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A sajtó Harc a villanyáramért
jelentősége úgy látszik még nem 
vált nálunk köztudattá. Az egész 
világon méltányolják a sajtó mű
ködését, fontosnak tartják, nélkü
lözhetetlennek, de a Garamvöl- 
gyében ugylátszik még nem vet
tek tudomást erről.

Tisztázzuk végre egyszer egy
más között a sajtó szerepét, szo
ciális jelentőségét. Természetesen 
mondani valónk, csak a függet
len, tiszta intencióju, hivatásának 
magaslatán álló sajtóra vonatko
zik.

Az újság nem arra való első
sorban, hogy eseményeket re
gisztráljon, hanem arra, hogy irá
nyítson. Hang és irányadó ténye
zője legyen az általános érdekű 
elgondolásoknak, meg merje mon
dani azt, amit a* többiek nem mer
nek, mert féltik a bőrüket, félnek 
a sértődésektől, kellemetlenségek
től, szóval nem merik vállalni a 
következményeket azért, amit mon
dani szeretnének. Természetesen 
ezen mondani valók alatt nem 
pletykákat, gyanúsításokat, rágal
makat értünk, hanem azokat a vá
gyakat, törekvéseket, óhajokat, a 
mely minden embernek sajátja, 
aki szociálisan érez, logikusan 
gondolkodik és segíteni szeretne 
a mindenkori hibákon és hiányo
kon.

Ezeket, az emberek között a gyá
vaság, a félszegség hínárjaiba 
sikkadó tiszta és tisztességes gon
dolatokat kell megszólaltatnia a 
sajtónak, az újság hasábjairól, 
ember szóljon az emberhez, ne 
pedig fölényes, publicista a 
hozzánemértő közönséghez, vagy 
pláne frivol riporter a maszlag
kedvelő publikumhoz.

A sajtónak nem az a hivatása, 
hogy nívójában leszálljon olvasói 
egy részének nívójához, helyeseb
ben nivótlanságához, ellenkezőleg 
emelje fel magához az alsóbba
kat, nevelje fel őket önmagához. 
Gyakran látunk gügyögő, selypítő 
öregurakat, néniket, akik a gye
rekeknek ezzel a hanggal akar
nak kedveskedni. Ez helytelen ke
zelés és nem nevelés, mert a 
gyerek a felnőttek nyelvét akarja 
hallani és megérteni.

A sajtó ezt a nevelő és érték
növelő munkáját, a hírek mellett 
gondolatokat is közöljön, csak 
úgy valósíthatja meg, ha meg tudja 
szerezni és meg tudja tartani az 
összeköttetést az olvasók széles 
rétegével. Az olvasónak kell fi
gyelmeztetni az újságot mindarra, 
amit fájlal, amire panaszkodik, 
ami néma ajkak mögött nem lát
ható.

A Lévai Újság akciója a villanyáram 
dijának leszállításáért és egy uj vil
lanytarifa bevezetéséért a legnagyobb 
megértéssel találkozott minden fo
gyasztónál. Naponta keresik fel szer
kesztőségünket újabb adatokkal, ame
lyek igazolásait a felsorakoztatott pa
naszok jogosságának. Az elkeseredett 
fogyasztók tömege a legszélsősége
sebb önvédelmi intézkedések fogana
tosítását követeli. Reméljük azonban 
ezekre nem kerül sor, mert a város 
vezetőségének be kell látnia, hogy a 
mai állapot tarthatatlan, igénybe kell 
venni minden eszközt, hogy a fogyasztó 
tömegek jogos kívánságait teljesítse. 
Függetlenül azonban a Stredoval szem
ben elérhető eredménytől, a mai kere
tek között is szükség van feltétlenül

Folyó hó 2-án a Makkabi rendezé
sében Fehér Artúr nagyhatású sza
való estet tartott Léván, mely alka
lommal munkatársunk felkereste, ki
nek hozzáintézett kérdéseire a követ
kező választ adta:

Melyek voltak pályájának 
fontosabb állomásai?

A sziniiskoia elvégzése után 2 évet 
vidéki színházaknál töltöttem. Jó han
gom volt, az Opera akart szerződ
tetni, ezt azonban akkor — bár ma 
nagyon sajnálom — visszautasítottam, 
mert hiszen már akkor tudatosan erre 
a pólyára készültem. Később a Nép
operához szerződtettek, ahol énekes 
szerepekben, vígjátékokban és mint 
tánckomikus léptem fel. A Népopera 
megbukott. Ekkor a Vígszínházhoz 
Hegedűs Gyula szerepkörére szerződ
tettek. 1919-ben a különböző intrikák 
miatt el kellett hagynom a színpadot. 
Ekkor teljesen áttértem az előadó- 
művészetre, ahol a pódiumon meg
teremtettem magamnak azt a nevet, 
amellyel ma rendelkezem. Bár az elő
adó művészet ma inkább lokális ér
tékű, mégis az utódállamokban elis
mertek és Berlin, Bécs, Olaszország
ban adtam elő német és magyar nyel
ven. Most készülök Párisba.

Mi a különbség a pódium 
és a színpad között?

A pódium és a színpad között nagy 
különbség van. A színpadnak külön
böző segédeszközei vannak, maszk, 
világítás, élő figurák: a darab felépí
tése ezekkel a kellékekkel rendelke
zik és a színésznek sokkal könnyebb 
helyzete van. A pódium! előadás mind
ezt sűríti a hang szuggesztivitásában, 
ami színészi alakítás nélkül nem hat. 
Az előadónak színészi tehetséggel kell

egy uj tarifa bevezetésére, amely hu
mánusabb, célszerűbb mint a mai, 
amely nem számol a szükségletekkel 
és a változó gazdasági viszonyokkal.

Mit tett eddig a Lévai Ú jság ?

A Lévai Újság az akció sikerének 
érdekében felhívással fordult a Keres
kedelmi Csarnokhoz, a Járási Ipartár
sulathoz, hogy ezen testületek hivata
losan is csatlakozzanak a mozgalom
hoz. Lapunk átirattal fordult a képvi
selőtestület összes pártjaihoz azon 
kérelemmel, hogy tegyék magukévá a 
közös ügyet. A Lévai Újság több or
szágos hirü szakértőt kért fel, hogy 
véleményét bocsássa a város fogyasz
tóinak rendelkezésére, különösen az 
irányban, hogy milyen előnyöket jelent

rendelkeznie, de igénybe kell vennie 
a bes«.élőmüvészet, az arcjáték minden 
fajtáját és a verseket, mint szerepe
ket kell előadni.

Lehet-e ro ssz  verset 
hatásosan  előadni?

Rossz verset lehet a legjobban elő
adni, mert hiszen tele van hatásvadá- 
szatlal és sokszor bombasztikus ha
tások érhetők el vele. Viszont az iro
dalmi értékű dolgok legtöbbször csak 
válogatott közönségre hatnak.

E pillanatban a lévai villanyszolgál
tatás, mint ahogy sokszor, felmondja 
a szolgálatot és pár percre vak sötét
ség választotta el munkatársunkat a 
művésztől.

Fejlődik-e a költészet?
Amig emberek vannak, addig van 

költészet. Amig könnyek és mosolyok 
vannak, addig költők is lesznek. A 
költészet örök, csak a forma változik, 
fejlődik.

Mi a véleménye 
a szavalókórusokról?

A költészet egyéniségből fakad és 
nem tömegindulatokból. A tömegsza
valás propaganda, amely a hallgató 
közönségre először frappáns hatású, 
másodszor csak érdekes, harmadszor 
az a véleménye, hogy a „múltkor szebb 
volt" és negyedszer már nem is ér
dekli. Különben sem uj dolog a tö
megszavalás, mert hiszen már a régi 
görögöknél Aristoteles iskolájában is 
művelték.

Fehér Artúr Szlovenszkón az egyet
len magyar művész, akinek a hatósá
gok teljes szabadságol adnak s nem
csak a magyar, de a csehszlovák hi-

a világítási áram leszállítása és az 
ipari áram minél nagyobb mérvű en
gedélyezése. Átirattal fordultunk a 
többi szlovenszkói városokhoz, neve
zetesen Pozsony, Losonc, Zólyom és 
Nyitra elöljáróságához, hogy a vil
lanyár leszállítási akcióról és az elért 
eredményekről adjanak részletes fel
világosítást. A kapott válaszokat la
punk hasábjain közölni fogjuk.

Dacára annak, hogy a probléma 
már évek óta aktuális és égető, a vá
rosi képviselőtestület részéről csak 
egyszer történt említés az ügyről. 1933 
márciusában Klein Ármin, képviselő- 
testületi tag beadvánnyal fordult a 
városi elöljárósághoz, melyben a kö
vetkezőket mondja:

(Folytatása a 2-ik oldalon)

rességek müveinek nagy sikereket 
szerez. Többek között Jesensky darab
jában szerepelt Kassán és Budapes
ten a csehszlovák és magyar kultur- 
estén, amelyet Straka csehszlovák kon
zul rendezett.

J/U u L  mü*o\a:
APOLLÓ (Denk): Ma, 6-án DIAG- 

NOSA (Egy orvos tragédiája) cim 
alatt egy orvos szomorú élete játszó
dik le a közönség előtt, melyben 
Walter Jansen, Olga Tschechová és 
Mindszenthy Maria meginditóan hűen 
játszanak. — Csütörtökön, pénteken 
és vasárnap nagy amerikai film megy, 
az indiai dzsungel vadállatainak ideg- 
feszitő és életveszélyes vadászata: 
BENGÁL. Egyedüli dzsungelfilm, me
lyet az indiai őserdőben filmeztek. Az 
amerikai földrajztársaság első díjjal 
jutalmazta ezt a gyönyörű filmmüvet.

ORIFNT (Stránszky): Ma 6-án, szer
dán este utolsó előadása a nagysikerű 
hangosfilmnek, mely első dijat nyert 
a velencei filmolympiászon: „FIATAL 
SZERELEM- (A folyó). — Csütörtök, 
péntek, szombat 1 és vasárnap 2 elő
adás keretében kerül bemutatásra 
G a á l  F r a n c i  legújabb vigjatéka: 
PARDON, TÉVEDTEM! Az első két 
Gaál Franci film, a „Paprika- és a 
„Veronika" még mérsékelt publikumi 
sikert aratott, de a „Csibi" már meg
hódította a közönséget. A rekordot 
természetesen a „Pardon, tévedtem" 
tartja, melyben nem kisebb sztárok 
szerepelnek, mint: Paul Hörbigor, 
Szőke Szakáll, Huszár Puffy stb. A 
rendezést Bolváry és Székely I. vé
gezték, a zenét Brodszky komponálta. 
— 10-én, vasárnap d. u. 2 és 4 óra
kor detektivdráma! LÖVÉS A PÁN
CÉLKAMRÁBAN. P. Hartmann, Gerda 
Maurus és P. Kemppel a főszerep 
ben.

Beszélgetés a jubileáló 
Fehér Artúrral



Lévai. Újság

Városunk az áramol a Középszlo- 
venszkói villamos társaságtól vásá
rolja KW-énl 71 filléres egységáron. 
Az áram átalakításánál (forgó áram
nál egyenáramra) cea 217. *os ve sz
teség van, így tehát az áram 85 fil
lérbe kalkulálódik a városnak, mig a 
város a fogyasztóknak az áramot 
KW-ként 350 Kc-érl, illetve az ipari 
áramot 2 Ké-érl számítja. A város
nak tehát 510 . Illetve 135° bruttó
haszna van a lakosságnak szolgálta
tott áramon.

A ma- fennálló szerződés alapján 
lehetőnek találom és feltétlenül szük
ségesnek tartom, hogy az áramdijak 
25° ,-knl sürgősen mérsékeltessenek. 
Megjegyezni kívánom, hogy az áram
árak már több szlovenszkói városban 
lényegesen olcsóbbak, mint nálunk: 
pl. Bratislavában Ke 2‘50, Trencsén- 
ben Ke 3*—, az ipari Ke 1‘50; több 
városban pedig az áramdij leszállí
tásra vonatkozó tárgyalások folyamat
ban vannak.

Kiemelem, hogy a mai magas árak 
a legjobban az iparosokat és a keres
kedőket sújtják, akik a várostól elvár
ják, hogy a mai gazdasági krízisben 
az áramárakat a mai idők árszínvo
nalára szállítsa le. Megjegyezni kívá
nom még, hogy a legtöbb városban, 
kereskedők, iparosok, kávésok stb., 
azaz nagyobb áramfogyasztók az ára
mot kedvezményes áron kapják. Java
solom, hogy az érdekelteknek ezen 
fontos kedvezmény megadassák, mi
után természetszerűleg olcsóbb áram
mal, különösen a kereskedők jobban 
világítanák ki Kirakataikat és üzlete
iket, igy a nagyobb fogyasztás mel
lett a város is megtalálná számítását.

Emu k a beadványnak sajnos nem 
volt semmi eredménye, mert a város 
tanácsa 2577 1933. számú határozatá
val az árleszállítás iránti kérelmet az 
akkori viszonyok közt is kevésbé helyt 
álló és elfogadható indokolással eluta
sította.

S azóta még a 10 filléres községi 
pótadóval drágult az áram ára.

Újabb panaszok
érkeztek lapunk szerkesztőségéhez a 
villanyunomaliák ügyében.

A mozi ma már nem csupán szó
rakozás, nem csupán egynéhány em
bernek érvényesülési lehetőség, de jól 

'Wrválogatott filmekkel általános mü*
\ itség terjesztő eszköz és sok vidéki 
városbe i egyedüli szórakozás. Bizony 
Léván is az egynéhány műkedvelői 
( kiadáson, a szlovák színészek pár 
napú- vendégszereplésén és az egy
hónapos magyar sziniszezonon kívül, 
alig akad más komolyabb élvezet. A 
város közönsége jóformán csak a két 
moziban talál e téren kielégítést.

Igen sok oldalról hangzik el a pa
nasz, hogy ez az állandó szórakozás, 
amelyet ma már a legszegényebb nép- 
réteg is legalább vasárnaponként szi
ve- u használ ki — túl drága — a 
mai nehéz viszonyok közt. Munkatár
sunk ezért felkereste a mozik veze
tő égét és kérdést intézett azokhoz, 
hogy mivel indokolják a magas árakat.

Nagyon igényes a közönség.
Léván a mozi látogató közönség erő

sen rácáfol kisvárosi mivoltára, mert 
más vidéki városok lakosságához ké
pest elsőrangú moziszakértő és rop-

Az árammérők.
Az árammérők használati dija indo

kolatlan magas, havonta 4 5 Ke. Má
sutt az árammérőért legfeljebb 1—2 
Ke használati dijat fizetnek. Előfordul 
az is, hogy a villanymotorok részére 
annak dacára, hogy nincsen ipari áram, 
külön órát szerelnek és ezért külön 
kell a dijat havonta fizetni. Azért te
hát, hogy a fogyasztó megtudta, mennyi 
ipari áramot fogyasztana, mondjuk a 
szivattyú-motorért, évente külön 60 
Kc-t kell fizetnie. Ipari áram termé
szetesen vizszivattyu-motorhoz nincsen 
s igy rejtély, milyen célt >zolgál tulaj
donképen a második óra.

Sötétség, az Újtelepen.

Panasz érkezett az Újtelepről is a 
közvilágítást illetőleg. Fél 11 órakor 
leoltják az utcai lámpákat és a ha
talmas terjedelmű Újtelepre ázsiai sö
tétség borul, holott itt volna a leg
nagyobb szükség utcai világításra. A 
város közepétől távol esik, rendőr 
nincs és a haza igyekvő polgárok a 
kátyus utakon botorkálnak haza felé, 
személy- és vagyonbiztonságok veszé
lyeztetésével. Ez a helytelenül, értel
mezett takarékossági intézkedés annál 
furcsább, mert holdvilágos estéken, 
amikor az Újtelepen semmi szükség 
nincsen, már délutáni 5 órától ég az 
utcai villany. Ha tehát a város spó
rolni akar, ne konkuráljon a holdvi
lággal, amikor arra semmi szükség 
nincsen, de ezzel szemben világilson 
akkor, amikor arra feltétlenül szükség 
van.

A Stredo önkéntes
árengedm ényei.

Információnk szerint a Stredo a 
szomszéd községekben az áramdijat 
önként 4.20 Kc-tól 3.70 Kc-ra szállí
totta le, noha a községekben igazán 
minimális a fogyasztás, de a Stredo 
még tovább ment az engedmények
ben, rádióra és minden háztartási 
célra, gépekre kedvezményes ipari 
áramot ad és az éjfél utáni világítás 
részére egészen minimális díjszabást 
szabott meg. Érthetetlen volna, hogy
ha ezen méltányos árengedményekből 
a környék legnagyobb logyasztója, Léva 
ne részesülne.

parit igényes. Kitünően van tájékozva 
a legújabb darabokról és pár hónapos 
darabokat negligál és nem látogat. 
Rá vagyunk kényszerítve, hogy mindig 
a legfrissebb darabokat szerezzük be, 
mert különben nincs közönségünk, 
nincs bevételünk s még saját rezsin
ket sem vagyunk képesek fedezni. 
Természetesen a filmekért igen ma
gas kölcsöndijat kell fizetnünk, mert 
hisz filmjeink nagyrészét a fővárosok
ban való bemutatása után közvetlenül 
hozzuk Lévára s csak innen kerül az
után Szlovenszkó többi, Lévánál sok
kal nagyobb városaiba. így pl. a 
„Moszkvai éjszakák" c. filmet Prágá
ban a cenzúra előtt dec. 17-én mutat
ták be s Prága, Brünn, Pozsony után 
közvetlenül január 10.—13. között mu
tatta be az Orient mozgó.

Az „Ellopott szerda" c. magyar han
gosfilmet a múlt hetekben az Apolló 
mozgó mutatta be s csak innen ment 
a film Kassára.

Igen m agasak az adók
A költségek legnagyobb tételeit a 

a íilmkölcsöndij után az odók teszik,

amelyeket egy-egy film, # egy-egy elő
adás után fizetni kell. A város jegy
adóban a bevétel 20' ,,-át veszi el, 
minden jegy után 5 fillért kell fizetni 
a munkanélküli alapba, koncesszió 
után 5%-ot adunk le. Bélyegilleték 
címén minden játszási nap után 9 Kc-t, 
cenzúra dij címén minden előadás után 
16 Kc-t, rendőrségi dij címén évente 
1500*— Kc-t fizetünk s azonkívül 
az összes bevétel után 3% forgalmi
adót, a rendes jövedelmi és kereseti- 
adót.

Ezenkívül fan még a film ára, amely 
átlagban a bevétel 40® ()-át teszi ki, 
a terem fűtése, világítása, személyzet 
fizetése, gépek fenntartási költsége, 
üzemköltsége, a befektetések amorti
zációja, amelyeket a jegy-árak kalku-

A szlovák Kolónia.
Párisban és főként Páris környé

kén élő szlovákok száma a csehszlo
vák követségen szerzett információm 
szerint mintegy 25.000-re tehető, akik
nek legnagyobb része gyári munkás. 
Szociális helyzetük elég kedvező, noha 
a pénz megtakarítás lehetősége az 
utóbbi időben egyre csökken. A szlo
vákoknak külön egyesületük van a 
„Párisi Slovenská Matiea", amely anya
gi támogatáson kívül főként kulturális 
tekintetben elégíti ki a párisi szlovák
ság igényeit. Ezen kívül természetesen 
van Sokol, amelynek elnöke a párisi 
Cedok igazgatója. A szlovákságnak 
két lapja van, amelyek között a Slo- 
vensky hlas van leginkább elterjedve. 
. A szlovák munkásokat Franciaor
szágban szorgalmuk miatt igen meg
becsülik és énnek dacára azonban 
igen sok kiutasítás történt, ami főként 
a lengyel munkások ismert sztrájk
mozgalmának, valamint az egyre nö
vekvő belföldi munkanélküliségnek kö
vetkezménye. Alkalmunk volt több szlo
vák munkással beszélgetni, akik meg
elégedéssel beszéllek kereseti viszo
nyaikról.

Indulás Londonba.

Egyheti párisi tartózkodás után, a 
melynek során az érdekes és éltékes 
tudnivalók egész sorozatát szereztük 
meg. Diappe-n és Newhavenen keresz
tül szerencsésen el is érkeztünk Lon
donba. A csatornán való átkelés igen 
viharos volt, a hatalmas hullámok la
dikként dobálták a hajót, az utasok 
90% átesett a tengeri betegségen. A 
határszéli vizsgálat az angolok részé
ről igen szigorú volt, a beutazás el
len azonban párisi barátom levelének 
felmutatása után nem emeltek akadá
lyokat. A Viktória pályaudvaron, az 
embermilliók rengetegében hiába ke
restem barátomat. Úgy látszik nem 
kapta meg levelemet, amelyben érke
zésemről értesítettem.

A szálloda egyike volt azon 9 ha
talmas szállodának, amelyek egy kon- 
cernhez tartoztak, amelyek méreteiről 
Jogaimat alkothatunk akkor, ha elkép
zeljük, hogy 2500 szoba állott a ven
dégek rendelkezésére. Ez természete
sen csak elenyésző töredéke a hatal
mas méretű londoni szálloda-iparnak 
és a viszonyokra jellemző, hogy alig 
lehetett helyet kapni. Az árak Paris
hoz arányitva igen olcsók és cseh
szlovák viszonylatban sem drágák. A 
szobaárban Angliában benne foglal
tatik a fürdohasznólat és a kiadós 
angol reggeli a breakfest, amely 5 —6

láeiójánál számításon kívül nem lehet 
hagyni.

Hogyan lehetne segíteni?
A magas mozi-árakon csakis úgy 

lehetne segíteni, ha az adókat és i|. 
letéket leszállítják vagy pedig megfe- 
lően pausalirozzák mint nagyvárosok
ban: Béesben pl. 6%-ot tesznek ki 
az összes adók. Meg vagyunk gyű. 
ződve, hogy igy mindenki jobban jár
na, inért alacsonyabb árak mellett sok
kal nagyobb látogató közönségünk 
volna. Kicsi haszon, nagy forgalomnál 
több jutna a városnak is, a hivatalok
nak is, a közönség is több darabol 
nézhetne meg, a szegényebb emberek 
is többet látogathatnák a mozit és 
végül mi is ráfizetés helyett, kereshet
nénk talán valamit.

fogásból áll. A reggeli a legfőbb ét
kezés, az ebéd teljesen mellékes, mert 
már este 6 órától kezdődik a vacsora 
felszolgálása. Az angolok általában 
keveset esznek, de annál többet isznak.

Szilveszter este  Londonban.
Talán kevesen tudják, hogy Angliá

ban részleges prohibició van, ameny- 
nyiben a vendéglők és korcsmák csak 
d. o. 11-től d. u. fél 3-ig és este 6-tól 
11-ig tartanak nyitva. Ezen időn túl 
csakis a klubokban szolgálnak fel sze
szes italt. Azt a rövid időt, amikor 
alkoholt szabad kimérni, az angolok 
alaposan kihasználják. Erős italokkal, 
— főleg whisky és gin — hozzák 
magukat lelkes hangulatba, amely fel
szabadítja őket minden lelki gátlás
tól. Szilveszter estéje a legnagyobb 
ünnep, de az éjfélt nem várják meg, 
mint nálunk, hanem már 11 órakor 
mindenki tökéletesen részeg és a be
záró vendéglők ezreiből milliók dü
löngélnek ki az utcára. Az utcán kez
dődik csak az igazi élet. Az emberek, 
férfiak és nők, öregek és fiatalok, de 
főként idősebb nők: ordítanak, táncol
nak, mindenféle hangszert hallani, ke- 
repelőt, trombitát, mindenütt ének, vi: 
sitozás, az emberek önfeledten térnek 
át az uj esztendőbe. Egy londoni szil 
veszter este feledhetetlen élmény.

Ahogyan tó to m ...
a lévaiak nem vásárolnak Léván. Aki 
csak  teheti, idegenben szerzi b e  mind- 
azt, amire szü ksége van, tetötöl-tatpig, 
a kalaptól kezdve a cipőig. A legfőbb  
bevásárlási forrása  a lévai fog y asz 
tónak Pozsony, d e  bőven jut m ás
hová is lévai pénz, nem csod a  tehát, 
ha a lévai kereskedők  panaszkodnak  
é s  nem segít az sem , hogy igyekez
nek áruraktárukat fővárosi nívón tar
tani. — „ Léván mindenki o lcsón  akar 
vásárolni, idegenben pedig nem néz 
arra, hogy mennyibe kerülu—, mon
dotta egyik olvasónk, egy lévai d i
vatáru kereskedő. Az üzlet b ére , f i ’ 
z etések  lényegesen  nagyobbak egy 
világvárosban, mint egy vidéki város
ban. Az idegenben történt bevásár
lások  előnyös volta nyilvánvalóan csak  
képzelődés, am elyből a vásárlónak a 
valóságban sem m i haszna nincsen, 
annál nagyobb kára van a lévai k e 
reskedőnek é s  iparosnak. Legyen 
alapelv, hogy lévai em ber vásároljon  
Léván, tám ogassuk egym ást kölcsön< 
sen, mert arra igazán nem szám ítha
tunk, hogy idegenek, mondjuk p ozso 
nyiak Lévára jönnének bevásárolni.

Okulár.

Miért drága Léván 
a mozi?

% é v á t ó Q  L̂
utazó* élményei é* tofui*ztalatai
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Lévaiak Párisban
IV.

A Champs-Elysées a párisi Audrássy 
ul. Valamivel rövidebb ugyan, de an
nál pazarabb és élénkebb. Ili vannak 
a legnagyobb újságok palotái, a világ 
összes számot tevő autómárkáinak ál
landó kiállításai, a háute-conture vi
lághírű szalonjai, ahol a női divatot 
kotyvasztják, középeurópaiasan ragyo
gó kávéházak, párisiasan intim bár- 
oduk, luxusszállodák. A világ legcso
dálatosabb asszonyai járnak ide, hogy 
a következő saison újdonságait láthas
sák. A nagy forgalomnál csak a luxus 
nagyobb, az úttesten több a Rolls- 
Royce, mint nálunk hetivásár idején 
a lovaskocsi.

A számtalan kis bár tompa fénye 
jóleső kontrasztot nyújt a betérőknek 
e háborgó piac közepén, ahol az apé- 
ritifet az ember azért issza, hogy ét
vágya gerjedjen. Rendszerint az ellen
kezője történik, amikor fizetésre kerül 
a sor. Mégis minden kis zug teli van 
az apéritif idején. Mannequinek és el
árusító kisasszonyok csacsognak sze
relmesen tüzes lovagjaikkal, néha a 
főnök mosolygó tekintete alatt. Munka 
után mindenki egyenrangú, mert Pá
risban a szerelem nem ismer kaszt- 
különbségef, már pedig itt mindenki 
szerelmes.

Sétálok a Champs-Elysées vakító 
reklámlényében. Egy ismerős arc tű
nik fel. Elhaladunk egymás mellett, 
majd mindketten megfordulunk. Felém 
tart és én is feléje tartok. Megszólít 
magyarul.

— Bocsánat, ön nem lévai?
— De igen.

Pali ?
— Dani! Szervusz!
— Micsoda véletlen!
Tizenöt év óta nem láttuk egymást. 

Az emlékezés határai végtelenek. Négy 
elemi és egyévi gimnáziumi pajtásko
dás után pálm án Danii a sors Buda
pestre vitte és tizenöt évre rá két
ezer kilométerre Lévától újra egyutra 
terelt bennünket. A legérdekesebb az, 
hogy mindketten már nyolc éve kop
tatjuk a párisi flasztert. A véletlen úgy 
akarta, hogy csak ma találjunk egy
másra.

Bennünket is cinyel egy bár. Cso
dálom Dani memóriáját, aki osztály
társaink neveire emlékszik. Rengeteg 
közös emléket elevenítünk fel és hű
ségesen adok számot a lévai válto
zásokról. De ezek oly számosak, hogy 
talán kis városunk az elmúlt tizenöt 
év alatt felismerhetetlenné vált, kivéve 
a tanítóképzőt, a gimnáziumot és a 
Siklós két csillogó aranyszemét.

Dani a matúra után női szabóvá 
lett. Párhuzamos pesti praxis után 
Párisba jött szerencsét próbálni. Mint 
szabász kezdte és lassanként saját 
szalonra is tellett. Ma Kálmán Dani 
a női divatkonyha egyik legügyesebb 
szakácsa, özvegy édesanyját is ki
hozta Párisba, aki a háztartását vezeti.

Azóta gyakran vagyok Dani ven
dége. Náluk van a legjobb párisi ma
gyar konyha.

Valahányszor Kálmánékat látom, 
örömmel állapítom meg, hogy aki lé
vai volt, az örök életére lévai marad.

Paly.

Újabb adókra
A Ceské Slovo jelentése szerint a 

gazdasági miniszterek legutóbbi ta
nácskozásain az önkormányzati testü
letek szanálásának kérdésével foglal
koztak. Erre a célra 60 millió koronát 
állapítottak meg, melyet újonnan be
vezetendő adókból akarnak fedezni. 
A lap jelentése szerint újabb adókat 
vetnek ki a borotvapengére, műzsirra, 
sütőporra, púderokra, arckrémekre és 
más néhány kozmetikai cikkre, továbbá 
a borra.

E hírrel kapcsolatban a csehszlovák 
togyasztási szövetkezetek központi

van kilátás
szervezete tiltakozik ez ellen a szán
dék ellen, hogy az állami bevételek 
emelését olyképpen eszközöljék, hogy 
a bevételi többlet terhére a fogyasz
tókat sújtsák, az uj adónemek ellen
tétben állanak azzal a törekvéssel, 
melynek a fogyasztás emelése a célja. 
A csehszlovákiai fogyasztási szövet
kezetek országos szervezete azzal a 
kéréssel fordult a kormányhoz, hogy 
ne járuljon hozzá a fogyasztók széles 
rétegeinek e súlyos gazdasági hely
zetben való megterheléséhez.

A monopólium kritikája
Az iparospárti „Nár. Strcd* vezércikk

ben foglalkozik a szociáldemokrata 
Právo Lidunak az irányított gazdasági 
rendszert bíráló egyik cikkével. A ga
bona irányárait a vezércikk szerint — 
monopólium nélkül is meglehetett 
volna szabni, anélkül, hogy az állam 
vállaltu volna az esetleges veszteségek 
kockázatát. Most már a szociáldemok
rata Právo Lidu is azt Írja, hogy „a 
gabonamonopólium intézményét na
gyon ingatag lábakra állították, mert 
az árakat szabályozták ugyan, az át
vétel módját is, de nem szabályozták 
a vetésfelületeket*. A szoc.-dem. lap 
beismert, hogy a gabonamonopólium 
igen nehéz helyzetbe kerül, mert sok 
lesz a fölös gabonája és ha ezt el

akarja adni, úgy az árakat le kell 
szállítania és így az eredeti elgondo
lás teljesen meghiúsul. Végül nem 
marad más hátra, mint hogy az állam 
lesz kénytelen zsebébe nyúlni s meg- 
Űzetni a veszteségeket. De a szociál
demokrata, vagyis k^. mánypárti lap 
azt is beismeri, hogy a gabonamono
pólium már az 1935. évi aratás után 
sem lesz képes átvenni a felajánlott 
mennyiségeket s igy megszűnik a ke
reslet és kinálat szabályozója lenni. 
Hasonlóan fog járni az esetleg meg
alkotandó állatmonopólium is, amely 
ismét csak a fogyasztókra ró újabb 
kötelességeket s velük fizetteti meg 
magasabb húsárak alakjában az irá
nyított gazdálkodással való kísérlete

Kohn & Kovács
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d ív a  ( á r u h á z a  értesíti nagvrabecsült 
neoöit, hogy az énenkint m egism ét
lődő és  a már általánosan közismert
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kezdetét vette. Jelszavunk:
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Ezúttal is kizárólag csak  a legjobb nyersanyagokból készüli 
árukat és  csakis a legism ertebb gyárosok készítményeit hozzuk 
forgalom ba. & Rendkívül olcsón kalkulált áraink szigorúan 
szabottak, ezek  csak  a NÉGY FEH ÉR  HÉT tartama alatt érvé
nyesek és  ezen idő alatt sem m iféle százalékot nem adunk.

zések árát. Az irányított gazdálkodási 
rendszert már Szovjctoroszország is 
kezdi feladni s Bolgárországban a 
gabonamonopólium óriási állami vesz
teségek okozása után teljesen meg
bukott.

CSEND...
És szólt a csen d :
Tudok egy titkot,
Egy rejtétt panaszt,
Egy sóhajt —
Elszállt vágyat,
Elfelejtett búcsú könnyeknek 
Ezüst fényét egy selymes kézen.
És szólt a csend;
A titkot megtartom  magamnak 
Rejtve, örökre csendben.

Jaruth
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— Járási Magyar Közművelődési 
Bizottság ma, szerdán este 8 órakor 
népszerű tudományos előadást tart. 
Ez alkalommal Ehrenfeld Nándor, mér
nök: A csillagok világáról; Tóth Imre, 
ref. lelkész: A szó hatalmáról tart elő
adást.

— A lévai strandfürdőre vonat
kozó közleményünket anyaglorlódás 
miatt a következő heti számunkban 
folytatjuk.

— A nászutasok 50 százalékos 
kedvezményt kapnak a magyar* 
vasutakon. Budapesti szerkesztősé
günk jelenti: A magyar tőváros bécsi 
propaganda irodája még tavaly java
solta, hogy a Budapestre készülő nász- 
utas-látogatók számára a magyar állam- 
vasút utazási kedvezményt biztosítson. 
Ez a terv most valóra vált és a Máv. 
utazási kedvezményt szabályozó ren
delkezése már a napokban életbe' is 
lépett. Ez uj rendelkezés értelmében 
valamennyi nászutas, bármely irányból 
érkezik is az országba és bármely 
irányban hagyja el az országot, ötven 
százalékos utazási kedvezményt élvez 
a magyar államvasutak vonalain. Bu
dapest már esztendőkkel ezelőtt „a 
Duna királynője* díszítő jelzőt kapta 
külföldön, valószínű, hogy ehhez rö
videsen csatlakozik a „nászutasok 
városa" cím is.

— Ö ngyilkosság. Kemény István 
74 éves, lévai lakos a Csepregi-ulca 
7. szám alatt múlt hó 30-án, délben 
betegsége feletti elkeseredettségében 
és életuntságból felakasztotta ma
gát.
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— Irodalmi est a Kaszinóban.
Vasárnap este 6 órakor a Kaszinó 
saját nagytermében magas színvonalú 
irodalmi estet rendezett, amelyen há
rom kitűnő szlovenszkói iró: Sziklay 
Ferenc, Darko István és Farkas Ist
ván, valamint Marczy Hédy ipolysági 
tanárnő, zongora művésznő vettek részt. 
Sziklay Az álomról tartott előadást, 
Darko és Farkas egy-egy novelláját 
olvasta tel, míg Marczy Hédy művészi 
zongora játékával gyönyörködtette a 
szép számú hallgató közönséget.

— Az „Egydolláros menyasz- 
szony* szereplőiről helyszűke miatt 
bővebben múlt számunkban nem em
lékezhettünk meg, pedig igazi, oda
adó, lelkes játékukért külön-külön is 
elismerést érdemelnek. Első helyen 
kell említenünk a címszerepet játszó 
Országh Alexandrát, aki szebbnél 
szebb ruháiban kedves közvetlensé
gével, bájos megjelenésével a legjobb 
hatást váltotta ki a közönségből és 
kellemesen csengő hangja hibáján kí
vül sokszor nem is érvényesült. Ele
gánspartnerével, Turay Lászlóval szép 
sikert ért el. Hindi Juci szubrett sze
repében elevenen, temperamentusosan 
pompás alakítást nyújtott. Partnere 
Quitt Lajos megközelítette a szecsei 
parasztlegény típusát. Zóród Aladár 
burleszk alakMása, tánca közismertek, 
elsőrangú partnerének bizonyult Ba
ranyai Ernő a burleszk zsánerben. 
Nyitrai József néger szerepében erős 
komikai érzékéről tett tanúságot. Ma
gyar Anci és Frankó Ica igen jól 
képviselték a korrrfkai elemet s telje
sen átérezve szerepüket mozoglak a 
színpadon. Ifj. Schubert Pál eredeti 
komikummal, Borcsányi Lehel, Hajdú 
Sándor nagyban hozzájárultak a si
kerhez. A görlök csoportja: Berényi 
Rózsi, Wertheimer Olga, Oberth Ily 
és Patkós Ida ötletes kosztümeikben, 
pompás táncfiguráikkal kellemes meg
lepetés és kedves látványosság volt 
a nézőknek.

— Katona öngyilkosság. Pénte
ken reggel Lochner Zdenek 24 éves, 
felsőgazdasági iskolát végzett, tovább 
szolgáló tizedes a Zugó-utcában flo- 
bertpisztollyal főbe lőtte magát barát
nője lakásán s mire orvosi segítség 
érkezett, már kiszenvedett. Előző este 
a leánnyal moziban volt, miptán azt 
haza kisérte, bement a kaszárnyába s 
ott aludt. Reggel újra felkereste a 
leányt, akinek az ágya mellett követte 
el tettét. Minthogy semmiféle bucsu- 
irást uem hagyott hátra, tettének oka 
ismeretlen. Ismerősei állítása szerint 
már régebben foglalkozott az öngyil
kosság gondolatával s a legvalószi* 

•nübb az a feltevés, hogy képzettsé
gének megfelelő elhelyezkedésnek 
hiánya feletti elkeseredésében lett ön
gyilkos.

Véletlen szeren csétlen ség . 
Motko Mihály 32 éves alsó-zsemberi 
lakos a napokban pár napi beteges
kedés után meghalt. A haláleset kö
rüli gyanusitgatások és sugdolódások 
a csendőrség fülébe jutottak és az 
kérte a halott megvizsgálását és fel
boncolását, amennyiben a pletyka erő
szakos halálról beszélt. A hivatalos 
hatósági vizsgálatnál az orvosok meg
állapították, hogy a fej jobboldalán 
hatalmas ülés volt ugyan, de a halál 
közvetlen oka nem ez volt, hanem a 
nyomában keletkezett agyhártyagyul
ladás. A halott testvére az ütésre vo
natkozólag elmondta, hogy 8—10 nap
pal előbb az erdőben a fával megra
kott szekeret csatiózták le és a lán
cot feszítő dorong helyéről kiugrott s 
az sújtotta fejbe az öccsét.

& < m m ~

Az LTE  „Hollywoodi bá lu-ja 9-én, 
szombaton este Denk összes termei
ben. összes farsangi bohóságok. Miss 
Léva választás és a legszebb jelme
zek díjazása. Cigány muzsika és jazz 
zene.

A Dalárda 10-én, vasárnap fél 6 
órai kezdettel műsorral egybekötött 
teaestéi rendez a Kaszinó összes he
lyiségeiben. Műsort karének, szava
latok, magyar dalok, táncjelenet, egy 
felvonásos vígjáték tölti ki. Utána tánc.

Február 11-én, hétfőn a Városi szín
házban az „Egydolláros menyasszonyt" 
harmadszor is előadják.

M agántisztviselők és  kereskedelm i 
alkalmazottak bálja. E hó 23-án, szom
baton este 8 órai kezdettel tartják 
tánccal egybekötött tarka estjüket a 
Magántisztviselők és kereskedelmi al
kalmazottak a Stránsky szálló összes 
termeiben. Tekintve, hogy külön meg
hívók nem lesznek szétküldve, a pla
kátokon és ézuton hívják meg az ér
deklődőket az élvezetes tarkaestre, 
ami előre láthatólag az idei farsang 
legsikerültebb estjének ígérkezik.

— Tovább tart az iskolasztrájk .
Hétfőn este az állami elemi iskola 
szülői tanácsa újabb értekezletet tar
tott, amelyen elhatározták, hogy a meg
kezdett iskolasztrajkot, minthogy ed
dig a minisztériumtól megnyugtató ér
tesítést nem kaptak, újabb 14 napig 
folytatják. Egyben elhatározták, hogy 
szülői küldöttséget menesztenek Prá
gába a miniszterhez az iskola mielőbbi 
építésének kieszközlésére.

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

r

Életbe lépett az uj 
biztosítási törvény

A biztositó intézetek minden tilta
kozása dacára január 21-én lépett 
életbe az uj 1934 évi 145. számú biz
tosítási törvény, amely a biztosítottak 
fokozottabb védelme alapján áll.

A legtontosabb rendelkezések egyike 
az, hogy a biztosítási ügynök részére 
a biztositó társasagoknak külön meg
hatalmazást kell kiállitaniok, ennek 
következtében az ügynökkel közölt 
bejelentések a jövőben a biztosító 
társaságokat is kötelezik. Eddig a be
jelentésnek csak akkor volt hatálya, 
ha az közvetlenül a társasággal lett 
közölve. A törvény tehát lehetetlenné 
akarja tenni az ügynökök visszaélését 
és a biztosító intézetek alaptalan ki
fogásait.

A második fontos intézkedés, hogy 
a biztosítási ajánlat és a kötvény kö
zötti eltérések csak akkor válnak jog
erőssé, ha azt előzőleg a biztosítottal 
ajánlott levélben közölték. Ezen elté
réseket nem elég írásban közölni, 
hanem a kötvényen kifejezetten, mint 
eltéréseket kell szembetűnően feltün
tetni. Amennyiben a biztosítást kötő 
fél ezeket nem fogadja el, 1 hónapon 
belül ellentmondhat.

A harmadik fontos intézkedés a díj
fizetésre vonatkozik. A biztositó inté
zet ajánlott levélben köteles 30 na
pos határidőt adni a már esedékes 
dij meglizetésére, ezen 30 napos ha
táridő alatt a történt károkért szava
tol az intézet és a biztositó felek 
meg vannak védve az esetleges ki
sebb elmulasztások esetére, mert a 
lejárat napját könnyű elnézni vagy

Apró hirdetések saras.*;;:
Kiadó lakásokat és  bútorozott szobákat lapunk e l ő f i z e t ő i  ré
szére i n g y e n  közlünk. — Azok, akik nem előfizetői a Lévai Újság, 
nak, a hirdetés egyszeri közléséért 2 — Kit fizetnek. A nehéz gazda
sági viszonyok között lapunk ezzel kíván olvasóinak segítségére lenni.
S z e k r é n y t  használtat, de jókarban lévői E g y  s z o b a ,  k o n y h a  és mellékhcly|.

megvételre keresek. Cim a kiadóban. ségből álló lakást a város belterületén
H a s z n á l t  Í r ó g é p e t  veszek. Cim a ki- február 1-ére vagy 15-ére keresek. —

adóban. Cim a kiadóban.

elfelejteni.
Az uj biztosítási törvény többi fon

tos intézkedéseit lapunk részletesen 
közölni fogja. Egyébkén! biztosítási 
ügyekben — tekintettel ez uj törvény

életbelépésével telmerülő kezdeti ne
hézségekre és érthető tájékozatlan
ságra — lapunk szerkesztősége elő* 
fizetőink részére felvilágosítással szol- 
gál.

ai s p o r t  m
Jégkorongm érkőzés Tajnán

Révay Islván Cs. M. T. Sz. elnöke 
f. hó 3-án, vasárnap a lévai Juventus 
jégkorongcsapalát látta vendégül, el
lenfele a házigazda vendégeiből álló 
csapat volt, akik között a többszörös 
magyar válogatott Révay József is 
játszóit.

Erős hóviharban indult meg az első 
harmad, a Juventus védelem nehezen 
veri vissza a lajnaiak támadásait, akik
nek fölényük egyre erősödik és végül 
Révay József ütése megszerzi szá
mukra a vezetést. 1:0.

A második harmadban nívós játék 
iejlödik ki, a Juventus kevéssé össze
szokott csapata is magára talál, több 
szép támadást vezet és Uhrik lövé
sével egyenlít. A gól után Révay Ist
ván csapata erősít és Nyáry ismét 
vezetéshez juttatja Tajnát. A második 
harmad 1:1 végződik.

A harmadik harmadban a kiegyen
súlyozott erők főként a szilárd véde
lem folytán nem tudnak újabb ered

ményt elérni.
A fair kerete között lefolyt mérkő

zés végeredménye tehát 2:1 Tajna ja
vára.

A vendéglátó csapatban Révay Jó
zsefen kívül Révay Islván és János, 
Kelz, Bottka és Nyáry játszottak jól. 
A Juventusnál Laufer agilis játéka mel
lett különösen Ivády, Müller, Uhrik és 
Hoffmann játszottak eredményesen.

Délután a fáradt Juventus a durván 
játszó verebélyiektől erős iramú játék 
után 2:0-ra kapott ki és a körmérkő
zés győztese Révay litván csapata 
lett, amely előző nap 5:2*re győzött 
Verebély ellen.

* * *
A lévai Makabi a zsupa bajnok

ságok során 14:0 szett aránnyal to
vább jutott, mert ellentele, a nyitrai 
Orol sportszerűtlen módon nem állt 
ki a mérkőzésre. A Makabi következő 
mérkőzését a b. bányai YMCA csa
pata ellen játsza 10-én.

Uj terv az adósság rendezésére
A Csehszlovák takarékpénztárak 

szövetsége a napokban érdekes és 
megfontolásra méltó ajánlatot tett a 
gazdaadósságok rendezésére.

Ha beszélünk is gazdasági krízis
ről, mégsem állíthatjuk, hogy ez a 
válság általános. Vannak mezőgazda- 
sági csoportok, amelyek a krízisről 
semmit sem tudnak.

így például a szövetkezetek, neve
zetesen a mezőgazdasági szövetkeze
tek financiális eredményei az elmúlt 
évben igen jók voltak; nem panasz
kodhatnak a gazdasági krízis miatt a

mezőgazdasági szeszgyárak, kitűnő a 
komlótermés. Különösen nagy nyere
séggel zárult a gabonatársaság üzleti 
éve, van állatszindikátus, amely szin
tén nem tartozik a passztv vállalatok 
közé.

Egy külön alapot kell létesíteni, 
amelyhez bizonyos kulcs szerint az 
aktív gazdasági vállalatok nyereségük 
egy részével kötelesek lennének hoz
zájárulni és ebből az alapból azután 
állami támogatással rendezni lehetne 
az önhibájukon kívül elszegényedett 
mezőgazdákat.

KÖZGAZDASÁG
Hivatalos gabona árak: A Mono

pólium Társaság  febr. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat állapította 
meg: búza 157*30, rozs 116*50, közép 
sörárpa 121*50, takarmány árpa 111*50 
zab 122*20, kukorica 113*—, kukorica 
(fehér) 113, kukorica cinqun. 133*— Ke

Egyéb magvak p iaci ára febr. 2-án: 
Bab (fehér) — — — 90*—
M á k --------- — — 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 kínált gabonát a G a
bona Társaság az augusztusi kezdő áron ve
szi át.

OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK

o ,,'£ ío a i *11(409“-é t i

Á llatvásári árak a február 4-i vásárról.
Tehén 2 8 0 - 3 ,  borjú 3 5 0 - 4 ,  üsző 3*50 4, 

ökör 3*30-4 , bika 2*80 -3*50, ló 1 0 0 -1 5 0 1  
malac párja 80, 8 hetős 120—160, hlzó disznó 
4.50 — 5 Ké-ig. A felhajtás gyenge volt.

Valuták:
német márka — — — 908
magyar pengő -  — — — 450*50
svájci frank -  — — — 773*50
angol lont - - - - - -  117*25
olasz líra — — — — — 202*90
amerikai dollár — — — — 23*75
francia frank — — — — 157*70
osztrák schiling — — — — 449*50

.LÉVAI ÚJSÁG* gazdasági, kultúrálta és kritikai 
hetilap, megjelenik minden aserdán. — Fősiar 
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. -  Felelő# •* 
keastö ás kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. agr. — Sicr- 
kesttőség áa kiadóhivatal: Léva, §túr u. 3. T ate .o r. 
19. — Nyomja: FODOR utóda Lánca Janő nyomdái# 
Láva. Stapasl u. 28. — Elöfltetésl díj: egászévre 
40*. fálévra 20*. nagyadávre 19*— Kő, egyes « » " ’ 
ára 80 fiit. — Három példány megtartása egyéves 
előfizetésnek azámlt. — Hirdetések tarifa saerinl 
Fodor papfrkeresktdáaben adhatók át. Telefon 
— Oyakorf hirdetőknek árengedmény. — Kázlrstck 
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat n«* 
őriünk mag és nem adunk vissza. — A postabéí>«0 
használatát a bratislavai posta- ás távIrdalgazgeK* 
aág lévai faladóhellyel 109.97á. V-1934 szám » 
engedélyazta.
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