
Az „Egyenes úton“
Szombaton, lolyó hó 25-én nagy 

ünnepe volt Léván a magyar szelle
miségnek. Az „Egyenes ú!on“ eimü 
rimaszombati folyóirat köré csoporto
sult mozgalom vezetői és megindítói 
jöttek el hozzánk, hogy megismertes
sék a nagyszámú érdeklődőt a moz
galom törekvéseivel.

Egy vitaest keretében lehetővé volt 
téve, hogy a különféle irányok kriti
kájukat közöljék és ezzel hozzájárul
janak a vitás kérdések liszlázásához.

A nyilvános vitaestéi, amelyen Léva 
minden magyar rétegének képviselő
jét ott láttuk, Dr Strasser Elemér nyi
totta meg nagy érdeklődés mellett. 
Üdvözölte a mozgalom megjelent re
prezentánsait: Dr Baráth Lászlót, Dr 
Ragályi Antall, Dr Gróo Gézát, Dr 
Túrós Dezsőt, akik eljöttek, hogy el
gondolásukat velünk, a lévai nyilvá
nossággal közöljék. A mozgalom most 
van kialakulóban, szándékai becsüle
tesek, nincsenek dogmái, a realitások 
szabják meg az eszközöket, amelyek 
a célhoz vezetnek. A mozgalomnak 
meg volt a bátorsága, hogy kritikát 
mondjon a múlt felett és uj utat tör, 
uj célok felé halad, amelyeket senki 
előtt nem titkol. Kéri a jelenlévőket, 
hogy az eszme méltóságának megfe
lelő tárgyilagossággal szóljanak hoz
zá. Utána Dr Gróo Géza veszi át az 
elnöklést és néhány szóval körvona
lazza az egyetemes magyarság érde
kében indított mozgalom alapelveit és 
hangsúlyozza a tiszta nemzeti érzést, 
amelyet a vezetők követnek és az ob
jektivitást, amelyen az adott helyzetet 
és lehetőségeket mérlegelik. A moz
galom elsősorban gazdasági és kul
turális kérdésekkel akar foglalkozni, 
a politika prioritását tagadja. Majd 
Dr Baráth Lászlónak adja át a szót, 
aki tartalmas előadásában ismertette 
a mozgalom eszmei irányelveit, állés- 
toglalását az egységes párt mellett 
és felvázolta a kulturális programot.

A meglévő kulturkeretek kiszélesí
tését, tartalommal és élettel való meg
töltését kívánja. A SzMKE, a Járási 
Közművelődési Testület törvényadta 
lehetőségeit kell kihasználni és beje
lenti, hogy a szervező munka már 
megindult. A Masaryk Akadémiát a 
szlovensakói magyarság legfőbb fóru
mává kell avatni, nem szabad félre
állni, mert a kultúrából nem lehel 
politikát csinálni és még hozzá hely
telen politikát. Egységes, egyetemes 
magyar kulturális munkára van szük
ség, amelyből nem szabad kizárni 
senkii, aki magyarnak érzi magát és 
a magyar kultúra érdekében dolgozni 
akar.

Utána Dr Ragályi Antal felolvasása 
Jön és kihangsúlyozta magyar szelle
mi munka egységét, tervszerű mun
kát, amelyet a jelen helyzet, de a 
külpolitikai alakulás, a középeurópai 
gazdasági szervezkedés egyre jobban 
sürget és a csehszlovákiai magyarság 
gazdasági szervezésének mielőbbi ki
építését parancsszerüen követelik. A 
gazdasági szervezkedésünk formája 
szövetkezés lehet, amelyre 10 éves 
múltjával irányvonalat és méltó pél
dát adott a Hanza. Ki ke ll építeni 
szövetkezeteket és ezen az utón az 
összes magyar területeket egységes 
szövetkezeti hálózatba bekapcsolni. A 
falusi gazdaifjak felvilágosításának, ki
képzésének munkája elodázhatatlan, 
mert ezek nélkül sem a gazdasági, 
sem a kulturális szervezkedésünk el 
nem képzelhető. Abba a munkába, 
amelyet az „Egyenes úton" jelöl meg,

okvetlenül és mihamarább be kell 
szervezni a falusi gazdaifjuságot, hogy 
igazi egységes, átfogó magyar mun
kát végezhessünk.

Felvetett eszmékhez elsőnek Naran* 
esik Im re szólalt fel, aki örömmel üd
vözli az ifjúság ezen megmozdulását, 
de kifogásolja a mozgalom ideológiai 
alapjának negyedik pontját, azt, hogy 
keresztény erkölcsi alapon áll, mert 
ezzel a mozgalom kizárja magából a 
magyar sorsközösséghez tartozó zsi
dókat, felekezctnélkülieket stb. Téve
dés azt hinni, hogy az élreálló tapasz
talat nélküli fiatalok jobban küzdenek 
és jobban oldanak meg bizonyos kér
déseket, mint az öregek. Amikor egész 
Európában a politika játsza ez első
rangú szelepet, politikai pártok nél
kül itt se lehet boldogulni. Jól tud
juk, hogy mit hibá7tak apáink, de azért 
az apáknak mindig találkozni kell a 
tiukkal. A politika minden nemzetnek 
élettaktikája, amely nélkül a magyar
ság sem tud boldogulni.

Dr Baráth László azonnal vála
szolt. Úgy látja, hogy az eszmék tisz
tázásérdekében ilyen megbeszélésekre 
nagyon is szükség van, mert a szán
dékokat, a terveket közelebbről kell 
ismernünk. Nem áll az, hogy a moz
galom a politikát teljesen el akarja 
hanyagolni, de igenis elsőbbnek tartja

A lévai ref. egyház lelkipásztora- 
nak, Antal Gyulának 10 év es  lel k ész  i 
szolgálata em lékére J. hó 26-án, va
sárnap e s le  6 órakor a  reform átus 
templomban vallásos ünnepélyt ren
dezett. A zsn folásig  m egtelt temp
lomban a gyülekezeti ének után S oós  
G. Endre nagyodi lelkész mély hatású  
bibliam agyarázatot tartott. B a ja : M a
gyar papok c. költem ényéi Konez J o 
lán szavalta. A liáromszólamú női
kar D óka Sándor kántortanitó v ez e
tésével K ováts—Kun: Jövet hozzánk, 
várunk! c. vallásos én eket adta elő, 
m elynek szólóit Pékárik Giziké én e
kelte. „Ének a sz ereiéirő l", Szabolcs- 
ka M. költeményét Vizi Jo lán  szaval
ta. Schiller Gyula zenetanár, aki elő
ször szerepelt Léván nyilvánosan, or
gona játékáv al bebizonyította, hogy 
m éltó és  hivatott Léva város zenei 
életének fe jle sz tésére . A párisi zene- 
akadém ia tanítványa C. II. R ink: 
Flöten—Konzert m űvészi interpretá
lásával megnyerte a közönség tetszé
sét. B alogh E lem ér püspök, a  kiváló 
tudós sa já t kutatásai alapján ism er
tette a hugenották m agyar kap cso la 
tait. C zeglédy P ál esp ere s  a barsi 
egyházm egye, Dr Nagy B éla  presbiter  
a hívek és  a presbitérium nevében  
köszöntötte a  reform átus lévaiak lel
k észét. Antal Gyula válaszában  rá
mutatott arra, hogy ez az ünneplés 
szám ára uj erőforrást jelen t a továb
bi nehéz munkához, amely m ég reá  
vár és  biztatást a  kitartáshoz. A ref. 
ifjúsági vegyeskar D óka Sándor v e
zetésév el B eethoven : „isten dicsősé-  
g é u-t énekelte, m ajd Taubinger Ilon
ka szavalta Rcményik Sándor gyö-

vitaestje
a kulturális és a gazdasági kérdések
nek a megoldását, mert becsületes 
politikát nem tud elképzelni, jól meg
szervezett kulturális és gazdasági ala
pok nélkül. Egész Európa keresztény 
erkölcsi alapon áll, tehát ha valami
lyen élelmegnyilvánulásnak erkölcsi 
alapot kell adni, akkor az nem lehet 
más, mint az általánosan elfogadott 
keresztény erkölcsi alap. A nemzeti 
eszme pedig mindenkor csakis er
kölcsi alapon állhat. Mi az erkölcsi 
alap? Az erkölcsi alap tételei: a fele
baráti szeretet és az egymás érdekeit 
szemelőtt tartó önfeláldozás. Ezek a 
tételek a zsidó vallásnak is alaptételei, 
tehát a keresztény erkölcsi alap ma
gában foglal mindenkit, aki a nem
zeti eszmének híve.

Holló G éza: A keresztény erkölcsi 
alap csak fogalmazási hiba, amelyet 
szerinte a humanizmus szóval helyet
tesíthetik és akkor senki nem tehet 
ellene kifogást. Komoly ember érté
kéből sokat vészit, ha annyira ragad
tatja magát, hogy a mások munkáját 
nem méltányolja, az előtt nem tud 
meghajolni, kalapot emelni. A közjogi 
eszméket nem lehet eldobni, mert azok 
nélkül itt az élet lehetetlen. Jogaink 
papírra vannak fektetve és ha valaki 
azok gyakorlati alkalmazásáért harcol, 
azt nem szabad lebecsülni. Szembe

nyörü költem ényét: „Boldog testvéru-t. 
A protestáns leánykör karának én eke  
után záróimat S zabó  S. Zsigmond, 
bajkai lelkész mondott, am ely után 
az ünneplő közön ség  a Te benned  
bíztunk kezdetű zsoltár én ek lése köz
ben hagyta e l a templomot.

A városi színházterem ben m egtar
tott társasvacsorán a város lak ossá 
gának minden rétege képviselve volt. 
Gyönyörű bizonyítéka volt ez annak 
a tradicionális szellem nek . annak a 
m egértésnek, annak a tiszteletnek, 
am ellyel Léva város lakosai nemzeti, 
fe lek ez eti különbség nélkül illetik 
egym ást é s  am elynek Antal Gyula is 
munkása. A vacsora  alatt a ref. egy
ház és  presbitérium  nevében Dr Guba 
János presbiter, a já rás  és  a közhi
vatalok nevében Dr Z oáfák András, 
kér. főnök szlovák és  m agyar nyel
ven, a város nevében B oros B éla  h. 
városbiró, az ág. e>\ egyház nevében  
Bándy Endre ev. lelkész , a  r. kai. 
egyház nevében M tschák Is Iván p lé 
bános, az izr. hitközség nevében  
Adler Gyula h itközségi ale/nök, a lé 
vai kaszinó nevében Schubert Tódor 
üdvözölte az ünnepeltet. Antal Gyula 
külön-külön válaszolt az üdvözlések
re, am elyet szlovák nyelven Vojtás 
István tolmácsolt. Kopernicky Kornél 
a Ka/holikus kör nevében, Tóth Ist
ván nyug. kántortanitó versben, B a 
logh E lem ér püspök é s  m ég m ások  
üdvözölték a jubiláló lelkészt.

E  nagyszabású ünnepség m egren
d ez és e  N arancslk Imre rej. s. lelkész, 
a fiatal ref. lelkészgeneráció  egyik 
legagilisabb és  leg értékesebb  tagjá
nak munkája.

állhatnak egymással pártok, osztályok, 
de nem öregek és fiatalok. A magyar
ság eddigi vezetőinek nem volt puszta 
programmja a politizálás.

B o ro s  Béla: A megindított ifjúsági 
mozgalom komoly munkára irányul. 
Nem lehet azonban azt állítani, hogy 
mindaz, ami eddig történt, helytelen. 
Az ifjúságnak sohasem szabad félre 
állni. Helyeslik az aktivizmusra vonat
kozó megállapításokat és Dr Baráth- 
tal szemben megállapítja, hogy eddig 
is elég sok konstruktív munka történt. 
A pártok teljes likvidálása nem vihető 
keresztül addig, amíg az egységes uj 
párt szervezete nincs meg. A szövet
kezeti eszme Léva vidékén dlszkredi- 
tálva van és ezen a téren itt igen ke
vés a remény. A munkáskérdésről 
szeretne hallani valamit az előadóktól.

S a s s  Ján os: Ha egységes magyar 
mozgalmat akarunk indítani, úgy ne a 
keret legyen a fontos, hanem a tarta
lom, amivel azt ki kell tölteni. A mun
kásságot nem szabad kihagyni az 
egységes mozgalomból, ha „Egyenes 
úton" akarnak járni, akkor az egye
temes magyarságot kell a munkára 
egységesíteni és a magyar munkásság 
nem lehet csak elhanyagolt szakosz
tály, hanem súlyának megfelelő tényező.

C sernók Gyula kétségbe vonja, 
hogy az uj mozgalom politikamentes 
lesz, mert politika nélkül sem kultú
rát, sem gazdaságot nem lehet elkép
zelni. Kiváncsi rá, mi a programja az 
uj mozgalomnak a munkásság számá
ra, mert hiszen azok is magyarok. A 
munkások minden csoport mellé csak 
akkor állanak, ha biztosítékot kapnak 
arra, hogy gazdasági helyzetük meg
javítására törekszenek. A munkásnak 
kenyér kell és tényeket akar látni.

(Folyt, a 4-ik oldalon.)

O RIEN T M OZI (S trán sk y )
29. és 30-án, szerdán és csütörtö

kön esle szenzációs detektív dráma: 
„LÖVÉS A 6-IK EMELETEN". Foszt- 
i epekben : Karin Hardt, Rudolf v. Goth, 
Walter Rilla, Hans Brausewetter. - 
Jan. 31-én és február 1. és 2-án. Lili 
Darvas, Hans Jaray és Szőke Szakáll 
a legújabb filmslágerben: „BASKIRS- 
SEFF MÁRIA ESETE" (Egy szerető 
naplójából). — Fcbr. 2-án, vasárnap 
délután 2 és 4 órakor. Ken Maynard 
és Tarzan csodaló főszereplésével ol
csó helyál akkal premierben: „COLO
RADÓI SERIF". Cowboy dráma. 
Febr. 3. és 4-én:  „A HŰTLEN ASZ 
SZONY’". Amerikai nagyfilm dráma.
A PO LLO  MOZI (D enk)

Ma, szerdán este az idény legjobb 
drámája. Szenzác iós film egy tapasz
talatlan lány életéből: „A HALÁL KÜ
SZÖBÉN". Végig megrendítő, meg
ható film. Főszereplők: Tony Eyck, 
Hans Brnusewelter, Fritz Odemar, A. 
Wagner. Előjáték: Rajzolt vígjáték. 
Csütörtök, péntek, szombat és vasár
nap este az amerikai filmgyártás leg
sikerültebb filmje, Egy orvos életéből 
vett dráma, melyben az orvosi köte
lesség legyőzi a szerelmet. „ORVO
SOK*. A mai való életből s az ope
rációs teremből vett jelenetei ennek 
a tilmnek feledhetetlen élményt nyúj
tanak. Főszereplők : Clark Gabié, Myr- 
na Loy, Jean Hersholt, Elisabet Allan, 
Ottó Krüger. Fox hangos híradó. 
Hétfőn, kedden, szerdán este. A hazai 
filmgyártás gyöngye! Jubileumi cseh 
nagyfilm! „MARY$A". Nemzeti éne
kek, táncok, szokások és viselet. Fő
szereplők : Jirina Stepnicková, Jaros- 
lav Vojta, Vladimír Borsky, Frant. Ko- 
vár ik, Ella Noilová.

A n tal 'fyfu&a, te f. le lk é t *  ünnep.
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Fontos tudnivalók az utasforgalomban történő
pénzbehozatalról (A valutavédelm i törvény g yakorlati a lk a lm azása)

A valutavédelmi törvénnyel kapcso
latosan a pénzügyminisztérium végre
hajtási utasítást adott ki. A végrehaj
tási utasítás megjelent s a következő
ket tartalmazza:

A bármilyen fajtájú csehszlovák fi
zetési eszközöknek az utasforgalom
ban való behozatala elvben nem tilos, 
a külföldről visszatérő csehszlovákiai 
utas azonban köteles jelentést tenni 
a Csehszlovák Nemzeti Banknak, ha 
külföldről 1000 koronánál nagyobb 
összeget hoz be 10 és 20 koronás 
váltópénzben, illetve, ha a behozott vál
tópénz 300 koronát meghaladó össze
gű papirváltópénzből áll vagy ha 50 
koronás és nagyobb címletű bankje
gyeket hoz be. A határmenti pénzügyi 
közegeknek erre a bejelentési kötele
zettségre megfelelő módon figyel
meztetniük kell az utast, de ellenőr
zést nem kell gyakorolniok.

Csehszlovákiai utasnak tekintendő 
állampolgárságra való tekintet nélkül 
mindenki, aki Csehszlovákiában állan
dó lakhellyel bir és külföldre csak 
rövidebb ideig tarló tartózkodásra tá
vozik.

Ha külföldi utas érkezik Csehszlo
vákiába és idegen valutát vagy cseh
szlovák pénzt olyan mennyiségben 
hoz magával, amely felülmúlja a Cseh
szlovákiából szabadon kivihető össze
get (1000 korona váltópénzben, de 
ebből csak 300 korona lehet 10 és 
20 koronás címletű papírpénz) a Cseh
szlovákiába való belépés idején köte
les a magával hozott valutát bejelen
teni s a határmenti pénzügyi közeg 
köteles a behozott valutát részletesen 
felsorolva a behozatalt igazolni. (Az 
igazolásban részletezni kell a beho
zott pénznemek mennyiségéi, például 
10 pengő, 10 angol font, 400 korona

stb.) A csehszlovák valutában beho
zott értékeket külön-külön kell meg
nevezni s mindenképpen fel kell tün
tetni, hogy a behozott csehszlovák 
bankjegyek között hány 50 koronás 
vagy nagyobb címletű van.

Külföldi csak annyit vihet ki innen, 
amennyit behozott. Ha a külföldi iga
zolni tudja, hogy a behozott idegen 
valutái itt beváltotta, akkor jogában 
áll a kapott koronabankjcgyeket is 
kivinnie, de nem áll jogában olyan 
külföldi bankjegyet kiszállítania, ame
lyekhez a külföldről behozott cseh
szlovák bankjegyek ellenébe jutott.

A Csehszlovák Nemzeti Bank meg
tiltotta a pénzintézeteknek, hogy kül
földinek korona ellenében idegen va
lutát adjanak, igy hát legálisan nem 
is juthat hozzá csehszlovák korona 
ellenében.

Az 1000 koronás értékhatáron belül 
havonta minden külföldi és minden 
belföldi szabadon vihet ki valutát, az 
ennél kisebb összegek behozatalát a 
határmenti hatóságok tehát csak ak
kor igazolják, ha a külföldi 30 napon 
belül ismételten átlépi a határt.

G yerm ekek is vihetnek
magukkal 1000 koronát

A határmenti pénzügyi közegek a 
gyakorlatban azt a rendszert alkal
mazták, hogy gyermekek számára csak 
abban az esetben engedték meg, a 
havi 1000 korona kivitelét, ha a gyer
mek külön útlevéllel utazott. A Cseh
szlovák Nemzeti Bank most szabály
rendeletben leszögezte, hogy a szü
leik útlevelében teltüntetett minden 
gyermek akkor is szabadon vihet ma
gával 1000 koronát, ha nincsen külön 
útlevele s csak a szülei útlevelében 
van megnevezve.

A Járási Magyar Közművelődési Testület
népszerű tudományos előadás-soroza
tában 22-én, szerdán este Novotny 
József polg. isk. tanár „Elet és halál" 
elmen tartott előadást. Előadása so
rán sorra vette a különböző felfogá
sokat, amelyekkel az egyes kutatók 
és gondolkozók az életet, az életerőt 
igyekeznek megmagyarázni. Bár ma 
még nem találunk minden tekintetben 
elfogadható magyarázatot az élet lé
nyegéről, de annyi bizonyos, hogy 
minden élő szervezet ösztönösen ra
gaszkodik az élethez és magában 
véve határozott szerves egészet alkot. 
A szervezet bármely részecskéjének 
megsérülése avagy megbénulása ma
ga után vonja az egész szervezet 
életműködésének meggyengülését, e- 
setleg elmúlását, halálát. Maga a ha
lál természetes folyomány, amely a 
különböző szervezeteknél hosszabb 
vagy rövidebb életműködés után el- 
odázhatatlanul bekövetkezik. A halál 
korán sem olyan borzalmas azokra 
nézve, akiken bekövetkezik, mint aho
gyan az élők látják. A születés és az 
okvetlenül bekövetkező halál pesszi- 
misztikus életfelfogást váltanak ki, 
mert hiszen nincs az egyén szempont
jából az életnek értelme, ha az nem 
örökkévaló. Ez a felfogás azonban 
semmi körülmények között nem állja 
meg a helyét a fajjal, a nemzetséggel 
és az egész világegyetemmel való 
összehasonlilás nézőpontjából. Min
den élő szervezet életének van célja, 
van értelme, mert hiszen mindnek tö
rekedni kell egy magasabb kifejlődés 
felé. A mély gondolatokkal telt élve
zetes előadást a kevés számú jelen
lévő hosszasan megtapsolta.

Narancsik Imre ref. s. lelkész a

„Kultúra válsága" c. előadásában rá
mutatott arra, hogy az európai kultúra 
hanyatlás utján van, mert nincs egy 
egyetemes gondolata, egyetemes ve
zéreszméje, amely az összes európai
akat egységbe tudná fogni, egységbe 
tömöritené. Egymás után idézte szá
zadunk legnagyobb gondolkodóit, akik 
mai kultúránk csődjét, válságát meg
állapították. Minden felé felvetődnek 
eszmék, amelyek mellett kisebb cso
portok tömörülnek, de egy átfogó idea 
nincs, amelyért egész Európa lelke
sedne, amellyel élni és ha kell halni 
is tudna. Ezt tapasztalhatjuk nemcsak 
Európa-szerle, nemcsak egyes orszá
gokban, de szükebb körben, saját vá
rosunkban, családunkban és ha elfo
gulatlanul bírálunk — saját magunk
ban is. Kivezető utat a kultúra válsá
gából megtalálni igen nehéz, de le
hetséges. A bizalom, a hit, a szeretet 
hiánya az, amely az embereket, a 
nemzeteket elválasztja egymástól és 
egymás ellenségeivé teszi. A közös 
megértés, az általános együttműködés 
lehet az, amely a kultúra válságából 
kivezethet és erre minden embernek, 
minden nemzetnek törekedni saját ér
dekében elsőrangú kötelessége, mert 
életét, fönnmaradását csak ezen az 
utón biztosíthatja. Nekünk, magyar 
kisebbségnek sem lehet más a cé
lunk és feladatunk mint az, hogy sa
ját létünk és fennmaradásunk érdeké
ben a hit, a szeretet és a megértés 
Jegyében keressük a kapcsolatokat 
és az együttműködést nemcsak test
véreinkkel, hanem a többi népekkel 
is. — A kiváló szónokot, nagyszerű 
előadót a jelenlévők hosszasan meg- 
lapsolták értékes előadásáért.

A garamszentgyörgyi hídépítés epilógusa
cimű, január 15-i harmadik számunk
ban megjelent cikkünkkel kapcsolato
san Garamszentgyörgy község jegyző
je felkeresett bennünket és bemutatott 
nekünk két jegyzőkönyvet, amelynek 
alapján a község elöljárósága követe
li a lakosság egyrészétől a hídépítés
hez való holdankénti 200 Kc-s hozzá
járulást. Ezek közül az e$yik a köz
ség képviselőtestületének 1928 nov.
6-án kelt jegyzőkönyve, amely szerint 
a község képviselőtestülete elhatároz
za a hídépítését azzal a föltétellel, ha 
az érdekelt gazdák az építés költsé
geihez nagyobb összeggel járulnak 
hozzá. Másik jegyzőkönyv az érdekelt 
gazdák határozatát foglalja magában, 
amely szerint a hídépítés költségei
hez hajlandók 10 éven át dupla pót
adó fizetésével hozzájárulni. Ez utóbbi 
jegyzőkönyvet több mint 70 gazda ir
ta alá, de ezt a jegyzőkönyvet beszer
zett információink szerint úgy a járási 
hivatal, mint az országos hivatal meg
semmisítették.

A község által az érdekelt lakosok 
ellen indított pör folytán a zselizi já 
rásbíróság ítéletében kimondotta, hogy 
az érdekeltek nem kötelezhetők az

A  „ té v ő i V frá t"

Mint lapunk legutóbbi számában 
jelentettük, a Cedok felkérésére Lé
ván és környékén a társasutazások 
propagálását a Lévai Újság vállalta 
magára. Ezzel is szolgálatára akarunk 
állani lapunk olvasóinak és barátai
nak, valamint minden érdeklődőnek, 
mert ezzel megtakarítja az egyéni 
utánjárást, levelezést és igy az uta
zás előkészületei egyszerűsítve vannak.

A Őedok a közel jövőben a követ
kező nagyobb szabású és olcsó uta
zásokat rendezi, amelyekre vonatko
zólag részletes felvilágosításokkal la
punk szerkesztősége szívesen szolgál: 
Február 15-től 24-ig külön vonat 

az 1935 évi „Fis* versenyekre 
Innsbruckba. (795*— Ki.)

Febr. 20-tól m árcius 1-ig külön 
vonat az ism ert téli sporthely
re : Mallnitzba, igen kedvező 
feltételek mellett. (735 — Ki.) 

Febr. 29-től március 9-ig sívonat 
Svájcba. (1090 — K i.)

Április 2-től május 1-ig nagy tár
sasutazás Egyiptom, Palesztina, 
Görögország, Syria; M atejiiek 
professzor, a hires orientalista 
vezetése alatt. (685(V— K i.)
Egyelőre ezen utazások propagálá

sára kaptunk megbízást és jelentke
zések lapunk szerkesztősége utján 
eredeti áron eszközölhetők. Egyéb
ként bármely egyéni vagy társutazásra 
szívesen szolgálunk felvilágosítással, 
beszerezzük a szükséges vonatössze
köttetéseket stb.

Amennyiben levél utján kívánják az 
érdeklődők a megfelelő választ, úgy 
a levélbeli érdeklődéshez 1 Ke pos
tabélyeg mellékelendő.

építés költségeihez való hozzájárulás
ra. A község az Ítélet ellen fölleb- 
bezett. A komáromi kerületi bíróság 
az elsőfokú Ítéletet megváltoztatta és 
az érdekelt földtulajdonosokat a költ
ségekhez való hozzájárulásra köte
lezte. További felebbezés tolytán az 
ügy ma a telsőbiróság előtt fekszik.

Megemlítjük még, hogy a kérdéses 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban ismeret
len tettesek ellen hamisítás címén a 
komáromi államügyészségnél följelen
tés van. A szentgyörgyi gazdák a 
belügyminiszterhez intézett beadványu
kat a miniszterelnöknek és több poli
tikai párt vezető emberének is meg
küldték.

báli meghívók
ÉS MINDENFÉLE NYOMTATVÁNYOK

F O D O R U T Ó D A  CÉGNÉL 
OLCSÓN ÉS ÍZLÉSESEN KÉ
SZÜLNEK ■  SZEPES1-U. 28.

AAogéfon in  tó to m ...
már mindenütt volt repütönáp, c sa k  
Léván nem. Nem beszélv e Nyi/ráról, 
Érsekújvárról — már olyan helyeken  
is m egrendezték a  repülés propagan
dáját, mint pl. Ipolyság, Újbánya, 
Fakóvezekény. Nálunk ugylátszik nin
csen  m egértés a  jövő köz leked és i  
eszk öz e  iránt. Egy időben szó  volt 
arról, hogy a P ozsony—K assa  útirány 
egyik m egállóhelye Léva lesz é s  an
nak idején  j e l  is szólitollák a  várost, 
hogy adjon ingyen teret a leszá llá s- 
ra. Minthogy ez nem történt m eg, a  
repülőteret Zólyomban állították Jet, 
am elyet ped ig  eredetileg  Lévára ter
veztek. Éppen úgy, amint az auto
m obil rövid idő alatt exluziv sport
ból a töm egközlekedés népszerű e s z 
köze lett, hasonlóképpen következik  
ez m ajd b e  ugyancsak rövid idő alatt 
a repülőgéppel. A lévai közöny é s  
rövidlátás talán ezt m ég fantasztikus- 
nak tartja, d e a  technika fe j lő d é s e  
és  dem okratizálódása gyorsan rá cá 
fo l  m ajd  a  kétkedőkre. Az illetékes  
tényezőknek mindent el kell követni, 
hogy Léva ne m aradjon ki az  egyre 
jobban  kiépülő lég i közlekedésből. A 
repülőteret feltétlenül m eg kel! való
sítani. A vasút m elletti nagy ki terje
désű  sik terület a  leg ideá lisabb  hely  
é s  ennek m egvásárlását add ig  kell 
szorgalm azni, am íg ezen  terület b e  
nem épül. Városunk egyik sportegye
sülete m egkezdte a  vitorlarepülés 
propagálását és  az aktív sportok kö
z é  akarja  iktatni Léván. Ez azonban  
csak  kezdet, ez  m ég csak  sport, ez  
m ég k ev és /  A lehorgasztott főv eI  
já ró  em berek  m ajd  ism éi f e l  fogn ak  
nézni az  égre, bizakodva , a  g a z d a 
ság i viszonyok favu lása  fe le tt  érzett 
örömmel. Ez az idő lesz  az, am ikor 
a lég i köz leked és soha  nem rem élt 
m éretekben  megindul Szlovenszkón  
is — é s  ha Léva lépést akar tartani 
a gyorsaság  századával, nem akar  
elm aradni a világtól, akkor m eg kell 
teremteni a légi köz lekedés e lső  e lő 
fe lt é te lé t :  a  repülőteret. Okulár.
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S K érfek...
Kérlek, a szivedet fektesd a gondolataim fölé és 
Akkor megérted, akit eddig tévesen kerestél bennem — 
A férfit. Sorsom az örök végtelenségbe dobta az Isten, 
Hogy milliók sorsának bánatát hordjam a szivemen . . .

Meg kell értened, hogy én az élet örök igazságaira vágyom, 
Ebből építhetem fel milliók sorsát és az életünket. 
Kérlek, a szivedet fektesd a gondolataim fölé és 
így megszépítheted örökre a mi életünket . . .

SASS

A Lévai Újság rövid fennálása alatt 
ismételten bizonyítékét adta annak, 
hogy a szlovenszkói magyar kultúra 
érdekében cselekedni akar. Meg van a 
bátorsága az uj kezdeményezésekhez 
és 1935*ben a lévai szerzők estjével 
és a garamvölgyi nótapályázattal uj 
erőket és értékeket igyekezett felszínre 
hozni, belevonni a kuílurélet örök kör
forgásába. Nótapályázatunk nagy er
kölcsi sikere igazolta azt, hogy Szlo- 
venszkón számos tehetség él, akiknek 
azonban nincs megadva az érvényesü
lés lehetősége. Még a leggazdagabb 
kultúra sem engedheti meg magának, 
hogy értékei elkallódjanak, az uj je 
lentkezők előtt a sorompót lezárja.

A garamvölgyi nótapályázat során 
merült fel az a terv, hogy a szloven
szkói népszerű zenekultúra érdekében 
oly pályázatot kellene kiírni, amely 
lehetővé teszi azt, hogy a legjobb 
szövegre a legjobb zenét lehessen ír
ni. Ezen meggondolás alapján először 
tehát a megfelelő szövegeket kell elő
teremteni, ezeket kell a zeneszerzők 
rendelkezésére bocsátani és az igy 
nyert anyagból azután minden szerző 
kiválaszthatja azt, ami egyéniségének 
és képességének legjobban megfelel. 
Egy szövegre tehát több helyről szár
mazó, különféle felfogásban interpre
tált zenét kapunk, amelyből azután ki 
lehet választani azt, amelyik a legjobb. 
Mindazon költők, akik müveiket ne
künk beküldik, beleegyezésüket kell, 
hogy adják ahhoz, hogy a pályáza
tunkon résztvevő zeneszerzők nótái
kat, dalaikat megzenésíthessék.

— Az am erikai rádió és  fél 
millió rád iószerep lö . Az Amerikai 
Nemzeti Rádió Társaság, egyike a 
legnagyobb amerikai koncerneknek, az 
elmúlt napokban egy Igen érdekes 
statisztikai kimutatást adott a küldé
séről. A statisztikai kimutatás szerint 
csak ez a társaság az elmúlt év tiz 
hónapja alatt nem kevesebb mint 
562.656 szereplőt vitt a mikrofon elé. 
Ugyanazon Idő leforgása alatt 17.150 
órán át közvetített. Ebből 62 százalék 
zenei előadásokra esett, 14 százalék 
irodalmi előadásokra és 7 százalék 
tudományos felolvasásokra.

A pályanyertes müveket a garam
völgyi nótapályázat nyerteseinek da
laival együtt a Lévai Újság jogosult 
sokszorosítani és értékesíteni. Egyéb
ként pályázati feltételeink a követ
kezők :

1. A pályázat két részre oszlik: 
a) magyar nóta szövegek, b) mű- és 
táncdal szövegek.

2. Pályázhat minden csehszlovákiai 
szövegíró.

3. Pályaművek csak jelige alatt ad
hatók be, magyar nyelven.

4. Egy szerző minden csoportban 
csak egy jelige alatt, de több szöveg
gel is pályázhat.

5. Minden dalszöveg jeligével'el
látott külön lapra írandó.

6. Minden pályázó, a pályázathoz 
mellékelve, zárt borítékban közölje a 
nevét és pontos cimét.

7. A beérkezett pályamüveket bí
ráló-bizottság vizsgálja telül és vá
lasztja ki a legjobb műveket. Minden 
csoportban 3 dij és 5 oklevél lesz 
kiosztva.

8. A dijjal, oklevéllel kitüntetett 
és a többi alkalmas szövegek megze
nésítésére újabb pályázatot írunk ki.

9. Minden pályázó a pályázathoz 
2 Ke levélbélyeget mellékeljen leve
lezési költségekre.

10. A pályázatok beadásának 
határideje 1936 február 28. A pá
lyázatok a „Lévai Újság" szerkesztő
ségének Levice, Stur-u. 3. küldendők 
be „Nótapályázat" jelzéssel.

(—) Kohn é s  K ovács divatéruhá- 
za közleménye: Évről-évre megnöve
kedett vevőkörünk lehetővé teszi, hogy 
a most már utolsó „fehér hét" 
és egyben .le ltá ro z á si vásár" alatt 
az igen tisztelt vásárlóink még eddig 
nem létezett a lacsony árakon ve
hetik meg a legkiválóbb gyártmányo
kat. Használja fel tehát mindenki e 
kedvező utolsó „fehér hetet" az 
igazán jó és olcsó vásárlásra. Csaló
dás nálunk nem érheti, mert bármely 
okból meg nem telelő árut akadályta
lanul becseréljük.

X hek~ __________ m

— A választási harcok követ
kezm énye. Az elmúlt év májusában 
megtartott képviselő választások pro
pagandája során Léván is zászlót bon- 
totl és híveket toborzott a esi. fasisz
ta párt. Mint annak idején hirt adtunk 
róla, a szocialisták, de különösen a 
kommunisták, mindenáron megakarták 
akadályozni a fasiszta párt térhódítá
sát és azoknak gyűléseit, amelyeket 
a Turay-féle vendéglőben tartottak, 
többször megzavarták. Egy alkalommal 
nagyobb csoport gyülekezett a Turay 
vendéglő előtt, ahol egyébként a ta- 
siszta párt irodája is volt és hango
san követelték a beboesájlatást. Majd 
kövekkel dobálták be az ablakokat, 
betörték a kaput és behatoltak a fa
siszta párt irodahelységébe. Csendör- 
ség kihallgatta Sehwarcz Mórt és Vi
kiikéi Bélát, akiket a csoport vezeté
sével vádoltak. Az ellenük megindított 
eljárás során a komáromi kerületi bí
róság Dr Kríz tanácsa az elmúlt hé
ten tárgyalta az ügyet. A bíróság Vi
kiikéit bizo iyitékok hiányában felmen
tette, Schwarczot azonban bűnösnek 
mondotta ki és hat havi börtönre ítél
te. Az államügyész súlyosbításért, 
Sehwarcz a bűnösség kimondása miatt 
jelentett be föllebbezést.

— Nem átalányositják a gazdák 
adóit. A csehszlovákiai mezőgazda- 
sági tanácsok a vezérpénzügyigazga- 
tóságok megbizottainak bevonásával 
Prágában ankétot tartottak a gazdák 
adóinak átalányositása tárgyában. A 
kérdésben nem jött létre megegyezés, 
mert a mezőgazdasági tanácsok azt 
kívánták, hogy az átalány alapjául az 
1935. adóévre is az a hektáronkénti 
összeg szolgáljon, amely 1934-ben volt 
érvényben. A pénzügyi hatóságok ez
zel szemben a hektáronkénti összeg 
fölemelését kívánták s Morvaország, 
Szlovenszkó, valamint Kárpátalja ré
szére még a Csehország számára in
dítványozott összegnél is magasabb 
összeget óhajtottak megállapítani. Meg
egyezés egyedül az idegen munkaerő 
utáni adó átalányösszegében jött létre, 
amennyiben ez az átalány 1934-hez. 
mérten nem változik. 1935-ben a gaz
dák adóit ettől eltekintve nem átalá
nyositják, hanem az adóhivatalok intern 
utasítást kapnak az adókulcs megálla
pítására. Az elemi csapások által su j' 
lőtt járások gazdáinak adója ügyében 
a pénzügyi hatóságok megbízottai el
fogadták a mezőgazdasági tanácsok 
ama indítványát, hogy az adók meg
felelő mérséklése céljából az illetékes 
adóhivatal vezetősége a mezőgazda- 
sági tanács járási tagjaival és az adó

ki velőbizottság gn/datagjaival tanács
kozzék. itt említjük meg, hogy az adó- 
vallom ások benyújtásának határ
ideje az idén janu ár 31-én já r  le.

Alapáron, 10 / -os levonással 
veszi át a G ab o n atársaság  a fel 
nem ajánlott gabonát. A Gabona
társaság igazgatósága úgy határozott, 
hogy a dec. 15-ig megvételre fel nem 
ajánlott gabonát az átadási hely állo
másán érvényes alapáron veszi át 
1936 április 30-íg. Ezért a gabonáért 
havi pótdijat nem tizet. Az a gazda, 
aki annak idején kötelezően kijelen
tette, hogy 30 mázsánál többet nem 
szállít vagy aki ilyen nyilatkozatot 
ugyan nem irt alá, de 20 mázsánál 
több gabonái ad el, nem kapja meg 
a teljes alapárat, hanem az alapár 
összegéből 10° 0-ot von le minden 
megtérítés nélkül a Gabonatársaság 
átvevő közege.

— Hány rádió előfizető van a 
K öztársaság b an? A decemberi hi
vatalos statisztika szerint a Köztársa
ság területén 853.000 bejelentett vevő- 
készülék van. Magában december ha
vában 63.000-rel gyarapodott az uj 
vevőtulajdonosok száma. — Léván a 
rádió előfizetők száma az elmúlt év 
végén 1044 volt, a karácsonyi akció 
65 uj előfizetővel emelte a rádió lé
vai előfizetőinek számát.

— Ne fe le jtse  el, hogy a városi 
magyar közkönyvtárban megújítsa tag
ságát az 1936. évre. Minden magyar
nak erkölcsi kötelessége a magyar 
kuliura ápolása, a magyar irodalom 
támogatása. Már azzal is teljesített 
valamit e kötelezettségéből, ha a 6 
Ke évi tagdíjat megfizeti, mert ezzel 
elősegíteni azoknak a művelődését, 
akiknek anyagi helyzete nem teszi le
hetővé könyvek beszerzését, a magyar 
írók támogatását.

A pozsonyi m agyar rádió 
közm űvelődési előad ás sorozata.
A pozsonyi magyar rádió vezetősége 
felkérte a Komárom-járási Magyar 
Közművelődési Testületet, hogy a köz
művelődési kérdésekről sorozatos elő
adásokat tartson a pozsonyi rádió ma
gyar órájának keretében. Az előadá
sokat dr Borka Géza a Közművelő
dési Testületek szervezéséről és hiva
tásáról, Ivánfy Géza a könyvtárügyről, 
Nagy Barna a falu esztétikai nevelé
séről, Demc Lajos dr a fiatal tanító
ság részvétele a népnevelő munkában, 
Szonibalhy Viktor a Közm. Test. és a 
SzMKE együtt működéséről. A rádió 
igazgatósága hajlandó a Magy. Közm. 
Szöv. munkáját azáltal is támogatni, 
hogy megfelelő szánni hallgató-kör 
biztosítása esetén, minden vasárnap 
népnevelő előadást ad.



Lévai Újság

Az „Egyenes úton" vitaestje a i  első oldalról.)

Dr G roó Géza. A kételyek elosz
latására leszögezi, hogy a mozgalom 
megindulásakor még a magyarság
nak két pártja volt és amikor a fiata
lok kijelentették, hogy ők nem politi
zálnak, ez annyit jelentett, hogy a po
litikai kérdések elintézését a pártokra 
bízták, de gazdasági és kulturális po
litikát ők is folytatnak.

Sebő Pál. A vita folyamán úgy 
látja, hogy nincsenek ellentétek. Ami
kor a fiatalok a hiányokra és tenni
valókra rámutatnak, nem elitélni és 
gáncsolni kell őket, de segíteni kell 
munkájukban, hogy a magyar parlag 
ne maradjon továbbra is az. A gaz
dasági kérdések fontossága elsőren
dű, ezt mindenkinek el kell ismerni, 
de nem hanyagolható el ugyan akkor 
a politika sem.

Nagy Gyula : Kritizálni mindig köny- 
nyebb, mint alkotni. Az egységes párt 
gondolata Léváról indult ki, még a 
múlt évi választások előtt. Az egészsé
ges helyzet az, hogy a fiatalok és 
öregek együttesen dolgozzanak. He
lyesli a falusi nép felkarolását és a 
parasztság kiművelését, mert az ma
gával hozza a gazdasági élet javulását.

Dr Túrós: A keresztyén erkölcsi 
alap alatt Európa 2000 éves kultúrá
ját értjük, amelyen a mai társadalom 
és berendezkedés fel van épitve. Ez 
a mozgalom sem felekezeti, sem tár

sadalmi különbségeket nem ismer. 
Célja az egységes magyarság.

Dr S tra sse r  E lem ér: Azt mond
ják, az őszinteség vagy közelebb hoz
za az embereket, vagy eltávolítja egy
mástól. Úgy látszik, az itt megnyilvá
nuló őszinteség köze lebb hoz bennün
ket. öregek és fiatalok között mindig 
voltak és mindig lesznek ellentétek, de 
nem az a fontos, hogy valaki mennyi 
idősnek érzi magát, a lényeg az, hogy 
mások mennyinek Ítélik. A csehszlo
vákiai magyar közéletben sok az öreg. 
A keresztyén erkölcsi alap olyan tág 
fogalom, amely mindenki által elfo
gadható, ha tényleg a bibliai értelem
ben valósítják meg.

Dr P e rg e r : Örömmel veszi tudo
másul, hogy az ifjúság ezen mozgal
ma magyar nemzeti alapon áll, de 
nem tartja szerencsésnek a politika 
kikapcsolását, a realitások kihangsú
lyozását. A politika eszköz a gazda
sági és kulturális kívánságok kiharco
lásához. Az állásnélküli magyar fia
talságnak, elsősorban a magyarság
nak kötelessége kenyeret adni és er
re csak akkor képes, ha egységes. A 
magyar egységet okvetlen meg kell 
teremteni.

Ez után a végszó jogán Dr R ag á
lyi Antal és Dr B aráth  L ászló vá
laszoltak az elhangzott felszólalásokra.

Uj szövetkezet Léván
A szlovenszkói és podk. ruszi bir

tokosok szövetkezete a „Drustán* Lé
ván fiókot kíván felállítani, hogy tag
jai közvetlen összeköttetésben lehes
senek a szövetkezettel, illetve annak 
körzeti megbízottjával.

F. é. január 16-án a lévai fiók meg
nyitásán a következő urak vettek részt: 
mint a távollévő Pokorny Hans elnök 
helyettesitője idb. Melcsiczky Gyula 
igazgató, Bucany. A Schoeller és tár
sa cég képviseletében jelen voltak: 
Szűts Jenő, Dusek Ernő, Jancsó Tibor, 
Laky Béla, Rothnagel Ferenc, Levice; 
a Drustán tagjai képviseletében: Ho- 
rák Anton, Santov, Rázgha Károly, 
Csákány, Roth Ede, Málas, Roth Er
nő mérnök, Málas, Roth Pál, Málas, 
Taubinger Árpád, Maié KrSkany, vala
mint Dvorák Mojmir igazgató és a 
„Gazda* szerkesztője. A környékbeli 
gazdatársadalmat a következő, eddig 
tagként még nem bejegyzett urak re
prezentálták : Adler Gyula, Fedvernek, 
Brestensky Alajos, Vináre, Deutelbaum 
Sándor, Doinandice, Feiner Ferdinánd, 
Túra, Förster Iván, Bajka, Freyer 
Varsany, Pischl Samu, Zemberovce, 
Strasser Samu, Levice, Weisz Imre 
mérnök, Hrons. Sv. Jur, Wertheimer 
Vilmos, Lontov.

Az itteni képviselet vezetésével a 
Drustan a Léván jól ismert és köz
kedveltségnek örvendő Bernát Adolf 
urat, a Bernát és Fenyvessi cég tu
lajdonosát bízta meg.

Idb. Melcsiczky Gyula megnyitó 
szavaiban megemlékszik a szövetke
zet alapítójáról és elnökéről, Pokorny 
Hansról, aki különösen Léván és vi
dékén személyesen is jól ismert.

Ifj. Melcsiczky Gy. igazgató referá
tuma után Dvorák Mojmir, a Drustan 
igazgatója tartott rövid, áttekintő be
számolót a szövetkezeti mozgalom 
kezdeteiről és kialakulásáról úgy kül
földön, mint nálunk, nyomatékosan 
hangsúlyozva, hogy a mai kollektív!- 
zált gazdasági rendszer mellett, a 
gazdáknak a szövetkezeti bázison va
ló egyesülése az egyetlen lehetséges 
és észszerű megoldás.

Adler Gyula, Szűts Jenő, Roth Er
nő mérnök, valamint mások hozzá
szólásai után a gyűlésen jelenlévők 
elhatározták egy provizórikus bizott
ság megalakítását, mely az itteni ex- 
pozitura szervezési munkálatait mind
addig folytatná, amig a lévai körből 
kikerülő tagok azután maguk választ
ják megbízottaikat.

A Jelenlévők Horák Anton, Levice, 
Taubinger Árpád, Maié KrSkany és 
Szűts Jenő urakat, Levice, kérték fel 
a kezdő szervezési munkálatok lefoly
tatására.

Néhány apróbb kérdés letisztázása 
után elnöklő Idb. Melcsiczky Gyula 
ox ülést berekesztette.

— H ázasság. F ark as  O lga é s  
Dr Rajm an Jó z se f 1936. janu ár 
21-én Tornaiján házasság ot kötöt
tek. G ratulálunk!

— A Já rá s i M agyar Közm űvelő
dési Testület ma esti előadásán 
B o jsza  Im re é s  Dr S tra sse r  E le 
mér tartanak előadást.

— A tüdővész ellen i M asaryk- 
Liga lévai fiókja február hó 2-án, va
sárnap délután 4 órakor tartja rendes 
évi közgyűlését saját helyiségében.

— Szlovák nép iskola  fe lép ítése 
érd ekében az iskola szülői szövet
sége küldöttséget meneszt a miniszter- 
elnökhöz. A küldöttségben Léva város 
tanácsa is képviselteti magát Bartis 
Vladimírral a szoc. dem. párt tagjával.

— H áború é s  béke. A Munkás- 
akadémia lévai csoportja előadás so
rozatában Schulcz Ignác, nemzetgyű
lési képviselő február 3-án, hétfőn este 
fél 9 órakor a városháza nagytermé
ben „Háború és béke* címen előadást 
tart. Áz előadásokon mindenkit szíve
sen lát a vezetőség.

— O rvosi előad ás. Február 1-én, 
délután fél 6 órakor tartja a „Lévai 
Orvosok Egyesülete* tudományos ősz- 
szejövetelét az országos kórházban. 
Előadást tart MUDr Billes Lajos, a 
pöstyéni Kvetusa szanatórium vezető- 
orvosa: „A pöstyéni iszapkezelés ja 
vallatai és ellenjavallatai* címen.

— A fs l.  szociáld em okrata  párt
lévai csoportja legutóbb tartott gyűlé
sén negyedízben választotta meg el
nökévé Szokol Bélát.

— Izraelita  Nőegylet közgyűlése. 
F. hó 26-án, vasárnap tartotta az izr. 
Nőcgylet tisztújító közgyűlését, ame
lyen az egylet elnökévé Dr Gergely 
Fülöpnét, alelnökökké Steiner Sándor- 
nét, Weisz Kálmánnét, pénztárnokká 
Kertész Lajosnét, ellenőrré Id. Knapp 
Gézánét, gondnokká Knapp Gyuládét, 
jegyzővé Deutsch Elemérnét és tit
kárrá Mr. Ph. Weinberger Lászlót vá
lasztották meg. Ezen tisztikor mellé 
50 tagú választmányt delegáltak.

— A kaszinó közgyűlése. F. hó
26-án, vasárnap délután tartotta a ka
szinó rendes évi közgyűlését. A köz
gyűlés keretén belül előterjesztett igaz
gató jelentés megemlékezett Antal 
Gyula ref. lelkész 10 éves jubileumá
ról, valamint az arany lakodalmát ülő 
Konkoly-Thege Sándorról. A közgyű
lés a kaszinó tiszteletbeli tagjaiul vá
lasztotta Dr Karafiáth Máriuszt és 
Kriek Jenőt. Az uj vezetőség elnöke 
Dr Kmoskó Béla, igazgatója Schubert 
Tódor, aligazgató Dr Simek István, 
jegyző Boros Béla, pénztárnok Peka- 
rik Vilmos, könyvtáros Dóka Sándor, 
gondnok Kleiszner Pál, ügyész Dr 
Hubcrth Pál lettek. A közgyűlés meg
választotta a választmányt, valamint a 
különböző bizottságok tagjait.

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat éa bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk._________

Znaimi ecetes uborka í ^ t 1 fe.é^vAN^
füszerkereskedésében kapható.

Ugyanott egy k ü 15 n b e j á r a t ú  b ú t o r o z o t t  s i ó b a  február 1-tfll kiadó.

de legkésőbb március l-re 2 - 3  szobás modern ÍVereSeK BZOnnillrfl» lakást. Bővebbet Ph. Mr. Preisich drogériában.
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3 szoba, konyha, fürdőszoba, haliból ólló
____________________lakás, kerttel a városban kiadó. Beköltözés megegyezés szerint.
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Címek a kiadóban, Stur utca 3. szám.

— A Szovjetbarátok Egyesüle
tének lévai csoportja Lenin halálá
nak 12-ik évfordulója alkalmából a vá
rosi színház nagytermében f. hó 30-án, 
csütörtökön kulturestélyt rendez. Mű
sorra kerülnek: Szavalatok, szavaló- 
és mozgókórusok, színpadi montázs. 
Belépti díj: 6, 4, 3 és 2 Ke.

— Az irodista lányok vidám
estjét 25-én a Stránsky-szálló nagy
termében tartották meg. A rövid élve
zetes műsort Schulcz Blanka, aki 
egyébként az est főrendezője volt, 
szellemes konferansza vezette be.„Ku- 
kucka* egyfelvonásos szlováknyelvü 
vígjátékot Klein Vilma, Kotora Jolán- 
ka, Kiss László, Herskovics Gyula mu
tatták be eredményesen. Schlesinger 
Illy, Drexler Lilly, Handler Ica és 
Patkós Ida pompás nemzeti tánca 
minden dicséretet megérdemelt. Az 
ezután következő „Testament* ctmü 
bohózatban Gózon Margit műkedvelőt 
fölülmúló színészi tehetségről tett ta
núságot. Weinberger Géza, de a da
rab többi szereplői is Handler Ica, 
Legáth Margit, Szabó Vilmos és Kiss 
László teljes tudásukkal járultak hoz
zá a darab sikeréhez. „Tudta Lyon* 
chansont Klein Vilma énekelte. A mű
sor utolsó pontja Madarász Ida és 
Kuzbert József akrobata tánca volt. 
Nem minden napi nehéz produkció 
teljesen lebilincselte a közönséget és 
hosszas tapssal ismételtette meg velük 
a nehéz mutatványokat. A műsor után 
Tóth Piroska cigánybiró vezénylete 
alatt a késő reggeli órákig a legjobb 
hangulatba szórakozott a szép számú 
közönség.

— Az iskolaügyi és népmüve- 
lődési minisztérium ajándéka a 
közkönyvtáraknak. A városi magyar 
közkönyvtár a napokban a Kazinczy 
könyv- és lapkiadó szövetkezettől Ko
máromi János: Zug a fenyves, Darvas 
János: Hegyország hangjai és Bro- 
gyányi Kálmán: Festőművészet Szlo- 
venszkón c. müvek bekötött példá
nyait kapta meg azzal, hogy ezeket a 
könyveket az iskola- és népművelő- 
désügyi miniszierium 154, 704/35. sz. 
rendelete alapján a bratislavai iskola
ügyi referátus 19.828/1fi. 935 sz. in
tézkedésével a városi magyar köz
könyvtárnak ajándékozta az 1935 évre. 
Elismerés illeti meg a minisztérium 
munkáját, amikor a magyar Írókat és 
a magyar közkönyvtárakat támogatja 
és reméljük, hogy a jövőben ezt még 
nagyobb mértékben teszi meg.

— LTE álarcos bálját a jubileumi 
esztendőben február 8-án az eddigiek
nél is szélesebb keretek közt rendezi 
meg és a 130 tagú rendező gárda 
már magába véve is biztosíték, hogy 
az idei farsang legkellemesebb han
gulatú és legjobban sikerült mulatsá
ga ez lesz.

(—) A megfázást nem szabad 
lebecsülni! Ha valaki könnyelműen 
nem törődik a megfázással, súlyos 
betegséggel fizet rá. — Rendszeres 
„Alpa* bedörzsöléssel megerősítjük a 
testet és egyúttal fertőtlenítünk is, el
kerüljük a betegséget. így aztán elke
rüljük a náthát. — Kérdezze meg 
orvosát.

— Öngyilkosság. Bagócsi István 
68 éves garamszentgyörgyi kisgazda 
az elmúlt héten felakasztotta magát, 
mire rátaláltak már halott volt. Az 
öngyilkosság oka ismeretlen.

— „Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül* c. színmüvet az LTE f. hó
27-én este adta elő a városi színház
ban telt ház előtt. Az előadás elejé
től végig könnyed, gördülékeny volt. 
Ebben a darabban műkedvelőink olyan 
jót produkáltak, amit eddig kevés lé
vai előadáson tapasztaltunk. A hely 
szűke miatt nem foglalkozhatunk rész
letesen az előadással, megállapítjuk 
azonban azt, hogy minden egyes sze
replő igazán átérezte szerepét és a 
legmagasabb teljesítményt nyújtotta. 
Dr Vargha Sándor Balázs szerepét, 
Hevesi Ferencné Balázs felesége, Pó* 
lika szerepét; Béltk Bözsi Zsani néni, 
Pekarik Giziké Pepi néni, Országh 
Aliz Veronika vigÖzvegy szerepét ala
kította igazi természetességgel, ör- 
dögh Lilly bakfisa és Gaál Gizi süket 
vénkisasszonya művészi alakítás volt. 
A többi szereplő is dicséretet érde
mel és ez az előadás igazolása annak, 
hogy prózai darabban műkedvelőink 
sokkal jobban megállják a helyüket, 
mint az operettekben. A kitünően si
került előadás Schubert Pál hozzá
értő munkájának bizonyítéka.

Csütörtökön este a Juventus SK és 
a Makábi sakk-szakosztályai legjobb 
játékosaik részvételével sakk-versenyt 
rendeznek a Makábi helyiségében.

*
F. hó 20-án a Makábi reorganizált 

sakk-csapata 6:2 arányban legyőzte a 
helyőrségi válogatottat.

¥
A CsAF—MLSz közgyűlésén újból 

megválasztották a tavalyi vezetőséget. 
Társelnök: Vas Jenő, Léva. A közgyű
lés hozzájárult, hogy a Diószegi S. E. 
1936 júl. 1-től a nyugati kerületben 
nyerjen beosztást, játékjogát pedig 
azonnali hatállyal visszaadta. A déli 
és nyugati kerületek fúzióját nem 
tárgyalták.
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