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Megkezdődött Léva város kataszteri felmérése
Akár a csatornáról, akár a vízveze

tékről, vagy éppenséggel a város bár
mily kis részének szabályozásáról e* 
sett szó, n város vezetősége teljesen 
tehetetlenül állott eddig a kérdéssel 
szemben és bizony sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy az utóbbi idő
ben elég sok hiba történt ezen n té
ren. Mindennek az oka állítólag az 
volt, hogy a városnak nem állott meg
felelő pontos térkép a rendelkezésé
re. Hosszas utánjárás és meglehetős 
anyagi áldozatok árán végre sikerült 
a város vezetőségének kijárni, hogy 
nagy arányú állami támogatással Léva 
város egész területe pontosan felmé
retik. Szükségesnek tartottuk, hogy 
ezen munkálatokkal kapcsalalban ol
vasóinkat kellőképpen tájékoztassuk a 
történendőkről, ezért felkerestük Seiler 
Viktor főbiztos urat, aki a felmérés
nek a vezetője. Kérdéseinkre a leg
nagyobb előzékenységgel adott vá
laszt.

Miért vált szükségessé a
város területének felm érése?

Léva varos területéről a legutolsó el
fogadható térkép 1889-ből való, amely 
1:2880 mértékben volt készítve. Ez 
azt jelenti, hogy ezután a térkép után 
igazodók 40 cm hibával kénytelenek 
dolgozni. De különben az alatt a 47 
év alalt, amely ettől a felméréstől 
napjainkig eltelt, a város belterületén 
és a közvetlen környékén olyan nagy 
arányú változások történtek, hogy ma 
lehetetlenség ezután a térkép után 
dolgozni. A városnak, de az állami 
adminisztrációnak is pontos kataszteri 
felméréseken alapuló térképre van 
szüksége, mert akár vasút, akár víz
vezeték, akár csatornázás vagy ucca*

nyitásról legyen szó, térkép nélkül 
azt keresztül vinni lehetetlen.

Mindezeken kívül a kataszter és a 
telekkönyv is megkívánja az uj ka
taszteri felmérésnek a mielőbbi esz
közlését. A kataszteri térképeknek a 
telekkönyvi térképekkel minden körül
mények között egyezni kell. Ma ez 
sajnos nincs meg, sőt vannak a város
nak olyan részei, amelyekről már egy
általán nincs telekkönyvi térkép. Az 
idők folyamán sok olyan birtokcsere 
vagy eladás történi, amelyek vagy a 
telekkönyvben, vagy a kataszterben 
nem lettek pontosan keresztül vezet
ve. Úgy, hogy a mai tényleges álla
potot nem fedi pontosan sem a ka
taszter, sem a telekkönyv, amiből ter
mészetesen hátránya származik a la
kosságnak.

Ki fedezi a felmérés 
költségeit?

Ennek a kb. három évig tarló mun
kának meglehetős magas összegei 
tesznek ki a költségei, amelynek nagy 
részét az állam fedezi és csak kiseb
bik részét — 35.000—40.UÜU Kc-él — 
a város.

Milyen érdeke fűződik a 
vezérpénzügyigazgatóságnak 
a felm éréshez?

Az egész felmérés elsősorban a 
megfelelő és igazságos adózást szol
gálja. Az államnak elsőrangú érdeke, 
hogy adófizetői csakis a ténylegesen 
meglévő birtokaik után fizessenek 
adót, de minden birtok megfizesse az 
őt megillető!. A kataszteri fölmérés 
szoros összefüggésben áll a telek
könyvi bejegyzésekkel éppen úgy, mint 
a két hivatal is állandó kontaktusban 
van egymással.

Milyen előnyei származnak 
a felm érésből a városnak, 
a lakosságnak ?

Ha a pontos kataszteri térkép el
készül, akkor ez alapja lehet a város- 
rendezésnek, a nélkülözhetetlen csa
tornázásnak, a vizvezetéknek. A lakos
ság ezen általános előnyök mellett 
még élvezi azt az egyéni előnyöket 
is, hogy a tulajdonában lévő terüle
tek pontosan fel lesznek mérve és 
úgy a kataszterbe, mint később a telek- 
könyvbe átvezetve.

Ez különösen nagy jelentőséggel 
bir a szőlőkben, a réteken, ahol a 
legrégibb felméréstől nagyarányú vál
tozások, parcellázások, legelő felosz
lások stb. történtek, amelyek sem a 
telekkönyvben, sem a kataszterben 
eddig nem voltak pontosan keresztül 
vezetve.

Terület felmérésen kivül 
lejtmérezés is lesz?

Előbb a területek pontos felméré
sét akarjuk keresztül vezetni és csak 
azután következik a lejtmérezés. Min
den körülmények között az u. n. há
romszögelési pontokhoz igazodunk, 
amelyek mellett, azokból kiindulva 
számos kisebb háromszögelési pontot 
állitunk fel és ezek nemcsak a Icrü- 
letmérésnél lesznek segítségünkre, ha
nem a lejlniérésnél is.

Természetesen a város belterületé
nek felmérése a lehető legpontosab
ban történik és arról 1:1000-hez tér
képet készítünk, amely teljesen biztos 
alapot szolgáltat minden további mun
kához. Legyen az akár csatornázás, 
akár vízvezeték, akár uccarcndezés.

Mennyi ideig tartanak el 
a munkálatok?

A teljes felmérésre vonatkozóan a 
tervünk az, hogy a város belterületét

és a közvetlen környékét, tőleg azo 
kai a területeket, ahol fejlődésre vau 
kilátás, két éven belül fölmérjük. A 
harmadik évre számítottuk a külterü
leteket, ahol nagyobb szántó területek 
vannak. Az eddigi diszpozíciók sze 
rint ezeken a területeken a változá
sokat a régi térképen vezetjük keresz
tül, illetőleg rajzoljuk fel.

Milyen szociális hatása 
mutatkozik ezeknek a 
munkálatoknak ?

A munkálatoknál hal műszaki erőn 
kivül 20—22 ember kap munkát, ter
mészetesen abban az időszakban, ami
kor a külső munkák lesznek folya
matban. Minthogy a kataszteri tör
vény előírja, hogy minden parcella és 
minden határtörés mesgyekövekkel 
pontosan megjelölendő, igy előre lát
hatólag mesgyekövek készítésénél is 
számos munkás nyer alkalmazást. Mi 
magunk a fixpontok kijelölésénél cca. 
5 600 mesgyekövet rendelünk a sik
lósi kőbányában.

Seiler Viktor tőbiztos ur ezekben 
volt szives fölvilágositásokat adni a 
város felmérésével kapcsolatosan. Egy
úttal felkéri a lakosságot és a birto
kosokat, hogy a felmérési munkálato
kat mindenben támogatni és előmoz
dítani szíveskedjenek, mert hiszen 
ezek az ő érdekeit szolgálják első
sorban. A munkálatok hosszadalma
sak, de ilyen nagyszabású munkát 
nem lehet máról holnapra elvégezni. 
Mi — mondotta a főbiztos — minden 
körülmények közt azon igyekszünk, 
hogy azt mielőbb befejezzük, annál is 
inkább, mert erre fölöttes hatóságaink 
is sürgetnek. Azonban nagy szüksé
günk van a lakosság jóindulatú támo
gatására és reméljük, hogy a lévaiak 
munkánkban igyekszenek kezünkre jár
ni és nem fognak nehézségeket gör
díteni annak mielőbbi befejezése elé.

TlqugatM loveH A tkái ag y a t
Szerdán és csütörtökön este Békeffy 

és Stella vigjátékát, a „MÉLTOSÁGOS 
ASSZON Y“-t mutatta be. Az előző 
heti kimerítő operellszéria után való
sággal üditőleg hatolt ez a szellemes 
vígjáték. Galetla Ferenc, akinek egyéb
ként a jutalomjátéka volt, előkelő, íz
léses játéka nagy sikert és őszinte 
elismerést aratott. Mihályi Lici kettős 
szerepében, az elegáns niéltóságos 
asszony és a félszeg diáklány, újra 
megcsillogtatta kiváló képességét. Tan
ka Dóra, Olgyai Olga természetes, 
közvetlen játéka, Takács Oszkár, Al-

Iszeghy Lajos kifogyhatatlan humora, 
élvezetes játéka, mint mindig, most is 
igen előnyös hatású volt. Kaczér Anna 
nagyobb szerepében, mint az osztály 
rosszcsontja, de igazi, önfeláldozó ba
rát tökéletesen beleélte magát szere
pébe és figyelemreméltó alakítást 
nyújtott. Kisebb szerepekben Kuhár 
Lujza, Széles Adri, Bartos, Erdős, 
Maár nagyban hezzájárultak a sikerhez.

Pénteken este a lévai Munkásaka
démia rendezésében F. Langer drá* 
mája, a .KÜLVÁROS* ment. Ez a re

alista darab a külvárosok lakóinak, 
az élet lecsúszottjainak, a társadalom
ból kiesett embereknek a boldogulá
sért szenvedő, vergődő lelki életét 
mutatja be. Tanka Dóra megkapó drá
mai erővel állította elénk a lecsúszott 
nőt. A börtönből szabadult elhelyez
kedni nem tudó, akaratán kivül bűnbe 
esett, lelkiismereti harcot vívó ember 
nehéz szerepét nem. sikerült a fiatal 
Erdősnek hiánytalanul érzékeltetni. El
lenben lélekbemarkoló volt Takácsnak 
az alkoholhoz menekülő bölcselkedő 
bírója. Igazi külvárosi típusai voltak a 
darabnak kisebb szerepükben Alszeghy 
Lajos és Maár János.

Szombaton és vasárnap este a régi 
megyei nagy politikai küzdelmekre 
emlékeztető darab, a .VIKI* ment. 
Mihályi Lici a fiatal, mindenkor apjá
val tarló, a családi hagyományokhoz 
ragaszkodó, fiús természetű földbirto
kos lányt tökéletes elevenséggel ala
kította. Tnnay Emil a fiatal dzsentri 
szerepében nem tudott kellőképpen 
partneréhez emelkedni. Földes Dezső 
a régi színészi gárda méltó reprezen

tánsa és játéka messze kiemelkedett 
az együttesből. Takács Oszkár, aki 
mindenkor helyes érzékkel fogja fel 
szerepét, most is nagy sikerrel helyez
kedett bele. Bartos József a gőgös 
földbirtokos szerepében méltó politi
kai ellenfélnek bizonyult a kemény, 
nyakas főispánnak, Galetla Ferencnek. 
Kisebb szerepekben Tanka Dóra, Ku* 
hár Lujza, Maár János és különösen 
Alszeghy Lajos segítették elő a darab 
sikerét.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ismé
telten szóvá legyük a lévai közönség
nek azt a hallatlan és példátlan rossz 
szokását, hogy az előadás megkezdé
séig a színház termén kivül tartózko
dik és csak azután megy be, amikor 
az előadás már megkezdődött. Em
bertársainak lekicsinylése, semmibe
vevése ez, amely csakis gőgös be
képzeltségből, nagyratartiságból indul
hat ki. Aki magát udvarias embernek 
érzi és tartja, az mindenkor figyelem
mel van embertársaira és azoknak 
szórakozását, műélvezetét nem zavarja 
azzal, hogy az előadás megkezdése 
után 8 —10 perccel, sőt esetleg töb
bel is egész széksorokat kell föl, szin

te föllünést keltőén, hogy helyét el
foglalja. Ez a figyelmetlenség annál 
inkább sajnálatos, mert nem csak az 
előadás elején, hanem minden fel
vonásnál megismétlődik.

Jí&Ú 4 H 4 M O \ :

ORIENT MOZI (Slránsky)
Ma, 13-án, szerdán este Dolly Haas, 

Ida Wiisl, A. Sehöenhals főszereplé
sével: .MIÉRT HAZUDIK KATÓK A “ 
elmü énekes vígjáték bemutatója. — 
Május 15 17-ig egy bájos, vig bécsi
tilm kerül műsorra, melynek főszere
pét játszók Paul Hörbiger, Hans Mo- 
ser, Maria Andergasl, Oskar Szabó 
stb. és melynek címe .VÉGÁLLOMÁS*. 
— 17-én, vasárnap délután népelő- 
adésul premier! Luis Trenker rende
zésében és főszereplésével: .AZ EL
VESZETT FIÚ.* Szivelrázó dráma.
18. és 19-én László Aladár híres szín
darabja nyomán készüli amerikai film 
bemutatója: .SZÖKÉS A PARADI
CSOMBÓL". Főszereplők: Miriem 
Hopkins, Hcrberl Marshall.



Lévai Uiság

Mű- és táncdalszöveg pályázatunk eredménye
A mű* és láncdalszöveg pályáz v 

timki ci beérkezett, valamint a magyar 
nótaszöveg bíráló bizottsága által mű
dalnak véK ményezett szövegek elbí
rálásával elkészült a bíráló bizottság 
és munkájának eredményéről az alábbi 
jegyzőkönyvet vette fe l:

J e g y z ő k ö n y  v.
Felvétetett a Lévai Újság által kiirt 

mű- és lánc-dalszöveg pályázatára be
érkezeti pályaművek bíráló bizottsá
gának gyűlésén.

Jelen vannak a birálú bizottság 
alulírott tagjai.

A bíráló bizottság a beérkezett 59 5
pályaművel három szempontból tette 
elbírálás tárgyává: értelmi, ritmikai 
és megzonésitési szempontból. Az 
eredmény meglehetős gyöngének mu
tatkozott. Nagyon meglátszik a pálya
müveken, hogy a szerzők legnagyobb 
része nem járatos a mai tánczene 
ritmusában. A jazz-zene, bár szövegi- 
leg nem kötött forma, mégis megkí
ván bizonyos pontos ritmikai beosz
tást, amelyet a szerzők figyelmen kí
vül hagytak. De megállapította a bí
ráló bizottság azt is, hogy a pályá
zók nagy része nincs tisztában a ma
gyar nyelv és főleg a magyar helyes
írás szabályaival. Már pedig azoktól, 
akik magyar nótaszöveg pályázaton 
részt vesznek, elvárható, hogy a ma
gyar helyesírásban otthonosak le
gyenek.

A beérkezett müvekből selejtezés 
után 10 darabot választott ki a bizott
ság mint olyanokat, amelyek megze
nésítésre többé-kevésbé alkalmasak. 
A pályázat előírása szerint egy jelige, 
tehát egy szerző csak egy dijat kap
hat, ezért a bíráló bizottság a di
jak megítélésénél a következőképpen 
döntött:

I. dijat „lgric* jelige, Letagadok 
mindent. . .  (tangó),

II. dijat „Kis Terézke* jelige, Ma
ga kacagjon . . .  (tangó),

III. dijat „Egyenes utón* jelige, 
Magának szól ez a tangó szerenád . . .  
(tangó) cimü szövegeknek Ítélt oda.

Elismerő oklevélre érdemesnek 
ítélte a következőket: „Portyázó* 
jelige, Ne szóljon . . .  (tangó), „Énei* 
jelige, Hálával tartozom . . .  (tangó), 
„Egy szlovenszkói nótáslegény44 
jelige, Holnapután . .  . (chanson) cimü 
szövegeket.

A bíráló bizottság külön dicséretbe 
részesíti „Igric" jelige, Búcsúzni jöt
téin . . .  (tangó), Hazudtam magának . . .  
(tangó), Én nem tudok a boldogságra 
várni . . .  (tangó), valamint „Kis Te- 
rézkt “ jelige, Mért fáj úgy a szivünk, 
hogyha szeretünk ? (tangó) cimü szö
vegeket, amelyek csak azért nem nyer
hettek dijat, mert a pályázati föltételek 
szerint egy jelige csak egy dijat nyer
het, bár ezek a szövegek ritmikai és 
megzonésitési szempontból jobbak, 
mint több a díjazottak közül.

Ezen jegyzőkönyvvel, amely a bírá
ló bizottság tagjai által egyhangú ha
tározattal állítatott össze, a pályázatot 
lezárjuk.

Kelt Léván, 1956 május 5-én.
A bíráló bizottság tagjai: 

Szilassy Aladár s. k.
Barta Mór s. k. Hevesi Sándor s. k.

A bíráló bizottság ítélete alapján a 
mű- és táncdalszöveg pályázatunk

I. diját Bojsza Imre (Léva) Leta
gadok mindent . . . , tangószövege,

II. diját Nemrava Feri (Nitra) 
Maga kacagjon . .  . tangószövege,

III. diját Turay Kálmán (Léva) 
Magának szól ez a tangó szerenád . . .  
tangószövege nyerte.

Elismerő oklevelet nyertek C si
ba László (Szögyén) Ne szóljon . .  . 
tangószövege, Magyar Tibor (Ujbars) 
Hálával tartozom . . .  tangószövege, 
Dr Mihola Gyuszi (Komárom) Hol
napután . . .  chansonszövege.

Azon szövegeknek a szerzői, ame
lyeket a biráló bizottság külön dicsé
retbe részesített, az első és második 
dij nyertesei, Bojsza Imre és Nemra
va Feri.

A pályadijat nyert szövegeket a 
megzenésitési pályázat keretében la
punk legközelebbi számában közöljük.

Látogatás az Elnök Úr nyaralójában
Kistapolcsány nevezelességei a régi 

és az uj kastély, a borpince, a mé
nes. Idő hijján csak a régi kastélyt 
és a ménest tekintettem meg. Masa- 
ryk kedvelt nyaralóhelye téli álmát 
alussza még. A lapok már Írtak arról, 
hogy a Köztársaság uj Elnöke nem 
sokára hosszabb tartózkodásra ide 
jön, azonban a kastélyban erről még 
mit sem tudnak. Végigjártam az egész 
épületet. A bálteremtől és az u. n. 
háremtől (törökösen van berendezve) 
kezdve a mansarde appartement-okig 
mindent megmutatnak 5 Ke belépti- 
díjért.

Az uj kastélyban a vadászatokon 
résztvevő vendégeket helyezik el. Itt 
most nincs élet.

A harmadik kastély a ménes. Bárki 
megirigyelhetné az olt lévő lovakat 
pompás lakóhelyükért.

Becsöngetek. A Léván is jól ismert 
kozákkapilány, a ménes vezetője nyit

ajtót. Kérésemre készségesen kalauzol 
ebben a gyönyörű lópalotában. Miként 
előbb a kastélyban vezetőm a Habs
burgok és Koburgok (ugyanis előbb 
Szentantalban volt alkalmazásba és 
igy került közelebbi ismeretségbe a 
Koburgokkal) genealógiájáról, úgy be
szél ez a rokonszenves kapitány szép 
állatjai családtajáról. Közben átöleli, 
simogatja őket. Mind szelídek, mert 
jól bánnak velük. Sohasem kapnak 
verést. Nagy csönd van az épületben. 
A kapitány nagyon vigyázva kinyit egy 
ajtót és figyelmeztet, hogy ne szóljak 
egy szót sem. A priccseken lópok
róccal betakarva kis zsokék alusznak. 
Csuk a lélekzetük hallatszik. Tizenhá
rom-tizenhat éves parasztfiúk, akiket 
úgyszólván soroznak a szomszéd fal
vakban. Ott maradnak hadköteles ko
rukig. Természetesen nemcsak lova
golni tanulnak meg, hanem fizetést 
is kapnak. Nagyon fáradtak lehetnek,

Forgalom-megszakítás a 
Hr. Breznica —Levice vasútvonalon

Sziklarobbantás miatt a vasúti for
galom Kozárovcc—Sv. Bcnedik állo
mások között május 18-tól a 447. szá
mú vonat után 10 óra 30 perces kez
dettel körülbelül 6 hétig szünetel.

Az utasok szállilása átszállással tör
ténik. Úti csomagok és express-áruk 
átvitelnek. Darab és kocsirakományok 
kerülő utón a megfelelő kisegítő vo
nalokon lesznek fuvarozva. A kisegítő 
utak igénybevételével a fuvardíjak 
nem drágulnak.

Figyelmeztetjük Sv. Bcnedik és a 
környékbeli községek lakosait, hogy 
szállítmányaik fuvarozását saját érde
kükben Sv. Benedik-be, Levice és 
azontuli állomásokról, vagy Sv. Bene- 
dik-ből Levicére és azontuli állomá
sokra, még a forgalom beszüntetése 
előtt eszközöljék. Az áruszállítás a 
kisegítő vonalakon kerülő utón sokkal 
több időt igényel, mint rendes körül
mények között.

VASUTIGAZGATÓSÁG.

A munkálatok tartama alatt a most 
kibocsájtott új menetrend L e v i c e  
—Zólyomi vonalon részben változást 
szenved. Erre az időre érvényes me
netrend a következő:

mert reggel 3 órakor kezdik a lovaglást.
Szeretettel beszél róluk a kapitány. 

Hangja teljesen halk, rekedt. Hol 
hült meg ennyire? — kérdem. Nem 
meghűlés ez — mondja — a sok kia
bálástól van.

Szigorú fegyelem uralkodhatik itt. 
Az egyik — úgy látszik — inspekciós 
fiú összecsapja sarkát és szalutálva 
jelenti, hogy telefonhoz hívják, inter- 
urbán. A kapitány nem zavartatja ma
gát és tovább magyaráz. Szebbnél- 
szebb lovakat látok. Angol teli- és 
félvéreket, arabokat, lipicaiakat. Mind
járt vételárukat is megemlíti. 70,000 
Ke semmi egy angol telivérért.

Természetesen olcsóbb lovak is 
vannak. Egy szép lipicai négy—öt
ezer koronáért is kapható. Melléje 
még egy kis zsokét is rendelkezésre 
bocsájtanak az illetőnek, természete
sen csak egy időre és abban az eset
ben, ha kívánja. T. V.

lekedést Kovácsi és Szentbenedek 
között. A Járási Hivatal 16.538/36. 
szánni értesítésével közli, hogy a szent- 
benedeki sziklák robbantása és eltá
volítása miatt a garamvölgyi országút
93.8 98.3 km szakaszát Kovácsi és 
Szentbenedek közölt kb. három hóna
pi időtartamra mindennemű közleke
dés részére elzárják. Kisegítő ut a
93.8 km-nél Kovácsi—Olichói ország
úiból ágazik el. Az útirány Szentbe
nedek felé minden utkeresztezésnél 
pontosan és feltűnően van megjelölve.

Amint apád tette . . .
Utána jöttél apádnak, hogy 
folytasd mit ő folytatott.
Helyed készen vár.
Dobd 1c rongyaid ifjú izmaidról, 
mint apád tette és zúzz tiiáni 
sziklákat, mi utadba gördül.
Zúzz és alkoss folyvást, 
míg görnycdlen átadod helyed 
és a föld, az örök szerelmesed 
átölel.
Csókkal köszönt a föld, 
melyben él gyököd és új tőt hajt, 
hol elhull magod.
S belőled megtelnek századok 
sajgó rügyekkel, melyei új léted 
követel majd.
S várod a feltámadást, a szenlséges napol, 
mint sok ősöd előtted.
És igy rovod szüntelenül a századokat, 
tipegnek monoton lépteid
és éveid :
sötét menetek metronómja . . .
De újjá lesz ugyanaz,
Ha a Nap csirát kelt,
mely kitör a gyom közül. ICARUS.

AftoyqaH éti lá to m ...
a lévai korzó egyeduralma, kizáróla
gos, m onopolizált sétányjoga múló f  él
ben van. Egyre több em ber keresi 
j e l  az új p erecparti sétányt, amely, 
ha rendbe hozzák  a  hepe-hupás já r 
dát, városunk legalkalm asabb s é ta 
hely c  lesz. Az em berek  kezdenek  
úgylátszik rájönni, hogy a jöu ccák  
por/cngerénél üdítőbb helyek is van
nak, hogy k ellem esebb  é s  e g é sz s ég e 
seb b  a  jó k ka l szegélyezett vízparton 
sétálni mint a  korzón, ah ol az  em ber 
m ást sem  tesz, mint jobbra-ba lra  kő- 
szöntget és  aggódva vigyáz, nehogy 
valaki beleütközzék. A lévai hering- 
korzó csillaga tehát bukójélben  van. 
A régi konkurensek m ellé  — Kálvá  
ria. K ákái sor  — egy uj, kom oly kon
kurens je len tk ez ett: a  Perecpart. Ha 
igaz, amit újabban terveznek é s  a 
P erecpart a  Zúgó j e l é  is szabá lyoz
va lesz, akkor egy régi pan asszal 
lesz kevesebb . A szabá lyozandó  part 
m elleit sétányszerüen kell s z é le s  út
szegélyt létesíteni, m ert elöbb-utóbb 
so r  kerül a  p erecparti réteken  egy 
nagyobb szabású  városi park létesí
tésére , mint egyetlen közeli é s  m eg
fe le lő  helyen. A városi tanácsnak 
nem árulunk e l titkot, hogy ez ek et a 
fö ld ek et  ma m ég o lcsó  pénzen lehet 
m egvásárolni. Ha ez ek et  a  területe
ket a  város m egvásárolja, nem csak  
m eg fele lő  helyet biztosit a  városi 
park részére , d e  biztosítja önmagának 
a je len  é s  jövő  gen erációjának hálá
já t  is. Lehet, hogy a  m ai materiális 
világban ez nem sokat jelen t, rem él
jük azonban, hogy a  rövidlátás még 
nem vált vaksággá é s  városunk ní
vós fe j lő d é s e  érdekében  időben és  
kellőképpen történjék m eg az, ami/ 
népszerű rovatunkban ism ételten pro
pagálunk. Okulár.
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Végétért a járási hivatalt építő munkások sztrájkja is
Egy hetes munkaszünet után pén

teken délután a hatóságok közbenjá
rására ismét megkezdték a járási hi
vatal alapjának betonmunkáit. A vál
lalkozók annakidején pályázatukat az 
érvényben lévő kollcktivszerzödés fi
gyelembe vételével adták be, amelyet 
a bratislavai ármegállapitó bíróság 
még 1934-ben hagyott jóvá. Ennek a 
kollektivszerződésnek alapján fizettek 
a munkásoknak 2 Ke órabért. A sztráj
kolok tulajdonképen nem is az óra
bér ellen tiltakoztak, hanem a napi 7 
órai munkaidő ellen. A munkások szí
vesen dolgoznának napi 10 órát is, 
hogy megélhetésükhez szükséges ösz- 
szeget megkeressék. Ez azonban en
nél az építkezésnél lehetetlen, mert 
a város 140.000 Kc-és kölcsönt ka
pott a közmunkaügyi minisztériumtól, 
amely tisztán munkabérek fizetésére 
tordithaló azzal a kikötéssel, hogy a

40 órás munkahét betartandó.
Az uj kollektivszerződés, amely most 

fekszik az ármegállapitó bíróság előtt 
és országos érvényű lesz, az építke
zésnél folyó egyes munkák után fize
tendő munkabéreket részletezi és Szlo- 
venszkó városait a lakosság száma 
szeiint öt csoportba osztja be. Ez a 
kollektivszerződés Lévára 2*30 Ke óra
bért ir elő. Ezzel szemben a munká
sok 2*40 Ke kívántak 40 órás munka
hét mellett. A hatóság közbenjárására 
ideiglenes megegyezés jött létre a 
vállalkozók és a munkások között. A 
vállalkozók hajlandók addig is, amíg 
az uj kollektivszerződés érvénybe lép, 
az abban előirt 2*30 Ke órabért meg
fizetni. Azonban a munkások által kö
vetelt 10 filléres többletnek semmi 
körülmények között nem tehetnek ele
get, viszont azt a kívánságot sem tel
jesíthetik, hogy a munkaidőt emeljék.

Adófizetők vigyázat I
K ö n y v e k  és kim utatások

Az adókivetési eljárások megindul
lak és a városháza második emeletén 
gyakran találkozunk ismerős arcokkal. 
Ezidén az adókivetési eljárás a tör
vényes keretek között, de a tavalyi 
rendszertől mégis eltérően történik.

Az adókivetési hatóság mindenkit 
felhívott az üzleti könyvek alapján a 
bevételek és kiadások részletes ki
mutatására. Kettős könyvvitel esetén 
azonkívül a vagyonmérleg, a veszte
ség-, nyereségszámla is benyújtandó 
az áru- és tőkeszámla másolatával 
együtt.

Ha az adófizető rendes üzleti köny
veket vezet, akkor köteles a bevételek 
és kiadások nemenkénti részletezését 
feltüntető kimutatást benyújtani. Ezt a 
kimutatást a törvény végrehajtási ren
deletének értelmében, annak megfele
lően kell összeállítani.

Eltekintve attól, hogy ezen rendel
kezés feliételei az adófizetők előtt 
egyáltalán nem ismeretesek, nagy ne
hézségekkel jár a részletes kimutatás 
összeállítása oly esetben, amikor sem 
könyvek, sem feljegyzések nincsenek. 
Az adókivető hatóság szerint a meg
felelő kimutatás beterjesztésének el
mulasztása azon következménnyel jár, 
hogy az adót becslés útján állapít
ják meg.

A kételyek
Az adótörvények nem támasztják 

alá minden kétséget kizárólag azt a 
szigorú álláspontot, mert ha az adó
fizető konkrét adatokkal kiván és tud 
közreműködni, megfelelő bizonyítéko
kat terjeszt elő a kitűzött határidőn 
belül, akkor nem esett mulasztásba 
és az adóigazgatóság köteles további 
felhívást kibocsójtani, amelyben közli 
konkréten a felmerült kételyeket.

Az eddigi praxis ugyanis az volt, 
hogy a telhivások csak általánosság

bán közölték az adófizetővel, hogy 
vallomását nem togadták el a felme
rült kételyek következtében. Hogy me
lyek voltak ezek a kételyek, azokat 
rendszerint nem közölték, noha az 
adótörvény 310. §-a kifejezetten elő
írja, hogy konkréten meg kell jelölni, 
mely tételre vonatkozólag és milyen 
kételyek merültek fel. A legfelsőbb 
közig, bíróság ezen formai hiba miatt 
számos kivetést, az eljárás szabályta
lansága miatt megsemmisített.
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A mai helyzet
tehát az, hogy az adókivetőhatóság fel
hívja az adólizetőt a könyvek másola
tainak, illetőleg (aki könyvet nem ve
zet) a bevételek és kiadások részle
tezésének beterjesztésére. Ez az első 
felhívás. Ha ezeket az adófizető a 
8 —14 napos határidőn belül benyúj
totta, akkor az adóigazgatóság újabb 
felhívást boesájt ki, amelyben ponto
san körülírni tartozik, hogy mely té
teleket kifogásol és kiván bizonyi 
látni. Ha a kapott válasz nem meg
felelő, akkor esetleg még egy har
madik felhívásra is sor kerülhet. A 
kivetés ennek tolytán tehát igen 
hosszadalmas, mindkét fél részéről 
nagy munkát igényel.

Q
Sok  munkához 
n a g y  e r ő  k e ll
Ezért nincs fontosabb 

az erőteljes eledelnél, 

amit Cercs tesz táplá

lóvá. Ccres t00"u -o s 

t i s z t a  n ö v é n y z s ir , 

a z é rt o ly  k ö n n y e n  

emészthető és Ízletes.

Hogy leh etség es  ?
Felmerül a kérdés: miért van erre 

szükség és miként lehetséges a túl
terhelt referensek részéről ennek a 
formalisztikus eljárásnak a lefolytatá
sa. Az újabb előírások értelmében a
15.000 Kc-n aluli adófizetőknél ezidén 
nincsen kivetési eljárás. Minthogy az 
adótizetők nagy része nem éri cl a 
fenti adóalapot, a referensek sok 
munkát takarítottak meg és így job
ban foglalkozhatnak a nagyobb adó
alappal rendelkező adófizetőkkel. Az 
uj rendszer a felekre nézve hátrányo
sabb, mert aki nem vezet könyveket, 
feljegyzéseket, nem tudja beterjeszte
ni a kimutatást a bevételekről és ki
adásokról és minél több felhívást 
kap, annál valószínűbb, hogy késede
lembe esik valamelyik megválaszolá
sánál.

Az adófizetőknek tehát igen óva
tosnak kell lenni, ha azt akarják, hogy 
az adót a vallomás alapján vessék ki.

Őís. jed. E 5156/32.
12.

Exckucná vec vymáhajúcej 
strany I. Slovenská poisfov- 
na úc. spol. v Bratislave,
II. Jozef Poros Hr. Sv. Kríz 
proli povinnej slrane pre 
I. 2115 Ke, II. 1000 Ke ist. 
a prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 4. júna 1936 o 9. hód. dopol. 

budú v Rychnave vo verejnej drazbe 
predávané tieto veci:

5 kolá bez zn. 1 gramofon, 10 q 
jacmen, 10 q ráz, 5 q zila, 4 jalovice, 
2 junce, 1 prasa, dvojrúrová lovecká 
puska, 15 q jacmen, 20.000 kg slama, 
pisád stől, 2 nocné skrinky.

Vyzvanie, aby sa podávalo, stanc 
sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. — Medzitym mozno veci 
prchliadnuf.

Okresny súd v Leviciach, dna 2. 
mája 1936.

— A dás-vétel esetén  ne felejt 
sük el az illetéket 40 napon beiül 
befizetni. Ifjabb rendelet értelmében 
az adás-vételek után a kincstári ille
téket a szerződés bemutatásától szá
mított 40 napon belül be kell fizetni, 
tekintet nélkül arra, hogy a fizetési 
meghagyás ki lesz-e kézbesítve vagy 
sem. A szerződés bemutatásakor az 
adóhivatal illetékosztálya azonnal ki
számítja a fizetendő illeték összegét 
és arra csekket is állít ki. Aki ezt 40 
napon belül be nem fizeti, az ló 
os büntetést fizet. Ugyancsak a 41-ik 
naptól kezdve 6% kamatot is felszá
mítanak, ami összesen 20 , többletet 
jelent.

— Ism erje  meg hazáját, nagyon 
szép ! A bratislavai igazgatóság ki
rándulási osztálya május 17-én külön 
vonatot indít Zvolenból a D e  m a- 
n o v s k e i barlangokhoz, leszállított 
oda- és visszautazási fuvardíjak mel
lett, melyekben bennfoglaitatik a be
lépődíj a barlangokba is. A vonathoz 
hozzácsatolnak egy CSD buliét- és 
tánckocsit. Az expedíciót Zvolenból 
vasúti zenekar kiséri, melynek zenéje 
hangszórók segítségével hallható lesz 
az egész vonaton. Indulás Zvolenból 
körülbelül 7*30, visszatérés ZvolenLa 
24 órakor lesz. Közelebbi információk 
az összes CSD szeniélypénzláraknál 
beszerezhetők. Kirándulási árak : Zm - 
novica Ke 71, Levice Ke 80, Krupina 
Ke 76. Ráfizetés a il. osztályra Le- 
vicéről Ke 18. Jeh ntk< zése k< I ai 
előleg Ke Í0*— befizetése mellett a 
fentnevezett állomások CSD személy- 
pénztáraknál legkésőbb május 14-ig 
eszközlendők. Nem megfelelő számú 
jelentkező hiányában a kirándulás el
marad, uz előleg visszalérittetik. Ha a 
kiránduláson részt akar venni, kérjük 
elhatározását a kitűzött időpontig be 
jelenteni, hogy Önnek kényelmes uta
zást és vidám hangulatot biztosiihas
sunk.— Vasúti igazgatóság, Bratislava.

OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK

a „l&éoai 'Uf*ág"-»t!
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Budapesti mintavásárra
U t i t á r s a l  k e r e s e k  
Egy bútorozott szoba teljes ellátással kiadó. 
P l é h v á g ó g é p  j u tá n y o s  á ro n  e l a d ó .  
Legújabb Révai Nagy Lexikon azo n n al elad ó! 

Két szobás lakást fürd<tszobb/rbé keresek lfrŐlf'̂ területén
Díszasztal 2 székkel eladó__________________
Méhkaptárak 4 drb orszá9°8 é* 1 drb Ba,°<>h-)»“»»«“» eladók
__________________________ C ím ek a k iad óban . § tu r utca  5. szám.

Sok induló, m agas színvonal, drámai küzdeb 
mek és telt ház Szlovenszkó vivóbajnokságain

A lévai já rá sra  is átterjedt 
a délszlovenszkói földmunkás
sztrájk. A lapok napok óta hasábos 
cikkekben számolnak he a nagysza
bású sztrájkmozgalomról, amelyet Dél* 
szlovenszkón a földmunkások kezdtek. 
A mozgalom Érsekújvár vidékéről ter
jedt el, átcsapott a zselizi járásra, ahol 
több mint 400 földmunkás sztrájkol. 
Az utóbbi napokban a lévai járásban 
is több helyen sztrájkba léptek a föld
munkások. Járásunkban a sztrájkolok 
száma meghaladja a 150-et, akiknek 
legnagyobb része napszámosokból és 
szezonmunkásokból áll. A sztrájkolok 
magasabb béremelést és kollektív- 
szerződések érvényesítését követelik. 
A békéltetőtárgyalások előreláthatólag 
pénteken indulnak meg a járási hiva
tal közbejöttével.

Kerületi tanonciskola lesz 
Léván. Értesülésünk szerint a tanonc
iskolák felügyelősége értesítette Lé
vát, hogy itt körzeti tanonciskolát kí
ván szervezni Léva, Zsarnóca, Újbá
nya, Zseliz stb. részére. Az építési 
költségekhez a minisztérium, a tarto
mány, a járás, valamint az érdekeli 
községek járulnának hozzá, mig a 
személyi kiadásokat a minisztérium 
fedezi.

— Tolvajok jártak az egyik ke
reskedő üzletében. Král Mihály 
Vasut-uccai kereskedő régebben ész
revette, hogy üzletében valaki dézs
málja az árut. Kára idővel több ezer 
koronára emelkedett, de nem tudott a 
tettes nyomára jönni. A legutóbbi lé
vai vásáron telismerte saját áruját, 
amelyet ott Árendás Ferenc kőműves 
a sógorával árusított. A csendőrség 
a vizsgálatot megindította és Árendás 
beismerte, hogy ő járt be Král üzle
tébe álkulccsal. A vizsgálat tovább 
folyik.

— A G ab o n atársaság  három- 
százm illiós deficitjét fizeti a kor
mány az adókból. A „Vecerní Ces- 
ké Slovo* című lap azt írja, hogy a 
Gabonatársaság mindjárt fennállása 
első évében olyan veszteséggel dol
gozott, hogy a kormánynak 300 millió 
koronát kellett ráfizetnie. Ez az ősz- 
szeg mázsánkint 16 Kc-t tett ki s a 
gazdának semmi haszna nem volt a 
deficitből — jegyzi meg a lap. Ehhez 
még azt is hozzátesszük, hogy ezt a 
300 milliót az adófizetők adójából vet
ték el és adták oda.

— Minden em berre 3000 K i á l
lam ad ósság jut. Az 1934-ik évi zár
számadás tárgyalásnál Pajor Miklós 
szenátor rámutatott arra, hogy az ál
lam annyira el van adósodva, hogy 
minden lakosra, tehát a legkoldusabb- 
ra is 3000 korona államadósság esik, 
vagyis összesen 41 milliárd az adós
ságunk.

— „G azdasági védelem 44 a neve 
annak az egyesületnek, amely a na
pokban kezdte meg működését vá
rosunkban a gazdasági és kereskedel
mi érdekek kölcsönös megvédésére. 
Az egyesületnek nincs politikai vagy 
haszonélvezeti célja. Csekély lagdij 
befizetése ellenében az egylet tagjai
nak összes ügyeit elintézi és minden 
létkérdésükben segítségére van. Meg
ír kérvényeket, szerződéseket, telek
könyvi beadványokat; tanácsot ad min
den hivatalos-, adó-, hitel- és rekla

mációs ügyekben; információkat nyújt 
a legújabb rendeletekről, törvényekről; 
kieszközöl nyugdíjul, segélyt, kái térí
tést és egyéb jogos járulékot; ma
gánalkalmazottaknak elintézi a nyug
díj és belegsegélyző biztosítás! slb. 
Az egylet egyetlen célja, hogy meg
védje tagjainak érdekeit és a lagdij 
csupán eye a célra fordítható. Jelent
kezni lehet a kér. irodában Csepregi 
u. 27. naponta 12—13 óra között. 
Legalkalmasabb idő szombaton dél
után és vasárnap. Az elintézendő 
ügyeknél az összes oda vonatkozó ira
tokat be kell adni.

(—) Én is ur vagyok. — Te is 
ur vagy, mert mindketten ismerjük 
az Alpa sósborszesz kimagasló ered
ményeit, melyet egész napi fáradtsá
gos munka után használunk s igy 
visszanyerjük elveszett erőnket. — Sza
badon kimért Alpál sehol sem kap
hatunk. Csak eredeti plombáit üve
gekben vásárolhatjuk.

A színház heti m ű sora :
15- én, pénteken; A cigánybáró

(Várady Elza jutalomjátéka).
16- án, szombaton délután: S z ép 

ségkirálynő (zenekar jutalomjátéka).
16- án, szombaton este: Történnek 

még cso d ák  (Erdélyi Edit jutalom- 
játéka).

17- én, vasárnap délután : Én é s  a 
kisöcsém .

17- én, vasárnap este; Történnek 
még csod ák.

18- án, hétfőn este: Az Ur katonái,
Földes Dezső felléptével.

19- én, kedden este : Az Ur katonái,
Földes Dezső felléptével.

Őís. Jed. E 539,36.
6 .

Exekucná vec vymáhajúcej 
slrany Gustav Kürti v Le- 
viciach profi povinnej stra- 
ne pre 200 Ke s prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 29. mája 1936 o 10.45. hód. 

dopol. v Levicíach, Ludanská ul. c. 11. 
vo verejnej drazbe bude:

Pachtovanie zabavenej hostinskej a 
vycapníckej zivnosti provodzovanej 
povinou stranou.

Do pachtovnych podmienok mozno 
nahliadnuf v úradnjch hodináeh v 
podpísanom oddelení a v den drazby 
u úradníka, klory drazbu vykoná.

Okresny súd v Leviciach, odd. VI. 
dna 5. mája 1936.

Szüleié*, lÓMMÓf, Aatá&~
S7.ÜLETI1S: Kucmera f.ászló, Kyszcla Mária: 

fiú István, László ; Szmirina Ferenc, Ma* 
kovnyík Em ília: leány Sona, Darinka ; 
Komáromy Rezső, Ciglan Anna: fiú Béla, 
József; Szenessi Gyula, Harmadi Julianna: 
leány Valéria, Ilona ; Haring Hermin : hal- 
vaszülelell fiú ; Lakatos Sándor, Havielka 
Mária: fiú László; Tomcik Béla, Chumelik 
Pavlina : flu Marian, Stanislav.

HÁZASSÁG : Surabik Márton r. kath., Tolnay 
Rozália ref. ; Csekme László, Kukla Má
ria r kath.

HALÁL: S/őllősi Pál 80 éves, Slehér Jánosné 
szül. Gyurgyanovics Rozália 77 éves, özv. 
Rác/. Józsefné szül. Kúcs Erzsébet 86 éves, 
Majkúl János 49 éves, Jakab Vince 71 
éves, Veres Mihály 6 hónapos, Hrdina 
András 21 éves, Balázs Béla 52 éves.

Szlovenszkó országos vivóbajnoksó- 
gai nagy érdeklődés mellett folytak 
le Léván a 10 éves jubileumát ünnep
lő LTE rendezésében, a Kath. Kör 
nagytermében. A megnyitást a város 
részéről Antal Gyula városbiró és 
Vojtás István városi titkár végezték 
szlovák és magyar nyelven. Az GTE 
részéről Vas Jenő ügyv. elnök és Dr 
Wildfeuer Jenő a vívó sz. o. nevében 
üdvözölték a köztársaság egész terü
letéről összesereglelt 60 idegen vívót. 
A V ívó Szövetség nevében Jungmann 
(Prága) köszönte meg a fogadtatást.

Az első napon először a férfi tőr 
bajnokságot bonyolították le, amelyet 
összes ellenfelét legyőzve Kakos, So
kol Prága nyert meg. II. Bergmann, 
Fecht Club Gablonz 6 győzelem, 21 
adott tuss. III. Zita Zitónia Pozsony 
6 gy., 23 t. IV. Magyar Jungmann Club 
Pozsony 5 gy. V. Renczés Zitónia 
Pozsony 4 gy. VI. Breuner Zitónia 
Pozsony 32 adott fuss. VII. Jurka hely
őrségi tiszti Vívó Club Olmütz 3 gy. 
33 I. VIII. Ravasz Zitónia Pozsony 1 
gy. IX. Polgár Jungmann Pozsony 0 
győzelem. Nagy meglepetés, hogy a 
Pőstyéni Spadafora vívói kiestek a 
döntőből. Az epée versenyt megérde
melten nyerte Bergmann, a gablonziak 
szimpatikus vívója, aki csak az Osz
trák Rinke-től (Wien) szenvedeti ve
reséget 7 győzelemmel. II. Kugel Jung
mann Pozsony 6 győzelem. III. Kakos 
Sokol Prága 5 gy. IV. Jurka Olmütz 
4 gy., 17 adott tuss. V. Breuner Zi
tónia 4 gy., 16 I. VI. Rinka Wien 4 
gy., 14 I. VII. Herczfeld Makkabea

LTE—Galánta 4:2 (2:2)
Nehéz küzdelem után sikerüli csu

pán két vállra fektetni a kitűnő ga- 
lánlai együttest, akik mindvégig nagy
szerűen harcoltok. Már a játék elején 
súlyos védelmi hibával Galánta veze
téshez jut (1:0), mig a lévai támadá
sokat az ex-lévai Molnár csirájában 
elfojtja. Az LTE fedezelsora is rossz 
úgy, hogy a védelem túl van terhel
ve. A 33. percben Víg nagyszerűen 
irányítja a sarokrúgást és a bőr Lóezy 
fejéről védheletlenül száll a kapu jobb- 
sarkába (1:1). Az LTE támad, a gá
láidéi hátvédpár megtorpan, lövések 
zúgnak és Kuzsel zúgó bombája a 
jobbhátvéd lábáról öngólba megy. Ve
zet az LTE 2:1-re. Az öröm nem tart 
sokáig, mert Klenovec, pardon Dohány 
jóvoltából Galánta kiegyenlít. Félidő 
2:2. Szünet után a sérült Kovács he
lyett Horváth megy hátvédbe és Sza- 
lay lesz a középfedezet. A játék most 
jobban megy, Szalay szárnyakat ad a 
csapatnak, gólt azonban a csatárok 
nem lőnek, Szelayt nézik, hogy ho
gyan játszik. Lóczyt felvágják, szabad
rúgás a 16-ról, Szalay rúgja: — gól! 
3:2 az LTE javára. Az LTE állandóan 
támad, Kuzsel lövését a kapufa töve 
menti, majd Kuzsel—Tóth—Lóczy ak
ció fut. A center kicselezi még a ka
pust is és az eredmény 4:2. A gól 
utón Galánta is támad, de eredményt 
mór nem tud elérni. Hochberger gyen
ge bíró volt. A csapat legjobbjai Sza
lay, Mészáros és Kuzsel voltak, mig 
a többiek nem játszották ki formáju
kat. A gáláidul csapot nagyon jó be
nyomást kelteti, technikailag jobbak, 
mint az LTE, azonban a gyilkos Ira
mot nem bírták végig.

Pozsony 3 gy. Vili. Zita Zitónia 2gy. 
IX. Wollner Spadafora Pőstyén 1 gy.

Vasárnap a női tőrbajnokság és a 
férfi kardbajnoksóg telt ház előtt ke
rült lebonyolításra. Az 1936. évi Szlo- 
venszkó tőrbajnoksógót a nők részé
ről Mayunko Erika (pozsonyi Jung
mann) nyerte veretlenül, 4 győzelem
mel, megérdemelten. Második helyen 
Artinová Krista Olmütz végzett 3 győ
zelemmel. Ill-ik Wondraschek Mici 
Spadafora Pőstyén 2 győzelem, IV-ik 
Eötvös Dongi Spadafora Pősíyén 1 
győzelem, V-ik Boleman Judit LTE 0 
győzelem. A döntő vívása közben 
Engstné Zsolna megsérült és kényte
len volt visszalépni.

A férfi kardbajnoksóg döntője igen 
izgalmas volt, különösen Magyar és 
Bergmann küzdöttek fej mellett és 
csak az utolsó asszon dőlt el a baj
nokság kérdése kettőjük között a nyit- 
rai Magyar javára, aki a pozsonyi 
Jungmann Klub színeiben indult. H-ik 
Bergmann Gablonc 7 gy., Ill-ik Kakos 
Prága 5 gy., 22 L, IV-ik Gyapay LTE 
5 gy., 29 t., V-ik Kugel Jungmann Klub 
Pozsony 4 gy., Vl-ik Uherek Spada
fora Pőstyén 3 gy., VH-ik Winter Spa
dafora Pőstyén 2 gy., VlII-ik Elischer 
Rózsahegy 1 gy., IX-ik Jurka Olmütz 
1 gy. — Verő Géza Nyitra egy érté
kes ezüstserleget adományozott a leg
jobban helyezett lévai versenyzőnek 
és ezt igy Gyapay Ede LTE nyerte. 
Az értékes tisztelefdijakat és a lévai 
várat ábrázoló arany-, ezüst- és bronz- 
plaketteket a rendezőség az utolsó asz- 
szó utón osztotta szét a győztesek között.

Kerékpárverseny. A „Makóbi“ 
egyesület május 24-én rendezi első 
kerékpárversenyéi, uz összes helybeli 
sporlegyesületek védnöksége alatt. A 
versenyre úgy férfiak, mint nők bene
vezhetnek. Nevezési dij 5 Ke. Neve
zési határidő május 15. A versenytá- 
volsóg Léva—Rybník és vissza, nők
nél Léva—Kelecsény és vissza.

Asztalteniszverseny. A „Szikra" 
sporlegyesület május 17-én asztalle- 
nisz serlegmérkőzésl rendez férfi e- 
gyes és párosban. A serleg vándor
díj, amely véglegesen azé lesz, aki 
háromszor egymás utón, vagy össze
sen ötször nyeri meg. Benevezési dij 
az egyes számokra 10—10 Ke. A ver
seny 17-én reggel 8 órakor kezdődik.

Kisorsolták
a C sA F-M LSz elődöntőket

A nyugati csoportban pünkösdkor 
(május 31) kezdődnek az elődöntők. 
Párosítás: V. 31. D él-K özép, VI. 7. 
Közép—Nyugat, VI. 11. Nyugat—Dél, 
VI. 14. Dél—Nyugat, VI. 21. K özép- 
Dél, VI. 28. Nyugat—Közép. A győz
tes julius 5-én már a szlovák c s a p a 
tokkal mérkőzik.
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