
Megvalósul a lévai115
paktumot kötöttek egym ás között 
az európai állam ok a legutóbbi 
tiz esztendő alatt. A paktumok, 
meg nem tám adási szerződések, 
garanciam egállapodások, egyez
mények, reg ionális szerződések 
ezen sokaságán kívül még a gaz
dasági é s  kereskedelm i szerző
dések beláthatatlan tömege léte
zik és születik minden nap. Nincs 
benne azonkívül az interkontinen
tális szerződések, pld. a Kellog 
paktum, amely a háborút elitéli 
é s  bűncselekm énynek minősiti.

A paktumok rengetege, amelyek 
mindegyike a béke biztosítását 
célozza, a leg jobb  bizonyítéka an
nak, hogy milyen tákolt az eu ró
pai életünk so rsa . Ez a pák- 
tom ánia idővel oda vezet, hogy a 
paktumok te ljesen  elveszítik é r 
telmüket, jelentőségüket, mert min
den paktumnak meg lesz az ellen 
paktuma, mint gyógyszernek az 
ellengyógyszere, amely annak ha
tását sem legesíti é s  m egsem m i
síti.

Elég volt a háborúból, de elég 
volt a paktumokból is. Üljenek 
össze a nem zetek jövőjét alakitó 
é s  irányitó tényezők és  olvasszák 
fel a sok fe lesleg es, egym ás é r 
tékét lerontó paktumok töm kele
gét a kö lcsönös m egértés mindent 
m agába foglaló tégelyében, az 
em berszeretet lángjánál. Tűnjenek 
el az európai népek konyhájából 
akik csa k  kotyvasztani tudnak és 
nem képesek elkészíteni az em 
berek asztalának szám ára a min
denki által megkívánt ízletes, é l
vezhető e led elt: a békét, a m eg
élhetés biztosítását, az élet, a 
fejlődés biztonságát.

§rámek, volt miniszter, még 
amikor a koalíció volt a kormá
nyon és a petka tanácskozásai 
nem végződtek eredménnyel, az 
érdeklődő újságíróknak mondotta: 
megállapodtunk, hogy megfogunk 
állapodni. Mi is azt reméljük, hogy 
paktumok csak félszeg kísérlete
zések, tapogatózás, előkészületek 
az igazi, békétpecsételő baráti 
kézfogáshoz.

A titkolózások, félrevezetések, 
hátsógondolatok, az igazi szándék 
elrejtése nem lehetnek a XX. szá
zad eszközei, az emberek egy
másra uszítása nem lehet életünk 
értelme és célja. Az ígéret földje 
ma már nem tejjel és*mézzel fo
lyó ország és ilyen lesz Európa 
is, ha az ígéretek csak ígéretek, 
a paktumok csak paktumok ma
radnak — sivatag.

A konferenciák szóáradata és 
aktatömege, bizottságosdi helyett 
cselekedetekre van szükség, mert 
a világ mai cháoszából máskép 
nincsen kiút.

Meg jóformán el sem olvadt a hó, 
de a strandfürdő kérdésével már most 
kell foglalkoznunk. A jogi megoldá
sokon kívül különösen a pénzügyi és 
még inkább a vízjogi problémák el
intézése vesz nagy munkát és hosszú 
időt igénybe.

Hol épüljön a strandfürdő?

A Lévai Újság már megígérte, hogy 
erre vonatkozólag kész tervekkel áll 
elő. A strandfürdő nem építhető 
fel másutt, mint a Perec-parti ré-

A terv előnyeinek 
részletezése.

A „Lévai Lidó* tehát a Perec part
ján a Zugón túl a Stredo transformá- 
tor állomásának közelében létesülne, 
a csatorna bal partján.

Milyen előnyei vannak ennek a meg
oldásnak:

1. Közel fekszik a város középpont
jához, a tervezeti hidakon keresztül 
akadálytalanul megközelíthető.

2. A szükséges földterület könnyen 
megszerezhető.

3. Nem kellenek eleinte nagyobb 
invesztíciók és ezek évente fokozato
san beoszthatok a rendelkezésre álló 
összegek szerint.

4. A hely kiválóan alkalmas, mert 
napos oldalon fekszik, köröskörül zöl- 
delő rétek teszik kellemessé a stran
dolási.

Kákonyi Ignácz ajánlata.
Mindezen előnyök tekintetbevételé

vel lapunk szerkesztősége információs 
tárgyalásokba bocsátkozott a part
menti tulajdonosokkal és közölte el
gondolását a város illetékes tényezői
vel is. Ezen tárgyalások során Káko
nyi Ignácz, lévai kereskedő fiával 
együtt felkereste Boros Béla h. város- 
bírót, majd pedig lapunk szerkesztő-

teken. Ezek ugyanis közel fekszenek 
a városhoz, a Perec szolgáltatja a 
vizet s igy kevés befektetéssel meg 
lehet teremteni a lévai Lidót, legalább 
is a legprimitívebb formában. Arról 
van elsősorban szó, hogy megteremt
sük azon kezdeti feltételeket, ame
lyekből azután egy modern, minden 
kívánságot kielégítő strandfürdő épül
het ki. A mellékelt sematikus tervből 
látható, hogy miként nézne ki a 
tervezett „L év ai L id ó - végleges 
form ájában.

ségét és kijelentette, hogy a Perec 
mentén elterülő több mint 2000 négy
szögöl területű rétjét felajánlja a lé
vai strandfürdő céljaira. Lapunk mun
katársa egy mérnök szakember és 
a tulajdonosok kíséretében helyszíni 
szendét tartott és egybehangzóan meg
állapították, hogy a felajánlott terület 
a strand céljaira kiválóan alkalmas.

Városi kezelés
vagy konzorcium .

Minthogy az alkalmas terület már 
megvan, tárgyalni kell azon feltételek
ről, amelyek mellett a jelenlegi tulaj
donosok, Kákonyi Ignácz és neje a 
kérdéses területet átengedik. Bírjuk a 
tulajdonosok azon kijelentését, hogy 
a területet minimális ellenszolgáltatás 
ellenében odaadják, de hajlandók 
olyan megoldásra is, hogy bizonyos 
idő lejárta után a felépítendő fürdő 
tulajdonjogba menne át és addig in
gyen volna azok használatában, akik 
felépítették.

A város, információnk szerint nem 
hajlandó a fürdő felépítését vállalni, 
késznek nyilatkozott azonban a legin
tenzívebb támogatásra, nevezetesen a 
szükséges földmunkák elvégzéséhez 
munkaerőt bocsájlana rendelkezésre. 
A strandfürdőt tehát egy konzorcium-

strandfürdő
nak kéne kezébe venni, amely gon
doskodna annak kiépítéséről. Ennek 
ellenében kezelné a fürdőt és része
sedne az esetleges haszonból, 20—25 
év után pedig, amikor a befektetések 
amortizálódnak, visszaadná a területet 
az eredeti tulajdonosoknak.

További részleteket lapunk legkö
zelebbi számában közlünk.

A Sokol álarcosbálja  a Stránsky 
szálló összes helyiségeiben nagyszámú 
közönség jelenlétében, jó hangulatban 
folyt le. A japán miliővé varázsolt kör
nyezetben, amelynek művészi, ízléses 
kiviteléért a rendezőségnek külön el
ismerés jár — a jókedv gyorsan ter
jedt és a jelenlevők kitünően szóra
koztak. Három zenekar sem győzte a 
táncolókat kielégíteni, akik fáradhatat
lanul huzatták reggelig. A jelmezek 
elég nagy számban vonultuk fel. A 
rendezőség — esetleges sértődéseket 
kerülve mellőzte a szokásos je l
mezversenyt. A két legizlésesebb je l
mez Kaszaniczky Aranka 2 művészi 
kreációja volt: Koricánsky Pálné (gé
sa) és Fischer Józsefné (fehér or
chideák).
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APOLLO (Denk): Csütörtökön, pén

teken, szombaton és vasárnap monu
mentális nagyfilm, az emberi merész
ség, bátorság és kitartás nagyszerű 
müve: MONTBI.ANC KIRÁLYA (Örök 
álom Dér ewige traum). Ezen 
dráma egy valóban megtörtént ese
ményt mutat be, mely 1786-ban, a 
Montblanc első megmászása alkalmá
val történt. Személyek: Brigitta Hor* 
ney, Sepp Rist, Arnost Dumke. 
Vasárnap délután népelőadás: VÁN
DOR NÉP, artista dráma. Olcsó hely- 
'.rakkal I

ORIFNT (Stránszky): Bemutató 21.,
22. és 24-én: Conrad Veid! „A HER
CEG ÉS ZSIDA)Á“-ban: Feuchwan- 
ger világhírű regényéből, a Herceg es 
zsidajából ()ud Süss) film készült, mely 
most Lévára is elkerül. Süss zsidó 
alakját Conrad Veidt, a nagy német 
filmszínész alakítja, aki élethüség- 
gel érzékelteti a legendás Süss zsidó 
alakját. A külföldi kritika egyöntetűen 
megállapította, hogy Conrad Veidt 
élete legjobb szerepéhez jutott ebben 
a darabban. Mint ismeretes, Becsben 
nagy botrányok játszódtak le a Jud 
Süss körül, úgy hogy az osztrák kor
mány be is tiltotta a darab előadásai. 
Ez történt Németországban és Ma
gyarországon is. A Herceg és zsida
ját csütörtökön, pénteken és vasárnap 
mutatják be. A film iránt fokozott ér
deklődés nyilvánul meg.



Folyó évi január hó 5-én kell ér
deklődésükre és a beküldött újság
cikk cimkérdésérc feltétlenül azt kell 
válaszolnom, hogy .nem villanysztrájk*, 
hanem békés összemüködés és a ta
rifakérdés józan megoldása a feladat. 
— A sztrájkot érteném, ha nem a sa
ját villanytelepükről volna szó. — Ér
teném, mint ullima rációt, ha nem 
volna más eszköz a probléma meg
oldására, mert a sztrájk minden eset
ben nagy veszteség s azt végered
ményben csak a fogyasztó fizeti meg. 
Annál kevésbé szabad meggyengi- 
teni a villamosmü helyzetét, mivel az 
még sok feladat előtt áll és tényleg 
nehéz helyzetben van.

Látjuk, hogy az áram ára nem 
lehet egységes, mert különböző 
célokat szolgál és különböző 
szükségleteket fedez, már pedig 
a m ostani tarifájuk csak egy 
árat ism er.

Ez az áram ár a minimális fogyasz
tásra kicsi, a többi célokra meg túl 
nagy. Hiszen nem panaszkodhatnak a 
Ke 3*50 egységárra 3—400.000 KW 
óra mellett,‘ mikor Prága Ke 2’70-ért 
adja a 100 milliókat. De éppen ez a 
hiba. Az áramárakat folytonos kom- 
promissumokkal leépítették, ahelyett, 
hogy ott, ahol az áramár megfelelt: 
meghagyták volna és csak a többi 
igényre nyitották volna meg a kellő 
alacsonyabb tarifákat. Ez a hiba Bra- 
tislavában, Prágában stb. és ez az 
akadálya az uj áram tarifák beveze
tésének oz Önök esetében is.

Elvesztették azt a természetes tar
talékot, amit magasabb egységár je 
lentene a minimális fogyasztás kere
tén belül.

Most már csak egy segít s azt köny- 
nyü belátni: az áram fogyasztás meg
felelő növelése. Meg kell érteni a fo
gyasztónak is, hogy nem kívánhatja 
az alacsonyabb egységárat, csak ha 
megfelelően többet fogyaszt — külön
ben az áramgazdálkodás egyensúlya 
felborul és ezt a gazdasági hiányt 
megint csak a város közönsége fogja 
fizetni.

Nem lehet viszont az áram fo
gyasztást növelni, ha a közön

folyó hó 13-án este tartotta ez évben 
utolsó népszerű tudományos előadását. 
Csorba jenő, mérnök részletesen is
mertette a technikai tudományok alap
fogalmait, mérőegységeit és mindazon 
fogalmakat, amelyeken a mai óriási 
fejlettségű technika fölépült. Hallgató 
közönségét teljes részletességgel be
vezette az elektrotechnika tudomá
nyába. Illusztrációkkal, sematikus raj
zokkal ismerlette és magyarázta az 
egyen- és váltóáramú dinamóknak mű
ködését, ezzel kapcsolatban részlete- 
tesen ismertette, hogy miért ragasz
kodnak a technikusok inkább a váltó, 
mint az egyenáramhoz.

Léván most van bevezetés alatt a 
váltóáram és a jelenlevők feszült fi
gyelemmel hallgatták Csorba mérnök
nek erre vonatkozó magyarázatait. A 
várost öt kerületre osztotta az Uzembi- 
zottság, hogy az egyes kerületeket áram
mal ellátó transzformátorállomások kb. 
egyenlő megterheléssel dolgoznak. Is-

ség nincsen tájékoztatva a ra 
cionális többletfogyasztás mód
jairól. Ehhez nem csak m egfe
lelő propaganda kell. de meg 
kell adni a megfelelő módol a 
fogyasztó készülékek b eszerzé
sére.

Az egyes elárusító cégek összmükö- 
dése szükséges és a villamosmü se
gítsége a részletfizetéses eladás lebo
nyolítására. — Mindez ellenben csak 
hasztalan erőlködés, ha nincs még 
mindig átépítve a hálózat a normális 
áramra.

Mert nem lehet az abnormális ké
szülékek számát szaporítani, mivel az 
átépítés nehézségei csak fokozódnak, 
eltekintve attól, hogy az abnormális 
készülékek drágábbak és kisebb fe
szültségükkel a hálózatot nagyobb 
mértékbe veszik igénybe.

Ezek utón azt hiszem, hogy világos 
a teendő.

Első dolog a hálózat legsürgő
sebb átépítése. Már több éve 
tart ez az ügy és húzódik tulaj- 
donképen csak  fe les leg es  kom 
plikációkkal. Maga az átépítés 
nagyon egyszerű é s  nagyon 
gyorsan keresztülvihető.

Banskó Bystrica átszerelése alig tar
tott 2 évig, Piesfany szintén. Egy har
madik városban most szereljük át a 
hálózatot és pedig fele idő alatt, mint 
azt az ottaniak kontemplólták. Minden 
munkál organizálni kell. Az átépítést 
annál inkább, neki kell látni és gyors 
egymásutánban keresztül kell vinni. 
Ebben az évben feltétlenül meglehet. 

Párhuzam osan evvel a felad at
tal megy az áram tarifák bev e
zetése és a m egfelelő p rop a
ganda Ily módon ham arosan ott 
lehetnek, hogy a fogyasztók min
den célra kapnak rentábilisan  
áram ot, úgy mini bárm ilyen vá
rosban. így megszűnik magától 
az elégedetlenség é s  a fogyasz
tók megtanulják becsü ln i sa ját 
villamosmüvük jelen tőségét és 
annak szolgálatait.
A villamosmü rentabilitásáig lassan- 

kint majd fokozódik és rövid időn be
lül számottevő tényező lehet a város 
gazdálkodásában.

meretes, hogy a városi villanylelep 
áramot nem termel, hnnem azt a Kö- 
zépszlovenszkói Villamos Társaságtól 
(Stredo) vásárolja, oki b. bányai tele
péről 22.000-voltos feszültséggel küldi 
Lévára. Itt a helyitelcpcn 5.000 voltra 
alakítja és ilyen erősségbe fül a föld 
alatt elhelyezett kábeleken a transz
formátor és elosztó állomásokra, áme- 
lyek közül 3 (a vasútnál, újtelepen 
és a kórháznál) készen van, a többi 
2 transzformátor állomás, amelyek 
egyike a belvárost, másika a hegyül- 
ját és környékét látja majd el váltó
árammal, a közel jövőben épül ki.

Az áramdijszabások megfelelő be
vezetése lehetővé teszi Léván is, hogy 
a legkiterjedtebb mértékben alkalmaz
hassa a város lakossága a tiszta és 
higénikus villanyáramot nem csak vi
lágításra, hanem sütésre, tőzésre, me
legítésre, különösen háztartások és 
fürdőszobák vízmelegítésére.

A mai egyoldalú villanyfogyasztás-

Jól tudom, hogy a banská-bystrierfi 
példa sokak szeme elölt lebeg — két 
és félszeres fogyasztás 1926-al szem
ben, alig 15—20° 0-al többet fizetnek 
a fogyasztók. De ezt az eredményt 
csak fokozott ambícióval és célirányos 
munkával lehet elérni és csakis a fo
gyasztó közönség teljes bizalmával és 
támogatásával.

* * *

Elégtétellel állapítjuk meg, hogy

púnk szerkesztőségét, vagy állítják meg 
lapunk szerkesztőit, munkatársait, hogy 
valamely közérdekű cikkünkre feltét
lenül választ akarnak adni, hozzá akar
nak szólni. Minden nap halljuk: ezt 
meg kellene írni, miéri nem foglal- 
kozi.ak ezzel a kérdéssel? Ezek a lel
kes hozzászólások, sőt talán hozzá
értők érdeklődési izgalma egyszerre 
alábbhagy, amikor azt válaszoljuk: ké
rem, tessék, írja meg, szívesen közöl
jük! Ha tetszik névvel, ha nem tetszik, 
akkor név nélkül, de mindeneseire írja 
meg, küldje be, tessék hozzászólni, 
tessék síkra szállni a közös érdekek 
védelmében.

Mindenki csak fenyegetőzik azzal, 
hogy majd megírja, beküldi, a való
ságban ez sohasem történik meg. Szá
nalmas ez a betüiszony aggodalmas
kodás, mindenféle kitogások felsora
koztatása, ingatag ellenvetések , mert 
végeredményképen mindez csak gyá
vaság és lustaság. Hölgyeim és uraim, 
elég volt az álszeméreniségböl, a ki
fogásokból és húzódásból! Felhívunk 
mindenkit, akinek közölni való véle
ménye van valamely felvetett aktuális 
kérdés kapcsán, vagy uj témákat kí
ván a nagy nyilvánosság előtt meg
vitatni, jelentkezzék, álljon elő, Írja 
meg!

Minden értelmes irás, amely becsü
letes kézzel, tiszta tollal íródott, szí
vesen közlünk, nem nézünk pártállásra, 
származásra, műveltségre, anyagilag 
és szellemileg függetlenek vagyunk 
és igy félelem nélküli szócsöve lehe-

nak nagy hátránya, hogy csakis az 
esti órákban vannak a telepek igénybe 
véve, de ez egyúttal oka a villanyár 
magasságának is. Az áramtermelő te
lepek nagy berendezéseiket a legma
gasabb esti fogyasztáshoz szabva épí
tik és az a nappali és éjszakai órák
ban alig van igénybe véve. Éppen 
ezért adnak mindenhol kedvezményes 
olcsó árakat a nappali és késői éj
szakai fogyasztásra. Ezt Léván is be
fogják vezetni, ha a Stredóval ez- 
irányban folytatott tárgyalások kedve
zően végződnek.

Az előadó még Szlovenszkó villa
mosításának beosztását, valamint a 
Középszlovenszkói Villamos Társaság 
üzemi eredményeit ismertette.

Az egybegyült szépszámú közönség 
meleg tapssal jutalmazta Csorba mér
nök értékes előadását. Majd Schubert 
Tódor, a bizottság alelnöke a jövő 
évi viszontlátás reményében mondott 
köszönetét a hallgató közönségnek, 
az előadás-sorozatot bezárta.

Krcméry mérnök ur nyilatkozata igfl. 
zolja álláspontunkat: lehetséges a Vj|. 
lanyáram tarifájának oly beosztása, 
amely a fogyasztók érdekeit kielégíti, 
mert nem szükséges mást tenni, mint 
az üzemet az adott lehetőségek kere
tein belül reorganizálni. A városi vil
lanytelep Léva kereskedelmi vonatko
zású vállalata és ezt kereskedelmi 
alapon üzleti szellemmel és üzleti ér
zékkel kell vezetni.

Antal Gyula városbiró, Weisz Gyula 
üzembizottsági elnök és Boromisza 
Tivadar telegigazgató legutóbbi nyi
latkozata arra mutat, hogy az illetékes 
tényezők belátták a mai helyzet tart
hatatlanságát és lapunk akciójának 
hatása alatt meggyorsítva a szüksé
ges lépéseket a kérdés megoldásához.

tünk minden okos és igaz beszédnek.
Minden becsületes szándékú ember 

igénybeveheti a Lévai Újság függet
lenség hatalmából sarjadó erejét, írja 
meg mondanivalóját, szolgálatot tesz 
a köznek és önmagán segít vele.

HENTESÁRU ÜZLET ÉS FALA
TOZÓ S Z E P E S S I  UTCÁBAN 
Mindenféle hentesáruk és prágai 
sonkák állandóan frissen a leg
jobb m i n ö s é g b e n kaphatók

ín  tó to m ...
a léva i hetivásárok teljesen megszűn
tek — háta a  monopóliumnak, neve
zetesen  a gabonamonopótiumnak. Ezt 
külön m eg kell jegyezni, hogy a ga
bonamonopóliumnak. mert m ost egy 
újabb monopólium is jön : az állat
monopólium és  akkor az állatvásárok 
is megszűnnek, de nem csak Léván, 
hanem mindenütt. Nézzük mi lesz 
ennek a következm énye? Amig nem 
volt monopólium  — tönkrementek a 
gazdák, tehát jött a moratórium és 
állítólag jön a gazdaad ósság ok  ren
d ezése . Ez tönkre fog ja  tenni a ke
reskedőket, iparosokat, term észetesen  
ezeken  is segíteni kelt. D e ez m e
gint nem képzelhető el másként, mint 
a gazdák rovására, miként a  gazdá
kat is az iparosok és  kereskedők ro
vására szanálták. Igy lassan, d e  biz
tosan bekövetkezik a  legideálisabb  
egyen lőség  — senkinek sem  lesz 
sem m ije. Mert ha a gazda, kereskedő, 
iparos, tehát a termelő rétegek tönkre
mentek, nem élhet m eg az orvos, 
ügyvéd, mérnök és  cgyébb vállalkozó 
sem  é s  nem lesz miből fizetn i a hi
vatalnokokat sem. Közben az em be
riség , hála az okos és  előrelátó nagy
fe j  üek propagandájának  — gom ba - 
módra, sőt lehet mondani bolondgom - 
bam ódra szaporodik és  ez megint 
csak  egym ás rovására történhetik. 
Hol van tehát a kiút? Mi lehet az 
igazi, helyes m egoldás ? Hol kezdjük ? 
Ki k ezd je  és  miképpen, milyen eszkö
zökkel é s  rem élhctö-e egyáltalában 
eredm ény, amely mindenkit kielégít 
— legalább hozzávetőlegesen  ? Nehéz 
é s  szomorú kérd ések  ez ek , talán meg 
sem  oldhatók. Lassan  el zsibbad  min
den bizakodás, elakad  minden vérke
ringés, sivár jövő e léb e  nézünk s a 
lassú haldoklásra kell ugylátszlk be
rendezkednünk. A nemrégen még 
lüktető, növekvő, bizakodó lévai for
galom  katasztrofális sorvadása leg
alább is erre enged, sőt kényszerű 
következtetni. Okulár.

Járási Magyar Közművelődési Bizottság

Az olvasó, mint újságíró
Olvasóink naponta keresik fel la-
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.‘Pária, február Hó.

Csevegjünk kissé az 1935-ös divatróf. ..
E tső  benyomásunk az. hogy az idei di

óul nem hozott küfönösebb oáflozást. .R  
ruháH egy gondofaltat rövidebbek, a csípő  
természetes magasságban van. a ruhák há
tút épp ofy hosszúak mint efőf. egyszóuaf 
e vonat tűssé megfiatafodoit. fJTincs divat- 
szín. mert minden szín divatos és gyakran 
fog un ti tatát hozni az impriméoaf, oafamint 
az angof hímzett anyagokkal.

'D été főtt feginkább az úgynevezett „ rabo
mon teau“ -t fogjuk hordani, ami ruha is. 
kabát is egyuttat. E rrőf a jövő héten Hű
tőn fogunk beszámotni. Détutáni teához 
igen keresetten átfőzünk majd, Htrés habit

fé e “ széfes karimaju nagy katapokkat. íR 
kosztümök könnyű kötáttszerü gyapjú anyag- 
6ó f készüfnek majd. feginkább szürkében, 
ámbár minden szép szint ttfogadhatunk. 
éRz estéfyi ruhák feginkább egyszínű or- 
gandi és csipke ú fa rüafenciennes-bőt  
készüfnek.

*Rz összes nagymesterek koffektiói méf- 
tó sikert arattak, küfánösebb tetszésnek ör
vendtek S/Jíofyneux virágos és imprimé. 
oafamint Ghanef jersey- és csipkeruhái. Ez 
utóbbináf egy m esébeiffő vörös csipkébőf 
készüft estéfyi ruhára figyeft f e f  mindenki, 
ugyfátszfk C hanef egvediif áff ebben a 
speciafitásban. S ‘C / 2 ^ .

¥

Egészség—Ifjúság
Az Öröklődésnek is nagy szerepe 

van a fiziológiai ifjúságban. Az embe
rek nem születnek egyforma diszpo
zícióval, az egyik testalkata is nagyon 
különbözik a másikétól. Azonban mind
nyájunkban van egy közös vonás' amit 
nevezzünk tökéletesedési lehetőségnek.

Testünk sejtjei állandóan változnak, 
kimúlnak és uj sejteket kapunk cse
rébe. Tornagyakorlatokra, jó légzésre, 
tökéletes belső szervi-tevékenységre 
van szükségünk, hogy okvetlenül erő
teljes sejtekre tehessünk szert. Ezek
nek legnagyobb ellenségei a testi túl* 
lengések és az intoxikációk.

Van azonban egy másik igen fon
tos tényező, amit gyakran elhanyago
lunk, bár befolyása óriási az egészsé

günkre: a lelki, szellemi diszpozíció, 
ami egyenes hatással van életünk lük 
tető ritmusára. Vegyük egyszer és min
denkorra tudomásul, hogy ez a té
nyező teljes mértékben akaratunk be
folyása alatt áll.

Sokan rosszul vesznek lélekzetet, 
nem törődnek eleget a tornával, de 
ugyanezek még kevesebb gondot for
dítanak akaratuk kormányzására, ami 
belső lelki tevékenységüket vezérli.

Éppen ezért egynéhányszor taná
csokat bátorkodom majd e helyen ad
ni, hogy miképpen őrizzük meg egész
ségünket, jókedélyünket és miként 
odázzuk el a legvégsőkig legnagyobb 
ellenségünket: az öregedést. SUZY. 

* * *

PA TIN A
Mindenféle éttermet találni Parisban 

és a turista, bárhonnét származik is, 
saját nemzeti konyháján csillapíthatja 
éhségét.

Az orosz forradalom utáni emigrá
ciónak tudható be az a tény, hogy az 
idegen vendéglők között az orosz a 
legszámosabb. Túl olcsók, vagy túl 
drágák, fellelhetők Páris minden kerü
letében, kosztjuk azonban mindég ehe
tetlen. Arról híresek, hogy tulajdono
saik, szakácsaik, pincéreik és pincér- 
nőik állítólag az egykori orosz arisz
tokráciából valók.

A következő anekdotát mesélik az 
egyik legelőkelőbb ilyen vendéglőről.

Egy francia úr és pöttöm kis ku
tyája éppen az ebédjüket fejezik be. 
A figyelmes tulajdonos alázatos mo
sollyal közeledik:

— Monsieur meg van elégedve ?
— H m ... igen, feleli minden rajon

gás nélkül.

— Talán valami hiba volna? Cso
dálnám, mert szakácsunk a cár udvari 
főszakácsa volt. Remélhetőleg az ita
lokat zamatosnak méltóztatott találni?

— H m ... igen.
— Meglepne az ellenkezője, mert 

pincemesterünk a cári pince egykori 
fükóstolója. A kiszolgálást illetőleg 
meg kell jegyeznem, hogy személyze
tünk csupa egykori udvarhölgyekböl 
van rekrutálva és az a személy, aki 
Uraságodat szolgálta ki, nem más, 
mint X hercegnő. . .

Mindez hidegen hagyja a vendéget. 
A tulajdonos valami ügyes bókot ke
res, hogy vendége közönyét megtörje.

— Monsieur kis kutyuskája valóban 
gyönyörű lajkutya. Egy kis daxli, 
ugyebár?

— Nem, feleli hamis mosollyal a 
vendég, ez egy egykori orosz agár. . .

Paly.
* * *

A zsidó hitközség belső harcai 
a bíróság előtt

Liebermann Jakab főrabbi 
nagy érdeme.

hogy a lévai zsidóságot európai kuP 
tur nívóra nevelte és az ő előrelát
ható, bölcs irányításának köszönhető, 
hogy Léván évtizedek óta ideális fele
kezeti béke uralkodott. Ez a harmó
nia a hitközség belső életében sem 
hiányzott és 4 évtizedes működése 
alatt a lévai zsidó hitközség szellemi 
és anyagi javakban egyaránt gyarapo
dott. A békés fejlődés, az európai ní
vót biztosítani befelé és kifelé egy
aránt, ez volt néhai Liebermann Jakab 
főrabbi jelszava és megvalósított pro
gramja.

Megkezdődik 
az egyenetlenkedés.

Halála után megszűnt felvilágosult 
egyéniségének érdekellentéteket ki
egyenlítő közvetlen hatása és befo
lyása, a hitközség élére uj vezetőség 
kerül. Az uj vezetőségnek nem sike
rült a hitközség belső békéjét bizto
sítani, megkezdődtek az intrikák, tor
zsalkodások.

A lévai közvélemény elöli is isme
retes lett, hogy a zsidó hitközségben 
ádáz belső harcok dúlnak, amelyek 
megbolygatják a hitközség kívánatos 
közérdekű működését. Az egyre in
kább személyi térre terelt ellentétek

Kohn & Kovács
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d iv a t  á r  uh á z a értesíti nagy rabét'sült 
vevőit, hagy az évenkint m egism ét
lődő és  a már általánosan közismert
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kezdetéI vette. Jelszavunk:
• 99 *  • 99 J  *  • 99 *  i  Ég

e *  h u h o + e g -l
Ezúttal is kizárólag csak  a legjobb nyersanyagokból készült 
árukat és  csakis a legism ertebb gyárosok készítm ényeit hozzuk 
forgalom ba. ★  Rendkívül olcsón kalkulált áraink szigorúan  
szaboltak, ezek  csak  a NÉOY FEH ER  HÉT tartama alatt érv é - 
nyesek és  ezen idő alatt sem m iféle száza lékot nem adunk.

már a lévai járásbíróságot is foglal
koztatják. Kardhordó Ödön járásbiró 
február 12-én tárgyalta Schulcz Ignác 
becsületsértési perét Dr Kaiser Lajos 
hitközségi elnökkel szemben.

A hitközség elnöke,
mint vádlott.

A vádirat szerint a hitközség elnöke 
egy gyűlésen azzal vádolta meg Schulcz 
Ignácot, — a lemeikezési egyesü
let elnökéi, hogy egy betétkönyvet 
csempészeit a pénztárnok szekrényébe. 
Ezen ominózus kijelentés kapcsán oly 
kifejezéseket is használt, amelyeket 
Schulcz Ignác magára nézve súlyosan 
sértőnek tartott. Ezen inkriminált cse
lekmények alapján kérte a bűnvádi 
eljárás megindítását Dr Kaiser Lajos 
hitközségi elnök ellen rágalmazás cí
mén.

A vádlott képviselője Dr Löwinger 
Imre ügyvédjelölt tagadta, hogy Dr 
Kaiser ilyen kijelentéseket tetl volna. 
A bizonyítás kiegészítése céljából a 
bíróság a tárgyalást elhalasztotta.

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

— H alálozás. Mihályi Lajos nagy- 
sallói másodjegyzö 46 éves korában 
szivszélhüdés következtében hirtelen 
elhunyt. A köztiszteletben álló hivatal
nok 16 éven át Nagysallóban műkö
dött, váratlan halálesete nagy meg
döbbenést és részvétet kelteti az egész 
környéken, az elhunytat özvegyén és 
árváin kívül kiterjedt rokonsága gyá
szolja.

— A ref. ifjúság farsangi tánc- 
vigalma febr. 23-án lesz a Katii. Kör
helyiségében. Ez. alkalommal színre 
kerül Paál Gyula: A csárdás leánya 
c. 3 felvonésos énekes népszínműve. 
A zenét jó cigányzenekar adja.

— Tám ogassuk a „Magyarosan**
cimü nyelvművelő folyóiratot! Min
den öntudatos magyar kötelessége 
terjeszteni a nyelvünk tisztaságáért és 
egészséges fejlődésének biztosításáért 
küzdő „Magyarosan* cimü nyelvmű
velő lolyóiralol, amely immár 9000 
példányban lát számonkin! napvilágot. 
Az. I., II. és III. teljes évfolyam 132, 
128 illetve 168 oldal terjedelemben 
megrendelhető VValla Frigyes Magyar 
Könyvesboltjában (Pozsony, Venlur ii. 
9.) Ára évíolyamonkint 8 korona, 
porló külön 4 korona.

— Ö ngyilkosság S z e n t-G y ö r
gyön. Folyó hó 13-ara virradó reggel 
a pajtában felakasztva találták (Máté) 
Füri Jónást, kb. 50 éves gazdálkodót, 
községi esküdtet. Teljesen meg volt 
fagyva amikor rátaláltak s ezért a hi
vatalos bizollság megérkezéséig le 
sem vágták a kötélről. A közmegbe
csülésben élő gazda teltének oka va- 
lószinüleg családi viszályokban kere
sendő.



— Eljegyzés. Dr Liebcrmann Leó 
ügyvéd Sós Tutui eljegyezte. (M.k.é. h.)

M agántisztviselők és  kereskedelm i 
alkalm azottak 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 ezúton hívják meg az ér
deklődőket az élvezetes tarkaestre, 
ami előre láthatólag az idei farsang 
legsikerültebb estjének ígérkezik.

Február 25-én A csókos regiment 
kilencedik előadása a városi színház
ban.

— Ö ngyilkosság Vám os-Ládán)’- 
bán. Taliga Dezső, zárkózott termé
szetű, 25 éves gazdalegény, kiszolgált 
katona, revorverrel mellbe lőtte ma
gát. A golyó a sziv mellett a tüdőt 
sebesitette meg. Molnár-szanatórium
ban ápolják. Tettét életuntságból kö
vette el.

— Szőlő oltványok. Badacsony 
vidéki Szőlőtelep Kezelősége (Tapolca) 
értesíti a lévai és környékbeli szőlő- 
tulajdonosokat, hogy a szőlőoltványok 
behozatalát engedélyezték, miért is 
azok már megrendelhetők a helyi 
megbízottnál. Dubovszky János, Le- 
vice.

ÜZLET I
ÁTHELYEZÉS!
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A lévai Katholikus Kör színre 
hozta e hó 14*én negyedszer a Kör 
színpadán a .Tabáni orgonáknak Taby 
Sári komoly átérzéssel játszotta a ta
báni névtelenségből felemelkedő te
hetséges művésznő szerepét, Rite Ber
lint. Meleg játékával megnyerte a kö
zönség tetszését. Kőrösházy szerepét 
Turpinszky József alakította. Neki még 
szokatlan terület arra, hogy tehetsé
gének javát tudja adni. Nemes törek
véstől ótérzett játékát kellemes hang
jával egyensúlyozta. A táncosnő sze
repében Uhnák Bözsi, partnere ifj. 
Éder Kálmán Révlalussy szerepében 
egészséges élethumorral és táncaik
kal tiszteletreméltó sikert értek el. 
Stálcniburg herceg szerepében Tóth 
Gyula a degenerált arisztokrata sze
relmes kalandokra vágyó liguráját hoz
ta, szűnni nem akaró derültség mel
lett. A jubiláló Kern papát Györgyi 
Jenő nagy komikai érzékke l alakította. 
Petrovics Géza elég szögletes volt, 
játékát Óberth Ili egyensúlyozta. Kosa 
István, Sukola Manci, Valasik Bözsi 
és Kiss Andor tehetséges igyekezet
tel járultak hozzá a darab sikeréhez. 
A rendezés Taby Lajos fáradtságot 
nem ismerő, komoly, hozzáértő mun
kája volt.

— Tüzet okozott a gondatlan
ság. Az elmúlt héten a nagysárói 
Franki uradalomban vétkes gondatlan
ságból egy hatalmas szalmakazal tel
jesen elégett. Az uradalom ugyanis a 
szalmakazlat eladta és a préselésnél 
alkalmazott udvardi illetőségű munká
sok, hogy ne fázzanak, a kazal köze
lében tüzet raktak, amelynél meleged
tek. A rövid időre őrizet nélkül ha
gyott tüztől lángol fogott az egész 
kazal és teljesen elégett. A gondatlan 
munkások ellen megindult az eljárás.

.4 Keresztény Munkásegylet vasár
nap esti összejövetelén az egybegyttlt 
fiatalság kitünően mulatott.

— Sorozások Léván. Az 1913. és 
1914-ben született hadkötelesek soro
zása Léván március 11—16. közt lesz 
megtartva. Az 1915-ben születtek eb
ben az évben a sorozás alól fel van
nak mentve. A lévai illetőségűek és 
az itt lakó idegenek az utolsó nap 
kerülnek mérték alá. Akik nem az 
illetőségi helyen kívánják magukat so- 
roztatni, azok a sorozás előtt legalább 
14 nappal kérelmezzék ezt a járási 
hivatalnál. A katonai szolgálat elha
lasztását, vagy a póttartalékban való 
helyezést is ott kell szabályszerűen 
felszerelt kérvényben kérni.

Uj monopólium társaság  a lát
határon. A kereskedelemügyi minisz
térium állítólag most dolgozik a ko
rai burgonyakereskedelem tervezetén. 
Az uj monopólium még a küszöbön 
álló idényben kezdi meg működését.

M ezőgazdasági kiállítás. A már
cius 21-én Budapesten tartandó mező- 
gazdasági kiállításra a tavalyit is meg
haladó mennyiségű kiállítási anyagot 
jelentettek be. A tenyészállatokon kí
vül mezőgazdasági gépek, vetőmag
vak, gyümölcsfák lesznek kiállítva és 
a nagy érdeklődés arra enged követ
keztetni, hogy a kiállítás sikere előre 
is biztosítva van.

Két lévai költő sikere
Lovag Sándor szerkesztésében, az 

Uj Ut kiadásában Budapesten, Száz 
huros hegedű cim alatt, száz magyar 
költő 1934 évi termésének antológiája 
jelent meg. Az eredeti elgondolás sze
rint szerkesztett müvet lapozva öröm
mel láttuk, hogy u száz fiatal magyar 
költő között két lévai is — Agárdy 
Zsigmond és Sass János helyet ka
pott éspedig megérdemelten. Agárdy 
„Fekete sasok szállnak" és Sass Já
nos két verse: „Magunkról", „Mag
vető" harmonikusan illeszkedik bele 
a százhuru orcseszterbe. A két lévai 
költő elismerésének és megszólalta
tásának a nagy nyilvánosság előtt an
nál inkább is örülünk, mert eddig 
a szlovenszkói hivatalos magyar kri
tika — előttünk ismeretlen okból — 
elhallgatással igyekszik haladásukat a 
boldogulás utján megnehezíteni.

OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK

Apró hirdetések
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 — Két fizetnek. A nehéz g azd a
sági viszonyok között lapunk ezzel kiván olvasóinak seg ítség ére  lenni.

Bútorozott szoba Három szobás lakást
emeleten különbejáratu, fürdőszoba k eres ek  a be lv áros  közelében .
használat tal  kiadó. ;  ~ '—  ------- 77TZ— ;--------------——------------------------------------ Q 7 / ) b r í > n vf használta t, de jókar-

Bélyegalbum eladó . k e re s ek  9 *re

Modern 3 szobás lakás használt Írógépet VCSICk
l e l j e ,  komforttal 15 utcában fciadá. | 7 g y  S Z Q b a >  k o n y h a

R c l u n r o c h n n  4  C 7 í ,i J i í j c  m el lékh e ly iségek bő l  á lló  lakást
D e i V a r O S D a n  4 S Z O D d S  lehetőleg  a váro s bel terü le tén  márc. 

lakás mellékhelyiségekkel  kiadó. 1 -ére  vagy 15-ére k eresek .
Cim ek a kiadóban. §tur utca 3. szám.

A lévai M akabi asztali tennisz* 
csapata a zsupa-bajnokságok során f. 
hó 17-én a b. bányai YMCA csapatá
tól 1 2 :2  arányban vereséget szen
vedett az erős ellenféltől.

* * *

Sorsoltak a déli kerü
letben!

A déli kerület egyesületeinak tava
szi sorsolása a következő:

M árcius 10: LTE—Z scliz az őszi 
megsemmisített mérkőzés újrajátszása.

M árcius 24: Zseliz—PTE, Sala— 
ŐSE, IF C -D S E , É S E —LTE

M árcius 31: ÉSE—Zseliz, LTE- 
IFC, D S E -S a la , G SE—PTE.

Á prilis 7 : Zseliz—GSE, PTE— 
DSE, Sa la  -LTE, IF C -É S E .

Á prilis 14: Válogatott.
Á prilis 2 1 : Szabadnap.
Á prilis 28: IFC -Z seliz , ÉSE— 

Sala, L T E - PTE, D S E -G S E .
M ájus 5: Zseliz -D SE, G SE  

LTE, PTE—ÉSE, S a la -IF C .
M ájus 12: Sala — Zseliz, ÉSE — 

GSE, LTE—D SE, IFC—PTE.
M ájus 19: Z seliz—LTE, DSE— 

ÉSE, G SE—IFC, PTE—Sala.
M ájus 26: Válogatott.

* * *

Vétók a footballbirák 
ellen!

Az 1935. év tavaszi szezonjára szóló 
vétók 1935. március 1-ig küldhetők be 
a déli kerület címére. A fenti dátum 
után érkezett vétókat a kerület nem 
veheti figyelembe. Minden egyesület
nek joga van 4 biró ellen vétót emelni. 

* * *

Magyar fölényben 
zajlott le a londoni 

ping-pong világbajnokság]
A londoni versenyeken a magyar 

versenyzők 7 világbajnokságból 5-öt 
nyertek meg, mig kettőt a csehszlo
vákok.

A magyarok a férfi csapat versenyt, 
a férfi egyes, férfi páros, női páros 
és vegyespáros versenyt nyerték meg, 
mig a csehszlovákok a női csapatver
senyben és női egyesben lettek elsők. 

* * +
A Lévai Torna Egylet elnöksége 

ezúton meghívja minden tagját a Lé
vai Kaszinó nagytermében, f. hó 24-én 
d. e. 7*H órakor megtartandó X. ren
des évi közgyűlésére. Tárgysorozat:
1. Elnöki üdvözlés és megnyitó. 2. Fő-

KÖZGAZDASÁG
Hivatalos gabona árak: A Mono

pólium Társaság  febr. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat#álIapitotla 
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 m agvak p iaci ára febr. 16-án: 

Bab (fehér) — — -  95’— 110*
Mák — -  -  — — 350 -  390
Vörös here — — — 900*— 970.—
Lucerna — — — — 600*— 650*
Burgonya (rózsa) — — 70*—
Burgonya (gyári) — — 25*- 35’
A telhozatal igen csekély. A gabona-piac 

megszűnt, a gazdák gabonájukat egyenesen 
a Gabona Társaság bizományosainak raktá
raiba szállítják. A fel nem kínált gabonám, ny- 
nyiségek Léva vidékén igen tekintélyesek, ami 
annál sajnálatosabb, mert a búzán és rozson 
kivül más gabonaféleséget a Gabona Társa
ság még az augusztusi kezdő áron sem vesz át.

Valuták:
német márka _ _ _ _ _  914*
magyar pengő - — — — 433*50
svájci frank -  — •- -  773 50
angol tont -  — — — 117*—
olasz líra — — — _  _  203*40
amerikai dollár — — — — 23*70
francia frank — — — — 157*80
osztrák schiling — — _  _  450*50 * 19

.LÉVAI U)SÁG- gazdasági, kulturális és k r it ik a i 
hetilap, megjelenik minden sserdán. — Ffisrer- 
kesstfi: Dr. STRASSBR ELEMÉR. -  Felelős szer
kesztő és kiadó : AKÚCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Telekn
19. — Nyomja: FODOR utóda Lánca Jenő nyomdája 
Léva, Szepesi u. 28. — Előfiaetési dij: egészévre 
40-, félévre 20\ negyedévre 10*- Ki, egyes szám 
ára 80 flll. — Három példány magtariása egyéves 
előfizetésnek számit. -  Hirdetések tarifa szerin t 
Fodor papfrkereskedésben adhatók át. Telafon 
— Gyakori hirdatőknak érengadmény. — K ézira tok 
a starkaasiőaéghat küldendők. Kéziratokat nem 
őrzttnk meg és nem adunk vissza. — A poslabé lyeé  
használatét a bratislavai posta- és távirdalgazgató- 
aág lévai feladóhallyal 109.97*. V-1W4 iz é m  alatt 
engedélyezte.

titkári jelentés. 3. Szakosztályok je
lentései. 4. Pénztárnoki és ellenőri 
jelentés. 5. Esetleges indítványok. 6. 
Uj tisztikar választása. — Alapszabá
lyaink értelmében felhívjuk lisztéit 
tagjainkat, hogy esetleges indítványa
ikat vagy javaslataikat a közgyűlés 
előtt 3 nappal a főtitkárnál Írásban 
nyújtsák be. Léva, 1935. február 14. 
Jánoss Jenő, ügyv. elnök; Dr. Knapp 
Pál, főtitkár.


	08



