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A n ta l

nem v o lt: igy jelen ti lakoniku san
az anyakönyvi hivatal. Akik a
szim p tom ákból következtetni tud
nak a b e te g ség re , azok ré s z é re
ez a rövid hir sok at m ond é s
sok at jelen t. Tavasz van, m ásk o r
fo rg alm as szezo n ja a kis e m b e r
hadak je le n tk e z é sé n e k a földön.
Ez idén azonban ü re s c s ő r r e l
érk eztek m eg a gólyák. Úgy lá t
szik ők is tisztában vannak a gazg a sá g i helyzet k ím életlen ség év el
é s úgy vélik, hogy ezért az ő kí
m életükre van szükség. Tavaszi
rem én yk ed ésein k fo szlad o zó fé l
ben vannak, nem indult m eg az
életfolyam atok apadó,
zav aro s
c se rm e ly e , a forg alom egy re szükebb m ed erb en folydogál, egy re
k e v e se b b szo m jasn ak ad le h e tő 
s é g e t a fe lfrissü lé sre .
T av asszal ép ítkezéseket, k ö z
m unkákat rem éltünk, az ig e re te k
azo n ban ö sszeso rv ad tak , am iko r
k iv ite le z é sre került volna so r.
iNem lesz uj po staép ü let, e lm arad
a já r á s b ír ó s á g , az uj kaszárn ya
ép íté se , m ég m ost sem kezd ték
m eg a c sa to rn a om inózus ügyé
nek likvid álását, a m ag án v állalko 
zás, c sa lá d i é s lakóházak é p íté se
ez idén úgy szólván te lje s e n szü 
netelnek. H iába szállították le a
bankkam atot, hiába hoznak törvé
nyeket az ép ítkezési tev ékenység
tám o g atására, az em b erek m ár
e lv esztették a v állalko zási kedvet
é s talán nem árulunk el titkot,
hogy a pénzüket is.
K eresk ed őink , ip aro sain k a ta 
vaszi sz ez o n tó l várták üzleti fo r
galm uk fellen d ü lését é s a re m é 
nyek v áltóját ism ét p ro lo n g áln i
kell, m ondjuk őszre, mert úgy lát
szik e b b e n is m oratórium van.
A tavasz v a rá z se re je gyöngének
bizonyult, a fásu ltság, a rem én y
telen pénzhiány folytogató p o lip 
jáv al szem ben .
A kedvezőtlen id ő já rá s k á ro sa n
b e fo ly á so lta a m ezőg azd aságot,
am ely szám unkra itt Léván a pénz
fo rrá sá t jelen ti. A term észet még
so k at p ótolhat kint a mezőkön,
azo n ban az el nem adott tav aszi
k abátok at, ruhákat, kalapokat, s z ö 
veteket m ár ő sem lesz k é p e s
kiszabad ítan i a raktárak b ö rtö 
néből.
N in cs szü le té s é s n in cs ú jjá 
sz ü le té s sem . V árosun k tovább
a lu ssz a rák ényszeritett téli álm át,
m inim um ra korlátozza életm űkö
d é sé t é s vár, valam ilyen c so d á ra
vár, am ely n ehezen a k a r elk ö v et
kezni.
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A villanytelep ügyében
Amint lapunk legutóbbi számában
részletesen közöltük a VVT kereske
delmi átszervezése és modernizálása
megkezdődött. A város megfelelő ké
pesítésű szakembereket bízott meg
ezen nagyszabású munka keresztülvi
telével. Az átszervezéssel kapcsolatban
különféle hírek terjedtek el a város
ban a VVT belső ügyeiről. Szüksé
gesnek tartottuk lapunk olvasóinak és
a közvélemény intormálása érdekében
felkeresni Antal városbirót, aki fel
kérésünkre a következő információt
adta:
A VVT adminisztratív átszervezésé
vel kapcsolatban tényleg több sza
bálytalanságot tapasztaltunk, azonban
nagyobbarányu differenciákról nincs
szó. A kisebb szabálytalanságból ki
folyólag a villanytelepet és ezzel
együtt a várost károsodás nem érte.

A reorganizációs munka foganatosítá
sa után reméljük, hogy a VVT a jö 
vőben betölti tényleges hivatását és
helyes kereskedelmi alapokra fektetve
minden körülmények között kielégíti a
fogyasztóközönség kívánságát.
Törekvésünk az, hogy a VVT a vá
ros egyik legjövedelmezőbb vállalata
legyen és fokozatosan oly tarifális
kedvezményeket vezessen be, amely
a lakosság minden rétegének a na
gyobb fokú villanyfogyasztást lehető
vé tegye.
Ha a város lakossága bizalommal
és megértéssel viseltetik a villanyte
leppel szemben, úgy minden remé
nyünk meg van arra, hogy rövidesen
az áramfogyasztás a maximálisra emel
kedik. A város és a fogyasztók érde
keit mindenkivel szemben meg akar
juk és meg fogjuk védeni.

J i o y

y g i

— A p ró zai d a ra b o k nagy s ik e r e —
Kedden és szerdán a társulat Fodor
László európai hirü színjátékét, az
„ÉRETTSÉGI"-! hozta színre páratlan
siker mellett. Az előadás kifogástalan
volt és a termet zsúfolásig megtöltő
közönség hálásan tapsolt a kitűnő
szereplőknek. A tanári szobában le
játszódó darab keresztmetszetét adja
a tanári típusoknak és örömmel lát
tuk a lévai pedagógusok részéről meg
nyilvánuló nagy érdeklődést. Földes
Dezső a nyugalombavonuló Bárány
professzor szerepében a klasszikus
magyar színjátszókra emlékeztetett. Galetta direktora kissé patetikus. Mihá
lyi Llci diáklánya teljes illúziót keltett.
Nagyon jók voltak: Tanka Dóra, Kuhár Lujza, Alszeghy, Tanay, Takács
Oszkár. Alszeghy Riehtig tanár urát,
Kuhár Lujza professzornő-vénkisasszonyát Léván sokáig fogják emlegetni.
Az epizódszereplők közül Széles Ad
rit említjük meg.
Csütörtökön a gyönge minőségű
operettgyártmány: NÁPOLYI KALAND
ment. Bridzs-parti jelenetével és Al
szeghy—Takács groteszk láncéval ért
el némi eredményi, dacára annak, hogy
a szereplők is, különösen Olgyai Olga,
Tanay Emil, Erdélyi Edit, Farkas Jó
zsef slb. mindent elkövettek a nagyobb
siker érdekében.
Pénteken este „EGY ASSZONY
HAZUDIK" dmü, deteklivregényekrc
emlékeztető színmű ismét telt házat
hozott össze. Galetta Ferenc operet
tekhez szokott játékmodora jól érvé
nyesült Alvinczy kegyelmes úr szere
pében. Tanka Dóra egyre fejlődő mű
vészete kifogástalanul alakította a ti
pikus asszonyt, aki a szerelemért min-
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denre képes és az elkövetett bűncse
lekmény után mosolygó arccal, fölé
nyesen jár-kel az emberek közölt.
Farkas József tőle telhetőén igyeke
zett a darabot sikerre vinni. A többi
szereplők megfeleltek. Az epizód-sze
replők közül Bartos József, Kuhár Luj
za, Maár János érdemelnek említést,
külön ki kell emelni Tanay Emil köz
vetlen és kifogástalan alakítását.
Szombaton délután újra „A HÁROM
SÁRKÁNY" ment változatlan sikerrel.
Szombaton és vasárnap este az
újabb operettirodalom egyik legjobb
darabját mutatták be: „AKI MER, AZ
NYER*. Mihályt Lici az elbocsájtott
gépirónő szerepében a pillanatnyilag
adódott helyzetekhez tökéletesen al
kalmazkodott, művészi tudásának tel
jes átérzésével kitűnő alakítást nyúj
tott. Galetta Ferenc vezérigazgatója
az ismert és tőle már megszokott
operett-alakítás volt. A mindig kitűnő
Alszeghy és Takács, a társulat leg
jobb erői ez alkalommal is teljesen ki
fogástalanul végezték feladatukat. A
darab sikeréhez nagyban hozzájárultak
még Olgyai Olga, Farkas József, Er
délyi Edit, Tanay Emil, Bartos József.
Ez az operett úgy tartalmával, mint
zenéjével messze kimagaslik a mai
operettek közül.
Vasárnap délután „KATZ BÁCSI"
ment újra telt ház előtt.
Hétlő volt, operett volt és mégis:
telt ház volt. Nóli Károly operettje:
.SZERESSÜK EGYMÁST- hozta tréningbe a közönség már-már elpetysüdt nevetőizmait. Olgyai Olga helyeit
Erdélyi Edit játszotta a főszerepet.
Galetta Ferenc szimpatikus volt Dr

Vas szerepében és megértő partnere
ivel: Tanay Emil, Takács Oszkár, Bar
tos és Farkas József sok tapsot ka
pott a hálás publikumtól. Vajda Rózsi
Sárkánynéja, ill. sárkánya egyszerű
színekkel megrajzolt eleven kép volt.
Széles Adri temperamentuma sokat
lendített az előadáson. Egy epizódszerepben Alszeghy Lajos ismét nagy
sikert ért el. Külön meg kell dicsérni
a férfiak kifogástalan öltözetét és a
nők ruháit: valóságos divatrevü. Fest
Vidor karnagy az operett egyébként
igénytelen zenéjét harmonikusan illesz
tette a kitogástalannak mondható elő
adásba.

S z ín h ázi m ű so r
Ma, 29-én este: Szépségkirálynö.
30-án, csütörtökön e ste : Ma é jje l
szabad vagyok. (Csak felnőtteknek.)
Május 1-én, pénteken délután: Lovagias ügy.
Május 1-én, pénteken este: Én é s
a k isö csém .
Május 2-án, szombaton délután:
Tabáni org on ák.
Szombaton este nincs előadás.
Május 3-án, vasárnap délután: N á
polyi kaland.
Vasárnap este : Én é s a k isö csém .
Május 4-én, hétfőn este: Ő nagysá g a nem hajlandó. Tanay Emil
jutalomjátéka.
Május 5*én, kedden e ste : É rettség i.
Alszeghy Lajos jutalomjátéka.

O RIEN T M OZI (S trá n sk y )
Május 2-től 6-ig, a STEFÁNIK-ünnepségek alkalmával a legnagyobb
csehszlovák hős élete és müve kerül
bemutatásra: „STEFÁNIK MILÁN RASTISLAV TÁBORNOK". Ezt a hősköl
teményt a Csehszlovák Köztársaság
minden polgárának látnia kell, hogy
ezen kiváló, nagy férfi tetteiről helyes
tájékozódása legyen. — Május 7-én,
csak 1 napig! A legnagyobb palesz
tinéi tilm: „ÍGÉRET FÖLDJE". A film
jelentősége napról-napra nő. Az uj
iiazát alapitó zsidóság fordult a film
erejéhez. „ÍGÉRET FÖLDJE* a elme
ennek a nagyszerű filmalkotásnak,
amely megrázó erővel mutatja be az
uj zsidó haza megalapításának gigá
szi munkáit. Nemcsak a zsidókat, de
minden müveit embert érdekel ez a
film. Az „ÍGÉRET FÖLDJE" páratlan
Itatási képvisel Palesztina felépítésére
irányuló mozgalomban. Az „ÍGÉRET
FÖLDJE* nem szépít és nem torzít.
A fő cél az, hogy a valóságot mutas
sa meg. Mindenki, akit érdekel egy
nagy ősi kulturnép heroikus munkája,
kell, hogy lássa ezt a páratlan film
alkotást. — Május 8—10-ig: EDDI
CANTORT, Glória Stuart és 200 vénusz-szépségü görl revüfílmjc: „BOT
RÁNY ROMÁBAN". Ennyi humor ed
dig egy filmben sem volt bemutatva.

igazolvány lapunk szerkesztőségében
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Felhívás!

Nótaszöveg pályázatunk eredménye
Magyar nóta, mű* és táncdal szö
veg pályázatunkra, mint annak idején
megírtuk, 234 pályamű érkezeti be.
A nagyszámú pályamű elbírálása rész
ben befejeződött. A magyar nóta pá
lyázat eredményét az alábbiakban
közöljük.
Jegyzőkönyv
felvétetett a Lévai Újság által kiirt
nótaszöveg pályázatra beérkezett 200
pályamű elbírálásával
megbízottak
Összejövetelén.
Jelen voltak a bíráló bizottság alul
iról! tagjai.
A bíráló bizottság a beérkezett pá
lyaművekből kiválasztotta azokat, ame
lyek az elbírálásnál szóba jöhetnek.
Tekintettel azon Örvendetes eredmény
re, hogy a beérkezett művek száma
200 és ebből cca 25°/0 kvalitás tekin
tetében eléri a remélt nívót, a bíráló
bizottság elhatározza, hogy a Lévai
Újság szerkesztőségének javasolni fog
ja : a kitűzött három dij mellett 5 ok
levél helyett 9 elismerő okiratot ősz*
szón ki.
Megállapítást nyert, hogy egy s
ugyanazon szerzőnek néhol több mű
ve is figyelemre méltó, szépségeket
tüntet fel, de egy szerzőtől csak egy
művet hoz jutalmazásra javaslatba. Az
elbírálásnál figyelembe kellett venni
a Lévai Újság ama intencióját, hogy
a pályázat 8-ik pontja értelmében csu
pán megzenesitésre alkalmas műveket
bírálhat el a bizottság.
Egy mü nem volt figyelembe vehe
tő, mert a szerző aláírásával volt
ellátva.
A 200 pályamű közül néhány mint
nem az a.) csoportba tartozó, a b.)
csoport bíráló bizottságának fog át
adatni.
A pályázati feltételek 5-ik pontját
több pályázó nem tartotta be, de mi
vel ez inkább csak formai követel
mény (minden dalszöveg jeligével el
látott külön lapra írandó) és a mű
értékéből mit sem von le, a bíráló
bizottság ennek feltétlen betartásától
eltekintett.
A bíráló bizottság egyhangú hatá
rozata a következő:
I. díjra érdemesíti „A dal élet" je 
ligéjű Hervadt, sárgult falevelek . . .
cimü pályaművet.
II. díjra „Göncörszekér", Úgy ér
zem még néha . . .
III. díjra „Búzavirág", Maga volt
az első . . . cimü pályaműveket.

Elismerő okiratra

érd em esíti:

Ha él a dal, él a nemzet jeligéjű Eny
he szellő ringatja a falombot . . .
Fűzfapoéta, Te tanítottál meg . . .
Egy szlovenszkói nótáslegény, Meg
szerettem a szivedet. . .
Cigány vonójára, Bedobtam egy pi
ros rózsát. . .
Csipkerózsa, Azt beszélik a faluban...
Kis Terézke, Ha rózsafa lennék . . .
Szivárvány, Ha meg halok . . .
Naturalista, Vén akácok . . .
Erő jeligéjű, Beszélget a Garam . . . c.
pályaműveket.
Az elismerő okiratra ajánlott művek
érdemi sorrendben vannak feltüntetve
ezen jegyzőkönyvben, azonban a pá

lyázat eredményének kihirdetésekor a
szerzők abc sorrendben való felsoro
lását javasolja a bizottság.
A díjnyertes és az elismerő okira
tot nyert művek feltétlenül megzene
sitésre alkalmasak s ha a gondolat
nem uj mindegyikben, de a kifejezési
mód oly megnyerő, hogy tetszésre fog
találni. Azonban nemcsak ezen mű
vek szerzői, de sikerhez nem jutott
szerzők művei közt is igen szép szám
mal vannak figyelemre méltó nótaszŐvegek, miéri is azt aj anÍja a bíráló
bizottság, hogy a Lévai Újság szer
kesztőségi egy verscsokor kiadásál
határozná el, mert igy sok-sok szép
nótaszövegel mentene meg az elkallódástól.
Kelt Léván, 1936. április hó 19-én.
A bíráló bizottság tagjai:
Dr Adorján Hugó s. k.
Korentsy Sándor s. k. Tóth Kálmán s. k.
A bíráló bizottság jegyzőkönyvi ja 
vaslata alapján lapunk szerkesztősége
a kitűzött három díjon kívül az elis
merő oklevelek számát 9-re emelte fel.
A beérkezett 200 magyar nótaszö
veg közül a bíráló bizottság Ítélete
alapján I. dijat nyert G á s p á r Já i.o s
ig. tanító, Rimavská Sec, Hervadt,
sárga falevelek . . . kezdetű szövegével.
II. dijat nyerte C sizy K álm án ta
nító, Lekena, Úgy érzem még n é h a ...
kezdetű szöveggel.
III. dijat nyerte V e re s V ilm o s, Ujbars, Maga volt az első . . . kezdetű
verse.
E lism erő o k lev elet n y e rte k :
Agárdy Zsigmond, Léva, Csontos
Vilmos, Garamkissalló, Garai István,
Érsekújvár, Hajduné Tombor Sári,
Vefká Bytca, Dr Mihola Gyuszi, Ko
márom, Moys Béla (katona), Bzenec
(Morvaorsz.), Nemrava Feri, Nitra, Pál
Imre, Léva és Tóth István nyug. taní
tó, Léva.
A pályadij és elismerő okleveles
szövegeket a megzenesitési pályázat
keretében lapunk következő számában
közöljük.
Pályázatunk második részének, a
mű- és táncdal szövegek elbírálásával
még a bíráló bizottság nincsen kész
úgy, hogy az erre vonatkozó eredmé
nyeket egyenlőre még nem közölhetjük.
l i . 1! 111.
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É pitőtelkek
Az UJMAJOK és a
dohánybeváltó mel
lett fekvő Schoeller
és Társa cég tulajdo
nát képező területen
e l a d ó k
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F e lv ilá g o s ítá s t ad:

Dr S im e k István
ügyvéd,

L E VI C E

A komáromi „Jókai" közművelődési
és múzeum egyesület maga elé tűzte
azt a kegyeletes célt, hogy Jókai Mór
nagy emlékének szobroi állítson szülő
városában az egyesület kulturháza előtt.
Ennek a szent kötelességnek bevál
tására azonban az egyesület a maga
erejéből nem képes. Kérő szóval for
dul tehát a Szlovenszkón működő
összes magyar kulturális és társas
egyesületekhez és minden iit élő ma
gyarhoz : segítsenek önkéntes adomá
nyaikkal méltó emléket emelni Jókai
nak, annak a magyar írónak, aki bár
irói működésében is szülővárosából
indult cl, de talentumának nagyszerű
alkotásaiba belefoglalta a mai Szlovenszkó és Ruszinszkó szebbnél-szebb
vidékeit, erdőit, hegyeit is, bűbájos re
gényeit Pozsony, Kassa, Lőcse sib.
múltjából virágoztatva ki éppugy, mint
Komárom falai közül.
Hálálja meg igy a magyar kulturmunka azt a gazdagodást, amit Jókai
talentuma adott a magyar kultúrának.
És akinek boldog órákat szerzett
valamikor Jókai egy-egy szépséges re
génye, hozzon áldozatot erejéhez mér
ten a nagy magyar mesemondó em
lékének.

„ K a to n a sá g a g y e rm ek ek ért44
ü n n ep ély p ro g ra m m ja
A helybeli katonai helyőrség 1936
május hó 3-án a katonai lövöldében
népünnepélyt rendez „Katonaság a
gyermekekért" jelige alatt.
M űsor: Az iskolák 13 órakor a
gyermekeket népviseletekben, leány
kákat babakocsival, fiúkat kerékpárok
kal felvezetik a Stefanik laktanya elé.
13.30 órakor gyermek-felvonulás a lö
völdébe.
Lövöldében: az ifjúság ré
szére: Lövészverseny légpuskával, fulókerék verseny, póznamászás, zsák
ban futás, futóverseny botosban, sze
rencsekerék, fazéktörés és más kü
lönféle mutatványok. Felnőttek részé
re: Lövészverseny ílóberl puskával,
kuglfversmiy, rendőrszoba, halászat slh.
Kávéház, buliét, borozó, cukrászda,
falatozó stl). Zene, tánc.
Belépii dij 3 Ke. Gyermekek részé
re 14 éves korig szabadbemenct. Diá
kok 1 Ke.
Ezen ünnepély elsősorban kisgyer
mekeknek van szánva s azoknak mind
azt akarjuk nyújtani, ami egy ilyen
ünnepélytől elvárható. Igyekszünk arra
törekedni, hogy az ifjúság a felfrissitőkben s az ajándékokban megtalálja
szórakozását. Megvagyunk győződve
arról,
hogy polgárságunk megérti
szándékunkat s bőkezűségével támo
gatni fog. Jöjjetek el mindnyájan, örül
ni fogunk nektek! Kedvezőtlen időjá
rás esetén az ünnepély a következő va
sárnapra lesz elhalasztva. Rendezőség.

Hadd álljon a szobor a szülőváros
legszebb helyén, mint a szlovenszkói
magyar kisebbség összefogásának, lel
kesedésének, kegyeidének s nyelvé
hez, irodalmához való ragaszkodásá
nak tündöklő bizonyítéka.
A Jókai Egyesület vezetősége.
Adományokat lapunk szerkesztősége
készséggel továbbit.

száj* é s fo g á p o lá s h o z

Utazási hírek
A Cedok utazási iroda a nyár fo
lyamán Európa minden részére ren
dez egyéni és társas utazásokat, ame
lyekre vonatkozóan szerkesztőségünk
készséggel ad felvilágosításokat.

Ügyeljen jobban a minőségre, mini
az árra.
Alpa tiszta

szeszből

AftogqaH

van készítve.

tó to m ...

a Léván m űködő színtársulat ponto
san a hirdetett időben k ez d i elő ad á 
sait. E z z el m egdől a tévhit, hogy a
Májusban rendezendő utazások kö k özön ség re várni kell, hogy a k é s e 
zül megemlítjük:
delm es k ez d ésn ek nem a közönség,
Május 16-tól 30-ig Itáliai utazás hanem a ren d ez ő ség az oka. Öröm
m el regisztráljuk a színtársulat ezen
Kő 1590.
Május 14*től 24-ig P árizsba a min- nevető h a tá ss a l bíró in tézked ését Elő
fordult, hogy azok, akik előkelőség ü k
tavásárra Kő 365.
Május 16-ftól 31-ig Arbe szigetre re való h iv atk oz á ssa l m eg k ésv e ér
kezn ek, kén ytelen ek az első felvon ást
Kő 995.
állva végignézni. A későn jöv ő ket tu
Május 16-tól 51-ig társas utazás
lajdon képpen mindig igy kelten e bün
Abázziába Kő 1580.
tetni é s rem éljük, hogy a műkedvelő
Május 17-töl 30-ig autokarral B écs, elő a d á so k ren d ezői tovább folytatják
Budapest, Beográd, Sarajevo, a színtársulat k ez d em én y ez ését és
Bled, Salzburg Kő 1600.
nem en g ed ik v issz a esn i közönségün
Május 19-től junius 4-ig az összes ket a rég i bű n be. A színtársulattal
utazási irodák közreműködésé k ap csolatb an m ég volna egy másik
vel nagyszabású társas utazás m egjegyzésü n k is, ez p ed ig az op e
a Dunán
Konstantinápolyba rettek k érd é se. Ny itt titok, hogy nem
Kő 2470.
c s a k Léván, hanem egész. KözépeuMájus 30-tól junius 7-ig tavaszi rópában m egbu ktak az operettek. A
k ö z ön ség úgyszólván undorodik tőlük.
utazás Ruszinszkóba Kő 460.
Május 30-tól jun. 15-ig autocarral E lég volt / Különösen vidéken szánal
a francia Riviérára B écsen , Ve m as végign ézn i egy operett-előadási,
lencén és É szak-O laszországon am elyhez elsőrendű díszletek, kitűnő
é n e k e s e k é s tán cosok, kifogástalan
át Kő 1900.
zen ekar, p a z a r d ek o rá c ió é s kosztü
Május 30-tól jun. 15-ig Románián
m ök keltenek, hogy élv ezh ető legyen.
és Bulgárián át a Fekete ten
A színtársulat a s a já t bőrén győződ
gerhez Carm en—Sylva, Várná
hetett m eg ezen m űfaj bukásáról,
tartózkodással Kő 795.
m ert am íg a p ró z a i d a ra b o k , igy pl•
Május 31-től jun. 13-ig nyári uta „H árom em ber a hóban", „É rettségi44
zás a francia Riviérára (Nizza) zsú folt h á z a k a t hoztak, addig az
Kő 1595.
o p etettelö ad á so kra c sa k néhány, el
Május 31-től jun. 15-ig tá rsa su ta  k ese red e tt szín házlátogató volt kiván
zás Finnországba Kő 2570.
c s i („N ápolyi kaland"). Az „É rettségim
Bármilyen egyéni vagy társas uta e lő a d á sá v a l a színtársulat tetette az
zásra vonatkozóan szerkesztőségünk érettség i vizsgát, az op erettelöadások
mindenkor a legnagyobb készséggel azonban m ég elem ista nívón m ozog *
ad felvilógositósokat és bármely kül na'r, gyakran nem is a sz ín észek mföldi útra beszerzi a megfelelő jegyeket. b ájáb ól.
Okulár.

le g é b e ,

&Qet!

Mikor útnak indultunk, legényesen
virágos kalpaggal, nyíltak az orgonabokrok,
virágos volt a gomblyukunk és nótás a kedvünk
és Te biztattál egyre, Teremtés első legénye — É let !
Az utunk felén már lankadt a hetyke,
legényes kedvünk, a gomblyukunk is sötéten
bámult a világba, egymást biztattuk riadt
hahókkal s Te csak nevettél Teremtés első legénye
Mire célhoz értünk, clhcrvadt a virágunk,
kedvünk, nem intett hívón az orgonabokor.
Megrokkantunk, elmúlt az ijjuság és most
már hiába mondod „nem igy akartam “.
Tévútra v e z e tté l Teremtés első legénye — ízlett
—

Közgyűlés a városházán
A közgyűlési teremben */46 órakor
egy-két előadón kivül nagyszámú hall
gatóság és az újságírók váriák türel
metlenül a hosszúra nyúlt és a zárt
tárgyalás látszatát keltő tanácskozások
végéi, amelyet a városbiró szobájába
gyülekező képviselőtestületi tagok a
város vezetőségével folytattak.
A tárg y so ro zat
Illetőségi és állampolgársági ügyek
elintézése után a közgyűlés megsza
vazza Dr Tóth Sándorné részére 5000
Kc-ét a városi székház felé eső ereszjogról való lemondásért. Elfogadja a
tanácsnak azon javaslatát, hogy Dr
Kriek Valéria és társai részére az utó
öröklési jogról lemond, ha azok húsz
ezer Ke összeget külön alap céljaira
a város pénztárába befizetnek. Név
szerinti szavazással elfogadja a kép
viselőtestület a tanácsnak azon javas
latát, amely szerint a város az állami
elemi iskola építési céljaira a Kasznárságban lévő 1100□ telket felajánlja,
sőt az építkezéshez pénzbeli hozzájá
rulást ad, ha az Országos Hivatal az
eire vonatkozó kölcsön felvételét en
gedélyezi és ha a városnak ezt a köl
csönt sikerül megszerezni.
Az Országos Hivatal a képviselő
testület által az uj vágóhidra vonat
kozó jóváhagyott szabályzatot vissza
küldte azzal, hogy az idegenből be
hozott hústermékek utáni kg-kénti 2'—
Ke illeték törlendő, amennyiben ezt az
érvényben levő miniszteri rendelet nem
engedélyezi. A vágóhídi szabályzaton,
illetőleg az ott előirt Illetékeken való
mindennemű változtatás az Országos
Hivatalnak bejelentendő és annak jó
váhagyása kikérendő.

A város felmérése
A városi mérnök jelenti, hogy a vá
ros felmérése érdekében a vezérpénzügylgazgatósággal a végleges feltéte
lek elkészültek és a munka május hó

5-én 20 emberrel megkezdődik. Egy
úttal kéri a város lakosságát, hogy a
felméréssel kapcsolatosan a mérnö
köknek és a munkásoknak mindenben
legyen segítségére, valamint az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokon és egyez
ségek megkötésénél a lehelőség sze
rint előzékenyen viselkedjen, hogy
ezek a nagyfontosságu munkálatok le
hetőleg megrövidüljenek és mielőbbi
befejezést nyerjenek, hogy a város
kiadásai a minimumra csökkenjenek. A
vezérpénzügyigazgatóság javaslatára a
városi tanács ajánlja, hogy a munká
latok felmérésének tartamára a kép
viselőtestület Berger Sigfried földmé
rőt alkalmazza a város 1400 Ke havi
fizetéssel és a tényleges mérési na
pokra 30 Ke napidijjal. A képviselőtestület a javaslatot minden megjegy
zés nélkül elfogadta. (Evek óta a város
vezetősége a lakosság minden jogos
kívánságát azzal az egyszerű indok
lással utasítja vissza: nincs pénz és
ugyanakkor magas fizetéssel vesznek
föl embereket a város szolgálatába
anélkül, hogy a képviselőtestület tag
jai közül csak egy is szól emelne az
idegen földmérő személye vagy fize
tése ellen.)
S zü k ség lak áso k
A régi vágóhíd szükséglakások cél
jára való átalakítása aktuálissá vált,
amennyiben a Vörösökör, ahol a járás
bíróság épül, lebontandó. B artys a
kérdéssel kapcsolatosan felhívja a vá
ros vezetőségének figyelmét a szük
séglakások építésére nyújtandó állami
támogatásra. D r F is c h e r csatlakozik
Bartys javaslatához és kiegészíti az
zal, hogy ennek a lehetőségnek kér
désével a tanács foglalkozzon.
Az Ö rd ögárok
környékének lakói, amint azt a Lévai
Újság annak idején bejelentette, ké
relmet nyújtottak be a tanácshoz. A
tanács ezt a kérdést két részre osz
totta. Az egyik rész, amely tertőzéssel,
magas vízállással stb. áll összefüggés

ben, a városi orvos helyszínen fel
veti tényállása alapján a járási hiva
talhoz utalandó át intézkedés végett,
a második részre, az ároknak betödésére vonatkozó beadványt, a tervek
és az általános csatornázáshoz való
bekapcsolódás megfelelő ismerete nél
kül egyenlőre — eltekintve az anya
giak hiányától — meg nem oldható.
Dr P ick városi orvos bejelenti
a képviselőtestületnek, hogy e hely
színi vizsgálatot már régebben fo
ganatosította és erről a járási hiva
talnak jelentést tett, aminek következ
ménye lehel az, hogy a bolgároknak
az Ördögárokból való öntözést eltil
tották. B élik kívánja, hogy ha az Ör
dögárok kérdését véglegesen nem le
het megoldani, okvetlenül szükséges
valami provizórikus megoldás, mert az
ottani állapotok nemcsak a közvetlen
környék lakói, de a kákaiak és az
ott sétálók részére is tűrhetetlenek.
D r F is c h e r indítványozza, hogy a vá
ros vezetősége hívja fel az államot,
illetőleg az országos hivatalt, hogy

Élet!

lévai—

az állami ház, illetőleg a kórháznál
megfelelő tisztitó berendezésekről gon
doskodjon. Egyúttal kéri a város ve
zetőséget, hogy Léva egyetlen sétá
nyáról, a Kákái sorról nagyobb mér
tékben gondoskodni szíveskedjék, hogy
ez által is lehetővé tegye a város la
kosságának az otttartózkodást.
V öröskereszt
m entőau tó-állom ása
A katonaság kérelmét, a Tyrs u. 8.
sz. épület két szobájának legénység
részére való engedélyezését megsza
vazta. A Csl. Vöröskereszt lévai fiók
ja mentőautó-állomást kíván létesíteni,
amelyhez a város támogatását kéri.
A tanács javaslatára a képviselőtestü
let ezen fontos és nagy hiányt pótló
intézmény létesítéséhez 5000 Ke se
gélyt szavazott meg. A diftéria elleni
védőoltások íedezésére a város 6000
Kc-ét irányoz elő.
Az előrehaladott időre való tekin
tettel a tárgysorozat többi pontjának
tárgyalását későbbre halasztották el.

Megkezdődtek az adótárgyalások
Az adóvallomásokat ezidén január
hó végéig kellelt benyújtani, eltérően
az eddigi rendelkezésektől, amelyek
szerint a jövedelmi, kereseti és for
galmi adók benyújtásának határideje
február hó végén volt. Ennek az egy
hónapi különbségnek megfelelően ez
idén az adótárgyalások is korábban
kezdődtek. A vallomások alapján az
adókivető halóság, amely Léván az
adóigazgatóság, kibocsájtotla a felhí
vásokat. Ebben a felhívásban közli azon körülményeket, amelyekre a pénz
ügyi hatóság telvilágositást kér. Ezek
re a dekrétumokra a választ vagy
írásba vagy pedig szóbelileg lehet
megadni és az adófizetők nagy része
a szóbeli tárgyalást részesíti előny
ben. Értesülésünk szerint az adóreierensek és az adófizetők között folyó
tárgyalások Léván konciliáns meder
ben folynak, a referensek nagy része
elismeri a súlyos gazdasági helyzet
következtében beállott forgalom csök
kenését és fizetési nehézségeket.
A pénzügyminiszterek ismételten
nyilatkoztak oly értelemben, hogy a
hatóságok és az adófizetők között
helyre kell állítani a jóindulatú meg
értés szellemét. Reméljük, hogy ezek
a szavak végre lestet öltenek a valóO
S

ságban is és az adófizető nem kell,
hogy ellenségének tekintse az adóki
velő hatóságot. Egy kis jóakarattal
sok régi hibát lehet jóvátenni. Az adó
kivetés munkája nehéz és kölcsönös,
megértésre van szükség, hogy az
állam és az állampolgárok érdekei
egyaránt meglegyenek védve.
Őís. jed. E 1253,34.
13.
Exekucná vec vymáhajúcej
strany 1. Jón Graus, D. Hámry, II. Okresná nemocenská
poist’ovna Lcvice proli po*
vinnej strane pre 5000 Ke,
200 Ke 20 hal. ist. a prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 5. mája 1936. o 10. hód. dopol. budú v Leviciach vo verejnej
drazbe predávané ticto v eci:
1 valcovy stroj, 1 rucny prés, stroj
no presovanie kova, 1 pendlové ho*
diny, 3 strieborné náramky.
Vyzvanle, aby sa podávalo, stane
sa az za pol hodiny po dobé vyseuvedenej. — Medzitym niozno veci
prehliadnuf.
Okresny súd v Leviciach, dna 26.
morca 1936.

Véres verekedés az országúton
Az elmúlt héten a Káinéról Lévára
vezető országút súlyos kimenetelű ve
rekedés színhelye volt. A kálnai vásár
után a hazafelé tarló vásárosok betér
tek egy kis dókára a felsőszecse!
kocsmába. Itt Lányik Rudolf és Szalajka József cirkuszi artisták alkudozni
kezdtek Racsko Mihály prandorfi gaz
da lovára. Racsko 1000 koronát kért
a lóért, Lányik csak 400-at ígért, ezen
összevesztek és veszekedés közben
Racsko megütötte Lányikot. Lányik,
aki egyébként birkózó, egy ütéssel a
földre terítette az előtte álló három
prandorfi gazdát. Erre Racsko annyi
ra felbőszült, hogy lekapta szekeréről
a bércét és azzal vágta tejbe a bir
kózót, akit társa időközben magára

hagyott. A prandorfiak ezután felug
rállak a kocsijukra és elhajtottak. A
birkózó üldözőbe v e tte a menekülő
gazdákat, kocsiján utánuk hajtott e s a
lövölde táján utói is érte ókel. Most
már L án y ik is a bércét használta fegy
verül és alaposan elverte a három
prandorti gazdal, akik közül Oonda
Páll a kórházba kellett szállítani. A ki
vonult csendőrség az egész verekedő
társaságot a rendőrségre kísérte, ahol
Dr Pick hatósági orvos részesítette
első segélyben a sebesülteket. A bir
kózó, bár igen súlyos fejsebe volt,
nem engedte magát a kórházba szállí
tani. Az egész társaság ellen meg
indult az eljárás.

Két szobás lakást fürdőszobbéár;aJ keresek
S arok üzlethelyiség ígrk9af1r u hclycn azonnal kiadó~ Ui'clep
U titársat keresek *8>hc. párisi
H alastó vendéglő kerthelyiségét máiu,l éKövEsítoM
:
___ ____________________ Cimek a kiadóban, §tur utca 5. szám.________

Már érvényes a Budapesti Nemzetközi Vásár
utazási és vizűm kedvezménye
Mint minden évben, ezidén is ha válik. A hatóságok végre megenged
talmas csarnokot építettek a Buda ték, hogy a közönség a vásár ideje
pesti Nemzetközi Vásáron a külföldi alatt repülőgépről is megnézhesse azt
államok részére. Távoli gyarmatok és a csodálatos panorámát, amelyet Bu
exotikus országok kiállítása egészíti dapest és környéke nyújt. A Magyar
ki ezidén a külföldi államok felvonu Légiforgalmi Társaság a vásár tartania
lását. Egyiptom, a Belga-Kongo, Dél- alatt sétarepüléseket rendez. A vásár
afrika, Unió és Olaszország gyarmatai területén 10 pengőért árusítják a körállanak ki ebben a csoportban és te repülés jegyeit és a sétarepülés uta
ríti ki csodálatos kincseiket a vásár sait autóbuszokon viszik ki a Mátyás
ániuló közönsége elé. — Különleges földi repülőtérre. Felejthetetlen él
nyersanyagok és gyarmatáruk, keleti ményt ígérő repülés 20—25 percig
selymek és szőnyegek, finom cigaret tart és utána az utasokat autóbuszon
ták, gyémántmezők gyémántjai, arany szállítják vissza a fővárosba.
A vásáron váratlanul gazdag sport*
bányák nyersanyaga, hal-, főzelék- és
gyümölcskonzervek, félvadnépek nép- kiállítás várja a sportbarálokal. A kü
művészeti remekei olyan színes és lön sport csoportokban különböző
c sillogó mozaikot térítenek ebbe a ki típusú evezős, motoros és vitorlás
állítási csarnokba, aminőt néni láttak csónakoknak uj típusai éppen úgy
még errefelé. Aki ezt az exotikus ki helyet kapnak, mint a tornának, te
állítást megnézi, bizonyára rengeteg nisznek, futballnak, pólónak golfnak
kérdésre keres feleletet. De bármilyen remekben készült vagy olcsó, de jó
kérdés vetődjön is fel a látogatóban, kivitelű eszközei és kellékei is. A káp
mindegyikre részletes választ kap, mert rázatosán fényesnek ígérkező divata budapesti rádiónak az a terve, hogy revükön pedig a legújabb sportdivatot
a Vásár ideje alatt sorra mikrofon elé is bemutatják a forgószinpadon és
állítja az exotikus országok kiállításá hatalmas, fedett revüszinház „ezüstnak vezetőit és azokat beszélgetés ke hidján".
Az utazási és vizűm kedvezmények
retében részletesen kifaggatja minden
ről, amit országaikról csak tudni kell re feljogosiló és egyéb számos ked
vezményt jelentő vásárigazolvány la
és tudni lehet.
A vásárral kapcsolatosan a nagy- punk szerkesztőségében eredeti áron
közönségnek egy régi vágya is valóra beszerezhető.

— Az izr. filléregylet május 1-én
d. u. 3 órakor tartja évi közgyűlését
a hitközség uj iskolájának termében.
Az egyesület t. tagjait ezúton is meg
hívjuk. Tárgysorozat: 1) Elnöki jelen
tés. 2) Titkári jelentés. 3) A felment
vény megadása. 4) Tisztujitás. 5) In
dítványok. Elnökség.
— A lévai gymnázium tanári
kara és növendékei a Stur-ünnepély
keretében igen jól sikerült műsoros
estélyt tartottak szombaton este az
Orient mozgóban.

— Megállapították a mezőgaz
dák jövedelemadó általányát. A
szlovenszkói vezérpénzügyigazgatóság
Bratislavában az 1936 április 3-án kelt
1V-3632/36. számú határozatával az
egyenes adókról szóló törvény 327.

( —) Ez a ta v a sz : akárhogy ö l
tözködünk, nem jó l csin á lju k 1 Ha
könnyen öltözünk, fázunk, ha melegen,
akkor izzadunk: mindenesetre azon
ban náthát kapunk, ha rendszeres
Alpa-bedörzsölésekkel nem edzzük és
védjük magunkat. Alpa-bedörzsölések
szabályozzák a vérkeringést, edzik a
testet és elűzik a tipikus tavaszi fá
radságot. Az Alpa tiszta borszeszből
készül.

(—) A M O Z G Á SSZ A B A D SÁ 
G O T sem m ib en sen i g átló „spe
c iá lis " fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen fü zö k ü lö n leg esség ek m ér
ték után K ohn é s K o v á cs divatáru h ázáb an szere zh e tő k b e, akik
a lörv. v éd jegyezeft „ S le n d e r" fű
zők k ép v iseletét vették á t .— Ügyes
elad ó n ő k , akik a vidéki vevőkört
is m eg láto g atn ák, nagyon kedve
ző fe lté te le k m ellett felv étetnek.

SPORT
Verseny kiírás Szlovenszkó 1936 évi
egyéni vívóbajnokságaira
A Csl. V ív ó Szövetség megbízásá
ból Szlovenszkó 1936. évi párbajtőr,
tőr, kard lérfi és női tőr egyéni baj
nokságait a Lévai Torna Egylet Levice-Léva rendezi meg május hó 9. és
10-én. A versenyen résztvehel minden
csl. honosságú és a Csl. V ívó Szö
vetségnél leigazolt amatőr versenyző.
Nevezések ifj. Gyapay Ede LeviceLéva, Tekovská Ludová Banka-Barsmegyei Népbank címére küldendők.
Nevezési határidő május 2. Nevezési
dij fegyvernemenként Ke 10. A ren

dező egyesület, az LTE, a verseny
részletes feltételeit f. hó 26-ig minden
a Csl. V ívó Szövetségben igazolt
egyesületnek megküldi, hogy azt tag
jaik tudomására hozhassák.
Mindennemű felvilágosítással szíve
sen szolgál a Csl. V ív ó Szövetség
megbízásából az LTE vívó szakosztálya.
Levice-Léva, 1936 április 18.
Dr Sós László
Schlesinger Béla

Végleges a rangadó n apja!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A sorsolás szerint az LTE—Tardoskedd mérkőzés május 24-re, azaz az
utolsó fordulóra esik. (Előtte való va
sárnap LTE—IFC Ipolyságon és Tardoskedd— Párkány Tardoskedden.) Az
LTE azonban május 3-én óhajtolla a
§-nak 1. és 2. bekezdését illető vég
rehajtási utasítás 13. és 15. a) bekez rangadót lejátszani, amikor is mind a
désének rendelkezései értelmében a két egyesület szabadnapos. Győzelem
szlovenszkói mezőgazdasági tanács ál esetén a sárga-zöld legénység május
tal kinevezett szakértők meghallgatása 24-én már a selejtezőkre akart kiáll
után az 1935. adóévre szóló mezőgaz ni. A déli IB. azonban nem adott
dasági jövedelem általányokat már helyt az LTE kérésének és az egye
megállapította. A levicei kivetési ke sületeket felszólította, hogy barátságos
rület egyes községeire érvényes álta utón egyezzenek meg a mérkőzés
lányok, azoknak kihirdetése céljából napját illetőleg. Azonban a tárgyalá
az illetékes községekkel közölve let sok még eddig nem vezetlek ered
tek. Ezen általányok csak azon föld ményre és igy a rangadó napja mégis
művelőkre vonatkoznak, akiknek az május 24-e lesz. (Ha csak közben a
1934 évi adóalapjuk meghaladta a kerület el nem rendeli a mérkőzés
15.000 Kc-t és akiknek azért az 1935 előrehozatalát.)
*
páratlan évre az adó nem lesz előírva
Krnácsot a francia szövetség kiadta
az egyenes adó törv. 328. a) §-a ér és a CSA F—MLSZ leigazolta az LTE
telmében. (1936 évi 10. sz. törv. gyűj részére. Végre hosszas huza-vona
teményében közölt kormányrendelet után az LTE játékosa lett, jelenleg
Bpesten tartózkodik.
szerint.)
*
A kerület a Vágsellyei SK minden
elmaradt mérkőzését 3:0 arányban az
ellenfél javára igazolta.
*
Az §K Levice 4:0 arányban győ
zött Kis-Tapolcsány ellen, gyenge ní
vójú mérkősésen.
*
A déli kerület tabellája, beleszá
mítva a Sellye! eredményeket és a
G SE — PTE 3:0 arányú várható igazo
lását, a déli kerület bajnokságának
állása a következő: (Mindössze öt
mérkőzés van még hátra.)

vívó sz. o. elnök.

vivő sz. o. vezető.

ifj. Gyapay Ede
vivő

sz . o.

Lévai TE
Tardosk. SC
Galánlai SE
Ipolys. FC
Párkányi TE
Sellyéi SK
Zselizi SC

kapitány.

10 8
10 7
11 4
10 5
11 3
12 3
10 2

1
1
3
1
1
1
2

1
2
4
4
7
8
6

27:11
25:11
23:19
21:19
13:26
15:29
15:22

17
15
11
11
7
7
6

i Villamos áíszerelé- f
^ seket az uj áram ra J

)

#

E d c r K á lm á n

k o n c e s s io n á ll

+
k

villany- és vizvezetékszerelő
vállalata jutányosán készít.

^

Motorokat gyári áron szélűt

| Levice,

S z e p e ss y utca 20

♦
♦

Stüietéó, Áátaótág, Aaíat~
SZÜ LETÉS: Nem volt.
HÁZASSÁG : Tömés János, Sáli Mária r kai.
HALÁL: Mészáros Ida 87 éves.

