna 28. februára 1938 
v úradnej miestnosti okresného súdu v Leviciach. 
Hurbanova ul. 9.

Do draiby dáné nemovitosti nemo2no odpredaf 
ni2e dvoch t rét in vykriénej ceny.

Ti, ktori chcú draíif, sú povinni slo2if jako vá- 
dium 10%ov odhadne.i ceny v hotovosti alebo v 
cennych papieroch. ku kaucii spösobilych podfa 
kurzu, uréeného v él. III. é. 4. z. é. 23/28. a § 127. 
o. s. p. a to osobe vyslanej súdom. alebo te.ito 
odovzdaf poistenku o predbeinom uloienf vádia 
do súdneho depozitu.

Taktiefc ti isti povinni sú draiobné podmienky 
podpísaf (§ 147., 150. 170. zák. él. LX. z roku 188), 
§ 21. zák. él. XL. z roku 1908.

Ten, kto za nemovitosf viace.i sTúbil, ako od- 
hadnú cenu, iestli nikto viacej nesrubuje, povinny 
ie podía procenta odhadnej ceny uréené vádium 
po vysku práve takého procenta síúbenej ceny 
hnedf doplnif.

Okresnv súd v Leviciach, odd. IV.,
dfla 24. januára 1938.

Císlo jedn. E. 3921 36 16.

VYTAH ÜRAZOBNÉHO OZNAMÜ.

Síid v exekuénei veci vymáhajúceho veriteía 
llypoteénej hanky Ceske.i, predtym Zemskej ban
ky kráf. Ceského v Bratislave, zast. drom A 
Haspelom, adv. \ Bratislave, proti dlzníkovi ml. 
Stefanovi Baíovi, a jeho man2. r. Pavline Var- 
gove.i obyv. v Leviciach nariadil exekúciu o vy- 
mozenie pohíadávok 388.95, 399.05, 375. , 9425.34. 
674.75, 286.10, 282.80, 265. . 262. Ké istiny a jej
príslusnosti na nehnuternosti, ktoré sú na üzemi 
okresného Midu v Leviciach a to v obei Levice 
leziace a v póz. vloíke é. 4336 pod A. I. r. é.
1. mé. 1418 404, roía a lúka pod Majerom, doni 
v ul. Polná cesta é. 55 (dia odhad. zápisnice v ul. 
Záhony, é .5.5) pod B. 1 a, b, na mene dlznikov 
v celosti zapísany v odhadnej cene Ké 20.162.50.

Ürazba bude o 10. hodine dna 28. februára 1938 
v úradnej miestnosti okresného súdu v Leviciach.

Do draSby dáné nemovitosti nemoino odpredaf 
nize dvoch t rét in vykriénej cenv.

Ti, ktori chcú draiif, povinni sú sloZif jako 
vádium 10% odhadnej ceny v hotovosti alebo v 
cennych papieroch, ku kaucii spösobilych podía 
kurzu, uréeného v él. III. é. 4. zák. é. 23/928. a $ 
127. o. s. p. a to osobne, vyslanej súdom alebo tej
to odovzdaf poistenku o predbeznoni uloZeni vá
dia do súdneho depozitu.

TaktieZ sú povinni draZebné podmienky podpi- 
saf. (§$ 170., 150.. 147. zák. él. LX. z roku 1881 
$ 21. zák. él. XL. z roku 1908.)

Ten, kto za nemovitosf viace.i sfúbil, ne2 je od- 
hadná cena, jestli nikto viacej nesrúbil, povin
ny je podía procenta odhadnej ceny uréené od- 
stupné po vy§ku práve takého procenta nim síü 
benej ceny hned doplnif.

Okresnv súd v Leviciach, odd. IV .
dftn 24 januára 1938.



LÉVAI ÚJSÁG

Apróhirdetések
Minden szó 40 fillér, a leg
kisebb hirdetés ára 4 - Ké.

— Az egész köztársaságban megszün- 
szüntetik a borravaló rendszert. A bor
ravaló vitában ugylátszik most végre dön
tő szó fog elhangzani. A történelmi or
szágok pincérszervezetei már régóta küz
denek Szlovákia egyes városaiban és a 
külföldön érvényben levő százalékrend- : 
szer bevezetése érdekében. A kormány 
most törvényjavaslattervezettel foglalko
zik, amely eltörölné a szabad borravalót 
és éttermekben 10, kávéházakban lő szá- , 
zalékot számítanának a fogyasztáshoz. < 
Ugyanakkor törvényileg fogják biztosíta
ni azt is hogy a százalékrendszer csak a 
személyzet és nem a munkaadó javát szol
gálhatja. \  kiszolgáló személyzetnek pedig 
meg fogják tiltani, hogy borravalót elfő- j 
gadjon.

Születés, házasság, halá l:
Születések. Hármán László és Lévák Jú

lia fiú Jánov Haris László és Kustek Mar- : 
git fin Lajos. Novoveszkv Alajos és ! 
Vargha Ibolya Mária fiú Eduard Károly. 
Inger József és Svihla Judith leány Gizella 
Mária. Kycka János é> Hornák Julianna fin j 
István. Palkovics Pál é ' Kocsis Mária fin I 
Pál.

Házasságok. Danis Sándor rkat. és Lu
kacs Matild rkat. Hrabán Imre károly rkat. 
és Frömer Erna ev. a. v.

Halálozások: Pották Jánosné szül. Buch- 
lovics Rozália 25 éves. özv. Pavlovics Pe
temé szül. Kovács Viktória 71 éves. özv. j 
Folt ón Józsefné szül. Zimmermann Mária 
71 éves. Tóth Lajos 9 éves. Molnár Sán- ( 
dór 46 éves.

*LÉ\ A1 UJSÁG« gazdasági kulturális és kritikai ! 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. Felelős szer
kesztő é' kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési dij: egészévre: 48.- . félév
re 24.- . negyedévre 12. Ké. egyes szám ár.'
1. Ké. Három példány megtartása V« éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a brntMavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.97b. V . 
— 1934 <zám alatt engedélyezve

X b e k  sfUHdeH$eiöi~
Uccát neveznek el Varsóban Horthy Miklósról és Petőfi Sándorról. — Magyaror
szágon nem kötik képesítéshez a kereskedői foglalkozást. — Franciaországban is 
börtön vár a rémhirterjesztőkre. Kétszázötven milliós kölcsönt nyújt az államnak 
a prágai szociális biztositó intézet. — 8 millió 210 ezer hektoliter volt Csehszlová
kiában a múlt évi sörfogyasztás. A világ 1913-ban 180 milliárd koronát, 1932-ben 
210 milliárdkoronát, 193/-ben 480 milliárd koronát költött fegyverkezésre és 10 mil
lió főnyi ténylegesen szolgáló hadsereget tártainak fegyverben. — A napilapok je
lentése szeirnt Csehszlovákia is 'csatlakozik a római paktumhoz. — A Majna mellet
ti frankfurti autóúton Caracciolo ismert német versenyző 436 kilométeres óránkénti 
sebességet ért el. — A kanadai Montreálban lévő St. Hicinthe szeminárium épülete 
kigyulladt, az óriási tűzvész álmukban lepte meg a papnövendékeket és 25-en a lán
gokban lelték halálukat. Benes elnök levélben köszöntötte a jubiláló Hodzát.
Az amerikai légihaderő főparancsnoka szerint a helyzet ma sokkal fenyegetőbb, 
mint 1918-ban volt. — Genfben kimondották Kina támogatását. — Leánya született 
Julianna holland trónörökösnőnek, ágvu dörgés és harangzúgás 'tudatta a néppel, 
a nagy eseményt. — Magyarország csapata megnyerte Londonban az asztali tennisz 
világbajnokságot. Horogkeresztes puccs készült Ausztriában, Hitler uralomraju- 
tásának évfordulóján akarták a hatalmat magukhoz ragadni az osztrák hitleristák, 
a kormány gyors és erélyes fellépése a legsúlyosabb belső megrázkódtatástól és pol
gárháborútól mentette meg Ausztriát. — 10,000 éhenhalt és megfagyott menekültet, 
közöttük 7500 kitett gyermeket szedtek ősze Kínában Sangháj uccáin január hó fo
lyamán. — II. Vilmos német excsászár 70 éves és még fát vág. — Levegőbe repült Skó
ciában a világ legnagyobb robbanóanyaggyára. A csecsemő-, gyermek és anya
védő intézményekre, kút és útviszonyok javítására, a falusi orvosi szolgálat javítá
sára három millió pengőt (17 millió koronát) bocsátott a Magyar Nemzeti Bank a 
magyar kormány rendelkezésére. Trencsénbán közelében fekvő Bosányeprőd köz
ségben a 25 éves Jeskó István revolverével agyonlőtte 19 éves feleségét és egyéves 
kisfiát, a szörnyű tett után önmagával végzett. — Felrobbant Olaszország legna
gyobb lőszergyára Segniiben, a gyárban 600 munkás dolgozott. — Megszűnik 
Csehszlovákiában a hivatalok portómentes levelezése. — Amerikában 2 millió 685 
ezer dollár (50 millió korona) bevétele volt annak a boxmeccsnek, amely bankárt 
csinált Tunney boxolóból, akit Roosevelt maga mellé akar venni Waschingtonban.

Amerikában -zibériai hideg uralkodik és a fagyhullám nagy károkat okozott, 
a nagy hidegnek 35 halottja is van. — Jaross Andor képviselőházi felszólalására a 
nemzetvédelmi miniszter intézkedett, hogy a katonai hatóságok a földtulajdonosok 
érdekeit fokozottabb mértékben tartsák tiszteletben. -  A dalmáciai Premit sziget 
közelében kiemelik a világháborúban elsüllyedt Szt. István csatahajó roncsait, mely 
1918-ban a sziget közelében aknára futott és felrobbant, a szerencsétlenségnél 300 
tengerész vesztette életét. — Amerika 50 milliós kölcsönt ad Kínának, a kölcsönt 
Kínán kívül részben Anglia is garantálja. Németországban elkobozták a múlt 
hét egyik napján a béc>i lapokat, mivel rendkívül éles hangon írtak a Bécsben le
leplezett horogkeresztes szervezkedéssel kapcsolatban a német nemzeti szocialista 
pártról. Aradon két fiatal veszett macska megmart egy egész családot. Pénz
bőségről és az ipar rossz helyzetéről számol be a csehszlovák Nemzeti Bank gazda- 
sági helyzetjelentése, különösen a textilipar helyzete romlott le jelentősen. — Né- 
metorsz lg a párizsi hitlerellenes kiállítás lezárását kívánja. — Brünnben leégett egv 
nagy gőzmalom, mivel északi fénynek nézték a tüzet, senki se ment oltani. 
Megakadályozzák a nagyhatalmak a polgári lakosság lemészárlását Spanyolország
ban. - Replőgépekkel és tankokkal harcolt az angol katonaság Jeruzsálemben az 
arab terroristák ellen. Japán nem ismeri el Kínának más államokkal kötött új 
szerződéseit. Amerikai cégek 27 vagon sonkái rendeltek Prágából, melynek ér
téke 7 millió korona. Brünnben a villamoson ismeretlen tettes ellopott egv asz- 
szonytól egy 100.000 koronás brilliánsgyürüt. - Amerikában egy milliárd dollár, 
Angliában Í5 millió font, Németországban 200 millió márka és Franciaországban 
250 millió aranyfrank kárt okoznak évente a patkányok. — Ázsiában most építik a 
világ leghosszabb országutját, melyet Turkesztánból vezetnek Kina közepébe, az 
útépítésnél egy millió szovjetalattvaló és másfélmillió kínai dolgozik. A francia 
parlament 500.000 frankot szavazott meg a csehszlovák--francia barátság emlék
művére, melyet a Vogézekben fognak felállítani. Pozsonyban mindössze ISO, Ér
sekújváron meg egészben véve 19 üres lakás van, igy ma nagyobb a lakáshiány, 
mint 1930-ban volt. Az ember bőre körülbelül két négyzetméter és van benne 
120 milliárd <ejt, 20 ezer méter véredény, 80 ezer méter idegszál és kétmillió izzad
ságmirigy, melyeknek kivezető csövei, ha egymásután raknánk őket, 10 kilométert 
tennének ki. 180.000 különféle takarmánymagból kirakta az angol királyi pár 
koronázási arcképét Lahita Ernő munkácsi festőművész és eiküldötte VI. György 
angol királynak. Kettészakadt a szlovenszkói répatermelők egyesülete. Re
kordkísérlet közben halálrazúzta magát Bérűd Rosemeyer, a leghíresebb német 
autóversenyző. — Két pártra szakadt a német hadsereg és e konfliktusból Hitler vet
te át a hadsereg főparancsnokságát Olaszország nem ad Abesszíniából terü
letet Németországnak. A berlini Schiller-szinház Prágában, a cseh filharmoniku
sok pedig Berlinben fognak vendégszerepelni. — Marlene Dietrich, világhírű film- 
szinésznő 150,000 dollárt kapott végkielégítésül a Paramount filmgyártól. — Meg
egyeztek Prága és Béc  ̂ a munkaengedélyek kérdésében, háborithatatlanul dolgoz
hatnak csehszlovákok Ausztriában és osztrákok Csehszlovákiában. — Húszmillió 
koronás tiirdőkontót létesítettek Csehszlovákiában a magyarországi fürdővendégek 
részére. Mussolini újabb ötvenezer önkéntest küld Franco segítségére, hogy a döntést 
mihamarább kierőszakolja. — Egy 14 év előtti rablógyilkosság tettese került kézre 
Nagyszombatban. Még ez évben megkezdik n pozsonyi országos hivatal palotá
jának építését, e célra mintegy 80 millió korona van előirányozva, az építkezés 4—5 
évig fog tartani és külön lakosztály lesz a palotában a köztársasági elnök számára.

Újvidéken befutott a kirakatba egy kisiklott villamos. Chikagö városa 200 
emeletes felhőkarcoló építését határozta ej. A szlovák néppárt kivonul a parla
mentből, ha nem teljesitik követeléseit. - Magvarország pénzügyi ellenőrzését már
cius 31-iki hatállyal megszüntette a népszövetség. Tárgyalások folynak, hog> 
Ausztria, Magyarország és Csehszlovákia egyenként 20 millió font sterling kölcsönt 
kapnak a valuta-korlátozások lebontására. Franciaország a világ harmadik arany- 
á Járná, 40 miliárd értékű arany felett rendelkezik a francia Nemzeti Bank. — A pá 
pa Hitler római tartózkodásának idejére nem marad Rómában, Castelgandolfoba 
n11/ ik. Dohai Antal könyvelőnek a prágai személyvonaton lekapta kalapját a szél.
Téma kapott és egyensúlyát veszítve a vonat kerekei alá esett.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekujvárott.
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