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Nagy érdeklődés a kirakatverseny iránt
Legutóbb bejelentettük, hogy a Lé

vai Újság még karácsony előtt Léván 
ktrakatversenyt rendez. Ez a hir meg
mozgatta nemcsak az érdekelt keres
kedői köröket, iparosokat, kirakatren
dezőket, hanem a nagyközönséget is.
A gondolat gyorsan népszerű, köz
ismert lett. Vasárnap délelőtt megbe
szélésre kértünk egyes cégeket, né
hány szakembert és a velük történt 
közös tanácskozás alapján most már 
pontos részteteket közölhetünk.

A verseny feltételei a következők:
1. A versenyen résztvehet minden 

lévai kirakat, bármely uccában is le
gyen.

2. A verseny résztvevői kirakatában 
a Lévai Újság ezen célra kiadott iga
zolása feltűnően, a kirakat jobb olda
lában helyezendő el.

3. A verseny tartama három nap és 
pedig 1935 december 14., 15. és 16. 
Kezdete 14-én reggel 9 óra, befeje
ződik 16-án este 7 órakor. Ezen idő 
alatt a versenyben résztvevő kiraka
tokon változtatást eszközölni tilos.

4. A versenyben résztvevő kirakatok 
három csoportba osztatnak be.

I. É le lm iszer-, fűszer- és csemege- 
kereskedések stb.

U. Ruházati cikkek. (Konfekció, 
textil, férfi és női divat, rövidáru, cipő 
stb. kereskedések.)

III. Háztartási-, berendezési-, dísz
műáru- és egyéb kereskedések. (Üveg-, 
porcellán*, ékszerész-, vas-, rádió* és 
virágkereskedés.)

5. A versenyen résztvenni kívánók 
legkésőbb december 10-én déli 12 
óráig kötelesek benevezni, ezen idő 
után érkező benevezések nem lesznek 
figyelembe véve. Benevezési dij 10 Ke.

6. A versenyen résztvevő egyes cso
portok külön-külön lesznek elbírálva 
s minden egyes csoportban 5 dij lesz 
kiosztva. A dijak: pénz, értéktárgy, pla
kett és oklevél.

7. A versenyben résztvevő kirakato
kat a verseny tartama alatt pártatlan 
szakértőkből álló bizottság vizsgálja 
meg és Ítéli oda a dijakat a közön
ség szavazatának figyelembe vételével.

8. A Lévai Újság mai és december
4., 11-én megjelenő számaiban szava
zó szelvény van a közönség részére, 
amelyen mindenki leadhatja szavaza
tát, hogy a fent megjelölt csoportok
ban melyik kereskedőnek a kirakata 
volt az, amely legjobban megnyerte 
tetszését. A szavazó közönség közül 
azok, akik leghelyesebben találják el 
a zsűri Ítéletét, jutalomban részesül
nek. A legtöbb pontszámot elért sza
vazók között három dij lesz kiosztva.

9. A közönség szavazatai legkésőbb 
december 18-án déli 12 óráig adan
dók át a szerkesztőségben, vagy do- 
bandók be a Feldmann trafikban el
helyezett ládlkéba.

10. A versenybizottság Ítélete és a 
dijak kiosztása ünnepélyesen lesz ki
hirdetve, illetőleg kiosztva egy ké
sőbb megállapítandó alkalommal.

Hogy kereskedőink minél nagyobb 
gondot fordítsanak kirakataikra az nem
csak kereskedelmi, de esztétikai és 
idegenforgalmi szempontból is nagy
jelentőségű. Épen azért kétszeresen 
felhívjuk a közönség figyelmét, hogy

minél nagyobb számban adják le sza
vazataikat, ezáltal is serkentsék keres
kedőinket, hogy több figyelmet szen
teljenek kirakataiknak. —  Közelebbi 
felvilágosítással lapunk szerkesztősége 
szívesen szolgál.

A „Vöröskereszt" hangversenye
Szombaton este a Denk-szálló nagy

termében telt ház előtt tartotta meg a 
Csl. Vöröskereszt helybeli szerve
zete jótékonycélu hangversenyét.

Dr Sorner Károly képezdei igazgató 
szlovák nyelvű beszéde után Schubert 
Tódor mondott el magyar nyelven 
nagyszabású és hatásos beszédet a 
vöröskereszt eredetéről és céljáról.

A szónokok után a programszá
mok következtek. A magas nívójú est 
programján a következők működtek 
nagy sikerrel közre: a lévai dalárda 
férfi kara Heckmann karnagy vezeté
sével, a helybeli állami tanítóképző 
kibővített orchestere B. Kaiser tanár
iul űz élén, a képző női éneKKaia, mig 
az egyéni számokban Adlcr Emllné, 
Kaiserné, Randlik Aranka és Fcrdinand 
Flóra úrhölgyek, továbbá Dóka, ref. 
ig. tanító és Kaiser tanár tehetséges 
fia, aki a pozsonyi zeneakadémia nö
vendéke, vívták ki a közönség tet
szését.

A nagyszámú közönség tapsviharral 
jutalmazta a nagyszerű müsorszámo- 
kat, azonban az estnek egy sajátsá
gos lévai hibája volt, fárasztóan hosz- 
szú ideig tartott.

Egyébként mindenki megelégedet
ten távozott az estről, amely a váro
sunkban élő nemzetiségek kulturális 
és gazdasági együttműködésének szük
ségességére és hasznosságára muta
tott rá.

*
A csl. vöröskereszt egyesület ápo

lónői által rendezett kiállítást szom
baton az összes helybeli iskolák meg
látogatták. Vasárnap délelőtt 11 óra
kor nagyszámú érdeklődő közönség 
előtt nyitotta meg szlovák nyelven 
Dr Cársky járási főorvos, magyar 
nyelven Dr Weisz Gyula gyermekor
vos. Nagyjelentőségű közegészségügyi

kiállításon különböző anyagokkal és 
tárgyakkal résztvettek: Pick Endre 
drogériája, Salvator gyógyszertár, Fi- 
scherVilmos, Prachár István, Schwitzer 
Gyula, Steiner Ernő, Sommermann 
Jenő, Nyitrai és Társa és az országos 
kórház. A kiállítás befejezése előtt 
sorsolásra került 60 drb kézimunka, 
amelyet az önkéntes ápolónők készí
tettek. Az ügyesen megrendezett, ta
nulságos kiállítás nem csak erkölcsi, 
de szép anyagi sikerrel is járt, amely 
a szegénysorsú szülők csecsemőinek 
tejakciója javára lesz fordítva.

A sí-sport
Nálunk a legtöbb ember még ma 

is fölöslegesnek és fényűzésnek tartja 
a sí-sportot. Az az általános meggyő
ződés, hogy az csak bizonyos társa
dalmi rétegeknek a sportja. De nem 
igy áll a helyzet más államokban, kü
lönösen Svéd- és Norvég országban, 
Svájcban és Ausztriában, ahol a nép 
legszélesebb rétegei között el van 
már terjedve és valósággal nélkülöz
hetetlen sporttá vált.

Nálunk a síelés alatt még ma is 
túlzott sporteleganciát értenek. Ez nem 
is annyira a sí-sportra, mint inkább az 
öltözékre, a felszerelésre és a huza
mosabb tátrai vagy más téli sporthe
lyeken való tartózkodásra vonatkozik. 
Pedig a síelés ma már nem luxus, 
hanem sport, amely minket a termé
szetbe vezet a város megfertőzött le
vegőjéből, ki a szabadba, izmainkat 
edzi, tágítja a tüdőt és üdíti lelkün
ket. Bizonyára megváltozna a rossz- 
hiszeműeknek a véleménye, ha maguk 
is kimennének télen a hegyekbe és 
gyönyörködnének a természet szép
ségeibe.

Drága sportnak mondják. Pedig ez 
sem igaz, nem föltétlenül szükséges, 
hogy eredeti .svéd" öltözékeket és 
felszerelést használjunk, mert a leg
nagyobb igényeknek Is megfelelő, 
komplett sífelszerelést ma már cca 
130— 150 Kc-ért lehet kapni. Erős 
cipő, sportnadrág és swetter bizonyo
san mindenkinek van és a sítalpak 
szakszerű kezeléssel 5— 6 évig el
tartanak.

Minden ellenérv megdől, ha a sí
elés előnyeit, sportszerűségét szem
be állítjuk. Ma a városban elgyötört 
dolgos embereknek szükségük van 
arra, hogy nem csak nyáron, de télen 
át is a szabad természetet minél több
ször, minél gyakrabban keressék föl.

Ky.

A P O L L O  M O Z I  ( D e n k )

Ma, szel dán este az idény legjobb 
vigjátéka, J. Müller .Kanadai friss 
szellő" cimü világhírű színpadi da
rabja nyomán: JONNY RENDET CSI
NÁL. Főszerepekben: Dórit Kreysler, 
Paul Hörbiger, Oskar Sima, J. Brau- 
sewetter. Gyönyörű előjáték. —  Csü
törtökön, pénteken, szombaton és va
sárnap este: monumentális zenés film, 
mely J. Strauss életéből vett egyes 
megtörtént momentumokat dolgoz fel: 
.B ÉC SI VALCER". Fényűző kiállítás, 
dallamos zene, gyönyörű jelenetek 1 
Főszerepekben: Elise Illerd, Paul Hör
biger, Adélé Sandrock, Theo Lingen, 
Ernst Dumke. FOX hangos híradó. —  
Vasárnap délután népelőadás: KÉT
SZER ESKÜVŐ  (.Angol házasság-). 
A legnagyobb és legkedveltebb sztá
rokkal a főszerepekben: Renate Müller, 
Adolf Wohlbrück, Adélé Sandrock.

O R I E N T  M O Z I  ( S t r á n s k y )

Ma és holnap este hazai gyártmá
nyú, csehül beszélő és éneklő nagy
film premiere. A SZENT D O M BON  
(Na svatom kopecku). Főszereplők: 
Vojta, Jurny, Jiíina, Steimár stb. —  
Nov. 29., 30-án és dec. 1-én: A RE- 
PÜLÖ ARANY (.ARAN YKALÓ ZO K-) 
Mi okozta a francia nemzeti bank 
aranyküldeményét szállító repülőgép
nek Budapest és Győr között történt 
titokzatos eltüntetéséi? Erre a kérdés
re semmiféle detektív sem tud fele
letet adni, de minden résztelében iz
galmas feleletet ad az .Orlent" moz
gó 29., 30. és 1-én bemutatásra ke
rülő .Repülő arany" cimü m a g y a r  
hangosfilm, melyet Székely István ren
dezett s amelyben Kabos Gyula, Gyér- 
gyai István, Gellért Lajos s végül a 
rendőrtanácsos szerepében a filmját
szás terén is kitűnő Oóth Sándor ját
szók a főszerepeket. A női főszere
pekben Vass Éva és Valery Blanka 
nyújtanak elsőrendű alakításokat. —  
Dec. 1-én, vasárnap délután nép- 
helyárak mellett: .A  TÖR7.SFÓNÖK". 
Főszerepekben Luise Ullrich és Ri* 
chard Romanovszky. —  Dec. 2-án, 
hétfőn este csak 1 napig! Csehül be
szélő vigjáték bemutatója: KATONA
ÉLET, G Y Ö N G Y  ÉLET. Főszerepek
ben: L  Broman, Jarmila Beranková,



Lóval Újság
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A lévai városi villanytelep hálóza
tának és berendezésének átszerelése 
megtörtént, október 25-én befejeződött. 
Most már csak a nagyszabású munka 
revíziója maradt hátra és az üzem ve
zetősége megkezdte a többi aktuális 
kérdés tárgyalását. Felkerestük a V.
V. T. igazgatóját, Boroniissza Tivadart, 
aki kérdéseinkre a következő felvilá
gosítást adta:

Mi a V. V. T. legközelebbi
programmja ?

Több kérdés van napirenden. így a 
személyzeti ügyek rendezése és vég
leges megoldása, az adminisztráció 
átszervezése és nem utolsó helyen n 
rendszeres propaganda, hogy a fo

gyasztás mértékét minél nagyobbra 
emelje. Természetesen a megoldandó 
kérdések középpontjában a tarifa áll, 
amelyre vonatkozólag számos javaslat 
merült fel.

Milyen lesz az uj tarifa?
Hogy mely rendszer szerint vezetjük 

be az uj áramtarifát, arról az üzemet 
ellenőrző bizottság javaslata alapján 
a képviselőtestület hivatott dönteni. 
Az egyik terv szerint a fogyasztó la- 
káshelyiségcinek száma szerint bizo
nyos alapár lenne fizetendő és az 
árammérő által mutatott mennyiség 
egységáron lenne elszámolva. A másik 
terv szerint a világításon kívül fo
gyasztott egyéb u. n. háztartási áramra

olcsó egységár lenne bevezetendő. A 
harmadik terv szerint kétféle tarifa 
volna és pedig reggel 6 órától este 
22 óráig drágább és 22 órától 6 óráig 
lényegesen olcsóbb. Az egyes szisz
témák előnyeit és hátrányait alaposan 
mérlegelni kell és úgy kombinálni, 
hogy az a lévai viszonyoknak megfe
lelő legyen.

Mikor történik meg
az árleszállítás?

A világítási áram 3 50 Ke egység
ára megmarad. —  Előnyt biztosítunk 
azonban a többet fogyasztóknak. Ez a 
kedvezmény már ismeretes. Az olcsó 
háztartási áram bevezetése, amint már 
említettem küszöbön áll. A kereske
delmi, főként reklámcélokra szolgáló 
áramdijának speciális tarifáját csak 
akkor vezethetjük be, ha a Stredóval 
fenálló vitánk rendezést nyer. —  Ettől

függ az is, hogy az éjjeli áramfo
gyasztás részére szintén lényegesen 
olcsóbb árakat adjunk. —  A V. V. T.
480.000 kw. áramot vesz át a Stredó- 
tól, amelynek eddig 50— 60 százalékát 
lehetett felhasználni, azonban a háló
zat átépítésével a veszteséget sikerül 
20— 25 százalékra leszorítani.

Mikor lép életbe 
az uj tarifa?

Az uj tarifa megalkotása igen sok 
időt igénylő munka és ezért annak 
bevezetése csak 1936 év folyamán 
történhetik meg. Léván sajnos az áram 
leszállítását nem lehet forszírozni, 
mert hiszen a V. V. T. díjmentesen 
látja el a közvilágítást, amely évente 
igen nagy összeget tesz ki. A tarifa 
bevezetésével egyidejűleg, sőt még 
azt megelőzően nagy propaganda ak
ciót indítunk a fogyasztás emelése 
érdekében és ennek eredménye is be
folyásolni fogja az árakat. Minél na
gyobb a fogyasztás, annál nagyobb 
engedményeket tehetünk a fogyasz
tóknak.

V á lasz
a közönség panaszaira

A V. V. T. nemcsak üzleti vállal
kozás, hanem közigazgatási felügyelet 
alatt működő üzem és tekintettel kell 
lenni azon rendelkezésekre is, amelye
ket a közigazgatási előírások szerint 
be kell tartani. Ezek a §§-ok gyakran 
ellentétben állanak a praktikus üzleti 
tervekkel és azok érvényesülését aka
dályozzák. A kisebb panaszokat úgy 
reméljük kiküszöbölni, hogy a régi 
pénzbeszedő közeg nyugalomba vo- 

(Folytatása a 3. oldalon)

Akogtfon én tótom.

VÍZSZINTES:
1. Magyar költő és müve. 13. Férfinév id 

nyelven- 14. . . .  ney (i= y ). 15. Végtag id. 
nyelven. 16. Hegység. 17. í-vel Shakespeare- 
hős (fon.) 18. Azonos magánhangzók. 21. . . . 
, . . jmo, város. 22. Növényi betegség, élősdi 
gomba okozza. 27. Aaaa 28. Holnap — id. 
nyelven (j= i) . 30. A fekete cár. 31. Francia 
pap. 32. Sok embernek van. 33. Két betű 
pótlásával francia férfinév. 34. öreg — id. 
nyelven. 35. Fáraó volt. 37. Dal. 38. öregapa. 
38b. Hal. 39. Ezt keresi a detektív. 41. Cso
konai dalai híresek. 42. Nóta is van erről a 
ruhadarabról. 43. Azonos betQk. 45. Franciá
ul .menj*. 48. . . . tői az Óceánig. 49. A nap 
egyik szaka. 50. Magyar Író monogramja. 52.

. . .  a kacagó emberről. 54. Ismeretlen 55 
Hárfa. 57. Kárpátaljai klub.

FÜGGŐLEGES:
2. Régi ellentéte. 3. Hannibál késői utódja, 

amerikai újságíró, aki a közelmúltban elefánt
háton kelt át az Alpcseken. 4. Férfinév fran
ciául (fon.) 5. Becézett női név, kevert belük
kel. 6. Silány. 7. Korjelző (y = i). 8. Francia 
élclap. 9. Latin prepozíció. 10. IU. 11. Fej 
része (hibás helyesírással). 12. Nagyfontos
ságú tó Afrikában 16a. Oyóni-vers cime. 19. 
Vissza: folyó, egy Oyóni-versben is szerepel. 
20. Egy betű megkettőzésével hírhedt futball- 
biró. 23. . , o, csehszlov. cégek után látható 
rövidítés. 24. Első magyar olympiai bajnok 
(úszó). 25. Nemrégiben megszűnt szlovenszkói

A rejtvény helyes megfejtői között a következő dijakat sorsoljuk k i:

1. díj: Korona Gyógyszertár ajándéka
2. dij: Holzmann M. ajándéka
3. dij: Lévai Lexikon

A dijak a sorsolás után a Lévai Újság utalványa alapján vehetők át.

magyar sportegyesület. 26. Szüretkor van. 
28a Ős magyar név. 29. Betű fon. 30a. Na
póleon egyik generálisa. 33a. Vissza: magyar 
költő monogramja. 36. Híres német exváloga- 
tolt vizipolójátékos, belük felcserélve. 38. Ma
gyar exválogatott futballista. 38a. Ős z . . . .  
38b. Uralkodó. 40. Vissza: női tulajdonság. 
41a. Cézár első könyvében szereplő folyó. 
41b. Szabó szerszám. 42a. Latin személyes 
névmás. 44 .Amerika Cézárja* cimű regény 
Írójának előneve (j= y ). 46. Hires festő, fel
cserélt betűkkel 47. Házőrző. 49. . . .  ezik. 
50 Ady-vers. 51. Amerikai férfinév. 52. Azo
nos betűk. 53. Női név. 56. Hajt. 57. Vissza: 
baloldali folyóirat. 58. Világ . . .

(— lévai—)

A 11. számú keresztrejtvényünk 
helyes megfejtői közül sorsolás 
utján Vámos Mór cég ajándékát 
Knapp Berci, „Slovenka" áruház 
ajándékát Kopcsák György, a Lé
vai Lexikont Sch&ffer Ottó (Tek. 
Sarluhy) nyerte meg.

Keresztrejtvény-pályázatunk ma\ 
számunkkal befejeződik. Az utol
só rejtvény beküldésének határ
ideje december 3-án jár le és igy 
a pontverseny végső eredményét 
csupán egy héttel ezután, decem

ber 11-én megjelenő számunkban 
közölhetjük. Az üldözési verseny 
december 1-én lejár, utólagosan 
csakis ezen napig adhatók be a 
megfejtések, amelyek a bajnoki 
versenyben résztvesznek. Termé

szetesen csak azok, akik már ed
dig is résztvettek a versenyen, 
de bármely okból is elmaradtak. 
A dijak kisorsolása és ünnepé
lyes átadása közvetlenül kará
csony előtt történik meg.



Lévai Újság

Hutásával két eddigi szerelőt, tehát 
szakembert bíztunk meg a pénz be
szedésével, akik a helyszínen tudják 
majd reperálni az esetleges hiányokat 
és bízunk benne, hogy ez által a pa
naszok a minimumra csökkennek.

Mi lesz a közvilágítással?
A jövő évi program egyik pontja a 

közvilágítás rendszeres megszervezése, 
célszerűbb elosztása és a város meg
világításának fényhatásosabbá tétele. 
A lévai korzó közvilágításának ügyét 
már sikerült véglegesen megoldani, 
remélem, mindenki megelégedésére.

rezentativ fényt kapott és a legsürgő
sebb teendőnk elvégzése után a vá
ros többi része is korszerű közvilá
gítást kap.

Örömmel regisztráljuk azt a tényt, 
hogy a városnak sikerült a régi háló
zatot végre kicserélni, amit áruhitel 
formájában valósított meg, sajnálattal 
kell azonban megállapítani, hogy a 
téli időszak alatt nem valósulhat meg 
az uj tarifa, amelyre pedig már na
gyon vártunk. Minden lehetőt el kell 
követni a tarifa azonnali megreformá
lása érdekében!

A^ őtérH co^ órészleD negfeleK^ ^ ep^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

K e r e s k e d ő k !  N a p tá r a k  e r e d e t i  g y á r i á rb a n , n a g y  v á la s z té k 
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Lányok, vigyázat 
a házasságszédelgőkre

A kálnai csendőrség letartóztatta 
Finta József gimesi születésű házasság
szédelgőt, aki egyébként már rablásért 
9 évi fegyházbüntetést kapott és azon 
kívül kisebb-nagyobb csalásokért öt 
ízben volt büntetve.

Finta megjelent Fleischer Irma há
zában, ahol közölte, hogy tudomása 
szerint Fleischer Irma unokáját férjhez 
akarja adni. Finta Földváry József de- 
méndi földbirtokosnak adta ki magát, 
aki most érkezett Amerikából és egy 
fél millió koronát hozott magával. A 
családot meghívta deméndi birtokára, 
azonban reggel hült helye volt. Elő
zőleg természetesen mint vőlegényje
lölt jól evett és ivott. —  Hasonló bűn
cselekményt követett el Valent Iloná
val szemben Kosihovce községben 
(kékkői járás). Julius 15-én Cimprlk 
János nemcsényi kertészt vezette félre, 
akinek férjhezadó leánya van. ö t is

meghívta deméndi birtokára és a jö
vendőbeli após meg is jelent Demén- 
den, ahol közölték vele, hogy ilyen 
földbirtokos a környéken nem létezik. 
Szeptember 3-án Gömör-panyit köz
ségben Bodnár Ellát vezette hasonló
képen félre. Mindenütt a vendéglátás 
előnyeit élvezte, rövidesen azonban 
eltűnt, kisebb pénzösszegeket és tár
gyakat vitt magával emlékül.

A letartóztatolt házasságszédelgőnél 
összesen 50 fillért találtak a csend
őrök letartóztatása alkalmával. A  járás- 
bírósági kihallgatás után átkisérték a 
kér. bíróság fogházába. Finta azzal 
védekezik, hogy munkanélküli lévén 
ezen az utón tartotta fenn magát, há
zasságra ő sohasem gondolt.

Sorozatos házasságszédelgést köve
tett el Délszlovenszkón egy bizonyos 
Huber Tóth Géza nevű egyén is, aki 
szintén az államügyészség foglya.

Zioata% e iö tt. . .
l^ázom. közömbös hidegek a magyar esték. 
Békés családok Itt sosem ülnek egybe 
Kell itt a gőg. a pártütő kenyérharcok 
Benne lázadnak örökre a sziveinkbe.

Közöm, közömbös hidegek a magyar esték. 
Borús, fekete felhőt hordnak a szelek.
Vad zivatar készül, érzem kitör a vihar — 
Társtalan, bús magyar sziveknek üzenek.

Hideg, társtalanok itt a magyar esték,
Nem hívnak itt soha közös indulásra. 
Tragikus lépés minden történelmi tettünk. 
Dacos szomorún ballagunk az elmúlásban.

S A S S  JÁNOS

K a to n a i h ír s z o lg á la t  
k ö z le m é n y e i

A nemzetvédelmi minisztérium 1934- 
ik évi Vecny vestník 355. és 423. cik
kében telsorolt feltételek mellett a ka
tonai hatóság felvesz önkéntes aktív 
szolgálatra néhány hadnagy és alhad
nagy mérnököt, az építkezési és köz
lekedési főiskola absolvenseit, továbbá 
magasabb ipariskolát végzett löldmé- 
rőket és építészeket. Az érdeklődők 
kérvényeiket a N. V. M. IV/4. ügy
osztályára címezve szolgálati úton to
vábbítsák. ^

A nemzetvédelmi minisztérium a kö
vetkezőket állapítja meg a Masaryk 
repülő ligától eltulajdonított repülő
gépről szóló hírekkel kapcsolatban: 
Praga E — 114— 103 jelzésű repülőgép, 
amellyel Jarkulák gyakornok pilóta 
Németországba repült át, az M. L. L. 
saját eszközeivel szerezte be és első 
ízben ez év májusában lett használva. 
Tehát ezen repülőgép nem a Nemzeti 
repülőgyüjtés akció eszközeiből lett 
vásárolva.

*
Az 1885. évben született tartaléko

sok ez év végén fejezik be hadköte
lezettségüket és kikapják az „obsitot* 
amellyel tudatják velük, hogy a had
sereg kötelékéből elbocsájtatnak. Te
kintve, hogy 40 éven felüli tartaléko
sok (póttartalékosok) nem voltak kö
telesek lakhelyük változását bejelen
teni, a katonai hatóság felhívja az ér
dekelt tartalékosokat (póttartalékoso
kat), hogy jelenlegi címüket, abban az 
esetben, ha ezt 1926. óta megváltoz
tatták, csapattestük, lakóhelyük, illető
ségi helyük, pol. járás megjelölésével 
és a születésük pontos dátumával egy 
levelezőlapon a kerületi illetékes had
kiegészítőnél Jelentsék be.

— Nincs olcsóbb és állandóbb
élvezel, mint az olvasás. —  A városi 
magyar közkönyvtárból a legjobb mű
veket olvashatja.

— Sorozatos öngyilkosságok,
Berka Sándor kálnai földműves Kái
nén öngyilkosságot követett el, fel
akasztotta magát, mire rátaláltak ha
lott volt. A 81 éves embert életunt- 
ság késztette az öngyilkosságra. —  
Ugyancsak hasonló módon végzett 
önmagával a napokban Dávid Lajos 
ujbarsi lakos és Szőr László felső- 
szecsei földműves. Az öngyilkosság 
oka mindkét esetben az életuntság, 
amelynek az illetők borközi állapot
ban ébredtek tudatára.

£ V i l la m o s  á ts z e re lé -  
J s e k e t  a z  u j á r a m ra  J

TELEFUNKEN
GRAND KONCERT

R Á D IÓ
SZÉKELY-NÉL

K A P H A T Ó !

Bazaltoid — járdalap 
az ideális járdaburkolat

Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságu.

Gyárija: j n g  H o c h b c r g c r  S á n d o r
betonárúgyára

L e v i c e - L é v a ,  K á l n a i - u t c a



Lóval Újság

—  Házasság. Werlheimer Béla 
mérnök (Lontó) és R< nner Lilly (Pár
kány) december hó 1-én tartják eskü
vőjüket Esztergomban, a Fürdő szál
lóban.

—  M iku lás est december 7-én, es
te 9 órai kezdettel a Juventusban. 
Ajándékcsomagok Koráb virágkeres
kedésben, vagy az Iparos körben ad
hatók át.

—  M egszűnt a nyilvános ko l
dulás G alántán. Megemlékeztünk ar
ról, hogy a galántai képviselőtestület 
elhatározta a nyilvános koldulás be
tiltását és a kolduskérdés pozsonyi 
mintára való rendezését. Amint érte
sülünk, az uj rend már életbe is lé
pett. A városi tanács 25-ös füzetek
ben 10 filléres koldúsutalványokat ál
lít ki. A koldusok a Jövőben ilyen 
utalványokat fognak kapni pénz he
lyett a lakosoktól, amelyet minden 
pénteken váltanak be a városházán. 
Természetesen csak a galántai illető
ségű koldusok szelvényeit váltják be 
és ily módon megakadályozzák azt, 
hogy más községből szármázó koldu
sok lepjék cl a város utcait. Léva 
város legutóbbi közgyűlésén a város* 
biró bejelentette, hogy a városi ta
nács foglalkozik a kolduskérdés ren
dezésével. Kíváncsian várjuk, hogy az 
évek óta húzódó kérdés mikor ér már 
el Léván is a végleges rendezéshez. 
Mi nem fogunk megfeledkezni róla.

—  lljab b  autó-karambol. A zseni- 
béri malom teherautója Léváról Kól- 
na felé igyekezett, természetesen mint 
mindig, úgy ez alkalommal is az ál
lomásnál a sorompó le volt eresztve. 
A soffőr a kocsival nagyon előrehaj- 
tolt, közvetlenül a sorompó előtt akart 
megállni, de a sáros, síkos talajon 
ez nem sikerült. A kocsi összetörve 
a sorompót, a síneken veszteglő moz
donynak szaladt. A mozdony és az 
autó is megrongálódott. —  Egyre több 
a panasz az állandóan lezárt vasúti 
sorompó miatt, mikor akarja a vasút- 
igazgatóság itt a közúti forgalmat fel
szabadítani ?

—  Haláleset. Freund László, a 
Freund-vendéglő tulajdonosa, I. hó 
23-án hirtelen elhunyt. A fiatal, szim
patikus vendéglős tragikus halála álfa- 
lalános részvétet keltett.

—  V éres szom szédi verekedés. 
Marosfalva községben e hó 18-án Dá
vid Józset Póka összeszólalkozott szom
szédjával, Hamar Vilmossal. A hango
sabb szóváltásra odajött Hamar fele
sége, majd apósa, Dávid Károly is. 
Dávid Károly, aki híres verekedő, bün
tetett előéletű, most sem hagyott so
kat beszélni, hanem hamar bírókra 
kelt a szomszéddal, amelyben leánya 
és veje is segített neki. Verekedés 
küzben előkerültek a botok, a nagy
kés és a végén Dávid József Póka 
több sebből vérezve, alaposan helybe 
hagyva (14— 21 napon túl gyógyuló 
súlyos testi sértés) maradt a csata
téren. Az eljárás mind a négyük ellen 
megindult.

—  Újabb archeo lóg iá i leletek a 
vidéken. Hull község határában 12 
régi sirt fedeztek fel, melyek Eisner 
dr, egyetemi tanár véleménye szerint 
a Nagymorvabirodalom idejéből szár
maznak. Ezektől a siroktót különálló
an több sirt is találtak, melyek Eisner 
tanár szerint még régebbi időből va
lók s valószínű, hogy a bronzkorszak
ból származnak. A sírokban talált érté
kes leleteket a pozsonyi múzeumba 
szállították.

—  Uj bérlő a H alászcsárdában.
Örömmel regisztráljuk a hirt, hogy a 
Halászcsárda kezelését és a halastó 
gondozását ismét Kövessi Lajos vette 
át. Léva egyetlen sporthelye, a kor
csolyapálya ezúttal kipróbált kezekbe 
került és mi hisszük, hogy a fiatal, 
szimpatikus, törekvő Kövessi, nejével 
együtt a múltban szerzett tapasztalata
ik értékesítésével minden tekintetben 
kielégítik majd a közönség kívánságát.

S P O R T
Id e i jó  s z e re p lé s ü n k  u tá n  a b a jn o k s á g  m á r  
n e m  á lo m  . . .  —  mondja

Lapunk munkatársa a jól sikerült 
őszi bajnoki forduló és az elkövetke
zendő jubileumi év alkalmával meg
interjúvolta Dr Weisz Lászlót, az LTE 
fiatal és agilis tőtitkárát, aki kérdé
seinkre a következőket válaszolta:

H ogy van m egelégedve a fő
titkár úr és a vezetőség a lab
darugó sz. o. m űködésével?

A futballcsapatunk szereplése ered
ményben kielégítő, azonban a játék- 
nivó még nem emelkedett annyira, 
hogy a vezetőség teljesen meglehes
sen elégedve. Ennek részben az az 
oka, hogy a csapatnak nincsen alkal
ma erősebb csapatokkal összemérni 
erejét és a szezon derekán három ki
tűnő játékosunkat elvesztettük. A két 
hátvédet és középledezetet kellett pó
tolnunk tartalékokkal, mert anyagiak 
híján idegen játékosokat szerződtetni 
nem tudtunk.

M iben látja az okát az elmúlt 
évek ro ssz  szereplésének ?

Ezen gyatra szereplést a csapatban 
uralkodó fegyelmezetlenségnek és a

dr W eisz László, az LT E  főtitkára

rossz szellemnek tulajdonítom. Játéko
sainkból hiányzott a szív, a lelkese
dés, ami a hiányzó tudást némileg 
pótolhatta volna. Tavalyi együttesünk 
ebben a gyönge nívójú déli kerületben 
jobb helyezést érhetett volna el, ha a 
vezetőség nem erélytelen és szigorúan 
járt volna el egyes játékosok ügyé
ben. Az idei szezon megkezdésekor 
két játékos esetében példát statuált a 
vezetőség és a fegyelem máris meg
szilárdult.

M i lesz a d iv íz ióva l ?

Célunk a divízió, azonban ha csak 
egy csapat kerül be a divízióba, va
lószínűleg megalakul a kerületek és 
zsupák legerősebb csapataiból a B. 
divízió és ide a bajnokság megnyeré
se után minden bizonnyal bekerülünk. 
Végső megoldásként szerepel a nyu
gati kerülettel való fúzió, amiről szin
tén szó van a szövetségben. A diví
zióba való bejutás elsősorban anyagi 
kérdés és tavaszra elválik, hogy meny
nyire támogatja a közönség az LTE-t. 
A támogatást az őszi jószercplés alap
ján az egyesület megérdemli és várja is.

Apró hirdetések
K ia d ó  lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére  ingyen közlünk.

Erősítenek tavaszra?

Elsősorban védelmünket akarjuk 
megerősíteni és tárgyalásban vagyunk 
egy neves szlovenszkói hátvéddel, akit 
sikerül Léván állásba helyezni. A fe
dezetsor marad. A csatársorban az 
egyik uj szerzemény (Vig) a LA FC  
ellen mutatkozott be. A csatársor ten
gelyébe, az eltávozott Lóczy helyébe 
ismét idegen játékos kerül. Itt még 
végleges döntés nincsen, több irány
ban folynak a tárgyalások. Még egy 
uj csntárjátékos van kiszemelve, egy 
ismert elsőrangú pozsonyi játékos, aki 
színién nagy nyeresége lenne csapa
tunknak.

M i hir a többi szakosztály  
k ö rü l?

Az úszó szakosztállyal kezdem, meri 
szembe éilitva a múlttal az idén gyen
gén szerepeli. Ennek magyarázható 
oka az az érzékeny veszteség, ami a sz.
o.-t ebben az évben érte. Dr Knappot 
az úszóknál nagyon nehéz lesz pó
tolni. Az MTSz tervbe vett egy vizi- 
poló és úszó kupa kiírást, amely küz
delmekben mi is részt akarunk venni.

Atlétikai szakosztályunk szereplése 
az idén is kielégítő volt. Megrendezte 
a szlov. magyarok atlétikai bajnoksá
gát, amely nagy attrakció lett volna 
városunkban, ha nincsen a két napig 
tartó felhőszakadás.

Tenisz szakosztályunk városközi 
versenyeket rendezett, uj és nívós me
zőnyt hozott össze. Versenyző gárdánk 
játékereje uj játékosok belépésével 
jelentékenyen megerősödött. Jövőre pe
dig a szövetség megbízásából meg
rendezzük Léván a szlov. magyarok 
tenisz bajnokságait.

Vívó szakosztályunk most kezdte 
meg működését egy kiváló vivómes- 
tér vezetése mellett. Dec. elején nyil
vános akadémiát rendez a legkiválóbb 
szlovenszkói vívók részvételével (po
zsonyi Zitonia klub, pőstyéni Spada- 
fora és a rózsahegyi VC).

A társadalmi (Kultúr) szakosztály 
december 26-án teaestélyt rendez, Jön. 
10-én előadja Móricz: „Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül" c. darabját, febr. 
10-én pedig megrendezi a jubileumi 
álarcos bált.

A  klubház ügyről nem  
hallan i sem m it

M ilyen  viszonyban vannak  
a több i társegyesülettel ?

A jóviszonyra törekedünk és e té
ren semmi vád nem érhet bennünket, 
bár kívánatos volna a szorosabb egy
üttműködés, azonban elvárjuk, hogy a 
kezdeményező lépéseket a fiatalabb 
egyesületek tegyék meg.

A  leguto lsó  m érkőzésekkel 
ka p cso la tos botrányok után 
m ondjon valam it a közön
ségnek a „közönségről"

Az LTE gyöngébb szereplése alatt 
a közönség gyéren járt mérkőzéseinkre 
és ott nagyfokú közönyt tanúsított. Ez 
a közöny, fásultság a közelmúltban 
szinte érthetetlenül o legnagyobb szen
vedélyességgé változott, úgy hogy a 
lévai közönség türelmetlensége kezd 
hírhedté válni. Résztvettem a csapat 
minden idegenben lejátszott mérkőzé
sén és Zselizen kívül sehol sem ta
pasztaltam ilyen ingerlékenységet. A 
legutolsó barátságos mérkőzésen meg
történt, ami még soha: játékosverés. 
A klub fontos érdeke, hogy fegyelme
zett, sportszerűen viselkedő közönsége 
legyen. A kerület már most drákói 
szigorral lépett tel ellenünk és igy 
arra kell kérnem a közönséget, hogy 
a lelkesítés és szurkolás ezen mód
jától tekintsen el. Ha a divízióban ez 
megtörténne, hosszú ideig nem játsz
hatnánk saját pályánkon.

Itt ki kell térnem a déli kerületnek 
a L A F C  mérkőzésből eredő Ítéletére, 
mert ezt igazságtalannak tartom. Első 
alkalommal Ilyen súlyos büntetések 
úgy a klub, mint Horváth játékosunk 
esetében is, csupán arra alkalmasak, 
hogy a déli kerülettel szemben amúgy 
is megrendüli bizalmunkat még jobban 
aláássa.

Lehetetlen az a helyzet is, hogy a 
déli kerület székhelye Érsekújváron 
legyen. A kér. előadó még a közel
múltban tényleges klub funkcionérus 
volt és ugylátszik nem tud a klubér
dekek fölé helyezkedni.

Ismételten tehát arra kérem a fut
ball szerelmeseit, hogy tartsanak ki a 
sárga-zöld színek mellett, támogassák 
anyagilag és erkölcsileg, hogy tavaszra 
diadalmas hadjárat után előkelőbb 
környezetbe kerüljünk és visszaállítsuk 
városunk labdarugó sportjának régi 
tekintélyét. * 19

A klubház a vezetőség programmján 
szerepel és a jubileumi évben a ter
vei mi'gakarja valósítani. Az LTE erre 
a célra gyűjtést is rendezel! és az 
ebből befolyt pénz mint klubház-olap 
van kezelve. A klubház építéssel kap
csolatban talán sikerülni fog a tribün 
megépítése. Kilátásunk van arra, hogy 
a társadalmi egyesületek anyagi tá
mogatásban részesítenek bennünket.


	48



