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A váM aíkvzáti k
Dr. Englis a Ősi. Nemzeti Bank kor-

A
problém ájával niár sokan é s  s o 
kat foglalkoztak, term észetesen 
nem oldották meg. Valam ikor a 
várost illette a szem rehányás, 
hogy palotáiba, bérkaszárnyáiba 
zárkózva exluziv nobilitással ke
zeli a „vidéki" embert, bizonyos 
fokig exotikumot lát benne. Ez a 
szem rehányás ma már elavult és 
alaptalan. A mai helyzet épen az 
ellenkezőjét mutatja. A falu az, 
amely nem hajlandó érdeklődést 
mutatni a városból jött kultúra 
iránt, mint ahogy — őszintén szól
va — a falu nagy tömegeit sem m i
féle kultúra nem érdekli kom o
lyan. Akad mindenütt néhány em 
ber, aki avantgardista, halad a 
korral, olvas, vitatkozik, kultúrát 
akar csem p észni a m egátalkodott 
közönybe, azonban ezeket a nép, 
a tömeg — valljuk be és  m ond
juk ki — bolondnak tartja. A kul
túra szeretete sohasem  és seh ol 
sem  volt a tömegnek priviléguma, 
hanem kevés egyeseknek, de a 
huszadik században már elvégre 
so r kerülhetne a tudomány és  a 
m űvészet d em okratizálására is. 
Bíztunk benne, hogy majd az uj 
tanító generációnak sikerül a 
m egélhetés robotjában és  a va- 
gyonosodás hajszá jában  eltom 
pult. elközönyösödött falut a kul
túrára szoktatni, késztetni. S a jn o s, 
ez nem következett be — bizonyá
ra nem a nép tanítóinak h ib á já
ból 1 Évszázadok elhanyagolt ta
laját nem lehet rövid évek mun
kájával m egtermékenyíteni. Ez 
azonban nem jelen ti azt, hogy 
feladjuk a harcot a v ilágosságért, 
az em berek felvilágosult gondol
kozása érdekében. A város ké
szen áll erre  a munkára. Több 
mint félszáz társadalm i egyesü
letünk van, kultúrintézményeink, 
amelyek szívesen terjesztenék ki 
m űködésűk körét a vidékre, csak  
m eghívásra várnak. Nem igényel 
ez különösebb költséget, fárad tsá
got, elég a jóindulatú kezdem é
nyezés. A népszínművek ideje e l
múlott, az álrom antikának defe- 
rálni kell az igazi em berábrázo
lás előtt, a kocsm ázást ki kell 
szorítani a kultúrházakban ren 
dezendő népszerű tudományos 
előadásoknak. A népet tá jékoz
tatni kell a tudományok fe jlőd é
séről, uj életirányokról, arról, hogy 
hová halad az em beriség , hová 
juthat el, ha az em berek c se le k e 
deteit a józanság  é s  a belátás ve
zeti é s  hová vezet az az út, am e
lyet az előítéletek, az elfogultság, 
a vak gyűlölet diktál az em be
reknek.

Álljanak elő, akikben még nem 
sorvadt el a hit az em berek m eg
értése  és  jobb  jövője iránt. Vál
lalják a harcot a szellem i tudat
lanság ellen é s  ne térjenek napi-

mányzója, aki egyébként egyetemi ta
nár és volt pénzügyminiszter, a fél- 
hivatalosnak számitó, európai nívón 
szerkesztett Lidové Noviny-ben hosz- 
szabb cikksorozatot közöl. Akik isme
rik a jegybank kormányzójának hely
zeti és személyi jelentőségét és tud
ják, hogy köztársaságunk milyen sze
gény közgazdasági szakemberekben, 
nem fognak csodálkozni azon, ha Eng
lis álláspontját a jövő gazdaságpoliti
kai kialakulásának irányelvéül tekint
jük.

Englis nézete nagy vonásokban a 
következő: Nincs szükség általában 
arra, hogy az állam alakítsa át saját 
kedve szerint a gazdasági életet, mert 
ebből sem az államnak, sem a gaz
dasági életnek nincs haszna. Meggyő
ződése, hogy csakis a magánvállalko
zás fellendülése hozhatja meg az ál
talános gazdasági fellendülést. Állít
suk helyre a vállalkozási kedvet, a bi
zalmat a munka eredményével és ér
telmével szemben, segítsük az egyéni 
alkotóerőket és akkor nem lesz szük
ség kényszerűségből inditott közmun
kákra, amelyek különben sem hatnak 
gyógyitólag, csak pillanatnyilag enyhí
tik a beteg szervezet fájdalmait.

Englis szavai után bízhatunk abban, 
hogy nem kerül sor valutéris ingado
zásokra és ezzel adva van a vállal
kozáshoz a kalkulációs alap. Azonban 
van egy momentum, amely megaka
dályoz minden kezdeményezést, üzem
fejlesztést: ez pedig az adórendsze
rünk. Néhány példa elegendő lesz an
nak elismeréséhez, hogy ma az adó 
egyik legnagyobb kerékkötője a gaz
dasági élet fellendülésének. Itt tel
hozhatjuk mindjárt a hadügyminiszter 
legutóbbi felhívását, amelyben kéri a 
munkaadókat, hogy alkalmazzák minei 
nagyobb számban az éppen leszerelt 
katonákat, akik bizonyára jó munka
erővé edződtek a kemény iskolában. 
Valóban sok helyen akadna elhelyez
kedési lehetőség, ha minimális fize
téssel is, de még se maradna a fia
talság állás nélkül az uccán. Azonban 
a munkaadó fél az adókivetéstől, ahol 
nem fogadják el vallomását, felemelik 
az adóját: „mert egy alkalmazottal 
többet vett igénybe, tehát üzeme na
gyobbodott, forgalma, jövedelme lé
nyegesen emelkedett*. Ezt olvashatja 
majd az adóigazgatóság leiratában, 
amellyel fellebbezését elutasítják. Pe
dig a munkaadónak ma azért, hogy 
valakit alkalmaz, nem adóemelés, ha*

rendre vállvonogatva az első kí
sérletek  sikerte lensége miatt. Ne 
szám ítsanak hálóra, e lism erésre, 
de legyen elégtételük az, hogy 
teljesítették kötelességüket, dol
goztak a nagy művön, aminek 
előbb vagy utóbb meg kell való 
sülni : az em berek kultúrközössé- 
gének, a nem zetek m egértésének, 
amelynek előfeltétele az igazi kul
túra terjesztés az em berek között.

nem adómérséklés járna. Ha a had
ügyminiszter úr ilyen irányban fog 
közbelépni a pénzügyminiszter kollé
gájánál, meg lehet győződve, aligha 
marad a derék kiszolgált katonái kö
zül sok munka nélkül!

Nagyon nagy hiba, hogy a régi adó
hátralékok leírása törvényes előírások 
dacára sem tud megvalósulni. Vala
mikor dúsgazdag emberek egyszerre 
koldussá szegényedtek a gazdasági 
romlás, vagy szerencsétlen spekuláció 
következtében. A régi szép időkre, a 
nagy vagyonra ma már csak a mese
beli összegű adóhátrálékok emlékez
tetnek. Hiába eredménytelenek a fog
lalások, árverések, hiába van szegény
ségi bizonyitvány, a leírást oly súlyos 
részletfizetési feltételekhez kötik, hogy 
az egész leírási eljárás — pedig sok 
ezer munkanapot vesz igénybe — illu
zórikussá válik. Annak, akinek ma ezer 
koronája sincs, hiába Írják le a száz
ezer koronás adóhátralékát, azzal a 
feltétellel, ha azonnal lefizet tizenöt
ezer Kc-et. De egyébként is senki sem 
mer uj vállalkozásba kezdeni, mert a 
régi tartozások fejében, mindjárt rá
teszi a kezét az adóhivatal.

Az adófizető nem mer vállalkozni, 
nem nyílik uj adóforrás, apadnak az 
állam bevételei, emelkedik az évi de
ficit, csak a hátralékok növekednek. 
A hátralékos köztartozások összege 
4846 millió, azaz közel öl milliárd 
Ke. Ez az összeg nagyrészben behajt
hatatlan, kerékkötője minden vállalko
zásnak, a gazdasági élet fellendülé
sének.

Az új épilkezéseket súlyosan gátolja 
és kedvét veszi az építtetőknek az 
adóigazgatóságok azon eljárása, hogy 
kutatja, milyen anyagi forrásokból sze
rezték az építkezéshez szükséges ösz- 
szeget. A mai nagy munkanélküliség 
idején örülnünk kell, ha valaki tőké
jét vagy vagyonát visszahozza az ál
talános forgalomba, hasznos beruhá
zásokat eszközöl, amelyek enyhítik a 
munkanélküliséget. Ilyen esetben fel
tétlenül adóamnesztia jár még azok
nak is, akik netán eddig be nem val
lott tőkéjüket fektették bele az épít
kezésbe. Ezzel forgalmi és egyéb adó 
formájában hasznot biztosit az állam
nak és hozzájárul vállalkozásával a 
munkanélküliség csökkentéséhez.

A pénzügyminisztérium a lapok tu
dósításai szerint már elkészítette az 
adókivetés reformját és bízunk benne, 
hogy az illetékesek tekintettel lesznek 
a magánvállalkozás érdekeire. Az egyé-

Léva készen áll a közös munká
ra, vegyétek igénybe kultúrmun- 
kásáinkat, várjuk a falu m eghívá
sát. Nem várunk érte lakomákra 
dúsan terített asztalt, búsás hono
ráriumot, a garamvölgyi magyar 
kultúrának ügye csak  néhány fil
lér kérdése, amelyet kötelessé
ge előterem teni mindenkinek, aki 
vezérnek, irányítónak számit a 
falvakon.

ni vállalkozási kedv elősegítése elő
feltétele a gazdasági élet regenerá
ciójának. Az állam tartsa fenn felü
gyeleti jogát a törvényadta keretek 
között és ez elegendő ahhoz, hogy 
az esetleges túlkapásokat, visszaélé
seket meg tudja akadályozni, előse
gítve és támogatva minden tisztessé
ges alapokra fektetett, az egyénnek 
és az államnak egyaránt hasznothajtó 
kezdeményezést.

J U i i k  s f u U ö t a :

APOLLO MOZI (Denk)
Ma, szerdán és csütörtökön este. 

Az Idény meglepő bemutatója. Ma.v 
Dreyers színpadi darabja „Érettségi" 
nyomán készült feledhetetlen film : 
.A SERDÜLŐ IFJÚSÁG- . Főszere
pekben : Peter Voss, Hertha Thiele, 
Paul Henckels. Gyönyörű és gondat
lan diákélet. — Pénteken, szombaton 
és vasárnap este. Kimagasló fantázia 
film. H. G. Wells közkedvelt iró vi
lághírű müve nyomán: „A LÁTHA
TATLAN EMBER*'. Ez a szenzációs 
film, mely érdekfeszitő tartalmával és 
magas technikai kivitelével valóban 
világsikert ért el. Főszerepekben : Gló
ria Stuart, Claude Ruins, Viliam Har- 
rigen. — Vasárnap délután népelő
adás. Világhírű film Cervantes híres 
regénye nyomán. Saljapin kitűnő sze
repe: „DON QUICHOTTE* — Hét
főn és kedden este. Karéi Lámáé köz
kedvelt filmszínész kitűnő filmje: „A 
JÓ BERNASEK TRAMP*. Gyönyörű 
természetfelvételek, humor és vigság 
jellemzik ezt a filmet.
OR1ENT MOZI (Stránsky)

Ma este utoljára fut a nagysikerű 
cseh vigjátéksléger: „NE BOSSZANT
SÁTOK A NAGYPAPÁT". Főszerep
ben : Vlasta Burian a népszerű film- 
komikus. — Paul Kcmp női szerep
ben. Ez a kiváló komikus rövid idő 
óta lett a közönség kedvence. „A 
GRÁCI NAGYNÉNI" a elme legújabb 
filmjének, mely pénteken, szombaton 
és vasárnap lesz bemutatva az.Orlent* 
ben*. Paul Kemp női szerepet játszik 
ebben a filmben és még hozzá töké
letesen. XX. század ezen legnépsze
rűbb vigjátéka Léván is nagy sikert 
fog aratni. További szerepekben: Ida 
Wüst, Jessle Virágh, Fritz Rasp és 
Frilz Odcmar játszanak. A P. D. C. 
híradó a legújabb világeseményeket 
hozza. — Vasárnap d. u. népelőadás 
keretében a múlt szezon kiliin > o p e 
rettjének reprize, „A RIVIÉRA EX
PRESS* fut be pontosan 2 és 4 óra
kor. Magával hozza Charlolle Susát, 
Kari L. Diehlt és a zeneszerzőt, Ró
bert Stolzot. — 7. és 8-án „A TITOK
ZATOS MISS BASKERVILLE*. Szen
zációs detektív és kémkedési nagyfiúul
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Szerdán déleiéit a járási hivatalban 
folytatták a vállalkozó és a sztrájk 
vezetőség közöli az egyeztető tárgya
lásokat, mialatt a városban az építő*, 
a szállító-, a szabóipari- és a raktári 
munkások tüntető szimpátia sztrájkot 
tartottak. A munkások követelésüket, 
a munka folytatása érdekében, de fő
ként azért, hogy bebizonyítsák, hogy 
a várossal és annak lakosságával 
szemben mindenkor lojálisak, leszállí
tották 2.40 Kc-rc, amelyet azonban a 
vállalkozó cég még elfogadhatatlan
nak tartott. Szerdán a késő délutáni 
órákban végre sikerült a megegyezés, 
amely a munkásság győzelmével vég
ződött. A vállalkozó cég teljesítette a

munkásság követelését, elfogadta a 
2.40 Ke órabért és hajlandó a szük
séges szerszámokat adni a munkák
hoz, valamint elismerte a bizalmi fér
fiakat is. Csütörtökön reggel, két he
tes szünet után újra megkezdődött a 
munka a város lakosságának általá
nos megelégedettségére és örömére.

A két hetes sztrájk alatt a kereset- 
nélküi maradt munkásokat a szakszer* 
vezet, illetőleg a szakszervezet tagjai 
között eszközölt gyűjtésekből segélyez
ték, több ízben kenyeret is osztottak 
ki közöttük.

Reméljük, hogy most mór az átépí
tés munkái zavartalanul folytatódnak 
tovább a mielőbbi teljes befejezésig.

Gyűlésen voltam, egy olyan gyűlé
sen, ahol csak szakmabeli emberek 
voltak. Tehát olyanok, akik együvé 
tartoznak, akiknek az érdekeik közö
sek, akiknek a bajaik egyenlők, akik
nek a panaszaik azonosak, akik egy- 
lorma sebből véreznek. Sírtak, panasz
kodtak, hogy nem birják tovább, hogy 
mind tönkremennek, hogy lassan mór 
csalódjuk eltartására sem jut nekik. 
Megállapították, hogy mindennek csak 
egy oka van, az összetartás hiánya. 
Az emberek jók és csak egyedül ők 
a hibásak. Ellenséget látnak egymás
ban és gyűlölik egymást akkor, ami
kor össze kellene tartaniok. Megható- 
dottan elhatározták, a közös munkát

és pár perccel később, mikor az első 
határozat aláírására került a sor, a 
nyitott ajtón egyenként úgy ki szállin
góztak az előbb még a közös munka 
eszméitől áthatoltak, hogy csak igen 
erélyes kitakadóssal lehetett a terem
be visszatuszkolni őket. Szóval sem 
a szenvedés, sem a kínlódás, sem a 
hiába való munka, sem a nélkülözés 
nem volt még elég arra, hogy a gyű
lölködést, az ellenségeskedést meg
törje még ugyan azon szakmabeliek 
közt sem. Talán várjunk még tovább! 
Ha majd egészen tönkremegyünk, ha 
mór a segítség késő lesz, akkor ta
lán jobban átérezzük a közös munka 
szükségét.

5 .  s z á m ú  rejtvény.
Megfejtési határidő: október 8.

A megfejtő neve és teljes cime:
VÍZSZIN TE S:

1. Jeruzsálem! széni ereklye. 7. Tarka-barka,
sokszínűség. 13. Férfinév. 14............Laké, a
mormonváros. 15. Iparos — névelővel. 17. 
EMN. 18. Vissza: angol számnév. 19. Szólító. 
20. Nyugatafrikai partvidék. 22. Neha-néha. 
24. Vissza: a jószívű leszi. 26. CRT. 27. Sza
bad terület. 28. A 10. függ. — németül. 29. 
Históriás ének (van vagy 400 éves). 32. Olasz 
lürdöhely. 33. Hiányosan: nemesfém. 34. 
. . •. udy (Himfy). 35. Kanada fővárosa. 36. 
Követséghez beosztott diplomata. 40. A leg
több fém felülete. 45. Papagálynév. 46. Autó
márka. 47. Dal Lehár .Drótostól* c. operett
jében. 52. Római pénz. 53. Állatbetegség. 54 
,E*-vel benne: magyar város. 55. Diplomás 
képzettség rövidítése. 56. Keleti idegen

nyelven (lévai mozi is). 58. Kiszorit. 61. A 
lábfej része. 62. Exotikus madár. 63. Az LTE 
egykori nagy riválisa, ma már diviziós fut
ballcsapat. 64. Vissza: katonai alakulat. 65. 
Aki mer. 66. Női név. 68. Felső része — el
lenkezője. 69. Időszerűtlen erről most már 
beszélni . . .

FÜ G G Ő LE G E S:
1. Török közigazgatási terület. 2. Sem több, 

sem kevesebb. 3. Te és ő. 4 Budapest festői 
látképének egyik gyöngyszeme. 5. Tankönyv- 
címekben fordult elő ez a szó. 6. Két szó, 
páros definíció a sik vidékre. 7. Gyümölcs. 
8. Becézett férfinév (i j). 9. 1930-ban erre 
gyűltek össze a világ nagyfejűi. 10. Részvény- 
társaság. 11. Pl. a fehér. 12. Virág. 16. Finom

A dijak a sorsolás után a Lévai Újság utalványa alapján vehetők ót. 
A rejtvény helyes megfejtői között a következő dijakat sorsoljuk ki:
1. dij: Xohn & Kovács divatáruházából egy selyem nyakkendő, vagy

2 pár női harisnya
2. dij: Bolemann Gyógyszertár ajándéka, 1 üveg kölni,
3. dij: LTE mérkőzésre ülőhely (bajnoki mérkőzésre).

omlós tészta. 19. A nóta szerint a fürj ennyit 
tojott. 21. ír ige félmull alakja. 23. Gyönyör, 
élv. 25. jassz szó -  névelővel. 28. A maró- 
folyadék. 30. Szláv névvégződés. 31. Árúnak 
\an. 36. A mór stilus hátrahagyott remeke
-  Oranadában. 37............zt, pohárköszöntő.
38. Ilyen angyal is van. 39. Spanyol hegység. 
41. A nátrlumoxidot nevezik Így is. 42. Ázsiai 
pénznem. 43. Ahol a folyó útjára indul. 44. 
Ókori görög filozófus. 48. Varrószerszámai. 
49. Természet -  idegen nyelven. 50. A kocsi, 
ha kátyúba kerül (lásd a lévai keramit-uton). 
51. Az első szám. 56. Eszes. 57. Vissza: nem 
fenn. 59 1FDY. 60. Testrész 65. Nagy Frigyes 
névjele 57 Fordítva =  10. függ

J —sz L—s.

A&ogqaM tótom...
csak a pénzügyminiszter adta k i a 
rendeletet, hogy az ügyfelekkel em
berségesen, udvariasan kell bánni. 
Pedig igazán nem árto tt volna, ha a 
többi m iniszter urak is csatlakoztak 
volna ehhez a rendelethez és utasi 
tották volna alantas közegeiket, hogy 
ne képzeljék magukat egyenként kü
lön-külön kis isteneknek és ne higy- 
fék azt, hogy a többi polgár kizáró
lag az ö kedvükért van, hanem éb
redjenek végre annak tudatára, hogy 
ok a polgárok kedvéért vannak a hi
vatalokban és fizetésüket azoknak a 
polgároknak keserves adó fillé re iből 
kapják. M ert sajnos, vannak a hiva
talokban olyan tisztviselő urak, akik 
szeretik mutogatni hatalmukat vagy 
akik mindenkiben csalót és sikkasz
tó/ látnak. Jólehet külsőleg nem lehet 
megkülönböztetni a becsületes embert 
a nem becsületestől, de ez nem lehet 
ok arra, hogy mindenkit gazembernek 
tartsanak és úgy is kezeljék. M i azt 
hisszük, hogy az állam nem azért f i 
zeti hivatalnokait, hogy azok a Jete 
két elriasszák, elidegenitsék a hiva
taloktól annyira, hogy valósággal elő
re borsódzon az ember háta, ha va
lamilyen elintézni való hivatalos ügye 
akad. M inden körülmények között az 
ilyen hivatalnok urak önmaguktól is 
megszívlelhetnék a pénzügyminiszter 
ur rendeletét, ha direht nem is szól 
nekik. A mai viszonyok közt, amikor 
az állampolgárok csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudják az adóikat meg
fizetni, elvárhatják és el is várják, 
hogy azok az emberek, akik az ö 
keservesen előteremtett, sokszor a 
szájuktól elvont garasaikból élnek, ve
lük előzékenyen és udvariasan bán
janak, Tisztelet a kivételnek, azoknak 
a hivatalnokoknak, akik nem a bü
rokrácia vessző paripájának hátáról 
hanem m int ember az emberrel érint
keznek a hivatalos felekkel. Ezek ö* 
állam igazi oszlopai és ezek még 
dupla fize tést is megérdemelnek — 
az akadékoskodók pedig a fe lé t sem.

Okulár.
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S é ta k o c s iz á s
Mikor én annak idején Lévára jöt

tem, mindenki azzal riasztgatolt, hogy 
ott rettenetes rossz utak vannak. Már 
majdnem bedőltem a híreszteléseknek, 
de a napokban egyik niotorcykli tu
lajdonos barátom meghívott egy kis 
sétautazásra Léva uceáin, hogy bebi
zonyítsa az utak kifogástalan voltát.

Nekiindultunk a nagy útnak és én 
rövidesen meggyőződtem, hogy az 
utak különösen azok, melyeket a 
közelmúltban építettek — kitűnő álla
potban vannak s visszautasítok min
den rágalmat. Utunk kitünően sikerült. 
Igaz, hogy pl. a Stefanik és a Bem 
ucca kereszteződésénél olyan mély 
csatorna van, amelyen átvergődni po
koli ügyességre van szükség. Mi sze
rencsésen keresztül estünk ezen is, 
egy kisebb mérvű agyrázkódástól el
tekintve. De mentünk tovább s el
szántan robogtunk neki a Mángorló 
ucca simának látszó utjának. Repül
tünk mint a szél — krrrr-sss recseg 
a fék hirtelen, fejem kedves parabo
lával társam hátához koppan. Hála 
vezetőm lélekjelenlétének, mely meg-

Léván
mentett attól, hogy beleessünk az ucca 
végén tátongó szakadékba, honnét 
hegymászófelszerelés hiányában ko
moly probléma lett volna kimászni. 
Hosszas fejtörés és idegen erők igény- 
bevétele után sikerült átvonszolni a 
motort ezen az akadályon is s mi 
rettenthetetlenül száguldottunk tovább.

Különösebb epizódban már nem volt 
részünk, esetleg a keramit hagyott 
maradandó benyomásokat bennünk és 
szép emlékkel fejeztük be körutazá
sunkat, mely nem volt olyan egyhan
gú, mint az u. n. kitűnő asztaltutakon 
ez lenni szokott. Itt nem unatkozik a 
vezető s minden ügyességére szükség 
van, ha épen kikerülni akar. Mi csak 
lesántultunk és generáireparaturára 
kell vinni a motort, más bajunk iga
zán nem történt.

De a legfontosabb beigazolódott; 
hogy a lévai utak nincsenek borzasz
tó állapotban.

De az, hogy még vannak akik emiatt 
panaszkodnak —ez a borzasztó! Ugy e?

- y L -
*

Ne rázd a rongyot...
Minden áldás felülről jön, de nem min

den áldás, ami az ember fejére esik. 
Léván gyakran hull az ember fejére 
a ki nem tisztított esőcsatornákból a 
felgyülemlett esőviz és újabban azt 
is panasz tárgyává teszik olvasóink, 
hogy az emeletes házakból a járóke
lők fejére rázzák a portörlő rongyok 
piszkát. Minthogy a lévai utcákon 
úgy sem nagy a tisztaság, elég nagy 
a por, semmi szükség nincs rá, hogy 
még sűrűbbé tegyük.

Reméljük, hogy az emeleti lakások 
tulajdonosai belátják ezen panasz jo-
^illllllllilllllilllillllillllllllilM

gosságát és utasítani fogják háztartási 
alkalmazottjaikat, hogy a portörlő ron
gyokat ne az uccára rázzák ki, ha
nem az udvaron. Előlegezzük a kö
szönetét !

A háztulajdonosoktól általában azt 
kérjük, hogy az esőcsatornákat még 
az ősz beállta előtt tisztítsák ki és ne 
engedjék a házuk előtt lévő járdát 
előzetes locsolás nélkül seperni. Nincs 
semmi élvezet porfelhők között járni 
az uccán. Legyünk tekintettel egymás 
egészségére.

Milyen feltételek mellett 
írhatók le az illetékhátralékok?

A pénzügyminisztérium rendeletet 
adott ki, melyben felhatalmazza az el
sőfokú pénzügyi hatóságokat, hogy 
olyan behajthatatlan vagy elévült ille- 
tékhátrálékoknt, amelyek a különféle 
bíróságok és végrehajtási költségek 
hozzászámitásávul sem haladják túl a 
2000 koronát írják le. Ugyancsak el
rendeli a pénzügyminiszter olyan ille 
léktartozásnak a leírását, amely nem 
haladja túl az 500 koronát, amennyi
ben hivatalos személyek hibája foly
tán behajthatatlanná váll vagy pedig 
elévült.

A pénzügyminiszter felhatalmazza 
az elsőfokú pénzügyi hatóságokat arra 
is, hogy leírhatnak olyan illetékhátra
lékokat is, amelyek ugyan nem be
hajthatatlanok, de viszont behajtásuk 
rendkívül magas költségekkel járna, 
vagy pedig nagy munkával volna egy
bekötve. Ez esetben az illetékhátrálék 
nem haladhatja túl az 1000 koronát.

A pénzügyminiszter rendeletében föl
hatalmazza az elsőfokú pénzügyi ha
tóságokat, hogy az illetékfizetésre ha
lasztást adhatnak. Az illeték esedé
kességének napjától számítva ez a 
halasztás maximum másfél év lehet.

Az illeték egynegyedrészét azonban 
rögtön le kell fizetni. A halasztást 
csak akkor lehet megadni, ha az egész 
illetéki összegre megfelelő garanciát 
adnak. Kivétel képeznek olyan esetek, 
ha az illetéki egy negyedrészének ki
fizetése vagy pedig kauciónak a le
tétele az adófizetés exisztenciáját ko
molyan veszélyezteti.

A felemelt illetéket — beleértve a 
rendbírságot is — a törvényes kere
tek között mérsékelni vagy el lehet 
engedni, ha szándékos illctékmcgrö-

vldités esete nem forog lenn és ha a 
törvényes megindokolt illetékfőlemelés 
az 5000 koronát nem haladja túl. Öt
ezer koronán túli, de 10.000 korona 
alatti összegeknél az elsőfokú hatósá
gok mérsékelhetik vagy elengedhetik 
a felemelt illetéket, ha szándékos illc- 
tékmegrövidités esete nem forog fenn 
és ha az illetékemelés azért történt, 
mert az illet; két a törvényes határ
időn belül nem fizették ki. Ez a fize
tési késedelem azonban maximum 50 
napot tehe! ki és n félnek igazolnia 
kell, hogy az illetéked hivntalo figyel
meztetés ellenére fizette ki.

Mérsékelni vagy c lengedni lehet a 
késedelmi kamatot olyan esetben, ha 
20.000 koronát meg nem haladó ille
tékről van szó. Máslel évi kamatelen
gedést eszközölhetnek különleges ese
tekben, ha a késedelmi kamatok tel
jes összegében való megfizetése rend
kívül nagy nehézségekkel jár, ennek 
azonban előfeltételét képezi, hogy az 
illetéket záros határidőn belül fizessék 
meg. A teljes kamatelengedést csak 
kivételes esetekben engedélyezhetik.

Azok a rendes, vagy fölemelt ille
tékek, amelyeket nyilvánvalóan jogta
lanul vetettek és jogerőssé csak az
által váltak, mert a kivetés ellen jog
orvoslatot nem nyújtottak be, teljes 
egészükben, vagy részben felírhatok, 
sőt esetleg kamatmentesen visszafi- 
zethetők is, ha a fél panaszt, vagy ke
gyelmi kérvényt nyújt be. Ez esetben 
a késedelmi határidő nem haladhatja 
túl a 3 hónapot és a jogtalanul kive
tett összeg a rendbírság és mellék
illeték leszámításával nem haladja túl 
a 2000 koronát.

*

—  Uj orvosi rendelő. Dr Czintc 
Károly kórházi alorvos, aki rövidesen 
kiválik a kórház kötelékéből, rendelő
jét október 15-én nyílja meg Stetánik 
u. 14. alatt (Evang. templom mellett). 
Rendel a Liecebny Fond-ra és a Ma- 
gánalkalmazottak Gyógyalapjára is.

— Gazdák vigyázat takarmány- 
liszt vételénél. A Mezőgazdasági 
Tanács vegyvizsgáló intézete Prága 
tigyelmezteti a gazdákat, hogy kapott 
egy „Gazda* jegyű takarmányliszt min
tát, mely Kassán készült és ára kg- 
ként kicsinyben Ke 5.—, nagyban Ke 
2.80. Ez az ár nincs arányban annak 
tényleges értékével, mert ezen takar
mányliszt nem más, mint fölöslegesen 
megszagositott mészkő, illetve szén
savas mész, amelynek ára ugyanilyen 
összetételben kb. —.60 Kc-ba kerül 
kg-ként.

— Éneket, hegedűt, általános ze
neelméletet tanít, a tanítói externista 
vizsgára a zenei tantárgyakból szak
szerűen előkészít és felvilágosítással 
szolgál: Barta Mór, Stefanik u. 27.

— Szüreti mulatságát az Iparos 
Kör okt. 12-én rendezi meg. Három 
pompás egyfelvonásos vígjáték 
után tánc a Juvenfus sportklub 
nagytermében, Honvéd u. 28.
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— D oktorráavalós. A pozsonyi 
Komcnsky-egyetem aulojában szopt. 
27-én délután avatták a jogi tudomá
nyok doktorává Brestyensky Lajost, 
Brestyensky Alajos villányi földbirto
kos fiát. — Ugyanaz nap délben avat
ták az összes jog és államtudomá
nyok doktorává földinket: Hefmann 
Miklóst, Heimann Mór köztiszteletben 
álló vendéglős fiát.

— Akossy Lajos, lapunk munka
társa — számos lévai regrutával együtt 
Vysoké Mytóba vonult be katonai 
szolgálatra. Akossy Bécsben végezte 
a kereskedelmi főiskolát és eredetileg 
lapunk bécsi munkatársa volt. A nya
rat Léván töltötte és színes, eredeti 
humorral megirt karcolatéival tette is
mertté nevét ( yL ) lapunk hasábjain.

— Léva és Lévavidéki esküdtek 
a kom áromi törvényszék őszi c ik 
lusán. A komáromi törvényszék okt. 
14-én kezdődő esküdtszéki tárgyalá
saira rendes esküdteknek Léváról és 
környékéről a következőket sorsolta 
ki: Juszt István Kálna, Maczucha Já
nos Kálna, Uhrincsák János Bát, id. 
Szarka Pál Bát, Mészárosné Tunák 
Júlia Kiskér, Köteles Gyula Kiskér, 
Kupcsa József Klacsany, Salavári Jó
nás Nagykoszmály, Barbara József Lé
va, Deutsch Rudolf Léva, Kucsera Já
nos Léva, Mátéfy Gáspár Léva, dr 
Pető Imre Léva, Horváth Imre Pran- 
dorf, Gracza János Bakabánya, Martin 
János Rybník, Fábián Gyula Obars, 
Izsák János Óbars, Konecsni Jenő Uj- 
bars, Schulcz Miksa Alsózsember.

— Gázol az öntözőkocsi. Csü
törtökön este a Ladányi uccában a 
városi öntözőkocsi elütötte Bozsenyik 
István 7 éves fiút, kit súlyos fejsebé
vel eszméletlen állapotban a kórház
ba szállítottak. A vizsgálat megállapí
totta, hogy az öntözőkocsi vezetőjét 
nem terheli felelősség, mert a szeren
csétlenséget maga a gyermek idézte 
elő, mikor a szembejövő kocsi mögül 
váratlanul az autó elé ugrott.

— Hangverseny szt. Venczel ün
nepének tiszteletére. A lévai járási 
közművelődési bizottság szlovák tago
zatának meghívására az aranyosmaró- 
ti tanfelügyelői járás tanítói énekkara 
pénteken este hangversenyt adott, 
amelynek műsorán szlovák dalok sze
repeltek. Ozábol, a vegyeskar dirigen
se nagy szervező erőről tett tanúsá
got, precíz munkát végzett. A solo- 
énekesek közül Sutka Alajos tenorja 
érdemel külön említést. A közönség 
gyakori tapsokkal lejezte ki elismeré
sét a szimpatikus és jól betanult ének
karnak.

— Kényszer leszállást végzett 
Lászlómüvén egy repülőgép. A
Spartán nevű Bat’a repülőgép, amely 
útban volt Zlin felé, szerdán hat óra 
tájban Lászlómüvénél a szántóföldekre 
szállt le. A gépen a pilótán és a rá- 
diótávirdászon kívül három utas is 
volt, akik Kassán ültek fel. Léva kö
zelében a repülőgép vezetője azt a 
jelentést kapta, hogy ne folytassa út
ját, mert az időjárási viszonyok na
gyon rosszak. Mire a vezető a nyitrai 
repülőtérrel lépett összeköttetésbe, 
ahonnét a leszállásra alkalmatlan időt 
jeleztek. így a vezető gépével László
müvén a szántóföldekre ereszkedett 
le és útját csak másnap reggel foly
tatta.
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— Retten, akik nem férnek meg 
egymással, ez magában véve gya
kori eset. Az ember nem tudná meg
mondani, melyik a hibás, mert kiilön- 
külön mindegyik Összeférhető és jól 
használható. De mihelyt összekerül
nek, veszekedés támad. Hasonlóan 
van egymással a tarka vászonnemö 
és a tehérnemü. Gyakran azt állítják, 
a mosószerek az okai, ha szinálló 
holmik a mosásban mégis eresztenek. 
De ez nem áll mindig. Mert még in- 
danthrén holminál is meg van annak 
a lehetősége, főképpen, ha erős mo
sószereket alkalmazunk, hogy ereszt, 
ha fehér ruhával mossák együtt. Ne 
mossa tehát sohasem együtt a fehér 
holmit a tarkával még abban az eset
ben sem, ha kifejezetten szinállóként 
vette. így biztos lehet benne — fölté
ve, hogy igazán jó mosószereket hasz
nál, mint aminő a Schicht-Szarvas- 
Szappan — hogy tényleg szinálló tar
ka holmi sohasem fog ereszteni. Áz
tassa be mosás előtt a ruhát, de kü
lönösen a fehéret Asszonydicséret- 
oldatba. (—)

— Nagysikerű szüreti mulatsá
got rendezett a Kér. Munkás Egy
let. 28-án este a Kér. Munkás Egylet 
Barsi uecai helyiségében előadással 
egybekötött szüreti mulatságot rende
zett. K. Pap József és János 3 telvo- 
násos „Bandi Gulyás" c. müvét adták 
elő, Mészáros Árpád kitűnő rendezé
sében. A pompásan sikerüli előadás 
szereplői: Mészáros Árpád, Bella Ma
riska, Balázs Márton, Duhacsek An
tal, Bella Gitus, Havran István, Tóth 
Gyula, Mészáros Joli, Gubó Bözsi, 
Hercz Ily, Kaszás Károly, Nozdrovicz- 
ky József, Hercz Kálmán, Bungyi Gi
tus, Pomothy Ernő, Bella Mariska, II. 
Guba László, Csókás Gyula, Dohány 
Ernő, Gyürki Zoltán, Sabler Manci, 
Máthé József, Duhacsek Feri, Miklós* 
sy József, Juhász József, Pénzes Juci, 
Sinko Ily, Dohány Ilonka, Balog Icus, 
Drevanya Irén, Molnár Mici, Bungyi 
Bözsi, Balog Gyuszi, Dohány Sándor, 
Franyó József, Kosa István, Vanek 
László, akik mind tudásuk legjavával 
járultak a sikerhez. Külön elismerést 
érdemel Balázs Márta, aki a darab 
nagyszerű táncszámait betanította. Az 
előadás után a legvidámabb hangu
latban a kora reggeli órákig mulattak 
a vendégek.

— Sok fájdalm at visel el fe le s 
legesen , aki meg nem próbálja, mi
lyen enyhülést nyújt az Álpa sósbor- 
szesz. Ha reumától szenvedünk, dör
zsöljük be az érzékeny helyet Alpával 
s nagy enyhülést tapasztalunk. Ha a 
fejünk táj dörzsöljük be a homlokot 
és halántékot higitatlan Alpával vagy 
pedig tétessünk fejünkre higitott Alpa- 
borogatást. Rosszullétnél igen kedve
zően hat a lélekzésre az Alpa sósbor- 
szesz. Tanácskozzunk az orvossal. (—)

— Nagyok a könyvek tan ításá
nak előnyei, leleplezik ugyan az em
beri tudatlanság meztelenségét, de ezt 
titokban teszik és úgy, hogy nem szé- 
gyenitenek meg. Nyugodt és türelmes 
nevelők a könyvek, kiknek nincs szüksé
gük sem botra, sem korbácsra és sem 
ruhát, sem díjazást nem kérnek tőlünk. 
Aki hozzájuk fordul, mindig ébren ta
lálja őket, nem titkolnak el semmit, 
ha kérdezzük őket, nem haragszanak 
meg, ha félrevetjük és nem nevetnek 
ki, ha bolondot gondolunk. (Dr Bury 
Richard.) — Iratkozzon be a városi 
magyar közkönyvtárba, ahol a legjobb 
könyvek állnak rendelkezésére.

— A K öztársaság ad óssága. A 
lapok közlései szerint az államadós
ság 1934 dec. 31-ig 39.038 millióra 
emelkedett. A napi kamat-leher a 
„Rundschau" c. lap számítása szerint 
5*5 millió korona.

Két szobás lakás em eleten 
azonnal kiadó. Cím a kiadóban.
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Az LTE revanchot vett a Ligetin 
a 6 év előtti 7:0 os vereségért
LTE—Ligeti (Bratislava) 7 :0  (3:0)

A v isszajáró  múlt
Mérkőzés elölt a nézőtéren bizo

nyos ioku izgalom uralkodik. Itt-ott 
szurkolók emlékeznek a régi szép 
időkre, a nagy nyugati kerületre, „a 
nagy Ligetire* és a régi jó LTE-re. 
Emlékeznek az első Ligeti mérkőzés
re, amit az LTE 7:0 arányban elvesz
tett és az utolsó nyugati bajnokságra, 
ahol az LTE a Ligeti mögött a máso
dik helyen végzett, maga mögé szo
rítva az ÉSE-t, KFC-t, Ves-t stb. Mi
kor még 1000-1200 nézője volt egy 
bajnoki mérkőzésnek. Hej, elmúllak a 
régi szép idők, régi jó napok, mikor 
egy őszi esős mérkőzésen a Ligeti 
kezdés után 5 perc alatt, Kocsis III 
révén (most Újpest) 2:0-ra vezetett, 
amit Plesko és Cellár góljaival és az 
LTE „közép" segítségével az LTE 3:2* 
re meg nyert. Ma ez minden a múlté, 
az LTE az elmúlt két évben visszafej
lődött, lezüllött és csupán ebben a 
szezonban kezd ismét naggyá lenni, 
mig a Ligeti teljesen le van törve és 
helyzete a divízióban reménytelen.

A m érkőzés
Ideális időben vonultak ki a csapa

tok. A Ligetiből Háber, Hédi, Meid- 
linger és Minarik hiányzik, inig Mar
tinovics, Ujváry és Vizy, akik okt. 1-én 
bevonulnak, utoljára játszanak az LTE 
színeiben.

Sorsolásnál az LTE-nek kedvez a 
szerencse és a Ligeti játszik a szem
be tűző nap ellen. Az első pillana
tokban az LTE védelem bizonytalan
kodik és a Ligeti majd nem gólt ér 
el. Rövidesen feljön az LTE és kiüt
közik a Ligeti gyengesége.

Már a negyedik percben szép, for
más LTE roham után Nemcsok lövése 
hálót ér, 1:0. Közép kezdés után is
mét az LTE támad és kitűnő közép
fedezete révén irányítja a játékot. 
Most olyat látunk az LTE pályán, amit 
eddig soha. Az LTE stílusosan játszik, 
összjátéka van a csapatnak és lapos 
passzokkal operál. A 15-ik percben 
Nemcsok lövése a kapuban ül, 2:0, 
majd rövidesen Vizy 3-ra emeli a gó
lok számát. Mig a Ligeti csatárok nem 
bírnak veszélyesek lenni a lévai ka
pura, addig az LTE-től szebbnél szebb 
akciókat látunk. A közönség bizakod
va nézi csapata szép játékát.

Szünet után a játék képe nem vál
tozik és a második percben Németh 
góloz. A 8-ik percben Lóczy berúgja 
az ötödik gólt, majd a 12-ik és 18-ik 
percekben Nemcsok és Lóczy újabb 
gólokat érnek el. Azután az LTE meg- 
torpan, a középfedezet nem bírja vé
gig a második félidőt és jön a diví
zió. Szorongat a Ligeti, az öreg Mül- 
ler Gajmó rohamot roham után vezet, 
azonban a Ligetit még a szerencse 
sem segíti. Húsz percnyi kegyetlen 
nyomás után az LTE felszabadul, sőt 
gólhelyzete is van, de az eredmény 
marad 7:0 (3:0).

A m érkőzés kritikája:
Az LTE megérdemelte a nagyarányú 

győzelmet és az első félidőben még 
tőle nem látott szép játékkal lepte 
meg a közönséget. A csapat megta
nult futballozni és bár tudásából csak 
egy félidőre telt, mégis az LTE törté
netében uj korszak van feltűnőben, a 
stílus korszaka!

Egyénileg kitűnő volt a középfede
zet, ki mig tüdővel bírta, a mezőny 
legjobbja volt, utána Horváth és Né
meth, aki ma a sárgazöld támadó sor
nak a legértékesebb tagja. A büntetés 
használt neki. Megfelelt azonban az 
egész csapat.

A Ligeti csak árnyéka önmagának 
és nem mentség a 4 tartalék sem. Jó 
volt Berecky, Unger II. és Müller, 
mig a csapat zöme csődöt mondott, 
Biró Rónai nagyjából megfelelt.

*
Az §K  Levice Komáromban az 

ottani §K ellen játszotta le kötelező 
bajnoki mérkőzését és 5:5 arányban 
eldöntetlenül mérkőzött.

§. K. Levice vasárnap az §. K. 
Komjatice ellen játszik bajnoki mér
kőzést Léván az LTE sporttelepén.

Az LTE vasárnap Zselizen játszik 
bajnoki mérkőzést.

Dr Knapp Pál, az LTE tőtitká
ra távozik Léváról és hosszabb időre 
párkányi lakos lesz, ahol ügyvédjelölti 
gyakorlatát fogja folytatni. Nemcsak 
az LTE, hanem az egész lévai sport 
veszteségét jelenti Dr Knapp távozása, 
mert hozzáértése és agilitása számos 
lévai sporteseményt valósított meg. A 
főtitkári teendőket Dr Weisz Lás/ló 
vette át.

A Juventus jubileumi 
asztaltennisz-bajnokság&i

most vasárnap fejeződtek be a férfi
senior egyesben:

1. Kolloros Antal jubileumi bajnok 
(Juventus), II. Kádár János (J), III. 
Bartl Karéi (J), IV. Rozner (M), V. Fegl.

Az első három helyezett ezüst ér
met kapott.

A sakkversenyek tovább folynak 
és vasárnap kerülnek befejezésre. Azok 
a versenyzők, akik vasárnap d. u. 3 
órakor nem jelennek meg a verseny
helységben és nem játszák le hátra
levő játszmáikat, 2 pontot veszítenek 
a jelenlevők javára.
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