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Megint a csatorna Stefánik-ünnepség Léván
Miként értesülünk, o városi csator

názás ügyében a kérdés tisztázása 
céljából további lépések történtek. 
Eltekintve attól, hogy a csöveket 
szállító Ing. Hochberger Sándor cég 
beperelte a vállalkozó Ing. Zdímal cé 
get a ki nem fizetett csövekért. A csö
veket szállító Ing. Hochberger cég a 
városnak is bebizonyítani kívánja, hogy 
az általa szállitotl csövek méretei és 
betonmlnösége megfelelt a követel
ményeknek és igy a csövek megre* 
pedéséért semmi felelősség nem ter
heli. Teszi ezt annál is inkább, miután 
a vállalkozó azon híresztelést terjesz
ti és azzal védekezik, hogy a repedé
sek a csövek silány minősége miatt 
történtek és igy már eddig is felbe 
csülhetetlen kárt szenvedett a cég jó 
hírneve.

Ing. Hoéhberger cég a napokban

Szerdán, ápr. 29*én a Szépségki
rálynő Martos—Szenes—Paksv, csü
törtökön Ma éjjel szabad vagyok, pén
teken Én és a kisöcsém, szombaton 
Tabáni orgonák, vasárnap Nápolyi ka
land, hétfőn Őnagysága nem hajlan
dó. A közönség tehát megkapta az 
operett termelés egész szériáját és 
azt hisszük, hogy ezzel nem csak az 
operetteket, hanem a közönség érdek
lődését az operettek iránt is kimen
tette a társulat.

A SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ-ben Olgyai 
decens játéka, Galetta tölényes biz
tonságú Szeverója mellett Széles Adri, 
Alszeghy Lajos, Várady Oszkár és 
Takács Oszkár érdemelték ki a tap
sokat. Tamás szerepében Tanay ismét 
alakítást adott. A kisebb szerepekben 
Erdős, Bartos és Lehotay voltak jók.

MA ÉJJEL SZABAD VAGYOK cimü 
Vaszary — Szenes — Eisemann operett 
nem érdemel különösebb dicséretet, 
annál inkább a szereplők. Különösen 
Vajda Rózsi, akinek a megjelenése 
üditőleg hat a színpadon. Alszeghy 
Pétére elsőrendű művészi alakítás volt. 
Várady Elza túlzásba viszi a karika
túrát. Galettának nem feküdt szerepe, 
annál inkább azonban Olgyai Olgá
nak, kinek szimpatikus egyénisége kö
zel férkőzött már a lévai publikum
hoz. Bartos József, Kuhór Lujza és 
Kacér Anna triója harmonikusan il
leszkedett az együttesbe, amelyben Al
szeghy Lajos játszotta a vezető sze
repet. Takács Oszkár ismét kellemes 
perceket szerzett a közönségnek.

.ÉN ÉS A KISÖCSÉM* Szilágyi— 
Eisemann operett-sláger számai már 
közismertek és ezért nagy érdeklődés 
előzte meg az előadást. Mindkét este 
telt ház volt. Ismét viszont látjuk a 
ritkán szereplő Vajda Rózsit, aki tem
peramentumával és tudásával egyike 
a társulat legértékesebb tagjainak. A

beadvánnyal fordult ugyanis a város 
vezetőségéhez, amelyben kérte a vá
ros vezetőségét, hogy jelöljön ki szá
mára egy 10—20 m. hosszú útsza
kaszt és azon a csatornacsöveket sa
ját rezsiben helyezné el ugyanazon 
áron, amelyen a vállalkozó cég ezt 
vállalta. — A cég beakarja bizonyíta
ni, hogy ha a csöveket kellő szakér
telemmel helyezik el, ágyazzák be ho
mokba és sulykolják a földet, akkor 
a csövek semmi körülmények között 
sem repedhetnek meg.

A város ezen kérelemnek eleget is 
tett és a próbaelhelyezés a legköze
lebb meg is történik, ami elé úgy a 
város vezetősége, mint annak egész 
közönsége érthető érdeklődéssel te
kint. A próbaelhelyezésről annak ide
jén pontos eredményeket fogunk még 
közölni.

közönség sokat tapsolt Takács Osz
kárnak, a mindig kitűnő komikusnak, 
Alszeghy Lajosnak, Erdélyi Editnek. 
Vas szerepében az első este Erdős 
telt bizonyságot fejlődéséről, a máso
dik előadáson pedig Farkas József 
bizonyította be, hogy mennyire tud 
hatni a közönség hangulatára. Külön 
ki kell emelni Tanay Emil játékát, aki 
fellépésével mindig hatást ér cl. A 
többi szereplő is sikeresen igyekezett 
szórakoztatni a nagyszámú publiku
mot, amely hálásan tapsolt kedven
ceinek.

A Feszt vezérlete alatt működő ze
nekar túlzás nélkül érdemli meg a 
dicséretet, mert a tőle telhető maxi
mumot prezentálja mindenkor a kö
zönségnek.

Hétfőn este ŐNAGYSÁGA NEM 
HAJLANDÓ ment. Igazi hétfőn estére 
való darab, gyönge zene, kevés tar
talom. Most az egyszer még a „csak 
felnőtteknek" dacára is kevés néző 
volt. Olgyai Olga a minden áron fér
jet fogni akaró szerelmes lány szere
pét teljes átérzéssel kitünően alakítot
ta. Széles Adri, akit eddig inkább 
csak, mint kitűnő táncost ismertünk, 
először mutatkozott be főszerepben, 
mint szubrett. Nem csalódtunk benne, 
tánckészsége mellett jó színészi ké
pességei is vannak, kifejlődés előtt 
áll. Tanay Emil, kinek ez a darab ju
talomjátéka volt, iparkodott minden 
tudását bemutatni, és szerepét élettel 
megtölteni. Alszeghy Lajos ez alka
lommal is pompás művésznek bizo
nyult, aki a jellemalakitás terén leg
jobb erője a társulatnak. Takács Osz
kár hálás szerepét most is, mint min
dig, kitünően töltötte be. Epizód sze
repekben megemlítjük még Várady 
Elzát, Erdős Józsefet, Maár Jánost és 
Bartos Józsefet.

A Slovenská Liga lévai fiókja a he
lyi nemzeti és esi. kulturegyesületek 
közreműködésével a tragikusan elhunyt 
Stefánik tábornok halálának 17-ik év
fordulója alkalmából Léván nagysza
bású ünnepélyt rendezett. Szombaton 
este a városi színház nagytermében 
a Slovenská Malica műkedvelő gár
dája Július Barc-Ivan színmüvét adták 
elő nagyszámú közönség előtt.

Vasárnap délelőtt a lévai templo
mokban gyászistentisztelet volt, dél
előtt 10 órakor pedig a Köztársaság

A járási székház építésénél foglal
koztatott munkások az elmúlt hét fo
lyamán sztrájkba léptek. A munkások, 
akik napi 7 órát dolgoznak 2.20 Ke 
munkabér mellett, nemcsak keveselik 
azt a keresetet, de a nehéz beton 
munkáért magasabb munkabéreket, 
2.40—3 Ké-t követelnek. A munkaadók 
ezzel a követeléssel szemben arra az 
álláspontra helyezkednek, hogy az 
Építészek Országos Szövetsége már 
régebben kollektivszerződés terveze
tet dolgozott ki, amely pontosan meg
állapítja ugyan az egyes muukák után 
fizetendő munkabéreket, de ez a szer
ződés még nincs jóváhagyva, igy ők 
azt nem vehetik figyelembe. Továbbra 
is ragaszkodnak a régi egység árak
hoz, amelyek a helyi viszonyok közt 
szokásosak. A békéltető tárgyalások 
megindultak.

Szombaton reggel az u. n. úri sza-

Kik rendezhetnek a jövőben 
műkedvelő szinelőadásokat?

Az uj színházi törvény tervezete a mű
kedvelő szinelőadások rendezésére vo
natkozóan is tartalmaz rendelkezése
ket. Eszerint csak azok a műkedvelő 
egyesületek rendezhetnek műkedvelő 
előadásokat, amelyeknek a jóváha
gyott alapszabályaik értelmében a szín
művészet ápolása és előmozdítása a 
főcélja, továbbá más kulturális és mű
velődési egyesületek, amelyek műked
velő szinielőadásokat is szoktak ren
dezni. Mindennek azonban az a felté
tele, hogy ezek az egyesületek a ha
tóságilag engedélyezett szövetségek
ben legyenek megszervezve. Az ehhez 
a rendelkezéshez hozzáfűzött megjegy
zésben rámutatnak arra, hogy a tár
gyalások sorén több oldalról erélye
sen támadták azt az álláspontot, amely 
szerint bárki rendezhet műkedvelő 
előadásokat, ha csak eleget tett a 
többi követelményeknek és feltételnek 
(rendőrségi és adóelőírások stb.).

A színház heti m űsora:
Ma, 6-án és 7-én este : M éltóságos 

asszony. (A csütörtöki előadás Ga- 
letta Ferenc jutalomjétéka.)

téren a Stefánik-szobor előtt folyt le 
a tulajdonképeni ünnepély. A megko
szorúzott szobor mellett felállított emel
vényről Borecky ezredes, helyőrségi 
parancsnok és Dr Ravasz Viktor tar
tottak beszédet. Ezután szavalatok és 
énekszámok következtek, majd a ga
lambtenyésztők helyi egyesülete bo- 
csájtotta útnak póstagalambjait Pilzen 
városába. Az ünnepély a „Hej Slová- 
ci“ eléneklése után a katonaság 
díszszemléjével ért véget.

bóipari munkások is sztrájkba léptek, 
követelik az egységes kolleklivszerző- 
désen alapuló bérfizetéseket. Az e 
szakmában foglalkoztatottak Léván 
igen eltérő fizetéseket kaptak. Úgy 
szólván munkaadónként változtak a 
munkabérek és 50 százalékos diffe
renciák is voltak. A munkások most 
a munkabérek emelésén kívül ezen 
differenciák kiküszöbölését követelik. 
Hétfőn ocfp * ártották meg nz egyez
kedő tárgyalásokat, amelyen a mun
kaadók eltogadták a kolleklivszerző- 
dést. Az egyes szabó mesterek műhe
lyét az ott készülő munkák minősége 
szerint három csoportba osztották és 
a munkások ennek megfelelően kap
ják a munkabért. Az egyes csoportok
ban a munkaadók kartellszerüen sza
bályozták az árakat. Úgy, hogy az első 
csoportnál az eddigi 250 Kc-és válla
lási ár 270 Kc-ra emelkedik.

Május 8*án, pénteken este: P e r ifé 
ria (Külváros), a Munkás-Akadémia
rendezésében.

Május 9-én, szombaton délután: 
Katz b ácsi.

Május 9-én, szombaton és 10-én, 
vasárnap este Földes Dezső fellépté
vel : Viki. (A szombat esti előadás 
Fest Vidor jutalomjátéka.)

Május 10-én, vasárnap délután: Aki 
m er, az nyer. (Farkas József juta
lomjátéka.

ORIENT MOZI (S trá n sk y )
Ma, 6-án este utoljára kerül elő

adásra a csehszlovák hős élete és 
műve „STEFÁNIK MILÁN RASTISLAV 
TÁBORNOK". — 7-én csak egy na
pig a legnagyobb palesztinjai film: 
„ÍGÉRET FÖLDJE”, a film Jelentősé- 
ge napról-napra nő. Ez a nagyszerű 
filmalakitás megrázó erővel mulatja 
be az uj zsidó haza megalapításának 
gigászi munkáját. Nemcsak zsidókat, 
de minden müveit embert érdekel ez 
a valóságot adó film. — 8., 9., 10-én 
Eddi  C á r i o n  és M á r i a  S t u a r t  
főszereplésével, valamint 200 vénuszi 
szépségű görl fölléptével: „BOTRÁNY 
RÓMÁBAN" cimü vígjáték bemutató. 
Ennyi látványosság és humor eddig 
egy filmben sem lett bemutatva.

TlqugdU zíoveH txkái azu& w i
— Operettek hete —

Sztrájk az építő- és szabóipari munkások körében

Budapesti mintavásárra igazolvány lapunk szerkesztőségében
28 Kö-ért kaphatói



Léva! Újság

Nótaszöveg megzenésitési pályázat
Legutóbbi számunkban közöltük a 

magyar nótaszöveg pályázatunk ered
ményét, amelynek célja az volt, hogy 
a legjobb szövegek kiválasztása után 
azokra a legjobb zenét szerezzük meg. 
Ebből a célból alább közöljük azokat 
a szövegeket, amelyeket a bíráló bi
zottság a beérke zett pályamunkák kö
zül, mint megzenésítésre alkalmas leg
jobb szöveget kiválasztott.

Ezen szövegek megzenésítésére pá
lyázatot írunk ki az alábbi teltételek 
mellett:

Pályázni csak is ebben a kiírásban

telsorolt nótaszövegekre irt zenével 
lehet. Bármelyik szövegre irt zene tel
jes eséllyel vesz részt a pályázaton. 
Egy zeneszerző több szövegel is meg
zenésíthet, sőt egy szöveget többféle
képpen megzenésítve is boktíldhel, de 
minden egyes pályamunka után posta
költségre 2 Ke értékű postabélyegei 
kell mellékelni.

A pályamunkái zongorakisérettel el
látva kell beküldeni és a szövegel a 
megfelelő énekhangok alá kell Írni.

A pályázat titkos, tehát a pálya
munkákat nem szabad névvel, hanem

1 -tü . A l f á i  j u f e A :

H ER V A D T , S Á R G U L T  FA L E V E L E K  . . .

Elismerő oklevelet nyertek:

Enyhe szellő ringatja a falombot...
Enyhe szellő ringatja a falombot,
Kis angyalkám, ha szeretsz, mért nem mondod? 
Mért bánsz, mondd csak oly hidegen én velem, 
Hisz jól tudod, mint kínoz a szerelem . . .

Kis pej lovam legeltetem a réten,
Nálad leszek galambom még e héten,
Nálad leszek, tyuhaj, még ez esteien,
Hisz szárnyat ad nekem a nagy szerelmem...!

CARAI ISTVÁN

Ha meghalok . . .
Ha meghalok zeneszóval temessetek engem, 
Húzzátok el azt a nótát, amit én szerettem,
A prímásnak vonójával sirjon a/, én lelkem, 
Hogy az égbe ne kellesen szomorúan mennem.

Tudod, hogy te pajtás voltál boros üveg mellett, 
A ragyogó tálcádba is sok tízesem pengett. 
Ezt az egyet tedd meg nékem, más megfizet érte, 
Akinek majd a síromnál, könny lesz a szemében.

ACÁRDY ZSIOMOND

VERES VILMOS 

Ha rózsafa lennék . . .
Ha rózsafa lennék, csak teneked nyílnék, 
Keblecskédrc tűzve, ja j, de boldog lennék; 
Szerelnélek szótlan, rózsák szerelmével 
S  tele szórnám utad rózsalevélkcvel.

Ha a rózsád lennék egy üveg pohárba ; 
Illatot lehelnék a kicsi szobádba.
Ott várna a lelkem egyetlen egy csókra,
Fájó hervadasra, csendes elmúlásra.

NEMRAVA FERI

Beszélget a Garam . . .
(Népdal)

Beszélget a Garam szép füzes partjával,
Én is beszélgetnék a kedves rózsámmal,
De nem tart oly hosszan a víznek folyása, 
Mint amily messze van a rózsám lakása.

Istenem, Teremtőm, hogy segítsek rajta,
Mikor hát a szivem oly nagyon óhajtja ?
Nem bánom, én megyek, akármi lesz velem, 
De aztán elhozlak magammal, kedvesem.

TÓTH ISTVÁN

csak jeligével ellátni. A pályázó ne
vél és pontos címét zárt borítékba 
kell helyezni, amely borítékra ugyan
csak a pályamunkákon felhasznált je 
ligéi kell írni. A hozzánk címzett külső 
borítékon nem szabad a pályázónak a 
nevét, vagy címét feladóként jelezni.

A pályázat beküldési határideje 
f. évi jú lius 1. — A később érkezel! 
pályázatokat, valamint azokat, amelyek 
a fenti feltételeknek nem telelnek meg, 
nem vesszük ügyelembe.

összesen három dijat (rmlékplakelt) 
és 6 elismerő okiratát osztunk ki.

Te tanítottál meg . . .
Te lanitoitái meg 
a legelső csókra 
Te tanítottál meg 
csalfa, hazug csókra 
Te miattad lett a 
szegény szivem árva,
Elbujdosom inkább, 
a világot járva.

Csalfa a le szived, 
játszottál én velem,
Azóla éltemet 
gyászba öltve élem.
Bár ne hallgattam véna 
a sok édes szóra,
De mit tudtam én, hogy 
nem vezet ez jóra.

HAJDUNh TOMBOR SÁRI

Bedobtam egy piros ró z sá t. . .
Bedobtam egy piros rózsát
nyitott ablakodba 1
Meglátta . . .  az édesanyád . . .
. . .  Az uccéra dobta . . .
Haragosan csapta be a 
Nyitott ablak szárnyát . . .
Ne kísértse koldusgyerek 
Az ő féltett lányát !

Éppen jöttél haza-felé 
Megláttad a rózsát . . .
Könny szökött a két szemedbe.
Sápadt lett az orcád !
A kis virág elbeszélte,
Hogy került a sárba . . .
Felemelted, megcsókoltad: —
A szivemet, lányka 1 p j^  jm r e

Azt beszélik a faluban . . .
Azt beszélik a laluban, nem szeretsz már engem. 
Kikacagod, kineveted az én beteg lelkem. 
Pedig egykor régen-régen 
Te voltál a míndenségem,
Te voltál a legfényesebb csillagom az égen.

Azt beszélik a faluban, hogy már másé leüél, 
Hogy engemet barna kislány soha nem szerettél 
Megállj kislány megbánod még,
Tudom, érzem, vissza hívsz még,
A szivedben feljajdul egy édes fájó emlék.

MOYS BÉLA

A sikerhez jutott nóták kiadására 
nézve semmiféle jogot nem tart fenn 
magának a szerkesztőség csupán azt, 
hogy a bíráló bizottság döntése után 
a lévai közönségnek külön szerzői 
tiszlelet-dij nélkül a kiválasztott dara
bokat bemutathassa. A pályázat ered
ményéi július végén megjelenő szá
munkban hozzuk nyilvánosságra.

A pályázatok szerkesztőségünk (Lé
vai Újság szerk. Levice, Slúr u. 3.) 
ciméfe küldendők, teltünletendő a bo
rítékon „Nólapályázat".

Lévai Ú jság szerkesztősége. 
Megszerettem a szived et. . .

Megszerettem a szivedet, 
bár ne tettem volna.
Elöltem van tüzes szemed 
mindig mosolyogva !
Mért is néztél oly csodásán ? 
oly igézőn vele . .  ?
Mért nem hagytál álmodozni. .  ? 
mért is néztem bele . .  .

Ne tudd soha, hogy valaki 
szenved most le érted.
Cigány mellett nótaszónál 
sem feledhet téged !
Valaki a boldogságát 
sírva megátkozza . . .
Dalos leikéi, — nótás lelkét — 
a sárba tapossa . . .

Dr MIHOLA OYUSZI

Vén akácok . . .
Vén akácok állnak a nagy uccán végig, 
Illatos viráguk idáig fehérük.
Valamikor arra de sokat is jártam,
A vén akácoknál valakire vártam.

A vén akácfákon madarak daloltak 
S  a vén akácok ránk virágokat szórlak. 
Egymást átölelve mi is virágoztunk . . .
Hej, valamikor de boldogok is voltunk . .  .

Nem járok már arra, már senki sem vár ott 
Elhullattak a fák már minden v irágot. . .  
Madarak se szólnak az ágon felettem . . . 
Hej, kit átkozzak, hogy ilyen árva lettem.

CSO N TO S VILMOS

A nótaszövegek szerzőinek fi
gyelmét felhívjuk, hogy a minél na
gyobb siker érdekében közöljék ve
lünk azon zeneszerző ismerőseik ne
vét és cimét, akik véleményük szerint 
szövegeik megzenésítésénél számítás
ba jöhetnek. Mi, minden egyes velünk 
közölt cimre elküldjük a lapot, csupán 
50 lilléres postabélyegei kérünk pos
taköltség megtérítés cimén minden 
megadott cim után mellékelni.

A végrehajtási eljárások enyhítése
Az igazságügyminisztérium törvény

javaslatot készíteti a végrehajfási el
járás módosításáról. A jövőben nem 
lehet lefoglalni a kegyszereket, a ház
tartásban állandóan használatos és 
nélkülözhetetlen tárgyakat, továbbá 
annyi élelmiszert, amennyi az adós 
családja négyheti szükségletét fedezi. 
Élelmiszer híján nem foglalható le a 
pénz, amely a négyheti élelmezés költ
ségeit ledezi, nem tehet lefoglalni azt 
az összeget sem, amely a negyedévi 
lakbér kifizetéséhez kell és végül nem 
foglalható le az a pénz, amelyet az 
adós közpénzből segély elmen kapott.

A gazda a végrehajtás alól egy fe
jőstehenet vagy két kecskét, vagy há
rom juhot kivonhat s a háziállatok 
számára annyi takarmány és alomszal
mát tarthat vissza, amennyire a leg
közelebbi aratásig szüksége van.

A szellemi munkások, továbbá a 
hadsereg, a csendőrség és a rendőr
ség tagjai megtarthatják hivatásuk tel
jesítéséhez jobb ruháikat és azo
kat a tárgyakat, amelyekre hivatásuk 
vagy szolgálatuk teljesítéséhez szük
ségük van.

A munkás és a kisiparos megtart-

hatja a foglalkozásának Uzéséhez nél
külözhetetlen munkaeszközöket.

A kisiparos 300 korona értékű nyers
anyagot Is megtarthat, ha arra ipará
nak Uzéséhez szüksége van.

A biztosításból eredő pénz sem 
foglalható le, ha azon tatarozni vagy 
újjáépíteni kell a biztosított épületet. 
Az adós jegygyűrűjét sem szabad a 
végrehajtónak lefoglalnia.

Rendezte-e már

előfizetését?
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Hivatalnok vagy alkalmazott ?

A megtiport szabályrendelet
A legutóbbi városi közgyűlésen Voj- 

iás István városi titkár tudomásulvétel 
végett bejelentette a képviselőtestület
nek, hogy a város tanácsa 1100 Ke 
havi fizetéssel műszaki alkalmazottat 
vett fel.

A legutolsó 1927 évtől érvényes 
szervezési szabályrendeletben a mű
szaki osztálynál csak egy rendszere
sített hivatalnok van felvéve. Még na
gyon jól emlékezünk rá, hogy az ősz 
folyamán, pontosan október 25-én tar
tott közgyűlés elé javaslatot terjesz
tett a városi tanács egy újabb műsza
ki tisztviselői állás szervezéséről. An
nak idején a közgyűlés ezt a javasla
tot elfogadta Dr Fischer azon pótja
vaslatával, hogy az állást pályázat 
utján a képviselőtestület töltse be. 
Annál nagyobb volt a csodálkozás és 
a meglepetés most, amikor a közgyű
lés megkerülésével, pályázat kiírása 
nélkül az állást betöltötték. Természe
tesen a bejelentés körül vita iejlődölt 
ki, amely vitában a város vezetősége 
azt az álláspontot foglalta el, hogy az 
uj hivatalnok szerződéses alkalmazott 
és azt a tanács választja. Az idevo
natkozó szabályrendelet 81. §-a szóról- 
szóra a következőket írja elő:

„A II. csoportban megjelölt szerző
déses szakhivatalnokok a képviselő
testület állal meghatározott javadal
mazással és feltételek mellett a kép
viselőtestület által, — a többi szerző
déses alkalmazottak pedig ugyancsak 
a képviselőtestület által meghatározott 
javadalmazással és feltételek mellett a 
város tanácsa által választatnak."

A szervezeti szabályzat tehát vilá
gosan intézkedik. Megkülömböztetést 

.tesz hivatalnokok és alkalmazottak kö
zött. A kérdés most már csak az : a

műszaki osztályhoz beosztott erő 
hivatalnok-e, vagy alkalmazott? Mint
hogy speciális szakképesítéssel ren
delkezik, semmi körülmények között 
nem tekinthető egyszerű alkalmazott
nak. De nem lehet tekinteni azért sem, 
mert hiszen a képviselőtestületi gyű
lés meghívóján ez áll: 22. „Műszaki 
h i v a t a l n o k  felvétele." Tehát az 
illetékesek is elismerik hivatalnoknak.

Eltekintve mindezektől, tudomásunk 
szerint a város vezetés legmagasabb 
fóruma a képviselőtestület, amelynek 
nemcsak a városi tanács, de maga a 
városbiró, sőt a város összes hivatal
nokai alá vannak rendelve, akiknek 
hivatása és kötelessége a képviselő- 
testület jogerős határozatainak végre
hajtása, illetőleg annak ellenőrzése, de 
nem téves magyarázása.

Mert mi történt? A képviselőtestület 
október 25-iki jogerős határozatának 
és ezzel egyúttal a szervezési szabály- 
rendelet 81. §-ának kisenmiizése, fi
gyelembe nem vétele.

Nem találunk magyarázatot erre a 
módszerre! Nem értjük miért irtózik a 
város vezetősége a nyilvános pályáza
tok kiírásától, mikor erre a szervezési 
szabályrendelet kötelezi.

Ezzel kapcsolatosan nem mulaszt
hatjuk el megemlíteni még, hogy a 
szervezési szabályrendelet 85. §-n elő
írja, hogy: „Az alkalmazottakat pályá
zat kiírása mellett a városi tanács ve
szi fel", — mégis az utóbbi időben 
ennek figyelembe vétele nélkül vettek 
fel szolgálatba a városhoz egyeseket, 
akik még ráadásul rokonsági viszony
ban is vannak közvetlen fölöttescikkel. 
Ezek az állapotok annál inkább tűr
hetetlenek, mert a szabályrendelet 
ilyesmit nem enged meg.

Nagy viták a városi közgyűlésen
Az ápr. 22-én elnapolt közgyűlést 

ápr. 28-án, kedden délután folytatták. 
Napirend előtt B a r t y s  (szoc. dem.) 
kért fölvilágositásokat a villanytelepen 
történt szabálytalanságokkal kapcsolat
ban a városbirótól. Javasolta a vizs
gálat vezetésére szakértők bevonásá
val bizottság kiküldését. Egyben elő
adta, hogy már három évvel ezelőtt

tudomása volt a város vezetőségének 
a szabálytalanságokról és még sem 
indított vizsgálatot. 1932-ben u. i. Hor
váth Károlyt 500 egynéhány korona 
tartozásért a VVT beperelte. A bíró
ság a keresetet elutasította, minthogy 
Horváth igazolta, hogy ezen tartozása 
nem áll fenn. A lelep ekkor az áramot 
kikapcsolta Horváth lakásából és most,

'datotic kenőid of> 3ndia
(Bom baj) napilap kiadó vállalatának 
igazgatósága a lapnál alkalm azol! 
szerkesztőknek ezt az imát ajánlotta: 
„Salézi szent F e ren c i m ozgalmas 
m esterségünk védnöke, vágy oltal 
m adba bennünket, kérünk Téged. Adj 
nekünk szerkesztőknek több kritikai 
szellem et és  olvasóinktól vedd el k is
sé. Add, hogy előfizetőink ne vegyék  
észre  tévedéseinket, de adj nekik e- 
lég éleslátást, hogy érdem einket is
m erjék fö l é s  sugalm azd lelkűkbe, 
kérünk Téged a pontosság sz er e id é t ,  
hogy az e lő fiz etés i dijat figyelm ezte
tés nélkül küldjék b<\ amint az illik 
és  szükséges. Ámen.

mikor a szabálytalanságra rájöttek, 3 
év után minden előzetes bejelentés 
vagy értesítés nélkül újra bekapcsolták 
az áramot Horváthékhoz. Tehát ezek 
alapján a vizsgálatot több évre vissza
menőleg kell megindítani.

Kitör a vihar
Antal városbiró csak a tárgysorozat 

után hajlandó válaszolni. — B a rty s : 
A tárgysorozat pontjai nem olyan fon
tosak, mint ez az ügy, mert itt a város 
anyagi érdekeiről van szó, kéri a vá
rosbiró azonnali válaszát. — A ntal: 
A szabályrendelet 60 napot engedélyez 
a válaszadásra és terrornak nem en
ged. Ha erőszakoskodnak, akkor be
tartja a 60 napol. Bartys: Ő nemcsak 
interpellációt, de javaslatot is terjesz
tett elő és követeli, hogy ezt a javas
latot bocsássák szavazásra. — Antal: 
Mindenkor tudja a kötelességét, javas
latról nincs szó és csak a végén haj
landó válaszolni. — W e isz : Kívánja, 
hogy a városbiró azonnal válaszoljon 
a hozzáintézett kérdésekre, ezt a város 
lakosságának az érdeke megkívánja, 
hogy egyszer világosképet alkothas
sanak arról, mi történt a villanytelepen. 
A szoc. dem. párt ebben az ügyben 
minden felelősséget elhárít magáról. 
(Nagy zaj, lárma minden oldalon.) A 
városbiró nem hajlandó válaszolni, át
tér a tárgysorozat 14. pontjára, de az 
előadó a zajban nem jut szóhoz. A szoc. 
dem. párt tagjai verik az asztalt, tá
vozni készülnek, követelik Bartys ja 
vaslatának szavazásra boesájtását.

C send es folytatás
A fölizgalott kedélyek csakhamar 

elcsendesedtek és egymás után sza
vazták meg a tanácsnak az állati hul
laégető kemence építéséről, Magyar 
Árpád trafik áthelyezés iránti kérel
mére, Biedermann Henrik •közterület 
eladásra, a Kalh. Kör italmérési jogá
nak kibővítése iránti kérelmére vonat
kozó javaslatait.

Ifjabb vihar

A városi alkalmazottak fizetésének 
emelkedése, illetőleg törvényes elő- 
lépésével kapcsolatosan Weisz Jakab 
szóvá teszi, hogy Imre solfőr már ré
gebben kérvényt nyújtott be családi 
pótlékának folyósítása iránt és ezt 
mind ez ideig nem hozták sem a ta
nács, sem a képviselőtestület elé. A 
felszólalásból kifolyólag Weisz és Bo
ros Béla közt személyes vita indult 
meg, amelynek Antal városbiró felszó
lalása vetett véget. Az uj műszaki hi
vatalnok felvételét szótöbbséggel vette 
tudomásul a képviselőtestület. A bőr- 
szövetkezet részére engedélyez! a kép* 
viselőtestület az uj vágóhíd területén 
raktár felépítéséi, amely 20 évi hasz
nálat után a város tulajdonába megy 
át és addig a szövetkezet illeték Ci
liién havi 100 Kc-ét fizet. Több kisebb 
jelentéktelenebb ügy elintézése után 
Antal városbiró válaszolt a gyűlés 
kezdetén elhangzott interpellációra. 
Válasza nagyjából megegyezett azzal 
a nyilatkozattal, amelyet lapunk leg
utóbbi számában közöltünk.

Mit tett a Járási Fiatalsággondozó 1935-ben?
A járási fiatalságot védő egyesület 

ismét befejezett egy évet, ismét le
zárta könyveit, nyilvántartásait stb. s 
összeállított egy rövid működési je 
lentést az elmúlt évről.

Hála a megértésnek, egyesületünk
nek szép számú tagja van, kik tagsá
gi dijakkal támogatják egyesületünket, 
gyűjtünk, rendeztünk ünnepélyeket csak 
azért, hogy ezekből Is legyen némi 
jövedelmünk, hogy védenceinknek leg
alább a legszükségesebbeket tudjuk 
biztosítani. Kötelességünknek tartjuk, 
hogy a járás lakosságát munkánkról 
legalább röviden informáljuk, hogy tu
domása legyen arról, vájjon mire lesz
nek azon pénzek fordítva, amit a la
kosság köréből kapunk. Röviden a 
következőkben számolunk be:

A Járási fiatalságot védő egyesület 
(JFVE) tagjai száma 1935 dec. 31-én

a kataszter szerint: 435, ebből 1 tisz
teletbeli tag, 5 alapitó tag, 382 pár
toló tag és 47 működő tag. A JFVE 
a múlt évben kapott 945 hivatalos át
iratot és elküldött 1484-et. összeállí
totta a gyámoltak kataszteréi, mely 
szerint az egész járásban van 1570, 
ebből 806 fiú és 764 leány. A JFVE 
titkát a egyszersmind járási kö/gyám 
is, ki felügyel az ifjúságra és részt 
vesz az ifjúság ellen vezetett bírói 
tárgyalásokon és védi azok érdekeit. 
A kö/gyám javító intézetben elhelye
zett két fiút, két leányt pedig az er
kölcsi romlásnak induló asszonyok és 
lányok intézetében Likyer községben, 
Rimaszombat mellett. Az állami gyér- 
mekmenhelyen elhelyezett 12 gyer
meket, inasnak 2, örökbefogadási szer
ződést 2 gyermek részére kötött meg. 
A JFVE a központ ZUPM segítségé-
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vei Pukanecen és Léván megtartotta 
az elmebajos és korcsszülöttek szak
orvosi szemléjét, ahol 5 szakorvos 
vett részt. Az orvosi szemlén 130 gyer
mek jelent meg az egész járásból. 
Ezek most egyenként vannak Brntis- 
'avába felhiva operációra vagy inté
zeti kezelésre.

A JFVE az elmúlt évben Léván, 
Boriban, Pukanecen, Obarson és Var* 
sányban rendezeti étkezési akciót, 
mely szerint az étkezések száma 290, 
naponta az asztalainknál étkeztetett 
gyermekek száma 792, az összadagok 
száma 33.930 (egyszeri adagot számít
va, de vannak gyermekek, akik három
szor is tele kérik a tányért). A Nép
jóléti minisztériumtól erre kaptunk: 
10.062 Xc-t, az egyesület a sajátjából 
adott 15.419 Kc-ét (ebben nincsenek 
benne az ajándékba kapott élelmek). 
Így az összétkezés költsége 25.481 
Ke. Az egyesület mint az elmúlt évek
ben is, tavaly is megrendezte 37 köz
ségben a ruházási akciót aszerint, 
ahogy az egyes községek támogatnak 
bennünket. 448 gyermek lett teljesen 
uj ruhaneművel ellátva és pedig: 111 
gyermek kapott ruhaanyagot, 150 me
leg alsóruhát és 187 gyermek cipőt. 
Ezen számokban nincsenek benne a 
használt ruhanemüek, amivel szintén 
felruháztunk 75 gyermeket. Léván a 
népjóléti minisztérium engedélye alap
ján december elején megnyitottuk a 
munkanélküli ifjúság otthonát, ahova 
35—40 fiatal munkanékülit vettünk fel 
teljes ellátásra. Az itt elhelyezettek

különféle kézimunkát tanullak és szak
előadásokat, orvosi és egészségügyi 
előadásokat hallgattak. Ha az idő 
megengedte, az elhelyezettek közmun
kával foglalatoskodtak, utakat, uccá- 
kut, kerteket és parkokat tisztogatlak, 
a városi szemétlerakodó helyeket hoz
ták rendbe. Hogy mily segítséget ad
tunk az otthon résztvevőinek azt bi
zonyítja az a körülmény is, hogy ami
kor bezártuk az otthonunkat, a gyer
mekek sirva mentek az uccun végig, 
pedig volt már nem egy köztük 20 
éven fölül.

Az egyesület 1935 évi bevétele: 
84.327.01 Ke, amely összegben nincs 
benne az ifjúság otthonára kiutalt
27.000 Ke, ami idény jellegű s külön 
vezettetik. Kiadás: 64.341 Ke, pénz
tári maradvány: 19.985.51 Ke, leltár 
értéke: irodai berendezés: 5450.50 
Ke, propagációs felszerelés: 3894.70 
Ke, konyhaberendezés: 1898.50 Ke, az 
otthon berendezése: 9923.50 Ke. E- 
gyütt 21.167.20 Ke. így a pénztári ma
radvány és a leltár értéke 1935 de
cember 31-én: 41.152.71 Ke.

Amidőn röviden beszámolunk mű
ködésűnkről és a közönségnek feltár
juk adatainkat, ezennel a védenceink 
nevében is a leghálásabb köszüne- 
lünket fejezzük ki minden ajándékért 
és jószándékért, melyeket a szegény 
és elhagyott gyermekek javára tud
tunk fordítani s kérjük az egész járás 
lakosságát, hogy bennünket továbbra 
is támogatni szíveskedjen.

JFVE Elnöksége.

— Gyászhirek. Felsőváradon el
hunyt özv. Pál Józsefné sz. Nagy Ágnes 
áldásos életének 72. évében. A köz- 
tiszteletben álló matróna holttestét 
nagy részvét mellett az ottani ref. te
metőben lévő családi sírboltba he
lyezték örök pihenőre mull hó 28-án. 
Az elhunytban Dr Tóth Sándorné édes
anyját gyászolja. — Rónai Lipótné sz. 
Schwarz Antónia életének 58. évében 
május 1-én hirtelen elhunyt. Megbol
dogult hült tetemeit f. hó 3-án, d. u. 
2 órakor helyezték örök nyugalomra 
őszinte nagy részvét mellett. Az el
hunytban Rónai Lipót nejét, Rónai 
Sándor, Dr Fisehcr Istvánné és Rónai 
István édesanyjukat gyászolják.

— M ájus 1-ének ünneplése. Má
jus elsejét, o munka ünnepét a hagyo
mányos szokásokhoz híven a lévai 
munkásság ez évben is felvonulással 
és nyilvános népgyüléssel ünnepelte 
meg, talán nagyobb mértékben, mint 
máskor. Egymásután vonultak fel ze
neszó mellett a nemzeti szocialisták, 
akik az Orient mozgóban, szociálde
mokraták, akik az Apolló moziban, 
kommunisták, akik az Ozmán-téren tar
tották meg népgyülésüket. Május 1-ének 
inegünnepelése minden zavaró incidens 
nélkül a legnagyobb rendben folyt le.

— G eológia ilag  m egvizsgálja 
Szlovenszkót a középszlovenszkói 
nemzetgazdasági zsupa. A geológiai 
vizsgálat legelőször is a Besztercebá
nya, Breznóbánya, Léva,  Losonc, Ri
maszombat, Rozsnyó, Aranyosmarót, 
Kékkő és Zólyom környékét öleli fel.

— K atonaság a gyerm ekekért 
anyák napja. Május 3-ára tervezett 
ünnepséget az esős időjárás elmosta. 
A rendezőség a teljes siker érdeké
ben minden lehelő! elkövetett, nem
csak propagandát csinált, hanem ígé
reteit 100°/0' s£m be akarta váltani és a 
lövöldéi valósággal átvarázsolta, hogy 
a közönség kellemesen érezze magát 
és minél jobban szórakozzon. A dél
után 2 órakor meginduló zápor azon
ban visszatartotta a város lakosságát 
ezen szép és kedves ünnepélytől és 
csak nagyon minimális számban je 
lenlek meg a lövöldében.

— Tizenhattagu vasúti to lvaj
bandát lepleztek le. Az utóbbi idő
ben a lévai vasútállomáson megfigyel
ték, hogy állandóan lordulnnk elő lo
pások. Végre az elmúlt napokban No- 
vák csendőrőrmesternek sikerült ki
nyomozni a banda tagjait, akiknek ve
zetője Koncz László. Ez a társaság 
hónapokon keresztül lopkodolt külön
böző raktári árukat, a vagonokból sze
net, fát és építkezési anyagokat. Az 
eddigi megállapítások szerint az el
lopott holmik érléke meghaladja a
10.000 Kc-ét. A tolvajbanda tagjait 
őrizetbe vették.

— „Huncut nóták*4 a elme Dr Mi- 
hola Gyuszi most megjelent nólás- 
könyvének. Valamennyi nóta szövegéi 
Dr Horka Géza irta. Miholát nem kell 
már bemutatni, eddig megjelent nó
táinak sikere biztosítja újabb nótás- 
könyvének elterjedéséi. A vidám, han
gulatos zenéjü és szövegű nóták rövi
desen nemcsak a Mihola-esték köz
kedvelt dalai lesznek, de szlovenszkó-
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C ím ek a kiadóban. Stur utca 5. szám

szerte általános elterjedésnek lógnak 
örvendeni. Ezen nótáskönyvben meg
jelent 11 nóta közül több elsöizben 
kerül nyilvánosságra. — A nóláskÖnyv 
minden könyvkereskedésben és a szer
zőnél kapható Komáromban, ára 10 Ke.

A ráad ás tilalm áról szóló  
törvény mint ismeretes — életbe
lépett. A tilalom ellenére azonban még 
ma is igen sok kereskedő olyan rá
adást ad vevőjének, amelyet a törvény 
kifejezetten megtilt. A kereskedelmi 
minisztérium erre való tekintettel uta
sította a hatóságokat, hogy a törvény 
rendelkezéseinek betartását szigorúan 
ellenőrizzék és a törvény ellen vétő
ket megbüntessék.

(—) A fejtől a sarkunkig az Alpa
sósborszesszel való bedőrzsölés tes
tünkre jótékony hatású. Alpa felfrissí
ti az idegeket és megerősíti az izmo
kat. Szabadon kimért Alpa nem kerül 
eladásra. Kérje az Alpát eredeti plom
báit üvegben.

Cís. jed. E 1886 35.
33.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany Fa Prostejovská tov. 
na stroje Wichterle a Ko
vánk proti povinnej strane 
pre 25.750 Ke ist. a prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 22. mája 1936 o 11. hód. do- 

pol. budú v Leviclach, Sepessi ul. vo 
verejnej drazbe predavané tieto veci:

1 mlátiaca skrina zn. Wichterle a 
Kovárik, 1 benzinovy motoi zn. Ló- 
renz 7 HP., 1 ősein radlicny kultivá- 
tor, 1 kompletny traktorovy piuh.

Vyzvanie, aby sa podávalo, stane 
sa az za pol hodiny po dobé vyse* 
uvedencj. — Medzltym niozno veci 
prehliadnuf.

OkresnJ súd v Leviciach, dna 30. 
apríla 1936.

S tü íe té* , .frá ta**á  A a íá t~
SZÜLETÉS: Daniolis Pál, Schmidl Anna: fiú 

Zoltán ; Valasik Katalin; leány Katalin ; 
Antal János, Obert Rozália : leány Rozália; 
Zsiak Sándor, Ozán Julianna : leány Irén, 
Kva ; luhász. Lajos, Zólyomi Erzsébet: leány 
Rozália.

HÁZASSÁG: Nem volt.
HALÁL: Öz.v. Erős Kálmanne szül. Fehér 

Rozália 28 éves ; Rónai Lipótné szül. 
Schwarcz. Antónia 57 éves.

Felhajtás: ló 2010 drb, csikó 730. ökör 113, 
tinó 75, bika 97, birka 43, tehén 367. üsző 
97, borjú 80. A felhajtás — a lovak kivéte
lével — gyenge volt.

LTE— V A S B ra tislav a  4:2 (1:0)
Az eső teljesen elrontotta a szép

nek Ígérkező mérkőzést. Sáros pályán 
kevésszámú közönség előtt játszották 
le a mindvégig fair mérkőzést.

A VAS mérkőzés előtt zászlóval 
üdvözölte az LTE csapatát és vezető
ségét. A munkás csapat ezen kedves 
iigyelmességéért az LTE a legőszin- 
tébb baráti elismerését fejezi ki.

A VAS Mothéina és Fiirst nélkül 
állt ki, de igy is nagyon jó játékerőt 
képviselt és a vereséget nem érde
melte meg. Döntetlen eredmény lett 
volna a reális. Az LTE csapata javu
ló formát mutatott és minden tagja, 
még a csatársor is, amely a leggyen
gébb szokott lenni, megfelelt. Ha a 
további mérkőzéseken is ilyen játék
kedvvel játszanak, akkor a győzelmek 
nem maradnak el.

Az első félidő gólja 11-esből esett. 
A második félidőben az LTE némi fö
lénybe került és Nemcsok 2, Lóczy 1 
góljával 4:1-re vezet, amikor a VAS 
szépít az eredményen és 4:2-re beól 
litja a végeredményt.

Biró Fischof (Érsekújvár) jól ve
zette a játékot.

*
Ipolysági F C —Z selizi S C  6:3(1:3)

I. oszt. bajnoki mérkőzés Zselizen, «- 
mely váratlanul az Ipolysági FC nagy 
arányú győzelmével végződött. Az első 
félidőben a Zselizi SC vezeteti 3:1-re.

*
Szik ra—SK B átovce 6:3 (1:3). A 

gólokat Horváth 2, Budai 2, Pataky, 
Movaros 1—1 rúgták.

*
A vivóbajnoki versenyre, ame

lyet azvLTE május 9-én és 10-én ren
dez a CsI. Vivószövetség megbízásá
ból Szlovenszkó 1936. évi párbajtőr, 
tőr, kard, férfi és női tőr egyéni baj
nokságaiért, serényen folynak az elő
készítő munkálatok. Az LTE vivószak 
osztálya minden lehetőt elkövet a baj
noki verseny sikere érdekében. A ver
sennyel kapcsolatosan igen sok neves 
vivóbajnok érkezik Lévára, mert ez a 
verseny egyúttal válogató is lesz az 
olimpiászro.

*
A katonaság bajnoki m érkőzése.

A 9. divízió parancsnoka által kitűzött 
vándorserlegérl folyó bajnoki mérkő
zések során május 1-én a lévai hely
őrség válogatott csapata a komáromi 
helyőrség válogatott csapatával ját
szott bajnoki mérkőzést az LTE pályán. 
Eredmény 8 : 0  a komáromi csapat 
javára. * 19
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