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A  Bacsófalvi
üdülőtelep.

A lévai polgár, aki életének 
nagy részét öolgozóhelyen, sza
badidejét pedig a lévai korzón 
tölti, azt állítja, hogy városunk
nak nincsen szép környéke. 
Aránylag közel oly természeti 
szépseggel gazdag vidékek talál
hatók, amelyek megcáfoljak azt 
a tévhitet, hogy Léva környéké 
• semmi különös*.

Pocuvadlo.
Így hívják szlovákul, magya

rul Bacsófalva. A Szitr.ya tövé-- 
ben fekszik, de nem a község 
híres, hanem a tó, amely a sel- 
meci bányatavak egyike. Feny
vesek között védett völgykat
lanban láttuk vizét számos nyári 
kiránduláskor A téli sportok 
fejlődése azonban felfedezte azo
kat a kitűnő siterepeket is, a- 
mélyek a tó közelében, a Szií- 
nya és a körülötte lévő emelke
déseken találhatók. A bacsófalvi 
tó nem csak nyári kirándulóhe
lyet képez, de középpontja lesz 
a délszlcvenszkói turistáknak is, 

A Kállay üdülő telep.
A lévai tanitóképezde egyik 

agilis és szimpatikus profeszora 
Rob József kezdeményezésének 
köszönhető az a modern üdülő
telep, amely a bacsófalvi tókö
zeiében tavaly felépült, A lévai 
és a környékbeli járások vala
mint az egészségügyi miniszté
rium támogatása mellett közel 
félmillió Kő költséggel itt létesí
tették azt a gyermeküdülőtele- 
pet, amelynek szükséges voltát 
ma már sok számú gyermek és 
szülő igazolhatná. 6 hetes tur
nusokban érkeznek délszloven- 
szkói járásoktól az üdülésre 
szoruló gyermekek nemre és 
nemzetiségre való tekintet nél
kül, hogy azután testileg meg
erősödve, lelkileg felfrissülve 
folytathassák tanulmányaikat.

A Szitnya aljában 
épült fel modern komforttal az 
üdülőtelep, amely egyben turista 
szálló is. Az egyszerű, de tiszta 
szobákban Léváról, Selmecről 
és általában a környékről érke
zett turisták szállásolják el ma
gukat, nyáron a bacsófalvi tó. 
télen pedig a kitűnő símezők 
jelentik az üdülést. A telepnek 
telefonja is van, az új műúton, 
amely a Léva-Selmeci ország-

Baj van a költség 
pótadó

Annak idején, mikor a városi képvi
selőtestület a költségvetést tárgyalta mi 
voltunk az egyetlenek, akik kifogásol' 
tűk a költségvetés túl magas összeállí
tását. Rámutattunk arra, hogy Léva vá
ros költségvetését 300" o-os pótadó alap
ján össze lehet állítani, ha megfelelő 
tételeket, amelyek teljesen fölöslegesek 
kihagyni másokat, amelyek túl magasra 
vannak preleminálva mérsékelnek, kü
lönösen kifogásoltuk azt, hogy egy ak
kora városnál, mint Léva a személyzeti 
kiadás közel 1,300.000 Kc-t tesz ki. A 
képviselőtestület egyhangúlag elfogadta 
a több mint V* miliő korona deficittel 
összeállított költségvetést, abban a re
ményben, hogy a hiányzó összeget az 
országos választmány pótolni fogja. Jó 
lehet ekkor már nemcsak a város ve
zetősége, de a képviselőtestület tagjai is 
tudatában voltak annak, hogy az orszá
gos hivatal a 69/935. sz. törvény alap
ján bizonyos összeget átvállal a város 
adóságaiból, de ezzel szemben az éven
kénti u. n. szanálási hozzájárulást be
szüntetni. Mindezek tudatában a város 
vezetősége keresztül hajtotta a költség
vetés elfogadását, sőt az az ellen készü
lő fellebbezéseket is hosszabb tárgyalá
sok után kellő Ígéretekkel elnémította. 
A járási választmány ezt a költségvetést 
jóváhagyólag az országos hivatalhoz fel
terjesztette.

Vissza jött a költségvetés.
Az országos választmány éppen a fent 

említett törvényre való hivatkozással a 
napokban visszaküldte a járási hivatal
nak Léva város költségvetését azzal, 
hogy a járási választmány utasítsa a vá
ros vezetőségét ill. a képviselőtestületet 
a költségvetés átdolgozására, vagy pedig 
a pótadónak maximális határig 375" o-ig 
való felemelésére. A járási választmány 
az elmúlt héten foglalkozott ismét Léva 
város költségvetésével és hosszas vitá
ban megállapította azt, hogy sok olyan 
tétel van a költségvetésben, amelyet le 
lehet szállítani, sőt vannak olyanok is 
amelyek teljesen fölöslegesek, indoko
latlanok, törőlhetők. A járási választ
mány figyelembe véve a város lakossá
gának közteherviselő képességét, semmi 
körülmény között nincs a pótadónak a 
felemelése mellett, de egyhangúlag azt 
az álláspontot fogadta el és ajánlja Lé
va városának, hogy költségvetését dol
gozza át és annak számszerű összegeit 
mérsékelje.

Kevesebb munka, több
tisztviselő.

Ismeretes, hogy Léva községgé degra- 
dálásával kapcsolatosan több munkakör,

útról .igazik el, könnyen meg
közelíthető és aki kellemesen 
és olcsón akarja eltölteni sza
badságát, bizonyára ide jön mert 
napi 20 Kő-ért kényelmes lakást,

vetés körül újabb 
emelés.
igy az iparügyek, a rendőri bíráskodás 
stb. intézése a járási hivatal hatásköré
be került át. Az adó kivetése átszerve
zésével a város egy nehéz és hosszadal
mas munkától szabadult meg mind en
nek dacára a város tisztviselőinek lét
száma nemhogy csökkent, de emelkedett, 
sőt a legújabb költségvetésbe dijnoki fi
zetések címén a tavalyi 124-151 Kc-vel 
szemben 173.252 Ke van felvéve. Az 
indokolás szerint újabb tisztviselők beál
lítása tette szükségessé ezen tétel emelését.

Egyes tételek.
Nem kívánunk most részletesen fog

lalkozni a költségvetés egyes tételeivel, 
de mégis megemlítünk egy-kettőt, ame
lyeket alaposan mérsékelni lehetne. Pl. 
Az 1936. évben ültetvények és fásítás 
címén 52.306 korona szerepelt a költ
ségvetésben, ezzel szemben nyugodtan 
állíthatjuk, hogy ennek az összegnek a 
harmadrésze sem lett felhasználva. 1937 
évre ezt az összeget 67.337 koronára 
emelték fel. Elismerjük, hogy van váro
sunkban bőven hely, ahová még lehet
ne és kellene fákat kiültetni, de 67.331 
koronáért egy egész parkot lehetne ma 
beültetni ez pedig, bár hő óhajunk, alig
ha következik be egyhamar. Közismert, 
hogy az uszodafürdőben évek óta sem
mi változás nem történt, mégis az 1936 
évben erre a célra 9.960 koronát irá
nyozott elő a városi költségvetés, míg 
folyó évre ezt az összeget 15.500 koro
nára emelték, éppen akkor, amikor tár
gyalások folynak egy teljesen uj modern 
uszoda és strand építéséről, amelynek 
céljára ugyancsak az ez évi rendkívüli 
költségvetésben 250.000 Ke szerepel. 
Sok, nagyon sok tétele van a költség- 
vetésnek, amelynek kifogás alá eshetnek 
és reméljük, hogy a város képviselőtes
tülete most, hogy újra módjában áll ez
zel foglalkozni kétszeresen revízió alá 
veszi azt és alaposan meggondolja a 
375J o-os pótadó bevezetését.

Eddig és ne tovább ...
A gazdasági helyzet nem javult, sőt 

a lakosság bevételei napról-napra csök
kennek, az üzletek forgalma megcsap
pant egyre nehezebb és küzdelmesebb a 
megélhetés. A közterhek Léván már el
érték azt a határ fokot, amelyen túl 
nem lehet emelés, a város lakossága 
semmi körülmények között nem bírja 
el a további adóterheket. Ezt maga a 
városi számvevőség is hangsúlyozta a 
költségvetés indokolásában, reméljük, 
hogy most az orsz. hivatal és a járási 
választmány leiratai után álláspontját 
érvényesíti is.

jó ellátást kap, ráaöásul pedig 
a kitűnő gyógyító levegőt, gyö
nyörű viöéket és minöazt a szép
séget, amit a természet aöhat.

A spanyoljárvány Léván.
Kétféle spanyol járvány van Léván, 

mindkettő általános európai tünet. Az 
egyik az, hogy kalandvágyó fiatalembe
rek itt hagyják otthonukat és Spanyol- 
országba mennek verekedni, az egyik, 
vagy- a másik küzdő fél javára. Sokkal 
súlyosabb azonban a másik spanyoljár
vány, amely lázas beteggé tette úgyszól
ván a: egész várost, társadalmi, feleke
zeti, nemzetiségi különbözet nélkül. Ma 
már ott tartunk, hogy a lévaiakat há
rom csoportba lehet osztani, akik már 
voltak spanyolbetegek, akik most szen
vedik át é:f akik rövidesen lesznek. Saj
nálattal kell közölni, hogy a járványnak 
több halálos áldozata is van, akik a 
spanyollázból származó különféle beteg
ség következtében múltak el időelőtt. 
Tanácsos ezt az alattomos betegséget 
megelőzni, illetve időben orvoshoz for
dulni. A szokásos gyógyszereken kívül 
vannak megfelelő háziszerek is, bedör- 
zsölések, amelyek alkalmasak a betegség 
megelőzésére, illetve gyógyítására.

N Ő I
d iv a t s z a l o n o m a t

Turay vendéglő mellett Dobó u. 3 
újból

M E G N Y I T O M  

Olcsó, pontos munka I I

Knapp Janka, Felesemé

jyiozik műsora :
S z e r d a ,  c s ü t ö r t ö k .  

Orient mozgó: PR E M IE R , megható 
dráma, újdonság A  T IT O K Z A T O S 
K E S T É L Y  nemet verzió. E film tele 
van szebbnél szebb természet felvételek
kel, vadász kalandokkal és fölényekkel. 
Főszereplők : Walter Steinbcck, Carola 
Hőim, H. A. Schletov cs Péter Bossc 
közk. gyereksztár.

P é n t e k ,  s z o m b a t ,  
v a s á r n a p

O rient mozgó: Hortensc Raky, Iván 
Petrovics, Leó Slezák, Cieorg Alexán* 
dér főszereplésével a legújabb filmopcrett
A S S Z O N Y P A R A D IC S O M . Zene: 
Róbert Stolz.
Apolló mozgó: A  filmgyártás uj feje* 
zeténck kezdete. A  filmtcchnika monu* 
menta is vívmánya ! A  filmgyerckkor vé* 
ge és filmifjúkor kezdete. A  legelső plasz* 
tikus film az A U D IO SK O P. Az egész 
világon a legnagyobb feltűnést keltő film. 
Pótműsor : a két közkedvelt amerikai 
filmkomikus L A U R É L  és HARLA : 
EGY*K ETTÖ *H Á R O M  kétszer eskü* 
vő kacagtató filmé kerül bemutatásra, me* 
iyen mindenki a legfiaíalabtol a legidő* 
sebbig csak kacagni cs mulatni tud. Ok* 
vétlen nézze meg az Audioskepot és 
mulasson jó Laurcl és Mardin.

Hétfő. k e d d .
Apolló m o z g ó :  Nagy Moszkvai szovjet 
film SZ E R EL E M  es H A D G Y A * 
KORLATOK.
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A  lévai Szamaritánusok között.
Helyszín: 193T. február 10 cs* 

te T óra a lévai városházának nagy* 
térnie. Nem kell megijedni, nem 
komorképu városatyák ülnek az 
asztal körül, hanem a lévai lányok 
és asszonyok foglalják el a nagy* 
termet. Számszerűit több mint 150. 
Benyitunk. A  látvány igen meg* 
nyerő, tulajdonképpen itt kellene 
megtartani a lévai szépségkirálynő 
választását. Feltűnően sok a csinos 
lány és asszony. Egyetlen férfi van 
a 150 nő között: Dr. Pick Imre 
városi tiszti főorvos, magyaráz a 
hölgyeknek, akik a Szamaritánus 
kurzus résztvevői.

Kik a Szamaritánusok ?
Őszintén megvallva mi se nagyon 

tudtuk pontosan, ezért megnéztük 
a Révai (nem lévai) lexikonban. 
SzóróUszóra ez áll benne: „A  
Krisztus példabeszédei között elő* 
forduló irgalmas Szamaritánusokról 
igy szokták nevezni az irgalmas 
szivűeket, akik embertársaik baján 
különbség nélkül törekszenek segi* 
teni. A  szamaritánus egyesület oly 
társadalmi intézmény, amely fela* 
datául tűzte ki az első segélynyuj* 
tását balesetkor. Angliában cs Né* 
metországban külön tanfolyamokon 
u. n. Szamaritánus iskolákban ke* 
pezik ki az egyesületek e feladatra 
tagjaikat.*4

A gáz és az irgalom.
A  lévai Szamaritánus kurzus íu* 

lajdonképpen a légoltalmi és gáz* 
védelmi intézkedésekkel függ össze 
és látogatása minden nőnek köíc* 
lező. Valóban ott is látjuk a lévai 
lányokat és asszonyokat társadalmi 
különbség nélkül. A  feszülten fi* 
gyelo nők között láttunk orvosok, 
kereskedők feleségeit, munkásnőket, 
hivatalnoknőket, varrólányokat, ház* 
tartásbelieket, önálló keresettel biró 
nőket békés egyetértésben. A  sok 
nő között furcsán fest a belépő uj* 
ságiró.

Az előadás: a gázmaszk.
Mint modern újságíróhoz illik, 

stílszerűen gázmaszkkal jelenünk 
meg az előadáson, átadjuk az 
előadó tiszti főorvosnak és meg* 
kérjük őt, hogy engedjen ottartóz- 
kodást a magyar Szamaritánus nők 
kurzusán. Benyomásaink a lehe* 
tő legkedvezőbbek. Mindenki figyel, 
ki komolyabban, ki mosolyogva. A  
modern nő legmodernebb öltözéké* 
ről a gázmaszkról van szó, annak 
alkatrészeiről, használatáról, előnyei* 
ről és hátrányairól. A  résztvevők 
olykor kérdéseket intéznek az elő* 
adóhoz, aki készséggel szakszerűen 
válaszol. Most a különféle gázmasz* 
kok leírására kerül a sor, majd pe* 
dig gázmentes fedezékekben elhe* 
lyezendő kötszerek és segédeszkö* 
zök részletezésére.

Mikor és hol?
A z  ápolónői kurzusok a magyarok 

részére kétszer hetente vannak a 
városháza nagytermében, szerdán és 
pénteken 6 — 8 óra között. A  hét 
többi napjain a csoportokra osztott

résztvevők a Kaszinóban és a Ka* 
tolikus Körben gyűlnek össze, ahol 
Schubert Tódorné, Dr. Sós Lász* 
Ióné, Majthényi Lászlóné. Ghimes* 
sy Erzsébet és Gyapay Maca ve* 
zetésc alatt ismétlik át a tiszti tőor* 
vos által már előadott anyagot. A z  
esti kurzusok látogatása kötelező 
minden jelenlevőt nyilvántartanak, 
megrovásban, részesül aki később 
jön és hatósági büntetést kap, aki a 
kurzus látogatását elhanyagolja.

Az előnyök.
A  kurzuson eltöltött idő bizonyá* 

ra hasznára válik minden részivé* 
vőnek, mert szükebb értelemben 
vett gázvédelemmel kapcsolatos 
ápolónői teendőkön kivül az általá
nos műveltséghez tartozó ismeretek 
is szerepelnek a tanrendben. így 
pl. a íesttan, az anatómia. A  hol* 
gyek szorgalmasan jegyezgetnek és 
jól teszik, ha komolyan fogják tel 
hivatásukat, mert a tanult ismeretek* 
re nem csak háborús veszély esc* 
tén van szükség, de felhasználhatók 
azok a családi és társadalmi életben
béke idejében is.

*  **
Ma már nem kell félni a lévai 

férfiaknak, ha őket otthon, vagy az 
uccán valami baleset éri, mert bi* 
zonyára akad a közelben egy ir* 
galmas szivű ápolónő, aki gondo* 
zásba veszi ha kell első segélyben 
részcsiíi. A z  ujonan kiképzett bá* 
tor életmentőket örömmel üdvözöl* 
jük!

Küzdés
a n á t h a l á z  elleni
A náthaláz járványnak a leg
jobban ellenállunk ha a szájat 
orrüregeket, gégót és léleg

ző szervezetet

A L P A
sósborszesszel desinfikáljuk
Gurgulázzunk gyakran és öb
lítsük ki szájunkat meghigl- 
tott Alpa sósborszesszel I 
Elegendő egy pór csepp egy 
pohár vízbe Úgyszintén jó 
hatása van a nem higltott 
Alpának a belélegzése. Szór
junk szét Alpát a szobában 
és társadalmas helyiségek
ben, ezáltal desinfikáljuk a 

levegőt
Kérdezzük meg orvosunkat

KI LAPU N K  BA PÁ TJA ?
A z, aki nemcsak olvassa, de elő 

is fizeti mert csak igy támogathat 
nehéz munkánkban.

Nemesített s z ő l ö v e s s z ő k
minden minőségű szőlőfajtákból 
és a következő uj fajtákból is u. m. 
MATTHIAS JÁNOS, PIROVA- 
NO, STARK és KOHLMAN 
dús választékban a legjobb minő
ségben kaphatók :

)Á N  POLÁK
V*lké Pavlovic« u Hustopo.fi

Kérjen díjmentes fajta-és árjegy
zéket 70 k ü l ő m b ö z ő  fajtáról

A  J.M.K.T.
A J. M. K. T. előadássorozatában 

szerdán este Ivánfy Géza a közművelő
dési testületek és közkönyvtárak szö
vetségének országos ügyvezetője tartott 
előadást a magyar könyvekről és könyv
tárakról. Előadása során érdekesen mu
tatta ki azt a szoros kapcsolatot, amely 
az emberek és a könyvek között fenn
áll, amely kapcsolat teszi lehetővé azt, 
hogy az idő és tér által elválasztva is 
megismerhessük úgy az elmúlt esemé
nyeket, valamint a legtávolabbi világ
részek életét, lakosságát és azok szoká
sait. A könyvek magukkal ragadják az 
olvasót, akinek fantáziája az esetleges 
hiányzó részeket is kompakt egésszé kap
csolja össze. Vannak sokan, akik a köny
vek hatásától féltik az embereket, de 
ez az aggódó félelem teljesen fölösleges 
mert alig akad ember, aki életét a 
könyvekben foglalt leírás után akarná 
berendezni. A szlovenszkói magyarság
nak különösen nagy szüksége van köny
vekre, a helyesen berendezett és jól 
irányított könyvtárakra a kultúrnevelés 
és fejlődés szempontjából. Ebben az 
irányban megtörténtek az első kísérle
tek, amelyek kifejlődés stádiumában is 
reményt adnak arra, hogy a szlovensz
kói magyarság kultúr fejlődésében hat
hatós és befolyásoló tényezők lesznek.

Borsody István a PMH belső munka
társa a szlovenszkói ifjúságról tartott 
előadást, amelynek során rövid pillan
tást nyújtott a prevrat utáni időkre az 
ifjúsági mozgalomnak első kezdeteire,

amelyek meglehetős határozott irányvo
nallal és lendülettel indultak útnak. 
Ezek a mozgalmak messze lekanyorod- 
tak a kezdeti iránytól és megsemmisül 
tek. Ettől az időtől a szlovenszkói ma
gyar ifjúságnak nincs határozott itányú 
fejlődésivonala, próbálgatás és kísérlete
zés csak az az út, amelyet azóta látunk. 
Ennek magyarázatát, nemcsak a helyi 
viszonyokban kell keresni, hanem szo
ros összefüggésben van azzal a bizony
talansággal, amely Európa szerte éveken 
át uralkodó. Nagy vonásokban a szloven
szkói fiatalság az időszerűségnek megfe
lelően két csoportban osztható, a jobb
oldali és baloldali csoportba. Ez a két 
csoport az, amelyben részben elhelyez
kedik ifjúságunk legnagyobb része, nem 
meggyőződésből, nem is ideológiai ala
pokon elindulva, hanem csak az ural
kodó eszméknek megfelelően szokásból, 
mondhatjuk talán divatból. Hogy med
dig tart ez az átmeneti időszak, amely 
az irány, cél kitűzésének keresésében 
telik el, igen nehéz volna megállapítani, 
de annyi már is látható, hogy a meg
indult mozgalmak egyrésze határozott 
irányban kezd fejlődni és nincs messze 
az az idő, amikor az eszmék véglegesen 
kitisztulva, kikristályosodva meghatároz
zák az utat, amelyet a szlovenszkói ma
gyar ifjúságnak, a jővö vezető emberei 
nek követni kell.

Mindkét előadót értékes és tartalmas 
előadásukért hosszasan megtapsolta a 
nagyszámú hallgatóság.

? I
■ ■

Nem, nem az átok miatt fog ledülnl 
a városháza második emelete, ha
nem azon sok rodhadt gerenda miatt, 
ami az első emelet mennyezetét 
tartja.

¥ ¥*

A szentirás azt mondja: Az el* 
sokból lesznek az utolsók, az utol
sókból az elsők A mai hivatali al 
tisztek egyrés/e ezt úgy értelmezi, 
hogy a feletteseik emeljenek nekik 
kalapot.

*  *

Ki a felelős, ha valaki elcsúszik 
az utcán és a lábát töri ? Úgy lát
szik senki I De kérdezzük, ki felelős 
azért, hogy síkos, csúszós időben 
a járdák nincsenek mindenhol le- 
Szórva

Épitőtelkek
A z U J M A J O R é s  
a D O H Á N Y B E *  
V Á L T Ó  mellett 
fekvő
S C H O E L L E R  
cs Társa cég tulaj* 
donát képező terüle* 
ten

E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

Dr.  S i m e k  István
ügyvéd L E V I C  E

Ahogyan én látom . . .
városunk gazdasági és kereskedel* 

mi élete, élénksége megcsappant. 
Ez a visszaesés bizonyos mérték *

ben szoros összefüggésben van a 
farsang után következő böjttel, de 
ez évben ugv látszik a szokásos 
méreteknél nagyobb aranyban. 
Egyre kevesebb idegent látunk a 
városban, egyre több a naphosz* 

szat üres üzlet, néma csendes ven* 

déglő és a zenés kávéházakban is 
bőven van idejük kipihenni ma* 

gukat a fürge pincéreknek, nin
csenek esténként túlttrhelve mun
kával. A z  árak látszólagosan emel- 
k ed nek, ezzel szemben a vásárló 
közönségnek a pénze egyre /reve- 
sebb, úgy, hogy ez a böjt nem- 
csak a vallási értelemben lesz böjt 
előreláthatólag, hanem kereskedel
mi értelemben is. Mindezekhez 
hozzájárul az, hogy az árak mel- 
lett az adók is egyre növekednek, 

sőt szó van arról is, hogy az amúgy 
is súlyos szociális terheket is meg 
magasabbra emeljék. A  munka
nélküliek száma, a tönkrement 
exisztenciák szaporodása, a hiány
zó munkaalkalom és kereseti le
hetőség csökkenése mind előmoz
dítja a forgalom összezsugorodását 
bénítja a vásárló képessegget és 
egyre újabb és újabb em bei eket 
kényszerít a legsúlyosabb életkö
rülmények közé. Nehéz előre meg
mondani, hogy a böjt után a ta
vasz nyiltával mindez megváltozik. 
Kétségtelen az, hogy a szokásos 
tavaszi munkák, az esetleges újabb 
közmunkák sok embernek adnak 
kenyeret és kisebb mértékben a 
forgalom növelését elősegítik, de 
mindez előreláthatólag nem lesi 
olyan nagy mérvű, mint amilyen
re szükség lenne.

OKULÁR.
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Tavaszi újdonságok
KABÁT

KO SZTÜM  és
RUHAKELMÉK  

nagy választékban

davatárúházában.
Szőnyeg, függöny, paplan és linóleum 

gyári lerakat.

A  lévai farsang mérlege.
Nem véletlen, hogy a lévai farsang 

rendezéseiről csak most, annak elmúlta* 
val számolunk be. Szükség van cgv bi* 
zonyos időbeli távlatra, összehasonlításra 
ahhoz, hogy objektív képet adhassunk ol* 
vasóinknak a lévai bálokról és teadélutánok* 
ról. A  pillanatnyi benyomások, hangula* 
tok szerint nem lehet és nem szabad meg 
Ítélni egy rendezést sem, különösen ak
kor, ha bizonyos tanulságokat, követkéz* 
tetőseket akarunk levonni, amelyek okulá* 
sül kell, hogy szolgáljanak a jövő farsan* 
gokra is.

A rendezés nehézségei.
Azok, akik fényes estélyi Öltözékben 

megjelennek valamely lévai báliéiemben 
és egyetlen kötelességüknek tartják azt, 
hogy jól mulassanak és elsősorban a ren* 
dezőségtől várják cl, hogy ezen igyekvő* 
sük sikerrel járjon, tudomást kell. hogy 
vegyenek azokról a nehézségekről, amc* 
lyek cgv estély, vagy bál rendezői elé 
tornyosulnak. Az első kérdés, amely fel* 
merül, az, hogy rendezzen*e valamely 
egyesület egyátalában valamit, érdemcs*e 
vagy sem. Ha végre győzött az igenlő 
álláspont, akkor jön a másik kérdés, mi 
legyen : bál, vagy ícadélután, ha bál mcl* 
lett döntenek, akkor a rendezőség nehezen 
tud határozni arról, lcgycn*e programm 
vagy sem ?! Az igazi nehézségek pedig 
akkor kezdődnek, ha a többség a prog* 
ramos estély mellett döntött.

Mi legyen a programm?
Fgv kisvárosban igen nehéz ezt eldön* 

tei i A legtöbb agilis rendező valami égé* 
szén szenzációsat akar, valami olyat ami 
még nem volt. Miután már rabbi Akiba, 
megállapította, hogy nincs uj a Nap alatt, 
ez igen ritkán sikerül, noha a bálok ide* 
jen nem igen szokott sütni a Nap. Az 
ilyen igvekvés rendszerint fiaskóval vég* 
ződnek, a terveket nem sikerült megváló* 
sitani és megszületik valami, amiről azt le* 
hét mondani, hogy jobb lett volna ha nem 
született volna meg. A tanulság tehát az, 
hogy a rendezők ne törekedjenek min* 
den áron eredetiségre, ne csináljanak ko* 
losszálisnak látszó programot, különösen 
ha erre nincsenek meg a szükséges sze
mélyi, színpadi, vagy pénzügyi feltételek. 
Jobb egy kifogástalanul összeállított kö
zepes programm, mint egy rosszul síké* 
rült szenzáció.

Kit hívjunk meg ?
A meghívások tekintetében a rendező* 

ség egészen tájékozatlan. Minden körnek, 
egyesületnek, csoportnak meg van a ma* 
ga publikuma, azonban ezek nem mind 
jönnek cl és jelenlétük önmagában meg 
nem biztosítja az anyagi és erkölcsi sí* 
kert. A rendezőség tehát mindenkit meg* 
hív, azonban gyakran nem szívesen ven* 
né, ha mindazok akikhez meghívással tor* 
dúl valóban meg is jelennének. Az újabb 
divat az lett, hogy nem küldenek külön

meghívókat, csak plakátokat ragasztanak 
ki, ami anyit jelent, hogv az estélyen bár*
ki megjclenhetik Ez a megoldás nem 
egészen helyes, sokkal megfelelőbbnek 
látszik a meghivorendszer, azonban ez 
meglehetősen draga, sok munkát igényel 
és tág lehetőségét adja a különféle sértő* 
déseknek, mert nem áll rendelkezésre Le* 
van teljes meghivó*név$or.

Egyes egyesületek körözoivekkel hívják 
meg vendégeiket, a legutóbbi LTE bálra 
pedig csak vidékre bocsátottak ki meghí* 
vokat, a városban plakatok lettek kifüg* 
gesztve.

** *
Bevezetésül ennyit a lévai farsangról. 

Sorra vesszük a rendezés nehézségeit, 
hibáit és hiányosságait természetesen nem 
feledkezünk meg az erényekről a jó ol* 
dalról sem. Ezek ismertetése után áttérünk 
majd az egyes rendezések méltatására.

__HÍREK__
— Kék-Fehér est. A W IZ O  és a 

Makábi febr. 27*én este fel 9 órakor a 
Stránszky szálló nagvtermében rendezik 
szokásos kék*fehér estjüket. Program után 
kitűnő zene mellett tánc következik.

— Kersék János dr. arcképe. La
punk egyik régebbi számában említettük, 
hogy Lévaváry Béla festőművész egyik 
legkiválóbban sikerült alkotása váro
sunknak a múlt évtizedben elhunyt, 
kiváló publicistájának és tevékeny köz- 
életű egyéniségének Dr. Kersék János
nak az arcképe. Mint értesültünk Lé
vaváry a képet felajánlotta mindazon 
egyesületeknek, amelyekben Kersék Já
nos dr. élénk tevékenységet folytatott 
és most a képet gyűjtés útján összesze
dett pénzen vásárolják meg és a városi 
múzeumban helyezik el.

— A gyári lerakatok és az érsekuj- 
vári kereskedelmi gyémium. A Rolny 
ruhaáruház eddig a Batia-palota I. eme
letén tartotta üzlethelységét. Miután 
most költözködni kívánt a Bata palo
tával szomszédos Singer-téle házba, az 
uj törvény értelmében erre hatósági en
gedélyre van szüksége. A hatósági en
gedélyt viszont a Kereskedelmi Gré
mium véleményezésétől teszik függővé. 
A Grémium legutóbbi ülésén foglalko
zott a kérdéssel s nem járult hozzá a 
gyári lerakat költözködéséhez. Indoko
lásában rámutatott arra, hogy éppen a 
napokban adta vissza az egyik ruhaáru- 
üzlet iparengedélyét, amely mellé egy 
évvel ezelőtt egy gyári lerakat költö
zött. A gyári lerakat szomszédsága egy 
év alatt tönkretette a kis kereskedőt.

Mi vagyunk a földkerekség egyetlen népe, 
amely a szeretetet harci eszközként használja
mondja Atal dr. indus professzor, Gandh. meghitt barátja.

Pőstyénbcn tartózkodik Madan Mahon Atal dr. m\ soréi egyetemi tanár, 
Gandhi hindu népvezer kebclbarátia, aki munkatársunknak a következő 
felette érdekes intervjut ad’a :

Atal doktor érdekes alakja csaknem 
naponként tűnik fel a hólepte park sé
tányain. Sűrű Ősz haja alatt nemesíve
lésű homlok. Acélos, szívósságot sugár
zó szemek, energikus vonás a szájszög
letek körül — rendkívüli inteligenciát 
és akaraterőt árulnak el. Ez a különös, 
érdekes ember úgy fest, itt, az ezüst 
színű Vág folyó partján, mintha ide va
rázsolták volna mesebeli hazájából. A 
télikabát igen rosszul áll testén : azt hi
szem otthon, hazájában sohasem hord 
ilyen meleg öltözéket. Azért nem pa
naszkodik a hidegre, büszkén mondja, 
hogy edzett — persze, Ő nem tudja, 
hogy az idei tél nálunk nagyon, nagyon 
enyhe, hogy máskor már október má

sodik felében hidegebb van.
— Intervjut kér ? — mondja moso

lyogva — magukat is érdekli hazánk és 
népünk sorsa ? Mit mondjak önnek . . .  
az indus nép boldog és hálát ad az Is
tennek, hogy olyan harcosa van, mint 
amilyen Gandhi. Ö  az India megváltó
ja. 380 millió páriának legszentebb jo
gáért, a szabadságért folytatja gigászi 
küzdelmét. Én, magam, buzgó követője 
vagyok Gandhinak. Ha nem volnék az, 
nem is lennék jó indus.

Gandhi küzdelme vértelen, de annál 
szivósabb éz szentebb. A  mi hábo
rúnk - ha annak lehet nevezni Gandhi 
harcát - szent és nincsenek anyagi 
motívumai.

Velem együtt 380 millió indus szentül 
meg van győződve arról, hogy igazságos 
harcunkat csak győzelemmel fejezhetjük 
be, de nem lehet és nem szabad meg
engednünk, hogy akár csak egy csepp 
indus vér folyon érte.

Addig várunk, amig vértelen győzel
met aratunk.

Szent ügyünk igazságába vetett hitünk 
és rendíthetetlen bizalmunk adja meg 
nekünk a váráshoz szükséges végtelen 
türelmet. Mi nem fogunk európai mód
ra vérfürdőket rendezni. Ezért nem tud
juk magukat megérteni. Nem értjük 
háborúikat, bár nem zárkózunk el az 
indító okok felismerése elöl. Az euró
pai háborúk arra vezethetők vissza, hogy 
nem ismerik a felebaráti szeretetnek azt 
a szent fogalmát, mely minden indus
ban bent gyökeredzik.

Mi vagyunk a földkerekség egyetlen 
népe, mely értett hozzá, hogy a szeretetet 
harci eszközként használja fel. Az indus 
ideológiának győznie kell, mert mindé

— A Dalárda közgyűlése. A lévai
Dalarda rendes évi közgyűlésé! folyó ho 
24*én eslc 8 órakor tartja a Kaszinó 
nagytermében. A tagokat a közgyűlésre 
ez utón is meghívja az elnökség.

— A m unkanélküliek száma febr. 
l*én a lévai járásban 3038 volt. Ebből 
2477 férfi, 5bi nő. Léván ugyanekkor 
431 munkanélküli volt nyilvántartva. A 
genti rendszer szerint 755 munkanélküli 
részesül állandó segélyezésben.

— Féja T ibor előadása. A pozsonyi 
magyar közművelődési testület rendezésé* 
ben a pozsonyi városháza előadó terme* 
ben febr. 14*én a lévai származású Féja 
Tibor tartott előadást: A nyihrakörnyéki 
palócszigetről. Az előadáson a Szt. Or* 
solyarcnd tanitóképzőjénck énekkara palóc 
népdalokkal és Varsányi László áll. tan. 
képzőt növendék palóc lakodalmi és egyéb 
alkalmi rigmusokkal szerepelt. Február 
21*cn pedig Féja Tiborné tart ugyanott 
vetített képekkel és eredeti népművészeti 
tárgyak bemutatásával »Magyar népmű
vészet Szlovenszkón* címen előadást.

— Ingyenes ismeretterjesztő elő
adás. A  J.M .K .T . sorozatában szerdán 
este í. hó 7*én 8 órai kezdettel a város* 
háza nagytermében Lorincz Gyula : A 
proletariátus viszonya a művészetekhez, 
Dr. Csáder Mihály : A  néphigiénia ügye 
a falvakban, címen tartanak előadást.

— A náthaláz a levegőben fekszik. 
Ködös és változékony időben, a nedves 
levegőben tartózkodnak mindenféle kár* 
támasztó baktériumok. A lcgalattomosab* 
bak a náthalázat okozók. Meglepnek min* 
ket, mikor legkevésbé vagyunk rá elké
szülve. A  testbe szájon és lclekzö utakon 
jutnak. A  fertőzést megelőzzük, ha a 
szájüreget Alpa sósborszesszel desinfi* 
kaljuk, melyet kis mennyiségben egy po
hár vízbe öntünk, a száj öblítésére és 
gurgulázáshoz, Kérdezzük meg az orvé* 
sunkat!

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉD ER  KÁLMÁN k o n c e s s lo -  
n á lt v illa n y - és  v íz v e z e té k s z e -  
reló v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é s z ít 

M o to ro k a t g y ári á ro n  
szá llít.

L e v ic e  S z e p e s s i  u c c a  2 0

(—) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina cs ,,Wipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás cs szolid 
árak mellett készülnek BÁZL1K állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpc*i*ucca 
szám.

nek felett értékelni tudjuk az emberé
letet és az egyéni szabadságot, amely 
nem tűr alárendeltséget.

Gandhi két évet pihent, hogy most 
annál szivósabban vegye fel a harcot az 
angol impériummal szemben. Gandhi 
harca a leggazdagabb maharadzsáért ép 
úgy folyik, mint a legutolsó pária ér
dekében és mi, mindnyájan mögötte 
állunk.

Atal doktor egész belemelegedett szó
noklatába. Csak mikor fogytán volt a 
lélegzete, vette észre, hogy talán túl 
messze kalandozott el hazafias telbuz- 
dultságában.

Egyelőre kénytelen vagyok reumá
mat gyógyítani — mondta rezignáltan — 
s innen, sokezer kilométer távlatból fi
gyelhetem csak honfitársaim küzdelmét, 
de ha rövidesen meggyógyulok — ami
re meg van minden reményem — ba
rátom mellé állok és küzdeni fogok 
vele . . . .

(8- g )
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A Kaszinó Kosztolányi estje.
Vasárnap este 0 órai kezdettel 

tartotta a lévai Kaszinó a közel* 
múltban elhunyt nagy magyar iro 
cs költő Kosztolányi Dezső emlék* 
estjét. Elsőnek Szudyne, Dános 
Lili C hopin: Halotti praeudiumáí 
játszotta zongorán. I gy ezt, vala* 
mint Szudyné többi kiforrott, érett 
technikájú művész: teljesítményű 
játékát nagy tapssal jutalmazta a 
közönség. Dr. Korpás László ha* 
tásosan szavalta cl Kosztolányi: 
Bús férfi panasza c. versét. Majd

Szudy Nándor tiltotta meg Kosz
tolányi Dezsőről nagyhatású emlék* 
beszédét. Dr. Sc> Lászlóné Kosz* 
tolányi verseket szavalt nagy siker* 
rel. Egy alkalmi sza\alókórus Kosz* 
tolányi Litánia e. versét, mig Pál 
Imre Kosztolányi Preludium és 
Verés c. verseit szavalta cl. A  ki* 
tűnő előadókat hosszasan megtap* 
solta a közönség, aki egy feledhe* 
tétlen szép, magasnívójú kultúrcsíéí 
élvezett végig.

R r k r - y í a n O ' n á l i n l / C l  elsőrendű kapható Vánva Sándor szeszfőzdéjében Vámos ládám 
D U Í  / , ö \ í  l l \ c l  Megbízásokat elfogad Jakab Jenő mechanikus, TuravJu/, Flórj-ieí

Bútorozott szoba Szepesi ii. 12. Breznayné. L ^
Sofőr, állást keres lchflK°:
Egy szobás modern lakást

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

Vándorblockal a kezében
„pane

Érdekes vendége volt a napokban vá
rosunknak. Itt volt újra Guttmann bá
csi. Utoljára akkor volt Léván, amikor 
az autóbusz helyett még omnibusz járt, 
és amikor még a Denk sarkán egy kis 
öreg bácsi árulta a friss marónit. Erre 
az öreg bácsira nagyon jól emlékszik és 
ha ma elmegy akármelyik városban egy 
gesztenyés elótt, őnkénytelenül a tűié
ben zug az ismert régi hang „brrrneisz 
friss maróni.44 No meg hát a lúdter- 
tdlyre is emlékszik, amitó! egy hétig 
volt rossz a gyomra.

Ki tulajdonképen ez a Guttmann 
bácsi ? Ö  festőművésznek vallja magát 
és művészi néven Posumavszkynak hiv- 
ják. Ezzel szemben mindenki Guttmann 
bácsinak ismeri, pane majstrenak szólítja 
és öreg, bogaras turistának tartja.

Hát az utóbbiaknak van igaza.
Valamikor középiskolai tanár volt 

Guttmann bácsi, aki magas műveltségű, 
több világnyelvet beszél ma is. Ma a 
Köztársaság országutjainak kitartó ván
dora az öreg. Bozontos művész frizura-

majstre" itt megállt.
javai, fekete bársony kabátjával, zöld 
művésznyakkendőjével és egy hatalmas 
blockal a hóna alatt, rója az utakat, 
ösvényeket és gyalog bejárja az egész 
Köztársaságot, hogy mint ö mondja 
megismerhesse hazájának természeti szép
ségeit cs azokat le is fesse. „Festményei*4 
nem birnak művészi értékkel.

A blockja külön fejezetet érdemel. 
Ebben kivágott újságcikkeket tart, me
lyek természetesen róla szólnak és mely 
cikkeket mindenkinek oda ad elolvasni, 
hogy mindenki lássa, mennyire popu
láris ember ö a hazájában.

Néhány újságból kivágott fénykép 
van róla, melyek mind egyformák. Ez 
fel is tűnt nekem és megkérdeztem Tőle, 
hogy hát ez hogy lehet. Nagyon egy
szerűen, felelte az öreg. Megkaptam a 
klisét és minden redakcióba bevittem, 
így hát minden újságban ez az egy kép 
jelent meg. — Csuda egy populáris 
ember ez a Guttmann bácsi — oh par
don Pane majstre!

( — ász.)

— Léva város szanálása. Az orszá* 
gos hivatal Léva \áros adósságaiból, 
amelynek terhei évenként többmint fél 
millióval szerepelnek a költségvetésben, 
egyelőre kei millió koronát átpártolt. A 
további adósság átvállalásáról még ez év 
folyamin tárgyal az országos hivatal

— 30 fillérrel olcsóbb a villany.
A napilapok hasábjairól értesültünk, hogy 
Kassa város képviselőtestülete 30 fillérrel 
3‘30*ra szállította le a villanyáram kilo* 
wattjának az árát. Léva város lakossága 
is bírja a városbirók Ígéretét a villany* 
áram leszállítására, de <z úgylátszik Lé* 
van még jódarabig csak Ígéret marad, 
akármilyen jól is megy a villanytelepnck. 
Itt említjük meg, hogy Prágában 3*70 
kilovattonként az áram ára.

— Tilalom a rádióvételt zavaró 
elektromos gépekre! Az osztrák hiva
talos lap egyik legutóbbi számában közli 
dr. Tauchcr osztrák kereskedelemügyi mi
niszter legújabb rendeletét, amelyben a 
rádióvételt zavaró villamos készülékek 
gyártását és a már elkészült ilyen gépek 
forgalombahozatalát megtiltja. Hz az oszt* 
rák rendelet fontos lépést jelent a rádió 
vétel védelme terén és mi a magunk ré* 
szeről is örömmel üdvözöljük abban a 
reményben, az illetékes körök követni 
fogják az osztrák példát. A rádió keres* 
kedők és gyárosok Szövetsége lehelne 1c* 
péseket ez irányban.

— Kék-Fehér est. A  W IZ O  és a 
Makábi febr. 27*én este fél 9 órakor a 
Stránszky szálló nagytermében rendezik 
szokásos kck*fehér estjüket. Program után 
kitűnő zene mellett lánc következik.

— „Láthatatlan bál“ a lévai izraelita 
aggokmenháza javára. Közel egy évti
zede áll fenn egyesületünk a „Látha
tatlan bál44 utján igyekszik megszerezni 
a gondozottjainak támogatására szüksé
ges összeget. A jótékony célra rende
zett bálokon minden résztvevőnek a 
lépőjegyen kívül is sok költsége van, 
viszont a rendező egyesületnek a bevé
tel tetemes részét a rendezési költsé. 
gek fedezésére kell fordítani. Ez nem 
gazdaságos és a mai időkben meg nem 
engedhető. Arra kérjük, hogy ezt az 
összeget, amelybe saját és családja be
lépőjegye kerülne, küldje befizetési la
pon a lévai izr. aggmenház javára. Ez 
a nemes öröm tartósabb, mint egy báli 
mulatság emléke. Tudjuk azt, hogy most 
más egylet is hasonló módon fordul a 
közönség áldozatkészségéhez. Kérjük, 
hogy ez ne zavarja meg ö n t. Amit az 
elaggottaknak szánt, jusson továbbra is 
azoknak. Aki az aggokat segiti, azt az 
Isten is megsegíti ! Tisztelettel

a Rendezőség.
— Lábtörések. Koréi Károly, adó

ügyi főtitkár a helybeli adóigazgatóság 
referense hivatalos kiszállás alkalmival 
a Kákái úton megcsúszott és a lábát 
törte. Idsb. Klincsok Ferencz ugyan
csak megcsúszott az uccán és a lábát 
törte.

— Megszökött fogoly. Vasárnap éj
jel a zselizi bíróság fogdájából megszö
kött egy letartóztatásban levő cigány. A 
csendőrség a nyomában van.

— Betörés. Az elmúlt éjjel betörők 
járták a zselizi gyermekgondozó helyisé
geiben. Egy mikroszkópon ki\ül széke* 
ket és fehérneműt vittek cl. A  kár 3000 Ke

— Fötárgyalást a villomostelep sik
kasztás ügyében a komáromi kerületi 
bíróság febr. 18.*ra tűzte ki.

— Az adóvallomások beadásának 
határidejét március l*ig hosszabbította 
meg a pénzügyminisztérium. Ez a meg* 
hoss/.abitás azonban nem vonatkozik a 
forgalmiadóvallomásra, amelynek legutol
só terminusa febr. 15*én járt le.

— A lévai zeneszerzők sikere. A 
Rádió Újság magyar nótaszöveg inegze* 
ncsítési pályázatára beérkezett 4764 pá* 
lyamű között kot lévai zeneszerző Heve* 
si Sándor és Korentsy Sándor művét 
dicsérő oklevéllel tüntette ki a bíráló bi* 
zoftság.

— Schulcz helyett Peéry előadás.
Lapzártakor kaptuk a hirt, hogy Schulcz 
Ignácz képviselő pénteken estére hirde
tett előadását a parlamenti gyűlések miatt 
nem tarthatja meg és helyette pénteken 
este Peéry Rezső tanár: A  magyar iro* 
dalom demokratikus hagyományai címen 
tart előadást. — Schulcz Ignácz Politi* 
kai szemle című előadását 27*én szom
baton este 8 órakor tartja meg a város* 
háza nagytermében.

— A városi magyar közkönyvtár ta
nácsa az elmúlt hét folyamán ülést tar* 
tott Schubert Tódor elnökletével. A  könyv* 
tártanács ezen ülésén jelen voltak, Ivánfv 
Géza, a Közművelődési Testületek cs 
Közkönx vtárak Országos Szövctségcnék 
ügyvezetője, valamint Borsody István a 
PM H . belső munkatársa is, akiket az 
elnök meleg szavakkal üdvözölt. Ivánfv 
Géza bejelentette, hogy a Szövetség lég* 
utóbbi értekezletének egyhangú határozata 
alapján eljárt a minisztériumban, hogv az 
ez év folyamán tartandó magyar könyv* 
táros tanfolyamot Léván rendezzék meg, 
egyben elismeréssel és csodálattal nvi* 
latkozott a lévai könyvtár szakszerű ve* 
zetéséről és az ott uralkodó nagy rend* 
ről és fegyelemről. Kriek Jenő könyvtá* 
ros előterjesztette részletes jelentését a 
könyvtár 193t> évi működéséről, amelyet 
a könyv íárfanics egyhangúlag jóváhagyott 
Bányai Ferenc pénztárnoki jelentésével 
együtt. A könyvfárfanács elhatározta, 
hogy szorgalmazni fogja a városnál az 
olvasóterem megnyitását, hogy a város 
lakossága a folyó iratokhoz, valamint a 
Kézikönyvtár anyagához is hozzájusson.

— Betörések Zselizen. Hétfőn haj* 
nalban betörők jártak Deufsch Sándor 
zselizi vendéglőjében, ahonnét cca. 1200 
Ke értékű italt és ruhaneműt zsákmányol* 
tak. Ugyanekkor betörők jártak a zselizi 
áll elemi népiskola igazgatói szobájában 
ahonnét egy hangszórót vittek el .A  csen* 
dőrség nyomában van a betörőknek.

— Eszperantó Izlandon. A nem
zetközi nyelv ismerete eíéggé el van ter
jedve az Izlandi lakósok között. A kö
zönséges használatát a külfölddel való 
érintkezésben főleg Thorbergur Thor- 
darson izlandi iró propagálja és ö ren
dezi minden vasárnap a Reykjaviki rá- 
dióleadóban az eszperantó tanfolya
mot.

( - )  Minden drágul, csak Kohn és 
Kovács divatházában maradt még a ré
gi olcsó ár. Bennünket a csehszlovák 
korona esése nem érdekel, mindent jól 
előre megvettünk és ezért olyan olcsó 
tavaszi v á sá rt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több ezer maradék félá* 
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir* 
detcsiinket. Biztosítsa szükségletét ideje* 
ben, meg lesz lepve, niilv kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb tavaszi 
ajándékot.

_ S P O R T _
Asztaltenisz

A  Juventus csapata a péntek esti re* 
váns-mérkőzésen 7:1 arányban győzte le 
a Szikra csapatát. A  Juventus kitűnő 
formában lévő csapata 2l*én Komárom* 
bán a Katii. Legényegylet csapjaival n ér* 
kőzik, mig 28*án a komáromiakat látják 
vendégül a lévaiak.

Az LTE futballszakosztálya vasárnap 
délelőtt 10 órakor megkezdte a tornatér* 
mi gyakorlatokat a Juventus nagyterme* 
ben. Amennyiben a pálya állapota meg* 
engedi vasárnap már ott tartanak tréninget.

Az I. osztályú bajnokságok sorsolj* 
sa a deli kerületben megtörtént. Az LTE 
első mérkőzését Farkasdon játsza március 
21*cn. Márc. 28*án Zscliz játszik Léván 
ápr. 4*én Tornóc játszik Léván. ápr. 11 
Léva játszik Ipolyságon, ápr. 18-án az 
Egyetértés játszik Léván, ápr. 25*én L e* 
va Iardoskédden, május 2*án Galáníán 
és május 9*én Párkányban játszik az 
L1 E csapata. Ezek szerint tehát a tava* 
szi szezonban csak három bajnoki mér* 
kőzés lesz Léván.

Születés házasság, halál:

Szeletés: Kicska Károly, Tonka Ilona: 
fiú László, Majoros Béla, Knopp Ir
ma : leány Valéria, Vrecnik János, 
Melicher Erzsébet: leány Gabriella, 
Ilona, Herczog József, Weisz Frederi- 
ka: fiú György, Kovács Pál. Kender 
Júlia: leány Berta.

Házasság: Nem volt.
H a lál: Kocman Lajos 73 éves, Mágyel 

Jónás 51 éves, Taliga András 42 
éves.

„LÉVAI L J S A ti ga/dasági kulturális és kun* 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fo vr* 
kesztő; Dr. STR A SSER  ELEMEK -  Feleié* 
szerkesztő és kiadó: A K U C S ERNŐ dipl. .>gr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stur r. 3. 
Idefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyoinuaja 

Zseliz — Előfizeted dij: egcszévre 4 8 * -, félévre 
—» negyedévre 12*— Ké, egyes szám i t t  I*hé 

I lárom példány megtartása előfizetésnek számít 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kézira\ ' a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nci: i* 
zunk meg és nem adunk vissza. — A  postab. cg 
használatát a hrarislavai posta* és távi daiga-,. . ' ' 
J>ág lévai feladóhehcl 109.97b. V -1 9 3 4  s.ám 
alatt engedői) ezle.
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