
ünnep rendezője felolvasta Or- 
szagh József országos elnök 
nyilatkozatát, am elyben a fakul
túra jelentőségét és szép ségét  
méltatta. Utánna Lakos Dóri az 
izr. iskola é s  V eres Vilma a ref. 
elem i növendékei szavaltak, 
szlovák és magyar nyelven, di
cséretre méltó bátorsággal. A 
polgári szlovák énekkara után 
Tom csik Béla szlovák, Novotny 
József prof. magyar nyelven  
méltatta az ünnep, a fák iránti 
tiszteiéire és m egbecsü lésre n e 
velésnek  jeien tőségét. Utánna 
ism ét szavalatok következtek: 
Kliment Olga majd egy hosszú  
verset mondott Samu Józsi r.k. 
eleniista é s  meghatóan szép  volt 
az a párbeszéd, am elyet az ir- 
galm asok intézetének két nö
vendéke Balázs Julka é s  Ras- 
man Valika mondottak tisztán 
csengő hangon a fák hasznáról 

Az állami himnusz e lén ek lése  
után az egybegyűltek  szim boli
kusan 4 hársfát ültettek el a 
Stefanik uccaban és  ezzel való
ban elism erésre méltóan jól ren 
dezett, meginditóan szép  és n e
velő natasu ünnepély veget ért.

Bártfay Gyula szoborkiállítása.
Vc^re megértük ezt is: szobor* 

kiállításban gyönyörködhettünk L é
ván. E s mindjárt nyíltan meg kell 
mondanunk, hogy szerencsénk volt, 
mert valóban értékes, közönségünk 
ezirányú, képzőművészeti érzékét 
előnyösen nevelő alkoíásakat hozott 
Bártfay Gyula a külföldi tanul* 
mányutjáról hazaérkezett, nyitrai 
származású szobrász-művé^.. 1 óbb 
mint 40 szobor dokumentálja en
nek a mélyenérző, valóban alkotó 
szellemű művésznek kvalitásait. 
Minden művén a teljes áterzes a 
jellemző és azért hatásosak, em lé
kezetben maradók szobrai, amelye
ket fából, gipszből, brozból, alabárs- 
tomból, márványból, agyagból for
mál ki keze és fantáziája.

A  vonalak egyszerűsége, az át* 
érzett és kifejteit gondolat cá a/ 
anyagszerűsig jellemzik Bárltay 
Gyulát, akinek szobrai reméljük 
számos lévai lakásában fogják majd 
a jövőben gyönyörködtetni városunk 
műertő polgárait. Aki ott volt a ki

állításon a Városháza nagytermé
ben.

Elsősorban Bártfay fából faragott 
vésett szobrairól kell beszélnünk. 
Ebben egészen speciálisát, mesterit 
alkotott. A z arcokon, figurákon meg
látszik minden vésőnyomás és ezek 
különbözősége, árnyékolása adja 
meg a szobor életszerűségét, plasz
tikus kifejező erejét. A z öreg asz- 
szony úgyszólván megmozdulni ké
szülő megrokkant alakja, a Prole
tár asszony élettől és gondoktól ter
hes testének megmintázása es a 
fauszti inspirációin Mefiszló a fá
ból készült szobrok legjobbjai. Két 
fehér gipsz-szobor az Atlantis es 
Amazon, merész vonalvezetésükkel 
hatásosan emelkednek ki. A  ki
sebb bronzszobrok közül Nictsche 
és a Próféta tetszettek. A  Vakság 
bronza a Vágyódás és a Mélán* 
chói a gipszmodeüje megdöbbentő
en szép cs pregnáns alkotások. A  
nagy zenészek közül Beethoven, 
Dvorak és Paganini ihlettek meg

Minden eddiginél 
az idei Budapesti
A városligetben épül már a Nemzet

közi vásár. Lázas ütemben, mert — bár 
csak április 30-án kezdődik — annyi 
házat, pavillont, csarnokot kell az idén 
telépiteni, mint még eddig soha sem. És 
minden egyes épület is jóval nagyobb, 
mint az előző években, mert jóval több 
a kiállítani való anyag is. Kis-, nagy, 
népi- és háziiparos a létért való gigászi 
harcában már mind ott tart, hogy szé
dületes csúcsteljesítmények káprázatos 
produktumait tudja ország-világ szeme 
elé állítani.

Elbűvölően tökéletesek ezek a gyárt
mányok s hogy a kiválóságukat megil
lető csodakeretben kerülhessenek kiál
lításra, azon a tervező és építőművészek 
serege dolgozik, összefogva a díszítő és 
világítási technika legkiválóbb szakértői
vel.

A vas és gépipar újdonságai uj világ
hírnevet fognak szerezni, a textilipar 
káprázatos kreációi soha nem látott 
nagyszabású divatrevűkőn csodálhatok 
meg, az élelmiszeripar uj gyártmányok
kal, uj izekkel és persze olcsó kóstolók
kal is ámulatba fog ejteni mindenkit, 
az épitőipar uj anyagokkal és hites áru
tőzsdéjével vonzza majd a szakembere-

nagyobb és különb 
Nemzetközi Vásár.

két. Itt oktatják ki először a nagykö
zönséget a legmodernebb légvédelemre: 
itt kerülnek a közönség szeme elé az uj 
találmányok, Ívsz nagyarányú repülőgép 
kiállítás és még 50—óO csoportban so
rakozik majd fel az ipar, a tudomány 
és művészet minden szenzációja. Itt lesz 
a külföld: Olaszország, Ausztria, Svájc 
és — ezidén először — még távol kin
cses India is, hogy a maguk különle
gességeit teregessék ki a közönség ámuló 
szemei elé.

A vásárra való utazást szerfelett meg
könnyíti az, hogy a csehszlovák vasu
takon 33 százalékos, a magyar vasúton 
és hájón pedig 50 százalékos utazási 
kedvezménnyel lehet Budapestre elláto
gatni. Az utazási és egyéb kedvezmé
nyeket biztosító vásárigazolvány máris 
beszerezhető, még pedig minden utazási 
és menetjegyirodában, a Cedok összes 
fiókjainál, valamint a magyar külképvi
seleti hatóságoknál, nemkülömben a 
Cseh-Klagyar Kereskedelmi Kamara he
lyi képviseleténél. A vásárigazolvány ára 
mindössze 30 korona. A vásárigazol' 
vány az összes nagyjelentőségű kedvez
ményekről részletes felvilágosítást nyújt.

a művészt, szobraik, amelyet Eó* 
luk Bárf.iy fantáziája mintázott bár* 
mely múzeumban helyet kaphat' 
nak. A  bibliai alakok közül Krisz
tus, Mózes, Salome, Mária, M a
donna arcával találkoztunk a kiál* 
lifáson. Szépséges fehérségével és 
egymásba torró két figurájával 
messze tündököl Piero és Pierette 
karrarai márványból faragott Csókja.

Búcsúzunk a kiállítástól, a szob* 
roktól, amelyek ismerőseinkké vál* 
tak és Bártfay Gyulától, akinek te* 
hetségében, emberi és művészi 
kvalitásaiban bízunk és bizonyára 
nam fogunk . salatkozni.

Harc a szlovenszkói fényké
pészek és droguisták között.

Köztudomású, hogy a legtöbb drogé
ria rendszeresen foglalkozott amatőrkép- 
felvételek előhívásával és kopirozásával. 
Rendszerint a drogériák gyűjtötték ösz- 
sze az amatőrfény képlemezek és filmek 
legnagyobb részét és azt a megrendelő 
számára elkészítették. Hivatkoztak az 
ipartörvény 54 paragrafusára, amelynek 
értelmében minden kereskedő jogosult 
a szakmájával kapcsolatos ipari mun
kák megrendelésének felvételére, köte
les azonban azt azonban iparos ember
rel elkészíttetni. Ezen helyzet ellen a 
fényképészek nagyarányú mozgalmat in
dítottak, mert véleményük srerint csakis 
ők jogosultak a fényképanyag össze
gyűjtésére is. Álláspontukat sikerült ér
vényre juttatni és az Országos hivatal

közlönye, möt a legfelső közigazgatási 
bíróság döntésével egybehangzóan ki
mondotta, illetve közölte, hogy a fény
képek kidolgozása és általában azok 
gyűjtése is ezen célból csakis a fényké
pész iparosokat illeti meg.

Nyugatszlovenszkói magyar 
színház lévai műsora:

Szerda: Virágzó asszony.
C sütörtök: Párm ai ibolya. (Márfi Ve

ra felléptével).
Péntek : Pármai ibolyák.
Szombat délután : Csárdás.

„ este: Szibill. (H em erka Gyu
la Iván karnagy jutalom játéka 

Vasárnap d. u .: Csavargólány. (Far
kas József jutalom játéka). 

Vasárnap este: Szibill.
Hétfő Házasság. Csak felnőtteknek !

(Ross József jutalom játéka.) 
Kedd : Csodahajó.

J/iozik műsora:
S z e r d a ,  c s ü tö r tö k .

O ricnt mozgó: Néphelyárakkal AZ 
ÖRÖKÖS ÁLARC hasonnevű regény 
nyomán készült világ sláger. Főszerep
lők : Olga Cehova, Peter Petersen, Matt- 
hias Weimann.

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

Louis Trenken legnagyobb filmje a 
„KALIFORNIA CSÁSZÁRA.

Hétfő, ked d .  
KING VIDOR rendezésében az ame

rikai szabadság harcnak nevezetes epi- 
zod.ija, ÉSZAK-DÉLL ELLEN. Főszerep
lők : Dirkie Moore, Randolf Szott, Ma- 
ry Sullavan, Walter Vonolly,



LÉVAI ÚJSÁG

„Kultúra Ladányban 1937 /'
Igentisztelt Szerkesztő Url

F. cvi 14. számában megjelent előztünk Rákóczi ünnepélyt. A  fo*

életünk útvesztője.

„Kultúra Ladányban 1937“ c. cik* 
kükre vonatkozólag, legyen szabad 
nekem, mint érdekelt félnek, rovi* 
den válaszolni.

A  helyi K. T. Vámosladányban 
igenis működik, kultúrestélyeket 
rendez s erről a J .K ,T . előtt fek* 
vő évi jelentések is tanúskodnak. 
A  múlt 1935 —3b évben Vámos
ladányban 9 kultúrcsíéiy, a f. 193ö 
37 évben 6 kultúrcsíéiy tartatott. 
A  múlt évben mint vendégek fi. 
Stibló Ágoston esperes plébános, 
Böszörmény i Zoltán ig. tanító és 
— érdekes — a múlt heti cikk 
írója szerepeltek. A  folyó évben a 
következő szabadelőadások tartattak: 
1. A z  állatok takarmányozása. 2. 
A  föld vonzása és a testek súlya.
3. Tüdőbaj es az ellene való vé* 
dekezés. 4. A  babonáról. 5. E lső  
segély nyújtás. 6. Hogy rendezzük 
községünket ? A  múlt évben rcn*

Ivó évben külön estélyt Masaryk 
G . Tamás felszabadító elnök úr 
születése napján. A  kulturestélye* 
ken az elsorolt szabadeloadásokon 
kiviil minden alkalommal 4 — 5 ma/ 
gyár népdal, 8 — 10 költemény lég* 
nagyobb magyar költőinktől és cgv 
felolvasás Móricz, Móra stb. remek 
elbeszélése tarkították a műsort.

Négy év óta a kezeimhez fizeti 
ki a község elöljárósága évente a 
100— 100 Ke hozzájárulást a kul* 
íúresíély termének fűtése és világi* 
tására s ez a tétel minden évben 
kétszer szerepel a pénzügyi bízott* 
és kétszer a képviselőtestület előtt.

Most midőn köszönetét mondok 
soraim közléséért maradok 

Vámosladány, 1937. ápr. 8.
tisztelettel

F A R K A S  K Á R O L Y  
ig. tanító

a helyi K. T. titkára.

Meg vannak lőve a vadászok I

Keletről jöttünk és bús küszöbként megálltunk,
Sem kelet, sem nyugat nem tudott eljönni hozzánk:
Ha véletlenül megjött közénk a nyugat lelke,
Lelketlenül halálra űzték és megbotozták.

Itt céltalan vakság és szolgaság kellett,
Saját életét a magyar nép soha sem élte.
Ezer éves szolgaságban sikkasztották a lelkét, 
így csoda, hogy a huszadik századot megélte.

S A S S  J Á N O S .

Vasárnap reggel nem lesz 

villany Léván.
A városi villam ostelep üzemveze

tősége tisztelettel felh iv ja Léva város 
n. é. áramfogyasztó közönségének b. 
figyelmét arra, hogy 1937. évi ápri
lis hó hó 18-án (vasárnap) reggel 5 
órától 8 óráig az áramszolgáltatás, 
a szokásos évi fenntartási m unkák  
elvégzése végett, szünetelni fog.

(—) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina és „W ipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZL1K állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpesi*ucca 9.

— Méhészek figyelm ébe! Méhviaszt
uj német gyártmányú hengergépen mű- 
léppé átdolgozok 42 cm. tekercs szé- 
lésségben, vagy pedig méretre vágva, 
egy kg.-ként 6 Kc-ért. Méhészegyesüle
teknek nagyobb rendelésnél kedvezmény 
Salakra 4— 10 dkg.-ot levonok. Megke
reséseket kérem csak hétköznapokon: 
Horváth László Zeliezovce.

A nyúlbetegség, amely mint legújabb 
veszedelem ütötte föl fejet, már itt van 
szomszédban. A szomszéd járásokban 
már irtják a nyulakat és a többi rág
csálókat. Már a házi nyulakra is rára
gadt ez a veszedelmes betegség, amelyet 
az emberek is megkaphatnak és lefolyá
sa igen hosszadalmas, kellemetlen ma
gas lázzal jár és gennyes kiütéseket 
okoz.

A vadászok, a vadászterületek bérlői, 
tulajdonosai előtt nagy’ probléma a kér
dés, hogy mi lesz a vadásztarületekkel 
és a vadászatokkal ?

Az Ínyencek, gurmanok, sőt még a 
háziasszonyok, szakácsok és szakácsnők 
is elintézték ezt a járvány ügyet, levet
ték az étlapról és ezzel vége. De mit 
szólnak ehhez a magas bért fizető va
dászterületbérlők vagy a magas bért a 
költségvetésükbe belekalkulált vadászte
rülettulajdonosok ?

A vadász-szenvedély nagyon elhara
pódzott és a vadászok száma nagyon

Magamfajta hivatalnokember már he
tekkel előre őrül az ünnepeknek. Ki
tervez magában mindent, hova fog 
menni, mit fog csinálni, milyen jó is 
lesz m ajd ......... De ne vágjunk az ese
mények elébe.

Husvét szombatján déli 12 órakor 
megkönnyebbült sóhajtással tettem le a 
to lla t: „No, két és fél napig csinálha
tok azt, amit akarok" — gondoltam. 
Fütyürészve s korgó gyomorral indul
tam hazafelé! Már előre örültem az e- 
bédnek. De ember tervez, feleség végez. 
Ebéd helyett valami futurista kompozí
ciót kaptam kedves életem párjától, ki 
igy csicsergett. „Tudod fiam a sonkát 
majd csak este esszük meg, mert most 
még böjt van. Különben sem árt ha 
kicsit koplalsz, úgyis olyan kövér vagy. 
Hja, látszik milyen jó feleséged van ne
ked.- Nem ellenkeztem — hiszen csak 
próbáltam volna! Nem baj, legalább 
nyugodtan fogok aludni — gondoltam. 
Hiszen nem mondom aludtam is vol
na, — ha . . .  ? Valaki könyörtelenül 
felébresztett.

„Gyorsan öltözz fiam, megyünk a

megszaporodott, a vadászterületek kia
dásánál az árverezők rémségesen fölver
ték a bérösszeget úgy, hogy újabban a 
vadászat már nem tartozott a hasznot- 
hajtó foglalkozások közé, hanem az na
gyon is drága passzió lett. így aztán 
nagyon is fontos kérdés, hogy a nyúl-

s ó s b o r s z e s z

enyhíti a reum atikus fájdalm akat.

vadászatra szánt területek bérletei fenn- 
állhatnak-e most is, amikor a vadállo
mányt nem lehet értékesíteni, sőt azt 
irtani, pusztítani kell és belátható időn 
belül a helyzet javulása se remélhető, 
mert friss és egészséges vadállománnyal 
betelepíteni a vadászterületet szinte kép
telenség.

A nyulállomány egyenlőre megszűnt,

körmenetre. Az új kosztümömet veszem 
fel. Te is tavaszit vegyél magadra" — 
csicseregte negédes mosollyal k. fele
ségem.

Ám legyen s elmentünk a körme
netre. — Büszkén feszítettem vadonatúj 
felöltőmben — igaz, hogy kicsit hideg 
volt, mire zsebre akartam dugni a ke
zemet :

„Hova gondolsz — sziszigte mellet
tem pompás tavaszi kosztümjében a hi
degtől kék ajakkal Éva leánya — hadd 
csak kinn a kezedet." Mi maradt hát
ra, kihúztam kezeimet és . . . tovább di
deregtem.

Este persze a sonka helyett mindket
ten aszpirinos teával kinálgattuk ma
gunkat.

Vasárnap reggj azután az édes al
vás helyett, ki kellett rándulnom — 
mert feleségem akarta, hogy sportem
bernek kell lennem. Hát voltam — saj
nos. Este természetesen fájó tagokkal 
holtfáradtan estem bele az ágyba. Majd 
a hétfő mindent rendbehoz, fohászkod
tam titkon. Rendbe is hozott, mert 
hétfő reggel kaptam egy jegyzéket és egy

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

JÁ N PO LÁ K
Veiké Pavlovice u Hustopece

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

mint táplálék szerepelni és a nyúlnak 
a bőre se lesz valami kapós, mert még 
ha ragálymentes is valamelyik vadász- 
terület, a lelőtt nyúl nem fog piacot 
találni, mert mindenki tartózkodik a 
nyulaktól.

Most ugyan vadászati tilalom van a 
nyúlakra, de igen sok járásban azért 
szólnak a puskák, mert a nyulak irtá
sát elrendelték.

A vadászok, vadászterületek tulajdo
nosai, bérlői kíváncsian várják a törvé
nyes intézkedéseket, amelyek nem ma
radhatnak el. <bj)

parfőmös üveget s kedves mosollyal vé
gig kellett öntöznöm boldog boldogta- 
tant, kit feleségem e kitüntetésre mél
tónak talált.

Valljuk be, az öntözés szép szokás, 
de nem en gross. Délfelé azután a sok 
belémdiktált likőrtől kóválygó fejjel s a 
sok süteménytől kellemetlenül teli gyo
morral még csak rá sem tudtam nézni 
kedvenc ételeimre.

„Hogy fogadtak a Juciéknál?" — ér
deklődött oldalbordám. Szomorúan le
gyintettem s olyanforma megjegyzést 
tettem, hogy aludni szeretnék.

„Igen fiam, de talán elfeledkeztél ar
ról, hogy délután a Béláékhoz ígérkez
tünk."
S mert Béláék igen kedves emberek, 
este elvittek bennünket kávéházba, hon
nan hajnali kettőkor kerültünk haza 
álmos, de rózsaszinhangulatban.

* *
•

Ma mikor megint itt ülök hivatalom
ban s kétségbeesett kísérleteket teszek 
szemeim nyitvatartására, hálás szívvel 
gondolok az elmúlt ünnepekre. Mert 
mégis fontos, hogy az ember időnként 
kipihenje magát.

- y L -

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes- 

csúzos loboknál ^
c s í z

jód-bróm gyógyfürdő.
olcsó pausál árak az őszkőltségek- 

kel:
az elő és utóidényben

14 napra Ke 760'— 
21 „ „1100 —

O tthon tartandó ivókúrához

CSIZI
jód-brómos gyógyvíz

Ismertetőt és használati utasítást 
k ü ld :

FürdŐigazgatóság Ciz-kűpe- 
le Slovenszko.

Ahogyan én látom...
városu n k újra jó b o to t csinált. /I 
va d o n a t uj sö p rö g é p e c sk e  alig ne* 
h á n y  n a p o s  m unka után múlt 
k e d d  délu tán ján  m ár is  felm ond* 
ta a szo lg á la to t é s  v a g y  k é t órás 
m űtétre v o lt szü kség , h ogy a sa* 
iá t lábán h azavon u lh asson . Eddigi 
je len tések  sze r in t m ég  bizonytalan  
h ogy a z  operáló  é s  asszisztáló  
sofőrök közrem ű k ö d ése , va g y  pe* 
dig  a B o lem a n  g yó g ysze r ta r  köz* 
v e t len k ö ze lsé g e  következtében  
á llo tt*e b e  a b e teg  á llapotában a 
k e d v e z ő  ja v u lá s . D e  kétségtelen  
az, h ogy  n eh e ze b b  m ű té te t a vá* 
ros so főréi m ég  alig végeztek, 
m ert a k iv á n c s i já ró k elő k  százai 
b izo n y  n em  fu ka rk o d ta k  a széllé* 
m e sn é l* sze lle m e se b b  megjegyzé* 
seik k zl, a m e ly e k e t a város ezen 
újabb tő k e b e fek te té sén ek  hirtelen 
és  k is sé  tú lkora i m akran cos vi* 
se lk e d é se  c sa lt a n y e lv ü k  hegyére. 
K e d v e s  lá tv á n y t n y ú jt ez a fdi' 
grán g é p e c sk e  és  a g yerek ek  nagy 
cso p o rtja  k iséri a z  uccán  végit, 
ha se p re g e t a m á so k  ajtaja elölt, 
d e  csa k  a g yerek ek n ek , m ert azoV 
akiknek a z  ajta ja  e lő tt söpreget 
sze llem esen  m á r is ,,p ő rék é  inek  
n e v e z té k  el. L é v á n  ed d ig  is nagy 
v o lt a p o r  ha n em  ese tt az esc, 
d e  e z  m in d  se m m i ahhoz képest, 
a m it e z  a k is  m asina  p roduká l  
m ert e z  m ég  o tt is  c sin á l Porl 
ah o l ed d ig  n em  vo lt. S zé p  kilátá• 
sa in k  va n n a k  a nyárra  !

O K U L Á R

M ily jók is az ünnepek !



LÉVAI ÚJSÁG

Szinházi levél.
Tisztelt Szerkesztő Uram !
Önök voltak azok, akik vezér* 

cikkben üdvözölték színészeink 
megérkezését. Valóban nagy ese
mény a város lakossága minden 
rétegének, hogy a színi kultúra 
szépségében gyönyörködhet. A z  
Önök meleg fogadtatását Földes 
igazgató úr azzal revanzsálta, hogy

hetség, de általában kevés a színész 
és színésznő, a lévai bevételből tel* 
ne a színtársulat kibővítésére is. A  
művészetbe bele vinni az üzletet 
épen olyan hiba, mintha valaki az 
üzletből művészetet csinál. A  lévai 
publikum igen hálás, szeret szin* 
házba járni, de eddig egy*két esté* 
tol eltekintve nem sok öröme volt.

Most látjuk csak
valójában, mit jelent a járdanélküli 
uccákon való járás. Valóságos tor* 
namutatvanyokat kell végeznünk, 
egyensúlyozó művésszé kell vál* 
tűink, ha egy ilyen uccán vezet át 
utunk. A  negyven egy néhány na* 
pos esőzés után átázott talajon e* 
gyet lép előre az ember, kettőt csú
szik hatra, jobbra, vagy balra. Azok  
akik csak benn a város szivében 
az aszfaltozott uccákon járnak, el 
sem tudjak képzelni mit jelent az

ilyen esős időjárásban a város kül* 
ső járda nélküli uccáiban közleked
ni. A  járda készítésére az első lé* 
pések már megtörténtek a város ré* 
széröl. Ez azonban nem elég. Itt 
nem szabad, nem lehet megállni, az 
ügyet ad akta helyezni. A  város 
lakosságának jogos kívánsága, hog\ 
a járdák készitése mielőbb elkez* 
dődjék és folytatódjék mindaddig, 
amig a legutolsó uccában is nincs 
közlekedésre alkalmas járda.

___H Í R E K ___
— Eljegyzés. Droppa Máriát (Nagy- 

salló) eljegyezte Schalkház Ferenc váro
si főintéző (Esztergom).

— Változások a „Pohronie“«nál. A 
Pohronie Léván megjelenő laptársunk 
szerkesztőségében ill. kiadóhivatalában 
nagyobb arányú változások történtek. A 
lap tulajdonjogát és kiadását „Novina“ 
nyomda és kiadóvállalat, Praha vette át 
míg a lap felelős szerkesztője Pockody 
Sándor lett. A lapot továbbra is Dr. 
Vidlicka Jaroslav és a szerkesztő bizott
ság szerkeszti. Kiadóhivatala azonban 
Zólyomban van.

— Május 22-én lép életbe a nyári
m enetrend, amelynek tervezetét a na-

előtt, vagy öntözés után ? Leghelyesebb 
lesz két öntözés között! A kis motor 
ára elég tekintélyes, munkáját kíváncsian 
várjuk.

(—) Amikor a gyermek a betűve
tést tanulja, akkor van itt az ideje an
nak is, hogy hozzászoktassuk a rendszer 
rés fogápoláshoz. A reggeli de mindenek' 
előtt az esküi fogtisztilás tartja meg a fo* 
gakat erőseknek és cgészscségeseknek. — 
A Kalodont fogpép alaposan, de óvato* 
san tisztítja a fogakat cs a Bráunlich dr 
féle Sulforiciii'Oleat, melyet az ezen or» 
szagban gyártott fogpepek közül egyedül 
csak a Kalodont tartalmaz, eltávolítja a 
veszedelmes fogkövet, sőt megakadályoz* 
za, hogy újra képződjék.

— Emelkedett a m unkanélküliek
száma. Április l*vel a lévai járásban 
nyilvántartott munkanélküliek száma 3884 
volt. Tehat Toal több mint március l*cn.

fűteticn teremban tartja előadásait. 
A z első előadáson az Urilány* 
nál sokan kaptak náthát, de az cl* 
hűlt polgártársak helyében újak jót* 
tck. Megfigyelhette Szerkesztő úr, 
hogy a prózai előadásoknak sokkal 
nagyobb sikere van, mint az opc* 
Tetteknek. Itt azonban eltérő a vé* 
leményem az önökétől, mert ezt 
nem csak azzal magyarázom, hogy 
a lévai publikum jobban kedveli a 
komoly témát, mint az operettet. 
Én azzal magyarázom, hogy az 
operettekben bizony nagyon gyen* 
ge a színtársulat. Egy jó operett* 
hez szép díszletek, kosztümök, nagy 
zenekar, no meg aztán énekelni 
tudó színészek is kellenek. A  kö* 
zönségre bízzuk annak megítélését, 
hogy ezen kellékek meg vannak*e. 
A  szinfársulatnál van néhány te*

Helytelenítem azt is, hogy a pikáns, 
gyakran frivol részleteket kihangsú* 
lyozzák a karzat mulaftatására, pe
dig ez nem jelenti a publikum több* 
ségét. Dr. Kerekes Mária előadá* 
sa után kínos jelenet következett, 
mert a publikum nem tudta, hogy 
vége van*e a darabnak, vagy sem. 
A  művészek a tapsot várták, amclycl 
a lévai közönség egyre inkább tu* 
karkodni kénytelen, a közönség pe* 
dig az előadás folytatását. Ennyit 
tartottam szükségesnek önökkel kö* 
zölni, mert sajnos Földes direktor 
úrral beszélni azonos a lehetetlen* 
séggel, különben neki személyesen 
mondtam volna meg a véleménye* 
met, sőt talán egy kissé erélyeseb* 
ben is.

Egy gyakori színházlátogató.

— Sztrájkba léptek a kovácsi „Le- 
giolom" kőbánya m unkásai. A Ková
csi mellett lévő kőbánya munkásai, 
mintegy 115-en a múlt napokban be
szüntették a munkát. Magasabb bért 
követelnek. Az egyeztető tárgyalások 
megindultak.

— Lévaiak a rádióban. Lányi Baba 
Lányi Nándor nyugalmazott jegyző leá
nya kedden d. u. 6'10 perces kezdettel 
a pozsonyi rádióban magyar dalokat é- 
nekel. Műsorán szerepel többek között 
Korent9y Sándor lévai zeneszerző két 
magyar dala is.

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat.
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságú

gyártja: Ing. Hochberger Sándor
b e t o n  á r u g y á r a  

Levice-Léva Kálnai u. 4T 
Mindennemű betonmunkák vállaltatnak.

pókban küldte meg szerkesztőségünknek 
a vasut-igazgatóság. Az eddig érvényben 
lévő menetrendtől több lényeges eltérés 
mutatkozik. Általában meggyorsítják a 
vonatok menetsebességét, aminek kö
vetkeztében csaknem minden vonatnál 
néhány perces eltérés mutatkozik, de 
újabb vonatokat is állítanak be a for
galomba. Az érvényes menetrendet ké
sőbben közöljük.

— Megérkezett a város seprőm o- 
torja. Régebben hallottunk már arról, 
a város a nagyobb tisztaság érdekében, 
a város kellő portalanításának lehetővé 
tételére söprőgépet rendelt. Ez a kiváló 
masina a napokban érkezett meg és vo
nult végig a városon, nagy feltűnést 
keltve. A három kerekű kis motorkát 
a főútvonal tisztán tartására kívánják 
használni. A kérdés csak az öntözés

Az állandó esőzések következtében nem 
indullak meg a gazdasági munkák és cn* 
nck tudhaíó be a munkanélküliek szarná* 
nak emelkedése. A nyilvántartott munka* 
nélküliek közül a genti rendszer szerint 
658 személyt segélyeznek, míg 894 éld* 
inezési blokkokat kap.

Viüamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER KÁLMÁN k o n c e s s io -  
ná lt  v i l lany- és  v íz v e z e té k s z e -  
reló vá l la la ta  ju tá n y o s á n  kész ít  

M o to ro k a t  gyári  á ron  
szállí t.

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



LÉVAI ÚJSÁG

Szinhézi esték.
Legutóbbi számunkból heh > iike miatt 

színházi beszámolónk tg>\ v részei ki' 
mandtak. Olvasókö/öi.sigünk M'ives cl* 
nézését kérjük.

Ti/ napos mii köde* után áfíckinfő ké* 
pet nyertünk 1 olJes .wi; !...s u i i o l  és 
kénytelenek vadunk mcsM.l ;piMni, hogy 
úgy a díszlete zésben, mint a művészi 
teljesítményben nincs ha’ad.is, sót inkább 
a tavalyihoz képest tekintélyes m v ó  síi' 
lyedést konstatálunk. Nemcsak hegy ke
vesebb a komoly erők, a tehetségek szú* 
ma. de a kiállítás, e diszletezés is igen 
hiányos és szegényes, hlismerjük, hogy 
a gazdasági viszonyok rosszabbodása da* 
cára is a helvárak a regiek, de nagy kár 
az, hogy ezzel szemben a magyar színi 
kultúra szenved. A  lévai közönség hálás 
kedveli is a szineszeket, mert hisz nagy 
részének csak ritkán van alkalma a szin* 
házba járásra, azonban ennek dacára igé* 
nyes, jó darabokat és jó előadást akar 
látni. Szívesen áldoz, de tudni akarja 
mire és miért ? Többet vár a hivatásos 
színészektől, mint a műkedvelőktől.

Vegyük sorra az egyes darabokat. 
Hétfőn cs kedden este Szántó'Szécsén: 
Niszulazás Budapest-Wicn operettje ment 
A közepes darab a szereplők minden 
igyekezete mellett sem aratott nagyobb 
sikert. Faragó Márta az újdonsült fiatal 
asszony szerepeben igen kedves, szim* 
patikus volt, Kondor Ily kitűnő táncos, 
de túl temperamentumosán játszott, b a r ' 
kas kissé beképzelt cs állandó hibája, 
hogy mókás jeleneteit, a nagyobb karzat 
siker érdekében tulsagba viszi. Putriik 
komolv, szolid játéka megérdemelt sikert 
aratott. Igen jó volt Takács vivómestcrc. 
Váradi, Ross, Erdős ügyesen illeszkedő 
íek az egy üttesbe. A zenekar 1 Icmcrka 
karnagy vezetésével kitűnő kíséretet adott.

Szerdán este László Miklós: Dr Ke* 
rekcs Mária c. kitűnő vidéki története 
volt műsoron. Az erős lelki motívumok* 
kai átszőtt darab a gyönge díszletek, e* 
gves jelenetek túlzása mellett is szép si* 
kert aratott. Mihályi Liei megkapóan ala* 
kitotfa a lecsúszott intcllcktuclt, akiben 
egy pillanatra felébrednek a diákévek 
boldog emlékei. Farkas József igen jó 
volt az érettségi előtt álló diák szerepe*

ben. Márnái komoly, szigorú direktora 
valós ig volt. Mánv ai kitűnő jellcmszincsz 
nivót képvisel! Takács kis városi resti 
pincérje, a népszínművek faiu-i kocsma* 
rosához állt közelebb. Jók voltak még 
Ross, Erdős, Kufi.

Csütörtökön Ezüstmenyasszony epe* 
rett ment. A  közönség csalódottan hagyta 
cl a színház termet. 1 öbbet várt. Mihá* 
lvi Vilcsi és Takács kitűnő játéka, Tanka 
Dóra élethű méltóságos asszonya kiemel* 
kedtek ugyan az együttesből, de a da* 
rabnak meg sem volt nagyobb sikere.

Annál inkább nagyobb koztetszést ara* 
tett Csaíhó vigjátéka: Az én lányom nem 
olyan. A  kitűnő felépitésü darab nem* 
csak tartalmilag, de előadásban is első* 
rangú volt. Az urilány után ez volt a 
társulat legjobb előadása, meg a szegé
nyes diszlctczcst is telejíctíc a közönség* 
gel a szereplők kitűnő összjáteka. A min* 
dig kitűnő Mihályi Vilcsi, a nagynéni 
szerepében ismét remekelt. Faragó Márta 
a megtévedt urilány t reális áférzésscl tor* 
málta meg, Mánvai uj oldaláról mutat* 
kozott be igen előnyösen. Ross komo* 
lyan veszi szerepeit cs túlzásoktól mén* 
tes közvetlen játékot ad. \  aradi Elza nem 
kelti egy méltóságos asszony benyomását 

Szombaton és vasárnap este Erdélyi 
Mihály; Csavargólány*a ment. A  jó 
felépitcsü és zenéjü darab határozottan 
sikert aratott. Hemcrka karmester szaka* 
vatott vezetésével a zenekar összhangza* 
tos játékával méltóan támogatta a szerep
lőket munkájukban. Az operett együttes* 
nck egyik legjobb előadása ez volt. Ta* 
kacs eleven humora, ügyes groteszk tán* 
ca, Mihályi Vilcsi szerelmes venkisasz- 
szonya megérdemelt tapsokat kaptak. Mi* 
hályi Lieí közvetlen, éleíes játéka ezúttal 
is bizonyította értékes színészi képességeit. 
Faragó Márta kedves, természetes átér* 
zése, Ross erőteljes alakítása nagyban 
emelték a sikert. Farkas próbafinánca jó 
volt. Putník apalhihusnak, fáradtnak lát* 
szott. Váradi egyre jobban túlozva elját* 
sza szerepét. Kondor szerelmes bakfisa 
kielégítő, kár, liogv igen gyorsan pereg a 
nyelve, aminek kárát vallja a tiszta, he* 
lyes kiejtés.

— Szerencsés autó karam bol. A:
LTE csapatát nagyszámú drukker kísér
te autókon Ipolyságra. Az egyik privát 
autó, amelyet a fiatal Bartal vezetett 
Szem éré d tájékán az átázott, csúszós or
szágúton, amikor egy kanyarba két 
szembejövő kerékpárosnak tért ki az 
útmentén lévő fának vágódott. Az autó 
súlyosan megrongálódott, a bennülők 
közül ketten könnyebb sérülést szen
vedtek.

(—) Mi kell egy házban mindig 
kézhez, ez az Alpa sósborszesx. Masz* 
szirozás Alpával elősegíti a vérkeringést, 
erősíti az. izmokat és felfrissíti az idege* 
két. Gurgulázzunk cs öblítsük ki szájun* 
kát langyos vízzel, amibe egy csepp Al* 
pat öntünk. Dczinfikáljuk ezáltal a lélck- 
ző utak nyákhártyáit és elhárítjuk a meg* 
hülést. Kérdezzük meg az orvost!

— Plútó elm ent. Dr. Weisz Lipót a 
napokban elköltözött Léváról Pozsony
ban. Közismert Plútó nevű kutyáját is 
magával vitte. Talán egyeseknek furcsá
nak tűnik fel, hogy erről külön meg
emlékezünk, de a hat évvel ezelőtt ide
került kutya olyan nagy népszerűségre 
tett szert, hogy a városnak alig van la
kója, aki nem ismerné. Szinte hiányzik 
azoknak, akik életük egyrészét az uccán 
töltik, ahol a Plútó is állandóan tartóz
kodott s hol a szekereket, hol az autó
kat ugatta meg, hol pedig nagy fadara
bot cipelt. Plútó Lévához tartozott és 
olyan közismert volt, hogy eltávozásá
ról nem feledkezhetünk el.

Cis. /ed. E  614/32 
102

Exekucná vec vymáhajucej strany: I. 
Duna/ská banka, úc. ápol. v Leviciach. 
II. Okresná nemocenská poisfovna v 
Leviciach III. Slovenska poisf. úc. spol. 
v Bratislave. IV. “Vcsta" slov, priemysl. 
uc. spol. v Bratislave. V. Gejza Uhun*  

ka v Rend ve pro ti po vinne/ sír a ne pre 
I. 3890 a 7200. II. 1053 a 648 a 98 
a 327 a 146 a 389. III. 312. IV. 1613 
V. 31 K e istiny s prisl.

VYHLASKA O DRAZBE
Dna 17 aprila 1937. o 15 hód. 
odpol. budú v Cankove vo verejnej 
drazbe préda vané tieto veci:
1 traktor “F o r d s o n 1 seekovica, 1 sro- 
tovnik, 2 kolie, 2 cervené íelatá, 1 se* 
jaci stroj, 1 hrabaci stroj, 12q jaC menj 
20 7 psenice, I drtic na kamen s trie* 
dicom, 40 7 psenice, 4o q jacmena lq 
psenice, 5 q psenice, 5 7 /acmeíia, 1 
pohovka, 1 mlátiacia skrina “Neuhus 
Aové Zámkv", / terve né jalovica, 1 
cervena krava, 28 7 psenice, 5 7 /ac* 
mena, 4 7 jacmena, / teld

Vyzvanie, abv sa podavah, stane sa 
az za pol hodinv po dobé vyseuvede* 
nej. Medzitym mozne veci prchliadnúf 
O kresnf sűd v leviciach odd. do- 

ruéné a vykonné. 
dna 8. aprila 1937.

— Fák ünnepét Kerekudvardon
(Zselizi járás.) vasárnap délután 3 óra
kor szép ünnepségek keretében tartot
ták. Hulják Imre ig. tanító bevezetőt 
mond, a fák ünnepe jelentőségéről.

□  ó h  i i r t / i Q  A  házban háronwobás lakás, vízve* I x i o H / S  Bővebbet Biti u. s
D d U  U U O r t  \ J  zctékes konyházal, fürdőszobával M d U U  emeleten".

Kürti házban ,ö*dszin,en cgy szoba m<íills *,rjC kKia£ió^alkalmas varrodának vagy garzon*

Két lakás kiadó Jókai u. 11 "

Utánna az iskolás gyermekek éneke és 
szavalata következett, szlovák és magyar 
nyelven. A rossz időjárás miatt, kevés 
közönség jelent meg az ünnepélyen.

_ S P O R T _
LTE— Ipolysági FC 2:2 (1:1)

biró G O LD  Komárom.

Az LTE-nek a szokásos felállításban 
csak egv pontot sikerült Ipolyságról cl* 
hozni. Az IFC*ben váratlanul erős ellen* 
felet talált. Fél órás mezőny játék után 
az IFC  szerzi meg a vezetést, amelyet 
Tóth a 34. percben 1 l*ből kiegyenlít. 
Állandó mezőnyjátékkal telik cl az 
első félidő és inkább az IFC  a vészé* 
Ívesebb csapat. Dohányt valamint az IFC 
balszélsöjét a biró a 25. percben kiállítja 
s igy mindkét csapat tíz emberrel játszik. 
Az első félidő eredménye nem változik.

A  második félidőben Hcngetncr megy 
Dohány helyett halfba és az LTE négy 
csatárral játszik. Már a harmadik percben 
sikerült Vízinek a vezetést megszerezni 
cs bár a csatároknak több gól helyzetük 
volt, azt nem tudták kihasználni. A  28. 
percben az IFC  kiegyenlít. Mindkét csa* 
pat a győztes gólra törekszik cs az erély* 
leien biró az egyre jobban eldurvuló já* 
tékot nem tudja fékezni. A  győzelmet 
egyik csapat sem tudja kierőszakolni, az 
eredmény változatlan. Dubec jól védett, 
Horváth gyenge volt, Mészáros és Do* 
hány jól játszottak. Horváthnak okvetlen 
több tréningre van szüksége, hogy a he* 
Ivén mcgteieljen. A  csatársorban Víg és 
Tólh rosszul, Hcngetncr mint half na* 
gyón jól. mint csatár gyengébben játszott. 
Kuzscl még mindig nincs formában. Vizi 
ismét a legjobbnak mutatkozott, bár lö* 
veséi nem sikerültek.

Az IFC*nél Pokorny centcrhalf cs 
Weisz balszelső játszottak a legjobban.

Gold biró kiengedte kezéből a mérkő* 
zést.

Vasárnap 18*án a Komáromi Egyet* 
értés játszik Léván I. osztályú bajnoki 
mérkőzést. Az Egyetértés csapata komoly 
ellenfél, a déli kerület él csapatai közé 
tartozik, jelenleg a harmadik helyen áll. 
Remélhetőleg az L T E  minimális győze* 
lemmel abszolválja a mérkőzést. Tippünk 
2:0 az LTE javára
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mérkőzések során vasárnap d. u. az. L T E  
pályán a Nyitrai XI. játszott a Lévai 
XI. csapat ellen. Eredmény 6:1 (0.1). 
Az első főidőben a Lévai XI. nagy ira* 
mot diktál, de ezzel erejét ki is adja, úgy

hogy a második félidőben a Nyitrai XI. 
megerőltetés nélkül könnyen győzött.

— B. Bánya asztal-tenisz bajnoksá- 
gáért foytaíott versenyt Kolorosz a lévai 
Juvcntus játékosa nyerte meg. Az érté* 
kés vándordíj most érkezett meg Lévára 
cs a Koráb virágkereskedés kirakatában 
megtekinthető.

— A Juventus birkózói május*ban 
barátságos marközésre hívták meg a po* 
zsonyi »Ursus« nagy képességű csapatát. 
Előzőleg a klubbajnokságokat folytatják 
le. Nyilvános tréningek minden kedden 
cs pénteken vannak az egyesület Honvéd 
u. 28. alatti helységben.

— Országos vivóverseny Léván. A 
Csl. Vivószövctség országos versenye az 
LTE rendezésében április 24*cn szom* 
baton reggel kezdődik és két napig tart. 
A  verseny nívóját az eddig beérkezett 
nagyszámú nevezés biztosítja. Nemcsak 
Szlovenszkó, hanem a történelmi orszá* 
gok legjobb vivőit láthatjuk maid a küz* 
dőteren, a Kát. Kör és a Kaszinó nagy* 
termében. Közel 1 0 0  vívó  érkezesére 
számit a rendezőség, amely Gyapay Ede 
vezetése mellet mindent elkövet a sporf* 
szerű cs zavartalan lebonyolítás érdeké* 
ben. Nevezések április 18*ig küldhetők 
be. Felhívjuk lapunk olvasóinak figyel* 
mét a nagyszabású versenyre.

Születés házasság, halál:
Születés: Orbán Gyula, Hindy Erzsébet: 

leány Mária Anna Erzsébet, Kis Lász
ló, Kovács Julianna: fiú László, Vo- 
zár János, Bednarik M ária: fiú Imre 
János. Pécka Jolán: fiú István, Lalik 
Zuzanna : fiú János. Tóth János, Mank- 
sa A n n a : leány Emília, Vepery Vil
mos, Kucsera Anna : fiú Vilmos, Pusz
tai István, Petyko Mária: fiú József, 
Varannay Sándor, Pompos Eszter: 
fiú Sándor.

Házasság: Nem volt.
H a lá l : Slovacek Anna 11 éves, 0:v. 

Zorvány Andrásné szül. Stevcat Má
ria 69 éves, özv. Sipos András 37 
.éves, Miklasz Mihály 22 éves, Róth 
Béla 45 éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális krifi* 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fév-cr* 
keszlő: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR Felelő* 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S ERNŐ dipl. W  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stur u. 3- 
telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő momdii* 

Zselíz — Előfizetési díj; egészévre 48' — , felévre 
4̂* — , negyedévre 12‘— Ké, egyes szám ara l*Kő 

Három példány megtartása előfizetésnek ?ámi1 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kc/iratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat mm őr* 
zunk meg és nem adunk vissza. — A  postahelyig 

használatát a brarislavai posta* és lávirdai 
ság lévai feladóhelyei 109.970. V -1934  síin 
alatt engedély ezte.
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