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Az építési tevékenység támogatásaSztrájk Léván
A tavaszi építkezések megkezdésé' 

vet egyidejűleg bekövetkezett az első 
sztrájk is. A járási székház alapjainak 
kiásása folytán felszabadult földtömeg 
elfuvarozására a vállalkozó cég meg
állapodást kötött a lévai fuvarosokkal. 
Minthogy ők a föld elhelyezéséről 
megfelelő áron tudtak gondoskodni, 
a vállalkozó cégnek előnyös ajánlatot 
tettek.

A város azonban most azt követeli, 
hogy a kiemelt föld a vágóhíd telké
nek feltöltésére fordítandó és igy a 
fuvarosok súlyos kárt szenvednének, 
mert a föld már el van adva mások
nak. Ragaszkodnak az eredeti megál
lapodás betartásához, annál is inkább, 
mert állításuk szerint a kiásott föld
del a város nem jogosult többé ren
delkezni. Minthogy megegyezés nem 
jött létre, a fuvarosok sztrájkba lép
tek és ez által az építkezési munká
latok is szünetelnek.

Fák é s  m adarak nap ja
A helybeli polgári és elemi iskolák 

az országos elnök védnöksége alatt 
f. hó 19-én, vasárnap d. e. 11 órakor 
kedves műsor keretében „Fák és ma
darak napja* ünnepélyt tartanak. — 
Gyülekezés a Köztársaság-téren. In
nen 11 órakor a tanulók az állami 
polgári iskola elé vonulnak, ahol az 
ünnepély végbemegy. — Az ünnepély 
célja az, hogy a gyermekek megsze
ressék a természetet, annak szépsé
geiben gyönyörködni tudjanak s ebből 
kifolyólag a fákat és a madarakat kí
méljék, sőt gyengéd gondoskodásuk
ba vegyék.

Az ünnepélyre ezúton hívjuk fel a 
közönség figyelmét. _____

Xtuoeti oete&edé* a%öuccÓM
Husvét hétfőjének ősi szokása az

u. n. öntözés és ez alkalommal a fér
fiak, legények nem csak a város szé
peit öntözik meg, hanem saját torku
kat is mintegy kárpótlásul a locsoló
vízért. A böjti önmegtartóztatás hus
vét hétfőjén kárpótolja magát és vá
rosszerte italos hangulatban látni a 
fiatalság egyes rétegeit. Ebben a han
gulatban még a leghiggadtabb pol- 
gárifju is vitéz verekedővé válik. Al
kalmunk volt hétfőn ezt a lévai főuc- 
cán is tapasztalni.

A Pick drogéria előtt valami cse
kélységen összeszólalkozott Sebők Er
nő malommunkás é$ Varga Sándor 
szabósegéd. A felmerült nézeteltérés,
111. állítólagos sértés megtorlása rövi
desen bekövetkezett, a két dalia egy
másnak esett és a box, valamint a 
labdarúgás szabályainak együttes fel
használásával élvezetes verekedést 
rendeztek a nagy számú közönség 
előtt, amely örömmel vette tudomásul, 
hogy végre Léván is történt valami* 
A közönség agilisabb tagjainak sem 
sikerült a verekedőket megfékezni, 
amire a szomszéd borbélyüzletből 
városunk egyik izmos kereskedője 
félig beszappanozott arccal rohant a 
csata színhelyére és erélyes intézke
désével végett vetett az épületes lát
ványnak. A verekedés véres volt és 
a rendőrség a két érdekeltet előállí
totta és ellenük az eljárást folyamat
ba tette.

A törvények és rendeletck gyűjte
ményében nemrég jelent meg az épí
tési tevékenység támogatásáról szóló 
törvény végrehajtási utasítása. A köz
érdekre való tekintettel ezt az aláb
biakban ismertetjük:

A törvény több technikai jellegű és 
számos adókedvezményt biztosit az 
építkezőknek és lehetővé teszi, hogy 
egyes építkezések állami szavatosság 
mellett történjenek.

Az állami szavatosság abban van, 
hogy az építkező kölcsönt vesz az 
építkezésre s az állam szavatosságot 
vállal arra, hogy az adós helyett meg
fizeti a kölcsön kamatait, az esedékes 
részleteket és járulékokat, ha az adós 
nem tesz eleget vállalt kötelezettségé
nek, noha a kötelezettségek betartá
sára bírói felszólítást kapott. Az állami 
szavatosság mellett fölvett kölcsönt az 
épülő házra második helyen kell be
kebelezni.

A szavatosság mellett fölvett köl
csönnel kapcsolatos adóslevelek, nyug
ták és telekkönyvi kérvények bélyeg
mentességi jogot élveznek.

Az állami szavatosság mellett épült 
ingatlan tulajdonjoga a népjóléti mi
nisztérium engedélye nélkül másra 
mindaddig nem ruházható át és az in
gatlan mindaddig nem terhelhető meg, 
amíg az adós az állami szavatosság 
mellett fölvett kölcsönt nem törlesz
tette le.

Az állami szavatosság mellett olyan 
kölcsön vehető fel, amely az építkezés 
költségeinek 4 0 -5 0  százalékára rúgott. 
Eszerint az első helyen bekebelezett 
kölcsönnel együtt az építkező 75—90 
százalékos kölcsönhöz juthat. Szava
tosságot csak az igényelhet, aki a 
tervbe vett építkezést legkésőbb Í937 
december 31-ig megkezdi.

Ezek közül a következők igényel
hetnek szavatosságot:

a) közjogi személyek, ha családi 
házakat, bérházakat, népszállókat vagy 
menházakat építő közhasznú építke
zési szövetkezetek, ha az általuk épí
tendő házakban kislakások vagy kis 
műhelyek (40 ma-es terület) lesznek;

b) magánosok, ha családi házakat 
vagy bérházakat építtetnek kislakások
kal vagy kis műhelyekkel;

c) közjogi személyek vagy közhasz
nú építkezési szövetkezetek, ha gyógy
intézetet építtetnek;

d) azok a kisgazdák, akiknek mező
gazdasági birtokot utaltak ki, ha la
katlan épületet lakhatóvá kívánnak 
tenni és az átalakítás legfeljebb két 
olyan lakást eredményez, melynek

alapterülete konyhával együtt nem ha
ladja meg a 40 nr-t;

e) vagyontalanok, ha elemi csapá
sok által megsérült lakóházaikat tata* 
rozlatják.

A kisgazdák és kisiparosok számá
ra külön-külön kedvezményeket bizto
sit a törvény, amenn>ib n kimondja, 
hogy a kisgazda vagy a kisiparos ré
szére készülő lakóház építkezésére 
nyújtott állami szavatosságot ki lehet 
terjeszteni a kellő gazdasági épületek 
vagy műhelyek építkezésére is.

A törvény az állami hozzájárulás 
ügyét is szabályozza. Az állami hoz
zájárulás a szegények és a munka- 
nélküliek érdekében történő állami 
gondoskodás része abból áll, hogy 
az állami építkező községeknek sza
vatosságon kívül még hozzájárulást 
is ad, vagyis kötelezettséget vállal 
arra, hogy az építkezésre lelvett köl
csön egy részét az építkező helyett 
letörleszti.

A technikai könnyítések sorában az 
uj törvény olyan rendelkezéseket tar
talmaz, amelyek az építkezésre szol
gáló magán és állami telkek kisajátí
tási ügyét szabályozzák, meggyorsít
ják a járási hatóságok hatáskörében 
tolyó kisajátitási eljárások menetét, 
egyszerűsítik az építkezési engedélyek 
kiadásának ügyrendjét s ezen kívül 
olyan rendelkezései vannak a törvény
nek, amelyek az építkezőnek adóked
vezményeket biztosítanak.

Az 1927. évi 76. számú törvény 134. 
§-a értelmében az 1937. és 1938. é- 
vekben befejezett uj épületek, uj épü
letszárnyak, uj felső építkezések és a 
teljes, valamint részleges átépítő mun
kálatok a következő adókedvezménye
ket kapják:

a) Tizenötévi időtartamra mentesek 
a házadó és annak pótadója alól;

b) tizévi időtartamra mentesek a 
lakbéradó alól.

Ha a kérdéses épületben az 1927. 
évi 76. szánni törvény 136. §-ában kö
rülirt kislakások vagy kisüzemek (mű
helyek) vannak, akkor ezek a házak:

a) huszonöt évre mentesek a ház
adó és annak pótadója alól s

b) húsz évre mentesek a lakbéradó 
alól.

Az 1937-ben és 1938-ban épült, kis
lakásokat és kisüzemeket tartalmazó 
épületek tulajdonjogának átruházása 
esetén nem kell átiratási illetéket fi
zetni, ha a tulajdonjog átruházása az 
építkezési munkálatok befejezését kö
vető 3 esztendőn belül megtörténik.

Nyugatszlovenszkói 
magyar színház

holnap, csütörtökön este kezdi egy 
hónapos lévai sziniszezonját. A szín
társulat tagjai között nagyon sok is
merős név szerepel, akik már az el
múlt szezonban is kedvencei voltak a 
lévai közönségnek. Örömmel olvassuk 
az első szinlapon, hogy Földes D e
zső, a társulat igazgatója mindjárt az 
első napokban fellép. Tavaly nem volt 
alkalmunk nagyszerű színészi tehetsé
gét élvezni, mert hiszen hosszabb be
tegeskedés után csak a szezon vé
gén látogatott meg. Reméljük, hogy 
az egy hónapos idő alatt többszöri 
föllépésével emelni fogja társulatának 
nívóját, amellyel szemben a lévai kö
zönség a legnagyobb bizalommal vi
seltetik.

A megnyitó előadást csütörtökön 
este 87« órakor a Három sárkány
cimü 3 felvonásos Hunyadi Sándor 
énekes vígjátékéval kezdik. Pénteken 
este Mindenki lépik egyet 3 felvo
násos vígjátékban a prózai együttes 
mutatkozik be. Szombaton délután 
filléres helyárakkal Egy görbe é j
szaka. Szombaton este Földes De
zső felléptével 3 ember a hóban 
vig operett kerül színre. Ez a darab, 
amelyet a lévai Kát. kör műkedvelői 
több ízben előadtak, alkalmat ad arra 
a közönségnek, hogy összehasonlítsa 
a hivatásos színészek játékát a mű
kedvelők kísérletezésével. Vasárnap 
délután: Dorozsmai szélmalom, 
míg este  ismét 3 ember a hóban. 
Hétfőn e s t e : Katz bácsi énekes víg
játék. Kedden é s  szerdán Földes 
Dezső felléptével: Érettségi.

A színtársulat vezetősége az előző 
évek tapasztalatai után továbbra is 
filléres helyárakkal rendezi az előadá
sokat. Szombaton és vasárnap este: 
1. hely 10 Ke, II. hely 7 Ké, III. hely 
5 Ke, állóhely 3 Ke. Hétköznap este 
és vasárnap délután I. hely 6 Ke, II. 
hely 5 Ke, III. hely 4 Ké, állóhely 2 Ke* 
ORIENT MOZI (Stránsky)

Ápr. 15. és 16-án délután és este. 
A saison legszenzációsabb dzsungel
filmje: „BESTIÁK*. E filmkolosszus 
bemutatja FRANK BUCK, a világ leg
híresebb dzsungelvadászának kaland
jait és élményeit a malájt dzsungel
ben. Ez a fllmujdonság folytatása a 
„Hozzátok élve haza* cimü filmnek. 
Ifjúságnak alkalmas. — Április 17., 18. 
és 19-én Alpár Gitta főszereplésével: 
„DUBARRY*. Cári Millöcker híres 
operettje nyomán készült nagy kiállí
tású zenés vígjáték. Ebben a filmben 
Alpár Gitta aratta legnagyobb sikerét 
Londonban, ahol e film egy éven ét 
műsoron volt. — 19*én, vasárnap d. 
u. népelőadás. Német verzió. A leg
izgalmasabb hegyi dráma az örök hó 
birodalmában: „FEHÉR FELSÉG*. 
Főszerepekben: Gustav Diessl, Herta 
Thiele. — 20. és 21-én este Para- 
mount nagy tilmujdonság: „IDEGEN 
LOBOGÓ ALATT*. Megható dráma. 
Főszereplők: Gary Cooper és Helen 
Hayes.



Lévai Újság

200 éves hegedű,
öregesen, görnyedten, tipegő lép

tekkel hol itt, hol olt tűnik fel a vá
ros uccáin kopottas fekete kabátjában, 
kabát alá rejtett hegedűvel Balog Já
nos, az egykor kiváló hírű sze- 
pességi cigányprímás. Csak nagyon 
kevesen ismerik a városban és még 
kevesebben gondolják, mikor elhalad
nak mellette, hogy az öreg töpörödött 
„vén cigány* valamikor annyi vidám 
és kellemes estét szerzett ifjaknak és 
öregeknek. Ma is ellátogat a vendég
lőkbe, hogy a jókedvű mulatni vágyók
nak 200 éves szárazlájából öregesen 
is, de eleven nótákat csaljon ki.

A török kuruc—labanc háborúkról, 
régi dicsőségekről mesélő várrommal 
szemben Turay László vendéglőjében 
találkozlunk az öreg úrral, ahol resz
kető kezekkel régi nótákat csalogatott 
ki a négy húrjából, hogy az ifjú mu
latók jókedvét emelje.

Fölcsillanó szemmel mélyen meg
hajolt, amikor a múltjáról érdeklőd
tünk, arról a boldogabb időkről, ami
kor még bandája élén nagy uraknak 
játszott. Mindenkinek kedves az em
lékezés, de ugylátszik, egy ilyen vén 
cigánynak kedvesebb mint másnak, 
mert mennyi kedves emlék juthat az 
eszébe pillanatok alatt annak, aki 
úgyszólván az egész életét átmuzsi
kálta, aki legalább fél életét, mint nagy 
urak meghitt, bizalmas barátja töl
tötte el.

Balog János örömtől ragyogó arc
cal, csillogó szemekkel mesélte el 
dióhéjban élettörténetét.

Harminckét évig éltem — kérem 
alássan — Késmárkon és mondha
tom, hogy nem volt a Szepességben 
vadászat, kézfogó, lakodalom vagy 
nagyobb számba jövő mulatság, ame
lyen nem én hegedüllem. A nyári hó
napokban állandóan a Tátrában ját
szottam. Különösen sokat muzsikál
tam Zichy Géza grófnak, aki költő 
volt és maga is értett a zenéhez, fél
kézzel is világhírű zongoraművész 
volt. Gyönyörűen játszott az kérem 
alássan, csak úgy repült a keze a zon
gorán. És ha belefáradt a zenébe, ak
kor biliárdozott a gró! úr. Ahhoz is 
kitünően értett, csodálalos ügyesség
gel kezelte a dákót s félkézzel 300— 
400-ös karambol-szériákat csinált. Na
gyon sokat húztam neki „A pécskai

81 éves prímás
cigénysoron* nótát, az volt a kedvence.

Kedves napokat töltöttem báró Sa
lamon kastélyában Nédecen. Aranyos- 
maróton Migazzy grófnál. Hosszabb 
ideig komenciós prímása voltam. Még 
most is mindig a fülemben cseng a 
gróf ur legkedvesebb nótája „Ki dőlt 
a fa mandulástól*. Sokat muzsikáltam 
Konkoly-Thege Sándornál Szántón 
és Révay bárócknál Tajnán.

Abban az időben még meglehetős 
jól kerestünk. Volt is egy szép há
zam, de azt még „szabadidőben* el
adtam. Négy gyermekem közül 3 el
esett a harctéren, a negyedik fiam 
ma Pozsonyban muzsikál, ott klariné
tos. Az egyik tiamnak a keresztapja 
Görgey volt, de nem az a visegrádi, 
aki a Habsburgoknak eladta a hazát, 
hanem a Haas, a toporcai. Jártam én 
kérem alássan külföldön isjátszottam 
Berlinben a Kaiserhofban, Leipzigben 
a Koronában és még több helyen. 
Bizony kérem, már nehezen emlék
szem vissza az egyes helyekre. Ré
gen volt az — már 81 éves elmúltam.

Mielőtt Lévára jöttem, Zsolnán volt 
hangszerüzletem, itt egy 500 éves öt 
huros csellót 12.000 Kc-ért vásárolt 
meg tőlem egy prágai kereskedő ki
állításra. Léván szintén hangszerüzle
tem volt a Kálnai uccán, de itt abból 
nem lehet megélni. Nincs vevőkör. Az 
emberek szívesebben hallgatják a ze
nét, ha más játszik. így én is újra 
visszatértem a hegedűhöz. Most ab
ból a kis aggkorisegélyből, no meg ab
ból a pár koronából élek, amit igy a 
hegedűvel össze tudok szedni.

Az idő múlik, újabb vendégek ér
keznek és az öreg cigány stimmeli 
féltve őrzött, kopott hegedűjét, utolsó 
vagyonát. Búcsúzunk tőle, hagy szol
gálja ki az uj vendégeket.

sósborszesz

csökkenti a reumás fájdalmakat

Ügyeljen jobban a minőségre, mint 
az érra.

Alpa tiszta szeszből van készítve.

Egy teljes hónapig érvényes
a Budapesti Nemzetközi Vásár 
50°|0-os utazási kedvezménye.

Május 8-án, vagyis alig öt hét múl
va nyílik meg az idei Budapesti Nem
zetközi Vásár. Több mint 1500 ma
gyar gyár készül a nagy felvonulásra 
s készíti el áruját a nemzetközi nyil
vánosságot jelentő nagy bemutatóra. 
Az 1500 kiállító sorában ott találjuk 
az egész magyar ipart, közte első he
lyen a vas- és gépipari, az elektro
mossági iparokat, a bútoripart, az 
élelmiszereket, a vegyi szakmákat, az 
építőipart s mellettük kedves színfolt 
gyanánt, az iparművészeiét, a népipa
rokat és a kisipar remekeit.

A legfontosabb szerep mégis ez év
ben is a textiliparoknak jutott osz
tályrészül. A gyárak jól tudják, hogy 
a Nemzetközi Vásár — alkalmazkod
va a gazdasági irányhoz és a közön
ség igényéhez — a legnagyobb súlyt 
a ma legnagyobb forgalmat jelentő 
női szükségleti cikkek bemutatására 
helyezi. A textilipar ép ezért hiányta
lanul vonul fel. A vásár 140 méter 
hosszú „textiluccája* a kétoldalt el
helyezkedő kirakatok végtelen sorá
ból áll. S a kirakatokban ott látjuk 
mind azt a selymet, szövetet, vászon- 
árut, műselymet, kötött árut, azt a 
sok brokálot, csipkét, szalagot, ami 
mind nélkülözhetetlen része a női di
vatnak, a női szépség kellő kidombo
rításának.

Külön helyet jelöltek ki a nyári 
sportöltözékek bemutatására. Nagy víz
medence körül szabadtéri pódiumot 
vonnak, amelyen manequinek fürdő
trikókat, az evező, tennisz és egyéb 
sportokhoz alkalmas ruhákat vonultat
ják fel színes egymásutánban.

A legkedvesebb látványnak mégis 
a vásár gyermekcsoportja ígérkezik, 
rengeteg gyermekruhájával, játszósze
rével, sporteszközével.

A vásár iránt egyébként állandóan 
fokozódó érdeklődés mutatkozik kül
földről is. Épp ezért megemlítjük, 
hogy Magyarországon a vásár kül
földi látogatói 50 százalékos uta
zási kedvezményben részesülnek, 
amely a beutazásra április 28-tól 
május 18-ig, május 8—28-ig áll a 
vásárigazolvány alapján rendel
kezésre.

A szomszédos és távolabbi orszá
gok 25—50 százalékig terjedő utazási 
kedvezményt adnak. A vásárigazol
vány a menetjegyirodák, a vásár tb. 
képviseletei és a magyar külképvise
leti hatóságok utján már beszerezhető.

AÁo^tfOH e látom ...
Lénán is fe len g ed ett a fö ld  fagya, a 
fá k  rügyeznek, bim bóznak, virágza
nak, az em berek  boldogan néznek a 
tavasz, a  nyár elé. P ed ig  az a  bizo
nyos „vaskalap" továbbra is ott ma
radt sokak  f e j e  búbján. Ékeskedik  
továbbra is a  puha koponyák fe lett!  
f a j !  Isten ments letenni, mert előke
rül a  vaj a  fe jek en  s  mi tesz, ha rá
süt a nap ? H iába a  tavaszi szellő 
minden fuvallata, h iába  az életet elő- 
csa logató  nyárelő napsugara, a vas- 
kalap a lá  nem hatol be. H iába az 
igazság  érc es  hangja, h iába a köz
vélem ény síró p an asza, h iába a szü- 
kölködök ja jsz av a , a vaskalap  mind
ez ellen a  leg jobb, legbiztosabb vé
delem . Igen, ez a  régi, kipróbált, e- 
zerszer bevált eszköz  a  leg jobb ta
péta, amely v isszatartja a  hangot, 
fe l fo g ja  a  bűzt, elhom ályosítja a 
szem et, egy burokkal veszi körül a 
koponyát é s  üstöl, katlant, Papen-ja- 
zekat csinál belőle. E bben  az üstben 
aztán a saját, b e lső  erőktől sül-jől, 
gőzölög az agyvelö, amig a párák tö
m ege a vaskalap  gyen gébb részén 
valahol utat tör a  szabad ba  s  m eg
születik a nagy gondolat, a  nagy tett, 
a  vaskalap d icső ség e  . . .  Te szegény 
lévai polgár, f e j e d  fe le l i  o lt a vas
kalap ! H iába n eked  a tavasz, hiába 
neked  a nyár. Mit vársz, mit re
m élsz ? . . .  Tied csa k  a  vaskalap  ! !!

Okulár.

Petőfi nyomdokain
Irta: Tóth István 

(Folytatás)

Székely Károly rektor Petőfinek 
kedvelt barátja volt, valamint Dömö
tör Sándor kántor is. Nagy Dániel 
ifjú paraszt legény, ki azt lesegette, 
hogy mit csinált a szigeti nagy fák 
alatt, melyek még most is meg vannak, 
azaz „égbeníző** (hát biz az a „Sál* 
gó*-val vesződött. Pedig dehogy! 
Könnyen ment az ő neki.) A Csordás 
Imre (10-11 éves) örült, ha Petőfinek 
valami háziszolgálatot tehetett. Laci- 
né (Gallai Erzsiké,) akkor 10 éves 
leányka, volt a takarítónője, mint ő 
maga is mondta: „házi pesztonkája.* 
Kovács józsefné a háziasszonya, mi
kor Pólfi Albertiéi együtt ő náluk 
laktak. Ő tőle tudtam, hogy Petőfi 
Dömsödön igen elzárkózott életet élt 
és ritka embert eresztett be a laká
sába.

A nagytekintélyű Hajóscsalád fér
fiéi p. o. nagyon szerettek volna 
megismerkedni az akkor már hírneves

* Akik a „jó öreg kocsmáros" fiának új ne
vét nem tudták, öt csak .égbeníző* vagy
„Uberrokkos* úrnak neveztek.

költővel és barátjával, de nekik soha
sem volt otthon egyik sem.

Csilling Andrásné arról nevezetes, 
hogy az ő férje (közs. bíró) árveré
sen vetle meg a Petrovicsék szekré
nyéi. Ennek a derék gazdaasszonynak 
a háza volt lakóhelye Petőfi szülei
nek 8 hónapon keresztül. Ezt a házat 
a segesvári csata 50-ik évfordulójára 
szép márvány emléktáblával láttam 
el, iskolás gyermekeimmel tartott szín
játék jövedelméből.

És most következik a gazdag Cser 
Gábor, a gazda. Ő jutott az árverés
kor Csilling bíró átengedése folytán 
Petőfi születési ágyához.

Mikor a tizedes a dobra hármat 
ütött, Petőfi anyja jajveszékelve így 
szólt: „Jaj, csak ezt az ágyat ne kel
lene itt hagynom! Ebben születeti az 
én kedves, drága Sándorkám!*

Az árverés után Petrovicsék cse
kély ingóságukkal Pestre költöztek.

Dömsödön lakásom (10 évi idő) 
utolsó két esztendeje előtt sokszor 
kértem én azt az ágyat a valóban 
jómódú embertől, de a gazdag pa
raszt a becses ereklyéi még nekem 
sem akarta ingyen átengedni.

Kéry Gyula a Petőfi társaság

titkára aztán az én közben járásomra 
azzal kenyerezte le a fukar öreget, 
hogy helyébe adott neki egy sárgával 
cifrázott barnaszinű ruhaszekrényt az 
ágyat pedig Petrovicsék szekrényével 
és a két bárddal együtt felvitte Buda
pestre a Petőfi ereklye múzeumba.

Hogy pedig az ágy valóságához két
ség ne férjen, Petőfi dajkáját, egy 80 
éves kiskőrösi asszonyt* kellett fel
hívni, hogy bizonyságot tegyen nem
csak az ágyról, hanem az abban fekvő 
nemzetes asszonyról, meg a „gyönyörű 
Sándorká*-ról is.

¥
Ha emlékezetem nem csal ugyan

azon évben a szalk. -  szt.— mártoni 
Petőfi-emlék (igen szép dombormű) le
leplezésekor Bartók Lajos és Várady 
Antal társaságában voltam abban a 
kis szobában, ahol Petőfi az „Éj van, 
csend és nyugalomnak éje* és a többi 
gyönyörű költeményeit irta.

Három év múlva az 1902 évi május 
havában, mint fogtői kántortanitó abban 
a megtiszteltetésben volt részem, hogy 
a Petőfi-társaság felolvasó ülésén Tor-

Sajnos, hogy a nevél mér elfelejtettem. 
De, aki a dajkának nyomára jött, az Petőfi 
unokatestvére, Baranyai Albert rektor volt.

kos László 4 költeményemmel muta
tott be a lelkesült közönségnek.

Végre 1915 nyarán István fiammal 
együtt merültünk édes emlékezésbe 
abban a nádfedelü kis házban, mely
ben először látott napvilágot, az az 
„örökön élő* fiú, ki azzal vigasztalta 
„legszeretőbb* anyját, hogy: „az ál
mok nem hazudnak.*

*
így jutottam a nyomnak végére. 

Azóta nem kerestem, nem is találtam 
semmiféle szemmellátható nyomot, a- 
mely Petőfire emlékeztetne. De ha, mint 
lévai lakos, bár ritkán látom a sel* 
meci országutat, mégis eszembe jut, 
hogy ezen az utón valamikor Selmec- 
tői Pestig gyalogolt az az ifjú, aki
nek szelleme azóta az egész világot 
berepülte és eltörőlhetetlen nyomokat 
hagyott maga után mindenfelé.

Ti nagyságos és szépséges szellem 
nyomoki A magyar költészet utján 
vezessetek addig, mig Petőfihez hű
ségesen ragaszkodó lelkem a földi 
honból el nem repül. Azután pedig 
bizonyítsátok, hogy az én Írásaimban 
Is van néhány szikrája a teremtő áh 
tál megalkotott örökéletnek.

(Vége)



Férat Újság

Riport a tavaszról, — mely a mi tavaszunk lehet
A magasból április kék kamasz 

szeme nevet le reánk hamiskásan. A 
hegyek felől pedig alatlomosan sza
badjára engedi a böjti szeleket, hogy 
világgá kergessék a ragyogó tavaszi 
verőfényt! Április minden dureásko- 
dósának ellenére a tavasz nem hagy
ja magát. Csak azért sem ! A telke
ken vig gyermekhad rúgja a labdái 
és a sok kis mezitlóbos Sárosi és 
Cseh vigan rivalgat egy eg^ gólnál. 
(Estig berekednek.) A polgári iskola 
és a belegsegélyző impozáns épüle
teivel szemben a város tavaszi szé
pítéseket végez. Végre eltüntetik Eu- 
ropa-hirü szemétdombjainkat. Kertünk
ben a barackfa rózsaszínű álmát züm
mögő méhek zavarják s vén szilva
fánkon az irigységtől zöld rügyek fa
kadnak. A futballpálya kél szélén vi
gan zöldül a lö, csupán a 16-os 
táján porzik a talaj, fű nem női! Otl 
biztosan Fodor Berci bekkelt!

A Perec is nekiduzzadtan fut a 
medrében és partján a fűzfák halk 
tavaszi ritmussal ködszerüen kurko- 
lódznak uj hajtásaikba! A réteken 
selymesen terül a tavasz húsvéti aján
déka és a lucskos utakról kolyogva 
fut a v íz  az utszéli árkokba. Ott bé- 
káék mesélnek a békatragédiáról, a 
rövidesen megjelenő rémről, a gó
lyáról.

Az előzékeny Schoeller-uradalom 
uj mundúrba öltözteti a kopottas ru-

(—) A MOZGÁSSZABADSÁ
GOT semmiben sem gáiló „spe- 
c iá lis“ fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlegességek mér
ték után Kohn és Kovács divat
áruházában szerezhetők be, akik 
a törv. védjegyezett „Slender fű
zők képviseletét vették át. — Ügyes 
eladónők, akik a vidéki vevőkört 
is meglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek mellett felvétetnek.

fiáju várromot és uj piros kalappal 
látta el az újonnan felépített kerek tor
nyot. Vén anyóka a legújabb kalap- 
modellel!

A Kálvária szikláin lágy zöld bár
sonyként simul a moha és a parkok
ban az uj padokon főpróbát tartanak 
a szerelmes párok!

A hegy aljában is tavaszt éreznek 
a fáraók késői unokái és a hegyol
dalban ülve halkan száll hegedűjükről 
az aktuális nóta „Esik eső, csöndes 
eső esik, tavasz akar lenni*. Április 
megtréfál, megöntözte! az égi öntö
zőkkel. Látszik, hogy a kamasz nem 
bírja bevárni az öntözőhétfőt. Ez a jó 
cső mindent kihúz a földből! („Jaj, 
csak a megholt feleségem ki ne húz
za*, szól közbe társam.) Az ország
utak mellett, a friss szántások lelett 
még lila fátyol leng, de a szőlődom
bok oldalában barack és cseresznye 
fák rózsaszínű vagy fehér ködbe von
ják a dombokat.

A napsugár vigan siklik a korzózó 
szép hölgyek lábain feszülő selyem
harisnyán lel s alá. A teniszpályán 
megjelentek az első teniszezők és 
Bafa kirakatában az első fecskék!

Tavasz van, újjáéled minden! Min
denütt külső megújhodás!

Vájjon ez a mi tavaszunk ? A belső 
megújhodás tavasza ?

— lévai —

— Térti jegy kedvezmény má
jus i-re. A vasútügyi minisztérium a 
térti jegy érvényét a május 1. Munka- 
ünnepre a következőleg engedélyezi. 
Odautazás. Csütörtök április 30-tól 
vasárnap május 3-ig. Visszautazás. 
Péntek május 1-től hétfőig május 4- 
ig, azonban a visszautazást déli 12 
óráig kell megkezdeni és aznap 24 
óráig befejezni.
OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK

o  „ t é v ő i

‘Ü azufoR fö fd jén
A magyar Vazulok füle nem hall, a szemeik nem látnak 
Nem hallják a szót, melyet a magyar sziveknek a holnap üzen —  
És igy szélesedik az útja a magyar tragédiáknak . . .

A véletlen mérte igy sorsát a Kárpátok alatt :
Gőgös, kuruckodó labanc-urak mérték a szót —
Süketnek, vaknak kellett lenni a magyar parasztnak.

Cís. jed. E 1915/33.
25.

Exekucnáv vee vymáhajúcej 
strany I. Ccská banka Union 
Praha, II. Zemská úradov- 
na pre poist’ovanie robotní- 
kov v Bratislave, III. Ob- 
chodná banka uc. spol. B.
Bystrica, Prvá prazska ne- 
mocenská poisfovna v Bra
tislave proli povinnej strane 
pre 4000 Ke, 419 Ke 15 h.,
2207 Ke, 2925 Ke, 811 Ke 
isi. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 13. mája 1936 o 15. hód. po 

pol. budú v Leviciach, Nám. Rep. vo 
verejnej drazbe predávánc lijto  veci:

1. pendlové hodiny, Amatcrské rá
dió, 2. sudy vino skazené, 8 sudov 
vina, 1. pult, 1. sióján na knihy, 1. 
pisací siói, 1. pisáéi stól, prés na pa- 
pier, 1. skrina s liokamy, 1. jedálny 
kredenc, 1. zrkadlo pod stolcom, 1. 
sezlon, 1. koberee, 4. koberce, 1. sicí 
slroj, 1. skrina, 8. sudov piva á 25 
üt., 1. sud pivo 50 lit., 2. sudov piva 
á 12 a V , lit., 1. spolovacka, 1000. 
kusov patentné flasky, 40. kisne na 
pivo, 2. sudy vina, 1. sud vina, 73. 
prázdne sudy, 1. pumpa na stácanie 
vina, 2. nocné skrine, toaletné zrkad
lo, 2. záclony, 3. góbi. obraz, 2. maié 
obrazy, 4. táce, 1, likerovy pribor, 9. 
su iy na pivo á 12 lit., 19. sudy na 
pivo á 25 lit., 16. sudy na pivo á 
50 lit., 875. lahví na pivo, 50. kysien 
na pivo, 1. pult s pivovym aparátom, 
1. plnic na pivo, 1. kötői na vzduch,
6. kysien na stácanie piva.

Vyzvanie, aby sa podávalo, slane 
sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. — Medzitym mozno veci 
prchliadnuf.

Okresny súd v Leviciach, odd. IV., 
dna 4. apríla 1936.

Vykonny orgán.

Őís. jed. E 779/35.
10.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany Fa. „Vesta* v Bra
tislave proli povinnej stra
ne pre 1251 Ke ist. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 12. mája 1936 o 11. hód. do- 

pol. budú v Leviciach vo verejnej 
drazbe predávaná tieto veci:

osobné autó Tatra cislo S —36.684.
Vyzvanie, aby sa podávalo, stane 

sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. — Medzitym mozno veci 
prehliadnut’. _____

Okresny súd v Leviciach,-[dna 31. 
rnarca 1936.

Cís. jed. E 3920/30.
4.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany I. Ludmila Martisko- 
vá, Financná Prokuratura 
Bratislava, III. OndrejTóth,
IV. Jindrich Surányi proti 
povinnej strane pre 20.000 
Ke, 33.213 Ke, 128.000 Ke 
1373 Ke ist. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 15. mája 1936 o 15. hód. po 

pol. budú v Leviciach vo verejnej 
drazbe predávané tieto veci:

6. perziánov, 4. koberce, 1. lálkovy 
koberee, 2. kókusové koberce, 92. ku
sov strieborné veci, 2. striebomé ta- 
niere, 1. strieborny tanier a iny strie- 
borny pribor, izbové zariadenie, rádió, 
gramofon, hodiny, muzské obleky, 6. 
sudy vina áld*.

Vyzvanie, aby sa podávalo, stane sa 
az za pol hodiny po dobé vyseuve- 
denej. — Medzitym mozno veci pre
hliadnut.

Okresny súd v Leviciach, dna 2. 
apríla 1936.

Őls. jed. E. 4220 33.
29.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany „Herta" Ustredná 
druzst. pálcnica vo Vráb- 
loeh, Koloman Bakó Lövi- 
ce, Fa. Adóit Spitzer v 
Znojme, Ján Lócay v Dől.
Seci, Fa. Naseh a Róth N.
Zámky proti povinnej stra
ne pre 857 Ke 35 h., 350 
Ke, 480 Ke 40 h., 1272 Ke,
677 Ke 05 h. ist. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 12. mája 1936 o 15. hód. po 

pol. budú v Leviciach vo verejnej 
drazbe predávané tieto veci:

1. pult, 1. váha Berkei, 1. biliárd, 
10. stolov, 1. zelezná kassa, 2. nocné 
skrinky, 1. nést. zrkadlo, 20. postiel, 
10. nocné skrinky, 6. skrine na saty, 
1. nákl. autó Krislcr, 1. kobyla, 1. bric- 
ka, 100 kg mást, 1. sud víno, 6. pos- 
tele, 6. zrkadló, 1. ladová skrina, 1. 
váha Schultz, 100 kg udená slanina, 
1. nást. zrkadlo, 100 kg udená slani
na, 5 hl. vino, 20. stolov, 40. stolicky.

Vyzvanie, aby sa podávalo, slane 
sa az za pol hodiny po dobé vyseuve- 
denej. — Medzitym mozno veci pre
hliadnut’.

Okresny súd v Leviciach, dna 31. 
marca 1936.



Lénái Újság

Kinevezés. A postaügyi minisz
térium Prajner Károlyt a lévai posta
hivatal titkárát főnökhelyellc ssé ne
vezte ki.

Elveszett vasárnap esti a Denk 
mozgóban egy kurkölőóra. Az óra 
kedves emléktárgy, megtalálója jutal
mai kap, ha a lap szerkesztőségében 
átadja.

— Revolverrel, ayyonveréssel 
fenyegette meg a hivatalos becsüst.
Vodnák Márton és Vodnák Mária szét
osztották vagyonukat gyermekeik kö
zött. Emialt váratlanul megjelentek a 
Vodnák házban a hatósági becsüsök 
Riszner Artúr bírósági hivatalnok kí
séretében, hogy telbecsüljék a vagyont. 
Ennek a tervnek azonban a család 
ellene szegült. Vodnák Mária felraga
dott egy nagy követ és kijelentette, 
hogy aki bezárt lakásába be mer 
menni, azt rögtön agyonveri. Vodnák 9 
pedig forgópisztolyt vett elő s agyon 
akarta lőni a becsüsöket. Csendőri 
segítséggel nagynehezen lefegyverez
ték a heves Vodnák családot. Vodnák 
Mária ekkor súlyosan sértő kifejezé
seket használt a Köztársaságra. így 
kerültek a bíróság elé. A terheltek 
tagadtak s a tanuk csak Vodnák Má
riára tudtak térhető bizonyítékot mon
dani. Feltételesen egyhavi fogházra 
s 300 koronára büntette a komáromi 
kerületi bíróság.

— Harc a hegyőrrel. Hatósági 
közeg elleni erőszak bűnével került 
a komáromi bíróság elé Koncz József 
munkás, aki egy ismeretlen társával 
a szőlőhegyen járt s éppen tilos 
utón találkozott a hegy pásztorával.
A hegyőr figyelmeztette őket, amire 
Koncz és ismeretlen társa bosszúból 
megragadta, földreteperte s erőtelje
sen elverte úgy, hogy a hegyőr orrán- 
száján vérzett. Háromheti fogházat és 
200 korona pénzbüntetést kapott.

— „Katonaság a gyerm ekekért44 
és  Anyák napja. A lévai járási fia
talságot védő egyesület elnöksége 
örömmel vette tudomásul a helybeli 
katonai parancsnokság azon értesíté
sét, amellyel tudomására adta az egye
sület vezetőségének, hogy az idén 
megrendezendő Steíánik-ünnepségek 
alkalmával a katonai lövöldében a 
szegény és nélkülöző gyermekek ja
vára népünnepélyt lóg rendezni az 
említett egyesület bevonásával. Hogy 
az egész ünnepély impozánsabb és 
sikerültebb legyen, az egyesület ve
zetősége a rendezendő ünnepélyt az 
„Anyák napja4* ünnepélyével fogja 
egybekötni s az egész ünnepség „Ka
tonaság a gyermekért—Anyák napja" 
jelige alatt lesz megrendezve. Az e- 
gyesület elnöksége köszönettel veszi 
a helybeli katonai parancsnokság eme 
jóindulatát, amellyel a katonaság iga
zolni akarja, hogy nem csak fegyver
rel tud harcolni, hanem segítségére 
akar lenni a mai nélkülöző fiatal ge
nerációnak. Ezért igen kérjük váro
sunk s a vidék minden polgárát, hogy 
e nemes akcióban részt venni szives- 
kedien. Az ünnepély programja úgy 
újságokban, mint plakátokon ismertet
ve lesz. Már előre közölhetjük, hogy 
két katonai zenekar lesz, ami bizto
san nagy szimpátiára fog városunk
ban találni. Az egyesület vezetősége 
a helybeli szociális és kultúregyesüle- 
tekkel gyűjtésekéi fog eszközölni, még 
pedig pénzt, élelmiszert és ajándék- 
tárgyakat (versenydijak és sorshuzási 
tárgyakat). A rendezésen már most is 
lázas munka folyik, reméljük, hogy a 
munkának a gyümölcsét meg togia 
hozni a megfelelő érdeklődés és rész
tél. — JFVE elnöksége.

— Másfél millió segélyt utalnak 
ki a tönkrement iparosok és ke
reskedők részére. Ismeretes az az 
akció, amely arra irányul, hogy az el
szegényedett kereskedők s iparosok 
segélyezésere a kormány nagyobb 
összeget utaljon ki. Erre vonatkozó 
előterjesztését a kereskedelmi minisz
térium már meg is tette. A szóban- 
forgó ügy kedvező elintézésére azon
ban csak akkor kerülhet sor, ha a 
pénzügyminisztérium jóváhagyja, illet
ve kiutalja a kért összeget. A tárgya
lások erre vonatkozólag kedvező me
derben folynak úgy, hogy komoly ki
látás van as eredményes likvidálásra, 
amit a nélkülöző, önhibáján kívül tönk
rement társadalmi réteg türelmetle
nül vár.

— Két hetet kapott a rablótá
madást szimuláló felirónő. Ács
Margit, lévai születésű kávéházi fel
irónő közös szobában lakott Janiczki 
Júlia kolléganőjével. Janiczki Juliénak 
volt egy kis megtakarított pénze, ami
ről Ács Margitnak tudomása volt. Ács 
Margit mindenképpen meg akarta sze
rezni ezt a pénzt s furfangos tervet 
eszelt ki. Janiczki Júlia távollétében 
hamis kulcs segítségével kilopta Ja
niczki Júlia 620 koronáját annak tás
kájából s hogy őt ne gyanúsítsák: 
rablómesét költött. A szobában min
dent feldúlt, felforditott, saját lábait 
összekötözte, száját betömte és saját 
pénzét, ami nem volt több 100 koro
nánál és az óráját eldugta, hogy igy 
rablómesét költhessen. Mikor Janiczki 
Júlia hazatért, ott találta az összekö
tözött Ács Margitot. Ács Margit hosz* 
szú rablómesével togadta lakótársát, 
aki kezdetben el is hitt mindent, ké
sőbb a rendőrség alaposan utánané
zett a dolognak s igy kiderült Ács 
Margit turpissága. Ács Margit végül 
azzal védekezett, hogy a táska nyitva 
volt s a pénzt csak kölcsön akarta 
elvinni, ennek ellenére is kétheti fog
házra és háromévi hivatalvesztésre 
ítélte a komáromi bíróság.

— Sakk-hir. Bodó Sándor, váro
sunk egyik legkiválóbb sakkozója f. 
hó 12-én, vasárnap délután a Juven- 
tus nagytermében szimultánt játszott. 
A kitűnő játékos a közbejött zavaró 
körülmények mellett is 9 ,/j!6\/2-re 
nyerte a mérkőzést, amely nagyobb 
számú érdeklődő jelenlétében folyt le.

(—) A fák rügyeznek, a nátha 
virágzik. Ez a tavaszi Az átmeneti 
idő állandóan váltakozó temperaturájá- 
val a legtöbb meghűlést okozza. Ez 
azt jelenti, hogy különösen előrelátó
nak kell lennie: mindig kéznél legyen 
egy üveg Alpa-sósborszesz, mert a 
rendszeres Alpa-bedörzsölések a testet 
ellenállóképessé és immunissá teszik 
meghűlések ellen! Az Alpa a legfi
nomabb borszeszből készül.

a legjobb 
minőségben 
szállít:
•

D u U  M ódú ** 
•
Nagy-
K eresk én y.

Apró hirdetések assa:*
Vennék h á ro m -n é g y s z á z  h o ld a s  birtokot
a Garamvölgyében. A birtok leirását és az átvételi feltételeket e lap szerkesztősé- 
géhez kérem küldeni. _____ _

Két szobás lakást fUrd6”°bb/rvbai keresek
M a l n m á r V O r p Q  I *  vAr!‘é k°*n>«ovcei»zivÓ0áihiijtar..i komplett malom 
1 l a i U l l l C l l  l Ukóházsal és nagy belsőséggel

1936. ápr. 18-án 15 órakor
a levicei járásbíróságon árverés utján eladatik. 
Inform ációk: Tatra Banka, Brezno n. Hronom.

________________________Cimek a kiadóban, Stur utca 3. szám._______

Godin Imre
érsekujvári hangversenye

Egész Szlovenszkóban nagy feltű
nést keltett, hogy az érsekujvári szár
mazású Codin Imre, néhai Godin Ká
roly dr-nak, az érsekujvári járásbíró
ság vezetőjének fia milyen szédületes 
karriert ért el, amikor a bécsi Állami 
Opera egyik vezető tenoristája lett.

A fiatal énekes, akit Kiepura utód
jának tekintenek bécsi, svájci, párizsi 
diadalutja után, elfogadta az érsekujvári 
meghívását s április 18-án, szomba
ton az Arany Oroszlán nagytermében 
fog fellépni, ahol valamikor, nem is 
oly régen, mint kis gimnazista mű
kedvelőként szerepelt. A fiatal opera
énekes első érsekujvári fellépése óriá
si művészeti és társadalmi esemény
nek számit Érsekujvárott s a koncert 
iránt páratlan érdeklődés nyilvánul 
meg.

Godin Érsekújvárról egyenesen Prá
gába utazik, ahol a Nemzeti Színház 
a szlovenszkói származású tenorista 
tiszteletére díszelőadást rendez, ame
lyen részvételét a prágai kormány több 
tagja kilátásba helyezte. — Az érsek
ujvári hangverseny jegyei elővételben 
Schultz Arnold papirkereskedésében 
és a Török-trafikban kaphatók.

— Munkanélküliek segélyezése.
A város vezetősége nehéz anyagi 
helyzete mellett sem felejtkezett meg 
a húsvéti ünnepek előtt a szűkölködő 
munkanélküliekről. Költséget nem ki
méivé járt utánna, hogy állami támo
gatással a húsvéti ünnepekre valami 
segélyt juttasson részükre. A nyilván
tartott munkanélküliek ezen közben
járás után ténylegesen 20—40 kg bur
gonyát és l 1/* kg cukrot kaptak. — A 
város saját költségvetésének terhére 
a nélkülöző, rossz viszonyok között 
élő kisiparosoknak pénzbeli segélyt 
nyújtott, főleg azoknak, akik erre tény
legesen rászorultak és máshonnan 
nem részesültek segélyben.

— lljabb adomány a múzeum
nak. Az elmúlt napokban Jozsefcsek 
Géza ur, aki már több értékes emlék
kel gazdagította a múzeumot, 2 drb 
réz kocsmai mérőedényt juttatott a 
múzeumnak. Az edények 1 drb itce, 
1 drb meszely még a múlt század 
közepéről származnak.

— Kósa tánctanár uj tanfolyamot 
kezd a Juventus helyiségében. Jelent
kezni lehet az Iparos körben és Kósa 
tánctanárnál.

(—) Slazenger, Dunlop és egyébb 
gyártmányú rakeltek nagy választékban. 
R akettek teljes húrozása, vagy ja 
vítása saját műhelyemben mérsékelt 
árak mellett. — Pollák Adolf, tele
fon 53.

SuitM é, Aamaééáq, fa ltá t-
SZÜLETÉS: Klein Jenő, Stem Irén leánya 

Erika ; Kovács Antal, Adler Ilona fia Ká
roly, László ; Ráfael Krisztina leánya Mária.

HÁZASSÁG: Chiló József, Kozma Erzsébet rk.
HALÁL: Tömés Ágostonná szOL Bazalik Bri

gitta 25 éves; Lukács Mária (Alsó-Pél) 
10 éves.

Második félidő LTE fölénnyel kez
dődik, de gólt mégis Szalay BSZKRT 
szerzi meg a 25. percben. Az LTE vé
delem súlyos hibájából négy percre 
rá Berecz növeli a pestiek fölényét. 
Ezután az LTE is támadásba jön és 
Szalay LTE átjátsza magát a BSZKRT 
védelmén és megszerzi az LTE-nek a 
becsület gólt. A 38. percben Koron- 
czay beadásából Szalay Bszkárt beál
lítja a végeredményt.

Játékosok közt Dohány bizonytala
nul védett, két gólt védhetett volna. 
Martinovics gyengébben játszott, mint 
a legutóbbi mérkőzéseken, nagyon 
hiányzott neki Kovács, Horváth mint 
hátvéd gyengén játszott, Szalay már 
javult, de még mindég nincs igazi 
formájában. A csatársor ismét gyen
ge volt.

BSZKRT csapatától többet vártunk, 
mentségükre szolgál a szokatlan rossz 
pálya. A közvetlen védelem a leg
jobb csapatrész, a többiek mind át
lag játékosok, különben egy szimpa
tikus, szorgalmas játékosokból álló 
együttes. Száraz pályán biztosan töb
bet mutattak volna.

Nemcsok bíró egy-két hibától elte
kintve megfelelt.

Húsvéthétfőn
LTE első csapata Maróton {átszőtt 

barátságos mérkőzést, amely 4:2 ará
nyú győzelemmel végződött.

Első félidőben a Marótiak jól tart
ják magukat és már 2:0-ra vezetnek, 
amikor Tóth révén sikerült az LTE-nek 
az első félidő eredményén szépíteni.

Második félidőben a Marótiak tel
jesen vissza esnek és állandó fölény
be kerül az LTE. Matulányi és Tóth 
két góljával 4:2-re végződik a mérkőzés.

LTE csapatában ismét játszott Pálfy, 
aki egy-két tréning után állandó tagja 
lehet az első csapatnak. Jarábek, aki 
először játszott az első csapatban, 
teljesen megfelelt. Dohánynak ügylét- 
szik hátvéd a posztja, szintén megfelelt.

Németh, mint jobb half volt a csa
pat legjobb embere. Csatársorban Tóth 
volt a legjobb, Matulányi is megfelelt.
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