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A színház heti műsora :

Tavaszi parlament
Ilyen elnevezés alatt gyűltek össze
szombat, vasárnap 2 napig tartó
kongresszusra a esi. magyar kulturmunkások Érsekújváron. A tavaszi par
lament komoly dokumentuma volt a
szlovenszkói magyar kulturmunka egy
ségének, mert igazolást nyert, hogy a
szélső jobb és baloldali elemek is
hajlandók bizonyos együttműködésre,
amely a kultúra általános emberi vo
natkozásainak és a magyar kultúra
átfogó jelentőségének egyenes folyo
mánya. A kongresszuson találkoztak
mindazok, akik a szlovenszkói magyar
kultur-élet intenzitása és minél szé
lesebb rétegekre való kiterjesztése ér
dekében dolgoznak és a jövőben is
tevékenykedni akarnak. Azon egyesü
letek, amelyek nem küldtek ki hivata
los delegátust, megfigyelővel képvi
seltették magukat és elmondhatjuk,
hogy a Prohászka köröktől kezdve
egészen a proletár kulturegyesületekig
minden frakció képviselve volt. A
kongresszuson nagyon helyesen aktív
politikusok nem vehettek részt. A gyű
lés, amely az érsekujvári kereskedel
mi grémium nagytermében folyt le,
oly harmonikus és kiegyensúlyozott
nívón mozgott, amelyet eddig Szlovenszkón még nem tapasztaltunk.
S ch u b e rt Tódor elő ad ása
A szombat délelőtti megnyitás al
kalmával Bolya Lajos üdvözölte, mint
elnök az összegyűlt delegátusokat és
az üdvözlő beszédek után Schubert
Tódor tartotta meg előadását, amely
ben a társadalmi és kulturegyesületek
együttműködésének kiépítését sürgette,
hogy egy egységes és minden szloveszkói magyarra kiterjedő kulturte*
vékenység kezdődjön meg. Ez az elő
adás teremtette meg azt a kedvező
légkört, amely az egész kongresszust
jellemezte és amely biztosíték a szlo
venszkói magyar kulturjövő kifejlődé
sére. Schubert Tódor eddigi tevékeny
sége Szlovenszkó-szcrte általános el
ismerést vívott ki és reméljük, hogy
a további szintetikus munka érdeké
ben képességeit a közérdek rendelke
zésére bocsájtja.

igazi erőpróbája, amely bebizonyította,
hogy nemcsak múló hangulat a szlo
venszkói magyar kulturegység, hanem
már is létező eleven valóság.

A felszólalók
Az egyes vitapontokhoz számos elő
adó szólalt fel, Így Dr Slaud Gábor,
Ivánfy Géza, Darvas János, Barta La
jos, Horváth Ferenc, Bányai Pál, Lúdwig Aurél, Peéry Dezső, Eszterházy
Lujza, Bolyky, Alapy, Dr Pécsi. Nagy
hatást ért el a lévai Héber Zoltán,
aki a lévai proletár kulturegyesületek
nevében beszélt és hangsúlyozta, hogy
a szlovenszkói magyar kulturmunkában a proletárcgyesületek is részt
akarnak venni. Már eddig is számos
esetben, igy Petőfi, Rákóczi, Ady stb.
egyéniségének és müvének méltatása,
interpretálása szerepelt a proletárok
kulturelőadásainak műsorán és ha meg
van az őszinteség mindkét részről,
akkor nincs akadálya annak, hogy a
magyar proletárok a magyar kultúrá
ban még intenzivebben elmélyedjenek.
A hatalmas tapssal fogadott felszólalás
után Schubert Tódor, mint a lévai
Kaszinó és JKT delegátusa kezet nyúj
tott a baloldali megbízottnak és ezen
nobilis, spontán cselekedetnek szim
bolikus jelentőségét Bányai Pál iró
felszólalásában ki is emelte.

A határozatok:
A kongresszus a leszűrt munkaered
mények alapján számos határozatot
hozott, amelyek arra lesznek hivatva,
hogy az egységes kullurmunkát elő
segítsék, annak létfeltételeit megte
remtsék. — Lapunk főszerkesztője Dr
Strasser Elemér két határozati javas
latot nyújtott be, amelyet a kongresszus
el is fogadott. Az egyik a JKT műkö
désére, a másik pedig a esi. magyar
kulturközeledés realizálására vonatko
zik, amelynek értelmében az ország
fővárosaiban, nevezetesen Prágában,
Brünnben, Pozsonyban egy reprezen
tatív magyar kulturest rendezendő. így
remélhető csak, hogy a esi. értelmi
ség vezető rétegei megismerkedjenek
a szlovenszkói magyar kultúrával és
megkezdődhessék az oly fontos és
existenciális jelentőségű kulturcsere
és kulturközeledés.
A parlament határozati javaslata ér
telmében a kongresszus összejövetelét
rendszeresíteni fogja és igy kilátás
van arra, hogy végre egy átfogó és
átütő erejű magyar kultúrfórum jön
létre, amely valóban társadalmi, fele
kezeti és politikai beállítottságra való
tekintet nélkül a magyar közművelődés
ügyét megszervezi és záloga lesz az
eddig csak hangoztatott esi. magyar
kulturegységnek.

TtqugdUzioaenvUiói SíintÓ M uiat*

f. hó 16-án, csütörtökön mutatkozott
be a lévai közönségnek „A három
sárkány* cimü zenés vígjátékkal. A
társulat bemutatkozása kellemesen ha
tott. A főszerepben Galetta a tőle
megszokott elánnal vitte a darabot.
Kellemes meglepetést keltett Farkas
József szereplése, aki tavaly óta ész
revehetőig sokat fejlődött. „A három
sárkány* szerepeiben Kuchár Lujza,Tan
ka Dóra, de különösen Váradi Elza,
kinek csengő hangja meglepetésszerű
en hatott a közönségre. Az ajak közül
ugylátszik Földes kitűnő erőt nyert
Olgyai Olgában, aki a színésznő sze
repében elsőrangú alakítást nyújtott.
Az előadások
A kongresszuson számos értékes elő Takács Oszkár mint mindig, most is
adás hangzott el, igy Barta Lajos a kiváló volt. Jók voltak m ég: Vajda
szlovenszkói kulturegylet feltételeiről, Rózsi, Maár János, Széles Adri, KaZonibory György a kritika jelentőségé ezér Annus és Alszeghy Lajos.
Pénteken „Mindenki lépik egyet* c.
ről, Szalatnai Rezső a szlovenszkói
magyar középosztályról, Farkas István gyenge épitményü darab ment. Olgyai,
a gömöri mozgalomról, Boross Béla Takács, Erdős, Alszeghy mindent el
a tanítóknak a közművelődés terén ki követtek, hogy sikerre vigyék a tartal
fejtett munkájáról, Fehér István a pro matlan, vontatott darabot.
Szombaton d. u. „Egy görbe é j
letár egyesületek tevékenységéről szá
moltak be. Az egyes előadások után szaka* nagy sikert aratott.
Szombaton és vasárnap este: „Há
nivós vita következett, amely minden
esetben az álláspontok tisztázásához rom ember a hóban*. Bár Léván a
vezetett. Különösen nagy vita kelet műkedvelők többször adták elő a da
kezett Farkas István előadása nyo rabot, azért még most is két telt há
mán, amelyben szubjektív vonatkozás zat vonzott. A színészek előadása lük
ban is bírálta a szlovenszkói magyar tetőbben, élénkebben, természeteseb
sajtó és kulturegyesületek működését ben hatott s kár, hogy Földes Dezső
és az ott szerepet játszó személye betegsége miatt nem játszhatott. Mi
ket. Ez a vita volt a kongresszus hályi Lici kifinomult játékával és kel-
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lemes megjelenésével méltóan illesz
kedett be a keretbe, amelyet Galetta
Ferenc, a mindig jó Váradi Elza, Ol
gyai Olga, Alszeghy Lajos, Farkas
József és a Földes szerepébe beugró
Takács játszottak meg. Felvonás köz
ben jók voltak a görlök és Széles Adri
akrobatikus táncszámával.
Vasárnap délután a „Dorozsmai
szélmalom* ment Mihályi Licivel a fő
szerepben, újra nagy sikerrel.
Hétfőn este „Katz bácsi* ment telt
ház előtt. Kitűnő színészt nyert a tár
sulat Alszeghyvel, aki minden szere
pében kiválót nyujl, a legkisebből is
karakter-alakítást ad. Nagyszerű volt
Takács Oszkár, Váradi, Tanka, Tanai,
Vajda. Jók voltak még Kaczér Anna,
Erdős József, Széles Adri, Kuchár
Lujza.
Ami a rendezéseket illeti, azok Igen
sok kívánni valót hagynak maguk után.
Nagyobb gondot kellene fordítani a
mellékszereplők öltözetére. Alig volt
eddig darab, amelyben a kisebb sze
replők megjelenése a színpadon épen
öltözetük következtében siniulékonyan
illeszkedett volna a darab egységébe.
Tudjuk jól, hogy egy vidéki színtársu
latnak nem áll módjában uj ruhába
öltöztetni mind a szereplőket, de a
rendezőség arra figyelemmel lehet,
hogy az egyes szereplők annak a
társadalmi állásnak me gfelelő öltözet
ben kerüljenek a színpadra, amelyet
alakítanak.

22-én, szerdán este Földes Dezső
fölléptével: É rettségi. 23-án, csütör
tökön : Nápolyi kaland. 24-én, pén
teken : Egy asszony hazudik. 25-én,
szombaton délután: A három s á r 
kány. 26-án, vasárnap délután: Katz
b á c si. Szombaton és vasárnap e ste :
Aki m er, az nyer. Hétfőn, 27-én
e ste : S z e re ss ü k egym ást. Kedden,
28-án e s te : É rettségi.

Godin Imre,
a vérebélyi , származású operénekes
szombaton Érsekújváron, az Oroszlán
szálló nagytermében mutatkozott be a
szlovenszkói publikumnak. Nagy szá
mú hallgatóközönség élvezte a művész
énekét, aki 5 nyelven, magyarul, szlo
vákul, csehül, németül és olaszul in
terpretált operaáriákat és népdalokat.
A siker frenetikus volt, amelyet a szim
patikus Godin Imre valóban meg is
érdemelt. Hatalmas hanganyaga, köz
vetlen előadási készsége, kultivált mű
vészete az elsők közé érdemesíti. G o
din jelenleg a bécsi opera egyik leg
jobban fizetett énekese. Alkalmunk
volt a művésszel hangversenye előtt
beszélgetést folytatni és ígéretet tett,
hogy legközelebbi szlovenszkói láto
gatása alkalmával szívesen fellép Lé
ván is, ha ilyen értelmű meghívást
kap. Reméljük, hogy Godin Imre föl
diák művészetének megismerésére a
lévaiak is kiváncsiak és az ősz folya
mán vendégszereplése érdekében az
illetékes kulturtényezők megteszik a
szükséges lépéseket.

Gyetvai kézimunka
kiállítás Léván
A Zivena Szlovák Nőegylet helyi
csoportja f. hó 17., 18., 19. és 20-án
a Városháza nagytermében gyetvai
kézimunkákból kiállítást rendezett. A
megnyerőén szép és néprajzi szem
pontból roppant érdekes kiállítási
anyag iránt meglehetős nagy érdeklő
dés mutatkozott és az első három na
pon, a tulajdonképeni kiállítási napo
kon igen sokan keresték fel a Város
háza nagytermét. 20-án az iskolák lá
togatták meg a kiállítás helyiségét.
Vasárnap délután a kiállítással kap
csolatosan jól sikerült teodélulán volt
a Denk-szálló éttermében.

ORIENT MOZI (Stránsky)
Apr. 23., 24. és 26-án este Liáné
Hald, Iván Petrovics, Hans Moser és
Theo Lingen főszereplésével a leg
jobb bécsi zenés vígjáték: „AKI
UTOLJÁRA CSÓKOL*. Ez a filmujdonság most Pozsonyban óriási sikert
aratott. — 26-án, vasárnap d. u. ncphelyárakkal. Közkívánatra! „ARTIS
TÁK*. Főszerepben: Harry Pici. —
27. és 28-án, hétfőn és kedden esti’
Karéi Hasler rendezésével és fősze
replésével: „SZIVET EGY DALÉRT*.
Csehül beszélő nagyfilm. — 29., 30.
és május 1-én, szerdán, csütörtökön
és pénteken este a legújabb HARRY
PIEL nagyfilm bemutatója: „A VAD
MACSKA*. Főszerepekben: Harry Pici,
Gerda Maurus, Ursula Grabley. E
dzsungelfilm tele van szenzációkkal
és nagy izgalmakkal.

L évai Ú jság
Minthogy 1935-ben mindenki a lég.
minimálisabban fogyasztott, nívón alul
világított, ill. használt villanyt, 1936bán elvárjuk és feltételezzük legalább
is azt, hogy a fogyasztás 100-200 száza
lékkal emelkedik. Itt tekintetbe veszszűk a világításon kívül a villanyfel.
használás összes többi lehetőségét,
mert Léván eddig alig volt villanyvasaló, porszívó, forraló stb., főzésről

A villanytelep reorganizálása
A Lévai Újság sokai foglalkozol!
már a múltban a lévai villanyfogyasz
tás aktuális és akut kérdésével. Min
den mellékteklntet nélkül mindenkor
a fogyasztóközönség érdekeit tartotta
szem előtt és felsorakoztatta azokat
az érveket, amelyek igazolták, hogy a
lévai villanyfogyasztás kérdése mo
dernizálásra, átszervezésre szorul.

hálózat nem maradhat fenn és akkor
a beszerzett villanyberendezések ér
téktelenné válnak. Természetesen a
gazdasági helyzet is nagy szerepet
játszik és nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt az általános bizalmatlan
ságot sem, amelyet a villanyteleppel
szemben Léván tapasztalunk.

A villanytelep, valamint a város ve
zetősége is belátta, hogy a hálózat
átalakítása után elérkezett az ideje
annak, hogy az ígéreteket beváltsa
és a város speciális helyzetének fi
gyelembevételével a már másutt ki
próbált tarifarendszereket Léván is
megvalósítsák. A város, értesülésünk
szerint, megfelelő szakembert hozatott
és erre bízta a tarifák és az egész
üzemrendszer átszervezését. Ez egy
olyan konkrét lépés, amelyet örömmel
kell regisztrálni mindenkinek, akik
úgy a város, mint a helyzet javulását
komolyan akarják és igyekezetük oda
irányul, hogy megszűnjenek azok a
harcok és nézeteltérések, amelyek a
város lakossága és saját villanyüze
me között hosszú idő óta fennállottak.

Nem akarok komplikált számításo
kat közreadni, mert a közönség sem
mitől sem irtózik jobban, mint olyan
kalkulációktól, amelyek számára többékevésbé érthetetlenek. A városnak, 111.
a telepnek nem áll módjában kellő
tapasztalatok nélkül vaktában uj tari
farendszerekei életbe léptetni és ezért
a megoldás a következő le sz :

A városi villanytelep átszervezésére
a besztercebányai, úgyszólván minta
szerű villanyüzemtől, amely az egész
köztársaságban elismert pozíciót tölt
be, megfelelő szakember delegálását
kérte. Felkerestük a megbízott dele
gátust, aki az átszervezéssel kapcso
latos intézkedések foganatosítására
teljes meghatalmazást kapott és a tő
le szerzett információkat olvasóinkkal
az alábbiakban ismertetjük:

Milyen a lévai telep
általános helyzete ?
A lévai VVT feltétlenül életképes
és rentábilis üzem és a városnak sa
ját fogyasztásán kívül jelentős jöve
delmet biztosíthat. Fenntartása tehát
nemcsak szükséges, hanem hasznos is.
Ennek azonban az a teltétele, hogy
oly intézkedéseket foganatosítson, amelyek lehetővé tegyék a fogyasztás
felemelését és ezzel kapcsolatban a
tarifák megfelelő mivellálását.

Várható -e
a fogyasztás em elkedése?
Tudjuk jól, hogy a mai súlyos gaz
dasági helyzetben mindenki minimális
fogyasztásra rendezkedett be. Ennek
oka a magas tarifában is kereshető.
Ha azonban összehasonlítjuk a lévai
és más városok fogyasztását, akkor
megállapíthatjuk, hogy a lévai átlag
fogyasztás úgyszólván a legminimáli
sabb egész Szlovenszkón. Léván pl.
eddig 14.000 lakos mellett 1900 fo
gyasztó van nyilvántartva 270.000 kilo
wattóra (KWh) fogyasztással. Ezzel
szemben pl. B. Bányán 11.000 lakos
3500 fogyasztóval több mint 2,500.000
KWh.-t használt fel. Ebben nincsen
beleszámítva a nagyfogyasztó, mint pl.
a Stredo és az uj rádióállomás. Léva
tehát 1 tizedét fogyasztja annak átlag
ban, mint B. Bánya. Ebből nyilvánvaló,
hogy Léván a fogyasztás csakis emel
kedhet.

Mi az oka a csekély
fogyasztásnak?
A VVT-nek eddig nem volt normalizált árama, a transzformálás és az
elavult berendezés következtében nagy
volt az áramveszteség, ezzel a re
zsiköltségek igen nagyra emelkedtek.
Nem volt tehát lehetséges a tarifa
leszállítása, Ül. kedvezményes tarifák
általános bevezetése. De maga a fo
gyasztóközönség is tartózkodott min
denféle beruházástól, így pl. vasaló,
főzőkészülékek, porszívók stb., meri
tudta azt, hogy a 150 volt feszültségű

Milyen lesz az uj tarifa ?

Á tm eneti tarifa
kb. 1936 végéig
Ez a tarifa tapasztalati célokat szol
gál és célja az, hogy az eddigi fo
gyasztás ne csökkenjen, sőt lehetővé
és érdemessé tegye a többletfogyasz
tást és igy előkészítse a végleges

tarifa bevezetését. Az átmeneti tarifa
a következő elvekben nyugszik:
a) Kiindulási alap az 1935 évi fo
gyasztás. Erre vonatkozólag minden
fogyasztó részére már elkészítettük a
tavalyi fogyasztás regiszterét úgy, hogy
az áram átvevőjének nem kell össze
adás! műveleteket végeznie, módjában
van azonnal ellenőrizni az általunk
már mindenki részére megállapított
összegezést.
b) Azok a fogyasztók, akik 1935-ben
havo; ta még a minimumot sem hasz
nálták cl, azaz szobánkéul! 2 KWh és
konyhánként 1 KWh, azoknál nem a
tényleges fogyasztást, hanem ezt a
minimális alapot vettük.
c) Az a) és a b) szerint megálla
pított 1935 évi fogyasztási határon
túl felhasznált áramtöbbletért a fo
gyasztó nem 3*50 Kc-I, hanem csak
1*20 Kc-t, ill. a b) pont alattiak 1*50
Kc-t fizetnek. Konkrét példa: egy há
romszobás lakás mellékhelyiségekkel
együtt 150 KWh-t fogyasztott évente.
Ezért fizetett 3*50 alapon 525*— Kc-t.

• • •

január tiz. A parlam entek
Munkát, kenyeret és testvéri szót önlenek
A nincstelenek elé, de m in d csak szóval
S a h a lá l a város uccájára tévedt.
M ert a nyom ortanyák ú tjá t belepte a sors
Á to kka l és ö ngyilkos im ákkal á tita to tt h ó va l . . .
Gyermekekkel jö tt, de k i tudja merre lesz
A gyerm ek e lső útja . . .
A hó hull, a kicsiny lélekharang fé lre ver,
A lábak remegnek, az ajkak s u tto g já k : csak e l... csak e l...
Ök . . . ők . . . tudják, hogy a nyom ornak f ia szülelelt
Egy ja n u á ri estén,
O k . . . ők . . . látták, am iko r szeme k ig y u lt
És ezer c s illa g a nyom ortanyára hullt,
Ö k . . . ők . . . tudták, hogy búsan h a lá lt kérve
N yögtek rem egő anyai szemek,
S va la ki súgta, csak legyek . . . csak legyek . . .
És igy megy tovább, k i tudja m eddig.
De szemével m intha nyugtatni akarna,
M e rt elém varázsolta a kunyhók nyom orát,
M elyek a jö v ő perceiben beteg csó k ja ik k a l
Jönnek és testvéri ajándékká csó ko ljá k ezt a v ilá g o t
És kenyérre váró utolsó pénzem ért megvettem
A fá zó s kezekben pih e nő könnyes h ó v irá g o t. . .
M Á R TO N LÁSZLÓ .

Sze*etét~ xifíotézé*e~
Minden em ber szivében , lelkében
ott é l a vágy szeretn i é s sz eretv e
lenni.
J a j annak a gyerm ekn ek, ki anyai
sz er etet nélkül no Jel.
Tudom l É reztem l N em egy könynyet ejtettem titkon miatta.
N em bánt, ha fén y e s hintóbán ro
bo g el m ellettem a g a z d a g sá g . Nem
irigylem, ha körülrajongott sz é p s é g e t
látok. D e ha látok gyerm ekei, kit
szeretettel sim ogat m eg az anya k e 
ze, végtelen vágy f o g e l az elv eszí
tett anyai sz eretet után. Sírni, z o k o g 
ni tudnék fájd alm am b an .
H a látok két
tel karolják át
nül is átcikázik
k é r d é s : N ekem
vett e l tőlem a
szülőt, testvért,

testvért, kik sz eretet
egym ást, önkénytele
rajtam a fá jd a lm a s
m iért n in csen ? Miért
j ó Isten m indent:
otthont?

Az erd ei vadnak, ha f á j dalm a van,
ott a rengeteg. Elvonulhat fá jó s e 
bév el az erdő m élyébe, m eg enyhül
Jájdalm a.

D e hova m enjen az, akinek sen ki
je , akinek sem m ije nincs, ha Já jd a l
ma, ha bánata van, ha nyugalomra
vágyik ?
Kinek m ondja el, ha f á j a lelke,
ha vérzik a szive. Kinek pa n a sz olja
el, ha sz eretetét m éltatlanokra p a z a 
rolta, ha kinevették, ha kigunyolták a
jó sá g á t, oh kinek ? kinek ? Istenem I . ..
Szeretn i azt, a ki m egbántott, m egbocsájtan i annak, ki fájd a lm at o k o 
zott, c sa k az tud, kinek m ár so k b á 
nata volt, ki so k a t szen vedett s ki
nek lelkében , sz iv ében ott é l a v á g y :
szeretn i é s sz eretv e lenni.
M ég a lelketlen állat is ra g a szk o 
dik ahhoz, kiről tudja, hogy sz ereti.
H ogyne vágyna hát az em ber a s z e 
retet után. Az Isten fia is s z er étéi
ből szen vedett értünk s az em b er is
akkor szen ved, ha szeret.
C sa k a zo k szen vedn ek, kiknek m é
lyen érző szivük van s c s a k azo k
vágynak igaz sz eretetre, akik talán
so h a e l sem érik.
D r S z e g h e ő O áborné.

fá ra d ts á g n á l é s fe jfá já s n á l
Ügyeljen jobban a minőségre, mini
az árra.
Alpa tiszla

szeszből

van készilve.

nem is beszélve. B. Bányán pl. már
200 család tőz villannyal.
Ha tehát a fogyasztó, aki eddig 150
KWh-ért fizetett 525 Kc-t évente, fo
gyasztását 50 százalékkal emeli, ak
kor 225 KWh-ért nem 787.50 Kc-t fizet, hanem csak 615 Kc-t, azaz a ré
gi szisztémával szemben 172.50 Ke
megtakarítást ért el.
Ez volna az átmeneti tarifa. A vég
leges tarifát, amely pontosabb kidol
gozás alatt áll, legközelebbi számunk
ban közöljük. Az akvizíciós munka
már megkezdődött, a VVT alkalma
zottjai felkeresnek minden fogyasztót,
megismertetik vele az uj tarifa elő
nyeit és mindjárt megállapodnak az
uj tarifában. Azok, akik saját érdekük
ben nem akarják bevárni a telep lá
togatását, keressék fel közvetlenül a
VVT igazgatóságát, mert az uj tarifa
már 1936 április 15-től érvényes lehet.
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F O D O R U T Ó D A CÉGNÉL
OLCSÓN ÉS ÍZLÉSESEN KÉ
SZÜLNEK ■ SZEPESI-U . 28.

AkoqqaH in lá to m ...
Városunk v e z ető sé g e biztos kéz zel
fek tette a m űtőasztalra az év ek óta
n agybeteg, m ár-m ár agon izáló VVT-ét.
Igaz, hogy az op erá cióh o z kölcsön
kérték az orvost, d e ez nem szégyen,
ha Léván nem a k a d h o zz á m eg felelő
szaktudású em ber. Lén yeg az, hogy
az o p erá ció sikerüljön. N em ártana,
ha a v áros v ez ető sé g e a többi intéz
m ényeit is ha so n ló o p eráción ak vetné
alá. így talán sikerülne a város költ
s é g v e té s é t é s anyagi viszonyait rövi
d esen rendbehozni. A kkor, amikor
több e z e r em b er jó lé té r ő l é s kiuzsorá z ásá n a k m egszü n tetéséről van szó,
nem leh et tekintettel lenni egy-két
em ber fa jd a lm á r a , ha véletlenül az
o p erá ló k é s őket s e b z i megf. A város
nak nem fiz ete tt hivatalnokokra, eltar
tottakra van sz ü k ség e, hanem tevé
keny m unkaerőkre, akik tudnak és
akarn ak is dolgozni. Mi nem irigyel
jü k sen kitől sem a fiz etést, am elyet
m unkájával kiérdem elt, d e látni aka
runk m unkateljesitm ényt, am ely bizo
nyítja, hogy m eg is érdem li a fiz e 
tését. S zav akkal, íg éretek k el nem en
g ed jü k bekötni a szem ünket, munkát,
m unkateljesitm ényt, tetteket kívánunk.
A m eg k ez d ett reorgan izációt Jolytatnt k ell a z e g é s z vonalon. Bízunk
benne, hogy ez eredm én yes lesz.
Fönntartjuk m agunknak a jo g o t, hogy
a v ég leg e s eredm ényről annak idején
vélem ényt mondjunk. E gyenlőre már
az is jelen t valam it, hogy a szavakat
tettek váltották fel.
Okulár.

r éraf Újság
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Súbeh
Okresny nácclník v Leviciach vypisuje súbeh na uprázdnené miesto
správcu okresnej sprostredkovatefne
práce v Leviciach. Správca bude smluvnym zamestnancom okresu s mesac*
nym platóm 750—900 Ke podía kvalifikácie. Mierny platovy postup je
mozny. Piát podlieha zákonnym sráz*
kam. Správca musí konaf v§etky prá
ce, ktoré mu budu okresnym nácelníkom ulozené. Riadne kolkované ziadosti, dolozené svedectvom zachovalosli, osvedeením o státnom obeianstve, svedectvom o vojenskom pome*
re, o prípadnych dosavádnych zamestnaniach, zivotopisom a skolskym vysvedeením najmenej za IV. triedy
strednej skoly alebo z poslednej trie
dy mestianskej skoly a ucebného behu,
spojeného s mestianskou Skolou, treba predlozit okresnému úradu v Le
viciach najneskorsie dna 31. mája
1936. Uchádzaci sú povinní na vyzvanie na svoj náklad do Levíc pricestovaf a okresnému nácelníkovi sa
predstavif.
V Leviciach, dna 8. apríla 1936.

Városszerte hónapok óta kering a
hir, hogy a nyáron nem lesz viz a Pe
recben. A viztelen Lévának, ennek a
közismert porfészeknek nagy csapás
lesz, ha éppen a nyári hónapokban a
Perec-medre kiszáradva áll. Szükség
van rá, hogy végre szabályozzák a
Perec-partját, de valahogy az illetéke
sek ezen munkálatokat úgy oszthatnák
be, hogy a legnagyobb hőség és forró
ság idején, amikor a fülledt, poros
városi levegő kibírhatatlan a Perec
ne álljon viz nélkül, legyen egy hely,
ahol a lakosság pillanatnyilag is a
forróság ellen enyhülést talál.
Legújabb információink szerint ugyanis a Szikince és Podluzsánka
Szabályozó Társulat a Perec-csatorna
egész vonalának szabályozását hatá
rozta el. Ezen munkálatokat 3 évre

Földmunkások sztrájkja
a zselizi járásban
Az elmúlt héten a zselizi járás föld
munkásai, nevezetesen a gazdasági
cselédek és napszámosok sztrájkba
léptek és követelték a bérek emelé
sét, valamint az általános kollektív
szerződés rendelkezéseinek életbelép
tetését. Az elégedetlen munkásság,
mintegy 150 ember megrohanta Zselizen a kerületi hivatal épületét és a
hatóság közbelépését követelte a bér
mozgalom érdekében.
A munkások és a munkaadók kö
zött felmerült bérdifferenciák békés
rendezése érdekében Patzkó járási
tőnök péntek délutánra értekezletet
hivott egybe, amelyen az érdekelt fe
lek között értesülésünk szerint meg
egyezés jött létre. A munkaadók elfo
gadták a kollektív szerződést és elfo
gadták a napszámosok bérének sza
bályozását.

} Villamos átszcrclé- )
I seket az uj áram ra ^
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Motorokat gyári áron szállít.
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osztották be. A szabályozáshoz szük
séges pénzösszeget az Országos Hi
vatal a társulat rendelkezésére bocsájtotta, úgy hogy a Perec első szaka
szát már ez évben szabályozni fogják.
Léva ezen első szakaszban esik s a
munkálatok tartama alatt a Perecben
nem lesz viz. A többi szakaszok el
készítésénél csak Léva után vezetik ki
a vizet a Perecből, igy a további évek
ben nem leszünk kénytelenek nélkü
lözni.
Az átépítéssel kapcsolatban módja
lenne a városnak a folyó partja mel
lett megfelelő sétányt biztosítani a
város lakosságának s ez által is rész
ben kárpótoltatni a parkok és üdülő
helyek hiányában szűkölködő lakos
ságot.

SPORTVONAT PRAHÁBA
ÁPR. 26-ÁN. A Csehszlovákiai
Államvasutak bratislavai igazga
tósága közös sportkirándulást ren
dez Prahába, az ápr. 26-iki C SR —
Spanyolország football mérkőzés
m egtekintésére. Indulás o d a : Levicéről ápr. 25-én (szom baton) d.
e. 10 órakor. É rk ezés: P raha—
Vilson p. u. este 20 óra 49 p erc
kor. Indulás vissza: P raha—Masaryk p. u. 26-án este 20 óra 57
perckor. Érkezés L ev icére: ápr.
27-én reggel 7 óra 20 perckor. —
A menetjegy óra Levicétől—Levicéig 139 Kő. Jelentkezni ápr. 22.
délig lehet a személypénztórnál.
A vasutigazgatóság a mérkőzés
m egtekintésére jogosító jegyeket
is beszerzi, ha az érdeklődők ez
iránt igényüket időben bejelentik.

— Kósa tánctanár uj tanfolyamot
kezd a Juventus helyiségében. Jelent
kezni lehet az Iparos körben és Kósa
tánctanárnál.
(—) Slazcnger, Dunlop és egyébb
gyártmányú rakettek nagy választékban.
R a k ette k teljes hú ro zása, vagy ja 
vítása saját műhelyemben mérsékelt
árak mellett. — Pollák Adolf, tele
fon 53.
— Felhívjuk lapunk olvasói fi
gyelmét a lévai járásb íróság á r
verési hirdetményeire.
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Pályázat
A lévai járási főnök pályázatot hir
det a Léván megüresedett járási mun
kaközvetítő intézmény gondnoki állá
sára. A gondnok szerződéses alkal
mazottja lesz a járásnak havi 750—
900 Ke fizetéssel képesítés szerint.
Mérsékelt fizetési elölépés lehetséges.
Fizetés a törvényes levonások alá
esik. A gondnok a járási tőnök által
részére kiosztott összes munkát elvé
gezni köteles. A szabályszerűen bé
lyegzett kérvényekhez csatolandó: er
kölcsi bizonyítvány, állampolgársági
igazolvány, bizonyítvány a hadkötele
zettség teljesítéséről és az eddigi al
kalmazásokról, teljes életrajz és iskolai
bizonyítvány legalább a középiskola
IV. osztályának vagy a polgári iskola
utolsó osztályának és a vele egybe
kötött tanfolyamnak elvégzéséről. —
A kérvények legkésőbb 1936 évi május
hó 31-ig a járási hivatalhoz Léván be
nyújtandók. A pályázók felhívásra kö
telesek saját költségükön Lévára utaz
ni és a járási tűnőknél személyesen
bemutatkozni.
Léván, 1936 évi április hó 8-án.

Dr ONDRE] ZOSfÁK v. r.

Dr ONDRE] ZOSfÁK, s. k.

radea polit. správy, okresny nócelník.

közigazgatási tanácsos, járási főnök.

— Gyászhir. özv. Weisz Kálmán
ná szül. Horn Gizella f. hó 16-án éle
tének 57. évében hirtelen elhunyt. F.
hó 17*én, pénteken délután 2 órakor
nagy részvét mellett helyezték örök
nyugalomra. A megboldogultban Dr
Weisz László, Ing. Weisz Imre és
Dr Weisz György édesanyjukat gyá
szolják.
— Áthelyezések. Prof. Prokopiust
a lévai gynináziurntól az iskola és nép
nevelésügyi minisztérium II. osztályá
hoz Prágába, prof. Chadimt a hodonini reálgymnáziumhoz, prof. Marianeket Hustopecsibe helyezték át.
— V erekedés a főuccón cimü
cikkünkkel kapcsolatban Sebők Ernő
kálnai lakos, molnár annak közlésére
kért fel, hogy ő ártatlanul keveredett
az egész ügybe, amikor husvét hétfő
jén a Pick-drogeria előtt Bállá József
illuminált állapotban minden ok nélkül
megtámadta. Az inzultus következtében
kénytelen volt jogos önvédelemből
testi épségét megvédelmezni és a ve
rekedésnek nem volt okozója. A rend
őrség ennek folytán az eljárást ellene
nem is folytatja.
— A m otoros vonatok ott fog
nak megállni, ahol az utasok kí
vánják. az államvasutak érdekes újí
tást vezetnek be. Május 15-től a mo
toros vonatok csak ott fognak megállani, ahol az utasok kívánják. A
motoros vonatok eddig ugyanúgy,
mint a többi vonatok, a menetrend
szerint egyes állomásoknál álltak meg.
Május 15-től olyan rendszert vezetnek
be, mint például a pozsonyi autóbu
szoknál, ahol az utas ad jelt a veze
tőnek a legközelebbi megállóhelynél
való megállásra.____________________
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ŰJlifyen k á r . . .
hogy husvétkor ma m ár nem adnak vét, az évszám ot, szép, isten es m on
a falun him es tojást. Csalt a bolti dásokat, az e z e r fé le változó virág,
járja, a festett cukorból, c so k o lá d é levél közé. B eleírták a lelkűket — a
ból való. D e m ég ennél is szín eseb kezük re m e g és e is elmúlott tahin,
ben v eszik a gyerm ekek a pénzt, az vagy m ég s z e b b é tette a mintát a
uj huszonötfilléreseket, p er sz e a k o  reszkető vonalvezetés /
ronákról nem beszélve. L assan -lassan
M egkérdeztem , miért nem festen ek
tán el is felejtik, hvgy a sz ép fe h é r m ost m ár ilyen sz ép tojásokat ? Mi
tyúktojást „Írni” is lehet, sőt bürök- n ek? — m ondja az öreg szüle —
levéllel, rószalevéllel tüllbe kötözve, két év e van, hogy az onokám földhöz
piros hagyma h éjá b ó l való fő z etb e csapta a sz ép , Írott tojást, mert hogy
felforralva „batikolnim. Gyönyöröszép, csa k írott tojás, nem bóti. P edig sz ép
mutatós egy ilyen tojás. Sim a, piros- volt, m agam csináltam instálom, kár
ra-kékre feste tt tojásb a k é s s e l kapar volt. — D e milyen kár, p á r év múlva
já k b e le a mintát. É s azok az írott m ár ez sem lesz, elfelejtik, mint a
tojások I K ö zö n ség es gyu faszál az e- m ájfaállitást, a sz ép régi táncot, v ise
csetjük, a zz al írták asszon yok, lányok, letét. Múlnak, pusztulnak a szép , ré 
reszkető kezű öreganyókák a tojáso g i s z o k á s o k . . . Mi m arad belőlük ? ...
kat. ő k értettek hozzá csa k igazán I
N ELLY.
Oda írták — akinek szánták — a ne-

— Eljegyzések. Streichcr Olga Levice és Herrmann Emil Surány jegye
sek. — Sleiner Zsuzsa és Schlésinger Béla Levice jegyesek. (M .k.é. h.)
— Házasság. Holzmann Ernő és
Roth Lívia f. hó 19-én Balassagyar
maton tartották esküvőjüket. (M.k.é.h.)
— Gyászhir. özv. Zilahy Istvánné,
szül. Tóth Eszter életének 76. évében
hosszas szenvedés utón elhunyt. Meg
boldogult holttestét f. hó 19-én, vasár
nap délután nagy részvét mellett he
lyezték örök nyugalomra. A köztiszte
letben álló matróna halálát a nagykiterjedésü Gaál, Galambos és Ördögh
családok gyászolják.
— Kulturelőadás. SSSR barátok
egyesületének helyi csoportja f. hó
26-án, vasárnap délelőtt fél 11 órai
kezdettel a Városi szálloda nagyter
mében nyilvános kulturelőadást ren
dez. Előadók: Fendt V. Pál gyógy
szerész Pozsonyból: Stachanov moz
galom és Valachovic, a novemberi
munkásdelegáció tagja: Mit láttam a
Szovjet unióban.
— Kirándulás Peszérre. A „Juventus" vezetősége vasárnap, f. hó
26-án rendezi első kirándulását a
peszéri weck-end telepére. Indu
lás az állom ásról d. e. 1 ,12 órás
vonattal.
— Madarak és fák napja Léván.
Vasárnap, április 19-én rendezték meg
országszerte a madarak és fák ünne
pét. Léván a Köztársaság téren gyü
lekezett az ifjúság, ahonnét az állami
polgári iskola elé vonultak fel. Itt
Hroniada János, a polgári Iskola igaz
gatója mondott bevezető szavakat és
felolvasta az országos elnök utasítá
sát. Utána Poljáková polgári iskolai
tanítónő szlovák nyelven, Novotny Jó
zsef polg. isk. tanító magyar nyelven is
mertette az ünnepély jelentőségéi.
Szavalatok és karénekek után Knopp
Vilmos szlovákul és magyarul olvasta
fel a madarak és fák védelmére vo
natkozó fogadalmat, amelynek meg
tartására az ifjúság ígéretet tett. Ez
után a polg. iskola előtti kertbe elül
tették az emlékeztető fát. Örömmel
üdvözöljük a régi, kedves, szép szo
kásnak a felújítását, amely minden
körülmények között emlékeket hagy a
fogékony Ifjúság lelkében.

A község felelő s az útfenn
tartási k ö te le ssé g e lm u la sz tá sá 
ból szárm azó károkért. A legfel
sőbb bíróság Rv. IV. 378/34. szánni
végzésében konkrét esetből kifolyóan
kimondja, hogy: a község az 1886—
XXII. t. c. 21 § g) pontja szerint a
saját teiületén rendőri telügyeletet tel
jesít. Ennek a rendőri felügyeletnek
a toganatositása megkívánja, hogy a
község a nyilvános közlekedésre ren
delt közutakon ne tűrjön olyan álla
potot, amely alkalmas veszélyeztetni
a testi épséget.
— T ech n ikai ú jításo k a p o z s o 
nyi rád ió le ad ó b an . A csehszlová
kiai Radiojoumal kísérleti osztálya át
építéseket végez a pozsonyi állomás
stúdióiban.
A szükséges átépíté
seket, a hangversenyteremmel kezdve
fokozatosan eszközük. A rekonstruk
ciókat a legmodernebb hangtechnikai
módszerek szerint hajtják végre.

( —) T e g y e n

valamit testéért!

Végül is ez az Ön legnagyobb tőkéje,
mert a kezével és a fejével végzi mun
káját és szerzi keresetét. Van egy
egyszerű és olcsó szer, hogy testét
erőssé és ellenállóképessé tegye. Rend
szeres „Alpa“-bedörzsölések például
gondoskodnak arról, hogy testét (és
ezzel együtt a szellemét is) minden
erőfeszítésre képessé tegyék. Ezzel a
kis ápolással tartozik ö n testének. Az
Alpa tiszta borszeszből készül.

(—) A MOZGÁSSZABADSÁGOT sem m iben sem gátló „spe
ciális" fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlegességek m ér
ték után Kohn é s Kovács divat
áruházában szerezhetők be, akik
a törv. védjegyezett „Slender" fű
zők képviseletét vették át. — Ügyes
eladónők, akik a vidéki vevőkört
is meglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek mellett felvétetnek.
— M ájusban kezdődnek Komá
romban az esküdtszéki tárgyalá
sok. A tavaszi csküdiszéki ciklus
ügyhiány mialt csak május 11-én kez
dődik és 20-ig tart. Erre a ciklusra
Léváról az alábbiakat sorsolták ki es
küdteknek: Jantoska Béla, Porgesz
Árpád, Poiancsek János, Oszvald János.
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Verseny kiírás Szlovenszkó 1936 évi
egyéni vívóbajnokságaira
A Csl. V ív ó Szövetség megbízásá
ból Szlovenszkó 1936. évi párbajtőr,
tőr, kard férfi és női tőr egyéni baj
nokságait a Lévai Torna Egylet Levice-Léva rendezi meg május hó 9. és
10-én. A versenyen résztvehet minden
csl. honosságú és a Csl. V ív ó Szö
vetségnél leigazolt amatőr versenyző.
Nevezések ifj. Gyapay Ede LeviceLéva, Tekovská Ludová Banka-Barsmegyei Népbank címére küldendők.
Nevezési haláridő május 2. Nevezési
dij fegyvernemenként Ke 10. A ren

dező egyesület, az LTE, a verseny
részletes feltételeit f. hó 26-ig minden
a Csl. V ívó Szövetségben igazolt
egyesületnek megküldi, hogy azt tag
jaik tudomására hozhassák.
Mindennemű felvilágosítással szíve
sen szolgál a Csl. V ív ó Szövetség
megbízásából az LTE vívó szakosztálya.
Levice-Léva, 1936 április. 18.
Dr Sós László
vívó sz. o.

elnök.

Schlesinger Béla
vívó sz. o. vezető.

ifj. Gyapay Ede
vívó sz. o. kapitány.

LTE —Zselizi SC 4:1 (0:0)
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csa tá rjá fték k a l 4 :l-re győzött az L T E !
(I. oszt. bajnoki mérkőzés Léván)

Erős szél és nap ellen kezd az
LTE és már a játék elején formás
támadásokat vezet az ellenfél kapujá
ra a 16-ig, otl Zseliz mindent rombol.
A 10-ik percben szabadrúgás Zseliz
ellen és Szalay remek keresztlabdá
ját Tóth a kapu torkából félre lövi.
Zseliz nem bír fölfejlődni, hiába segí
ti a szél, ma a lévai halfsor nem át
járóház és a védelem is biztosan állja
a széltől támogatott zselizi rohamokat.
Az LTE állandóan támad, de kitűnik,
hogy a támadó ötösnek csupán egy
épkézláb csatára van, a balszélső Vig.
Erélyesen, lendületesen húz kapura,
nagyszerűen ad be, de gyatrák a bel
sők és Tóth. Lóczy, Krammer és Tóth
ezen a mérkőzésen csodákat mível
nek a helyzetek elrontásában. Lóczy
saját kapuja felé dribliz, Krammert
eltujja a szél és Tóth még véletlenül
sem találja el a labdát. A muzeális
értékű jobbszárny jóvoltából a félidő
döntetlen. .
A második félidőben a széllel ját
szó LTE már az 5. percben megszer
zi Vig révén a vezetést, majd a 10-ik
percben csodák csodája, Tóth gólt lő.
Ezután felélénkülnek a csapat leg-

A budapesti
nemzetközi vásárra,
amely május 8—18-ig lesz megtartva,
a vásárigazolványok már kaphatók. A
vásárigazolványokkal már e hó 28-én
lehet utazni, a csehszlovák vasutakon
30 százalék és a magyar vasutakon
50 százalék kedvezménnyel. A vásár
igazolványok tulajdonosai vizűm nél
kül léphetik át a határt és az utóla
gos vizűm 21/* pengőért szerezhető
be a Vásár területén. A vásárigazol
ványok a Vásár területére való há
romszori díjmentes belépést, valamint
nagy kedvezményeket biztosítanak tu
lajdonosainak Budapest szórakozóhe
lyein és világhírű fürdőiben. Azonkívül
a vásárigazolvány alapján Budapestről
bármely irányban kedvezménnyel lehet
utazni. Vásárigazolványok kaphatók és
mindennemű felvilágosítással szolgál:
az M. N. P. irodája, Galamb u. 1. és
Hámornyik János Szepesi u. 12.

rosszabbjai is és Vig beadásából a
25-ik percben Lóczy félmagas lövés
sel megszerzi a nap legszebb gólját.
Majd 10 percre rá Vig nagyszerűen
lefut, beadását Lóczy a kapura lövi,
a kapus öklöz és Tóth a kipattanó
labdából befejeli az LTE 4-ik gólját.
Ezután Zseliz rákapcsol és 4:l-re
állítja be az eredményt egy szép le
futásból.
Az LTE csapata ezen a mérkőzésen
már javuló formáról tett tanúságot, de
csak a hátsó sorokban. A csatársor
azonban pocsék, csak Viget illeti a
dicséret, aki a lendítő kereke a tá
madásoknak és van szive küzdeni.
Nemcsok is javul. Lóczy, Krammer és
Tóth, különösen az első félidőben, si
ralmasan játszottak. Az általuk kiha
gyott helyzetekből más csapat baj
nokságot nyer. Legalább tiz holtbiztos
helyzetet elpackáztak. Ilyen csatársor
ral bajnokságot nyerni nem lehet.
Zseliz nagyon gyenge ellenfél volt,
csupán szívós, de fair játékuk dicsér
hető. Legjobbjuk a középfedezet voll.
Biró: Varga (Vágsellye) jó.
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