
Súlyos kimenetelű motorkerékpár 
szerencsétlenségNem vád,

hanem elism erés illeti meg a sa j
tót, amely önzetlenül felhívta a 
közfigyelmet és az aktuális kér
déseket felszínen tartja. Ezt hal
lottuk a városi közgyűlésen, a 
villanytelep ügyének tárgyalása 
során. Volt tehát értelmes ember, 
aki helyesen ismerte fel és ism er
te el a sajtó munkájának jelentő
ségét. Minden felismeréshez meg
felelő inteligencia szükséges és 
aki a nyomtatott betű feltalálása 
után ötszáz évvel sem akarja tu
domásul venni, mi tulajdonképen 
a sajtó feladata, az vagy nem 
emelkedett még a huszadik szá
zad mentalitásának színvonalára 
vagy nincs meg benne a lelkierő 
bevallani, hogy a nyilvános igaz
mondás neki nagyon kinos és 
kellemetlen. Nincs nevetségesebb, 
mint ma azt állítani, hogy az új
ság, nevezetesen egy helyi újság, 
nem ir igazat. Aki ismeri az ér
vényben lévő sajtótörvény könyör
telenül szigorú rendelkezéseit, na
gyon jó l tudja, hogy milyen súlyos 
következményekkel jár, ha valaki 
nem tudja maradéktalanul igazol
ni azt, amit megirt.

De lehetetlenség, valóságos ön- 
gyilkosság, különösen egy kisvá
rosban, valótlanságokat írni, mert 
az olvasóknak itt közvetlen alkal
muk van annak helyességéről 
vagy helytelenségéről meggyőződ
ni. Jaj annak a helyi lapnak, a- 
melyről a közönség megállapítja, 
hogy nem ir igazat. Érdekes vagy 
furcsa, de mindenesetre tény, 
hogy egyes érdekeltek mindig 
azt harsogják, hogy elferdítjük a 
tényeket, azaz magyarán mondva, 
nem írunk igazat, de bizony hiá
ba, mert a nyiltszemü közönség 
legszélesebb rétegei valahogyan 
nem akarnak hitelt adni ezen ten
denciózus kritikának.

Minden újságnak meg van a 
felelős szerkesztője és bizony en
nek nincsen módjában kibújni 
vagy megszabadulni a felelősség 
súlya és következményei alól. Azt 
mindenki tudja, hogy amit egy 
újságban Írnak, azért felelősség
gel tartozik valaki, nem úgy a 
közéletben, ahol gyakran történ
nek oly események, amelyekért 
senki sem hajlandó vállalni a fe
lelősséget, söl akadnak olyanok, 
akik nem is kívánják kutatni en
nek személyéi. Egyszerűen kije
lentik, ezt a kérdési nem tárgyal
juk, meri hiszen úgyis benne van 
a törvényben, hogy ki tartozik fe
lelőséggel. Azl ellelejtik azonban, 
hogy a törvény nem hal önmagá
tól, intézkedésekre van szükség, 
amelyek érvényt szereznek a tör
vény betűinek. Ilyen intézkedé
sekkel nálunk igen fukarul bánnak 
az illetékes tényezők . . .

Szabó Dezső mondását Idézzük:

A kellős ünnepnapokon a kirándu
lók százai lepték el a környékbeli für
dőhelyeket, motorizált közlekedési esz
közök nagy forgalmat bonyolítottak 
le. Soffőreink biztos kezét és hozzá
értését dicséri, hogy eddig említésre 
méltó baleset nem történt. Azonban a 
iorgalmas ünnepnapoknak mégis meg 
van a szomorú szenzációja.

Vasárnap d. u. Varsányban súlyos 
kimenetelű motorkerékpár szerencsét
lenség történt. Jitner Miloslav az ipoly- 
sági jövedékcllenőrző hivatal tisztvi
selője motorkerékpárján lévai meny
asszonyával Margita-fürdörc rándull ki. 
Közben a motorkerékpár elromlott és

Az a csatorna, amelyet az elmúlt ősz
szel kezdtek lefektetni, már eddig is 
nagyon sok kellemetlenséget okozott 
nemcsak a város lakosságának, de 
magának a városnak is. Most, hogy 
újra keli és uj csöveket kei! lefektetni, 
megismétlődnek talán még nagyobb 
mértékben a tavalyi kellemetlenségek. 
A gyorstempóban foganatosított fel
szedés és lefektetéssel kapcsolatban 
megfeledkeztek az illetékesek a meg
felelő ovóintézkedések előzetes ke
resztülviteléről. Csakis igy történhetett 
meg, hogy a túlságosan megszükitelt 
Szepesi uccán a helytelen munkabe
osztás folytán a forgalomban nemcsak

Az utca nem sokkal külömb, mint 
minden nap. Itt-otl csoportokban ve
rődve sétál és beszélget az ifjúság. 
Egy ilyen csoporthoz csatlakoztam én 
is, hogy meghallgassam vájjon mi le- 
hét a tárgya egy ilyen csoportos, han
gos megbeszélésnek. Előtérben persze 
a sport. A KK, az LTE és a be nem 
teljesült álma: a divízió és annak okai 
stb. Már annyira Ismeretes téma, hogy 
otthagyom a társaságot és egy másik
hoz csatlakozom.

— Hová vasárnap ? — szól a kér
dés és a felelet egyszerre több oldal
ról jö n :

— Peszérre, a Juventus táborba, az 
LTE strandra, Margilára, Kiskérre, 
Szántóra, a Perec-partra stb. Ezek 
szerint az ifjúság vasárnap elhagyja a 
várost, hogy a szabadban keressen 
menedéket.

Benézek az „Oricnt4* moziba, elég 
sokan vannak. Az .Apolló* is szép 
közönséggel dicsekedhet. Csak egy

„A kritika a közélet higiéniája, a 
szellemi élet oxigénje, Aki el
nyomja a kritikát, minden baci- 
lust rászabadít a közéletre. Aki 
fél a kritikától, voltaképen attól 
fél, hogy meglátja saját arcát.44 
A sajtóban tükröződik tehát visz-

azt Varsányban Sluka gépésszel ja- 
vitalta. A javítás után Sluka a géppel 
Léva felé próbautra ment, majd vissza
felé Jitner vezette a gépet. Varsány- 
nál a nagysebességgel haladó motor- 
kerékpár neki rohant a betonhid kar
fájának. A motorkerékpár teljesen 
összetörött, Sluka gépész lábtörést 
szenvedeti, mig Jitnert, aki vagy 15 
métert előre repült a gépről, életve
szélyes sérülésével eszméletlen álla
potban a lévai kórházba szállították.

Lapzártakor kaptuk a hirt, hogy 
Jitner anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna, sérüléseibe belehalt.

zavarok állottak be, hanem kisebb 
szerencsétlenségek is fordultak elő. 
Igy a Reitmann utóda cég szódavizes 
kocsija telt palackokkal felfordult és 
102 darab üveg összetörött s tartalma 
széifolyi. A szénsavas viz nem ártól! 
ugyan remélhetőleg az úttestnek, de 
nagy luxus ott szódavízzel öntözni az 
ucca egyrészét, ahol jó ivóvíz is szű
kösen van s vannak uccák, ahová az 
esőn kívül más viz nem jut. A csatorna 
mentén még sok kellemetlenségre van 
kilátás, ha a megfelelő óvintézkedé
seket kellő időben és előzetesen nem 
foganatosítják az illetékesek.

kicsit meleg van a termekben. Sok az 
ingujjra vetkőzött néző. Gyerünk fagy- 
laltozni, jól esik ilyen meleg után. 
Zsilnyannál nincs hely, megyek Vala- 
sekhez, itt is csak állva lehet fogyasz
tani, Medvegynél sincs szabad asztal. 
Jól fogyott szombat este a fagylalt.

A Denk előtt politizáló társaság vi
tájára lettem figyelmes. Oda is men
tem. Öregebb egyének a legújabb 
eseményeket tárgyalják, de vitájukba 
bele szólt a kávéházból kiszűrődő 
zene. Vége lett a vitának és betértem, 
hogy bévülről halhassam Hevesi ze
nekarát. Közkedvelt hely a Denk. Még 
alig van 10 óra és minden asztal fog
lalt. A kártyaasztalok mellett a bridzs-! 
játszák főképen. Népes társaságok 
beszéde tölti be a légkört. A zenekar 
szorgalmasan játsza korunk legmo
dernebb táncszámait és kopik a cipő, 
nyikorog a parkett a táncolok lábai 
alatt. Denknél vidámság uralkodik.

Alig jövök ki a kávéházból kelle-

sza a közélet és nem az ő hibája, 
hogy gyakran torz képet mutat. 
A sajtó fertőtlenítő erejét és ha
tását ismerni és alkalmazni kell, 
különösen ott, ahol a kórokozó 
bacilusok megkezdték romboló 
munkájukat a szervezetben.

mellen meglepetésbe részesít néhány 
járókelővel együtt a főuccán át dö
cögő, förtelmes bűzt terjesztő pece- 
kocsi. Nincs elég mellékucca, ame
lyeken e kocsik közlekedhetnének ?

Utamon tovább szomorú képpel ta
lálkozom. Sándor bácsi józanul ballag 
hazafelé. Az öreg nagyon érezheti a 
krízist, mert nála a józanság nagy sze
génységet jelent. Nincs is kedve, a 
máskor beszédes öregnek egy szót 
sem szólni. Hagyom, megyünk tovább 
a Stranszkyhoz. Tököly Guszti széles 
mosollyal logad. A táncparketten, mint 
a boringek táncolnak a párok. Nem 
csoda ha jól megy Schaffernek és 
még néhány cipökereskedőnek. Az 
asztalok szintén mind foglaltak, pedig 
még a mozi előadásnak nincs is vége. 
így hát a kávéházakkal nincs baj.Vig 
Léván a szombati pihenés.

A vendéglők cs nyári kerthelyiségek 
hangosak voltak egész késő éjszakáig, 
itt is jól „pihentek44 az emberek.

Végül hazafelé baktatva néhány sze- 
rclmespárral találkoztam, akik a hét 
fáradalmait a Kálvárián „pihenték" ki.

(—ász.)

Kéthetente jelenik meg a Lévai 
Újság a nyári hónapokban, jú
lius közepétől augusztus köze
péig. az eseménytelen nyári na
pokban tehát minden második 
héten számolunk be a történ
tekről. Megjelenési dátumaink 
tehát julius 22, augusztus 5, 19 
és ettől kezdve lapunk ismét 
hetente jelenik meg, minden 
szerdán.

Korenisy Sándor 
nótáskönyve

Az elmúlt héten hagyta el a sajtót 
Korenisy Sándor, lévai ismert zene
szerző 21 szebbnél-szebb érzésekkel 
telt nótát tartalmazó könyve. A nóta- 
számokat nem kell külön-külön dicsér
ni, mert azok dicsérik önmagukat, kü
lönben is közülük 6 nóta már hazai 
és külföldi országos nófapályázatokon 
dijat nyert. Korentsynek véleményünk 
szerint minden nótája nagy sikerre 
számíthat és hisszük, hogy azok rövi
desen közismertek lesznek és a szer
zőnek nemcsak az ország határain be
lül, de mindenütt, ahol a magyar nó
tát szeretik, elismerést és dicsőséget 
szerez. Külön érdeme a szerzőnek, 
hogy dalai nemcsak egyéniek, újak 
és hangulatosak, hanem ügyes hozzá
értéssel választotta meg a szövegeket, 
amelyek aztán a zenével együtt érté
kes, hangulatos és maradandó nótá
kat adnak.

A nótáskönyv kiállítása igen jó íz
lésre vall. Címlapja Taby Ica ügyes 
kompozíciója, amely az első nóta tar
talmát jelképezi. Minden nófakedvelő- 
nek figyelmébe ajánljuk a müvet.

H aa  „ £ * 4 * « “ U f*Ó g "b a n n cm  
hirdet: önmagának ellensége ! £

Szódavízzel öntözött úttest...
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Százezrek sikkadtak e l . . .
— Villanyügy a napirenden —

Amit eddig megállapítottak
Antal városbiró csütörtökön d. u. tél 

6 órakor nyitotta meg a városi kép
viselőtestület rendkívüli közgyűlését. 
Napirend előtt elsőnek emelkedett 
szólásra a városbiró és a villanytelcp- 
pel kapcsolatosan részletesen beszá
molt a vizsgálat eddigi szomorú ered
ményéről. Bejelentette, hogy junius hó 
közepén szakértő revizor bevonásával 
sikerült megtalálni a kulcsot, amely
nek segítségével a vizsgálat most már 
gyorsított tempóval tolyik. Rövid két 
hét alatt átvizsgálták az 1935 évi szám
adásokat csaknem teljes egészében 
és eddig 112.000 Ke hiányt állapítot
tak meg. Tekintettel arra a körülmény
re, hogy a város lakossága, de főként 
az egyes sajtóorgánumokban megje
lent cikkek a város vezetőségét teszik 
telelőssé a villanytelepen . elkövetett 
sikkasztásokért, átvizsgáltatta az 1931 
évet, amikor még más vezetősége volt 
a városnak és a szakszerű revízió 
megállapította, hogy abban az évben
101.000 Ke a hiány. Az eddigi vizs
gálatok szerint a revíziós bizottságnak 
az a benyomást, hogy átlag havonta
7—8.000 Kc-val károsították meg a 
villanytelepet, ami 10 évre visszamenő
leg több mint 1,000.000 Kc-ét tesz ki. A 
jelenlegi város vezetősége ezekért a 
sikkasztásokért annál inkább nem von
ható felelősségre, mert hiszen éppen 
ő volt az, aki a szabálytalanságot fel
fedte. A városbiró erős hangon kikelt 
a sajtóban megjelent — ő általa ten
denciózusnak nevezett — cikkek ellen, 
amelyek a villanyteleppel kapcsolat
ban napvilágot láttak. Bejelentette, 
hogy nem akarják takargatni senkinek 
a bűneit, de a legerélyesebb intézke
déseket tették meg a bűnösök méltó 
megbüntetésére.

A vita megindul
C sernák, h. v áro sb iró : Az utóbbi 

időben nagy elfoglaltsága miatt nem 
tudta kellőképpen figyelemmel kisérni 
a villanytelep ügyével kapcsolatos fej
leményeket, azonban kénytelen leszö
gezni azt, hogy a városbiró szavai 
nem nyugtatják meg kellőképpen sem 
őt, sem a város lakosságát. Kéri, hogy 
a vizsgálatot nemcsak a fogyasztók 
számláira, hanem a raktárra és a sze
relési anyagok számláira is terjesszék 
ki, mert ott még — véleménye szerint 
— sokkal nagyobb hiányok lehetnek. 
Hihetetlennek látszik, hogy az üzem
vezető igazgató éveken keresztül nem 
vett volna tudomást erről a nagyará
nyú sikkasztásról, kéri a vizsgálatnak 
ebben az irányban való keresztülveze- 
lését. Minthogy ezek alapján a villany- 
telep rentabilitása többé kétségbe nem 
vonható, kívánja, hogy a munkásság
nak a fizetését, akik ma csak a felét 
kapják annak, amit 1934-ben kaptak, 
megfelelően emeljék fel. Kívánja a 
villanyáram érának megfelelő mérték
ben való leszállítását.

C se rn ic se k : A felelősséget elhá
rítja magától, ő nem lehet felelős 
azért, hogy az urak csaltak. („Kik

Z s á k ,  p o n y v a ,  
kévekötő, szőnyeg, 
gumi, l i nó l e um,  
ma ni l a  - s p á r g a  
l e g o l c s ó b b a n  
k a p h a t ó

K aiser Géza
zsák, ponyva és zsineg 
kereskedésében

L e v i c e ,  M á r t o n f y  u.

azok az urak ?* — városbiró.) Az 
urak csaltak (a város vezetőségére 
mutat).

V á ro s b iró : Csernicsek, magától 
megvonom a szót, kérem a mondotta
kat jegyzőkönyvezni, itt nem lehet 
senkit gyanusitgatnl, ezért felelősség
gel tartozik. Aki nem tudja meggon
dolni, hogy mit beszél, az ne jöjjön 
képv. testületbe. („Mondta volna ezt 
1932-ben* — kiálllotla Boros Cserni
csek télé.)

Ki a felelős?
W e isz : Örömmel üdvözli, hogy a 

városbiró legutóbb a zászlószentelési 
ünnepélyen kijelentette, hogy együtt 
kíván dolgozni nemcsak a szlovákok
kal, de a különböző pártokkal is, ezt 
annál inkább hangsúlyozza, mert ezek 
a szavak a legilletékesebb helyről, a 
magyar nemzeti párt egyik vezéregyé
niségének szájából hangzottak el. A 
villanytelep ügyében az első perctől 
kezdve követelte pártja a vizsgálat 
legszigorúbb megindítását. Azonban 
nem tartja elégségesnek a kár meg
állapítását, a bűnösök megbüntetését, 
de fölveti a felelősség kérdését is, 
melyre vonatkozólag Írásbeli indítványt 
nyújt át a városbirónak.

P á sz to r: Mindig azt mondják, ha 
a baloldal felszólal, hogy az vagy 
rossz akaratból vagy egyéni érdekből 
történt. Kénytelen leszögezni, hogy 
pártja mindig a város lakosságának 
érdekeit képviseli és a villanytelep 
ügyét nem ma, hanem már Simkó 
városbiró ideje alatt is forszírozták. 
Eddig mindig a munkásságon akarták 
behozni azt, amit elloptak a villany
telepnél. Kívánja, hogy a munkások 
fizetését visszamenőleg emeljék fel. 
Csodálkozik azon, hogy egy nőt bíz
tak meg milliós összegek kezelésével 
és azt senki kellőképpen nem ellen
őrizte. Hiába volt a vezető igazgató, 
hiába volt az üzem-bizottság és épp 
azért ezek is felelősek.

A bűnösök szabadlábon?
Klein Ármin: Nem gáncs és vád 

illeti meg a város vezetőségét a villany
telep ügyével szemben, hanem a leg
nagyobb elismerés azért, hogy végre 
nyilvánosságra hozta azt az elvetemült 
munkát, amely ott történt. A város la
kossága köszönettel tartozik elsősor
ban a városbirónak, aki a legerélye
sebb kézzel nyúlt hozzá ennek az ügy
nek a tisztázásához, a hiányok meg
állapítására szakavatott revizort hoza
tott. (Boros az újságírók felé: Miért 
nem Írják ? Ezt írják meg!) A város la
kossága megbotránkozással látja, hogy 
az, aki ilyen összegekkel megkárosí
totta őt, még mindig szabadon járkál. 
A dolog ügyészség után kiált. A város 
lakosságának egyöntetű kérdése: Miért 
nem csukják le a bűnöst? Magáévá 
teszi a baloldalnak azon indítványát, 
hogy a munkásságnak adják meg az 
előbbi fizetését.

Bartys: Nem okolja a város veze
tőségét ezekért a sikkasztásokért, el
lenben igen is felelősséggel tartozik 
az igazgató, aki azért kapott 36.000

Ke fizetést, hogy ellenőrzést gyakorol
jon. Nem volt helyes az üzembizott
ságnak az összeállítása sem, amely 
laikus emberekből állf és igy nem tu
dott kellő ellenőrzést gyakorolni. Kí
vánja a bűnösök legszigorúbb meg
büntetését és a villanyáraknak mi
előbbi leszállítását.

A sa jtó  érdem e
Dr. F is c h e r : Mindenki elitéli azt 

az elvetemültséget, amellyel egy jól 
dotált hivatalnok a város lakosságát 
megkárosította. Nem gyanúsít senkit, 
sőt nem kutatja a felelősséget sem, 
azonban védelmébe kell venni a sajtót, 
amely önzetlenül felhívta a közfigyel
met erre a dolgokra és azt felszínen 
tartotta. Ezért azt nem vád, hanem el
ismerés illeti. Nem hibáztatja a város 
vezetőségéi, de arról, hogy mindeze
kért ki a felelős, kár beszélni, mert 
hiszen az törvényben van megállapítva. 
Igaza van Klein képviselőnek, amikor 
megbotránkozásának ad kifejezést 
azért, hogy az, aki annyit sikkasztott 
még ma is szabadon jár. Ezt külön ki 
hangsúlyozza és ennek erősen hangot 
kell adni annál inkább, hogy az állam
ügyész is tudomást szerezzen arról, 
hogy a város lakossága legmélyebben 
fel van háborodva. A villanytelep üze
mét okvetlenül át kell szervezni, a mai 
viszonyok között annak a vezetőjénél 
nem a szaktudás fontos, hanem az, 
hogy jó kereskedő legyen. Ez egy ke
reskedelmi vállalat, egy üzlet, amely
nél a lényeg: minél több togyasztó 
és minél olcsóbb áram. Kitogásolja, 
hogy a revíziós bizottságnak nincsen 
jogász tagja. Meg van győződve róla, 
hogy ez a bizottság komolyan veszi 
munkáját és eredményesen is fog dol
gozni. A bizottság feladata az, hogy 
az ellenőrzés eddigi hiányait pótolja, 
mert nemcsak azok a bűnösök, akik 
sikkasztottak, de azok is, akik nem 
gyakoroltak kellő felügyeletet és ellen
őrzést. A városbiró nem érthet min
denhez, nem lehet könyvelő, kereske
dő, elektrotechnikai szakértő stb. egy- 
személyben. Egyetért a baloldalnak a 
munkásság fizetésére és a villanyárak 
leszállítására vonatkozó javaslatával, 
azonban szerinte ezt nem szabad el
hamarkodni és azt addig nem lehet 
keresztül vinni, amíg az üzem teher
bíró képessége nem ismeretes.

C so rb a  mérnök helyreigazítja Bar
tys azon kijelentését, hogy az üzem
bizottság nem lett szabályszerűen meg
alakítva és annak nincsenek szakértő 
tagjai.

B o ro s : Nincs értelme az egymás 
ellen intézett támadásoknak akkor, a* 
mikor a villanytelep ügyéről van szó. 
Fölöslegesen tartunk itt — úgy mond
hatjuk — beszédeket, amelyek meg
jelennek a lapokban. Kitér Pásztor 
azon megjegyzésére, hogy a villany
telepi munkások mindig csak azt vé
gezték amit fölötteseik parancsoltak, 
igy tehát azokat a felelősség nem ter
heli. Azok, akik katonák voltak jól 
tudják, hogy semilyen eszközzel sem 
kényszeríthetők olyan parancsok vég
rehajtására, amelyek a törvényekkel 
ellenkeznek. A továbbiakban szabály- 
rendelettel bizonyítja, hogy Bartys té
vedett, amikor azt állította, hogy az 
üzembizottság nem lett helyesen ősz- 
szeállitva.

Hogy történhetik? 
Weisz: A legutóbbi közgyűlésen 

már kifogásolta, hogy az üzem igaz
gatója még mindig ott van az üzem
ben. Azóta fölfüggesztették ugyan, de 
továbbra is naponként bejár, hogy

történhetik ez ? Bizalmatlan a régi 
üzembizottsággal szemben és javasol
ja uj üzembizottság megválasztását.

Kovács: Kérdést intéz a városbi- 
róhoz, hogy mennyi volt a fizetése a 
pénztárosnőnek. (700 Ke nettó — Bo- 
ros.) Csodálatos, hogy senkinek nem 
tűnt fel, hogy 700 Kc-és havi fizetés
ből valaki vagyont tud szerezni és 
nagyúri módon élni. Követeli, hogy 
azonnal tartóztassák le.

C s e rn á k : Ajánlja a revíziós bizott
ság jogász tagjául Dr Fischer kikül
dését. Kérdezi a városbirót, van-e tu
domása arról a megállapításról, hogy 
történtek szabálytalanságok akkor is, 
amikor az igazgató maga vezette a 
pénztárt.

L a ck ó : Követeli, hogy a bűnösök 
vagyonára zárlatot vezessenek be, hogy 
a hiányok részbeni kárpótlását ezen 
az utón is biztosítsák.

Antal v á ro sb iró : az egyes felszó
lalók kérdéseire és javaslataira adott 
ezután felvilágositást és biztosította a 
képviselőtestületet, valamint a város 
lakosságát, hogy a legmesszebbme- 
nőén gondoskodott a város vezetősé
ge, egyetértésben az üiembizottsággal, 
a villanytelep további zavartalan mun
kájáról, a legerélyesebb vizsgálat ke- 
resztülvezetéséről, de sajnos, a továb
biak érdekében mindenről nem nyilat- 
kozhatik, mert dobbal nem lehet ve
rebet fogni. Nem volt módja arra, 
hogy minden intézkedést, amelyet a 
város vezetősége ezzel az üggyel kap 
csolatban tett, előre bejelentse a kép
viselőtestületnek mindaddig, amig a 
vizsgálathoz szükséges teljes anyagok 
eszközök és módok biztosítva néni 
voltak, az eredmény érdekében a leg
nagyobb óvatosságra volt szükség. 
Még ma is vannak olyan részletek,

íh  tó to m ...
a  város közgyűlésén mindenki az eré
lyes in tézkedéseket sürgette. Az erély 
a  közérdekű ügyek tisztázásánál olyan 
erény, am elyet nem pótolhat a  jóh i
szem űség  vagy a  jóindulat. Városunk
nak kettősen sürgős szü kség e van a 
könyörtelenségig menő erélyre, mert 
a múlt hibáit é s  m ulasztásait jóv á 
tenni m áskép  lehetetlenség . Termé
szetesen  az energikus in tézkedés nem 
azonos az erőszakka l é s  a  terrorral. 
Nem azonos az  önkényes diktatúrá
val sem. A közügyeknek a dem okrá
cia szellem ében  való in tézése csak  
gyönge é s  alkalmatlan em bereknél j e 
lent erély telen séget, mert ma már a 
dem okrácia is rendelkezik az  önvéde
lem é s  az eredm ényes küzdés célra
vezető eszközeivel. Nem mindenki bű
nös, ak i fe le lő s , d e  feltétlenül bűnös 
az, aki a  fe le lő s s ég e t  bagatelizália, 
annak kellő  je len tőség et nem tulajdo
nit. Minden közügyekben tevékenyke
dő szem élynek tudatában kell lenni, 
hogy fe le lő s  nem csak sa já t  lelkiism e
rete szerint, hanem a hatóság i fóru
mokon kívül elsősorban  a város kö
zön sége előtt. A fe le lő s s ég  tudatának 
elő fe lté tele  az  erély esség , amely min
den m elléktekintet é s  hátsó  gondolat, 
elő legezett bizalom  fé lre /ev ésév e l f e 
lülről le fe lé  m egkívánja, m egköveteli 
é s  ha kell, kikényszeríti az Írott és  
az íratlan törvények, a polgárok ér
dekeinek m aradéktalan fisz tele fben- 
tartását. A közügyek intézői, élve a 
kezükbe adott törvényes hatalommal, 
in tézkedési joggal, teljes egészében , 
sőt néha könyörtelenül is érvényt tud
nak szerezn i azoknak a  város lakói
val szem ben  é s  ezért nyilvánvaló, 
hogy am ikor annak helye van, a vá
ros lakói is könyörtelen éréilyel kí
vánnak érvényt szerezn i a  törvényes 
előírásoknak. Ma nekem, holnap ne* 
k ed  • • • Okulár.
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amelyekről most nem nyilalkozhatik, 
ellenben a legközelebbi gyűlésen rész
letes jelentési tesz.

A csatorna
A legutóbbi képviselőtestületi ülés 

a csatorna újraépítésére vonatkozó 
határozatát az országos hivatal csak 
úgy hagyta jóvá, hogy ha a város az 
idevonatkozó összes előírásoknak és 
feltételeknek eleget tesz. Az országos 
hivatal kívánja, hogy a csatornacsö
vek vasbetonból készüljenek, a csö
vek aló 15 cm betonréteg, két oldalt 
pedig alagcsövek legyenek elhelyezve. 
Ez az újabb követelmény újabb 74.000 
Ke kiadást jelent. Ez azonban fedeze
tet nyer az országos hivatal szubven
ciójából, amely kb. 150.000 Kc-I fog 
kitenni. A baloldali pártok bizalmat
lanságot jelentettek be a csatorna 
építésével szemben és 5 percnyi szü
netet kértek a szavazás előtt. Rövid 
huza-vona utón névszerinti szavazással 
a javaslatot ellogadtók. * 12 12

A gényei szlovák iskola
A vórdki képviselőtestület régebben 

elhatározta a gényei elemi iskola fel
állításához egyszersmindenkorra tizen- 
ötezerötszáz koronával, az évi dologi 
kiadásokhoz 1000 Kc-val járul hozzá. 
Most egy újabb tanterem építése vált 
szükségessé és az illetékesek arra 
kérik a város képviselőtestületét, hogy 
újabb egyszer és mindenkori 6500 
Kc-val járuljon hozzá és az évi dologi 
kiadásokhoz való hozzájárulását 1500 
Kc-re emelje fel. Weisz indítványára 
rövid póriközi vita utón a képviselő
testület a dologi kiadósokat 1500 Kc-ra 
emelte fel azzal a feltétellel, hogy ezt 
csak abban az esetben adja meg, ha 
párhuzamos magyar osztályokat is állí
tanak fel.

Végül megszavazott a képviselőtes
tület 10.000 Ke értékű 4l/s%*os állam- 
védelmi kölcsön jegyzését. A táigy- 
sorozat többi pontjai ietórgyalásóra 
újabb gyűlést hívnak össze.

A magyar nótaszövegekre 
hirdetett zenepályázatunk

július elsejével lejárt. Az eddig be
érkezett pályaművek számával a leg
nagyobb mértékben megvagyunk elé
gedve. Nemcsak az ország legtávolabb 
részein, pl. Ruszinszkóban élő belföl
di, de külföldi szerzők is küldtek be 
pályázatokat, így több pályamunka ér
kezett Magyarországból és Franciaor
szágból. A megzenésítésre hirdetett
12 dalra összesen 31 jelige alatt 68 
zene érkezett be, amelyek az előirt 
feltételeknek megfelelnek. Ezek közül 
Gáspár: .Hervadt, sárgult falevelek.. .* 
című szövegére, amely I. dijjal volt 
kitüntetve, 14 zene érkezett be. Csizy: 
„Úgy érzem még néha . .  .* II. díjas 
szövegére 7 zenesités jött. Veres 
.Maga volt az első . . . *  III. díjas szö
vegét 6 féleképpen zenésitették meg. 
A dicsérő oklevelet nyert szövegek 
közül Dr Mihola Gyuszi: .Megszeret
tem a szivedet. .  .* cimü szövegére 6, 
Agórdy: .Ha meghalok . .  .* c. szöveg
re 5, H-né Tombor Sári: .Te tanítot
tál meg . .  .* c. szövegére 5, Pál Im
re : .Bedobtam egy piros rózsát. . . "  
c. szövegére 5, Nemrava: .Ha rózsa
fa le n n é k ...- 4, Tóth: .Beszélget a 
G a ra m ...- 4, Moys: .Azt beszélik a 
faluban. . . "  4, Csontos: .Vén aká

X omnoÍm  o  J íe u l l
Harmatos a Mező. —  Gázoljunk át ra jta !
Vesd le cipőcskédet, húzd le harisnyádat.
Csókolja a fűszál k icsi, fehér-lábadl 
Tűzd fö l szoknyácskádat 1 —  a sok színes Virág 
Hagy viduljon ra jta , —  látod milyen sóvár, 
likkad t szájja l hiv, uár a lángoló-P ipacs! ?
M ajd  ón topánykádból fejtem lába idat!
. . .  Gázoljunk át ra jta !  —  Harmatos a m ező!
Hallod, a kis Tücsök hegedül uett e lő l 
Epekedő dalát már húzza, már mondjál
—  Ölelő-karodat fon jad  a karomba !
így érdemes m enni! —  kezet-kézben fogva  ...
. . .  M egállj csa k ! —  Hagy nézek mélyen a szemedbe! 
Hagy vonom kattogó szived a szivemre . . .
Fölveszlek Ö lem be1 —  Átviszlek a Rétem  
Asszony-szépségeaet harm attól is fé ltem  1 
Nem engedem Hozzád, hogy fű-szál is érjen !
—  Szerel metes-Szentem\ —  Valóra-vált A lm o m !
Olyan szép igy é ln i! —  íg y ! —  Ily  forró-N yáron]

PÁL IMRE.

júliusban jelenik meg a szlovenszkói 
magyar irók antológiája

Több hónapi lelkes és kitartó elő
készítő munka ufón a megvalósulás 
stádiumába jutott a nyitrai .Híd“ köré 
csoportosult írógárda nagyszabású kul- 
turakciójának első etapja a .Szlo
venszkói Magyar írók Antológiája* 
első kötetének megjelenése. Az anto
lógiában vilógszemléleti különbségre 
való tekintet nélkül kapnak helyet a 
szlovenszkói magyar irók, akik írásaik 
legjavát juttatták a szerkesztőség ren
delkezésére. Közel harminc iró vonul 
fel az első kötetben, mely 224 oldal 
terjedelemben, modern nyomdatechni
kai kivitelben jelenik meg. A kisebb
ségi magyar irók eredeti alkotásain 
kívül több cseh és szlovák iró müve
inek magyar fordítását is tartalmazza 
s igy a kötet tanúbizonysága kivan 
lenni a magyar—szlovák kulturközele* 
dés nemes eszméjének is. A politikai 
táborokba forgácsolt kisebbségi ma
gyar irók tömörítése volt a .Híd* pro
gramja és ennek a programnak a 
megvalósulása bizonyítja legjobban a 
.Híd* elhivatottságát. A júliusban 
megjelenő első kötet komoly tanúbi
zonysága, hogy szükség volt a .Híd* 
megteremtésére és a szlovenszkói 
magyar irodalom reprezentánsainak a 
politika teljes kikapcsolása melletti 
együttmunkálkodósra.

A .Híd* lelkes gárdája sehonnan 
nem kért és nem várt támogatóst, de 
bízott a szlovenszkói magyar olvasó- 
közönségben. Most, amikor megterem
tette az alapját a szlovenszkói magyar 
irodalom munkásai közös platformjá
nak, e célkitűzés érdekében kívánja 
tovább építeni a szlovenszkói magyar 
irodalom nagy szintézisét. Hihetetlen 
nehézségekkel kellett megküzdenie 
ennek az altruista vállalkozásnak, amíg 
eljutott odáig, hogy a magasztos ter
vet megvalósítsa. Az ezernyi akadá
lyon azonban győzedelmeskedett és 
ma mór ontja magából a szedőgép a 
szlovenszkói magyar irodalmárok vá
logatott Írásainak ólomba öntött so
rait. Eseménye lesz a szlovenszkói

magyar irodalmi életnek az Antológia 
testes kötete, melyet negyedévenkint 
lóg követni a sorozat további három 
kötete. A négy kötet összesen kilenc* 
száz oldalnyi komoly irodalmat jelent. 
A Szlovenszkói Magyar írók Antoló
giája megérdemli az itteni olvasókö
zönség támogatását, mert magyar szív
vel és lelkesedéssel készülő irodalmi 
értékű terméket jelent.

Az antológiasorozat száz koronás 
áron rendelhető meg a szerkesztő
ségben (Nyílra, Methód-tér 3.), köte- 
tenkint is előjegyezhető. A .Híd* an
tológiasorozatát Dallos István és Már- 
tonvölgyi László szerkesztik.

— Könyvtórszünet. A városi ma
gyar közkönyvtár évi rendes nyári szü
netét julius 15*én kezdi meg, amely 
augusztus hó végéig tart. Felhívjuk a 
könyvtár tagjainak figyelmét, hogy a 
kölcsönvett könyveket legkésőbb ju
lius hó 15-ig okvetlenül szolgáltassák 
vissza, ezáltal is elősegítvén a szünet 
alatti rendezési munkálatokat. A könyv
tár vezetősége felkéri mindazokat, 
akiknek birtokába olyan magyarnyelvű 
könyvek vannak, amelyekre nekik szük
ségük mór nincs, hogy azokat aján
dékképpen bocsássák a könyvtár ren
delkezésére, ez által is elősegítvén a 
könyvtár állományának szaporodását 
és az általános műveltség nagyobb 
mértékű terjesztését. Ajándék-könyve
ket a nyári szünetben a hivatalos órák 
alatt, kedden, szerdán, csütörtökön és 
pénteken d. e. 10—12 között átvesz a 
könyvtár helyiségében, Városháza II. 
emelet.

— Á rverés előtt eladta a lefog
lalt gabonát. Hogyunga József niólasi 
gazdálkodónál az adóvégrehajtó le
foglalt 25 métermózsa búzát és a ga
bonamagtárt le is pecsételte. Hagyun- 
ga azonban kereskedni akart a gabo
nájával s felbontotta a magtár tetejét, 
úgy hordta ki a gabonát, amit el is 
adott az árverés előtt. Sikkasztás cí
mén vonták felelősségre és a komá
romi törvényszék 10 napi fogházra 
Ítélte el.
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A szlovenszkói magyar kultúra ve- meri flörtön  László a Garamvölgy 
lésében  uj kalász sarjad : M á r t o n  talajából nőit ki. tilső verseskötete  
László. É s hogy ez a kalász nem biztató, amelyből gondolatok és  ér
üres, annak mi kettősen örülhetünk, zések  áramlanak felénk.

„Kinyitom lelkem ezer kapuját.
melynek mélyén vágy és  szeretett van felhalm ozva."

Márton László típusa a szlovenszkói gozni szeretne az ősök földjén, a - 
uj magyar generációnak, amely dől- melynek minden dolgozójával rokon.

Tavasz. Sürgés-forgás, a föld
Gyomrát ezer éve túrják,
izzadt, fáradt, kérges kezek,
Apáim, szomorú apáim  . . .  " (Dolgozni szeretnék I)

A tétlenségre kárhoztatott dolgozni akarják. Az elk esered és  gyakran tető- 
akarók rapszódiája csendül ki a s o - fokra  hág, am ikor a környező világ 
rokból, akik vágyódva az alkotás cinizmusával találkozik, ökölbe szo- 
sz ép ség e  után egy uj, em beribb, meg- rulnak kezei, azonban a hit és  ember- 
értőbb világ eljövését kívánják és  szeretet varázserejére megtorpannak

„És ölelni nyitnak ki a
Verni akaró öklök! (Nem kívánok m á s t ! . . .)

A verselés technikája még hiányos, 
de a költői lendület bizonyára idővel 
megtalálja a kellő formát, amely 
azonban nem lehet rim keresés, mert 
ma a háborgó délek robusztus ereje  
csak  a gondolatok é s  nem a vers

sorok ritmikájában élheti ki magát. 
Márton László m egtette az első  ne
héz lépést, kisérjük öt utján oly sz e 
retettel, mint amilyen határtalanul 
nyilvánítja azt verseiben  minden em 
bertársával szem ben. (s. c.)

— Áthelyezések. Mint értesülünk 
proíesor Maryáneket Hustopecbe, prof. 
Chadimt Hodoninbe és prot. Kaisert 
Oloniouba helyezte ót a telettes ha
tósága. — Ing. Kralt a kerületi hiva
tal mérnöki ügyosztályának referensét 
a senicei járás műszaki ügyosztályá
nak vezetőjévé nevezték ki.

Halálos angyalcsinálás. Ba
racska községben igen gyanús körül
mények között meghalt Bagócsi La- 
josné az elmúlt héten. A hatóság el
rendelte a holttest felboncolósát. Az 
orvosok' megállapították, hogy az asz- 
szony tiltott műtétnek az áldozata. Az 
angyalcsinólókat keresik. — Az elmúlt 
hét folyamán gyanús körülmények kö
zött hirtelen elhunyt Kratyina Lajosné. 
A hatóság elrendelte a holttest fel
boncolósót és a boncolás megállapí
totta, hogy a halál erőszakos beavat
kozásból származó abortus következ
ménye volt. A vizsgálat tovább folyik.

— Légvédelm i riadó. Az elsöti- 
tési gyakorlat utón pénteken d. u. fél 7 
órakor megrendezték az első légvé
delmi riadót, amelyről kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy nem si
került. A lakosság megfelelő előké
szítés és tájékoztatás nélkül tehetet
lenül viselkedett a váratlanul jött riadó
val szemben. Jóformán senki sem tudta 
mirevélni a harangkongatást, gyári du
dálást és a vasúti mozdonyok fütyü
lését. Mondhatnánk többen tartózkod
tak az uccákon, mint egyébkor és 
csak a hatósági közegek erélyes fel
lépésére vonultak a kapuk aló az em
berek. Mindenesetre el kell ismernünk 
azt, hogy a hivatalos szervek, első
sorban a rendőrség derekas munkát 
végzett, rövid félóra alatt megtisztította 
a város uccóit a járókelőktől, de a 
riadó végén vizet lehetett facsarni a 
ruháikból. Minderre nem kerül a sor 
akkor, ha a közönség tájékoztatásáról 
és előkészítéséről nagyobb gondosko
dás történik. Szeretjük a gyors mun
kát, de nem az elhamarkodottat. Már 
pedig ez az volt. Addig, amig megfe
lelő erős, átható hangú jelzőkészülék 
nem áll rendelkezésre és a lakosság 
nincs előkészítve, nincs sok értelme 
az ilyen gyakorlatok rendezésére.

Rendezte-e már

előfizetését?

— Az RTJ jubileum a. A levicei 
Munkás Testedző Egyesület vasárnap 
ünnepelte 5 éves fennállását. Ezen 
alkalomból a Kohóry-uccai otthonában
d. e. 9 órakor körzeti konferenciát 
tartott, amelyen megjelent j. Beck, I. 
Schulcz és M. Kormán képviselők, 
37 község képviseletében 71 delegá
tus és számos vendég. Kormán kép
viselő nagyon érdekes és értékes be
számolót tartott a jelenlegi polittkai 
helyzetről, mig Schulcz képviselő a 
kisebbségi magyarság helyzetét ismer
tette. A konferencia határozati javas
latot fogadott el, amely a munkásság, 
kisiparosok és kiskereskedők idősze
rű követeléseire vonatkozik. Délután 
a Lövöldében ünnepélyes keretek kö
zött a hivatalos városi és katonai ha
tóságok, valamint a város egyéb szer
vezeteinek jelenlétében avatták fel az 
RTJ zászlóját. Útónná tornász-számok 
következtek, amelyekben különösen a 
komáromiak tűntek ki. Sajnálattal em
lítjük meg és állapítjuk meg azt a 
körülményt, hogy ezen sport-rendezé
sen a lévai sportegyesületek a meg
hívás dacára, szinte tüntetőleg nem 
képviseltették magukat.

— Asszonyháboru a Dobó uc- 
cában. Az elmúlt hét folyamán kisebb 
harci riadóra lettek figyelmesek a 
Dobó ucca lakói. Három bátor amazon 
mérte Össze előbb nyelvét, majd ké
sőbb ökleit és hajtépő tudományát. A 
női szépség kérdése körül kifejlődött 
háborúságnak egy könnyebb sebesültje 
akadt, aki csak a féltéglós argumen
tumok súlya alatt nyugodott bele a 
változtathatatlan valóságba.

— Legyen világosság. Az utóbbi 
időben a villanytelep csak a késő 
órákban, 9 óra tájban gyújtja meg az 
uccai lámpákat. Bár telihold van, de 
a lévai uccákat az sem világítja meg 
kellőképpen és az emberek a sötét 
uccákon kénytelenek botorkálni. Azo
kat a százezreket, amit eddig a vil
lanytelepen elsikkasztottak, igen nehéz 
lesz ilyen úton behozni.

— Autóakadályverseny. A Ősi. 
Autóklub lévai fiókja f. hó 6-án d. u. 
az LTE pályán akadályversenyt rende
zett. Minthogy a versenyre lapunk 
szerkesztőségé* * nem hívták meg, sem 
az eredményekről nem értesítettek, 
így arról részleteket nem közölhetünk.

V ik i  \  c 7 n h f l  mellékhelyiségekkel, kerttel kedvező feltételek 
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Családi ház a VII. uccában o l c s ó n  eladó.

— Befulladt a G aram ba. Pálinkás 
János 50 év körüli nagykálnai lakos,
10—12 évvel ezelőtt tért vissza Ame
rikából, julius 1-én délután 5 óra táj
ban a nagykálnai malomnál a Garamba 
fulladt. Pálinkás teljesen egyedül, mint 
agglegény, meglehetős jó módban élt. 
Gyakran mulatott. E hó 1-én is Lévá
ról érkezett haza boros állapotban és 
a cséplőgépe mellett dolgozó gépész 
legényt akarta megközelíteni, aki a 
Garamba fürdőit. Pálinkás cipőjét le
vetette és a meglehetősen csekély 
vízben a gépész felé közeledett, ami
kor megcsúszott és a víz a malom 
kerekek alá sodorta. Többet nem lát
ták a vízből felbukkanni. A holttest ke
resése a Garammentén megindult.

X Csoda-asztal és varázs-kosár
Kohn és Kovács cég ez évi nyári vá
sárának a szenzációja. A „csoda
asztalon" szebbnél-szebb szövetek és 
selymek találhatók mesés olcsó ára
kon, a „varázs“-kosár pedig Ke 3*—, 
Ke 6*— és Ke 9*— árakon elővará
zsolja a legdrágább selyemárukat is. 
Jöjjön tehát az olcsóság birodalmába!!

— Pilóták jelentkezzenek. A nem
zetvédelmi minisztérium az 1907 évi 
és ennél fiatalabb születésű aktív re
pülőket önkéntes további szolgálóként 
vesz fel, amennyiben ezek megfelel
nek a szolgálat feltételeinek. A kér
vényt az illetékes repülőezrednél kell 
beadni és csatolandó: katonakönyv, 
erkölcsi bizonyítvány, katonaorvosi bi
zonyítvány és a községi elöljáróság 
általi nyilatkozat. Részletes informá
ciók az ezrednél szerezhetők be.

(Bkdt.)

<—) A MOZGÁSSZABADSÁ
GOT semmiben sem gátló „spe
ciális" fűző a jól öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlegességek m ér
ték után Kohn és 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.

______ L é v a  v á r o s . ______
6440/1936. szám.

Hirdetmény.
Értesítem a nb. közönséget, hogy a 

városi m é r n ö k i  ügyosztály nagy 
elfoglaltsága és külső munkálatai foly
tán k i z á r ó l a g

kedd és  csütörtök d. e. 1 0 - 1
óra között fogad feleket. Ezen idő
pontokon kívül semmiféle ügyben sem 
állhat a felek rendelkezésére és ezért 
ne is fáradjanak fel a nevezeti hiva
talba. Az építkezők pedig figyelmez
tetnek arra, hogy az építészeti bi
zottság állag minden második hét 
csütörtök délután száll ki az épít
kezésekhez és kérvényeiket e szerint 
nyújtsák be kellő időben.

Léva, 1936 julius 3.
ANTAL s. k.

városbiró.

i M i i i t i i i i i i i i i ' i i i i i i i i i M t i i i i i i i i i i i i i i n i i i i ü í X

T eniszversen y
Előző számunkban jeleztük, hogy a 

Révay-serlegért megkezdődlek a mér
kőzések, amelyek közül az LSE Ipoly
ság eredményeit közöllük.

Az LSE—LTE teniszmérkőzés rész
letes eredményei a következők: 

Férfi egyes : Dr Czinte—Fégl 6:3, 
6:0. Blaskovic—Dr Balog 6:1,3:6, 6:1. 
Nyáry— Dr Weisz 6 :1 , 6:1. Palkovics 
—Sfeiner 6 :3 , 6 :1 .

Női egyes: Szilassy—Bruskova 6:1, 
6:2, Schwarzer—Maloyerné 9:7, 6:4.

Férfi páros: Dr Czinte, Blaskovic 
—Schwilzer, Fégl 6: 2 ,  6 :4 . Nyári, 
Márkus—Dr Balog, Trébitsch 6:1, 5:7, 
5 :7 .

Vegyes páros: Dr Czinte, Szilassy 
—Schwitzer, Blumenfeldné 6 :0 , 6:1.  
Blaskovic, Schwarzer—Fégl, Bruskova 
6 :3 , 6 :3 .
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