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A görnöri mozgalom lévai zászlóbontása
Ritkán tapasztaltunk oly nagy 

é s  á lta lános érdeklődést valamely 
szlovcnszkói m ozgalom  során , 
mint am ikor a rim aszom bati an
két a fiatal m agyar érte lm iséget 
c se lek v ésre  szólitotta fel. A ri
m aszom bati m ozgalom , a görnöri 
diéta bátor hangjával, őszinte c é l
kitűzéseivel m egnyerte a szloven- 
szkói fiatal magyar értelm iség 
szim pátiáját. A kiadott tolyóirat, 
amely már cím év el: „Egyenes 
Úton" is  je lezn i akarja  azt, hogy 
a kitűzött célo k  felé, hozzánk 
m éltó egyenes utón törekszik fel- 
tártu könyörtelenül a szlovenszkói 
m agyar élet bajait. A diagnózis 
után meg kell kezdeni az o rv o s
lást, am elynek viszont előfeltétele 
a szü kséges eszközök b iztosítása . 
Az uj magyar m ozgalom  m egin
dítói Dr Baráth L ászló és  Dr R a
gályi Antal f. hó 25-én, szom ba
ton este  Lévára érkeznek, hogy 
egy nyilvános vitaest keretében  
inform álják a garamvölgyi hívő
ket é s  érdeklődőket m indarról, 
ami eddig történt é s  amit a jövő
ben tenni kell.

A szlovenszkói vidéki m agyar 
sa jtó  szokásáh oz híven a görnöri 
m ozgalom m al szem ben is az 
agyonhallgatás á llásp o n tjára  he
lyezkedik. Mi voltunk az elsők, 
akik érd em legesen  foglalkoztunk 
az uj irányzattal, amely hivatva 
van arra , hogy korszakot je len t
sen  Szlovenszkón. Az alapelv az, 
hogy a politikai motívumok hát
térb e szorításával a gazdasági 
erőket kell összekap cso ln i, a kul
turális szervezeteket kiépíteni, 
mert ex isten ciá lis  kérdésekről van 
e lső  sorb an  szó. M asaryk Tam ás 
a nem zeliségi kérdésről írott mü
vében Deák Feren czet idézi, aki 
azt mondta, hogy egy nem zet nem 
csupán a háborúban vérezhet el, 
hanem  a nyom orban is. A sz lo 
venszkói m agyarság nyom ortól 
való e lvérzésének  veszélye min
den gondolkodó em ber előtt nyil
vánvaló.

Az általános elszegényedésen 
kívül van egy speciális szloven
szkói magyar elszegényedés, a- 
melyet főként a fiatal értelmiség 
érez a legjobban. Ez a réteg tud 
a legkevésbé elhelyezkedni és 
közönye okozhatja a legnagyobb 
katasztrófákat. A szlovenszkói ma
gyar fiatalság félre állott dacára 
annak, hogy jövőjéről volt szó. 
Most a helyzet megváltozott. Az 
ifjúság kezébe akarja venni so r
sának intézését és jogot formál 
arra is, hogy beleszóljon a szlo
venszkói magyarság általános 
kérdéseibe is. Ezért akar szer
vezkedni.

Léva alkalmas talaj arra, hogy 
bázisa legyen, megfelelő talaja, 
egyik pillére az uj mozgalomnak

és helyesen cselekszenek a kez
deményezők akkor, amikor az ügy 
érdekében a nyilvánosság előtt, 
titkolódzás nélkül készifik elő Lé
vát és annak széles vidékét az uj 
eszmék m egértésére és elősegí
tik az álláspontok tisztázását.

Örömmel üdvözöljük barátain
kat közöttünk és reméljük, hogy 
ez a mozgalom nem fog e l s ü l 
lyedni a machinációk és intrikák 
útvesztőjében, nem sikkad el a 
közönyben, a kicsinyes személyi 
kérdéseken, mint ahogy azt már 
számos esetben tapasztaltuk. Min
denkinek, akinek a szlovenszkói 
magyarság életbevaló m aradásá

nak kérdése szivén fekszik, áldo
zatot kell, hogy hozzon. Meg va
gyunk győződve, hogy lesznek 
olyanok, akiknek az uj mozgalom 
nem nyeri meg tetszését, más
képp képzeli el a problémák meg
oldását. Ezeknek azt válaszoljuk, 
hogy a mozgalom nem állított fel 
dogmákat, keresni fogja a leg
eredményesebb eszközöket és 
igyekszik minél szélesebb rétege- 
ket'belevonni érdekkörébe, hogy 
demokratikus szellemben nyílt 
sisakkal vívja meg azt a harcot, 
amely a szlovenszkói magyarság 
jövőjének sorsát fogja eldönteni.

Nóta- és dal pályázat
A Lévai Újság rövid fennállása alatt 

ismételten bizonyítékát adta annak, 
hogy a szlovenszkói magyar kultúra 
érdekében cselekedni akar. Meg van 
a bátorsága az uj kezdeményezések
hez és 1935-ben a lévai szerzők est
jével és a garamvölgyi nótapályázattal 
uj erőket és értékeket igyekezett fel
színre hozni, belevonni a kulturélet 
örök körforgásába. Nótapályázatunk 
nagy erkölcsi sikere igazolta azt, hogy 
Szlovenszkón számos tehetség él, akik
nek azonban nincs megadva az érvé
nyesülés lehetősége. Még a leggaz
dagabb kultúra sem engedheti meg 
magának, hogy értékei elkallódjanak* 
az uj jelentkezők előtt a sorompót le
zárja.

A garamvölgyi nótapályázat során 
merült fel az a terv, hogy a szlo
venszkói népszerű zenekultúra érde
kében oly pályázatot kellene kiírni, 
amely lehetővé teszi azt, hogy a leg
jobb szövegre a legjobb zenét lehes
sen írni. Ezen meggondolás alapján 
először tehát a megfelelő szövegeket 
kell előteiemteni, ezeket kell a zene
szerzők rendelkezésére bocsátani és 
az igy nyert anyagból azután minden 
szerző kiválaszthatja azt, ami egyéni
ségének és képességének legjobban 
megfelel. Egy szövegre tehát több 
helyről származó, különféle felfogás
ban interpretált zenét kapunk, amely
ből azután ki lehel választani azt, ame
lyik a legjobb. Mindazon költők, akik 
müveiket nekünk beküldik, beleegye
zésüket kell, hogy adják ahhoz, hogy 
a pályázatunkon résztvevő zeneszer-

szerzők nótáikat, dalaikat megzenésít
hessék.

A pályanyertes müveket a garam
völgyi nótapályázat nyerteseinek da
laival együtt a Lévai Újság jogosult 
sokszorosítani és értékesíteni. Egyéb
ként pályázati feltételeink a követke
zők :

1. A pályázat két részre oszlik:
a) magyar nóta szövegek, b) mű- és 
táncdal szövegek.

2. Pályázhat minden csehszlovákiai 
szövegíró.

3. Pályaművek csak jelige alatt ad
hatók be, magyar nyelven.

4. Egy szerző minden csoportban 
csak egy jelige alatt, de több szöveg
gel is pályázhat.

5. Minden dalszöveg jeligével el
látott külön lapra írandó.

6. Minden pályázó, a pályázathoz 
mellékelve, zárt borítékban közölje a 
nevét és pontos címét.

7. A beérkezett pályamüveket bi* 
ráló-bizottság vizsgálja telül és vá
lasztja ki a legjobb műveket. Minden 
csoportban 3 dij és 5 oklevél lesz 
kiosztva.

8. A díjjal, oklevéllel kitünteteti 
és a többi alkalmas szövegek megze
nésítésére újabb pályázatot Írunk ki.

9. Minden pályázó a pályázathoz 
2 Ke levélbélyeget mellékeljen leve
lezési költségekre.

10. A pályázatok beadásának 
határideje 1936 február 28. A pá
lyázatok á „Lévai Újság" szerkesztő
ségének Levice, Stur-u. 3. küldendők 
be „Nótapályázat" jelzéssel.

Antal Gyula 10 éves lévai lelkészi jubileuma
A lévai ref. egyház f. hó 26-án, 

vasárnap este 6 órai kezdettel a 
ref. templomban vallásos ünne
pélyt rendez Antal Gyula lelké
szének 10 éves lelkészt működé
sének emlékére. Az ünnepi elő
adást Balogh Elemér püspök tart
ja. Közreműködnek Czeglédy Pál 
a barsi ref. egyházmegye esp ere
se, Dr Nagy Béla egyházmegyei 
gondnok, Soós G. Endre nagyodi 
lelkész, Dóka Sándor kántortani- 
tó, Schiller Gyula, Koncz Jolán,

Taubinger Ilonka, Kósa István, a 
Protestáns Leánykor nőikara, a 
ref. ifjúság vegyeskara Dóka Sán
dor kántortanitó vezetésével. A 
nagyszabású vallásos ünnepély 
után fél 9 órai kezdettel társas 
vacsora lesz.

A köztiszteletben és közszere
tetben álló lelkész, városbiró ün
neplésén előre láthatólag a város 

olgársága, tekintet nélkül fele- 
ezeti hovátartozására igen nagy 

számmal vesz részt.

V a d á s z b á l
a lévai farsang egyik legsikerültebb 
rendezése volt. Az ízlésesen feldíszí
tett színházteremben ott láttuk nem
csak a vérbeli vadászokat, hanem azon 
kívül számos vendéget is, akik a han
gulatos zene mellett a kora reggeli 
órákig fesztelen jókedvben igyekezték 
elfelejteni az idők mostohaságát. A 
vadászati védegylet második bálja arra 
enged következtetni, hogy rendezései 
megérdemlik a támogatást és a láto
gatottságot.

Reméljük, hogy a vadászbál a jö 
vőben a lévai farsang egyik tradicio
nális szórakozása lesz.

M *úk
A PO LLO  M OZI (D enk)

Ma este utoljára! A mai idők em
berének életéből vett hatalmas dráma, 
Molnár Ferenc feledhetetlen színpadi 
darabja nyomán: „LILIOM". Megrázó 
jelenetek, reális kiállítás, felülmúlha
tatlan játék, óriási hatás! Főszerepek
ben Charlés Boyer, Madelaine Ozeray, 
Róbert Arnux, Raoul Marco. Rajzolt 
előjáték: „Ahoj—vasárnap!“ — Csü
törtökön, pénteken és vasárnap este : 
világsláger! A világ legünnepeltebb 
tenoristája Ján  K i e p u r a  „MINDEN 
NŐT SZERETEK- elmü filmben. Mc- 
seszerü kiállítás, szerelem a dalban, 
tökéletes rendezés és fenomenális ze
ne jellemzik ezt az elite filmet. To
vábbi szereplők: Lien Deyers, Theo 
Lingen, Adélé Sandrock, Inge List, 
Frilz Imhoff. — Vasárnap délután nép
előadás „PETER VOSS, A BANKJEGY
TOLVAJ". Főszerepekben: Willy Forst, 
Paul Hörbiger, Trude List. — Kedden 
és szerdán este: szenzációs, végig 
megrendítő, megható film egy tapasz
talatlan leány életéből. „A HALÁL 
KÜSZÖBÉN". Főszerepekben: Tony 
Eyck, Ján Brausewetter, Fritz Odemar, 
A. Wagner. Előjáték: rajzolt vígjáték.

ORIEN T M OZI (S trán sk y )
Vasárnap, 26-án délután népelő

adásul Conrad Veid! főszereplésével 
„JUD SÜ SS". Historikus nagy film
dráma. — 26.—28-ig nagy zenés víg
játék, német verzió: SALTO A BOL
DOGSÁGBA. Főszereplők: Bársony 
Rózsi, Holmay Tibor és Félix Bros
sért. — 29., 30. Nagy detektivdráma: 
„LÖVÉS A VI. EMELETEN". Fősze
replők: Karin Hardt, Walter Rilla, 
Hans Brausewetter, Rudolf v. Goth. 
— Január 3L, február 2. „BASCH* 
KIRTSEFF MÁRIA ESETE". Darvas 
Lily, mint Baschkirtsefl Mária! Dar
vas Lily első filmje „K szerető nap
lója" a legerősebb és legszebb Hí
rnek egyike, amelyet a legutóbbi idő
ben produkállak. A legjobb színészek 
együttese hatalmas sikert biztositott a 
filmnek. Hans Járay éles s érdekes 
jellemű alakítást nyu|t. Hörbiger Attila 
kis szerepét nem játsza, hanem való
sággal átéli. Szőke Szakáll, aki eddig 
csak humoros szerepekben lépett a 
moziközönség elé, most komoly, ka
rakterszerepben mutatkozik be. Dar
vas Lily azonban mindenkit túlszár
nyal, játéka csupa szív és lélek.



Ki ad többet érte ? . . .
Létfal Újság

Az uj vasúti menetrend
Pénteken, január hó 17-én a város

háza nagytermében tartott megbeszé
lésen az uj vasúti menetrend tervezete 
került megtárgyalásra. A lévai közhi
vatalok vezetőin kívül a megbeszélé
sen résztvettek a környékbeli járások 
delegátusai és meghívást kapott á 
helyi sajtó is. Lapunk képviseletében 
Dr Strasser Elemér főszerkesztő je 
lent meg a gyűlésen, amelyet Léva 
város képviseletében Andrássi Nándor 
nyitott meg. Az uj vasúti menetrendet 
Krehan felügyelő, Pongrácz főellenőr 
és Flesko vasúti tisztviselő ismertet
ték a nagyszámú érdeklődővel és ér
dekeltekkel. Megállapítást nyert, hogy 
a vasúti menetrend lévai vonatkozás
ban javulást mutat, különösen a Léva 
—Pozsony vonalon.

Uj vonatok
Régi panasza volt az utazó közön

ségnek, hogy Pozsonyból Lévára igen 
kedvezőtlen az összeköttetés, ameny- 
nyiben visszafelé a gyorsított vonat 
csak fél 6-kor indul és háromnegyed
9-kor van Léván. Ennek a panasznak 
megszüntetése érdekében a vasutigaz- 
gatóság uj gyorsvonatot iktatott a me
netrendbe, amely már 3 óra után in
dul és közvetlenül 6 óra után érkezik 
Lévára. Párkány felé az utolsó vonat 
fél 11-kor indul. Délután negyed 6-kor 
motoros vonat közlekedik Csata felé, 
ugyancsak Léváról fél 8-kor Zólyom 
irányába és éjfél tájban Zólyom felől 
Ez a 4 uj vonat van hivatva arra, 
hogy a kifogásolt összeköttetést meg
javítsa minden irányban.

Felszólalások
Az iskolák képviselői az u. n. is

kolavonatot kedvezőbb beosztásra kér
ték, amit az államvasutak jelenlévő 
képviselői kilátásba is helyeztek. Dr 
Fischer a Komárom télé irányuló ösz- 
szeköttetés hiányosságát kifogásolta, 
lapunk főszerkesztője pedig egy Po
zsony felé reggel indítandó motoros 
vonat érdekében emelt szót. Krehan 
felügyelő az értekezlet előadója kö
zölte a jelenlévőkkel, hogy ilyen irány
ban már régebben előterjesztést tett 
a vasúti minisztériumnak, azonban az 
takarékossági okokból ennek a vonat

nak bevezetését 1937. évre halasztotta 
el. Ennek következtében a lévaiak 
kora hajnali órákban ez idén még 
személyvonaton kénytelenek utazni 
Pozsonyba. Dr Strasser kérte a Bu
dapest télé és Budapest telöl induló 
vonalok kedvezőbb időbeosztását is, 
amelyre az előadó azzal válaszolt, 
hogy a csehszlovák és a magyar ál
lamvasutak közölt erre vonatkozólag 
nem sikerült megállapodást létesíteni. 
Budapesti relációban tehát a lévai 
összeköttetés továbbra is kedvezőtlen 
marad.

A pályaudvar rend ezése

Lapunk érdeklődésére Krehan fel
ügyelő azt a felvilágosítást adta, hogy 
a vasúti átjárók elhelyezése techni
kailag lehetetlen és az átjárás meg
oldása egy a Csepreghy ucca tájékán 
felállítandó vasúti átjáróval nyer meg
oldást, a tervek már elkészültek és 
felállítása tisztán pénzügyi kérdés. 
Ezzel kapcsolatban a lévai vasútállo
más kibővül és pedig a mostani so
rompó irányában.

W eekendvonatok

A nyári menetrendben igen nagy 
szerepet játszanak a kiránduló vona
tok és ezek tekintetében a menetrend 
jobb lesz mint tavaly. A Garam völ
gyéből a késői éjszakai órákban is 
lehet Lévára utazni és igy a garam- 
völgyi természetes és gyógyfürdők 
látogatása bizonyára emelkedni fog. 
Lehetővé akarják tenni azt is, hogy a 
kirándulók menettéri jegyekkel az esti 
gyorsvonatot is igénybe vehessék min
den ráfizetés nélkül. Erre vonatkozó
lag a döntés a minisztériumot illeti 
meg. ígéretet kaptunk arra is, hogy 
nagyobb budapesti sportatrakciókkal 
összefüggő társaskirándulások esetén 
legalább 30 személy részvétele mel
lett Léva—Szob—Léva között külön 
motoros vonatot kapunk megfelelő 
kedvezményes jegyekkel.

A vasúti menetrend tervezete kb. 
február elején készül el és azt an
nakidején lapunk olvasóival részle
tesen fogjuk közölni.

A  „X éoai liftéig "
Az utóbbi években a lakosság leg

szélesebb rétegeinél a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul a társasutazások 
iránt. Egy ilyen utazás egyrészt a ked
vező árszabás, másrészt a közös uta
zás folytán lehetővé teszi mindenki
nek, hogy aránylag csekély összegért 
nyelvtudás és külföldi lájékozódás nél
kül megismerje a világot és részt ve
gyen oly nagyszabású rendezéseken, 
amelyek milliók érdeklődését kelti fel.

Csehszlovákiában a nagyobb sza
bású utazásokat főként a Cedok bo- 
ryolitja le, amely messzeágazó szer
vezetével igen kedvező feltételek mel
lett tudja mindenkinek a részvételt 
biztosítani. A Óedok felkérésére Lé
ván és környékén a társasutazások 
propagálását a Lévai Újság vállalta 
magára. A szükséges felvilágosítások, 
jelentkezések tehát lapunk szerkesztő
ségében eszközölhetők. Ezzel is szol
gálatára akarunk állani lapunk olva
sóinak és barátainek, valamint min
den érdeklődőnek, mert ezzel megta
karítja az egyéni utánjárást, levelezést 
és igy az utazás előkészületei egy
szerűsítve vannak.

A Óedok a közel jövőben a követ
kező nagyobb szabású és olcsó uta
zásokat rendezi, amelyekre vonarko- 
xólag részletes felvilágosításokkal la

punk szerkesztősége szívesen szolgál. 
Február 8-tól febr. 28-ig külön vo

nat a téli olimpiászra, Garmich- 
Partenkirchenbe.

Febr. 8-tól 23-ig külön vonat az 
1936 évi Fis versenyekre Inns
bruckba.

Febr. 20-tól márc. 1-ig külön vo
nat az ismert téli sporthelyre 
Mallnitzba, igen kedvező felté
telek mellett.

Febr. 29-től március 9-ig sívonat 
Svájcba.

Április 2-től május 1-ig nagy tár
sasutazás Egyiptom, Palesztina, 
Görögország, Syria; Matejiéek 
profeszor, a híres orientalista 
vezetése alatt.
Egyelőre ezen utazások propagá

lására kaptunk niegbizást és jelentke
zések lapunk szerkesztősége utján 
eredeti áron eszközölhetők. Egyébként 
bármely egyéni vagy lársutazésra szí
vesen szolgálunk felvilágosítással, be
szerezzük a szükséges kalkulációkat, 
összeállítjuk a szükséges vonatössze
köttetéseket stb.

Amennyiben levél utján kívánják az 
érdeklődők a megfelelő választ, úgy 
a levélbeli érdeklődéshez 1 KŐ pos
tabélyeg mellékelendő.

Az elmúlt héten napokon keresztül 
dobszótól volt hangos a városháza 
udvara. Az adóhivatal árverezte egy 
lévai kereskedő üzletének utolsó ron
csait. Napokon keresztül nagy töme
gek gyűltek Össze az árverésen. Léván 
elsőizben történt, hogy az adóhivatal 
egy kereskedő üzletének összes kész
leteit eláryerezlette. Egy munkanélkü
livel újra több.

Gerller Fülöp divatáru-kereskedő 
több évekre visszamenő 23.000 Kc-ét 
kitevő adóhátraléka volt az ok, hogy 
az adóhivatal f. hó 15-én üzletének 
összes raktárkészletét autókon a vá
rosháza udvarára szállította és nyilvá
nos árverésre bocsátotta. Gerllernek 
konjunktúra idejében jólmenő üzlete 
volt és 1933-ig rendesen fizette adóit. 
Azonban az utóbbi évek rossz gazda
sági viszonyai következtében üzlete 
annyira leromlott, hogy családja fenn
tartását alig tudta fedezni bevételeiből. 
Az adóhivatal a viszonyoknak megfe
lelő változásokat természetesen nem 
vette figyelembe az adókivetésnél és 
továbbra is magas adókat követelt 
Gertlertől, amit az képtelen volt fizet
ni. Az igy elmaradt adók 23.000 Kc*ra 
szaporodtak fel.

Mit mond az adóhivatal?
Az általános feltünéstkeltö szigorú 

adóbehajtás beszüntetése céljából töb
ben keresték fel az adóhivatalt Gertler 
érdekében. Az adóhivatal azonban 
hajthatatlan maradt és az árverést 
nem volt hajlandó beszüntetni. Állás
pontja szerint eljárása jogos és helyt
álló, mert hisz a kivetések már régen 
jogerősek és azokat már régen be 
kellett volna fizetni. Minden közbejórót 
azzal az indoklással intézett el, hogy 
Gertler saját maga kérte az árverést.

Mit mond G ertler?
Az adóhivatal álláspontjával szem

ben Gertler elismeri, hogy van sok 
adóhátraléka, már vagy két év óta 
adót nem fizet, mert nincs miből. 
Csekkekkel tudja azonban igazolni, 
hogy amig bírt, addig havonta fizetett 
adót s mindig nagyobb összegeket. 
Az árverést azonban ő soha nem 
kérte. Ez az árverés még december 
10,-ére volt kitűzve, amit megelőzőleg 
kérvényt adott be az adóhivatalhoz 
annak elhalasztására. 500 Ke lefize
tése után az adóhivatal egy hónapos 
halasztást adott. Gertler ez alatt az 
idő alatt remélte, hogy rendezni tudja 
legalább részben adótartozásait, annál 
inkább, mert a karácsonyi vásárból 
nagyobb bevételt remélt. A karácso
nyi vásár nem sikerült és Gertlernek 
adótartozását nem állt módjában ren
dezni, mire elkövetkezett az újabb ár
verés napja.

F. hó 15*én délelőtt az adóhivatal 
két tisztviselője jelent meg Gertler 
üzletében, ahol az előzőleg leltározott; 
értékelt és szakértővel megbecsült 
árukészletet árverésre bocsájtották. 
Több helybeli kereskedő jelent meg 
ezen az árverésen, akik 4000—5000 
Kc-t, a szakértői becslés 2/3 értékét 
ajánlották föl az árukészletért. A tiszt
viselők azonban ezen összegért nem 
voltak hajlandók az árukészletet elad
ni, minthogy az ő véleményük szerint 
nyilvános árverésen abból 20.000 Kó-t 
is, tehát az adóhivatali becsértéknek 
is majdnem kétszeresét lehet beven
ni. A déli órákban egy személyautó 
állott meg a városháza hátsó kapujá-

Rendezte-e már

előfizetését?

nál tele rakva sapkákkal, kalapokkal, 
amelyeket a városháza udvarára hord
tak be. Kora délutáni órákban meg
kezdték a városháza udvarán az ár
verést, miközben az autó négyszer-öt- 
szőr megrakodva téri Gertler üzleté
ből különböző divatárueikkekkel.

Hiába fordultak az adóhivatalhoz, 
az elsőizben árverező kereskedő 8.000 
Kc-és utóajánlattal a nyilvános árverési 
nem volt hajlandó beszüntetni, illetve 
attól elállni. Az árverés löbb napon 
át tartott.

Az árv erésen
Szerdán délután szinte pillanatok 

alatt, futó tüzként terjedt el a hír: 
Gertler üzletét árverezik a városházán. 
Egész délután még a következő na
pokon is több száz ember tolongott 
a városháza udvarán, ki mint vevő, ki 
mint néző. Nehezen indult meg az ár
verés. Az első órákban alig-alig voll 
vevő. Senki sem akart vásárolni. Ké
sőbb azonban egymástól kedvet kap
tak az emberek és egyes divatjamúlt 
árut a kirakati áraknál is magasabbra 
verték fel. El is árvereztek csaknem 
mindent. De a remélt 20,000 Ke aligha 
folyt be. Mert pénteken Gertler laká
sán is megjelentek a végrehajtók, sőt 
zsebmotozást is tartottak.

Ma egy munkanélkülivel már több 
van Léván, de egy adófizetővel ke
vesebb.

Ahogyan én látom ...
a lévai m ozikban nem sz a b a d  min
dig tetszést nyilvánítani a  közön ség
nek. Azt tudjuk, hogy a nem tetszés  
nyilvánítása tilos, d e úgy tudtuk, 
hogy ha valakinek a Jilm, vagy annak 
valam ely je len ete  kedvére való, akkor  
szabadon  tapsolhat, nevethet vagy 
akár sirhat is. Egy legutóbb bem uta
tott Jilm során megtudtuk azt, hogy 
ez nem eg észen  van igy, noha tudo
másunk szerint nincsen törvényes ren
delkezés, am ely a tetszésnyilvánítást 
tiltaná. Az ügyeletes rendőr ennek 
dacára  erélyesen  figyelm eztette a z o 
kat, akik a film  eg y es je len eteit m eg
tapsolták, amit tűlbuzgglomnak tekin
tünk é s  reméljük, hogy ez m áskor  
nem fo g  megismétlődni. Az alkotm ány- 
törvény biztosítja minden állam pol
gárnak a vélem ény nyilvánítás jog á t  
é s  ebben  bizonyára benne van a tet
sz é s  nyilvánítása is, ha az m eg fe le 
lő form ában  történik. Kritizálni min
denkinek szabad , pláne hogy ha ez 
a kritika az  előadott film re nézve 
kedvező, mert hisz végeredm ényképen  
minden film nek, színdarabnak, e lő 
adásn ak  az  a  célja , hogy a közönség  
érzelm eire hasson  é s  bizonyára sz á 
m ol azzal a cenzor Is, hogy a néző
közönség  egyik tagja sincsen  fából, 
nem veszi eg ész  közönyösen tudom a 
sül azt, amit lát vagy hall. Mi tiszte 
lethen tartjuk mindenkinek a  v élem é
nyét é s  ezért emelünk szót akkor és  
ott, am ikor úgy látjuk, hogy a  v éle
mény nyilvánítás szabad ság á t f e l e s 
legesen  korlátozzák. Okulár,
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Törvényes rendelkezés szerin! 1931- 
ben alakult meg a J. I. G. és műkö
dését évről-évre szélesebb rétegekre 
terjeszti ki. Az egyesület Sandner Já
nos járásbiró elnök és Rozsnyó József 
városi tisztviselő, titkár vezetése alatt 
áll, akik oly nagy méretű szociális 
tevékenységet fejtenek ki, hogy mind
nyájunk elismerését és érdeklődését 
kell, hogy kiérdemeljék. Az általános 
elszegényedés folytán a társadalmi és 
jótékonysági egyesületek egyrészt nem 
bírták a segélyre szorulók méltányos 
igényét kielégíteni, másrészt minden 
társadalmi egyesület bizonyos, az alap
szabályokban előre lefektetett szem
pontból irányította a segélyezést. A
J. I. G. E. mint hatósági felügyelet és 
támogatása alatt működő testület, ter
mészetesen a lakosság minden réte
gének érdekét szem előtt tartja, te
kintet nélkül, vallásra, nemzetiségre. 
Ez nem csak üres frázis, hanem reá
lis valóság, amelyről minden érdek
lődő és érdekelt közvetlenül meggyő
ződést szerezhet.

Az általános tevékenységen kívül, 
amelynek kereteit a törvény adja meg, 
a gondozó egyesület két nagy szo
ciális horderejű üzemet tart fenn. Az 
egyik a már évek óta működő nép
konyha, ahol a vagyontalan szülők 
iskolaköteles gyermekei részesülnek 
naponta ellátásban, a másik az újon
nan létesített munkanélküli ifjúság ott
hona.

Az iskolás gyermekek
ingyen konyhája

a lévai járás területén több helyen 
működik. Léván kívül Pukanecon, 
Óbarson, Varsányban és még rö
videsen Boriban is. Természetesen 
minket lévaiakat első sorban az itteni 
ingyenkonyha érdekel és a gondozó 
titkárának meghívására meglátogattuk 
ezt a szociális közüzemet, amely ideig
lenesen Koháry u. 48. sz. alatt a volt 
Fólián, ill. Kotora féle vendéglőben 
nyert elhelyezést. Az átalakítások után 
az ingyen konyha a higiénia követel
ményeinek megfelelően van elhelyez
ve. Látogatásunk alkalmával jelen vol
tak Antal Gyula, Boros Béla városbi- 
rák és Tóth Antal a Vöröskereszt tit
kára. Mindnyájan meglepetéssel és 
örömmel tapasztaltuk, hogy Léván egy 
oly szociális intézménynek vagyunk 
birtokosai, amilyennel kevés szlovén* 
szkói város dicsekedhet. Szinte cso
dálatra méltó a mai világban, hogy 
honnan sikerült előteremteni azokal 
az anyagi eszközöket, amelyek az in
gyen konyha rendszeres és minden 
igényt kielégitő fenntartásához szük

ségesek. Mégis történnek csodák a föl
dön ! Az emberi önzetlenség és agili
tás, megértés a nyomorgó társadalmi 
rétegekkel szemben csodálatos dol
gokat tud a földre varázsolni még 
akkor is, amidőn mindenfelől azt hall
juk, hogy nincs pénz, hiányzik ez a 
társadalmi varázsszer.

Az ingyen konyhán 286 iskolakö
teles gyerm ek, fiúk é s  lányok vegye
sen  kapnak naponta valóban Ízletes 
é s  eg é sz s ég e s  ebédet. N apszám osok, 
munkanélküliek, kcrcsetnélküli vagy 
csak  minimális keresetű  munkások 
gyerm ekeinek lét Jentartásáról gon dos
kodik az intézmény, ahol Ghim essy  
E rzsébet felügyelete alatt tiszta kony
hában, nagy kondérokban fö  az Ízle
tes eledel, amely rövid idő alatt el
tűnik a m ohó gyerm ekszájakban.

Akiben van megértés és felelősség- 
érzet, kellő intelligencia, nem von
hatja ki magát ezen feltétlenül köz
érdekű, embei és társadalommentő 
mozgalom támogatása alól. Minden 
nemesi oklevélnél, hírlapi köszönet
nyilvánításnál hatásosabb és tisztelet
reméltóbb, ha lányaink és asszonyaink 
egyszer letérnek a korzó megszokott 
útjáról s legalább egyszeregy héten te- 
hér kötényben szolgálják ki a jövő 
társadalmát, amely ki van szolgáltatva 
a sors kegyetlenségének és az em
beri közönynek.

A munkanélküli ifjúság
otthona

Uj intézmény Léván, dacára annak, 
hogy már régen égető szükség volt 
rá. A munkanélküliség egyre több 
embert foszt meg attól a lehetőségtől, 
hogy dolgozhasson. Ez a társadalmi 
réteg azután a teljes elzüllésnek van 
kitéve. Ezeket a munkanélküli fiatalo
kat szoktatja munkára és fegyelemre 
az uj intézmény, ahol 17 vidéki és 19 
lévai nyer elhelyezést. Az otthonban 
nemcsak ellátásról történik gondos
kodás, hanem mindenki képességei 
szerint gyakorolhatja magát azon mes
terségben, amely később esetleg exis- 
tenciáját is biztosíthatja. A reggeli 
tornagyakorlalok után a fiatalok köz
munkákat végeznek és amikor az is
kolás gyermekek elhagyják az ebédlő- 
helyiséget, akkor a munkanélküli fia
talság lép működésbe. Délután felvi
lágosító szakelőadások vannak napi
renden : állattenyésztés, gyümölcster
melés, egészségügyi, gazdasági, ipari 
és kereskedelmi tárgykörről. Utána 
serény munka kezdődik: kosárfonás 
muvesszőből és nádból, faragványok, 
fametszetek, szlöjd munkák készülnek,

házi szerszámok és minden, ami az 
ember hasznára lehet.

A délelőtti szabad időt jelenleg a 
fiatalok azzal töltik el, hogy a Kálvária 
alatti szemétkihordó helyet tisztítják 
ki, amely teljesen el volt hanyagolva, 
a város szégyentoltjaként ismertük. Ma 
már olyan állapotban van, hogy nem 
kell szégyenkezve elfordulnunk, ha arra 
járunk. Az otthon lakót ezt a területet 
parkká akarják átalakítani, ha ezt a 
város, amelynek területéről szó van, 
részünkre lehetővé teszi.

A délutáni munka után vacsora, ke
délyes társalgás következik, 9 óra után 
pedig aludni térnek a fehér, tiszta 
ágyakba a munkanélküli fiatalok, akik
nek sorsával eddig senki sem törő
dött. Az Ifj. Gond. központja utján 
ezek az ifjúmunkások társadalmi biz
tosításban részesülnek, rokkantság 
esetén naponta 15 Ke erejéig, tagjai 
a betegsegélyzőnek és a városi orvos 
felügyelete alatt élnek.

Amidőn olvasóinkat m egism ertet
jük ezen cikk keretében  legújabb sz o 
ciális intézményünkkel, arra kérünk 
minden em berbarátot, vegyen m agá
nak fáradságot, látogassa  m eg és  
lehetőség  szerint aktive tám ogassa  
azokat, akik a köz érdekében  ezt a 
munkát magukra vállalták.

Ha fázik — fütsön 
Ha n in cs  m ivel — 
R e n d e lje n !

Van k o k sz , fa  é s  s z é n

E c k s t e i n
Ferenc-nél
T E L E F O N  1 0 2 .

— Liszt-em lékünnep. A Lévai
Kaszinó febr. 2-án este 6 órai kez
dettel saját nagytermében Kálix Jenő, 
a prágai német zeneakadémia tanárá
nak közreműködésével rendezi meg 
Liszt-emlékünnepélyét.

— É rtesítés. A lévai Izr. Nőegylet 
e hó 26-án tartja évi közgyűlését, mely
re a tagokat ezúttal is tisztelettel meg
hívja a Vezelőség.

— A tanítóság részvétele  a rá 
dió m agyar hangjátékpályázatán.
A csehszlovákiai magyar rádió hang* 
játékpályázatán, melynek eredményé
ről már beszámoltunk, a jeligés leve
lek felbontásakor meglepetéssel álla
pította meg a bíráló bizottság, hogy 
a pályázók közölt számarányban első 
helyen állnak a szlovenszkói magyar 
tanítók. Ugyancsak megállapította a 
bizottság, hogy számos hangjálék, tar
talmánál és tendenciájánál fogva in
kább az iskolarádió számára alkalmas 
Ezért úgy határozott, hogy a kiosztás
ra nem került első dij helyett ajánlani 
fogja, hogy a Radiojournal igazgató
sága a csehszlovákiai magyar iskola
rádió részére külön hangjátékpályá- 
zatot írjon ki. A magyar iskolarádió 
hangjátékpályázata kitűnő alkalmat 
nyújtana a szlovenszkói magyar taní
tóságnak, hogy közvetlenül és aktive 
belekapcsolódjék abba a jelentős pe
dagógiai misszióba, melyet a cseh
szlovákiai magyar rádió immár máso
dik esztendeje kifejt.

(—) Míg egészségünk tart, vígan 
dolgozunk és az élet megpróbáltatá
sait könnyen viseljük el. Orvosok és 
tapasztalt emberek bizonyíthatják, hogy 
az „Alpa" megóv egészségünk ellen
ségeitől. Alpa masszázs megszünteti 
a keresztcsontfájást, megerősíti az iz
mokat és felfrissíti az idegeket. — 
Ha fáj a fejünk, megtöröljük homlo
kunkat Alpával. — Rosszullétnél Alpa 
belélegzést eszközöljünk. — Kérdezze 
meg orvosát.

— LTE á la rco s  báljá t a jubileumi 
esztendőben február 8-án az eddigiek
nél is szélesebb keretek közt rendezi 
meg és a 130 tagú rendező gárda 
már magába véve is biztosíték, hogy 
az idei farsang legkellemesebb han
gulatú és legjobban sikerült mulatsá
ga ez lesz.

— Felhívás. A Szlovenszkói Álta
lános Magyar Tanítóegyesület lépése
ket tett a tanügyi hatóságoknál, hogy 
a kézimunka és háztartástan szaksze
rű tanítása érdekében a bratislavai 
állami magyar tanítóképző mellett le
gyen szervezve megfelelő tanfolyam. 
E tanfolyamon első sorban okleveles 
állástalan tanítónők s ha ilyenek kel
lő számban nem jelentkeznek, a pol
gári Iskola továbbképző osztályát leg
alább jó eredménnyel végzett leá
nyok vehetnének részt megtelelő fel
vételi vizsga letétele után. Korhatár:
19—30 év. Felhívom mindazokat, kik 
e tanfolyamon részt akarnak venni, 
hogy e szándékukat — okmányok csa
tolása nélkül — levélben közöljék ve
lem. Kovács Alajos az AMTE elnöke, 
Bratislava IX. Hrobőn u. 15.

— JanáŐek o p erá ja  a prágai 
rádióban. Smetana, Dvorák kompo
zícióit a világ megismerte s a meste
ri műalkotások nemcsak a két zene
szerzőnek hoztak elismerést és világ
sikert, de indító erőt, ihletet a cseh 
zeneélet ifjabb, rákövetkező generáci
ójának is. Janácek, Suk és Novákkal 
találkozunk, mindhárman maradéktalan 
művészetükkel, alkotó zsenialitásukkal 
ma már túllépték az országhatárokra 
szorított zeneértéklést s megindultak 
azon az utón a világsiker felé, ame- 
lynt mestereik jártak. A csehszlovák 
rádió prágai nagyadója január 30-án 
Janáéek egyik legmonumentállsabb al
kotását közvetíti: „A derék Broucek 
kirándulása a holdba". Janácek nagy 
operájának csodálatos melódiáit a 
briliáns tehntségü Otakar Jeremiás 
karnagy vezényletével a prágai Radin- 
journal hangversenyzenekara inter
pretálja.

— Az irodistalányok jan. 25-i 
szombati vidám estjén, amely igen 
kellemesnek és változatosnak Ígérke
zik, minden bizonnyal jelen lesznek 
teljes számmal nemcsak az irodisták, 
de a főnökök is.

— Szakm áry Magda újra é n e
kel. A prágai német színház volt ope
raénekesnője, Szakmáry Magda egy 
idő óla teljesen visszavonult a nyil
vános szerepléstől s csak a család
jának élt. A kassai rádióállomás kíván
ságára mégis mikrofon elé áll újra 
s január 23-án, csütörtökön adja első 
magyarnyelvű koncertjét. Szakmáry 
Magda hangversenye kétségkívül nagy 
nyeresége lesz a szlovenszkói magyar 
ráeiónak.
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A já rá s i M agyar Közm űve
lő d ési Testület
népszerű tudom ányos estjén  
ma este a városháza nagyter
m ében Novotny Jó z se f polg. isk. 
tanár és  N arancsik Imre ref. s. 
lelkész tartanak előadást.

— luventus az o rszágos asztal
tenisz bajnokságokon. F. hó 18., 
19-én tartották Bratislavéban az or
szágos asztaltenisz bajnokságokat, a- 
melyeken a Juventus kél taggal sze
repelt. Mind a két tag harmadik he
lyen végzett. Feldm ár a regisztráltak 
bajnokságának harmadik diját, Kádár 
a nemregisztráltak harmadik diját nyer
ték el.

— Az 1936-ban nem sorozzák 
a „hadigyerekeket- . A nemzetvé
delmi minisztérium a véderő törvény 
által biztosított felhatalmazás alapján 
jogosítva van sorozásra annyi korosz
tályt előállítani, amennyit szükséges
nek talál. 1936. évre a körülmények 
figyelembevételével úgy határozott a 
minisztérium, hogy csak egy sorozási 
osztályt és pedig a harmadikat hívja 
be, mert az egyedül is fedezni tudja 
a szükséges kontingenst. Ezért ez év
ben csak az 1914 évi születésűek ke
rülnek sor alá, mig az 1915 és 1916 
évi születésűek ez évben nem mennek 
sorozásra. (Bkdt.)

— A Lévai Kaszinó évi közgyű
lését január 26-án, vasárnap délután 
5 órakor tartja. Tárgysorozat: 1. Igaz
gatói jelentés. 2. Az 1935 évi szám
adások bemutatása. 3. Az 1936 évi 
költségvetés megállapítása. 4. Tiszt* * 
újítás. 5. Indítványok.

— A Kaszinó Liszt-ünnepélyére 
vonatkozóan lapzártakor kaptuk az ér
tesítést, hogy az előadó művész vá
ratlanul közbejött akadályoztatása miatt 
március 1-re halasztatott el.

— Az iparostanulók önképző
köre a farsang folyamán nyilvános 
műsoros estet rendez. A fiatal iparos 
generáció nemes törekvésének párto
lására már most felhívjuk a közönség 
figyelmét.

— Ú jítások a kassai m űsorban.
Február elejétől kezdve érdekes újí
tásokat vezet be magyar műsorába a 
kassai rádió. Francia és amerikai ál
lomások példáját fogja követni a mű
sor összeállításánál s a hosszabb elő
adások és koncertek helyett inkább 
apró, színes mozaikból rakja egybe 
tarka képeit. Érdeklődéssel várják most, 
milyen visszhangja lesz ennek az újí
tásnak a közönség körében.

— Az LTE szinelőadása. A Lé
vai Torna Egylet 10 éves jubileuma 
alkalmából, varosunk műkedvelő gár
dája legjobbjainak közreműködésével 
január 27-én este fél 9 órai kezdettel 
előadja Móricz Zsigmondnak: „Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül" cimü szín
müvét, amely a bpesti Nemzeti Szín
házban 200-szor volt műsoron. Az elő
adásra jegyek elővételben Nyitrai és 
Társánál, valamint Blumenfeld Drogé
riában kaphatók. A jubileumi előadás 
nyilvános főpróbája 26-án, vasárnap 
délelőtt lesz a Városi Színházban.

— Áthelyezés. Lukas Jaroslav adó- 
tisztet felettes hatósága a rózsahegyi 
adóhivatalhoz helyezte át.

A W. I. Z O. c hó 27-én, hét
főn este fél 9-kor a Makábi nagyter
mében folytatja előadás-sorozatát. Elő
adó: Dr Hollós Endre, közreműködik 
még Schwítzer Gyuláné.

— Az első bünper az öngyujtó- 
adó miatt. A komáromi kerületi bí
róság ma tárgyalta az első olyan bűn* 
pert, amely az öngyújtó-adóból szár
mazott. Az öngyújtóból hatósági közeg 
elleni erőszak pőre lett. Tenczel János 
bakabányai gazdálkodó házánál meg
jelent Lukes Bohumil, a jövedéki hiva- 
t d ellenőre, hogy jegyzőkönyvet ve
gyen fel egy hivatalosan be nem je 
lentett öngyújtó miatt. A jegyzőkönyvet 
fel is vették, mikor azonban aláírásra 
került a sor: Tenczel dühösen össze
tépte az okmányt, majd fenyegetőleg 
lépett fel az ellenőrrel szemben, útját 
állotta s nem eresztette ki az ajtón. 
Lukes feljelentette Tcnczelt és így 
került az ügy bírósági tárgyalásra. 
Lukes csak a jegyzőkönyv megsem
misítését tudta igazolni s az erősza
koskodó gazdát feltételesen 150 ko
ronára ítélték.

— Sakkhirek : Felhívjuk a verseny- 
játékosok figyelmét, hogy igyekezze
nek a versenynapokon minél gyakrab
ban megjelenni a mérkőzések mielőb
bi lebonyolítása érdekében. Játéknapok 
kedden, csütörtökön és vasárnap dél
után vannak. Február elejétől a játé
kosok ki lesznek Írva és aki az előirt 
időben nem jelenik meg, annak a 
pontja az ellenfél javára lesz Írva. A 
verseny eddigi állása: Kohn 10, Hoch 
9 l/a, Blaskovic A., Knapp 9—9, Gel
ler 7, Gambaty 6%, Speciár 6, Ká- 
cser 5. — Versenybizottság.

(—) Nagy téli eláru sitás január 
13-tól január 31-ig Holzmann Ernő 
divatáruházában. 10% engedm ény az 
o lcsó  kirakati árakból mindenkinek. 
Használja ki ezen rendkívüli kedvező 
bevásárlási alkalmat.

— A katholikus kör teadélután
ja . A katholikus kör műkedvelő gár
dája e hó 19-én nagyszabású farsangi 
műsorral és tánccal egybekötött nívós 
teadélutánt rendezett. A műsor első 
száma Hacsek és Sajó jelenet. Bottlik 
József a Sajó szerepét, Hacsek szere
pét Nagy László játszották utánozha
tatlan természetes hűséggel. Második 
müsorszám a tiroli lánc volt. A műsor 
igazi ténypontja, táncolták Sukola 
Manci és Györgyi Jenő, kár, hogy a 
műsoron több ilyen komoly értékű 
számot nem találtunk. A Négus trón
beszédét Loderer Lajos olvasta lel 
nagy hozzáértéssel. A műsor utáni 
tánc jó hangulatban a késő esti óráig 
tartott. (Néző.)

— Ne fe le jtse  el, hogy a városi 
magyar közkönyvtárban megújítsa tag
ságát az 1936. évre. Minden magyar
nak erkölcsi kötelessége a magyar 
kultúra ápolása, a magyar irodalom 
támogatása. Már azzal is teljesitett 
valamit e kötelezettségéből, ha a 6 
Ke évi tagdijat megfizeti, mert ezzel 
elősegíteni azoknak a művelődését, 
akiknek anyagi helyzete nem teszi le
hetővé könyvek beszerzését, a magyar 
irók támogatását.

(—) Kohn és  K ovács divatáruhá
za közleménye: Évről-évre megnöve
kedett vevőkörünk lehetővé teszi, hogy 
a most megkezdődött „fehér hetek" 
és egyben „leltározási vásár" alatt 
az igen tisztelt vásárlóink még eddig 
nem létezel! alacsony árakon ve
hetik meg a legkiválóbb gyártmányo
kat. Használja fel tehát mindenki e 
kedvező néhány „fehér hetet" az 
igazán jó és olcsó vásárlásra. Csaló
dás nálunk nem érheti, mert bármely 
okból meg nem telelő árul akadályta
lanul becseréljük.

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat é s  bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői ré sz é re  ingyen közlünk.

Zongora i6 karban ltv6' kivilá iá gyArlmAnyu eladó.
Antik Schublade antik pohárszék, 'ovÂbAu*rflay
mely áll: egy díván, két nagy és négy kis fotejből, egy ebédlő kredenc ö |a  J Z  
_________________________________________stb. házi felszerelés jutányosán I S l c l i m *

Jó házból való fiút Bélik l6zsef épaiet és
Gép* és gyorsírónő magyar-szlovák, azonnali 
belépésre állást keres.______________________
í r n r l n n n l z  i ' c  n l l z n l m n c  két» egybenyitó, különbejáratu bútorozott 
L r O a a n c i K  I S  a l K a i m a S  szoba, esetleg külön is és bútor nélkül 
is azonnal kiadó. Különféle bútorok, porszívó, varrógép eladó. — Kákai-ucca 4. sz.

5 szoba, konyha, fürdőszoba, haliból álló
___________________ lakás, kerttel a városban kiadó. Beköltözés megegyezés szerint.

W o r o c o l r  a v n n n a l r a  de legkésőbb március 1-re 2—3 szobás modern [\cresCK azonnaira, lakást. Bővebbet Ph. Mr. Preisich drogériában.
f 'í m n b n Lrí an Ahnn \tiir ntna % orv ám

V árosközi v ivóm érkőzés
Az LTE vivószakoszlálya f. hó 19-én 

délután a kaszinó nagytermében vá
rosközi vivóversenyt rendezett, ame
lyen Pozsony, Pőstyén, Léva legjobb 
vívói mérték össze kardjaikat. A ver
senyen sok szép és nivós küzdelmet 
volt alkalmunk látni. Reméljük, hogy 
vívóink a jövőben még nagyobb elán
nal fekszenek bele a tréningekbe s 
rövidesen országosan jó nevet vív
nak ki.

Eredmények: Pozsony—Léva 6:3, 
egyéni győzelmek: Magyar 3, Borá
ros 2, Zita 1, Gyapay 2, Schlésinger 
1, Dr Sós 0. A legszebb küzdelem 
ebben a csoportban Magyar és Gya-

pay közt volt. Tuss arány 30:38. P o 
zsony—Pőstyén 6:3, egyéni győzel
mek: Magyar 2, Boráros 2, Zita 2, 
Winter 2, Wolner 1, Uharek 0. Tuss 
arány 36:40. P őstyén—Léva 5:4, egyé
ni győzelmek: Winter 2, Zsámbok 2, 
Wolner 1, Gyapay 3, Schlésinger 1, 
Dr Sós 0. Tuss arány 33:35. Az egyes 
mérkőzések között a szünetekben Kohn 
Erzsiké és Vondrásekné, Zsámbok, 
Szarka vivómesterrel, valamint Zita— 
Wolner pár tőrvívást mutattak be. A 
nivós sportnak szép számú nézőkö
zönsége volt. Nagyon kár, hogy höl
gyeink nem érdeklődnek a tőrvívás 
iránt, pedig nemesebb sport, mint a 
bridzselés.

Előző vasárnap az LTE vívói Pős- 
tyénben a Spadatorával 6:3 arányú 
vereséggel mérkőztek.

Lesz-e fúzió?
Lapunk hasábjain már többször a 

nyugati és a déli kerület egybeolva
dását indítványoztuk. Az utóbbi időben 
a nyugati kerület közgyűlésén mór 
pozsonyi sportvezérek vetették fel a 
túzió gondolatát, majd az Esti Újság 
hozott cikket a „nagy pozsonyi kerü
letről*. A déli kerület hivatalos lapjá
ban, az É. és V.-ben az ismeretlen 
cikkíró szintén célszerűnek látná az 
egyesülést. A szétválasztás előtti idők
ből azonban mindünknek tapasztalatai 
vannak a pozsonyi klubok és vezető
inek viselkedését illetőleg, a vidéki 
egyesületekkel szemben. Éppen ezérf 
a fúzió csupán az egyenrangúság el
ve alapján történhetik meg, már an
nál is fogva, hogy a déli kerület je 
lentékenyebb erőt képvisel, mint a 
nyugati kerület. Csatlakozunk az új
vári laptársunk indítványához, hogy 
egyesüljön a nyugati kerület a miénk
kel, de nem a miénk a délivel. Le 
kell mondani azonban a pozsonyi 
egyesületeknek arról, hogy mint a 
múltban, most is a vidéki egyesület 
3—400 koronával többet térítsen meg 
egy leutazásért, mint amennyit ők ad
tak nekünk. Mert ma a vidék olyan 
pénztelen, mint a főváros. A fúzióról 
beszélnek, írnak itt is, ott is és a ha- 
raszt nem zörög, ha nem fúj a szél.

Azonban jogainkat minden esetben 
meg fogjuk védeni és a múlttól élté- 
röleg egyenranguakként óhajtunk sze
repelni egy esetleges fúzió megtör
ténte után.

Az egybeolvadás minden esetre 
újabb vérkeringést hozna sportunkba 
és sok hátránya ellenére — mégis 
csak a magyar futball látná a hasznát!

.LÉVAI UJSÁO- gazdasági, kulturális ét kritikai 
hetllao, megjelenik minden ^szerdán. — Főszer 
kesztő: Dr. STRASSBR ELEMÉR. — Feleifit tzer 
ketztfi ét kiadó: AKÜCS ERNŐ dini. .g r . Szer 
ketztfiaég és kiadóhivatal: Léva. Slúr u. 3. Telefoa 

— Nyomja: FODOR utóda Léncz Jenő nyomdáit 
ÍÍ.V*^.x, *P*SL u* “  EI«n«otéat díj: egészévre 
1® * W ló* -  Rí, egyet szám
! r , ,.N  HM* -  Három példány megtartása elő
fizetésnek számit. — Hirdetések tarifa szerint 
Fodor papírkereskedésben adhatók át. Telefon 70. 
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. Kéziratok
• “ •jkteztősághes küldendők. Kéziratokat nem 
őrsünk meg és nem adunk vissza. -  A postabélyeg 
i  u  bratlslaval posta- ás távlrdalgazgató-

aág Iával feladóhellyel lfe 076. V-1934 szám alatt 
eagedélydite.

Szlovák színházi esték
Városunkban időzik a középszlo* 

venszkói csehszlovák operett színtár
sulat, amely öt napra rándult le vá
rosunk (ólai közé. A jó erőkből álló 
társulat műsorán a csehszlovák ope
rett irodaion) nagy sikereket elért há
rom darabja szerepel. Azonkívül egy 
Lehár operett és egy híres angol 
prózai darab.

Hétfőn este  a prágai „Veiké Ope- 
reta" nagy slágerszáma ment szép 
számú közönség előtt nagy sikerrel a 
„Z pekla st’astie" (Pokoli szerencse). 
A társulat Sveccel, Kosteleckyvel és 
Marencovával az élén igyekezett a 
közönség igényeit kielégitent, ami si
került is neki.

Kedden este  Lehár operettje a 
„Giuditta" ment nagy sikerrel.

Ma e ste  „Na tej lúke zelenej* (A 
zöldelő réten) című operette kerül 
színre Jára Bene§ nagyszerű zenéjével.

Csütörtökön este  Kingsley darab
ja „Ludia v bielom" (Emberek fehér
ben), mig pénteken este  J. Wein- 
berger operettje „Apropó, co delá 
Andufa" kerül színre.

Reméljük, hogy e pár nap alatt a 
magyar közönség vissza adja a velünk 
élő államnyelvű lakosság látogatásait, 
amely többször látogatta meg Földes 
előadásait és megtekinti a cseh ope
rett irodalom legutolsó slágerdarabjait.
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