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Harminc résztvevő a kirakatversenyen
December 14, 15, 16-án rendezi a
Lévai Újság az első kirakatversenyt
Léván. Akciónk az érdekelteknél meg
felelő megértéssel tatálkozott. A ke
reskedelmi csarnok három első, az
ipartestület pedig két második dijat
ajánlott fel, bízunk benne, hogy a ke
reskedelmi kamara is megteszi keltő
kötelességét. A lévai kereskedők kö
rében nagy érdeklődést tapasztaltunk,
noha számos érdeklődő technikai aka
dályok következtében lesz kénytelen
távolmaradni a versenytől: nincs meg
felelő méretű kirakat, nincs megfelelő
személyzet és igy a versenyzés lehe
tősége korlátozva van. Ennek dacára
a lévai kereskedő és ipartársadalom
jelentős része munkát és fáradtságot
nem kiméivé részt kíván venni ebben
a versenyben, amely nemcsak Léván,

hanem a fővárost kivéve

első

egész

Szlovenszkón. Remélhetőleg a jövőben
állandósul a karácsony előtti ezüst
héten megtartandó kirakatverseny és
ez hasznára lesz az eladó kereske
dőknek és a vásárló közönségnek egy
aránt.
Eddig a következő
keztek b e :

nevezések

ér

E ls ő c s o p o rt: Gambaty Testvérek,
Wetzler cég, Tauber Ármin, Orion,
Ballog Manó, Lachky Elek, Zsitnyan
cukrászda.
M á s o d ik c s o p o rt: Link Bemát,
Sbor, Kohn és Kovács, Sponer, Slovenka, Borcsányi és Csernák, Kürti
Gusztáv, Neumann Géza, Holzmann
M., W ilcsek Salamon, Bafa, Koprda
István.

Keresztrejtvény pályázatunk
utolsó 13. számú keresztrejtvénynek
helyes megfejtői közül sorsolás után
a Korona Gyógyszertár ajándékát, 1
üveg kölnivizet Slosziár János, Holzmann M. ajándékát Misik Lajos, Lé
vai Lexikont Komáromy Jenő nyerte

garten Gyuláné, Bartal Tibor, Brakó
Zoltán, Braun Józsefné, Csapó Lajos

A keresztrejtvény-pályázatunk baj
noki állása az üldözési verseny után
a következő: 26 pont: Akossy Árpádné, Bolemann Judith, Heilbraun Hen
rietté, Holzmann Ernő, Komáromy Je
nő, Kürti Lizl, Lachky Ibolya, Miklóssy

né, Droppa Mária, Eckstein Ibolyka,
Feiner Dodi, Fried László, Friedmann
Dániel, Ginzery Etelka, Horváth Bözsi,
Horváth László, Jámbor Árminné, Ka*
szaniczky A n d , Kohn Dezső, Kosa
Júlia, Kovács Géza, Krammer Lipót,
Lakatos Istvánné, Link Bernátné, Már
kus Barnáné, Mészáros Giza, J. Nagy
Gizella, Nemes Lidi, Nikiser Árpád,
Rohács Gizi, Pollák Emilné, Scheicher
Valéria, Simkó Oszkárné, Steiner Zsu
zsa, Tokody Klára, Tolnay Géza, Tóth
János, Tóth Magda, Zemanik Justin.

Béla, Misik Lajos, Récsey János, Schüffer Ottó, Szabados Lajosné. 24 pont:
Knapp Berci, Kopcsák György, Dr
Welsz Lászlóné, W ilcsek Erzsébet.
22 pontja van Konta Esztinek. 20
pontnál kevesebb van: Ács Imre,
Akúcs Erzsébet, Balázs Júlia, Dr Baum*

A bajnoki versenyben, amelynek sor
solását még a karácsonyi ünnepek előtt
eszközöljük, csak azok vesznek részt,
akik húsz pontnál többet értek el. Az
eredményt karácsonyi számunkban kö
zöljük, úgy hogy a dijak közvetlen az
ünnepek előtt még átvehetők lesznek.

meg.
A b a jn o k i v ersen y á llá s a

H a rm a d ik c s o p o r t:

Steiner Sán

dor, Volta, Vámos Mór, Koráb virágkereskedés, Schulcz papirkereskedés,
Pollák Adolf cég, Györgyi Lajos,
Wilcsek Lajos, Baroska János.
Tekintettel a nagy é rd e k lő d é s re
a jelen tke zési határidőt dec. hó
12-ének d. e. 12 ó rá já ig h o ssz a b itottuk meg. A verseny szombaton
reggel 9 órakor veszi kezdetét és a
zsűri szombaton este 6 és 8 óra kö
zött tekinti meg testületileg a verseny
ző kirakatokat. A közönség minden
résztvevő üzletben leadhatja szavaza
tát, amelyeket december 18-án este
6 órakor gyűjtünk össze. A kirakatverseny eredményét már legközelebbi
számunkban közölni fogjuk.

A Református Nőegylet és a Pro
testáns Leányegylet közösen vallásos
estet rendezett a lévai református temp
lomban. A nívós est műsorának kere
tében Tolnay Lenke Ady Endrének, a
hires magyar költőnek két vallásos
tárgyú versét szavalta el és ezzel az
egyébként szokásos karácsonyelőtti jótékonycélu rendezés kullurdokumentummá emelkedett, amelyről a szlovenszkói napilapok is megemlékeztek.
Ady Endrét, mint forradalmi szellemet
ismerték és ismertették a magyar iro
dalomban, noha rendkívüli egyénisé
gének hatalmas skáláján megszólalt
minden emberi érzés: igy a vallás is.
A rebelis Adyból tehát klasszikus Ady

vagyunk rá, hogy ezt a kulturtörténelmi jelentőségű eseményt épen Léva
szolgáltatta és hozzájárult ahhoz, hogy
Ady elfoglalja helyét a magyar nép
legszélesebb rétegeiben. Ady robosz
tus költői erejével öleli egybe a ma
gyar Glóbust, amelyen mindnyájunk
nak — tekintet nélkül irányokra és
célokra — élni rendeltetett.
¥
— Jóté konycélu v a llá so s-e st. A
Ref. Nőegylet és Prot. Leánykor 15-én
este 8 órai kezdettel a ref. egyház
tanácstermében ádventi vallásos es

lett, mert ez a történelem örökké zu
hogó és rohanó áradatának fellebbez-

télyt tart, amelyen Horeczky B. vallá
sos színmüve „Krisztus születése* ke
rül előadásra. Az estély jövedelme a
szegény gyermekek karácsonyi ruha-

hetetlen törvénye, örülünk és büszkék

segélyzésére lesz fordítva.

M&uk
O R IE N T

ahűóo

M O Z I (S trá n s k y )

Ma, szerdán este a saison egyik
legérdekesebb filmje „FEH ÉR F E L 
SÉG*. Dráma az örök hó és jég bi
rodalmából. Főszerepekben: Gusztáv
Diessl, Hertha Thiele, Béni Führer. —
12— 15-ig, csütörtöktől
vasárnapig:

P a u l a W e s s e l y , Kari. L. Diehl
és Ottó Tressler főszereplésével a
legnagyobb és legmüvésziesebben ren
dezett bécsi gyártmányú hangosfilm:
„EPISOD A*. Dráma az infláció ide
jéből. Ezen film a Velenczei olympiádon I. dijat nyert, Paula Vessely leg
jobb színészi teljesítményéért. Ezen
film a bpesti Royal Apollo és a bé
csi Apollóban hónapokon át telt házak
előtt lett bemutatva. — Dec. 15*én,
vasárnap délután 2 és 4 órakor köz
kívánatra még egyszer bemutatásra
kerül: „SZIVEK MELÓDIÁJA* (Lelse
Flehen meine Lieder). Márta Eggerth,
Hans Járay és Luise Ulrich főszerep,
H e f t y A . G y u la ,
lésével. Cigányzene, magyar ének és
a Karpatenverein főtitkára, aki a Tátrá
csárdás. — 16. és 17-én, hétfőn és
nak és a többi sportoknak legkiválóbb
kedden a legújabb hangos cow-boy
ismerője, hétfőn előadást tartott a Mafilm: „ARIZONA RÉMEI*. Főszerep
gas-Tátráról. A vetített képekkel illuszt lők : Ken Maynard és Tarzan csodaló.
rált ismertetés teljes egészében mu
A P O L L O M O Z I (D e n k )
tatta be Szlovenszkó legszebb hegy
Csütörtökön, pénteken, szombaton
vidékét. Kár, hogy az értékes propa
ganda-előadást feltűnően kevés számú
közönség hallgatta végig, noha a sísport Léván és környéken egyre el
terjedtebbé válik.
*
Itt említjük meg, hogy a K. Ő. T. lé
vai csoportja f. hó 15-én, vasárnap
nyitja meg vojsini menedékházát. Az
ideális sítelepet már az elmúlt vasár
nap is nagy számban keresték fel a
sportolók. A kirándulók két csoport
ban indulhatnak, vagy szombaton dél
után fél 2-kor, vagy vasárnap reggel
fél 8-kor.

Ü z le te k z á r ó r á ja a k a r á c s o n y i
ü n n e p e k a lk a lm á b ó l

Ady szavalat a templomban

h e t ila p

A lévai járási ipartársulat elnöksége
közhírré teszi, hogy az országos hiva
tal 352.898/13— 1935. számú leiratával
a karácsonyi ünnepek alkalmából az
üzletek záróráit a következőképpen
rendelte el:
December 16— 21-ig és 23-án az
üzletek nyitva tarthatók egész napon
át, tehát a déli idő alatt is.
Karácsony előtti vasárnapon (dec.
22-én, aranyvasárnapon) az üzletek
nyitvatarthatók d. e. 10 órától d. u. 6
óráig.
December 24-én, karácsony esté
lyén minden üzlethelyiség, irodák, rak
tárak, fogyasztási szövetkezetek leg
később d. u. 5 órakor zárandók le.
Borbélyüzletek december 24-én nyitva
lehetnek este 7 óráig.
December 25 és 26-án az

üzletek

egész napon csukva tartandók.

Ipartársulat plnöksége.

és vasárnap este szlovenszkói pre
mier! 100 százalékos magyarul beszélő
film! Csathó Kálmán legnagyobb és
legkedveltebb vigjátéka Nóti Károly
átdolgozásában: „U J R O K O N *
Főszerepekben a legkedveltebb, leg
ismertebb magyar színészek, mint:
Perczel Zita, Turay Ida, Gombaszögi
Ella, Kabos Gyula, Berky Lili, Delly
Ferenc, Vaszary Piri, Gózon Gyula,
Pethes Sándor. — Vasárnap délután
népelőadásul a vadnyugat szenzációs
nagyfilmje „FE H É R SAS*. Főszere
pekben: Buck Johnes és Róbert Ellis.
17., 18-án, kedden és szerdán este
megrendítő, idegfeszitő orosz dráma.
KIÁLTÁS A SZIBÉRIAI ÉJSZAK ÁBAN .
Orosz nemzeti énekek és táncok. F ő 
szerepekben: A. Velecky, O. Augustova, T. Pístek. Festői jelenetek 1
Mielőbbi előjegyzéseket
élő dunai halakra kérünk
Htiíiiíssiniimniü
II! i.
t.tt..”i t1 tíliíii

GAMBATY
TESTVÉREK
— E g y m illió t m e g h a la d ó v é g re 
hajtás a k ö ztá rsa sá g b a n dm alatt
az agrár Veőcr ismerteti az igazság
ügyi miniszter általa bizottságban adott
statisztika néhány adatát a bíróságok
működéséről. Eszerint a mai Csehszlo
vákia területén az államfordulat előtt
évenkint 342 ezer végrehajtás volt, ma
1 millió 110 ezer van. A telekkönyvi
agenda 224 ezerről 803 ezerre emelke
dett. A bírósági agenda a háboruelőtti
állapottal szemben átlag 120 száza
lékkal növekedett.

Szombat, vasárnap, hétfő kirakatverseny!

Lévai Újság

A repülőtámadások elleni védekezésről
a kormány rendeletet adott ki, mely a
községek kötelességeit sorolja fel.
Természetesen ezek az uj intézkedé
sek uj anyagi megterheléseket is Je
lentenek a város számára. Ugyanis a
rendelet szerint a községek a saját
költségükön kötelesek kiképeztetni a
hivatásos tűzoltókat s önkéntes tűzol
tókat a légi támadás elhárítását célzó

Van-e a magyar
népiéleknek
Sokat beszélnek ma és még töb
bet Írnak a néplélckről és a lélek
ünnepéről. Mit is jelent tulajdonképen
az a néplélek vagy a néplélek ünne
pe ? A néplélek megnyilatkozása nem
a népviseletben és szokásaiban nyi
latkozik meg, de lelkének soha meg
nem nyugvó megdöbbentő erejével.
A magyar munkás és a magyar pa
raszt ma már túlhaladta a göreirodalom ferdén megrajzolt lélektükrét. A
íalu parasztsága és a város munkás
sága ma mái saját maga igyekszik
életjelt adni századok elnyomás alatt
álló lelkének őstermő életéről, ma
még csak éles tigyeléssel láthatjuk
meg, hogy valami uj életfoglalás ké
szül a barázdák között, egymás után
jelentkeznek a történelem szántotta
barázdák nyomán a munkás és paraszt
szellemi alkotás uj magyar életet je
lentő termékei. A baloldalon egy pá
ran már meg kapták az őket megille
tő helyet Selyei József, Morvay Gyu
la, Oravec Imre a nagyidai paraszt
festő, de a jobboldalon csak a sze
relmes verssel és majdnem nevetségig
ható novellákkal van képviseltetve a
munkás és paraszt irodalom . . . ? Ha
sorsközösségről és egyetemes kultur
törekvésről beszélnek és Írnak a la
pok, hogy képzelik el az egyetemes
szlovenszkói néplélek szellemi fejlő
dését a munkás és a paraszt szellemi
alkotások mellőzésével, avagy elhalgatásával. A barázdák közül áramló
szellemi életet már nem lehet sem
elhallgatni, sem elhallgattatni, mert
maga az élet mossa annak mélyárkú
útjait. A néplélek szellemi utjának gá
takat emelni nemzeti öngyilkosságot
jelent. A természet őrök törvénye a
fejlődés, aki a haladás szellemét ta
gadja, az önmagát tagadja meg —
önmagukat megtagadva pedig nem él
hetnek még egyéni életet sem, — hol
van az a nemzeti egyetemesség, mely
nek kacérkodásával a napisajtó a
néplélek ünnepéről beszél ?
Eddig tudomásom szerint még csak
kísérletezés sem történt, hogy a nép
lélek igaz szellemi és képzőművésze
ti értékeit gyűjtötték volna egyben,
egy antológiában vagy egy országos
megszervezett képzőművészeti kiállí
táson. — Lelkiismeretes építő reformmunka szükséges, úgy politikai mint
gazdasági és kulturális életünkben.
Szakosztály és alosztály kérdésekkel

ünnepe?

ma már nem lehet operálni egészsé
ges szellemi élctfelé törekvő magyar
társadalmat.
A műkedvelés ma már nem lehet
irányítója és száz százalékos program
ja sem a városnak, sem a falunak,
legfeljebb a szórakoztatás, — annál is
inkább, mert a népszínművekben (ér
tem a legtöbbjét) nincs élet, ami a
legfontosabb benne: az élethüség. A
szereplők minden harca és minden
lázadása a szerelemért történik. így
néz ki a színpadon az úgynevezett
agyonhangoztatott néplélek. És amig
igy a mükedvelés jól megrendezett
estélyein elábrándozva idézik a múl
tat, addig a való élet könyörtelenül
rohan el mellettünk az uj holnapok
minden gazdag ígéretével. A müked
velés és az elkendőzött életigazságok
ideje lejárt. A holnap, a való teljesebb
és gazdagabb munkaprogram elé kell,
hogy állítsa a szlovenszkón élő ma
gyarságot és annak vezetőit. Egyesek
nek bárhogy is fáj az újítás, meg kell
történni, mert életadottságaink úgy kö
vetelik; vagy mindent magáért az á l
talános nemzetközösségért elmélyíteni
az ideszakadt életünk barázdáit, vagy
pedig álmodozva, Pató Pálként várjuk
a sorsunkat?
Tehát ne igyekezzenek a parasztot
és a munkást ráültetni a multszázadok
ködös fenekére, nyissuk meg a falu
és a \árosi munkásság tiszta életű
szellemi útját. Segíteni az igazi nép
lélek kibontakozását, mert bennük él,
vagy veszik el a nemzet, — jöjjön
meg egyszer a néplélek igaz, hami
síthatatlan ünnepe.
— sj—
Telefon 86.
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Órák és
ékszerek
: a legjutányosabban

b eszerezh etők

STEINER
1TESTVÉREK*.
I LEVICE, Bafa m ellett.
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A kirakatversenyen résztvevő kirakatok közül tetszésemet legjobban megnyerte
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A szavazó neve és lakása
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szolgálatra.
A felügyeleti hatóság állapítja meg
o lakosság számának figyelembevéte
lével, hogy az egyes községek milyen
irányelvek szerint hány tűzoltót köte
lesek kiképeztetni. Ha a község ren
delkezésére álló tűzoltók száma nem
volna elegendő, úgy a község polgá
rai közül kiválogatandók a katonai
szolgálatra nem kötelezettek sorából,
azok, akik a tűzoltóság segédtestüle
tét alkotják s a repülőelháritó szolgá
latban kiképeztetendők. A községek
további kötelessége a riadószolgálat
megszervezése, ami szintén a község
költségére történik. A felügyeleti hiva
talok e kérdésben is részletes utasí
tásokat adnak ki.
A riadószolgálat feladata lesz repülőtámadés esetén elsötétíteni a köz
séget, vagy az illető városrészt és a
jelentésszolgálatot működésbe hozni.
A felügyeleti hivalal elrendelheti, hogy
a község valamely része repülőtémadás esetén takarandó (maszkírozandó).
A polgári repülötámadás-elháritó szol
gálatban kiképzett tüzoltószemélyzetet,
a szamaritánusokat és a riadószolgá

M a d a m e K é r o ly ,
a te le p a tik u s

fe n o m é n

Európai körútja során Lévára is el
látogatott Madame Károly és Mister
Camillos, a két híres telepatikus fe
nomén, akiknek nevét és megdöbbentő
gondolati produkcióit Berlin, Bécs,
Prága, Kopenhága, Hamburg, Varsó
stb. is már jól ismeri.
Ök valóban a gondolatolvasás cso
dái. Mulatványaik megdöbbentően ér
dekesek, a nézők gondolatát eltalálják,
eltűnt hozzátartozót neveznek meg.
Közük annak hollétét, esetleg halálá
nak helyét, idejét, eltalálnak számo
kat, amelyeket a néző titkosan ir le.
Különleges gondolatkapcsolódás van
köztük és a közönség között és e
gondolatkapcsolódás teszi lehetővé,
hogy minden gondolatot azonnal ki
találjon a médium. Nemcsak Madame
Károly, hanem Mister Cam illos is sze
repelt meglepően érdekes és gondol
kodásra késztető mutatványokkal.
Előadásukat teljes műsorral szom
baton este tartották a Kaszinó termé
ben. Kedden és ma este az A p o l l ó
m o z i b a n . De privát is fogadnak
mindennap délután 2— 7-ig a Városi
Szálló 4. számú szobájában az eme
leten. Felvilágosítást adnak a múltra,
a jelenre és a jövőre, nemcsak sze
mélyi vonatkozásban, de az ipari és
kereskedelmi élet minden kérdésében
is tájékoztatnak.
Aki a gondolatolvasás és a távolba
látás tudományát közvetlenül akarja
élvezni, az ezt a rendkívüli alkalmat
nem mulasztja el. De egyébként Is
mindenkit érdekelhet e két telepatikus
embernek a lélektanba vágó sok kí
sérlete, amelyeknek becsületességét
az orvosok is elismerték.

latot teljesítő személyeket gázálarcok
kal kell ellátni. Ez szintén jelentős
kiadást fog jelenteni a városnak.
A politikai hivatal elrendelheti, hogy
a tűzoltási munka, a szamaritánus teen
dők, a riadószolgálat, a vízvezeték, a
gázmüvek, villanymüvek s egyéb köz
müvek védelmére a helyi torna és
sportegyesületek, adott esetben ma
gánszemélyek is bevonandók. Ha a
késedelemben veszély volna, úgy a
községek az éppen említett egyesüle
teket saját kezdeményezésükből is be
vonhatják a munkába.
A községek végül kötelesek vala
mennyi személynek, akinek a repülőtámadás elhárításában bármi szerepe
is van s akinek éppen ezért nem lesz
módjuk fedezékbe menekülni, megfe
lelő gázálarcot beszerezni s rendelke
zésre bocsátani. A rendelet továbbiak
ban kimondja, hogy vállalatok, intéze
tek vagy más berendezések fenntartói
a helyi rendőrhatóság rendelkezésére
kötelesek amaz intézmények kezelő
személyzetének, melyek biztonságba
nem helyezhetők, gázálarcot beszerez
ni s azt állandóan karban tartani. A
rendőrhatóság az e téren figyelembe
jövő üzemeket Jegyzékbe foglalni kö
teles és időnként ellenőrzést végez,
hogy az álarcok rendben vannak-e.
Különösen villamos, gázgyári, vízve
zetéki müvekről, állomásokról s más
hasonló intézményekről s ezek alkal
mazottairól van szó.

Léuán eheszik az ember kedvét attól,
hogy valamit rendezzen. Elérkezett a
teadélutánok, szineíőadások és bálok
szezonja és köztudomású, hogy mind
ehhez engedély szükséges. Nézzük
csak, mi minden előjeltétele van egy
ilyen engedély kiadásának. Elsősor
ban kérvény, amelyre 8 Kő bélyeg
ragasztandó és további 5 Kő illeték,
ha a beléptidij 3 Kő, természetesen
ha magasabb, az illeték is emelke
dik. 40 Kő-t szednek a szerzők egye
sülete javára, 20 Kőd fizettetnek a
Slovenská Liga javára, hivatalos tény
kedésért 10—15 Kő, a kerületi tiszt
viselő részére inspekciós dij 15 Kő,
forgalmi adó 15—20 Kő (3 Kő belép
tidij melletti). Aki ismeri az össze
adás művészetét, könnyen megállapít
hatja, hogy amig az engedélyt kéz
hez kapja, különféle címeken 120—
150 Kő-t kell kifizetni. Ezen kívül
természetesen jár még vigalmiadó,
amely a belépődíjnak 20 százaléka.
Tegyük fel, hogy egy teadélután na
gyon jól sikerül, 100 ember jelenik
meg, tehát a bevétel 300 Kő. Ennek
2 0 százalékát, azaz 60 Kő i le kell
fizetni városi vigalmiadóra; 130 Kő-t
az engedély kiadása során szedett
illetékek címén, marad tehát 110 Kő.
Ebből kell fedezni a zenét, termet,
fűtést, világítást, plakátokat és még
számos kiadást. Természetesen ez
lehetetlenség. Ha viszont nagyobb
beléptidijat szednek, akkor elmarad a
közönség. A rendező egyesületeknek
végre össze kell fogniok, hogy kivív
ják a szedett illeték mérséklését ill.,
elengedését, mert senkitől sem lehet
kívánni, hogy a rendezéssel az adók
és az illetékek érdekében fáradjon,
magára vegye a ráfizetés rizikóját és
időt áldozzon az est sikere érdeké
ben anélkül, hogy abból a rendező
egyesületnek bármilyen haszna volna,
Okulár.
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frácsi iiU v k U A
Mi való a karácHom i ü n n ep ek re?
Mindenesetre karácsonyfa, fénye
sen ragyogó Apollo-gyertyákkal;
szeretettel kiválogatott ajándékok;
de azonfelül illatos fonott kalács Is,
meg ropogós sütemény és aranyos
barnára sült karácsonyi ponty 1
És ha azt akarjuk, hogy minél
Jobban sikerüljön minden ételnemű : ne legyen benne más, csak

O r v o s i g y ű lés. A Léva és kör
nyékbeli orvosok tudományos egye
sülete, amely november 26-án alakult
meg dr Jaroslav Vidlicka elnöksége
alatt, az első gyűlését decemben 21-én
d. u. fél 5 órakor tartja az országos
kórházban, Léván. Ez alkalommal elő
adást tart prof. dr Stanislav Kosllivy
a tüdő-tuberkolózis sebészeti gyógyí
tásáról.
— T eadélután. A Makábi sportegylet december 15-én d. u. fél 5 óra
kor tartja teadélutánját a Slránsky
kávéház éttermében.
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Az utóbbi időben sokat beszélnek
Léván kanalizációról. A Jöuccán sikeriilt megvalósítani, ha egyelőre nem
is kifogástalanul a részleges csator
názást, azonban elfeledkeztek a mclíékuccákról, pedig ott is laknak em
berek. A mellékuccák közül feltétle
nül kanalizálni kell a Bás/ya-uccál, a
városháza körül a zeg-zugos közöket,
mert itt van a lévai piac. Ezeken a
helyeken az ucca közepén folyik a
piszkos víz , gyülemlik a sár, körü
lötte pedig élelmiszereket, zöldséget,
gyümölcsöt árusítanak. Hogy ez nem
csak szánalmas látvány, de egyben
súlyos támadás egészségünk ellen,
arról értelmes embernek nem kell
sokat magyarázni. Itt van az alkalom,
hogy segítsünk ezen az áldatlan
állapoton. — Kanalizálni kell azokat
a metlékuccákat, amelyeken a piaci
forgalom lebonyolódik — ez közérdek !
Még nem késő, mert a kanalizációs
munkálatok tavaszra újra elkezdőd
nek és akkor meg lehet ezt is való
sítaniI
F. J.
H a fá z ik — fü ts ö n
H a n in c s m i v e l —
R e n d e lje n !

d t ib e k ~
— A z a d ó v a llo m á s o k b e a d á s á 
nak uj term in u sa . Az adóigazgató
ság figyelmezteti az adózókat, hogy
az 1935 év nov. hó 22-én kelt 215
számú kormányrendelet értelmében
az 1935 évre szóló házbéradó vallomási ivek és lakjegyzékek beadására
a határidő 1935 dec. hó 31-én; és a
jövedelmi, általános kereseti, maga
sabb szolgálati illetményi, járadéki és
forgalmi adó 1935 évi vallomás! ivek
beadására a határidő 1936 január
31-én jár le. Bővebbet a hivatalos hir
detményeken.

— Uj tőzsde

tanács tag.

Reit*
mann Izidort, lévai gabonakereskedőt
a pozsonyi tőzsde legutóbbi gyűlésén
a tőzsdetanács tagjává választották.
— L e v e le z ő la p téglajegyek. A Já
rási Fiatalságot Védő Egyesület Léván
a felépítendő járási gyermekotthon
(árvaház) javára téglajegyeket nyomattatott postai levelezőlap formájá
ban s azokat az Országos Hivatal en
gedélye alapján árulja darabonként 1
Ke értékben. Tekintettel a szociális
célra, kérjük Léva járás egész lakos
ságát, hogy a közeledő ünnepek al
kalmára az említett lapokat szívesked
jenek beszerezni. A lapok az egyesü
let irodájában bármikor átvehetők.
O P M elnöksége.

— Vadászbál: Tudomásunkra ju

Van k o ksz,

fa

és

szén

Eckstein
Ferenc-nél
T E L E F O N

102.

— Beiratkozás a Városi Ma
gyar Közkönyvtárba mér megkez
dődött az 1936. évre. Azok, akik most
iratkoznak be az 1936. évre, még ez
évben igénybe vehetik a könyvtárat.
Betrakozási dij, címjegyzék áréval
együtt a naptári évre 12 Kó, régi ta
goknak címjegyzék nélkül 6 Ke. Könyv-

tott, hogy a helybeli vadász és kynologial egyesület nagyszabású előké
születeket tesz az 1936 január 18-án
a Dcnk léle városi szálloda helyisé
geiben rendezendő II. reprezentációs
vadász báljára. A bál bizonyára ismét
kedves találkozó helye lesz úgy a
közélet vezető egyéniségeinek, mint a
vadászat és természet barátainak. Az
előkészületek bizonyítják, hogy a bál
terem díszítései kellemes meglepetést
fognak hozni. Kívánjuk a vadászati véd
egyletnek a legszebb eredményeket.

— Ebédakcióját a járási fiatalság
gondozó dec. 2-án Koháry uccában a
volt Fólián vendéglő helyiségében
megkezdte. Egyenlőre 290 szegény-

— U ta zá si k e d v ezm én y k a rá 
c s o n y i ü n n ep ek re. Az államvasutak
minisztériuma tekintettel a karácsonyi
ünnepekre a vasárnapokra érvényes
menettérti (vccckcnd) jegyek kedvez
ményét a karácsonyi ünnepekre is ki
terjeszti és pedig debember 21-től
január 2-ig úgy, hogy az odautazás
december 21-től január 1-ig, a vissza
utazás december 22-től január 2. déli
12 óráig megkezdendő és ugyanaz
nap éjféli 24 óráig befejezendő. —
Január 5. és 6., kettős ünnepekre va
ló tekintettel is engedélyezi a minisz
térium a menettérti jegyeket úgy, hogy
az odautazás január 4-től 6-ig eszkö
zölendő, a visszautazást legkésőbb ja
nuár 7-én déli 12 órakor kell meg
kezdeni és ugyanaz nap 24 óráig be
fejezni.
— A c sa to rn a m ég nem kész,
de már az egyes háztulajdonosoknak
kézbesítik ki a fizetési meghagyásokat.
Inas-otthon. A járási fiatalság
gondozó t. hó 9-én nyitotta meg a
Koháry-uccában inas-otthonát, ahol a
szegénysorsu munkanélküli inasok nyer
nek elhelyezési, reggelit, ebédet, va
csorát, szakoktatást és a vidékiek éj
szakai szállást. Ezen nemes munkát,
amellyel az uccai csavargástól, kocsmázástól menti meg az ifjúságot, az
országos központ anyagi támogatása
teszi lehetővé a járási fiatalsággondo
zónak.
(— ) Játék, d iszm ű , b ő rá ru s egyéb

sorsú iskolás gyermeket látnak el na

ajándék tárgyak óriási választékban,
igen jutányos árak mellett Pollák

ponta ebéddel.

Adolf cégnél (Telefon 53).

— Február 1-től kötelező az au
tókon az irányjelző. Az autótörvény
értelmében legkésőbb február 1-ig az
összes autókat irányjelzőkkel kell el
látni. A védőüvegeken levő jelzők nem
elegendők, mert hátulról nem látha
tók, azonkívül a sötétben a jelzőknek
ki kell világítva lenni. A házi gyógy
szertárakban szintén február 1-étől
kezdve 4 cm. széles és 1 méter hoszszu leukoplaszt sávnak is kell lennie.

— Tilos a csehszlovák bankje
gyek kivitele. A csehszlovák hivata
los lap legutóbbi száma közli a pénz
ügyminisztérium rendeletét, amelyben
az 50 koronás és ennél nagyobb bank
jegyek kivitelét Csehszlovákiából tel
jesen betiltják, mig az aprópénz (te
hát a 20 és 10 koronás papírpénz és
az ércpénz) kivitelét csak a csehszlo
vák köztársaságból külföldre irányuló
forgalomra korlátozzák, egyébként pe
dig ugyancsak teljesen betiltják. A
rendelettel kapcsolatban hivatalos he
lyen megállapítják, hogy a csehszlo
vák bankjegyek illegális kivitele meg
lehetősen nagy méreteket öltött és
ezeket a bankjegyeket az illegálisan
becsempészett áruk kifizetésére, meg
nem engedett tőke átutalásokra és
értékpapírok tiltott spekulációjára hasz
nálják fel. Egyébként a pénz kiviteli
határa Csehszlovákiából
egyáltalán
nem változott és a régi értékhatáron
belül idegen devizákban illetőleg 300
korona értékű csehszlovák aprópénzt
is szabad kivinni.
(— ) A meghűlésből származó be
tegségeket meg kell előzni azzal,
hogy a test ellenállóképességél emel
jük és edzük az időjárás gyakori vál
tozásával szemben, amelynek főleg
télen vagyunk kitéve, Alpa sósbor*
szesz bedörzsölésekkel.
Kérdezzük
meg orvosunkat.

(—) Karácsonyi vásárunkat az
olcsóság, Ízlés és minőség jelszavá
val kezdtük el. Bátran állíthatjuk, hogy
dacára az összes nyersanyagok fo
kozatos emelkedésének, áraink a ked
vező vétel folytán oly alacsonyak,
hogy mindenki csekély összegért a
legszebb, legalkalmasabb és legizlé*
sesebb ajándékot veheti meg. Nagy
m a ra d é k vásárunk árai már szinte
a sokat hangoztatott „jó békevi!ágM
nívóján mozognak. Kérjük tehát az
igen tisztelt vásárolni szándékozókat,
hogy állításaink helyességéről minden
vétel kényszer nélkül győződjenek
meg Kohn és Kovács 45 éve fenn
álló szövet és selyem áruházában. Nagy
választékban szőnyeg, paplan, függöny
és linóleum. Áraink szigorúan szabottak
és így felesleges minden alkukisérlet.

LéBat Újság

— D r L a u fe r A rth u r elhunyt. A
közismert és köztiszteletben áiló lévai
ügyvéd rövid betegség után folyó hó
7*én, 59 éves korában elhunyt. Dr
Laufer Artúr ügyvédi hivatása melleit
igazgatója volt a Lévai Szappangyár
rtnak, alapitója a Korponai Bazaltbá*
nya rtnak és elnöke a Garami Halá
szati Társulatnak. Hosszú időn kei ész
tül ügyésze volt a Lévai uradalomnak
is. Temetésén, amelyen nagyszámú
gyászoló közönség vett részt, Schweiger nyttrai rabbi és a helyi ügyvéd
szövetség képviseletében Dr Hollós
Endre titkár mondottak búcsúbeszédet.
(— ) N a g y s á g o s A s s z o n y o m 1 ne
sajnálja a 3 lépés fáradságot és te
kintse meg a kirakatverseny alkalmá
ból összeállított kirakatomat. Egy uj
tavaszi színnel indulok. W IDDER, női
divatüzlet a malommal szemben.

Lé v a i s ze rző n o v e llá ja a p o 
zso n y i rá d ió b a n . F. hó 7-én délután
a pozsonyi rádió magyar órája kere
tében Engel Tery: Fuvarban c. novel
láját olvasták fel. Az éles életmegfi
gyelésre való, mindvégig lebilincselő
novellái Léván is sokan hallgatták.
— A lé v a i ip a ro s-

és

k e re sk e -

d ö ta n o n co k az iskolaigazgatóság el
lenőrzése alatt működő otthonában az
elmúlt vasárnap délután megalakult a
magyar fiú- és leány tanoncok Ö n 
képzőköre. Az Önképzőkör célja a
kör keretén belüli kuiturmozgalom és
munka, a tenoncokat a társas élethez
szoktatni és a kor nívójához emelni,
úgy hogy belőlük méltó és müveit
tagjai nevelődjenek az uj iparos tár
sadalomnak.
— B a r ta — A d o rjá n Csodamájus-át
a kitűnő lévai együttes 15-én kétszer
adja elő Zselizen.

Mikulás a városházán
A

Mikulás ezidén

roppant lelkiis

meretesen végezte kötelességét. Ugylátszik a súlyos gazdasági nehézsé
gekkel küzdő emberiség sorsát jobban
a szivére vette, mert mint értesülünk,
még a városházán is megjelent és
mindenkinek hátrahagyta ajándékait.
A n ta l városbirónak a városi admi
nisztráció
racionalizálásának tervei
mellé egy nagy kalapácsot tett, hogy
azzal kellőképpen szétüthessen a vá
rosházán.
B o r o s h. bírónak három hangú bí
rói sipot és Mussolini

életnagyságú

képét hozta el.

Tóth Antalt a lévai Szociális G on 
dozó titkári kinevezésével lepte meg.
Simái főmérnöknek újabb csatornaterveket tett az asztalára.
A n d rá s i tanácsosnak egy bő keb

let, hogy ne legyen állandóan
keblű".
V o jtá s

„szűk

titkárnak megafonos

fele

séget — anyóssal.
Bakónak

telefonközpontot

szerelt

fel, hogy ne kelljen olyan sokat mász
kálni.

Kucsera pénztárnoknak teletömte
a Wertheim-szekrényeket állampapírszelvényekkel, hogy legyen mit szá
molgatni.
V e rő főszámvevőnek egy tucat elkophatatlan ceruzát a költségvetések
összeállításához.
P o lc z c r számvevőnek egy pár „hiphop“ cipőt a vigalmi-adó ellenőrzé
séhez.
R o z s n y ó n a k egy tucat
lan árvát hagyott hátra.

gondozat
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A L é v a i Ú j s á g b e m u t a t ja a z o lv a s ó k ö z ö n s é g n e k a D é l i k e r ü l e t c s a p a t a it
Nehéz, robotos és örömtelen küz
delmek után megkezdték téli pihenő
jüket a déli kerület csapatai. Az egész
bajnokságra rányomta jellegzetes bé
lyegét a gazdasági krízis. A játéknivó
csökkent, a közönség érdeklődése
szintén nagyon mérsékelt volt és a
vidéki magyar futball kritikus perceit
éli. Vagy föllendül és feltámad, vagy
pedig csupán alárendelt szerepet tog
játszani szlov. viszonylatban. Ennek
ellenére a bajnokság már évek óta
nem volt ilyen érdekes és bizonyta
lan kimenetelű, mint ebben az évad
ban. Kiegyensúlyozott erők küzdöttek
a pontokért és nem volt biztos mér
kőzés, előre elkönyvelt eredmény. Az
első helyezett is csupán minimális
győzelmekkel bírta kiverekedni első
helyét.
Mondhatjuk, hogy az LTE megér
demelte az első helyei. A múlt éva
dokkal szemben jobb szellemet, na
gyobb harcikészséget és itt-ott tech
nikai és taktikai tudást is felmutatott.
Pontelőnye nagy és emberi számítás
szerint a lévai együttest avatja bajno
kává a déli kerület.
A zöld-sárgák után második helyen
az újonc Tardoskeddi S. C . csapata
kötött ki 7 pontjával. Ehhez hozzá jön
a salai mérkőzés két pontja, melyet a
kerület valószínűleg 3:0 arányban a
javára igazol, mert Sala a kerület ál
tal elrendelt uj mérkőzésére (Ujvárott)
nem állt ki. Egyenlő pontszámmal, de
jobb gólarányával tehát az IFC előtt
áll. A csapat technikás játékosokból
áll, azonban a küzdelmi tudás terén
feltűnő a hiányosságuk és nincsenek
hozzá szokva a kemény bajnoki csa
tákhoz.
A harmadik helyen az Ipolysági F. C .
csapata áll. Szeszélyesen szerepelt az
őszi szezonban, fölényesen győzött
Párkány, Zseliz ellen, Salán könnyen
vereséget szenvedett, míg Léván mu
togatta oroszlán körmeit és csak nagy
küzdelem után vészit l:0-ra. A meg
felelő kondíció nélküli öregek és a
hiányos rutinú fiatalok keveréke a
csapat.
A tabella negyedik helyezettje a
Salai Sport Klub. Mint bajnok jelölt
indult, de az emlékezetes botrányos
tardoskeddi játék után nagy vissza
esés következett. A különben techni
kás és stílusos csapat erőszakos játék
modorra tért át, ami játékukat még
inkább gyengitefte. Léván majdnem
botrányba fullasztották mérkőzésüket.
Remélhetjük, hogy tavaszra falrabb
csapatot látunk a pályán.
Az ötödik helyezett a Zselizi Sport
Klub. Mindig küzdő csapat volt, azon
ban az Idén ezen a téren is bajok

voltak. Idegenben egyre-másra szen
vedték el vereségeiket, csupán a ho
ni pályán szereztek néha-néha pontot.
Zselizen vettek el az LTE-löl is pon
tot. Ezt ez egy pontot adta le az LTE
az őszi szezonban.
A Párkányi Torna egylet jobb sors
ra érdemes együttesét az állandó
pénzhiány, az anyagi gondok befo
lyásolták hátrányosan. Nem bírván a
Szövetségnek járó tartozásait egyen
líteni, kénytelen volt úgy a Salai SKnak, mint Tardoskeddnek mérkőzés
nélkül a pontokat átengedni. Szeretnők, ha ez a szimpatikus egyesület
a tél folyamán pénzügyeit rendbe hoz
ná és tavaszra javítana pozícióján.
Feltűnő a Galántai Sport Egylet
ilyen dicstelen szereplése és egyálta
lán nem díszes helyezése. Az egye
sület élén kiváló sportemberek álla
nak, a csapat vezetése a kitűnő lévai
Molnár kezében van és mégis rossz
szereplésük csupán a játékosoknak
tudható be, akik szív és lelkesedés
nélkül játszottak. Tavaszra mérkőzé
seinek nagy részét otthon játsza,
javíthat!
Az utolsó helyezett a Diószegi S. E.
„Haragszom rádot* játszik a déli kerü
lettel és nem álltad a bajnokságra.
Ocslakot, az LT E játékosát a Déli
kerület fegyelmi bizottsága 6 havi fel
függesztésre Ítélte. A büntetés kiszabá
sánál a bizottság tekintetbe vette, hogy
a játékos 1932 óta már négyszer volt
büntetve és mostani büntetése előtt
is alig két héttel előbb állott felfüg
gesztés alatt.
*
A fegyelmi bizottság jogerősnek
mondja ki az L T E — L A F C mérkőzés
ügyben hozott határozatot és ennek
alapján az ügyet a Közép kerülethez
teszi át.
*
A Kerület évi rendes közgyűlését
1936 jan. 5-én d. e. IC órakor tartja
a kerület helyiségében. Felszólítja
azért az egyesületeit, hogy kerületi
tartozásaikat a közgyűlésig egyenlít
sék ki.

