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netel az áramszolgáltatás és sohasem 
tudjuk mikor kapunk újból áramot. 
Ezalatt természetesen a munkások és 
a munka áll, mert várjuk, mikor ka
punk újra áramot. Az áram változó 
erőssége nagymértékben befolyásolja 
nálam a munkateljesítményt, mert a

Általános vélemények
Az iparosok és kereskedők nagy 

igazságtalanságnak tartják, hogy az 
utcai világítás költségének nagy ré
szét, mint a legtöbb áramot fogyasz
tókkal, — velük fizettetik meg. Külö
nösen a kisiparosokkal, mert a leg
szegényebb kisiparos is aránylag sok
kal több áramot fogyaszt, mint a leg
gazdagabb magánzó, mert rendszerint 
sötét munkahelyeken dolgozik reggel
től késő estig, gépeket, dinamókat 
használ, amelyekre alig van ipari áram. 
Ezzel szemben a polgári lakosság 
többi része vajmi keveset fogyaszt, 
mert estélyét a kávéházban tölti, nin
csenek villanyfogyasztó gépei és tu
lajdonképen a villanylelep által ingyen 
adott utcai világítást a dolgozó rété* 
ci k. főként a kisiparosok fizetik meg. 
Ebben az irányban is kell valamit 
tenni, mert a mai állapot enyhén ki-

motor által hajtott gépek nem kapják 
meg a szükséges fordulatszámot. De 
az állandó megterheléssel dolgozó 
gépeket hajtó motor is okvetlenül rom
lik, ha kisebb erőt kap a vezetékről, 
mint amilyen szükséges a normális 
üzemben tartásához.

fejezve, nélkülöz minden méltányos
ságot.

Kisebb üzemek hiába kérnek ipari 
áramot, a válasz mindig elutasító. En
nek a szükkeblüségnek csakis a vá
ros látja a kárát, mert mindenki csak 
a legszükségesebb mennyiséget fo
gyasztja. Senki se vásárol uj főző, 
mosó és vasalógépeket, sőt még a 
régieket is inkább leállítja. A hozzá
értők előtt nem lehet vitás, hogy mi
nél olcsóbb lesz az áram, annál na
gyobb lesz a fogyasztás és egy olcsó 
tarifarendszer bevezetése a városnak 
nagyobb jövedelmet biztosítana, mint 
az eddigi. A most fel nem használt 
árammennyiséget a villanytelep mara
déktalanul értékesíteni tudná és ezzel 
saját haszna mellett rajtunk is segítene.

A további hozzászólásokat legköze
lebbi számunkban közöljük.

Az a nagyfokú és jogos elégedet
lenség, amely a lévai villanyszolgál
tatás fogyatékosságának és drágasá
gának következménye egyre hango
sabban nyilvánul meg. A fogyasztók 
panaszainak felsorakoztatásával lapunk 
a nagytontosságu közügynek szolgá
latába állott. Napról-napra érkeznek 
hozzánk az újabb panaszok, érdeklő
dések és szimpátia nyilatkozatok. La
punk objektivitásából egyenesen kö
vetkezik, hogy a fogyasztók kívánsá
gainak nyilvánosságra hozása mellett 
helyt adunk az illetékes tényezők el
lenvetéseinek is. Lapunk mai számá
ban a fogyasztókkal folytatott interjú
kat közöljük.

'léiMGé?

Első utunk a városi vigadó bérlő
jéhez, mint a legnagyobb lévai fo
gyasztóhoz vezet, aki örömmel veszi 
tudomásul, hogy megkezdődött az ed
digi tarthatatlan állapot likvidálása, a 
Lévai Újság árleszéllitási akciója. Kér- 
déseinkie Denk János a következő* 
kép válaszolt: havonta több mint 5000, 
azaz évente mintegy 60.000 Ke össze
get fizetek a városi villanytelepnek a 
fogyasztott áramért. Dacára annak, 
hogy a városnak legnagyobb fogyasz
tója vagyok, egyenlő elbírálás alá 
vesznek a legkisebb fogyasztóval, aki 
pl. havonta legfeljebb 5—10 Kc-t fize t.

A mozigépet üzembe tartó motoron 
kívül nincs ipari áram, — mint Szlo- 
venszkó többi városaiban —, pedig 
feltétlen ipari áramot kell kapni a 
ventillátorokra, vízszivattyúkra, por
szívó gépekre és egészem speciális 
árengedményt a fényreklámokra.

Az ipari áram bevezetése a város 
szempontjából semmiféle károsodás
sal, vagy bevétel csökkenéssel nem 
járna, mert az olcsóbb áram mellett 
többet fogyasztanék, ami azonban a 
mostani horribilis árak mellett lehe
tetlen. A jövőben sürgős szükségem 
lenne vasaló- és mosógépekre, hütő 
szekrényre, villanyfütésre, illetve vil
lany takaréktüzhelyre, de ezek az in* 
vesticiók csakis olcsó ipari háztartási 
áram mellett lehetségesek.

Nagy károkat okoz az áram erős
ségének rendszertelen váltakozása, 
különösen a mozinál, mert a hangnak 
nincs megfelelő erőssége és igen 
gyakran égnek ki a körték.

A többi szlovenszkói városokban 
pl. B. Bányán nemcsak hogy kedvez
ményes ipari áramot szolgáltatnak, de 
külön kedvezményes tarifa van az é j
jeli világításra is este 10 óra után és 
a fényreklámokra minimális áramdij.

A teendőket a következőkben le
hetne összefoglalni: árleszállítás, az 
ipari áram bevezetése az egész vo
nalon, kedvezményes tarifa, fényrek
lámok és kivilágítások részére, vala
mint azon elv bevezetése, hogy ki

minél többet fogyaszt, aránylag annál 
olcsóbban kapjon áramot.

'D *  <§ « l o  J w i m ,  » *

örömmel üdvözlöm a Lévai Újság ár- 
leszállitási akcióját, mert a mai vil
lanyárakat és általában a tarifák be
osztását indokolatlanul magasnak tar
tom.

Én, mint orvos főként azt kifogá
solom , hogy az orvosi műszerek fer
tőtlenítésére szolgáló sterilizátorok és 
kvarclámpák részére nincsen kedvez
ményes díjszabás. Az áram dacára 
annak, hogy igen drága, nem elég 
erős, ami a kvarclámpákkal való ke
zelésnél érezhető a legjobban. A gyön
ge áram niellett sokkal hosszabb ke
zelésre van szükség, mintha az áram 
kellő intenzivitással bírna.

Az áram erőssége nem egyenlő, a 
vezetékbe, hol nagyobb, hol kisebb 
feszültségű áram kerül, nem győzzük 
a világítótestek utánpótlását. A vil
lanykörtéket sajnos nem lehet a fák
ról szedni, hanem drága pénzért kell 
őket megvásárolni s ez a felesleges, 
haszontalan kiadás nagy megterhelést 
jelent a mai nehéz viszonyok mellett.

Az orvos, aki közérdekű tevékeny
séget végez, jogosan tarthat igényt 
arra, hogy a kezeléshez szükséges 
gépek áramtarifája kedvezőbb legyen, 
mint a világításé, mert annak fogyasz
tása tetszés szerint szabályozható.

Feltétlenül bízom benne, hogy a vá
ros megértő vezetősége be fogja látni 
a kívánságok jogosságát és érintke
zésbe lép a Stredoval az árleszállítás 
érdekében.

JaeUiM  Káholy
A naponta ismétlődő villanymizériák 

és az indokolatlanul drága villanyáram 
miatt a kisiparosság a végsőkig el 
van keseredve. A panaszokat nem 
hallja meg senki és a bajok orvoslása 
egyre késik. A legfőbb ideje már, hogy 
valaki kezébe vegye ennek az ügynek 
a rendezéséi.

A napokban is előfordult, hogy több 
vidéki hölgy, aki a vonathoz akart még 
kiérni, lekéste az összeköttetést, mert 
délelőtt ondolálás közben megszűnt 
az áramszolgáltatás és vendégeim, 
nedves fejjel, hosszabb ideig voltak 
kénytelenek várakozni, amig áram lesz. 
Közben természetesen iekésték a vo
natot és ezért engem okoltak, illetve 
a gépeket.

Suttá Hiita:
Itt volna az ideje, hogy valami tör

ténjék a villany szabályozása körül, 
mert már tarthatatlan állapot, hogy a 
tulmagas árak mellett folytonos zava
rok uralkodnak az áramszolgáltatás 
terén, ami az ipari üzemeket a magas 
órabérek fizetése mellett, meglehető
sen megterheli. Sokszor órákig szü

Fehér Arlhur
Február hó 2-án, szombaton este 

fél 9 órai kezdettel tartja Fehér Arthur 
a „Makabi" Stefanikova-uccai ottho
nában szavaló estjét.

E kiváló színművész előadásának 
az a körülmény kölcsönöz ezúttal na
gyobb jelentőséget, hogy jelenleg ün
nepli művészpályájának negyedszáza-

£ é o a i~  fa to tu ty *
Az „Egydolláros m enyasszony- 

operettbem utató. Szombaton este 
zsúfolásig megtelt ház előtt volt a be
mutatója Kersék János egyik hátra
hagyott legszebb színpadi müvének, 
az „Egydolláros menyasszonyának. 
A darab cselekménye elejétől végéig 
érdekes, lebilincselő. A hangulatos 
operett zenéjét Adorján Hugó dr, Ker
sék János dr és Barta Mór szerezték. 
A kitűnő librettóhoz méltóan simul 
hozzá zenéje, amelyben a szerzők tu
dásuk javát csillogtatják meg. A sze
replők tőlük telhetőén iparkodtak sze
repüket tökéletesen betölteni és a 
darab meséjét a valóságnak megfele 
lően kidomborítani. Külön ki kell 
emelnünk a görlöket, akiket Witten* 
berg Józsefné tanított be. Egészben 
véve mindannyian műkedvelőktől vár- 
I aló tökéleteset produkáltak. A darab 
librettója, zenéje, szereplői a legna- 
( yobb elismerést érdemelnek, sajnos 
lem mondhatjuk ezt a rendezésről, a 

zenekarról. Az öt és fél órás előadás 
teljesen kimerítette a közönséget. Nem 
tudjuk megérteni, hogy a három órás 
darabot miért kell a végtelenségig 
huzni és a közönséget agyonfárasztani, 
az élvezetes, fordulatos darabot unal
massá, fárasztóvá tenni. A zenekaron 
nagyon is látszott a próbák hiánya és 
Barta minden igyekezete mellett na
gyon sok disszonáns hang rontotta a 
darab egyébként kellemes, fülbemászó 
zenéjét.

előadó estje
dós évfordulóját. Ez alkalomból mi is 
szívből üdvözöljük Fehér Arthur! és 
reméljük, hogy jubileumi művészestjét, 
— amely iránt már is élénk érdeklő
dés nyilvánul meg, — a megérdemelt 
siker fogja koronázni.

Jegyek elővételben Schulz Ignác 
és Fia cégnél.

M & tik mü*o\a:
ORIENT (Stránszky): Ma, január 

30-án Oerhart Hauptmann mestermü: 
HANNELE MENNYBEMENETELE. 
Február 1-én, pénteken este egy elő
adás, 2-án szombaton 3 előadásban, 
vasárnap 2 előadásban „BECSI BÁL- 
(Maskarádé). Ez a film, mint ismere
tes, a velencei nemzetközi filmverse
nyen döntő győzelmet aratott. A fil
met Willy Forst rendezte; főszerep
lője Paula Wessely, a kiváló Rein* 
harth-szinésznő, aki ebben a darabban 
lépett először filmfelvevő gép elé, 
ahol éppen oly sikerrel állotta meg a 
helyét, mint a színpadon. A békebeli 
Bées álarcosbálján zajlik le az érde
kes történet, egy akt festmény és egy 
muf körül. — Előkészületbe). Gaál 
Franci ragyogó operettje: „PARDON, 
TÉVEDTEM."

* *
APOLLÓ (Derik): Holnap, csütör

tökön, pénteken és vasárnap Jonny 
Jugó, az ismert és közkedvelt ff lm- 
színésznő legújabb hangosfilm ope
rettje „EGYSZER MINDENKIHEZ EL 
JÖN A SZERELEM.- Személyek: Hans 
Ruhmann, R. A. Roberts, M. Zieglerova. 
Gyönyörű kiállítású, finom humorú 
és diszkrét pikantériáju filmoperelt 
kellemes szórakozást nyújt. Vasárnap 
délután népelőadásban a chicagói ti
tokzatos éj izgalmas drámája az „AL
VILÁG- . Febr. 5„ 6. kedden, szerdán 
kellemes meglepetésü műsorváltozás.



Lévai Újság

A f i o l á n  Óh  t ó t o m .  . .

a Levői Újság egyre sz éleseb b  réte
gek bizalmát szerzi meg. Ez méltó 
elism erése annak az objektivitásnak, 
amellyel a gazdaság i problém ákat az 
olvasóközönséggel ismerteti és  a kul- 
túr életet kritizálja. Megszűnt a bi
zalmatlanság. amely minden kezdő  
lapnak osztályrésze, különösen Léván, 
ahol a minket m egelőző lapalapitások  
oly gyorsan befe jezték  pályafutásukat. 
Akik ismerik a kisvárosi élet alaku
lásait, az em berek érzékenységét, 
könnyen elképzelhetik, milyen nehéz  
szerepe van az objektív kritikusnak, 
ha nem akarja kitenni magát annak, 
hogy szem ély esked éssel vádolják. A 
Lévai Újság megtalálta az utat az 
em berek szivéhez és  eszéhez  egya
ránt és  nem árasztjuk az öndicséret 
bűzét akkor, amidőn azt állítjuk, hogy 
lapunk 1009/,y-ban teljesiti azt, amit 
indulásakor Ígért. A szlovenszkói vi
déki sajtó  hétrol-hétre több cikkünket 
veszi át, majdnem szósz  érint és  ez 
a leg jobb bizonyítéka annak, hogy 
cikkeink igényt tartanak a közérdek
lődésre. Az eddigi kritikák csak  
azt k ifogásolják , hogy kevés benne 
a közvetlenül lévai hir és  nincs benne 
semmi „pletyka". Megnyugtatjuk ol
vasóinkat, a jövőben nagyobb terje
delm et áldozunk a helyi vonatkozá
soknak, de ennek dacára fogadjuk, 
hogy ez nem jelenti sohasem  a 
„pletykák" favorizálását. Lapunk tel
jesíteni igyekszik minden lehető ren
d elkezésére álló eszközzel vállalt hi
vatását és  most már csak  az olvasó- 
közönségen múlik, hogy támogasson  
minket, teljesítse kötelességét a L é
vai Ú jsággal szemben.

Okulár.

f IÁ FÁI) SZÉK ÖSSZEÉRÜNK...
Ha egyszer összeérünk,
Lehull szép  büszkeségünk
S  ujult örömök láttán
Támad egy szebb szivárvány. . .

Ha egyszer összeérünk, 
Táncolni kezd  a vérünk;
Vágyak szent fénye éled,
Sugár leszek tev é led . . .
5  ragyogunk mindig szebben, 
Bíboros szürkületben,
Egymás fényében szállva:
Két szentjános bo g á rk a ...

Csontos Vilmos

A járási Magyar Közművelődési 
Bizottság  népszerű tudományos elő
adássorozatának második ciklusát f. hó 
23-án nyitotta meg. Ez alkalommal 
Sass János olvasta fel stílusosan, tar- 
hilm,i-.M, de röviden összeállított ér- 
tekezését Oyóni Géza költészetéről. 
Az előadó Gyónt Géza tragédiáját 
mutat!,, be, amelyben a magyar köl
tik szomorú sorsa tükröződik vissza. 
Kár, hogy az cl adó túl rövidre fogta 
mondanivalóját és kissé elsietve ol
vasta tel az egyébként értékes tanul
mányát. Dr. Strasser Elemér a ná
la megszokott közvetlenséggel szabad 
el 'adásban, tapasztalatokra támasz
kodó s példákkal illusztrált útmutatást 
nyújtott a hallgatóságnak arra, hogy 
miképpen kell az utazásokat egyrészt 
élvezetessé tenni, másrészt úgy ki
használni, hogy magát az életet lás
suk utazásaink alatt. Az ember nem 
az elzárkozottságban, a múzeumokban, 
az épületek megcsodálásában és meg- 
bámulásában, de az emberekkel való 
közvetlen érintkezésben szerzi meg a 
mai élethez okvetlenül szükséges és 
nélkülözhetetlen tapasztalatokat.

Mi lesz
a lévai strandfürdővel?

Miért fontos a strand?
Az ujidöket semmi sem jellemzi 

jobban, mint a strandok rohamos fej
lődése. Tévednek azok, akik azt hi
szik, hogy az életnek ez az uj meg
nyilvánulási, érvényesülési területe az
u. n. erkölcstelenség szülötte és se
gítője. A strand nem tesz senkit sem 
erkölcsösebbé, vagy erkölcstelenebbé, 
de mindenesetre elősegíti a szebb, 
egészségesebb emberek generációjá
nak kifejlődését. A fehérség nem erény 
többé és épen ellenkezőleg, minél 
barnábbra, feketébbre sült valaki, an
nál szimpatikusabb — mindnyájunk 
szemében: egészséges ember!

Ahol nincs strand, onnan elmene
külnek az emberek idegenben, másutt 
töltik nyári idejüket és természetesen 
a pénzüket. Hogy ez gazdasági szem
pontból is nagy kárt jelent, arról nem 
kell külön beszélni. Léva egy nyári 
vasárnap a Szaharához, hasonlít, de a 
környékbeli strandokon, akár mennyire 
is primitívek azok, hemzseg az élet.

A szülők nem szívesen engedik gyer
mekeiket sem az uszodába, ahol a viz 
aránylag mély 4—8 éves gyermekek 
részére, sem a Perecbe, amely még 
mélyebb és az a hir van róla elter
jedve, hogy hódpatkányok támadják 
meg a fürdözöket.

Az uszodát nem lehet 
áta lakítan i!

Azt nem fogja talán senki sem vi
tatni, hogy a fizetőképes közönség 
szempontjából a percei fürdőzés nem 
megoldás, legfeljebb kényszer a jobb 
hiányában. Az ember ebből arra kö
vetkeztet, hogy talán a lévai sok év
tizedes uszodát kellene átalakítani, 
nagyobbitani. Nagy tévedés, nagy hiba, 
mondhatjuk vétkes dolog volna ez.

Az uszodához nem szabad hozzá
nyúlni, az uszodába nem szabad je 
lentősebb pénzösszeget invesztálni. Az 
uszoda maradjon úgy, ahogy van, leg
feljebb a szükséges, halaszthatatlan 
javításokat kell rajta elvégezni, de 
nem többet. Majd mindjárt megtudjuk, 
hogy miért.

A lévai uszodát nem lehet lénye
gesebb területtel gyarapítani. Az a 
néhány négyszögöl, amelyet az LTE

pályából hozzá lehetne csatolni, mit 
sem változtatna a lényegen: nem volna 
szabad térség közepén, nem volna 
akkor sem mozgási lehetőség. Egy 
deszkákkal körülkerített, betonirozott 
kalitka maradna továbbra is, árnyékos 
pihenőhelyek, kényelmes homokstrand, 
levegő nélkül, szóval az, ami máma: 
heringes hordó.

Mit kell csin áln i!
A válasz igen egyszerű és nem is 

lehet más: s z a b a d  s t r a n d o t .
Strandot a szabadban, gyermekházén- 
nal, homokfürdővel, játszótérrel, füves 
szabad fekvőhelyekkel, szóval valami 
olyasmit, amit Európában strandnak 
neveznek. Erre mindenki bólogat és 
helyesel — már legalább azok, akik 
nyáron fürödni szoktak, de . .  . Igen 
ez a de, kedves szerkesztő ur: de hol 
és hogyan ?

A kérdésre a válasz igen egyszerű: 
Léván, közel a város közepéhez és 
hogyan, természetesen gyorsan és ol
csón! Mindez nem riporteri fantázia, ha
nem megvalósítható elgondolás, élet
revaló ötlet és ami még hihetetlenebb, 
olcsón kivihető!

Hol é s  hogyan?
Abban mindnyájan megegyezünk, 

hogy kell, sőt sürgősen kell, nélkü
lözhetetlenül kell, tehát beszéljünk ar
ról, hogy hol volna a lévai paradi
csom és hogyan lehet azt a mai sem
miből elővarázsolni. Akármilyen hihe
tetlenül is hangzik, a Lévai Újságnak 
meg vannak, készen kidolgozva ren
delkezésre állanak a tervek. Nincsen 
bennük semmi ördöngösség, semmi 
komplikáció. Ha a város és a járás 
nem fognak az ügyből bürokráciát csi
nálni, mint ahogy reméljük is, akkor 
a lévaiak ezidén már a lévai strando
kon süttetik csokoládé barnára a bő
rüket és minden esetre olcsóbban, 
mint bárhol másutt. Mindenütt jó, de 
a legjobb otthon.

A részletes terveket, vázrajzokat, 
költségvetést, szóval mindent, ami a 
megvalósuláshoz szükséges lapunk 
legközelebbi számában részletesen kö
zöljük, sőt ami több, eláruljuk azt is, 
honnan lehet a szükséges pénzt — 
nem kell hozzá sok — könnyen elő
teremteni. —r—r—r

L átogatás
a csehszlovák követségen.

Már az utazás során, amikor arról 
volt szó, hogy utunk végcélja London, 
többen figyelmeztettek arra, hogy Bri
tannia területére nagyon nehezen en
gednek be középeurópai állampolgá
rokat. Ennek oka a marseille-i esemé
nyekben keresendő, mert Anglia min
den lehetőt elkövet, hogy a gyanús 
idegenek területére ne lépjenek és 
hogy mindenki gyanús, aki él és An
gliába utazik, nem igen válogatnak, a 
középeurópai államok útleveleivel uta
zó egyéneket egész egyszerűen nem 
engedik be.

Természetesen ebbe nem lehet oly 
könnyen belenyugodni, mert ha az em
ber Párisban van és nem nézi meg 
egyúttal Londont is, éppen olyan el

bírálás alá esik, mintha valaki Rómá
ban jár és nem látja a pápát.

Minthogy a londoni látogatást nem 
akartuk elszalasztani, sem elhalasz
tani, a csehszlovák követségtől kér
tem felvilágosítást arra vonatkozólag, 
hogy miképpen lehetne mégis a tila
lom dacára a beutazási engedélyt 
megszerezni. A követségen Dr Bed- 
rich Morávek követségi attasé, Osusky 
meghatalmazott miniszter titkára foga
dott. Kellemes meglepetés volt szá
munkra, hogy Dr Morávek magas ál
lása és fontos funkciója mellett fiatal 
ember. Rövid beszélgetés után meg
állapítottuk, hogy szemeszter társak 
voltunk a prágai egyetemen, együtt 
hallgattuk az előadásokat. Dr Morá
vek azt tanácsolta, hogy írassak lon
doni barátomnál egy meghívó levelet

és ennek felmutatása mellett az angol 
hatóságok aligha fognak akadályokat 
gördíteni a tervbevett látogatás elé. 
Tanácsát megfogadtam és sikerült is 
Angliában a levél felmutatása után 
Londonba jutnom.

M agyarok Párisban.
A magyarországi gazdasági helyzet 

sok munkanélkülit kényszeritett kiván
dorlásra és ezek legnagyobb része 
Franciaországban, főként Párisban te
lepedett le. A Renault-gyárban külön 
csoportokban dolgoznak a magyar 
munkások, az állandóan Párisban élő 
magyarok számát 80.000-re becsülik. 
Párisban három magyar újság jelenik 
meg. A párisi magyar-figyelő, A pá
risi futár és A párisi magyar újság.

Éppen párisi tartózkodásunk idején 
nyílott meg a magyar filmszínház, 
„Hypolith a lakáj" cimü filmmel. Ter
mészetesen az ipar és a kereskede
lem keretei között is sok magyar ta
lált elhelyezést, van magyar könyv- 
kereskedő, ékszerész, vendéglős, sza
bó, hentes, cukrászda, fényképész, 
gyógyszerész stb. Ezen kívül egy cso
mó orvos, ügyvéd és egyébb szabad
pályán működő magyar, akiknek pá
risi otthona a Magyar-ház, a Vaux Gi- 
rald utcában. A külföldiek sorsa álta
lában kedvező, mert az alkalmazottak 
és munkások kiutasításának dacára 
önálló kenyérkeresettel birók szabadon 
folytathatják iparukat, foglalkozásukat, 
amely a küszöbön álló gazdasági krí
zis dacára is megfelelő megélhetést 
biztosit.

A dunai nemzetek között a magya
rokon kívül főként a szlovákok van
nak igen nagy számmal képviselve. A 
párisi szlovák kolónia életéről legkö
zelebbi cikkünkben számolunk be rész
letesen.

Az önálló foglalkozások 
(iparosok és kereskedők) 
aggkori és nyugdíj biz

tosítása
A két évvel ezelőtt megindult mozga

lom, amely a szabadfoglalkozásúak, 
tehát kereskedők, iparosok, orvosok, 
ügyvédek stb. aggkori és nyugdij biz
tosításának megvalósítását tűzte ki 
céljául, ugylátszik komoly stádiumba 
érkezett. A legutóbb tartott előkészít*» 
gyűlésen, ahol komoly kereskedők, 
iparosok és orvosok vettek részt, a 
polgári pártok néhány tekintélyes tör
vényhozója is csatlakozott a mozga
lomhoz, igy kilátás van arra, hogy a 
kormány részéről is támogatást nyernek.

Az akció előkészítő bizottságának 
megbízásából felhivatnak az érdekel
tek, hogy a biztosításra tekintetbe jö
vők kataszterének összeállítása célja 
ból egy ötvenfilléres levelezőlapoi 
adják le címüket Weisz Ignác, szenei 
kereskedő címére, aki a regiszter össze
állításával lett megbízva. Az ily mó
don történt jelentkezés semmi költ
séggel nem jár, a jelentkezők az el
küldendő levelezőlapon ezt kihangsú
lyozhatják. Elegendő jelentkező esetén 
a regiszter a kormányzatnál bemuta
tásra kerül, miáltal a beígért anyagi 
hozzájárulás a kormányzat részéről re
mélhető.

Nézetünk szerint minden iparosnak 
és kereskedőnek, de főleg család
tagjainak elsőrendű érdeke, hogy a 
biztosítás megvalósuljon és ezért ajánl
juk a ciniek mielőbbi beküldését az
zal a hozzáfüzéssel, hogy a jelentkező 
semmiféle kötelességet nem vállal. Je
lentkezések a következő címre küld 
hető: Weisz Ignác Senec, Slovensko.
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Lévaiak Párisban
Szombat délután szünetel a munka 

Parisban. Az ember ezt a délutáni 
azzal tölti el, hogy leszakadt gomb
jait varrja fel, ennivaló készletét pó
tolja, súrol, pucol, ruhát kefél, ágy- 
huzatot cserél és ötórai teára vár egy 
bájos párisi demoiselle-t. A párisi fia
talemberek igen tapintatosak lévén, 
nem zavarják egymást szombat dél
után. Ez már bevett szokás, hiszen 
ezt a napot az ember egész héten 
várja.

Az idő 4 óra felé jár, varázsoljunk 
csak egy kis „Yardley levendulás* 
atmoszférát szerény lakunkba . . .

Csöngetnek.
Ily korán?. . .  Meghatódva nyitok 

cijtót. Egy nagy csomag nyomul be az 
előszobába, utána egy hatalmas fiatal
ember.

— Szülei küldik Léváról sok sze
retettel ezt a kis csomag elemózsiát. 
Pár heti szabadságot töltöttem oda
haza. Egy hete, hogy visszajöttem, de 
a munkám miatt csak ma jöhettem.

Kellemes meglepetés ez a szép lé
vai üdvözlet. Mintha a levendula szag 
is hirtelen a kákái orgonák illatává 
változott volna. Hálálkodó szavaimat 
egy csomó kérdés követi és annyit 
kérdezek, hogy ifj. Ghim essy  szóhoz 
sem jut.

Végre a csomag is sorra kerül. 
Csodálatos libamájak és kissé össze

tört ropogós sütemények bukkannak 
elő. Az örömnél csak az étvágy na
gyobb. Majszoljuk a hazai konyha cso
dálatos remekeit és beszélgetünk. Lá
togatóm már két éve él Párizsban. 
Egy garázsban elömunkás, amellett a 
boufíulói motorkerékpálya egyik leg- 
jobbnevü mechanikusa, ahol a nem
zetközi dirt-track versenyek telivér gé
peit próbálja ki és tartja karban. Mun
kaengedélyt szerezni már évek óta 
lehetetlen Párisban. Az e gykori lévai 
lakatosinast a szerencse pártfogásába 
vette a kerületi rendőrkapitány szemé
lyében, akinek az autóját ö gondozza. 
Tudását és szorgalmát azzal értékeli 
ez a mindenható ember, hogy enge
dély nélkül is dolgozhat szimpatikus 
honfitársam.

Beszélgetésünknek újabb csengetés 
vet véget. Vendégem diszkréten távo
zik.

— A jövő szombati viszontlátásra.
Azóta sok szombat délután múlott 

el . . .  Egy alkalommal én voltam a 
lévai hírnök, de elővigyázatosan pos
tán továbbítottam a pár rüf lévai kol
bászt. De mi nem találkozunk, mert 
azóta belőle is párisi lett. A párisi 
fiatalemberek nem zavarják egymást 
soha szombat délután, pláne ha lé
vaiak is ráadásul.

Ez már bevett szokás. Paly.

A munkanélküliség 
gyógyszere

A CSR. építők szövetségének köz
pontja felhívást intézeti a kormány
hoz, nemzetgyűléshez és a nyilvános
sághoz. Felhívásában ismételten fel
emeli intőszavát az építési mozgalom 
fenntartására, mert felfogása szerint 
a gazdasági élet mai áldatlan követ
kezménye, amely nem csak az építési 
szakmát ériidi, hanem a nemzet leg
szélesebb rétegeit is, egyedül az épí
tési mozgalom ellanyhulásának tud
ható be. A csehszlovák építkezés két
ségbeesett helyzetben van és a volt 
munkaadók és alkalmazottak meg
számlálhatatlan tömege saját hibáján 
kívül sodródott a kegyetlen munka- 
nélküliségbe, amely megfosztja öt bár
milyen egzisztenciális lehetőségtől. Az 
építési szakmák, amelyek a konjunk
túra idejében munkálataiknál három
millió embert alkalmaztak és amelyek 
akkor a családtagokkal együtt a Rc- 
publika lakossága felének nyújtottak 
biztos egzisztenciát, ma katasztrofális 
viszonyok közölt vannak. Ezek a vi
szonyok egyre rosszabbodnak, mert 
az állam, a tartományok, a járások, 
városok mindeddig nem határozták el 
magukat azon beruházási munkák 
megkezdésére, amelyek könyörado- 
mányszerü munkanélküli segélyek he
lyett, rendes fizetett, becsületes alkal
mazást nyújtanának. A kereskedelem, 
kis- és nagyipar, földművelés krízis
ben lesznek mindaddig, amig az épít
kezési ipar újra fel nem elevenedik. 
Az állami jövedelmek, a polgárság 
jóléte és pénzintézetek betétei állan
dóan csökkenni fognak, ha a kormány

és parlament nem határozzák el ma
gukat hathatós lépésekre, amelyek biz
tosítják az épilömunkát, mert az a 
polgárság millióinak ad nagyobb vá
sárló képességet. Követeljük, hogy a 
legkritikusabb és egész nemzetgazda
ságunk számára veszélyes időkben 
akadályozzák meg az ingatlan vagyon 
értékének további csökkenését és te
gyék lehetővé az építő munkálatok 
megkezdését, amelyek a munkanélkü
liek százezreit ragadják ki a kétség
beesésből, nyomorból. Csak is ily mó
don élénkül meg a kereskedelem, kis- 
és nagyipar és mezőgazdaság, mert 
a produktív építő munkára fordított 
töke nemcsak az építési szakmát, ha
nem a közgazdasági élet összes ágait 
jelentékenyen támogatja.

•; ÜZLETI NYOMTATVÁNY, 
LEVÉLPAPÍR, MEGHÍVÓ. 
MEMORANDUM, FALRA* 
GASZ, RÖPLAPOK. ŰZ*
LETI KÖNYVEK STB. STB.
BESZEREZHETŐK
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— Európa fővárosai cimü cikk 
sorozatunkat anyagtorlódás miatt a 
következő számunkban folytatjuk.

F E H É R  
HÉT S
kezdetét vette. Jelszavunk:

• 99 *  • 99 *  *  • «  / I/#
„ m u í o ^ e y ,  m u t o t e y  e »  m i n ő b e # !

Ezúttal is kizárólag csak  a legjobb nyersanyagokból készült 
árukat és  csakis a legism ertebb gyárosok készítményeit hozzuk 
forgalom ba, ’fc Rendkívül olcsón kalkulált áraink szigorúan 
szabottak, ezek  csak  a NÉGY FEH ÉR  HÉT tartama a la ti érvé
nyesek és  ezen idő alatt sem m iféle százalékot nem adunk. 
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— Népszerű egészségügyi fel
v ilágosítás. Dr Guba János, orvos f. 
hó 27-én, vasárnap a református elemi 
iskolában népszerű egészségügyi fel
világosítást tartott, amelyen a diáksá
gon kívül nagyszámú felnőtt is részt- 
vett. Ezen akciónak az összes iskolákba 
való állandó bevezetését a legnagyobb 
örömmel üdvözölnénk.

— A já rá s i fiatalságot védő 
egyesületnek a szegény gyermekek 
konyhájának fenntartása céljára a kö
vetkező ajándékokat kaptuk: Schoeller 
és T.-tól 600 kg. liszt, Bohunicén az 
ottani jegyző úr általi gyűjtés 76 kg. 
búza, Cukorgyár Oroszkán 85 kg. liszt 
és 20 kg. cukor, Eisler L. 20 kg. bab, 
Wittwer Sándor Ladány túró, Lachky 
Elektől a városi inségbl/.ottság utján 
1000 kg. burgonya. Teadélutánunkra 
a következő úrnőktől kaptunk torta, 
mignon, vagy szendvics ajándékokat: 
Adlerné, Dr. Adorjánné, Dr. Bányainé, 
Janicsekné, Hromadáné, Koralewskyné, 
Kostyekné, Lisyné, Ofíermanné, Ohm- 
stcinné, Dr. Révné, Dr. Szamekné, 
Szandnerné, Simkóné, Dr. Soósné, 
Skoffné, Schlesingerné, Dr. Szilárdné, 
Tóthné, Valasek cukrászda, Protestáns 
Nőegylet, Nőt Mária Kongregáció és 
egy ismeretlentől egy tortát. A sze
gény és elhagyott gyermekek nevében 
ezúton is hátas köszönetét mond az 
OPM. elnöksége.

— M enetjegy kedvezmény. A
vasulügyi minisztérium a nemzetközi

skí egyesületek „FIS“ által lebruár hó 
11-18 között rendezett tátrai versenye
ken való résztvevők részére a követ
kező* utazási kedvezményeket engedé
lyezte: a) külföldi versenyzőknek, ki
küldötteknek és választmány tagjuinak 
II. oszt. szabadjegyet a személy*, gyor
sított- és a gyorsvonatok részére, tet
szés szerinti belépő határállomástól a 
tátrai állomásig és vissza; b) hazai 
versenyzőknek III. oszt. szabadjegyet 
a személy-, gyorsított- és gyorsvona
tok részére a lakóhely állomástól a 
tátrai állomás.g és vissza; c) a ver
senyek látogatóinak, vendégeknek 50 , 
menetjegykedvezményt oda és vissza; 
azonkívül a külföldi versenyzőknek, 
kiküldötteknek és a választmány tag
jainak 50% menetjegykedvezményt, 
tetszés szerinti utazásoknál a CsI. 
Köztársaság vonalain. A kedvezmény 
igénybevételéhez szükséges a esi. skí 
egyesület által külön e célra kiadott 
igazolvány. Bővebb felvilágosítások a 
lévai személypénztáraknál kaphatók.

— R ejtélyes lövés. Az elmúlt hé
ten a kórházba beszállították Nagy- 
Sáróból Vörös Jószef ud\ardi illető
ségű legényt, aki az arcán és mellén 
szenvedett puskából eredő ólomdara- 
boklól és sőrétektől sebesülést. Val
lomása szerint ő rá, aki a sárói Fló
ramajoron dolgozik, midőn este ki
ment az udvarra, a sövény mögül egy 
ismeretlen egyén rálött. A csendőrség 
szigorúan nyomoz minden irányban, 
mert nincs kizárva, hogy vagy más
nak szólt a lövés, vagy más módon 
kapta a lövést, mint ahogy ő előadta.
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— Iskolasztrájk  Léván. Az ál
lami elein! iskola szülei értekezlete 
kimondta, hogy gyermekeiket mind
addig nem engedik iskolába, amig 
Ígéretet néni kapnak arra, hogy a már 
régóta húzódó iskolaépítés ügyét vég
legesen nem rendezik. Az iskola 
ugyanis ma három helyen van elhe
lyezve a lehető legegészségtelencbb 
viszonyok között, amely a szülök köz
benjárására hatóságilag is meg lett 
állapítva. Léva város már évekkel ez
előtt megszavazta a 207g-os hozzájá
rulást az iskola építéséhez, annál in
kább érthetetlen a minisztérium kö
zönye, mert hisz sok községben 8 10
gyermek részére építenek iskolái. A 
sztrájkról értesitették a minisztériu
mot is, de miután még a mai napig 
választ nem kaptak, a Szülők szövet
sége úgy határozott, hogy a sztrájkot 
addig folytatja, inig kedvező ígéretet 
nem kap az iskola felépítésére vonat
kozólag.

— H alálos végű fadöntés. A lé
vai uradalom patti erdejében takiter- 
melés közben egy kivágott fa Hara 
József, garamlöki származású munkásra 
esett, aki oly súlyos sérüléseket szen
vedett, hogy a helyszínen meghalt. A 
vizsgálat megindult.

Ö ngyilkosság Kmethy István, 
lekéri jegyző az elmúlt hét folyamán 
gyógyíthatatlan betegsége fölötti elke
seredettségében, egy nappal azután, 
hogy a nyugdíjazását kérte, vadász- 
fegyverével fejbe lőtte magát, úgy 
hogy a lövés koponyáját teljesen szét
rombolta.

— Véletlen szerencsétlen ség .
Budinszky, csatai jegyző felesége' az 
elmúlt héten Lévára akart utazni és 
a csatai állomáson az utolsó pilla
natban a már indulóban lévő ipoly- 
sági vonatra ugrott fel. Tévedését 
észrevéve a már mozgó vonatról oly 
szerencsétlenül ugrott vissza a földre, 
hogy azonnal eszméletlenül össze
esett. Súlyos sérüléseivel a lévai kór
házba szállították.

A Járási Magyar Közmű
velődési Bizottság 

népszerű tudományos előadását 
technikai okokból legközelebb 
február 6-án. este 8 órakor tartja. 
Ezen estén Ehrenfeld Nándor, 
mérnök A csillogok világáról és 
Tóth Imre. ref. lelkész. „Á beszéd 
h ata lm áéró l tart előadást.

11,387 házasságot likvidáltak 
1933-ban. A Lldové Listy közli, hogy 
a csehszlovákiai bíróságok 1933-ban 
6056 esetben mondtak ki a házastár- 
sak ágytól, asztaltól való elválását. 
2560 esetben a felek kölcsönös meg
állapodása szerint a teljes válást s 
2724 esetben az egyik fél hibájából a 
teljes válást és végül 47 házasságot 
a bíróságok érvénytelennek nyilvá
nítottak.

Jelm ezbálokra ajánlunk Iáméi 
minden színben Ke 3*90, krisztalint 
minden színben Ke 3.— Uj estélyi 
ruhaanyagok érkeztek nagy választék
ban Kohu A Kovács divatháza.

7-szer a „C sókos regim ent."
Hétfőn, február hó 4-én a Denk-szálló 
nagytermében.

Apró hirdetések Minden szó 50 fillér, a lég 
kisebb hirdetés ara 5 Ké.

S z e k r é n y t  használtat, de jókarban lévőt 
íncgvéit-ire keresek. Cim a kiadóban.

H a s z n á l t  í r ó g é p e t  veszek. Cim a ki
adóban.

E g y  s z o b a ,  k o n y h a  és mellékhelyi
ségből allo lakást a város belterületen 
fobruár 1-ere vagy 15-ére keresek. — 
Cim a kiadóban.

Tető alá került az uj zsidó iskola
E hó 3-án fejezték bt* az egyeme

letes, mull év júniusában elkezdett 
zsidó iskolának építését. A tanítás ed
dig a megmaradt két régi tanterem
ben folyik, amelyek az álköltözködés 
után le lesznek rombolva s igy meg
lehetős udvart nyer az iskola.

Az uj épület 4 drb 9 m. hosszú, 6.65
m. széles és 4 ni. magas tanteremből, 
1 igazgatói, 1 tanítói és a szokásos 
mellékhelyiségekből áll. Tornaterem 
még nincs, de tervbe van véve a kis 
imaház felhasználásával. Vízvezetéket 
is találunk az uj épületben, ami el
engedhetetlen követelmény a mai is
koláknál.

A terv tisztán a hívők áldozatkész* 
ségéből, közadakozásokból valósull 
meg.

Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy 
egynéhány hibára rá ne mutassunk. 
Nagy hiány a tornaterem, a központi 
fűtőberendezés. A legnagyobb kifo

gás, hogy ugyanazokat a padokat és 
berendezést akarják átvinni az uj épü
letbe, melyek már a régi épületben 
elhasználódtak. Mondhatnék azt is, 
hogy könnyű kritizálni, kifogásolni, de 
az anyagi nehézségekkel senki sem 
számol. Ez tökéletesen igaz, de ahol
400.000 Kc-t adlak össze a hívek egy 
modern iskolára, olt nem szabad el
zárkózni a költségvetésben olyan té
tel elolt, amely mint pl. központi fű
tés, vagy egy modern berendezés, mai 
cca 25.000 Kc-t tehetne ki s ezzel 
igazán modern s a kor követelmé
nyeinek teljesen megfelelővé tennék 
a drága iskolát.

Az építésnél még egy pótolhatatlan 
hiba van, nincs egy nagyobb, sőt még 
kisebb terem se, ahol pl. szinelőadá- 
sokat, ünnepélyeket, előadásokat le
hetne tartani és a lévai zsidó egye
sületek továbbra is otthon nélkül ma
radtak. K. I.

m  S P O R T  ■
Lévaiak a Déli kerületben

A Déli kerület tisztújító közgyűlése 
Ujvárott volt megtartva, ahol a kerület 
34 egyesülete képviseltette magát.

A közgyűlés ünnepélyes kereiek kö
zölt és a legnagypbb egyetértés je 
gyében folyt le. A bevezető és üd
vözlő beszédek után Leniperi, kerületi 
előadó beszámolója következett.

A beszámolóból néhány érdekes 
adatot közlünk: A kerületnek 54 tag
egyesükbe van és ezek 49 fotball 
pálya felett rendelkeznek. A leigazolt 
játékosok száma a tavalyi 1045-tel 
szemben az idén 1520-ra emelkedett. 
A kerületben 11 válogatott mérkőzés 
volt. Az év folyamán 187 játékos! iga
zolt ál a kerület és a zöldnsztal mel
lett 3198 ügyiratot intézett el, közöt
tük 20 fellebbezést, 8 óvást és 165 
fegyelmi ügyel. A közgyűlés a pénz
tári jelentést tudomásul vette és a

935-ös évre 13.200 Ke költségvetést 
elfogadta. A választások során a Déli 
kerület iiszlikara a következőképen 
alakult ki: Elnök: Wcisz Gyula LTE, 
társelnök: Szabó Kálmán, alelnökök: 
Thúroczy Vilmos és Bereeller Ferenc, 
előadó: Lenipert Leó, kerületi kapitány: 
Mandl Oszkár, pénztáros: FrühauJ Isi 
van volt LTE, ellenőr: Feuermann Ár
pád, jegyző: Czingel László. Választ
mányi tagok: Pintér Sándor, dr Ha
lász József, dr Knapp Pál LTE , Kurz- 
weil Gyula, Hetényi Antal, Kellner 
László, Kropacsek Imre és Cserepes 
Lajos. Az amatőr-bizottság elnöke szin
tén lévai lett Fős Jen ő  LTE  szemé
lyében. Miután a kerület uj tiszti ka
rában Léva szép számmal van kép
viselve, reméljük, hogy a jövőben a 
lévai sportot nem fogják sérelmek érni 
a déli kerület döntő fórumai előtt.

Megerősödött csapatokkal indulnak a Déli kerti-
lef egyesületei

Dacára annak, hogy a bajnoki raj 
csak március 10-én veszi kezdetét, a 
Déli kerület egyesületei már mostan 
nagy előkészületeket tesznek a tavaszi 
fordulóra. Galánta, Párkány, Vágsellye, 
Újvár minden erejükkel dolgoznak, 
hogy tavaszra bomba esapaiot küld* 
hessenek a bajnoki küzdelmekbe.

A legjobb vásárt Galánta csinálta, 
mivel Polast, a Szeredi SK válogatott 
játékosát és Csánót, a Szenei TK ki
váló játékosé! szerezte meg csapata 
részére. Ezenkívül Galántán számíta
nak Goldstein visszatérésére. Vág- 
scllyérc Meliska Rudolf és még két 
uj játékos megy, akiknek a nevét a 
vezetőség titokban tartja, úgy szintén 
titokban dolgozik a Párkányi TE is.

Újvár sporltársadalma is összefo
gott és hogy az ESE a tavaszi sze
zonban megerősödve álljon ki. a küz
dő térre, megalakították az „É SE  ba 
rátainak köret". Ez a társaság fogja 
anyagilag támogatni az ÉSE játékos 
szerzési akcióit is, amelyek titkon, de 
lázasan folynak.

A került I csapatai készülődnek, erő- 
síiének, titkolódznak, mindenütt dol
goznak. Lévén is? . . .

az uj évadban
Végétért a PTE nemzetközi ping

pong bajnoksága: Eredmények: Szlo- 
venszkó bajnoka: férfi egyes: Hamr
V. S. Praha, női egyes: Kcttner k. a. 
V. S. Praha. Vegyes páros: Keftner
k. a.—Kolár V. S. Praha. A verseny 
nagy meglepetése Hamr győzelme a 
ősi. bajnok Kolár felett.

• •

A Juventus SK. tajnai útja február 
3-ára lett elhalasztva.

• ••
A Juventus SK ping-pongozóit meg

hívta a Prágai VysokoSkolsky Sport 
február 1 és 3-án lezajló jubiláris ver
senyére. A szimpatikus prágai JUC. 
Jiri Hermán nem feledkezett meg ven
déglátóiról, sajnos az egyesület ezen 
megtisztelő és kedves meghívásnak 
nem tehet eleget, tekintve a nehéz 
pénzbeli helyzetet, de ezúton köszöni 
meg prágai barátainak meghivésél.

A DAVOSI jégkorong küzdelmek 
során a világbajnokságot Kanada, mig 
az Európa-bajnokságot Svájc nyerte, 
Anglia és Csehszlovákia előtt. A ver
seny meglepetése a favorit csehszlo
vák csapat veresége a g y ö n g é n  
kezdő svájciaktól szemben.

Juventus (Léva)—É S E  6 : 5 .  Barát
ságos ping pong mérkőzés, lejátszva 
Léván. A két csapat találkozása rend
kívüli heves küzdelmet hozott. A já- 
tékszinvonala magas nívón mozgott 
dacára, hogy mind a két csapat lég- 
jobbjait nélkülözte.

Részletes,eredmények: Férfi egyes: 
Reisniann (É SE )—Pálfy 2 : 0 ;  Paska— 
Bernfeld (ÉSE) 2 : 1 ;  Berger—Kovács 
(ÉSE) 2 : 0 ;  P isch-Faufeder (ÉSE) 
2 : 0 ;  Mordényi—Geleta (ÉSE) 2 : 1 ;  
Feldmér—Weisz (ÉSE) 2 : 0 ;

Női egyes: Kovácsáé (ÉSE)—Lo- 
vass II. 2 : 0 ;

, Férfi páros: Reismann, Bernfeld 
(ÉSE)—Mordényi, Pisch 2 : 1 ;  Féld- 
már, Berger—Faufeder, Weisz (ÉSE) 
2 : 0 ;  Zelienka, Geleta (ÉSE)—Pálfy, 
Paska 2 : 1 ;

Vegyes páros: Reismann, Kovácsné 
—Berger, Páiíyné 2 :0.

Végeredmény 6 : 5 a  Juventus javára. 
A Juventus fiataljai mindenképpen 
megfeleltek a beléjük helyezett biza
lomnak, úgyszintén a tréning nélkül 
beugró Pálfy is.

* * *
— Sakk hírek. A több, mint egy 

hónapig tartó Léva és Vidéke bajnok
ságáért folyó sakkversenyek január 
20-án befejeződtek. Eredmények az 
első csoportban: 1. Blaskovic Ádám, 
2. Mészáros Dezső, 3. Bázlik Mihály, 
4. skt. Porizek, 5. Drelicska Tódor. 
A második csoportban: 1. Glauber 
Mór, 2. Braun József, 3. Blaskovic 
Károly. A verseny dijait későbbi idő
pontban osztják szél, amelyek előzőleg 
Kohn & Kovács divatáru üzletének ki 
rakatéban lesznek kitéve.

¥
Folyó hó 20-án tartották Léva és 

Zsarnóea közötti sakkmérkőzést, amely
nek eredménye 4 : 3 Zsarnóea javára. 
A lévai játékosok közül csak Bodó 
János, Mészáros Dezső és János nyertek 
partikat a zsarnócaiakkal szemben, 
niig Blaskovic, Missik, Drelicska, 
Jancsó játszmát veszitettek. Reméljük, 
hogy husvét táján a Zsarnóeán meg
tartandó revansmérkőzésen kiküszö
bölik a csorbái a lévaiak.

KÖZGAZDASÁG
Hivatalos gabona árak: A M ono• 

pólium Társaság  jan. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat állapította 
meg: búza 155*50, rozs 115*—, közép 
sörárpa 120*—.takarmány árpa 112— 
zab 121*—, kukorica (lófogu) 111*—, 
sárga 116, cinqun. 131*— Ke

E gyéb m agvak p iaci ára jan. 25-én : 
Bab (fehér) — — — 90’ —
Mák — — — -  — 320 -  360* 
Vörös here — — — 1000* 1 0 5 0 .-
Lucerna — — — — 600*— 650’ 
Burgonya (rózsa) — — 70*—
Burgonya (gyári) — — 25*— 35* —
A gabona-piac megszűnt, a gazdák gabo

nájukat egyenesen a Gabona Társaság bizo
mányosainak raktáraiba szállítják. A be nem 
jelentett, illetve fel nem kinált gabonát a G a
bona Társaság az augusztusi kezdő áron ve
szi át.

Valuták:
német márka — — — 883* -
magyar pengő -  — — — 451*50
svájci frank -  — •- — 773 5CI
angol font — — — — — 117*50
olasz líra — — — — — 202*40
amerikai dollár -  — — — 23*80
francia frank — — — — 157*70
osztrák schiling - -  — — 448*50 * 19

.LÉVAI UtSAO- gazdasági, kulturális ét kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. Főszer 
kesztő s Dr. STRASSER ELEMÉR. -  Felelőt szer 
keaztő ás kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. agr. Szer 
kesztőság és kiadóhivatal: Láva, Stúr u. J. Telefon
19. — Nyomja: FODOR utóda Láncz Jenő nyomdája 
Láva. Szepesi u. 38. — Elöfizetáai dl): agéazévrv 
40-. félévre 20-. negyedévre 10-- KŐ, egyes szám 
ára 80 fül. — Három példány megtartása egyéves 
előfizetésnek számit. — Hirdetések tarifa szerint 
Fodor papirkerezkedéaben adhatók át. Telefon 70. 
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. — Kéziratok 
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem 
őrsünk meg és nem adunk visasa. — A poatabélyeg 
haaználalál a bratizlavai posta- éa lávlrdalgazgató- 
aég lévai faladóhellycl 109.976. V-1934 szám alatt 
engedélyest#.
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