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Felhívást Három város példája
intéztünk lapunk olvasóihoz és 
barátaihoz legutóbbi számunkban. 
Megmondtuk nyíltan, hogy lapunk 
zavartalan megjelenése veszélyez
tetve van. Felhívásunknak az a- 
nyagilag kevésbé tehetős rétegek 
között volt visszhangja, a vágyó- 
nos emberek ez alkalommal is 
megfeledkeztek arról, hogy mi a 
kötelességük.

Reméljük azonban, hogy ez a fe- 
ledékenység inkább hanyagsággal, 
mint rosszindulattal magyarázható 
és nem vonják ki magukat a meg
indított akcióból. Felhívásunkkal 
kapcsolatban számos levelet kap
tunk olvasóinktól, barátainktól, 
kitartásra buzdítanak. A Lévai Új
ság eddig teljesítette azt a mun
kát. amelyet magára vállalt, de 
még sok tennivaló van a jövőben 
és ezen újabb építő feladatok meg
hiúsulnak, ha a Lévai Újság meg
szűnik. A legmeghatóbb sorokat 
egy munkásembertől kaptuk, aki 
ezt ír ja :

— „Szegény napszámos ember 
vagyok igaz és inkább nélkülözöm 
az előfizetési dijat, de újra csak 
azt mondom, nagy hiányát érez- 
ném a lapnak, hiszen mindég oly 
hűen felkeresett és minden szá
mát oly örömmel olvastam. A lap 
azonban annyira hozzám nőtt, ha
tározott írásaival, hogy szükségét 
érzem, mert mindig a közérdekért 
harcol, úgy mint azt kevés más 
lap teszi.*

Kitartani és kivárni jobb idők 
érkeztéf, a Lévai Újságnak nem 
szabad megszűnni: ezt halljuk 
minden oldalról. Sajnos nem min
den oldalról érkezik az erkölcsi 
támogatás mellett anyagi segítség 
is. Ha lapunk függetlenségét ál- 
doznók fel, bizonyára nem len
nének anyagi nehézségek. De mi 
a függetlenséget oly értéknek te
kintjük, amelyet semmiféle más 
értékkel kárpótolni, megfizetni 
nem lehet. Amint ezt egyik nép
szerű rovatunkban megírtuk, az 
emberek egyre nagyobb tömege 
mondott búcsút a gerincesek osz
tályának, mi azonban ennek a ki
veszőfélben lévő nemes fajtának 
akarunk lenni élő bizonyítékai. 
Tudjuk azt is, hogy mindenki az 
erényeiért bűnhődik a leginkább, 
nekünk is a pártatlanság okoz a 
legtöbb gondot. Azonban tapasz
taljuk, egyre inkább érezzük és 
tudjuk, hogy a gondolkodó, nyílt- 
fejű emberek, akik nem hordanak 
vaskalapot, értékelni tudják ezt a 
függetlenséget, amely „megállj *-t 
kiált ott, ahol az emberi vakság 
vagy elvakultság bajtokozó cse 
lekedetekre vagy intézkedésekre 
készül, megbélyegzí a rosszindu
latot és segítségére van minden
kinek, akit jogtalanság, sérelem  
ért, igaz ügyért harcol.

Lévát kulturális vonatkozásban gyak
ran példaként emlegetik Szlovenszkón. 
Ez a példaadás azonban nem kizáró
lagos tulajdonunk, mert aki figyelem
mel kiséri a szlovenszkói sajtót, meg
győződhetett arról, hogy más váro
sokban olyan dolgokat valósítanak 
meg, amelyeket mi eddig elmulasz
tottunk.

Rimaszombat
Rimaszombatban a járási közm. tes

tület szlovák és magyar tagozata az 
elmúlt napokban az összes helyi kul- 
turegyesületek közreműködésével cseh
szlovák-magyar kulturestet rendezett 
nagyszámú közönség jelenlétében. Ri
maszombat helyzete nemzetiségi szem
pontból úgy szólván teljesen meg
egyezik Léva fekvésével a nyelvhatár 
mentén. Ennek dacára nálunk, ahol a 
nemzetiségek együttélésének régi tra
díciója van, nem csináltuk meg a kul
turális közeledéshez szükséges lépé
seket. Adva van a hivatott fórum, a 
]KT, van számos társadalmi egyesü
letünk, amelyek szívesen vennének 
részt egy-egy számmal a programmon. 
Hiányzik azonban megfelelő kezdemé
nyezés. Ma, amikor a nemzetiségi 
kérdés aktualitása úgy a bel, mint a 
külpolitikai vonatkozásban egyre in
kább előtérbe vonul, kötelességünk 
megismerni egymás kultúráját és kö
zös rendezésekkel dokumentálni egy
más kulturájánnk megbecsülését.

Érsekújvár
Érsekújváron a SzMKE szabadegye

teme már szlovenszkói hírnévre emel
kedett. Előadássorozatot rendez azon 
kívül a JKT és újabban a kereskedel
mi grémium, amely a kereskedők és 
iparosok részére kíván szakmábavágó 
előadásokat rendezni, hogy ezzel tag
jainak és általában a kereskedelmi 
életben érdekeltek tájékozottságát, fel- 
készültségét kibővitse, elmélyítse. Ilyen 
szakszerű kereskedelmi és ipari vo
natkozású felvilágosító munkára Lé
ván is nagy szükség van, különösen 
ma, amikor az életbevágó törvényes 
rendelkezések egész sora jelenik meg, 
a kereskedelmi élet egyre több kva
litást és hozzáértést igényel. Nem ma
radhatunk meg a régen szerzett is
meretek és tapasztalatok mellett, mert 
elmaradunk az egyre növekvő ver
senyben. Ezeket a felolvasásokat Lé
ván a kereskedelmi csarnok és ipa
ros kör van hivatva megvalósítani. 
Érsekújváron, hasonlóképen mint Lé
ván, szlovák nyelvkurzust rendeznek, 
azonban nem feledkeznek meg arról 
sem, hogy a magyar nyelv elsajátítá
sa is érdeke sok embernek és ezért 
az esti órákban hivatalnokok, keres
kedők, munkások stb. részére lehetővé 
teszik a magyar nyelv elsajátítását, is
meretének kibővítését. Nekünk is kö
telességünk lehetővé tenni szlovák és

cseh polgártársainknak ugyanezt, lét
érdekünk, hogy nyelvünkkel megis
merkedjenek, megbarátkozzanak. El
várjuk városunk magyar kulturténye- 
zőitől, hogy ezen feladatukat mielőbb 
teljesíteni fogják a szlovák nyelvkur
zussal párhuzamosan.

Komárom
Komárom, amely százalék szerint a 

legnagyobb magyar város, prominens 
szlovák és magyar írók közreműkö
désével szintén megrendezte a cseh
szlovák—magyar kultúrközeledést do
kumentáló estet. Ezen kívül azonban 
más példára is hivatkozhatunk. Mo
dern uszodát és strandtürdőt létesíte
nek és ebben a munkában a varos a 
szükséges területet és némi hozzájá
rulást biztosit, noha Komárom váro
sának gazdasági helyzete közismerten 
rossz. A szükséges összeget szövet
kezeti, társadalmi utón teremtik elő. 
Léván már egy évtizede harcolunk egy 
higiénikus, modern uszoda és strand
fürdőért. Sok ígéretet hallottunk, adva 
van a megfelelő hely a Perec-parti 
hatalmas rét, tavaly megfelelő, he
lyes megoldás is kínálkozott, azon
ban végeredményképen nem történt 
semmi. A város tudomásunk szerint
16.000 Kc*t kapott erre a célra és 
ezen összeg megfelelő társadalmi 
megszervezés mellett már oly alap
tőke, amelyből a tervet meg lehet 
valósítani. Természetesen a kezdemé
nyezés a város kötelessége. Termé
szetes az is, hogy ezt nem nyáron, 
vagy pláne ősszel kell elkezdeni, ha
nem már most télen, hogy megfelelő 
idő álljon rendelkezésre. Ezidén tudo
másunk szerint a Perec szabályozása 
is sorra kerül és ezzel kapcsolatban 
a perecparti strandfürdő megépítése 
is meg van könnyítve.

* *•
Az okos ember a mások példáján 

tanul és feltételezzük ezt az okossá
got mindazoktól, akiknek az a köte
lessége, hogy a város ügyeivel törőd
jenek. A funkciók elvállalása és be
töltése kötelez és mindenkinek telje
síteni kell azt a feladatot, amelyet tőle 
pozíciója megkövetel.

— Lisztünnepély a Kaszinóban.
A Kaszinó március 1-én, vasárnap 
este 6 órakor saját épülete nagyter
mében kulturestélyt tart, amelyet a 
halhatatlan zeneszerző és zongoramű
vész Liszt Ferenc emlékének szentel. 
Az est előadója Kálix Jenő, a prágai 
német zeneakadémia tanára lesz. Be
vezetésül Liszt életéről és müveiről 
tart előadást a kiváló tanár, majd zon
gorán a következő müvekéi adja elő:
1. Liszt: Fantáza és Fuga Bach téma 
fölött. 2. Liszt: a) Petrarca szonett-
b) Valse impronitu, c) Nocturne. 3. 
Bartók: 15 magyar parasztdal. 4 .Liszt: 
XII. magyar rapszódia.

Birkozóversenyek 
március 8-án

A pozsonyi Makkábea és a lévai 
Juventus birkózói március 8*án, vasár
nap a Juventus nagytermében rende
zik első közös mérkőzésüket. A po
zsonyi Makkábea csapata Léván nem 
ismeretlen, de 1930-i utolsó lévai sze
replése óta igen sokat fejlődött. így 
első lett a telavivi zsidó olimpiászon, 
nem régen érkezett haza dániai tur
néjáról, nagy sikerrel szerepelt Török- 
és Görögországban és most egy an
golországi turné előtt áll. A Juventus 
gárdája erősen készül a nagy mérkő
zésre, mert méltó ellenfél akar és tud 
lenni. A Makkábea csapatában szere
pelnek Lichtenfeld Európa-bajnok, Híl- 
vert és Löwinger esi. bajnokok. A Ju
ventus csapatában viszontlátjuk a leg
jobb lévai birkózókat: Jakab, Kuzbert, 
Nyitray, Kiszela, Rainer, Csuvara, Mé
száros stb. Tekintettel a nagy érdek
lődésre, a jegyeket elővételben aján
latos megvásárolni, kaphatók Feld- 
mann trafikban 3*50, 5és7K c-s árban.

Jí& zík m íU oia:
A PO LLO  M OZI (D enk)

Ma, szerdán este megrendítő, Indo
kínában lejátszódó filmdráma: „SZŐ
KE DÉMON". Főszereplők : Jean Har- 
low, Clark Gabié, Mary Astor. A gum- 
miültetvényesek nehéz élete a gyar
matokon. — 27., 28., 29. és 1-én, csü
törtökön, pénteken, szombaton és va
sárnap a legjobb zenés filmvigjáték, 
GAÁL FRANCISKA, a híres művész
nő legjobb szerepe „KATI". Bécsi 
nagyfilm, tele szerelemmel, dallammal, 
mellyel meghódította az egész világot. 
További szereplők: Ottó Wallburg, 
Verebes Ernő, Hans Holt, Fritz Imhoff. 
Fox hangos híradó.

O RIEN T M OZI (S trán sk y )
Ma és holnap este két előadás! 

Stewensohn htres regénye nyomán ké
szült a legborzalmasabb kalandor 
nagytilm: „EMBER, VAGY SZÖR
NYETEG" (London fantomja). Ezen fil
met csak erős idegzetűnek szabad 
megnézni. Amerikának legjobb színé
szei jétszák a főszerepeket: Frederic 
March és Miriam Hopkins. E film a 
nagy keresletre való tekintettel csuk 
2 napig fut. — 28-án egy, 29-én és 
március 1-én este két előadás. Gus- 
tav Fröhlich és Renate Müller fősze
replésével a mindenhol nagy sikerl 
aratott újdonság: „SZERELMESEK". 
E filmujdonság bemutatja Goethének 
„Hcrmann és Dorothea" híres regé
nyét életben és a valóságban. E fil
met mindenkinek meg kell nézni. —
2. és 3-án, héttőn és kedden este. 
Constancc Bcnnet főszereplésével a 
gyönyörű kiállítású zenés románc: 
„MOULIN ROIIGE ANGYALA". Pá- 
ris leghíresebb éjjeli mulatójában ját
szódik le.

A hit üdvözítő erején kivül azon- felépíteni kívánjuk a kulturális 
bán anyagi alapokra kell fektet munka, az önzetlen közérdek, az 
nünk azokat a pilléreket, amelyen em berségesebb jövő templomát.



C ik k so ro zat

Lénái Újság

Az új autótörvényről,
amit mindenkinek tudni kell

Lévai farsang tanulságai

A bratislaval Országos Hivatal el
rendelte, hogy mindazok, akiknek 1935 
november 1. előtt volt kiadva a mo
torosjármüvek vezetésére szóló enge
délyük, legkésőbb 1936 február 29-ig 
jelentkezzenek azon Járási Hivatalban, 
amelynek körzetében 1935 november
1-én volt lakóhelyük a 81/1935. sz. 
törvény 18. §*ának 1 bekezdésében 
feltüntetett adatok közlése, illetőleg 
bemutatása végett.

Azok a személyek, akik igényt tar
tanak arra, hogy továbbra is vezet
hessenek nyilvános személyszállításra 
szolgáló motoros kocsit — ha csak 
nincs szó olyan személyről, aki Szlo- 
venszkó területén nyert engedélyt nyil
vánosan használt jármű vezetésére — 
kötelesek ezen igényüket e jelentke
zés folyamán érvényesíteni és beiga
zolni, hogy az 1935 november 1-ét 
megelőző három éven keresztül bár
mely időben vagy általában három 
éven keresztül nyilvános személyszál
lításra használt motoros jármű veze
tésénél alkalmazásban voltak. Ezen 
föltétel teljesítése a vezető igazol
ványra rájegyeztetik.

Tekintettel a lévai kerületi motor
kocsi vezetők nagy számára, a Járási 
Hivatal a jelentkezések megkönnyíté
se céljából úgy rendelkezett, hogy a 
lévai Járási Hivatal 4 sz. helyiségében 
jelentkezzenek 8 órától 12 óráig ter
jedő időben:

1936 február 24-én azok a vezetők, 
akiknek vezetéknevük A, B, C, Cs, D 
betűvel kezdődik,

1936 február 25-én azok, akiknek 
vezetéknevük E, F, G, H, Ch, 1, J be
tűvel kezdődik,

1936 február 26-án azok, akiknek 
vezetéknevük K, L, M, N betűvel kez
dődik,

1936 február 27-én azok, akiknek 
vezetéknevük O, ö , P, R, S, § betűvel

kezdődik,
1936 február 28-án azok, akiknek 

vezetéknevük T, U, V, W, Z, Zs be
tűvel kezdődik.

Minden motorkocsi vezető hozza 
magával vezetőigazolványát, állampol
gárságot tanúsító, vagy illetőségi bi
zonyítványát, katonakönyvét és azok 
a vezetők, akik szolgálati viszonyban 
voltak, vagy vannak, a beteysegélyző 
intézet alkalmaztatást igazoló igazol
ványát (könyvét).

Azok a motorkocsi vezetők, akik 
motorkocsi vezetési jogosítványukat 
nem Szlovenszkó területén szerezték 
meg és nyilvános forgalomban sze
mélyszállításra használt motoros ko
csik vezetésére irányuló igényüket ér
vényesítik, hozzák magukkal ezen kí
vül a munkaadó által kiállított és a 
községi hivatal által hitelesített bizony
latot az alkalmazás tartalmáról és mi- 
némüségéről. Ha a vezető maga a 
szállítási vállalkozó az igazolást ipar- 
jogositványi bizonyítványával és az 
ipartestület igazolványával mutatja ki, 
hogy vagy egyáltalában nem alkalma
zott segédmunkásokat vagy pedig, 
hogy maga is vezetett jármüvet ipar- 
üzemében.

O kresny úrad v L ev iciach.__

1660. szám.

A motorkocsi birto
kosok figyelmébe!
A T. és R. T. 1935 évi március hó 

26-án kelt 81. sz. törv. 56. §-ának a 
motorkocsik birtoklóinak harmadik 
személyek igényeinek a motorkocsi 
üzemben okozott károk megtérítésé
nek biztosítására irányuló biztosítási 
kötelezettségét állapítja meg. Ezen kö
telezettség teljesítésének összege és 
módja a T. és R. T. 1935 évi október
19-én kelt 203. sz. törv. 119. és köv.
S-ában van megállapítva.

Ezen törvényes határozmányok ér
telmében és a belügyminisztérium 
1935 évi okt. 30-án kelt 72240 1935. 
számú meghatalmazása alapján az 
Országos Hivatal tölhivja az összes 
motoros kocsi birtokosokat, akiknek 
jármüvei az eddigi motoros jármüvek 
lajstroméba föl vannak véve, hogy 
legkésőbb 1936 február 29*ig mutas
sák be az illetékes Járási Hivatalok
ban, hogy és milyen módon teljesítet
ték kötelezettségüket s e mellett fi
gyelmeztet az Idézett törvény 62. §- 
óban feltüntetett következményeire a 
nem teljesítésnek.

Azon motorkocsiknak a birtokosai, 
amelyek az itteni lajstromban vannak 
bejegyezve, ezen célból jelentkezze
nek a lévai járási Hivatal 4. számú 
irodájában a következő időben és 
sorrendben:

1936 február 26-án 14—17 óráig 
terjedő időben az S —36500 számtól
S —36600 számig terjedő jelzésű mo
toros jármüvek birtokosai.

1936 február 27-én 14—17 óráig 
terjedő időben az S —36600 számtól 
S —36700 szómig terjedő jelzésű mo
toros jármüvek birtokosai.

1936 február 28-ón 14—17 óráig 
terjedő időben az S —36701 szómtól 
S —36780 szómig terjedő jelzésű mo
toros jármüvek és az autóbuszok bir
tokosai.

V Leviciach, dna 18. februóra 1936.
Járási főnök.

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

Felvi lágosítást  ad:
Dr Simek István

ügyvéd, L E V 1 C E

Legutóbb beszélgettünk a lévai far
sang tapasztalatairól és most folytat
juk. Szívesen vesszük, ha lapunk ol
vasói maguk is közük észrevételeiket, 
mert csak igy remélhető, hogy az eset
leges kellemetlen vonatkozások a jö
vőben ki legyenek küszöbölve.

Minden kezdet nehéz 
ezt a közmondást mindnyájan ismerik, 
de hogy Léván milyen nehezen kez
dődik egy előadás, vagy mulatság, az 
felülmúl minden elképzelést. Elrettentő 
például hivatkozunk a Katholikus Kör 
egyik színdarabbal egybekötült mulat
ságára, ahol tél 9 helyett fél 10 órakor 
kezdődött meg. De ez nem egyedül 
álló eset, (lásd Irodistalónyok estélyéi) 
noha egyes lelkiismeretes rendezők 
mindent elkövetnek a pontos kezdés 
érdekében, igy pl. dicséretet érdemel 
a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül"
c. darab rendezősége.

A bálokra is későn jár a közönség, ami 
talán nem is volna baj, hiszen előtte 
úgy sincs műsor, de akkor viszont kór 
visszaélni a jóhiszemű emberek türel
mével, a kezdetet nem 8 órára, vagy 
fél 9-re, hanem jóval későbbre kell 
hirdetni. Semmi szükség nincs arra, 
hogy addig a közönség egyrésze az 
üres bálteremben unatkozzék és di
deregjen.

Hibák a rendezés körül
A sok rendezés és a sok rendező 

dacára ritkaság, hogy a rendezéssel 
meg lehetünk elégedve. A hiba ott 
kezdődik, hogy az érkezőket csak a 
pénztár fogadja, azután pedig nem tö
rődnek a vendégekkel. A rendezőség 
nem törődik azzal, hogy helyet kapjon, 
asztalt, figyelmes kiszolgálást. A vi
dékről jött vendégek joggal elvárják 
azt is, hogy a rendezőség megismer
tesse őket a jelenlévők egyrészével, 
mert egyébként elveszett bárányként 
rosszkedvűen és unatkozva lézengenek 
a mulatók között. Nemcsak az egye
sületi érdek, hanem a lévai idegen- 
forgalom is megköveteli, hogy a vi
dékről érkezeit vendégeinkkel többet 
törődjünk, akik nagy fáradsággal és 
pénzáldozattal látogatnak el hozzánk.

A drága levegő
A lévai tónchelyek majdnem kivétel 

nélkül nélkülözik a megfelelő szellő
zést és a fülledt légkörben a tánc 
szórakozása kínos robottá válik és 
egyszer mór tudni szeretnők azf, hogy 
ezért kit terhel a felelősség. A bál
termekben összezsúfolt emberek százai 
kénytelenek rossz levegői szívni, ve
szekedni egy kis szellőztetésért, vagy 
pedig saját izzadságukban fürödni egy 
egész éjjelen keresztül. Szerencse, 
hogy Léván „Hygiena Asszonya" nem 
nagyon kényeztette el az embereket, 
mert különben rég kitört volna a nyil
vános lázadás.

Az anyagiak
Léván aránylag magasak a belépti

dijak és ennek dacára még megfelelő 
számú jelenlévő esetében is a rendező
ség — csak ritkán — dicsekedhetik 
a megfelelő anyagi sikerrel. Sokba 
kerül az engedély, plakátok, meghí
vók, sokat emészt fel a vigalmi adó, 
fűtés, világítás, színpad, kosztümök,

A fagya*én lá to m ...
Lénán egyre szaporodnak a  szociális 
é s  jótékonycélu  egyesü letek  é s  ezzel 
arányosan szaporodik a  koldusok 
szám a is. Most már nem csa k  pén
tek a  koldulás hivatalos napja, hanem 
ezt a  célt szolgálja  az  esti korzó is, 
am elyet ellepnek az eg észen  fiatal 
gyerekek , akik a  D enk-saroktól az 
E lső  Bankig é s  v issza kisérge/ik  kö
nyörgő szavaikkal a  járókelőket. A 
kiskorúak Jelh aszn á lása  koldulás cél
ja ira  a legsúlyosabban elítélendő és 
minden körülmények között m eg kell 
akadályozni. Ez nem az igazi nyo
mor szimptom ája, hanem  rendszerint 
közön séges szülői v isszaélés. Hogy 
milyen dem oralizáló hatása  van en
nek a 4—5 év es em bercsem etékre, 
azt fe le s le g e s  hangsúlyozni. Ez az 
újabb v isszaélés ism ét felv eti a kol
dulás problém ájának végső, gyökeres  
hatóság i rendezését. A helyi lapok 
m ár évek óta sürgetik a  koldulás 
m egrendszabályozását, azonban eddig 
csa k  ígéreteket hallottunk, az  intéz
k ed és  elmaradt. A téli pihenőt bizo
nyára f e l  lehetett volna használni egy 
m egjelelő  jav asla t e lk ész ítéséh ez , mert 
a helyes m egoldás előnyt jelen tene  
az igazi nyom orgóknak is. N em arról 
van szó, hogy az eddigi adom ányok  
össz eg ét az adózók  m érsékeln i akar
ják , d e  m eg akarnak szabadulni az 
időrabló m olesztálásoktól. Egyik fő 
téri k ereskedőnél pénteken  külön al
kalm azottra van szükség , aki a  kol- 
dulókat szolgálja  ki, mert számuk 
m eghaladja a  százat. Ilyen luxust 
azonban m ég sem  en gedhet m eg  ma
gának ma senki, hogy 6 munkanap
bó l egyet a  koldusoknak áldozzon. A 
vattákat ki kell venni a  fü lekbő l és  
az érdekeltek  jo g o s  e lég ed etlen ség ét  
m eg kell hallgatni, ez  közérdek.

Okulár.

N YO M TA TVÁ N YO K
iatllllllllillllllll!lllllllllllllll!l!!llllllllll
F O D O R  U T Ó D A  CÉGNÉL 
OLCSÓN ÉS ÍZLÉSESEN KÉ
SZÜLNEK ■  SZEPESI-U. 28.

TELEFUNKEN
GRAND KONCERT

RÁDIÓ
SZÉKELY-NÉL

K A P H A T Ó !



Lénát Újság

A Járási Magyar Közművelődési Testület
ez évi népszerű tudományos előadás 
soiozatának utolsó előadását tartolta 
szerdán este a Városháza nagytermé
ben. Ezen alkalommal Dr Miklós Jenő 
kálnai orvos „A játék szociális jelen
tőségéiről értekezett. Az ember meg
ismerésének egyik lehetősége a játé
koknál adódik, mert ez alkalommal 
mindenki leveti a mindennapi álarcát 
és a maga természetes mivollába mu
tatkozik be. A játéknál nincsenek faji, 
vallási, társadalmi megkülönbözteté
sek, amelyek befolyásolnák cs gátol
nák a megfigyelőt. Amíg a gyermekek
nél a játék ösztönösen nyilvánul meg, 
addig a felnőtteknél az, mint tudatos 
jelenség mutatkozik. Azonban éppen 
a felnőtteknél mindenkor magán viseli 
a korszellemét. A mai meggyorsult 
tempójú élet megnyilvánul a játékok
ban is s ennek megfelelően a régi 
játékok átalakultak a mai kor szelle
mének megfelelően. Nagyjelentőségű 
korunkban az orvostudomány befo
lyása a játékok fejlődésére. A levegőn

való szabadmozgás, a viz, a napféiiy, 
mint gyógytényezők a mai orvostudo
mányban nagy szerepet játszanak és 
éppen ezért korunk orvosai egészségi 
szempontból a játék, szabadtéri moz
gás mellett vannak. Természetesen a 
túlzások kikerülésével, nem helyesel
heti egészségi szempontból egyetlen 
orvos sem a szélsőségeket. A játékra 
való hajlam ősi jellemvonása az em
bernek, amely akár időtöltés, akár szó
rakozás szempontjából lelki és testi 
szükség és az egész napi munkával 
elfoglalt embereknek bizonyos mérték
ben lelki felüdülés is. Nemcsak a régi 
Rómában, de a mai viszonyok között 
is érvényes a „pánem et circensem."

A kevésszámú közönség melegen 
megtapsolta az értékes előadást. Schu
bert Tódor a JKT alelnöke meleg sza
vakkal köszönte meg a jelenlévő hall
gatóságnak az érdeklődését és egyben 
kérte a következő tél folyamán tar
tandó előadásokon való részvételét is 
és ezzel az évi ciklust berekesztette.

Berzsenyi emléke
Berzsenyi Dániel, a niklai remete, 

a magyar irodalmi klasszicizmus egye
dülálló nagy alakja száz esztendeje 
nyugszik sírjában. Az egyetemes ma
gyar irodalom kegyelettel emlékezik 
meg erről az egyik legkiválóbb költő
jéről. Berzsenyi hatalmas egyéniségéi, 
gazdag és érdekes életét mutatta be 
„Sirod felett zeng az engesztelő szó
zat" cimü előadásában hétfőn, február
24-én a pozsonyi magyar rádió mű
során Orbán Gábor dr, a Csehszlo
vákiai Magyar Tudományos, Irodalmi 
és Művészeti Társaság elnöke. Ber
zsenyi Dániel szellemtörténeti jelen
tőségét Barta Lajos „Berzsenyi* cimü 
apotheozisa világította meg a kor tör
ténelmi atmoszféráján keresztül. Meg

szólalt benne a halott költő, hogy 
vallomást legyen az utódoknak arról, 
aki volt és aki lenni akart.

A magyar irodalom hősi halottjai: 
Bacsányi, Kazinczy, Katona, Ady szim
bolikus jelentőségén át érzékeltette 
Barta Lajos drámai apotheozisában 
Berzsenyi életének nagyszerű erejét. 
Megmutatta az emberi és megmutatta 
a szellemet is úgy, ahogy azt a má
nak leplezetlenül látnia kell. Barta 
Lajos hangjátéka, melyet ugyancsak 
hétfőn, február 24-én adott elő a po
zsonyi magyar rádió, méltó megem
lékezés volt a költőröl, akit az ufókor 
hosszú ideig nem szívesen mutatott 
meg olyannak, amilyen valóban volt.

'VébMeiuídéteHt ooh a
Az ón igazamban milliók igaza kell, hogy éljen 
És csak igy irhatok, szívből gondolkozhatok velük — 
Rokonom, testvérem, barátom, anyám az Istenadta nép, 
Tudom, <egyszer emberségesebb holnapokra ébredünk.

Az én szavamban milliók kívánsága kell, hogy szóljon 
Nem lehetek bűnrészese a gyáva hallgatásnak.
Az élet millió és millió emberéletből tevődik össze, 
Milliók dalává kell válni a jövő dalolásnak.

Az én  szememben milliók meglátása kell, hogy éljen. 
A panaszom az ő meggyötört telkükben is fájjon. 
Tisztán emberin kell gondolkodnom, hogy lássak —, 
Nem s z a b a d ,  h o g y  lelkem megszokott szo/ga-uton járjon.

SA SS JÁNOS.

— Zászlót kap a kerékp áros 
háziezred. Az egyik városi közgyű
lésről tartott beszámolónk keretében 
megemlékeztünk arról, hogy a város 
képviselőtestülete több helybeli egye
sülettel karöltve a városunkban szé
kelő 3-as számú kerékpáros zászló
aljnak, mint a város házi ezredének 
diszes zászlót adományoz. Ezen zász
lót, amely a város, a Slovenská Liga, 
a Sokol, a Slovenská Matica, Zivena, 
a Csl. legionárosok és a munkás test
edző egyesület színeit képviselő sza
lagokkal lesz díszítve, ünnepélyes ke
retek közt a május folyamán tartandó 
Stefanik-ünnepségeken nyújtsák át a 
kerékpáros zászlóaljnak.

— Garam m enti dalárdák hang
versenye. A garammenti dalárdák 
febr. 29-én nagyszabású hangversenyt

, tartanak Léván, amelyre a következő 
dalárdák jelentették be részvételüket: 
a hölvényi ref., az ipolypásztói ref. 
dalárda, a csiffári róm. kath. itj. egye
sület énekkara, a garanikissallói ref., 
az alsószecsei ref., a zselizi róm. kath. 
énekkar és a SzMKE nyitraegerszegi 
és nyitrai csoportjának dalárdája. E 
hangverseny méreteire való tekintettel 
a szlovenszkói dalkultúrának jelentős 
eseménye lesz.

— Szlovenszkó lakosainak egy- 
harmada munkanélküli. A népjólé
ti minisztérium által kiadott hivatalos 
jelentés a közelmúltban 130.000 főben 
állapította meg a Szlovcnszkóbon élő 
munkanélküliek számát. Ezzel kapcso
latban a Ludovy Denik azt írja, hogy 
ha az azóta bekövetkezett növekedést 
is figyelembe vesszük, úgy semmieset
re sem lesz túlzás, ha megállapítjuk, 
hogy Szlovenszkón a munkanélküliek 
száma úgy 200.000 körül lesz. Ha ide
számítjuk még a több tagú családo
kat, akkor oda jutunk, hogy Szloven
szkón közel egymillió ember van ke
reset és munka nélkül, ami bizony 
szomorú jelenség. Ha az egész állam 
területén a lakosság negyedrésze van 
munkanélkül, akkor Szlovenszkón az 
egyharmada. Az idénymunkások, a me
zőgazdasági munkásokra* nem is kell 
utalnunk, de a zsellérek és lörpegaz* 
dák szociális helyzete sem különbö
zik sokban a munkanélküliek hely
zetétől.

— A póttartalékba helyezés irán
ti kérelm ek. Az ez évi sorozásoknál 
a póttartalékba való beosztást első
sorban azok kérhetik, akik családfenn
tartók, u. m. özvegynek vagy munka- 
képtelen apának egyetlen fia, egyet
len unoka, apátián testvérek egyetlen 
bátyja, férjezetlen anyának egyetlen 
törvénytelen fia. A törvény szerint 
egyetlen fiú, unoka vagy testvér szám
ba azok is sorozandók, akinek test
vérei vagy mind katonai szolgálatot 
végeznek, vagy 17 évnél fiatalabbak, 
lelki vagy testi betegség folytán mun
kaképtelenek. A felbélyegzett kérvényt 
a hadköteles már a sorozási bizott
ságnak köteles benyújtani, amikor kö
zölik vele, hogy katonai szolgálatra 
alkalmas. Ha a kérvény nincs vele, 
köteles a kérvény benyújtását szóban 
bejelenteni a sorozási bizottságnak 
és 15 napon belül benyújtani az ille
tékes járási hivatalnál. (Bkdt.)

— Gazdák figyelm ébe! A mull
évi rendkívüli száraz időjárás követ
keztében mindennemű takarmány mész- 
sóban szegénynek bizonyult, melynek 
következtében kora tavasszal majdnem 
mindenütt várható tömeges fellépése 
a csontlágyulásnak s ebből kifolyólag 
sokféle megbetegedése a haszonálla
toknak, mint például csonttörés, ellesi 
rendellenességek stb. Ennek elejét 
veendő, mésztápanyagok kellő időbeni 
nyújtása elsőrendű fontossággal bir. 
Mostanáig a mészsók pótlására min
dennemű mészkészitményeket használ
tak, melyek azonban a gyomorsavat 
lekötötték. Ezért ajánlatos „Kalkosan" 
használata, mely készítmény legna
gyobb előnye, hogy az emésztéshez 
annyira szükséges gyomorsavat nem 
vonja el a szervezettől.

( - )  A M O ZGÁ SSZA BA D SÁ 
GOT sem m iben sem  gátló „spe
c iá lis"  fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlegességek m ér
ték után Kohn és  Kovács divat
áruházában szerezhetők be, akik 
a törv. védjegyezett „Slende.r" fű
zők képviseletét vették á t .— Ügyes 
eladónők, akik a vidéki vevőkört 
is m eglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek m ellett felvétetnek.

(—) H áziasszonyok ! Fontos tud
ni a b ev ásárlásn ál 1 Már csupán 
2'50 Kc-ba kerül egy csomag Rádión 
a régóta bevált, állandóan jó minő
ség mellett. Ne feledjen el Rádióul 
vásárolni a következő mosásnapra, 
mert nemcsak hogy egyedül mos, ha
nem még olcsóbbá is lett.

lij soffőr kurzus
kezdődik, kiképzés az uj autó törvények szerint.

, Jelentkezni lehet Kostyek autó garázsba 
Instr; JANCSOVITS BÉLA

Á lla m ila g  engedélyezett autó iskola-
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— H á z a s s á g .  Ph. MR. K raj* * 
ő o v íí Rudolf és Ruffy Vilma f. hó
25-én a vihnyei r. k. templomban 
házasságot kötöttek. (M. k. é. h.)

— .Z sidó felelet a zsidókér
d ésre* elmen Kaczér Illés, a közis
mert iró í. hó 27-én, csütörtökön este 
fél 9 órakor a Slránsky-szálló étter
mében előadást tart.

— Lelkészi hivatalába iktatták 
N arancsik Imrét. Február 16-án dél
előtt 10 órakor ünnepélyes istentisz
telet keretében iktatta hivatalába a 
beregi rét. egyházmegye esperese Bá- 
ry Gyula és az egyházmegye gond
noka Székely Benedek földbirtokos a 
fiatal lelkészt. Az ünnepség fényét, 
jelentőségét különösen emelte, hogy 
azon megjelent az Európa-szerte nagy- 
tudásu férfiúnak ismert Balogh Ele
mér püspök, aki 70 éves kora dacára 
nem kímélte a fáradságot, hogy volt 
titkárának beiktatásán részt vegyen. 
Narancsik Imrében a beregi ref. egy
házmegye, de a kárpátaljai magyarság 
is kiváló férfiút nyert, akinek nagy- 
muzsalyiés a kárpátaljai magyar köz
élet területén való működése elé a 
legszebb reményekkel nézhet a kár- 
pátalja egész magyarsága.

— Kék-fehér est. Mint értesülünk, 
a WIZO és a Makóbi az első nagy 
kék-fehér estjüket ez évben kivétele
sen márc. 14-én rendezik meg. Egyéb
ként a kék-fehér estet a jövőben ál
landósítani kívánják, amelyet évenként 
purim-ünnep táján rendeznek meg. Az 
előkészületek nagyban folynak és a 
rendezőség olyan meglepetésszerü mű
sort kíván a közönségnek nyújtani, 
amely mindenkit feltétlenül érdekel
ni fog.

— A Lévai Kaszinó emlékköny
ve. A Lévai Kaszinó 75 éves jubileu
mi emlékkönyve a napokban hagyta 
el a sajtót. A könyvet, amely 112 ol
dalon a legaprólékosabban tárgyalja 
a 75 éves Kaszinó történetéi a meg
alakulástól a jubileumi esztendeig, fel
sorolja a volt és jelenlegi tagokat, 
kulturális rendezéseket és azoknak 
műsorát, a számadásokat és közli 
Mécs László 3 költeményét, amelyet 
a szerző a jubileumi ünnepélyen sza
valt. Schubert Tódor a Kaszinó jelen
legi igazgatója állította össze.

— Lapzárta előtt, a belső oldal 
nyomása után kaptuk a hirt, hogy 
a garam völgyi magyar dalárda 
hangversenye nem február 29-én, 
hanem  m árcius 21-én lesz m eg
tartva a várpsi színházban.

H arangszó az éjszakában. 
Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, 
éjfél körül a róni. kath. templom ha
rangjai mélabúsan szóllak bele az é j
szakába. A még ébren lévők, meg a 
iűzőrség nem tudták megfejteni e szo
katlan idejű harangszót. Fejtörésükre 
a csizmadia-bál mámoros, jókedvű 
mulatói adtak feleletet: Ez a csizma
diák válasza a Bal’a-zenére.

— 80.000 koronát kap parkok, 
já tszótere^  és  sporttelepek lé te 
sítésére  Érsekújvár. Az Érsekújvár
és Vidéke legutóbbi számában olvas
tuk, hogy az Országos Hivatal crtesi- 
tette Érsekújvár városát, hogy park, 
játszóterek és sporttelepek létesítésé
re 80.000 koronái utalnak Ki. A váro
si tanács legutóbbi ülésén köszönet
tel tudomásul vette a nobilis ajándé
kot. Akik kérnek, azok kapnak!

— T enyészbikav ásár: A gazd.
egyesület tavaszi szimentháli tenyész
bika vásárát Léván március 13-án 
rendezi.

Tüzeset. Vasárnap reggel 8 óra 
után özv. Űrben Gyuláné hetedik uc- 
cai lakásának padlásán tűz ütött ki. 
A tűz kitöfését későn vették észre 
úgy, hogy a kivonult tűzoltóság sem 
tudott semmit megmenteni. A padlás 
és az azon elhelyezeti különböző üz
leti berendezések elpusztultak, a kár 
meghaladja a 4300 koronát. Biztosít
va nem volt. A megindított vizsgálat 
megállapította, hogy a kéményből a 
rosszulzáródó tisztító ajtón keresztül 
kipattanó szikrák okozták a tüzet.

— Üzletnyitás. Március elsején a 
Molnár szanatórium épületében úri 
és női divatüzletet nyitok. Kérem a 
n. é. közönség szives pártfogását: 
GERTLER E.

( —) Ha hideg szél fuj és a le
vegő tele van nedvességgel egészsé
günk legjobban van veszélyeztetve, 
könnyen megfázunk. — A náthát és 
a köhögést legkönnyebben úgy kerül
jük el, ha testünket rendszeresen „Alpa“ 
masszázzsal ellenállóképessé tesszük. 
Erre különösen a változékony időjá
rásban van nagy szükségünk. — Kér
dezze meg orvosát.

A sztalten n isz-versen y ek
Léva v áro s b a jn o k sá g á ért

A Juventus Sport Klub március 1-én 
asztaltenisz versenyt rendez Léva vá
ros bajnokságáért. Városunkban nagy 
mértékben elterjedt sport híveinek ez 
lesz igazi n!kc»lma,hogy közös meccsen 
összemérjék erejüket. A versenyekre 
benevezni f. hó 29-ig, szombat estig 
lehet. Nevezési dij 5 Ke. Nevezések 
a juventus Sport Klub vezetőségéhez 
küldendők (Stur u. 3). Versenyszámok: 
férfi egyes junior és szenior, női egyes, 
női, férfi és vegyes páros. A verseny 
nyertesei éremmel és oklevéllel lesz
nek kitüntetve.

O kresny úrad v Leviciach
Óíslo : 2118 1936

A motorkocsivezetők 
figyelmébe

A bratislavai oiszágos hivatal a 
370.554/8/1935 számú hirdetményével 
az 1936. évi március 1—15-ig lerjedő 
időközi állapította meg, mint határidőt, 
amely idő alatt azok a személyek, 
akik 1935 november hó 1. előtt sze
rezték meg kocsivezető jogosultságu
kat és a közforgalomban levő személy 
szállításra szolgáló motorkocsik veze
tésére szóló jogosítványukat érvénye
sítik, kötelesek magúkéi alávetni az 
első orvosi vizsgálatnak a lakhely 
szerint illetékes Járási Hivatalnál.

A Járási Hivatal figyelmezteti azo
kat, akiket a hirdetmény illet, hogy 
ha alapos indok nélkül néni vetik ma
gukat alá ezen vizsgálatnak, kocsive
zető jogosítványuk a 81 1935. szánni 
törvény 15. §-ának 4. bekezdése ér
teimében megvonatik.

Dr ZOSfÁK s. k.
járási főnök.

Apró hirdetések agara*
Kiadó lakásokat és  bútorozott szobákat
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.____________

Két szobás lakást mrda»°bb/,vbi keresek
Női és férfi szövetek, m̂ar"
B A L O G H  M I C I  kézimunka- és szövetkereskedésében. — Raktáron a legújabb 
pullover pamutok.________ ____________________________________________________

Jókarban levő olcsó kerékpárt megvélelre keresek.
Cimek a kiadóban. §tur utca 3. szám.

Vasárnap délelőtt 11 órakor a Ka
szinó nagytermében tartotta meg az 
LTE idei közgyűlését Jánoss elnök 
vezetése alatt, aki megnyitván a gyű
lést, megállapítja a közgyűlés határo- 
zathozó képességét. Bevezető beszé
dében kegyelettel emlékezik meg a 
lévai sport két, nemrégiben elhunyt 
barátjáról, Blumenfeld Zsigmondról és 
Dr Laufer Artúrról. Majd Hecht déli 
kerületi kiküldöttet üdvözli és átadja 
a szót Vas ügyvezető elnöknek. Az 
ügyvezető elnök beszámolójában rá 
mutat a lévai sport stagnáláséra, mely
nek okát a rengeteg sportegyesület 
alakításában látja. Ezenkívül a nem
zetiségi széttagozódás is csak hátrá
nyára van az egyetemes sportnak. B e
számolója után Hecht a déli kerület 
nevében üdvözli a közgyűlést és kí
vánja az LTE-nek a bajnokság meg
nyerését és a divízióba jutást. Ezután 
Dr Weisz teszi meg a iőtitkári jelen
tési, majd a sz. o. vezetők és a pénz- 
lárnok jelentése következik. A köz
gyűlés elhatározza, hogy taggyüjtési 
akciót indít, megszervezi a filléres szin
dikátust úgy, hogy az LTE méltóan 
tudjon szerepelni a jubileumi évben. 
A jubileumi közgyűlési az egyesület 
husvétkor tartja meg, amikorra is egy 
jó képességű pesti proficsapatot hív
nak meg.

A közgyűlés a tisztikarnak a kért 
felmentést megadja, majd az elnök 
elrendeli az uj tisztikarnak a szavazás 
utján való megválasztását. A közgyű
lés egyhangúlag a következő tisztikart 
választotta meg az 1936 évre:

Védnök: Dr Ravasz Viktor. Diszel- 
nökök: Antal Gyula, Dr Balogh Sán
dor, id. Frasch József, Dr Kmoskó 
Béla, Knapp Géza igazg., Lissy Má
tyás. skpt. Palkovic, Dr Pető Imre, Dr 
Bányai Sándor. Tiszteletbeli elnökök : 
Mischák István, Dr Nagy Béla, Weisz 
Gyula. Elnök: Jánoss Jenó. Társelnö

kök: Boros Béla, Dr Kersék János. 
Ügyv. elnök: Vas Jenő. AlelnőkÖk: 
Simko Oszkár, Weinberger László. 
Igazgatók: Dr Korpás László, Schle- 
singer Béla. Főtitkár: Dr Weisz Lász
ló. Titkárok: Dr Vargha Sándor, Ke
mény Pál. Háznagyok: Kern Aladár, 
Breuer Jónás. Pályagondnokok: Lakos 
Sándor, Lehoizky Béla Jegyzők: Deutsch 
László, Tóth Piroska. Admínistrációs 
intéző: Burkó József. Intézők: Hoch- 
berger Sándor, Juránek Nándor. Fő
pénztáros: Budaváry László. Pálya- 
pénztárnokok: Szolt Alfréd, Weiner 
Dezső. Ellenőrök: Kriek György, Schu
bert Richard. Számvizsgálók: Blumen
feld Ferenc, Heckmann István, Rónai 
Emil. Ügyészek: Dr Hollós Endre,Dr 
Műnk Károly, Dr Nagy Béla. Orvo
sok: Dr Adorján Hugó, Dr Feldmann 
Miksa, Dr Heimann Miksa, Dr Guba 
János, Dr Molnár Miksa, Dr Vidlicka 
Jaroslav, Dr Pick Imre.

Választm ány: Dr Balog Endre, Bar- 
los Károly, Bús Béla, Denk János, 
Schwitzer Pál, Kohn Dezső, Koprda 
István, Kürti Ervin, Krausz Árpád, 
Lachky Elek, Prachár István, Dr Per- 
ger Aladár, Perl József, Róth László, 
Schulz Gyula, Trebitsch Aladár, Tu- 
lassay Sándor, Vámos László, Widder 
Jenő, Bojsza Imre, ifj. Gyapay Ede, 
Ing. Kaiser Ármin, Kopemiczky Kor
nél, Dr Mudry Sándor, Müller Lajos, 
Nagy Sándor, Stránszky Béla, Tur- 
pinszky István, Varannay Sándor, Dr 
Wildfeuer Jenő, Vojtás István.

Fegyelm i b izottság : Halász Lipót, 
Dr Hollós Endre, Simái Miklós, Dr 
Sós László, Dr Perger Aladár, Dr 
Liebermann Leó. Felebbezési elnök : 
Schuberth Tódor. Felebbezési tagok: 
Papp Elek, Dr Műnk Károly.

A szavazások után az indítványok 
kerültek sorra, majd ezek után a gyű
lés véget ért.

Amit a sp orttu dositó  
k ife le jte tt

MOTTO: Aki haragszik, an
nak nincs igaza!

*
A sajtó! a közgyűlésen a legmele

gebben üdvözölték és fogadták.
*

A közgyűlés a jegyzőkönyvi köszö- 
netek jegyében zajlott le. A jegyző- 
könyvi köszönelek új Európa-rekordja 
beállítva.

*
A tisztikar titkos szavazással, egy

hangú éljennel lett megválasztva.
*

A közgyűlés elhatározta azok meg
szervezését, akik megszervezik a lé
vai sporttársadalmat.

*
Szlovenszkó legnagyobb úszótehet

ségének, a fiatal Csereinek kiképzé
séi ajánlotta Boros Béla. A közgyűlés 
úgy határozott, hogy a választmány 
— majd határozni fog.

Az egylet vezetése ez évben zök
kenő mentes lesz. A 220 tagnak 90 
tagú elöljárósága lesz.

*
Helyesbitem 91-re.

*
A tudósítóknak ezután a mérkőzé

seken semmi dolguk nem lesz. Szur
kolhatnak ! Hochberger intéző sokszo
rosítja a bírói jelentést és ez lesz a 
lapokba betéve. A bírói jelentéstől 
nem térhet el az újságcikk.

*
A közgyűlésen az eső miatt a tisz

tikar 91 tagjából néhányan hiányoztak.
—lévai—
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