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Az Elnök Léván
Dr BeneS Eduárd, a K öztársaság 

Elnöke a szlovenszkói hadgya
korlatok m egtekintése alkalm ával 
varosunkba, illetve annak környé
kére is  ellátogat. Ha nem is b e 
jelentett, hivatalos vendégként é r
kezik hozzánk, városunk la k o s
sága tiszteletteljes érd eklőd éssel 
várja érkezését. B ene§ Eduárdot 
nem a m agas közjogi m éltóság 
avatta nagy em berré, hanem  azok 
a cseleked etek , am elyeket népe 
é s  o rszága érdekében kifejtett, az 
európ ai politikára gyakorolt je 
lentős befolyása é s  az em elke
dett szellem ű gondolkodás. Ami
óta elfoglalta az elnöki széket, 
hogy m éltó utódja legyen M asaryk 
Tam ásnak, Szlovenszkó népe b i
zakod ással és  komoly v árako zás
sal tekint fe lé je . Az a sz é les  po
litikai horizont, amely csak  kivé
te lesen  nagy em berek sa já tja , nem 
ism er kicsinyesked ést, féltékeny
séget, félm egoldásokat. Mint tu-

A gabonavetés
terület korlátozása

tárgyában a földmivclésügyi miniszté
rium táblázatot adott ki, amelyben 
megállapítja, hogy az egyes községek 
területén az 1936/37 évben mennyi 
lehet a gabonával bevetett Összes te
rület és ebből mennyi lehet a búzával 
bevetett. A táblázatból közöljük a lé
vai ill. zselizi járás egyes községeiben 
megállapított vetésterületeket. A köz
ségek neve után következő első szám 
jelenti a legmagasabb megengedett 
gabonavetőterület, mig a második 
szám a legmagasabb buzavetőterüle* 
tel a szántóterület százalékában ki
fejezve.

Bori 66, 34. Kálna 61, 30. Kis-Kál- 
na 60, 30. Kis-Koszmály 62, 30. Léva 
52, 29. Lök 65, 29. Vámosladány 66, 
31. Nagyod 60, 29. Alsó-Szecse 58, 
29. Felső-Szecsc 54, 26. Ujbars 62,
29. Varsány 60, 30. Bajka 56, 27. Fü
zesgyarmat 59, 30. Alsó-Fegyvernek 
60, 30. Felső-Fegyvernek 58, 33. Höl- 
vény 65, 30. Garamszentgyörgy 57, 
26. Lontó 55, 35. Málas 50, 24. End
réd 57, 30. Oroszi 62, 36. Nagysalló 
63, 30. Kissáró 60, 28. Nagysáró 57,
30. Tergenye 67, 30. Tőre 53, 29. 
Alsóvárad 61, 30. Felsővárad 64, 29. 
Zseliz 52, 27. Zsemlér 61, 29.

A gazdaszervezetek e megállapítá
sokat sérelmesnek tartják és a táblá
zat megváltoztatása, ill. revíziója ér
dekében mozgalmat kezdenek. Külö
nösen súlyosan érinti a Garamvölgyét 
a vetésterületeknek ilyen niegkorláto- 
zása, amennyiben ezen a területen túl
súlyban volt a gabonatermelés, tőleg 
a búzatermelés, amelyet most 27—31 
százalékos megállapítással alaposan 
redukállak. A garamvölgyi gazdáknál, 
akik főleg gabonatermelésre voltak 
berendezkedve, a hirtelen átmenet 
nagy nehézségbe ütközik és annak 
máról-holnapra való megvalósitása 
még súlyosabbá tenné gazdáinknak 
amúgy is nehéz helyzetét.

dós politikus, mint sokat küzdött 
em ber egyaránt tudja, hogy min
den állam alapja az igazság, a 
polgárok m egelégedettsége. Talán 
sohasem  volt annyira szükség 
ennek tudatossá tételére, mint 
ma, am ikor az általános nyomor, 
a nemzetközi bizonytalanság m ás
különben is ingerlékennyé, gyü- 
lölködővé tette az em bereket.

BeneS Eduárd egyenlőséget, b é 
két és  bizalm at hirdet, ígér m eg
valósítani. Ism erjük szívós kitar
tását a helyesnek vélt, meggyőző
d éssé  szilárdult elveinek m egva
lósításánál é s  erősen  rem éljük, 
hogy népünkkel való ism erked ése 
elő fogja segíteni a rem élt m eg
oldásokat. Egyenlő értékű p olgá
rai akarunk lenni az állam nak 
mindannyian. Nem a nyelv, a szó 
határozza meg a kvalitást, a m eg
bízhatóságot, hanem a közösen 
végzett munka, a m eghozott á l
dozatok.

Ha végig tekint a Garam  sík sá
gán, — kérjük — érezze, hogy itt 
olyan em berek élnek, akik már 
évszázadok óta megvalósították 
a nemzetek és  felekezetek béké
jét. Nálunk a nem zetek együttélé
sének már hosszú és nem es tra
d íció ja van. Léva város történel
mi nevezetességű piacán már év
tizedek hosszú sora  óta megfér 
békésen  egymás mellett a magyar 
és  a szlovák paraszt, soha sem 
volt közöttük emiatt torzsalkodás. 
De b ék esség b en  élünk mindany- 
nyian, kereskedők, iparosok, mun
kások, lateinerek, csehek, szlová
kok, zsidók, magyarok. A Garam- 
völgy népe m egérdem li tám oga
tást, az államfő jóindulatát, am e
lyet kérünk é s  am elyre ma külö
nösen szüksége van.

Elnök Ú r! Az Államfőnek és  a 
kiváló em bernek egyaránt k ijáró  
tisztelettel üdvözöljük Önt köze
lünkben!

Dr Zosfák András
közigazgatási fő tanácsossá való 
kinevezését a legutóbbi számunk
ban mint közvetlen lapzárta előtt 
érkezett hirt, olvasóinkkal már kö
zöltük. Semmi sem áll távolabb 
tőlünk, mint a hatalom képviselői
nek tendenciózus d icsérése  és  
Dr Zosfák András m űködésének 
nincs is szüksége arra, hogy a 
cap táció  benevolentie elvei sz e 
rint m éltassák. Több mint m ásfél 
évtizede él közöttünk. Előbb, mint 
a város polgárm estere, később 
mint a lévai já rá s  főszolgabirája, 
illetőleg főnöke és  ezen idő e le 
gendő volt ahhoz, hogy mindenki 
meggyőződjék róla, aki vele hiva
talosan  vagy m agánéletben érint
kezett, hogy egyéniségét a feltét
len jóindulat és  az európai nívójú 
m entalitás jellem zi. A bürokrácia 
útvesztőjében is europ éer é s  m eg
értő em ber tudóit maradni Dr 
Zosfák a legnehezebb időkben, 
exponált helyen. Minden szónál, 
ékesszó lásn ál szebben beszél a 
tett é s  kerületi főnökünk tettei
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ségét, hogy f. évi szeptember hó 1-től 
— szeptember 7-ig terjedő időben a 
házakat a záróhadgyakorlatok alkal
mából fellobogózza és a körünkben 
időző katonaságot a legszivélyeseb* 
ben fogadja.

Az előirt közlekedési rendet min
denki köteles betartani. A katonaság 
által megjelölt útvonalakat bármily 
módon elfoglalni és azokon a közle
kedést zavarni szigorúan tilos!

Az esetleg zászlók alatt felvonuló 
katonai alakulatokat köszöntsük az 
állami lobogót megillető tisztelettel, 
kalap-levéve, arccal a zászló felé for
dulva.

Szeptem ber 6-án, vasárnap dél
előtt 9 órakor a K öztársasági 
Elnök Ur és  m agas katonai és 
polgári m éltóságok je len létében  
zajlik le a gyakorlaton résztvett 
csapatok dísz szem léje, mégpedig

minden énben m egrendezik a  nyár 
négén szokásos estélyüket é s  vigyáz
nak, nehogy ez egyben szokottá, sa b 
lonossá is váljon. Az adott szűk le
hetőségek  között ez igen nehéz f e l 
adat, de az olimpusi (nem tévesztendő  
össze az olimpiaival) tűz mindig lán
gol cgy-két em berben és  ezek, mint 
előttünk annyian m egkísérlik a  sziszi
fuszi munkát, tartalmat adni annak a  
feneketlen hordónak, amely az élet 
maga. Kultúrát é s  m agasabb értelmű 
szórakozást adni nehéz felad at és  ha 
ez mégis sikerül különös elism erést 
kell hangoztatni. Ez idén ism ét a sza- 
valókorus jelentette az újszerűt a lé- 
lekbevájó kiáltást, Á cs Imre ismét

a Léva—tolm ácsi országút azon 
szakaszán amely a Podluzany és  
Rybnik községekhez vezető út
elágazások között fekszik.

A disz-szemlén a nagyközönség is 
részt vehet. Mindenki tartozik azonban 
a rendezőség utasításait szigorúan 
követni és csak a közönség részére 
fenntartott helyen tartózkodni.

A tolmácsi utón, a podluzsányi út
elágazástól kezdve (Tlmace község 
irányában) vasárnap reggel 8 óra 
után tilos teher-jármüvel közlekedni. 
A disz-szemle helyén bárminemű sze
szes italok kimérése szigorúan tilos. 
Az esetben, ha az Elnök Ur, vagy 
a kormány valamely tagja városunkat 
látogatásával megtisztelné, a fogadás 
időpontját és helyét dobszó utján 
hozzuk a közönség tudomására.

Léva, 1936. augusztus 31.

alkotott.
Az estét Engel György a fő iskolá 

sok  egyesületének elnöke nyitotta meg 
bevezető  szavaival, m ajd Gergely Ti
bor a lévai aktualitásokról konferált 
szellem esen , m ellőzve a sértő gúnyt, 
szem élyeskedést. — A nem főiskolás 
szereplők is nagyszerűen működtek. 
Weit Márta, Lobi Márta, F ehér Ági, 
Takács Zsuzsi, Rónai Dóri és  fő k é 
pen Bányai Lucy táncszámait sokat 
tapsolta a nagyszámú közönség. Mind
annyian Wittenberg Magda, a kitűnő 
táncművésznő tanítványai.

A reggelig tartó mulatság zenéjét 
a nyitrai fő iskolások  zenekara szol
gáltatta elism erésre méltó tudással.

mindenkor dokumentumai voltak 
az em ber m éltóságának. Az em 
berek közötti különbségtevések 
dzsungelében Dr ZoSfák András 
soh asem  tévedett el, mindig m eg
maradt azon az utón, amelyet a 
m egértés és  igazságosság  vezér
fonalai jeleznek. Rem éljük és  e l
várjuk, hogy városunk hivatalos 
vezetői m egtalálják a lehetőségét 
annak, hogy a város la k o ssá g á 
nak e lism erését méltó form ában 
kinyilvánítsák az érdem ei e lism e
réséü l fő tanácsossá kinevezett ke
rületi főnökkel szem ben.

Szerda, csü törtök :
APOLLO M O ZGÓ :

A magyar filmgyártás egyik műre
meke s legnagyobb sikert elért filmje:
„M E S  E A U T Ó "
Vitéz Miklós és Vádnál László éne
kes, zenés vigjátéka. 100 ,-os magya
rul beszélő film. Perezel Zita, Törzs 
Jenő, Gombaszögi Ella, Kabos Gyula, 
Berky Lili, Gőzön Gyula, Pethes Sán
dor a szereplői ennek a filmnek és 
oly kitogástalan játékot produkálnak, 
hogy a közönség tombol a jókedvtől 
és a hangulattól.

Péntek, szombat, vasárnap: 
APOLLO M O Z G Ó :

„MESEAUTÓ". Vasárnap délután 
népelőadás.

OKIENT M O ZGÓ :
Bolváry Géza rendezésében bájos 

énekes vígjáték: „SZERELEMMEL VÁ
DOLLAK". Bulla Elma, Gusztáv Fröh* 
lich, Halmay Tibor a főszerepekben. 
Délután népelőadás, Conrad Veid! fő
szereplésével : „A KEMNŐ".
Hétfőn és  ked d en :
OR1ENT M O ZG Ó :

Hugó Haas, Borsky, M. Glaserne 
stb. főszereplésével: „AZ UTOLSÓ 
FÉRFI". Énekes vigjátéksláger.

Az előadások az O rientben pon
tosan 8-kor, az Apollóban ponto 
san fél 9 órakor kezdődnek.



Lévát llj$ág

Irodalmi est Lévavári műtermében
Csütörtökön a Kaszinó nagytermé

ben hét fiatal lévai iró jelentkezett 
városunk közönsége előtt. Szép szá
mú értékes hallgatóság gyűlt össze 
és örömmel láttuk, hogy baljóslatunk 
ez alkalommal nem teljesült be, mert 
az aránylag kedvező idő dacára több 
mint száz ember akadt Léván, aki ér
deklődött a lévai szerzők kvalitásai 
iránt. A közönség 3 órán át hallgatta 
türelemmel a hosszúra nyúló műsort.

Szudy Nándor ref. segédlelkész 
temperamentumos bevezetőszavai után 
S a ss  Jánost, a már jólismert lévai 
költőt láttuk viszont a pódiumon, hogy 
ismét tanúságot tegyen emberi és irói 
kvalitásairól. Verseit, amelyeknek nagy 
része már lapunk hasábjain is meg
jelentek, a közönség elismeréssel és 
megértéssel fogadta.

Ványa Sándor két novelláját ol
vasta tel, amelyeket azonban nem vá
lasztott meg szerencsésen, mert van
nak sokkal sikerültebb Írásai is, amint 
erről már alkalmunk volt meggyőződ
ni. Elbeszélőképessége és színes le
írásai figyelemreméltóak.

Pál Imre az örökké jobbért küzdő, 
az ember sorsáért aggódó poéta meg
testesítője. Nehézveretü versei tele 
vannak gondolattal és költészete tel
jesen egyéni.

H áber Zoltán felolvasása, érteke

zése a kritikáról a meglepetés erejé
vel hatott. Objektivitása és hozzáér
tése bátor szavakban nyilvánult meg. 
Kifejtette, hogy a szlovenszkói iroda
lomban a dilettantizmus vadvirágai nő
nek és ellepik nemcsak az irodalom, 
hanem a kiitika területét is.

Rudnói Teri novelláját Szudy Nán
dor olvasta fel teljes átérzéssel és 
érzékeltető erővel Rudnói Teri uj han
got és szint jelent a szlovenszkói ma
gyar irodalomban, Írásai egyre ismer
tebbek és népszerűbbek lesznek. Sze
rencsés kézzel egyesíti az élet reali
tását a költészettel, irásail az erotika 
jellemzi, amely azonban sohasem fri
vol, hanem a természetes emberi ér
zések spontán megnyilvánulása.

Taby Lajos novellája fejezte be az 
est programmját, aki egyszerű sza
vakkal vázolja fel megérzéseit, ame
lyeket az emberszeretet virágaival 
ékesít.

A közönség élénk kritikával fogadta 
az egyes irók szereplését és ha az 
est nem is vált irodalmi eseménnyé, 
mint ahogy ezt remélni szerettük volna, 
tény az, hogy a lévai szerzőkben meg 
van az irodalmi készség. Önképzés
sel és több kritikai átgondolással kö
zülük is származhatnak olyanok, akik 
maradandó értéket jelenthetnek majd 
a szlovenszkói irodalomban.

Általános elégedetlenség —'
és bizalmatlanság kiséri az útvonal át
építésének munkálatait. Tiz esztendeig 
harcolt a város, amig végre elérte, 
hogy az Országos Hivatal az útvonal 
átépítését elrendelte és a vállalkozó 
cég a munkálatokat megkezdte. Lassan 
két év telik el, hogy ezek a munká
latok folyamatban vannak és még 
semmi kilátás nincs arra, hogy az 
utolsó pár száz méteres rész befeje
ződjön. Bár a hivatalosok váltig han
goztatják, hogy október 1-re az utat 
át kell adni a forgalomnak, de az ál
talános közvélemény, amelyhez mi 
is csatlakozunk, ezt az állítást kétség
be vonja.

Nem érezzük magunkat hivatottak
nak arra, hogy az útkészités mester
ségébe beleavatkozzunk és a kivitel 
minőségét kritizáljuk, mert ezen a té
ren — bár mennyit utazunk is — nem 
vagyunk szakértők, de több olyan mo
mentum merült fel az út elkészítésé
nek folyamán, amelyet laikus szem
mel is megfigyelhetünk és azt nyu
godt lélekkel merjük szóvá tenni, mert 
tudjuk, hogy a szakértők is kifogásol
ják, azaz kifogásolták volna, ha meg
látják. Épen az utóbbi napokban lát
tuk, hogy a Főtéren, valamint a §túr- 
uccában dróthálóra rakják a betonré
teget, sőt a csatorna fölé, amelyet 
ezen a részen, ellentétben a többivel, 
szárazfölddel födtek be még vas- 
rudakat is helyeznek a betonba, nyil
ván azért, hogy az tartósabb legyen 
és az esetleges süllyedésnél a beton 
szilárd maradjon. Kérdezzük, hogy mi
ért csak a Főtér egyrészén és a kö
vetkező uccákban erősitik meg a csa
torna fölött ilyen módon az úttestet? 
Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy más 
részeken nedves, vizes földet gyömö
szöltek a csatorna fölé, amely ha ki
szárad, nagy mértékben összeesik és 
ott bizonyára süllyedni fog a talaj. 
Nem bocsájtkozunk jóslatokba és csak 
az általános véleményt tolmácsoljuk 
akkor, amikor kifejezést adunk annak 
a meggyőződésünknek, hogy ez az ut 
még a legszorgosabb javítások mel
lett is aligha éri meg a 30—35 évet, 
mint a régi keramit.

Ennek az útnak az alapozása na
gyon messze elmaradt attól, amilyent 
az Inzesta cég készített a Kálnai-uc* 
cán. Úgy az anyag bedolgozása, va
lamint a gyöngébb hengerezés semmi 
körülmények közt nem szolgálhat olyan 
biztos alapot a kőkockáknak, mint az 
az alapos elkészítés, amelyet az In- 
zestánál láttunk. Erre már is van pél
da a Szepesi-uccán, ahol már az el
ső napok után tapasztalhatunk s ü l 
lyedéseket. Ezeket ugyan homok alá- 
rakásával el lehet tüntetni, de hogy 
fog kinézni az az ut, amely alatt 30 
— 40, vagy még több cm homokré
teg lesz?

És ha már itt tartunk nem hagyhat
juk szó nélkül a Szepesi uccában a 
járda ügyét sem. A jobb oldali kő
kockákat újra rakják le, a lehető lég- 
lassúbb tempóban és lehetőleg úgy, 
hogy az egyes kövek magassága kö
zött 1—2 centi differencia legyen,

Ványa Sándor:
ÉVEKKEL EZELŐTT

novelláskötete
szeptember végén
jelenik meg. Fűzve 20, kötve 25 Ki.

Szerkesztőségünk is 
elfogad
előjegyzéseket.

Csak kevesen tudják Léván, hogy 
a Posta-ucca egyik kis házában lévő 
műteremben csendben, feltűnés nél
kül dolgozik egy, fiatal idealizmustól 
hevített festő. Lévavári Béla ügyesen 
rakja ecsetjével a vászonra a festéket, 
hogy kialakuljon városunk egy-egy 
részlete, vagy egy-egy közéleli isme
rősünk portréja.

A műterem falát kész és félig kész 
képek díszítik. Majdnem szemben a 
bejárattal látjuk legújabb alkotását, 
Kersék János portréját. Tökéletes mun
ka, a megszólalásig hű képe a költő
nek. Ettől jobbra-balra Perec-parti 
részletek, sikerült alkotások. A sarok
ban festőállványon épen munkában az 
„Anatómia* c. képe, amelyet a bpesti 
tavaszi tárlatra készít Lévavári. Művé
szi alkotás, bizonnyal a fővárosi mi
liőben is megállja a helyét. Portrék,

Épitőtelkek
Az UIMAJOK és a 
dohánybeváltó mel
lel! fekvő Schoeller 
és Társa cég tulajdo
nát képező területen 
e l a d ó k  ■

F elv ilágosítást ad:
Dr Simek István

ügyvéd, L E VI C E

amelyet homokkal tüntetnek el. Innen 
onnan már több mini bárom hete, hogy 
a Szepesi uccában teljesen elkészült 
az ullest és a szélek még mindig 
nincsenek kikövezve, ellenben a tör
melék és a felhasználhatatlan kövek 
még mindig oll henteregnek, hogy a 
közlekedést akadályozzák. Ugyanez 
tapasztalható végig az egész útvona
lon. Miéri nem iparkodnak a használ
hatatlan vagy felmaradó anyagot el
távolítani, hogy mielőbb szabad le
gyen a forgalom?

A város lakossága a lehető leg
nagyobb türelemmel viselte eddig 
azt a kiszámíthatatlan károsodást, 
amely az ut átépítésével, a for
galom m esterséges gátlásával ér
te. Azonban mindennek van ha
tára. Különösen a mai nehéz gaz
dasági viszonyok között lenne kí
vánatos, hogy a lakosság érdekei 
kellőképen védelmet nyerjenek. 
A tökéletes gyorsmunka a mai 
fejlett technika és óriási munka- 
nélküliség közepette egyáltalán 
nem lehetetlenség.

Szőrmebundákat
a legújabb divat szerint,
valamint keppeket és minden 
e szakmába vágó munkát a
legszolidabb árban vállal

Seif Sámuel
s z ű c s m e s t e r ,
Léva, Rozmaring-ucca 2.
(Nyitrai  és T á r s a  házban)

zsáner-képek, karikatúrák a falon, ame
lyek mind Lévavári készségét dicsérik.

Lévavári még a háború előtti évek
ben járta végig a külföldi művész- 
központokat. Évekig tartózkodott Bécs- 
ben, Berlinben, Münchenben, Genfhen, 
Párisban a legnevesebb művészek mű
termeiben, hogy azoktól az ecsetke
zelés technikáját, művészetét elsajá
títsa. Még mielőtt tanulmányait befe
jezhette volna, min! sok más ember
nél, úgy nála is közbeszól! a háború 
és az ecsetet a fegyver váltotta fel. 
Háború után az anyagi gondok arra 
kényszeritették, hogy az idealista mű
vészet helyett kenyérkereső foglalko
zást kezdjen. Uj munkaköre mellett a 
festészettel tovább is foglalkozóit és 
mindig szakitól! időt a művészi alko
tásokra.

□  Wei! Vera, angol és francia 
nyelvtanárnő angliai tanulmányútja-
ról visszaérkezelt és szept. 1-én meg
kezdi működését Léván, Hurban-ucca 
10 sz. alatt (Dr Adorjón-ház). Egyéni 
és csoporttanitás a legújabb módszer 
szerint. Jelentkezéseket lapunk szer
kesztősége is elfogad.

X  Műfogak, fogtömések, arany, 
platina és „Wipla" (acél) hídmunkák 
tartós és szép kivitelben, jótállás és 
szolid árak mellett készülnek BÁZL1K 
állam, vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi- 
ucca 9. szám.

AAogqaH én lá to m ...
Lénán ism ét eltűntek az uccaseprők. 
A derék  öreg bácsik  úgy látszik a  
jó l  m egérdem elt nyári szabadságra  
m entek, mert seh o l sem m i nyomát 
nem tátja a já ró -k e lő  annak a fölöt
tébb á ld ásos tisztogató munkának, 
am elyet eddig , ha m eglehetős jelű- 
telesen  is, d e  négeztek. M ost, hogy 
a főútvonal a  belvárosban e l van zár
va é s  az ö ssz es  forgatom  a  mellék- 
uccákon bonyolódik te, lényegesen  
kev esebb  a  munkájuk, illetve több 
idejük jutna a  m ellékuccák rendben- 
tartásóra. D e hát a  gondos város - 
vezetés, am ely céltudatosan mindig 
m egfeledkez ik  a  város lakosság a  
eg ész ség én ek  é s  kényelm ének mini
m ális biztosításáról, úgy látszik nem  
tartja szükségesn ek  a m ellékuccák  
tisztogatását. A városi urak az  uj 
aszfa ltozott úttól várnak mindent. No, 
m ajd meglátjuk, azt mennyire tartják 
rendbe. A zzal is úgy leszünk való
színűen, mint a  Komensky-uccával. 
Amikor elkészült az uj burkolat, min
den reggel finom  seprővel sim ogatták  
végig. Ma, egy évvel később  már 
nem törődik vele senki é s  c s o d a - 
szám ba m egy, ha néha-néha m égis 
végig seprik nagyjából. Talán nincs 
Lévának nagyobb problém ája , mint 
ez a  tisztasági k érd és , amely több 
mint harminc év e függőben áll, A k i
len cszázas évek  elején  készítettek  
egy városi szabályrendeletet ebben  
az ügyben, am elyet azóta  toldoztak- 
toldoztak, d e  rend, tisztaság a  sok  
igazgatás d acára  sincs városunkban. 
Privát b eszélg etésekben , a  közgyűlé
sen, a  sajtóban százszor é s  talán 
ezerszer  is m ár szóba  került ez a  
súlyos, poros ügy, d e  azért minden 
m aradt a  régiben, itt volna az ideje, 
hogy ez a  k érd és  korszerű, vég leges  
m egoldást nyerjen. Mi nem engedjük 
elsikkadni tovább a  p orjelleg ek  m ö
gött é s  m indaddig felszínen  tartjuk, 
amig az v ég leg es m egoldást nem nyer.

Okulár.
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A sajtó részéről számos panasz 
hangzotl el amiatt, hogy a lapok az 
eddig fennálló törvényes intézkedések 
szerint akkor is kénytelenek voltak 
helyet adni a helyreigazításnak, ha az 
nyilván téves vagy valótlan állításokat 
tartalmazott. E jogos panaszokat szán
dékozik orvosolni az igazságügymi
niszter azzal a most kidolgozott ja 
vaslattal, amely a sajtótörvény ide vo
natkozó szakaszát novellizálja.

Ha a bíróság ngy találja, hogy a 
helyreigazítás közlésének megtagadá
sa indokolt, akkor a kérelmet (mely 
a leközlés kötelezettségének kimon
dására vonatkozik) elveti. Ugyancsak 
elveti a kérelmet, habar nincs is ok 
a helyreigazítás megtagadására, ha a 
ielelős szerkesztő bebizonyította a 
helyreigazítás valótlanságát. Ha a hely*

Az iskolaügyi minisztérium a peda
gógia fejlődésével lépést tartva, min
den év nyarán rendeletileg megújítja 
a középiskolások életének szabályait. 
Az ez évben kiadott uj szabályrende
let a középiskolás diákságnak nem 
kis örömére lényeges engedményeket 
tesz a múlttal szemben.

Az uj szabályrendelet szerint azok 
a tanulók, akik 12 napot mulasztanak, 
automatikusan megszűnnek az intézel 
tanulói lenni. Ezek szerint az iskolá
ból való kimaradáshoz nem szükséges 
többé az igazgató hozzájárulása.

Újdonság a szabályrendeletnek az 
a része, amely a diákegyesületek kér
désével foglalkozik. A rendelet szerint 
a középiskolásoknak jogukban áll az 
iskola keretén belül kulturális, önné-

reigazitás közlését csak azért tagad
ták meg, mert az nem felel meg az 
előirt feltételeknek, úgy a bíróság a 
kérelmező hozzájárulásával a helyre
igazítást úgy szövegezi meg, hogy a 
törvény követelményeinek megfelelje, 
és kötelezi a felelős szerkesztőt, hogy 
azt az előirt határidőben közölje le. 
Ezzel egyidejűleg a felelős szerkesztő 
indítványára kötelezi a kérelmezőt az 
eljárás költségeinek megtérítésére. Ha 
a helyreigazítás valótlanságát bebizo
nyították, a bíróság a kérelmezőt 1000 
koronáig terjedhető rendbírsággal sújt
hatja.

A törvény életbeléptetése után an
nak alkalmazására igen sok esetben 
kerül sor és nagyon valószínű, hogy 
sokan meg lógják gondolni a helyre
igazítások követelését.

velő vagy sport-alakulatokba tömörül
niük, szervezkedniük. Természetesen 
mindez a tanári kar hozzájárulásával 
történik. A tanári kar engedélyével 
az ilyen alakulatok teljes önkormány
zati jogot is kaphatnak.

A középiskolások minden bizony- 
nyál nagy örömmel fogadják az uj 
szabályzatnak azon rendelkezését, hogy 
a diákok a jövőben szabadon látogat
hatják a színházi vagy mozielőadáso
kat, táncmulatságokat. A tantestület
nek azonban joga lesz a jövőben is, 
hogy adott, indokolt esetekben ezt a 
szabadságot korlátozhassa.

Az uj szabályrendelet a következő 
iskolaévben már életbe lép. Hogy a 
gyakorlatban miként fog a szabály- 
rendelet beválni, az a jövő titka.

— A v á s á r ló  k ö z ö n s é g h e z .
A helybeli fűszer- és vegyeskereskedők 
tisztelettel kérik a n. é. vásárlóközön
séget, hogy vásárlásaikat kizárólag a 
megengedett üzleti órák alatt eszkö
zöljék, miután vasárnap és hasoidó 
ünnepeken nem lógnak kiszolgálni, 
mert az ily kihágást a hatóság szigo
rúan büntet.

— Hazudik a muzsikaszó. A Ke
resztény Munkás Egylet kitűnő műked
velő gárdája augusztus hó 23-án, va
sárnap este az egylet Barsi uccai 
székhazában elsőizben mutatta be 
Erdély Neumann „Hazudik a muzsika
szó* c. operettjét. A kitünően sikerült 
előadást aug. 30-án, vasárnap este 
nagyszámú közönség előtt megismé
telte. A darab főbb szerepeiben Mik- 
lóssy Edit, Taby Sári remekeltek. A 
hajóskapitány szerepében Turay László 
pompás alakítást nyújtott. Nagyon jók 
voltak a tengerész-görlök. Különösen 
megnyerték a közönség tetszését ak
tuális kupléikkal Taby S. és Balázs. 
Kosa Sándor Szilvió szerepében ki
tünően érzékeltette a féltékeny sze
relmest. Zórád Aladár ügyes táncaival 
és mókáival nagyban hozzájárult a jó 
hangulathoz. A zenekar Barta Mór 
precíz vezetése mellett igen elősegí
tette a darab sikerét. A közönség 
nagy megelégedéssel távozott, abban 
a reményben, hogy ez a darab még 
többször kerül előadásra. A K. M. E. 
most is bebizonyította, hogy nem csak 
dolgozni tud, de kellemesen szórakoz
tatja is közönségét. (F)

— Lopás büntette miatt került a 
bíróság elé Miskovics Mihály nagy- 
sallói lakos, asztalosmester, mert köny- 
nyű szerrel igyekezett magának desz
kaanyagot szerezni: lopott a Rubin- 
stein fakereskedésből. Munkanélküli
ségével védekezett, feltételesen 14 na
pi fogházat kapott. — Csáky Sándor 
szécsénkei lakos, mészárossegéd Fö- 
démesen Pribránszky József borpincé
jéből fiatalkorú társával 350 korona 
értékű bort lopott hordókkal együtt. 
Kéthónapi fogházat kapott.

— Előkészítő tanfolyamot nyit 
meg szept. 15-től a Kér, akadémia 
abszolvenseinek egyesülete és a po
zsonyi YMCA azon maluránsok ré
szére, akik latinból és filozófiából 
akarnak különbözeti matúrái vizsgát 
tenni. — Beiratás a Sánc-utl YMCA- 
ban. Prospektus ingyen.

— Hatósági közeg elleni erőszak
bűntettével vádolta az ügyészség Lacz- 
kó Jánosné zselizi munkásnöt, aki ez- 
év áprilisában egy m^g nem engedeti 
népgyülésen veti részi s midőn a 
csendőrök távozásra szólították fel a 
gyűlés résztvevőit, Laczkóné ellensze
gült Szvoboda Melhód alhadnagynak 
s meglökdöste. Laczkóné „csak egy 
kicsit* érezte magát bűnösnek, de a 
tiszt bántalmazását tagadta. A felolva
sott iratok terhelőek voltak s az eny
hítő körülmények ligyelcmbevételével 
feltételesen 14 napi fogházra ítélték 
Laczkónét.

+  Aktatáskát, tartósat olcsón ve
het a készítőnél G y ö rg y in é l. Nagy 
raktárt tart koffer, kézitáska és minden
nemű bőrárukban.

— Betörtek a farnadi A grasol rak
tárába. Az elmúlt hét folyamán egyik 
éjjel betörők jártak a farnadi Agrasol 
R. T. magtárában, ahonnan 16 méter
mázsa gabonát vittek cl magukkal. A 
csendőrség azonnal megindította a 
nyomozást, amely eredményre is ve
zetett. Molnár Bélát és Krcsmérik Ist
vánt találták gyanúsaknak, akiket, an
nak ellenére, hogy tagadják a terhűk
re rótt bűncselekményt, alapos gya
núval indokoltan letartóztatlak és a 
párkányi járásbíróság fogházába szál
lítottak be.

— Eszperantó-kurzus. Az egyre 
jobban terjedő nemzetközi segédnyelv
nek Léván is nagyon sok híve van, 
de még többen vannak olyanok, akik 
szeretnének megismerkedni azzal. Ezt 
a lehetőséget kívánja az érdeklődők
nek megadni az Eszperantó Klub ak
kor, amikor az ősz tolyamán eszpe
rantó kurzust tart. A kurzusra jelent
kezni lehet Barta Mórnál, Windisch 
Jánosnál, Dobrovitzky-lrafikban vagy 
lapunk szerkesztőségében.

— Azok, akiket nem vettek fel 
a tanítóképzőbe vagy a keresk. 
akadém iába, még mindig beiratkoz
hatnak a pozsonyi YMCA magánke 
reskedelmi iskolájába vagy egyéves 
kér. tanfolyamába. Az iskola az isko
laügyi minisztérium ellenőrzése alatt 
áll és obszolvensei érvényes bizonyít
ványt nyernek. Az iskola egyben jó 
alkalmat nyújt a szlovák nyelv gyors 
és alapos elsajátítására. Prospektus 
ingyen. YMCA, Bratislava, Sánc-úl.

— A városi Magyar Közkönyvtár
szeptember elsejével újra megnyílt 
az olvasóközönség előtt. Több, az utol
só évek legkiválóbb irodalmi termé
keivel gazdagította a könyvtártanáé-s 
a városi Magyar Közkönyvtár állomá
nyát, amelyek az őszi szezon kezde
tén már az olvasóközönség rendelke
zésére állanak. A lévai magyar társa
dalomnak kötelessége, hogy a város
nak ezen magyar kultúrintézményét a 
legmesszebbmenőén támogassa, mert 
ezáltal nemcsak a magyar kultúrának 
áldoz, de lehetővé teszi, hogy azok a 
szegény emberek, akiknek nem áll 
módjukban a mai viszonyok között na
gyobb összegeket könyvek beszerzé
sére fordilani, hozzájuthatnak a ma
gyar irodalom legkiválóbb termékeiül / 
és műveltségűket ezen az utón is ki
egészíthetik.

Színházba, moziba,
sőt bálba is járhatnak a diákok

SCHILLER GYULA
OKLEVELES ZENETANÁR

L É VA, BOTTKA UCCA 2. SZ.
M Ű K Ö D É S É T  AZ ŐSZI IDÉNYBEN S Z E P T E M B E R  HÓ 1-ÉN KEZDI MEG

TANÍT: hangszereket, éneket, zeneelméletet legújabb módszer szerint j KURZUSOK: kezdők és haladók részére, előkészítés államvizsgára
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— Szcm élyváltozások a lévai 
gimnáziumnál. Az ui iskolaév kez
detén az áll. reál. gimnáziumnál no* 
gyobl) személyzeti változások történ* 
m k. Holccck professorl és Matheiedes 
Sándor proí. az érsckujvári, Molnár 
Lenke tanárnőt a pozsonyi leánygim
náziumhoz helyezték át, mig Müller 
Imre tanár katonai szolgálatra vonul 
be. Az elhelyezett tanárnő és tanárok 
helyére Stejska László, Vörös István, 
Svoboda öedrich, Való Mária Zorka, 
Vovró József a beregszászi gimná
ziumtól, Niki Vlasta a zólyomi gim
náziumlói és Vrábel András az ipoly-

3 szobás lakás verandával kiadó. U gyanott egy nagy
to rozott szob a  kiadó B A K F. K -nénál, Mugtúrköz 2. S *sebb bu-

— Levice—Nyílra országút le
zárása. A 9. hadtest parancsnoksága 
közli, hogy a Léva—Vorcbély—Nyiha 
országúton katonai okokból 1936 s .cpt.
6-án 8 -12 óráig tilos a közlekedés. 
A kocsik, amelyek ezldőben Nyifrárn 
vagy Lévára kívánnak menni, Aranyos- 
maróton keresztül közlekedhetnek.

— M otorkerékp árszerencsétlen 
ség. Fiacán Miloslav vámosladányi 
jegyző motorkerékpárján Nyitrára tar
tott, ahová katonai szolgálatra ki ttel! 
bevonulnia. Útközben Verebély melleti 
egy csikó ugrott a robogó kerékpár 
elé, mire Fiacán a kormányt hirtelen 
elfordította és gyors irammal az ul- 
szélen levő telefonpóznanak rohant. 
Az összeütközés következtében a póz
na kidüll, Fiacán pedig agyrázkódás! 
szenvedett. A lévai kórházban ápoljak.

— Szeptem ber 8-ig tilos a fény
képezés a lévai já rásb an . A járási 
hivatal hirdetményi adott ki, amelynek 
értelmében a lévai járás területén 
szeptember 8-ig tilos a fényképezés. 
Ez a tilalom, amely a katonai záró
gyakorlatokkal van összefüggésben 
azokra nem vonatkozik, akiknek a ka
tonai hatóságoktól külön engedélyük 
van.

G om bam érgezés. Szánló köz
ségben a napokban súlyos gomba- 
mérgezés történt Özv. Fülöp Lajosné 
családjában. Hal személyt szállitoltak 
a lévai kórházba.

— M egszűntek a hetipiacok ü a - 
lántán. Galánta környéken minden 
faluban gabonaraklárak vannak fel
állítva és a gazdák saját laJujukban 
értékesítik terményüket és csak a leg
ritkább esetben mennek be Galántara. 
Amint a Csallóközi Lapok legutóbbi 
számában olvassuk, a gaiantai keres
kedő és iparos társadalom elhatározta, 
hogy küldöttséget menesztenek Prá
gába a miniszterelnökhöz, a kereske
delmi és a népjóléti miniszteihez, attól 
sérelmeik orvoslását kérik, mert a ga- 
bonamonopólium tevékenysége mér
hetetlen karokat okoz nekik. — Léván 
hasonló a helyzet és ma már a szer
dai és szombati piaci napokon alig 
látunk egykét szekeret a főtéren. Ipa
rosaink és kereskedőink óriási károkat 
szenvednek a megcsökkent forgalom 
folytán, jogosan panaszkodnak is, de 
ahelyett, hogy maguk néznének utánuk 
a helyzet megjavításának, mindig má
soktól várnak segítséget. Okulhatná
nak a gaiantai példán.

— Gázolt a bakabányai autó
busz. A bakabányai autóbusz az el
múlt héten Bál és Bagonya közölt 
halálragázolta Hugyagi Rudoll alsó* 
bortői 44 éves kavicsbanyatulajdonost, 
aki kerékpáron az országúton haladt. 
Az autóbusz keresztül ment Hugyagi 
koponyáján, azt teljesen összeron
csolta, úgy hogy a szerencsétlen em
ber nyomban szörnyet halt. A vizs
gálat megállapította, hogy Hugyagi 
ittas állapotban jobbra-balra, tétováz
va haladt az utón és hirtelen fordult 
az autóbusz elé, amikor az öt kike
rülni igyekezett, úgy hogy mér a sze
rencsétlenséget nem lehetett meg
gátolni.

V A divat mindenkit érdekel.
Kohn és Kovács divatúruhéza ma már 
elismerten vezel a divatban, válasz
tékban és olcsóságban. Már mosl rak
táron vannak az ősz és tél legszebb 
újdonságai. Minden kötelezettség nél
kül bemutatjuk mindenkinek a legújabb 
színeket és újszerű szövéseket. Eredeti 
angol és francia újdonságok is nagy 
választékban. Felhívjuk az Igen lisztéit 
vásárló közönség figyelmét a világ
városok mintájára készült „Passage* 
kirakatainkra, amelyekben állandóan 
a legújabb lakberendezési kelmék lát
hatók. Szőnyeggyári lerakat eredeti 
gyári árakon. Végül kérjük újra az 
igen tisztelt vevőket az amúgy is de- 
honesztáló alku mellőzésére, mert a 
legs/.olidahbon kalkulált árainkból 
semmiféle kedvezményt nem adhatunk.

— A pozsonyi YMCA középis
kolai internátusába naponként le
het jelentkezni. Az egész ellátás kitű
nő pedagógiai ellenőrzéssel együtt 
már 290 Kc-érl. Prospektus ingyen. 
YMCA, Bratislava, Sánc-út.

Egységben az e r ő . . .
A kavargó élet nagy forgatagában 

minden célkitűzés és igyekezet med
dővé válik és marad az erők felapró- 
zódásának következtében.

Csupán „az egységben az erő* je l
szavával lehel utal törni a valóság- 
barikádok sziklafalain. Mint mindenre, 
áll ez a sportra is. Minden vérbeli 
sportember elszorult szívvel figyeli 
városunk sportjának szétlagozódását, 
a sok oldalra való széthúzást és a 
kicsinyes intrikákat. Lassú, de biztos 
haladás az összeomlás felé.

Városunkban nem lehet jövője az 
egyesületek légiójának, különösen ak
kor nem, amidőn együttműködés he
lyett a széthúzás gondolata uralkodik.

Néhány év előtt egy, esetleg két 
sportegyesületünk volt. Ez azonban 
becsülettel állta meg a helyét szlo- 
venszkói viszonylatban és szakosztá
lyai híressé váltak országszerte.

Az utóbbi időkben gombák módjára 
szinte a földből nőttek ki az uj egye
sületek. Mindenki egyleiesdire akart 
játszani, elnökre, titkárra stb. Az ifjú
ság, a jövő vasbetonja bódult körtán
cot járt az egyletek dzsungelében. 
Végig kilincselt minden ajtót és to
vább ment. Sehol sem volt az, amit 
keresett. Bár még néha részletsikerek 
lálszódtak, , a színvonal napról-napra 
süllyedt. Érdemes produkció-munkát 
nem ludotl senki felmutatni. A sport
rajongók pedig elfáradtak a várako
zásban, a szivekre közöny ült.

így voll ez tegnap és igy van ez 
ma is. A beborult égen alig van remény.

Dobjuk már egyszer sutba a lelki
gátlásokat. Forrjanak össze a kezek 
testvéri kézfogásban, városunk sport
jának megmentésére. Kezdjük meg a 
legnehezebbnél: a kezdeményezésnél. 
El a kicsinyeskedéssel! A sportem
berek lclkilsmeretére apellálok, ülje
nek össze az illetékesek és kezdjék 
meg végre a sok rombolás és csaló
dás lilán az épitőmunkát, a magvetést, 
amelyből uj bizalom fakad.

Nem fúzióról, egybeolvadásról szó
lok, bár az lenne a helyes megoldás. 
Egyelőre baráti együttműködés és kö
zös munkaprogram jöjjön létre az 
egyesülelek közöli. Hiszem, hogy a 
baráti együttműködés terén sokkal 
nagyobb lehetőségek vannak az igazi 
és kívánt színvonal elérésére, mint 
jelenleg. Az egységes számú és szel
lemű verseny/.ögérda nagyobb telje
sítményekre képes és ezáltal az egy
séges sportközönség is visszanyeri 
érdeklődését és áldo/.atrakészebb lesz.

Lépésről lépésre visszahódíthatjuk 
el veszeti bástyáinkat a szlovcnszkói 
sportéletben, városunk egyesületeinek 
közös nekilendülésével és egységes 
erőfeszítéssel. —lévai.

SZÜ LETÉS: Szabó András, Brónyik G izella: 
fiú András — Bányász István, Slukovszky 
Margit : fiú Tibor, Lőrinc/. — Tóth Lajos, 
Jakab Terézia: fiú Lajos — Tuzsinszky 
Antal, Lauko jozefin: halvaszQlelell fiú.

HÁZASSÁG : Marhoul József Mátyás r. kai., 
Sloszár FranliSka Bohumíra r. kai. — 
Feldmann Kálmán izr., Meisler Olga izr.

HALÁL: Hindicky Pál 38 éves

LJTE-AC Nitra 1 :0  (1 :0 )
Sorsolásnál Nyitrának kedvez a sze

rencse, úgy hogy a honi csapat nap 
és szél ellen játszik. Az LTE kezd, a 
támadás elakad, csak úgy, mini a 
többi utána következő, rendes akció 
nem bir kifejlődni.

Csapkodó a jáiék mindkét oldalon, 
de iram az van. Gól azonban nincs. 
Már-már döntetlennek mutatkozik a 
félidő, amidőn a 44-ik percben Csá
kányi, ki a leggyöngébb csatár, gólt 
lő és beállítja a végeredményt.

A második félidőben az iram el
lanyhul, hol Nyílra van fölényben, hol 
Léva, de az eredmény nem vállozik. 
Az LTE a mérkőzést némi szerencsé
vel megnyeri és a közönség boldo
gan megy haza, hogy már vége a 
mérkőzésnek. Bíró Gold nagyon gyen
ge voll.

Az LTE megfiatalított csapata rész
ben megérdemelte az cgygólos győ
zelmet, részben a szerencsének kö
szönheti. A csapat, különösen a csa
társor egy szép támadást nem tudott 
összehozni. Mentségükre szolgál Hor
váth hiánya, aki helyett ismét Nénid 
volt a középfedezet és nem tudta lab
dával tömni a csatársort. A csapat 
legjobb embere Martinovics. Rúgásai 
nem tiszlák, de helyezkedni nagyon 
tud. Matulányi állagjátékos, Dubec bi
zonytalan volt a kapuban. Dohány 
még fejlődhet, de Ocsiak azonban 
már csak visszafejlődik. Öreg játékos, 
rutinja nincs. Jobbszélen ügyesen 
mozgott a fiatal Juhász, Kuzsel gyön
gébb volt a szokottnál. Nemcsok eré
nyeivel és hibáival a régi, mig Vig- 
nek erős ellenfele voll. A center az 
újonc Csákányi voll, finomkodó, lassú 
játékos, aki nem lúd küzdeni és fél is. 
Nyílra kemény és lendületes csapat, 
azonban formán kívül van.

*
Teniszversenyek. Léva város baj

nokságáért folyó teniszversenyekben 
eddig csak a női egyes fejeződön be, 
amelynek eredményeként S/.ilassy Sári 
legyőzte a múlt évi bajnoknőt, Schwar- 
Izer Mancit. 3 szettben nehéz küzde
lem lolyf az elsőségért. Az eredmény 
8:6, 2:6 és 6:4. A bajnokságok többi 
számai a versenyzők sérülései miatt 
halasztási szenvedtek, igy azok befe
jezése csak szeptemberre várható.

•LÉVAI ÚJSÁG- gazdasági, kultúrálja és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. Főszer 
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