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4 Tem etkezési Egylet 
uj vezetősége

A Lévai Temetkezési Egyesület elhalasz
tott választásait február 13-án délután ej
tették meg a városháza nagytermében 
Kovács István választási elnök vezetése 
mellett. A szavazók legnagyobb példás 
rendben járultok az urnákhoz, adták le 
szavazataikat. A választási rend és beosz
tás minden tekintetben mintaszerű volt, 
ami dicséretére válik Kovács István szer
vező képességének és agilitásának, aki 
mindvégig a legnagyobb pedantériával 
vezette le a választást.

A tagok leadtak összesen 63Ü szavaza
tot, amelyből fi érvénytelen volt, az érvé
nyes szavazatokból a hivatalos lista 400-at, 
az ellenlista 227-et kapott. Aminek alapján

i ívéi, it'j. Bucsek Gyula, Miklóssy Béla.
Választmány tagjai: Bakos Lajos, Balog 1 

• Mátyás, Bella dános, Boldis Béla, Drenka j 
■ József, Dubovszky János, Frajka Márk, j 
1 Zvara Mihály, Guba János, Ghymessy Mi- ;
| háiy, Hágom István, Hradecsnv Géza, i 
i Hécz Pál, Jakab Sándor, Kovács Imre, j 

Koprda István, Koncz Károlv. Kovács An- \
' tál, Koszorúi Ferenc, Kovács István, Lu- |
; tovszky Károly, Lehoczky Béla, Lukács !
! János, Mordényi Lajos, Nagy Bél \  Óváry | 

József, Petrás János, Yáczv István, Palkó- ! 
vics István, Schwarcz Ferenc, Szely Ká- 1 

í roly, Szajka Ferenc, Tóth Béla, Turpin- :
| szky József, Ürge János, Varga István.
1 Póttagok Galambos András, Gasparik Jó- |

M iéri panaszkodnak a lévai Iparosok?
Ha kisvárosi iparosokkal folytatunk be- ' 

szélmérés;, a legtöbbször panaszkodni 'Hall
juk őket, hogy a város közönsége nem tá
mogatja oly mértékben az iparosokat, 
mint azt megérdemelnék. Ha jobban meg
vizsgáljuk a dolgot, látjuk, hogy igazuk 
is van. Természetesen azonnal felmerül * 1 
bennünk a kérdés, hogy mi az oka annak, ' 
hogy a közönség - főleg azonban a va- I 
gyonos osztály — nem szeret helybeli ipa
rossal dolgoztatni? Erre az a válasz, hogy 
kisvárosban nem dolgoznak olyan jól, | 
mint nagyvárosban. Ez az állítás azonban i 
csak részben állja meg a helyét. A tőok 
más. A főok az, hogy a közönség igénye
sebb és vagyonosabb rétege valami érthe
tetlen nagyzási hóbortból szegyei kisváro
si iparossal dolgoztatni, mert arra nem 
mondhatja azt, hogy valamely fővárosi 
cégnél készült. Ha pedig mégis valami ok- j 
ti ál fogva kisvárosban dolgoztat, akkor | 
azt lehetőleg eltitkolni igyekszik, mint azt : 
az alábbi példa is mely v alóságban meg- j 
történt mutatja:

E*gy igen jól szituált és elegáns vidéki j 
hölgynek bundára volt szüksége. Főváros- ■ 
bán azonban nem akarta csináltatni, mert 
otthon mégis olcsóbb s az iparos i> jone- 
v ti volt. Megcsináltatta tehát helyben, az
zal a kikötéssel, hogy az iparosnak nem 
v/abad -senkinek elárulni, hogv ö csinálta.
A bunda elkészült. Sikerült is. A hölgy be
csomagolta és elutazott a fővárosba. Nem

sokára visszajött a fővárosból ragyogóan 
elegáns bundában. Mindenki érdeklődött, 
hol csináltatta? Pozsonyban voltam, ott 
rendeltem. Ez azonban még nem lett vol
na baj. Pár nap múlva egy másik úriasz- 
szony járt ugyanannál az iparosnál, szin
tén bundaügyben. Már majdnem létrejött 
az üzlet, mikor bejött a pozsonyi bundás 
hölgy. A másik hölgy megnézte a »fővá- 
rosi« bundát s igv szólt: »Látja, ha maguk 
is így tudnának dolgozni, akkor mindenki 
maguknál vásárolnám Szegény mesternek 
pedig hallgatnia kellett.

Ez csak egy példa. De tanulságos, mert 
megláthatjuk belőle, milyen ferde és hely
telen szemszögből bírálnak meg néha em
berek dolgokat, csak azért, mert a nagy
zás beléjük van gyökeresedve. Hallottunk 
speciálisan lévai esetet is, mikor lévai sza
bó csak abban az esetben kapott megren
delést, ha szigorúan titokban tartotta, 
hogy ö készítette a ruhát. Sőt ezért még 
külön felárat is kapott.

Ha ezeket a magukban kis eseteket v izs
gáljuk, megtaláljuk bennük a kisvárosok 
tragédiáját. Azt, hogy a kisvárosi még 
ugyan nem tartozik a nagyvároshoz, de 
eredetét már lehetőleg igyekszik megta
gadni és utánozni a nagyvárost minden 
életformájában. Rendszerint azonban ott, 
hol ez káros hatással van.

szaros Zsolt (pozsonyi JKT), országos pénztárossá 
Lóráud Mihály komáromi (JKT) tagokat válasz
totta •Tiey.. \  szövetség országos ügyvezetőjévé 
és a k /ponti iroda igazgatójává Ivánfy Gézát, 
országos szervezés gyi előadóvá dr. Stelczer Ár
pád (pozsony JKT), országos kulturelöadóvá dr. 
Szeiff Géza (dunaszerdahelyi JKT), országos 
könyvtárügyi előadóvá dr. Szerényi Ferdinand 
(Pozsony, VKT) tagokat választotta meg egyhan
gúlag a közgyűlés. A választmányi tagok nevezé
sére a közgyűlés felhívta az egyes járási közrnii- 
velődesi testületeket és felhatalmazást adott az 
igazgató tanácsnak, hogy megtegye a választ
mány összehívására a szükséges intézkedéseket.
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üém a, de igaz vád
az. amelyik a munkanélküliek, a nincstele
nek széniéből azok leié áramlik, akik 
autókban robogva, bundáikba burkolódz- 
va. közönyükkel takar ódzva, rJszvétlenül 
haladnak el a mások nyomorúsága mel
lett.

Manapság a hangulatok uralják az éle
tet. Rohanva elünk és élve rohanunk a 
végcél — a sír felé. Az éleinek a születés 
és a halál közé esó részét nem a lelkiisme
ret, nem az emberi érzés irányítják, hanem 
a legridegebb önzés, saját énünknek min
denek fölé való helyezése, saját egyéni vá
gyaink teljesítése.

Kit izgat az, hogy közvetlen szomszéd
ságában családok küzdenek a nyomorral, 
éhséggel? Hogy számtalan jobb sorsra 
méltó élet senyved el, lesz üressé, tartal
matlanná a társadalom közönye miatt és 
a rideg önzés törődik-e azzal, hogy csa
ládfenntartók maradnak kenyér és munka 
nélkül, hogy karriérek törnek derékba a 
léttel való nehéz küzdelemben?

Ki törődik azzal, hogy egy többgyerme
kes szegény özvegyasszony gyötrődik a 
betegágyon és baját még a gyermekeiért 
\aló aggodalom, a nyomor és a kétségbe
esés sokszorosan súlyosbítja?!

Kit bánt az, hogy vannak emberek, akik 
a sotn mostohasága révén meg vannak 
fosztva annak a lehetőségétől, hogy képes
ségeiknek megfelelő elhelyezkedést talál
janak, akik modern rabszolgákként ki- 
használtjai egyes nagy haszonnal dolgozó 
cégeknek, de dotációjuk még a létminimu
mot sem éri el? Gondolnak-e ezek a jólét 
kényelmét élvező, puha ágyban pihenő 
emberek arra, hogy annak, aki értük, ne
kik dolgozik, alig jut annyi, hogy család
jának meleg hajlékot, tápláló falatot jut
tasson?

Vagy érdekel valakit a munkanélküliek 
szomorú sorsa, a nincstelen embermilliók, 
az alig tengődök tömege?

Hiszen, mint mondani szokás: »Miuden- 
kinek meg van a maga baja«. Ergo, huny
juk be az egyik szemünket, dugjuk be az 
egyik fülünket, hogy ne lássuk a nyomort, 
a szenvedést, ne halljuk a kétségbeesés 
iajszavát, a segélyre szorulók és a segélyt- 
kérök esdeklő kérését. Hadd pusztuljanak, 
sorvadjanak, szenvedjenek. Kinek mi 
gondja erre?

De látunk kivételesen a sivár pusztasá
gon enyhetadó, üde oázisokat is. Tudjuk, 
hogy akadnak még nemesszivü, érezni tu
dó emberek is, akik adakoznak. Csak az a 
baj, hogy kevesen vannak ilyenek. Meg 
tudnánk ujjainkon számolni azokat, akik 
a saját jó sorsukon, az élet örömein túl 
egy-egy pillantással meglátják az emberi 
rettenetességeket is és pillanatnyi ösztö
nüktől, az emberi összetartózandóság ér

Önkéntelenül kívánkozik toliam alá a 
népnevelés problémája, különösen azért, 
mert itt, nálunk Léván senki sem tö
rődik azzal, hogy a mükedvelőelőadásokon 
kívül is lehetővé legyen, hogy a köznép, 
amelyiknek nincs se alkalma, se pénze ah
hoz, hogy külföldre, vagy más városokba 
járjon tudását gyarapítani — bármi utón 
módon képezhesse magát, hozzájuthasson 
a kultúra áldásaihoz.

Mindenki tudja, hogy a műveltség a 
nagy tömegre milyen átalakító erővel bir. 
Az ember hivatása a küzdés, még pedig 
erős küzdelem a létért és e küzdelemhez 
az erőt csak a tudásból merítheti.

Aki egyszer gondolkozni kezd, az már 
a haladás útjára lépett és gyakran csekély 
dolog is elvezeti öt az igazság megismeré
séhez. Tanítani, oktatni kell a népet, gon
dolkozásra szoktatni. Belé kell plántálni a 
tudás vágyát, vezetni olyan irányban, hogy 
elméje fejlődjék és lelke fogékonnyá vál
jon olyan ismeretek elsajátítására, melvek 
az élettel való küzdelemben segítségére le
hetnek.

Mindez abból az alkalomból jut eszem
be, hogy olvastam és hallottam, hogy 
egyes kis városokban, de községekben is 
néhány lelkes, az intelligenciát képviselő 
egyén komolyan foglalkozik a néplélek 
művelésével. Előadásokat tartanak, oktat
nak, praktikus dolgokra tanítják az em
bereket — ingyen, csakis az ügybuzgalom
tól áthatva. Ezeken a helyeken nem vesz
tek kárba a hosszú téli esték, nem is vol
tak unalmasak, sőt ellenkezőleg úgy az 
előadók, mint a hallgatók számára tartal
masak és értékesek voltak.

Tanulhatunk ezekből a példákból. Ná
lunk miért nem akadnak olyan emberek, 
akik tudásuk kincseiből a tudatlanoknak 
adjanak, miért nem találkoznak olyanok, 
akik szegények, az úgynevezett köznéphez 
tartozók szellemi nívójának emeléséért 
nem sajnálnak egy kis időt és fáradságot? 
Sokan azt mondják, hogy a kezdeménye
zésnek a járási kultúrtestületektől kell ki
indulnia. Igaz, de azért senki sem botrán- 
kozna meg, ha egy-két lelkes ember testü
leteken kívül indítaná meg az ilyirányu 
mozgalmat és egészen biztos, hogy akad
nának önzetlen munkatársaik is, akik mel
léjük állva, segítenének valamit tenni a 
kultúráért. Merem állítani, hogy vannak 
Léván olyan emberek, akik a népet 
oktathatnák, gondolkozásmódját irányít
hatnák és kultúréhségét kielégíthetnék.

A vasárnap délutánokkal Léván az 
unalom, a korcsmázás ideje érkezik el 
nagy általánosságban, mert moziba se jár 
és nem járhat mindenki. Ha népies előadá
sokat, ingyenes oktató tanfolyamokat lé
tesítenének ezen időben, üdvös és mind
nyájunknak hasznos munkát végeznének.
A nép, a lakosság, a tanulni vágyók nagj 
tömege hálával és elismeréssel adózna 
azoknak, akik lelki szükségleteinek kielé
gítésével törődnek.

Talán akadnak, akik azt mondják, hogy 
már kifelé megyünk a télből és már elmúlt I 
az ilyen ismeretterjesztő felolvasások és ; 
előadások ideje. Én ezt kétségbevonom. , 
Tegyenek csak ilyirányu kísérleteket és ' 
látni fogják, hogy csalódtak, mert sokan 
vannak, akik bármely évszakban szívesen j 
áldoznak egy-két órát azért, hogy szépet, 
jót, és hasznosat halljanak és tanuljanak.

Mindenfelé divik a laikusok felvilágosí
tása, a tudatlanok tömeges oktatása és to
vábbképzése. Olyan helyeken, ahol keve
sebb az intelligens ember, ahol nincs annyi 
kultúregyesület, mint Léván, rendsze
resítették a népnevelő előadásokat, 
Miért ne lehetne ezt nálunk is bevezetni, 
ahol erre hivatott szerveink is vannak!? Ha 
azzal büszkélkedünk, hogy a járásnak ipa
ri és kereskedelmi gócpontjai vagyunk, le
gyünk szellemi téren is mi a vezetők. Jobb 
későn, mint soha!

H a r c

a ragályos nátha ellen!
Leghatásosabban védekezünk a ra
gályos nátha infekciója ellen, ha 
szájunkat, orrüregeinket és légző

szerveinket

AL P A
sósborszesszel fertőtlenítjük.

Gargalizáljunk és öblítsük szájunkat 
hígított Alpa sósborszesszel. Néhány 
csepp egy pohár vízbe elegendő. 
Ugyancsak kiválóan hat a higítatlan 
Alpa belélekzése. Permetezzünk Al- 
pát a szobában és társas helyiségek
ben, ezáltal fertőtlenítjük a levegőt.

Kérdezzük meg orvosunkat!

Ügyeljünk, hogy bevásárlásnál 
tényleg Alpát kapjunk.

Az Iparos Olvasókör közgyűléséi
vasárnap délután tartotta meg saját szék- 
házában Vida Jónás elnöklete mellett. Az 
évi jelentéseik és beszámolók elhangzása 
s tudomásul vétele után a közgyűlés elha
tározta, hogy a kultúra és a spo-rt inten
zivebb művelése érdekében külön kultúr- 
és sportszakosztályokat létesít. Az új tisz
tikart a 'következőképpen választották 
meg: elnök Vida Jónás, alelnöki Praöhár 
István, gondnok: Kovács István, gondnok 
helyettes: Adamcsa Árpád, jegyző: Pálfy 
János, pénztárnok: Rajcsánvi Sándor, 
könyvtárnok: Budaváry Ferenc, helyette
se: Kuldán Károly, számvizsgálók: Kos- 
tyek József, L'achky Eleik, Petrás János, 
ügyész: Dr. Strasser Elemér. A választ
mány tagjai: Szokoil Géza, Boros Béla, 
Gáspári!k József, Gráner Gyula, Guttmann 
János, Hornyá'k József, Kiss István, 
Koprda István, Osvald Mihály, Balogh 
Mátyás, Brnák József, Kovács Ödön, Hra- 
decsny Géza, Madarász Jónás, Prachár 
Jenő, Sebó Antal, Vatzek István, Svaral 
Antal, Weinberger Gézia, Wilcsek Lajos.

Póttagok: Simikó István, Halász Antal, 
Hrasko Sándor, Stugel Sándor, Bakos 
József.
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HÍREK
Ünnepély és bankett Hriiz tanfel

ügyelő búcsúztatására. Már jelentettük, 
hoKy Hrúz tanfelügyelő, aki az állaim for
dulat óta vezetője volt a lévai tankerület
itek, február 1 -én nyugdíjba ment. A tan
kerület tanítósága és 'az iskolák növendé
kei műsoros ünnepély keretében vesznek 
búcsút volt tanfelügyelőjüktől, f. ihó 22-én 
délelőtt 11 órakor az áll. polgári iskola 
tornatermében. Délután 2 órakor bankett 
lesz a városi vigadóban.

— Gyászhir. Súlyos csapás érte Dr. Sky- 
cák Antalt, a pozsonyi felsőbíróság 
tőtanácsosát, aki a lévai járásbíróság ve
zetője volt hosszabb időn át. Február hó
11-én hosszas szenvedés után meghalt ne
je, szül. Zeffer Erzsébet, akit a rokonok 
és nagyszámú barát részvéte mellett he
lyeztek örök nyugalomra.

— Lopott borral akart keresztelői lako
mát tartani. Lipták Lajos 29 éves vámos- 
iá dányi lakos első, újszülött gyermekének 
nagy keresztelői lakomát akart rendezni. 
Szegény ember lévén, nem telt borra, 
ezért összebeszélt jó barátjával. Taliga 
Sándor 28 éves vámosladányi lakossal, 
hogy a vagyonos Rózsa Kálmán pincéjét 
meglátogatják és onnan egy pár liter bort 
szereznek a keresztelői lakomára. Hétfő
ről keddre virradó éjjel tervüket végre is 
hajtották és a háztetőn keresztül bemen
tek Rózsa bajlokjába, majd a pince ajtót 
feltörve a pincébe. Onnan két hordó bort 
kb. 80 litert és egy üres hordót elvittek. 
Feljelentés után a csendőrség megindítot
ta a nyomozást. A tetteseknek csakhamar 
nyomára jöttéik és az ellopott bort Lipták 
házában meg is találták. így a keresztelői 
lakoma a bíróságon fog végződni.

— Változás a csendőrségnél. Musil Fe
renc csendőrzászlóst, aki 12 éve teljesít 
szolgálatot Léván, felettes hatósága az al- 
sóstáli (dunaszerdahelyi járás) csendőr- 
állomás vezetőjévé nevezte tki. Uj állomás
helyét február 15-én foglalta el.

— Emelkedik a munkanélküliség. A lé
vai járásban a munkanélküliek száma ja
nuár hónapban 267 személlyel 2474-re 
emelkedett, akik közül 2050 férfi és 424 
nő. A genti rendszer szerint 937 részesült 
segélyben, 668 élelmiszer jegyet kap.

— Diákelőadások. A gimnázium Önkép
zőköre 16-án este 1 -9 órai kezdettel a vá
ri si -/inházban előadja Stodola: Tea a sze
nátor unnál cimü szatirikus vigjátékát. A 
jótékonycélu előadásra a beléptidijak 8, 6, 
4 és 2 korona.

— Billiórd verseny. Folyó hó 8-án kez
dődött meg az Iparoskor rendezésében 
Léva város bajnokságáért, 30 résztvevő
vel, nagyszabású billiárd verseny, amely
nek élő-mérkőzéséi még folyamatban van
nak és a döntők lejátszására a hét végén 
kerül a sor. A mérkőzéseik nagy érdeklő
dés mellett folynak esténként az Iparos
kor H( nvéd-uccai helyiségében.
— Közgazdasági előadások. A I. M. K. T. 

szerdám, február 9-én tartotta a tavaszi 
ciklus előadássorozatának bevezető elő
adását. Hantos László, a kitűnő magyar 
kisebbségi közgazdász igen kisszámú hall
gatóság előtt: Általános gazdasági hely
zetünk, kisebbségi gazdasági politikánk 
feladatai, címen mondotta el igen értékes 
és tartalmas értekezését. — Február 16-án 
este 8 óraikor a városháza nagytermében 
Nagy Ferenc, a Hanza szövetkezeti köz
pont igazgatója: A szövetkezeti mozga
lom és >a magyar kereskedő osztály, címen 
tart előadást.

— Autósbál. A hivatásos autóvezetők 
26-án, szombaton este 1 -9 órai kezdettel 
zártkörű táncmulatságot rendeznek a du- 
ventus és az Iparos Olvasókör helyiségei
ben.

— Süt a nap cimü három felvon á sós Zi- 
lahy életképet mutatja be a ref. ifjúság 
műkedvelő gárdája a Kát. Körben 19-én. 
szombaton este V*>8 órakor. Előadás után 
táncmulatság lesz.

a ker eskényi  mészr öl
Bizonyára próbálkozott vele már Ön is. - Tudja 
tehát, milyen kiadós, azért olcsó. Ma bátorkodunk 
Önnek megemlíteni, mennyire kedvelik az építé
szek, kereskedők és gazdák.
1937-ben a megrendelések özönét kaptuk.

Két és félannyit
szállítottunk le belőle mint 1936-ban. Ez már jelent 
valamit. Minőségét nem szállítjuk le. Rendelkezé
sére állunk vele önnek is bármilyen mennyiségben. 
Megrendeléseit megelégedésére intézi el

Martin Drdos
mészégető Veiké Krskany
Mész mészpor kereskényi mészkő.

— Itt van a mentőautó. Még a múlt év 
ben jelentettük, hogy a Vöröskereszt men
tőautót rendelt. Az autónak már régebben 
kellett volna megjönni, azonban különbö
ző technikai akadályokból kifolyólag az 
csak a múlt héten érkezett meg Lévára. A 
mentőautó a kórházban elhelyezve és a 
•kórházi gondnokság adminisztrációja alá 
tartozik, igv szükség esetén a kórházból 
lehet megrendelni.

— Halálosvégü szerencsétlenség. Zimá- 
nyi dános 26 éves hvozdnicai lakos a rud- 
nói állami erdészetnél volt alkalmazásban.
A múlt héten az erdészeti hivatal nagyobb 
faszállit ásókat eszközönt az erdőből, ahol 
egy hatalmas fatönk Zimányi jobb lábára 
esett és azt teljesen szét roncsolt a. Kór
házba szállították, ahol azonnal sikeresen 
megívmputálták, azonban Zimányi sérülé
sébe rövidesen belehalt.

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

— Irodalmi est. A d. M. K. T. védnöksé
ge alatt a szlovák- magyar kultiírközele- | 
dés jegyében 15-én, kedden este i város- i 
háza nagytermében irodalmi est volt, ame
lyen a bevezetőt Háber Zoltán mondta, 
Rudnói Teri, Alex. Matuska dr.. Kopernic- 
ky Kornél, Korentsy Sándor, Várady \bn 
Károly, Sass dános és Pál Imre müvei i 
voltak műsoron. Közreműködtek: Lányi

; Baba, Taby Sári és Nagy István, Sárai Kál- j 
mán és cigányzenekara.

\ lévai telefon fejlődése. A lévai telefon 
központ kimutatása szerint az elmúlt év
ben erősen fejlődött a forgalom. Tizen
négy uj előfizetővel 176-ra emelkedett az 
előfizetők száma, akik 238.125 beszélge
tést folytattok a helybeli állomásokkal. Az 

, elmúlt évben 106.424 esetben hívták fel 
j más városok Lévát, mig Léváról 37.650 
| esetben kértek telefonhoz idegen állomá- 
| sokat. Léváról külföldre az elmúlt évben 
| 4272 percig folytattak beszélgetést, lég- | 

többet Ausztriába (2664), legkevesebbet 
i dugosláv iába (3), mig külföld Léváv al 2445 
| percig beszélt, Jegtöbbet Ausztriával 

(1378), legkevesebbet Németországgal 
| (6). — A táviróhiv atal 1153 távirattal ki

sebb forgalmat csinált, mint 1936-ban, 
amikor 23.412 táviratot adtak le, ezzel 
szemben 1937-ben az összes táviratok szá- I 
ma 22.259 volt. Léván 8.645 táviratot ad
tak fel, mig Lévára 6314 távirat érkezett, 
az átmentő táviratok száma 7300 volt. A 
kimutatásból látni, 'hogy a legnagyobb a 
telefonforgalom a téli hónapokban, janu
árban, februárban, a legkisebb nyáron, 
augusztusban. Ezzel szemben a táviratok
nál legnagyobb a forgalom augusztusban 
és a legkisebb január, februárban.

— Nótaest Deménden. A deinéndi köz
művelődési testület f. hó 13-án nótaestet 
tartott, melyen Farkas István iró és Vára- 
dv Aha Károly dalköltő lépett fel. A sike
res nótaest rendezője Rakota dózsef de- 
méndi ig. tanító volt.

— Előléptetések a városi rendőrségnél. 
A váro>i tanács egyik legutóbb tartott 
gyűlésén Valkovics Kálmán és Tónika 
Kristóf rendőröket főrendőrökké nevezte 
ki. Egyúttal Valkovicsot Benidkv Kálmán 
főtörzsőrmester 'helyettesévé nevezte ki.

— Várady Aba Károly nótái a rádióban 
A pozsonyi rádió f. hó 15-én, a délutáni 
adás keretében Várady Aba Károly dalköl- 
tö nótáit közvetittte, melyeket Parányi 
Piri, a kiváló hangú rádióénekesnő éne
kelt Matuska dános zongoramüvé>z kísé
retével.

Ne bántsd a kecskét. Nov ák Sámuel 
báti lakos kegyetlenül elverte Palaj dános 
kecskéit, mert azok kertjében legeléztek. 
Az állatkínzó ellen Palaj feljelentést tett 
és miután a vád igazolást nyert, Dr. Lrsi- 
nv Aladár rendőrbiró a vádlottat bűnös
nek mondotta ki -a kihágási törvénykönyv 
86-i-k §-a alapján állatikinz.í> miatt é̂  mi
után nem voltak enyhítő körülmények, 
két napi elzárásra, 100 Ke pénzbírságra 
és a költségek megfizetésére ítélte. Re
méljük, ezen Ítélet elrettentő példaképpen 
szolgál mindazok részére, akiknek ked
venc szórakozása az állatkínzás.

— Leesett a székről és eltörte a kulcs
csontját. Boros dános, az egyik újbányái 
ácsnak 6 éves kisfia pajtásával az asztal 
mellett játszogatott és amikor egy tárgy 
után nyúlt, a szék megcsúszott vele és a 
fiú oly szerencsétlenül esett le a földre, 
hogy kulcscsontját törte el. Beszállították 
a lévai kórházba.

Február a gyümölcsfák
koronaritkitásának hava. 

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

Ifj. Holló Gézo
oki. kertész L É V A .  

Városi faiskola, Lövölde mellett.
Ugyanott I. oszt. gyümölcs
fák, szőlőoltványok és bokor
rózsák beszerezhetők. —
Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —
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csikó 660. - .
— A Lévai Kereskedelmi Csarnok fenn

állásánál. félszázados jubileumi ünnepsé
gére vonatkozó előmunkálatok serényen 
folynak és a kereskedő társadalom köré
ben olyan nagy és megértő érdeklődést 
teltettek, hogy a jubileum valóban a lévai 
<ereskedelem és közgazdasági élet ünne
pe le>x. A jubileumi aranykönyv részére,
. mely muzeális becsű érték lesz, az adat
gyűjtések folyamatban vannak, úgyszintén 
a kitüntetésre kerülő régi alkalmazó*tak 
összeírása is. Az ünnepély a jelek szerint 
nagysikerű lesz. A jubileumi aranykönyv 
részére, amely muzeális becsű érték lesz. 
az adatgyűjtések folyamatban vannak, 
úgyszintén a kitüntetésre kerülő régi al
kalmazottak összeírása is. Az. ünnepély a 
jelek 'Zerint nagysikerű lesz. A jubileumi 
díszközgyűlést február 20-án délelőtt fél 
11 órai kezdettel tartják meg a városi 
'Xinház termében. Tárgysorozat: 1: Elnöki 
megnyitó. 2. Ünnepi beszéd. 8. Az újjáala
kulás jegyzőkönyvének felolvasása. 5. üd
vözlések. 6. Jubileumi segélyalap. 7. Régi 
a i ka lm a zo 11 a k kitüntetése.

nincs, a teheneket és a növendék marhát a dél 
körüli órákban korlátba kell ereszteni. Anyajuho
kat és kocákat meg kell sétáltatni. Ugyancsak 
szüksége van a sétáltatásra a vemhes kancák
nak is.

GYÜMÖLCSÖSBEN, SZŐLŐKBEN ÉS KERT
BEN: Amennyiben nem volt módunk és alkalmas 

i időnk a gyümölcsfákat télire karbolineumnial 
megpermetezni, úgy ezt a munkát fagytalan, de 
esőtlen időben januárban is elvégezhetjük, ugyan
csak elvégezhetjük gyümölcsfáink istálló- és mű
trágyázását is olyan fekvésben, ahol nem kell 
félni attól, hogy majd az olvadó hó levével le
folyik. Természetesen csak már az ősszel felásott 

i vagy felszántott talajú fák tudják ezt a trágyá
zást teljes mértékben kihasználni. A gyümölcs
kertész kiváló munkásairól a hasznos madarak
ról sem szabad megfeledkezni, ilyenkor télen 
gondoskodni kell táplálásukról és óvóhelyekről. 
Ott, ahol eddig nem volt madárvédelem, most 
van a legalkalmasabb idő arra, hogy kertjébe te
lepítse a gazda a hasznos madarakat. Az ilyenkor 
kiaakasztott mesterséges fészkek rögtön lakót 
kapnak, ha még e mellett hótól, esőtől, széltől 
és macskától védett módon készített etető helyről 
is gondoskodva van, hogy éhen ne vesszenek a 
téli nyomorúságban. Itt aztán tavasz- és nyárra 
is maradnak és költenek, tehát majd megszapo- 
ritva takarítják hálából a gazda gyümölcsfáit.

SZŐLŐBEN: Most van az ideje a trágyakihor
dásnak. Ha az idő engedi, rigoíírozni is lehet a 
földeket az uj ültetések alá. A karókészitésre is 
legalkalmasabb idő a január. Pincében, tiszta de
rült napon az uj borokat már le kell húzni, a ré
gieket pedig feltölteni. Alacsony pincék ablakait 
szalmával be kell tömni, hogy a pince a fagyok 
ellen védve legyen.

— Morfiumcseppek, mint szerelmi 
gyógyszer. Az elmúlt hét folyamán M. L. 
21 éves cselédlány öngyilkossági szándék
kal nagyobb mennyiségű morfiumcseppe- 
ket vett be. Munkaadója ezt észrevette és 
azonnal kórházba szállította. Tettét állító
lag szerelmi bánatában követte el.

3 szobás összkomfortos lakás, hallal és 
kerttel a városban április 1 - töl

Ic i a  d  é„
KLEI N szállítónál.

Irodakisasszony,
aki a magyar és szlovk nyelvben jár
tas és némi irodai gyakorlattal bir, 
azonnal belépésre felvétetik. — Cim a 
kiadóhivatalban.
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A d é l k e rü le t 1 9 37 -3 8  évi
I .  o sztá lyána k  tavaszi sorsolása

Február 27-én 2 órakor: Zselizi SC—Tardos- 
keddi SC (őszről elmaradt mérkőzés.

Március 6-án. fél 3 órakor: Lévai TE—Tardos- 
keddi SC. Galántai SE—ÉSE 11. Párkányi TE— 
Egyetértés DSC, Ipolysági FC—Zselizi SC. Tor- 
nóczi AFK Farkasdi NSC.

Március 13-án fél 3 órakor: ÉSE 11—Ipolysági 
FC, Egyetértés DSC Tardoskeddi SC. Zselizi SC

Párkányi TE, Lévai TE—Tornóci AFK. Galán- 
ta: SE—Farkasdi NSC.

Március 20-án 3 órakor: Ipolysági FC- Tor
nóci AFK. ÉSE 11—Egyetértés DSC, Párkányi TE

Tardoskeddi SC, Farkasdi NSC—Lévai TE, Ga
lántai SE—Zselizi SC.

Március 27-én 3 órakor: Egyetértés DSC Lévai 
TE, Zselizi SC—ÉSE 11, Tornóci AFK—Galántai 
SE, Párkányi TE—Ipolysági FC, Farkasdi NSC 
Tardoskeddi SC.

Április 4-én %4 órakor: ÉSE 11—Farkasdi NSC, 
Egyetértés DSC—Tornóci AFK, Párkányi TE 
Galántai SE, Lévai TE -Zselizi SC, Tardoskeddi 
SC—Ipolysági FC.

Április 10-én fél 4 órakor: Tardoskeddi SC 
Zselizi SC, ÉSE 11 —Lévai TE, Galántai SE - 
Egyetértés DSC. Ipolysági FC—Farkasdi NSC, 
Tornóci AFK—Párkányi TE.

Április 17. Szabad nap.
Április 24-én 4 órakor: Tardoskeddi SC- Tor

nóci AFK, ÉSE 11 Párkányi TE, Egyetértés DSC
Ipolysági FC, Galántai SE—Lévai TE, Zselizi 

SC — Fa rk asdi NSC.
Május l-én ’,.5 órakor: Lévai TE Ipolysági 

FC, Zselizi SC Turnóci AFK, Farkasdi NSC 
Párkányi TF1, Tardoskeddi SC—ÉSE 11.

Május 8-án %5 órakorr Párkányi TE—Lévai TE. 
Tardoskeddi SC—Galántai SE, Egyetértés DSC 
Farkasdi NSC. Tornóci AFK—ÉSE 11.

Május 15-én fél 5 órakor: Ipolyság: FC Ga
lántai SE, Egyetértés DSC— Zs^izi SC.

ttolfó...
HattÁ itt a &á£i tudiőitÁ • • •
(Telefon jelentésünk.)

Halló! Itt az LTE bálról beszélek, kérem jól 
hallani?... Igen! Hát akkor jegyezze:

Az idei farsang eddigi legjobb hangulatú és 
sikerű bálja kétségkívül az LTE Álarcos Karne
válja. Kernek terem várta a nagyszámú közönsé
get, nem is beszélve a nagyszerű futballpályáról, 
amely a terem közepét foglalta le néhány percre, 
hogy egy »női« futballcsapat mutassa be nagy 
tudását. A programm kiváló, rövid és velős. 
Nagyszerű iazz-zenekar, Turayval és Seb ndlerrel 
az é lé n ... Remek garamszentgyörgyi cigányze
nekar, pezsgősátor, stb___ Tehát minden, ami
egy bálon kell. A programmot Halász György 
konferánsza vezette be, majd a futballcsapat vo
nult fel és egy óriási labdával veszélyeztette egy 
rövid ideig a hölgyek remek fejdiszeit és frizu
ráit. Azután Kuzbert J. és Berényi Rózslka mu
tatták be akrobatikus keleti táncukat, a műsor- 
számnak nagy sikere volt. Ezután két fiatal lévai 
fiú, Heim Laci és Müller T. mutattak be egy ki
fogástalan stepp és karikatúra táncszámot, a 
Top-Hat film slágerdalára. Zongorán Berényi 
Liliké zongoratanitónő kisért. Ezután vonultak 
fel az ötletes és szép jelmezek. Mindegyikről 
kellene valamit mondani, de hát hol van erre, 
amúgy is túltömött lapunkban hely? így hát csak 
a legnagyobb sikerű jelmezekről számolok be: 
Kanári-csoport (9 darab kedves kis sárga kaná
ri), jobban fütyültek, mint az uccasarkon álló 
suszterinas. A Kuk-Lux-Klan csoport, remélem 
jól értette a nevet, ahogy kimondtam, de ha 
rosszul írja, az sem baj. Fekete szörnyetegek 
voltak. Engem megfenyegettek, hogy vagy írok 
róluk kifogástalan kritikát, vagy pedig tesznek 
róla, hogy ne legyek Nobeldijas. Hát krimináli
sán jól néztek ki. Tagjai a csoportnak előttem 
ismeretlen hölgyek és gyerekek voltak. Csuda 
helyes volt a postagalambok csoportja, mely cso
portból egy kis galambocska úgy megrúgott, 
mintha szamár lett volna. Ki volt az? Jelentkez
zen Gyalász Hurinál, a Barsmegyei Népbankban. 
A kis skót ennivalóan édes volt. A fess huszár
nak szívesen udvaroltam volna, de hát nem va
gyok é n . . .  vagy mi? A cigányasszony muzsikus 
férjével és kis rajkójával a legsikerültebb jelme
zek közé tartozott.

A jelmezversenyről, Miss Léva választásról és 
Báli királynő választásról a legközelebb számo
lok be. t

Az Eucharisztikus Világkongresszus 
résztvevőinek figyelmébe!

A kongresszus tájékoztatója megjelent és díj
talanul kapható minden plébániai hivatalnál. (Po
zsonyban a Katolikus Akció irodájában, Primás- 
ter 1., II. emelet, ahol egyidejűleg jelentkezni is 
lehet.

Akik saját útlevelükkel utaznak, s lakásról ma
guk gondoskodnak, csak a kongresszus igazolvá
nyát szerezzék be, amellyel önállóan utazhatnak. 
Igénybevehetik Szlovenszkón a 33. Magyarorszá
gon az 50%-os vasúti kedvezményt. Amennyiben 
mégis különvonattal kívánnak utazni, úgy kivá- 
natukra az utazási iroda jegyüket előre beszerzi.

Akik közös útlevéllel utaznak, de elszállásolá
sukról maguk gondoskodnak, a jelentkezési iv 
»EIszállásolás módja«-rovatába ezt Írják: »Elszál- 
lásolásoniról magam gondoskodom!« Előre fi
gyelmeztetünk azonban mindenkit, hogy rokonai
nál elszállásolásra csak az számítson, aki azt elő
re bebiztosította. A kongresszus lakás-bizottsága 
ugyanis már minden lakható szobát lefoglalt Bu
dapesten s igy utólagos lakásbejelentésre senki 
se számítson.

A Tájékoztatón az útiköltség csak azokról az 
állomásokról van feltüntetve, ahonnan a külön- 
vonat indul. Az ilyen gyűjtő állomásokig az in
duló állomástól mindenki saját maga veszi meg

a jegyét az igazolvány alapján 33%-os kedvez- 
| ménnyel.

Aki a Jelentkezési lapját a kongresszusra a 
: rendezőségtől kérte, kitöltve (ha közös útlevélre 
| van szüksége községi bizonyítványt mellékeli 

ugyanarra a címre küldi vissza.
I Akik a Plébániai Hivatalon kapták a jelentke- 
1 zési lapot, azok a plébániáknál adják le jelentke- 
i zési lapjaikat. Az illetékek befizetésére az első 

esetben mindenki saját címére befizetési lapot 
kap. Az utóbbi esetben a résztvevők illetékeiket 

1 a Plébániai Hivatalnál rendezik.
| A kongresszus igazolványát március 15-ig min- 
1 den jelentkező megkapja és annak átvétele után 

illetékeit befizeti.
Május 15-ig minden jelentkező megkapja szál- 

| lásának címét, toxábbá pontos utasítást az indu
lásra vonatkozólag és az utazással kapcsolatos 

| legfontosabb tudnivalókat.
Minden további felvilágosítást ad, tájékoztatót 

küld, jelentkezéseket elfogad és igazolványokat 
j előjegyez az Eucharisztikus Kongresszus szloven- 
1 szkói katolikus magyar résztvevőinek szervezésé

vel megbízott Meggy esi Sándor. Roznava—
Rozsnyó.

Císlo jed. E. 4248/31-43.
VYTAH DRA2EBNÉHO OZNAMU.

Vív! vymáhajúca strana; Levická prvá banka, 
v Leviciach, zast. Dr. Vojtech Kmosko, adv. Le- 
vice, povinná strana: Ludevít Öondé. obyv. v 
Mytnych Ludanoch, predmet 16.500 Ké. K vydo- 
bytiu pohradávky veriteTa Lcvickej prvej banky 
óé. ^pol v Leviciach pre Ké 16.500 ist. a prísl., 
dősledkom vyssieho síubu podaného: Marin Dukon 
rod. Tóth, ml. Sámuelom Palásty, Lúd. Senesom, 
Lúd. Szabó, obyv. M. Ludanoch a Janóm Lontai, 
obyv. v Malom Óvári, nariaefuje síid novsiu draz- 
bu podfa § 187 zák él. 60/1881 vo zneni § 27. zák. 
él. 41/1908 na nemovitosti leiiace v obvode kraj- 
ského súdu v Komámé a zapisané v pozemno- 
ktiiinej zápisnici katastr. územia obee Mytne 
Ludany é. 9. pod A. f  r. é. 3, mé. 186, dóm pop 
é. 13, dvor, so záhradou pod B 12, 20. 23. 26, na 
mene dIZníka v celosti písané v cene Ké 9020. .

V zá>p. é. 64 tejíe obee pod A. f  r. é. 1, mé. 
1452, vinica öreghegy pod B 18, 21, na mene 
dlZníka v 1/3-ine písartú v cene Ké 2200.—.

V záp. é. 64 tejíe obee pod A. f  r. é. 2. mé. 
1672. vinica SikloS pod B. 18, 21 na mene dtóníka 
v l/3*ine písaná v cene Ké 610.—

V záp. é. 65 tejie obee pod A. f  r. é. I. mé. 
1348 a vinica öreghegyen na mene dlíníka v ce- 
losti písaná v cene Ké 80.—.

\  záp. é. 1373, tejSe obee pod A. f  r. é. 1. 
m. é. 1368, vinica öreghegyen na mene dlZnika 
v celosti písaná v cene Ké 500.—.

V záp. é. 1443 tejle obee pod A. I. r. é. 1, mé 
1207/a Szántó Szemlök na mene dlíníka v celosti 
písané v cene Ké 2480.

Drazba bude o 9. hód. dna 26. februára 1938 
v úradnej miestnosti okresného súdu v Leviciach, 
Hurbanová ul. 9.

Do dralby danú nehnuternosf nemolno odpre- 
dat' ni le dvodl t rétin odhadnej ceny.

Ti. ktorí chcú dralif. sú povinní slolif jako 
vádium 10% odhadnej ceny v hotovosti alebo v 
cennvch papicroch. ku kaucii spósobilych podfa

kurzu, uréeného v § 42. zák. él. z roku 1881 a to 
osobe, vydánéi súdom alebo tejto odovzdaf po- 
istenku o predbeznom ulození vádia do súdneho 
depozitu.

Taktiez sű povinní dralobné podinienkv pod- 
pí>af. ($ 147., 150.. 170. zák. él. L \. z rokn 18881. 
§ 21. zák. él. LX. z roku 1908.)

Ten. kto za nemovitosf viacej sTiibil, ivei je 
odhdaná cena, iestli uikto viacej nesfubuje po- 
vinnv je podía procenta odhadnej ceny uréené 
vádium po vyJku práve takého procenta ním 
síúbenej ceny hned* doplnif.

Okresny sód v Leviciach odd. IV., 
dúa 3. februára 1938.

Hölgyek figyelmébe! Február 15-én a
Szepesi ucca 12 szám alatt

női divatszalont
nyitok. Szalonomban a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő angol és francia kostű- 
mök, kabátok és ruhák készülnek A francia 
munkákhoz külön egy nagyvárosokban jártas, 
nagy szaktudású varrónőt alkalmazok s igy 
módomban lesz a legkényesebb igényeket is 
jól és olcsón kielégíteni.

Tanulólányok felvétetnek.
Kérem a hölgvközönség szives pártfogását

F E J E S  L A J O S
angol és francia női szabó, 
Léva, Szepesi ucca 12 szám.



LÉVAI ÚJSÁG

Belvárosban
irodának alkalmas különbejáratu szoba
kiadó.

Saroküzlethelyiség
március hó 1 -tői kiadó Jókai u. 11. 

Fűszer és hentesüzletnek különösen alkalmas.

Nyomatott VADÁSZ FFRENC könyvnyomdájában Érsekújváron.
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