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A Garamvölgy nagy szenzációja
a benedeki sziklarobbantás. Kovácsi 
és Benedek közölt, Pcszér község 
halárában a garamvölgy összeszűkül, 
egymás mellett vonul az országul, a 
vasul és a Garam ezüstszürke szállá* 
ga. Itt emelkednek az országút köz
vetlen közelében a meredek sziklák, 
amelyek romantikus jelleget adnak 
a vidéknek, de veszélyeztetik leomlá
sukkal az egyre sürüsödöbb forgalmat.
A nagy attrakció az érdeklődők szá
zait vonza a pcszéri sziklákhoz és a 
robbantásokról hangos filmhíradó is 
készült.

Előkészületek
Hosszabb ideig tartó tanácskozások 

és a különböző javaslatok meghallga
tása után az illetékesek mégis úgy 
határoztak, hogy az úttestet és a va
súti forgalmat veszélyeztető sziklákat 
el kell távolítani. A határozat nyomán 
május elején munkáscsapatok szállot
ták meg a sziklák környékét. A szik
lák mögötti lankán egymás után emel
kedtek a deszkaházak, amelyek a gé
peknek, a furóélesitő kovácsmühely- 
nek és a különböző anyagoknak biz
tosítottak száraz helyet. Nem kis mun
ka volt a súlyos gépeket a meredek 
hegyoldalon felcipelni.

A tényleges előkészítő munka 11-én 
indult meg, amikor a betonalapra he
lyezett négyhengeres nyersolajmotor 
kipuftogásától visszhangzott a tájék. 
Közvetlen utánna fölhangzott a fúró
gépek állandó egyenletes berregése, 
bmelyek egymás után nyitottak lyukat 
a sziklatömegek belsejében. Hat fúró
gép állandó megszakítás nélküli mun
kával készítette elő a robbantó anya
gok elhelyezéséhez szükséges nyílá
sokat, amelyeknek száma megközelíti 
a kétszáza*. 2—41/* ni mélységig ha
toltak be a fúrók a sziklatömegekbe.

A vasút
Amíg a sziklákon a fúrógépek sza

kadatlan munkája egymás után vágta 
a lékeket, azalatt az idő alatt lent a 
völgyben a vasútvonal mellett, a Ga
ram partján, a garamparti réteken a 
katonaság és a munkások százai szor
goskodtak, hogy a lezúduló sziklatö
megeknek utat csináljanak és a vasúti 
forgalom leállítása miatt az utasoknak 
átszállását lehetővé tegyék. Egymás
tól hatszáz méter távolságban két ki- 
deszkázott peront építettek a vasúti 
sínek mellé, hogy a két végállomáson 
az utasok le, illetve felszállását lehe
tővé tegyék. A közvetlenül a vasúti 
sínek alá kanyarodó Garamon kato
nai pontonokból készített komppal, il
letőleg híddal tették lehetővé az átke
lést. A két végállomást öreg elhasz
nált vasúti talpfákra lerakott deszkák
ból készített úttal kötötték össze. 
Mellette villanyvilágítást vezettek, hogy 
az éjjeli átkelés Is zavartalan legyen.

Robbannak a sziklák
Egy heti szakadatlan munka után 

kedden délben megkezdődött a sziklák 
felrobbantása. Már a kora reggeli órák

ban kivonult a környék lakossága, de 
a távolabbi vidékekről is számosán 
érkeztek, hogy a nem mindennapos 
eseménynek szemtanúi lehessenek. 
A fényképezőgépek katlogtak jobbról- 
balról, hogy megörökítsék a még egy
ben álló sziklatömeget. Tizenkét óra 
után először a sziklaperemén lévő nyí
lásokban történt meg a robbantás, 
majd pár perccel később a sziklatö
meg ormán végig húzódó láncolatra 
került a sor. Óriási detonáció és a 
sziklatömeg mázsás kövei hatalmas ro
bajjal zúdultak alá az úttestre, egész 
a Garamig. Hat-hét méterrel lett ala
csonyabb a sziklafal. Óriási kőtömeg 
borította el az alulfekvő területeket. 
A detonáció, majd az azt követő zu
hanó sziklatömegek robaja pillanatokig 
megnéniitotta a bámészkodó tömeget 
és az emberek legnagyobb részén hi

deg borzongás futott végig a nem 
mindennapi látvány csodálatára.

Rom ok eltakarítása  
Az első robbantás megtörténte után 

munkások százai láttak hozzá a romok 
eltakarításához, a lezúduló sziklatö
megek eltávolításához. Az óriási kö- 
tömeget, amely a sziklákból kiadódik, 
részben a Garam holtágainak betöl
tésére, részben a Garani partjának 
megerősítésére, részben pedig a va
sútvonal mentén a pályaudvarok szé
lesítésénél használják fel. Az első 
robbantás után a sziklatömeget meg
tisztítják, róla a törmelékeket eltávo
lítják és újra tovább folytatódik az 
újabb robbantás előkészítése, a szik
lák további m gfurása. A munkálatok 
egész nyáron tartanak. A vasúti for
galom csak a nagyobb tömegek alá- 
zudulásának idejére lesz megszüntetve.

H i f t f t H f t S  A U t t V i á / L

négy napos ipolysági vendégszereplés 
után pénteken este Várady Elza juta
lomjátékával a CIGÁNYBÁRÓ-val foly
tatta előadásait a városi színházban. 
A sok másod- és harmadrangú, tartal
matlan operettek után a lévai közön
ség szívesen togadta a régi, kedves, 
Strauss-operettet. Bár az előadás meg
lehetős sok kívánni valót hagyott ma
ga után, mégis meglepődve állapítot
ta meg a közönség, hogy a színtársu
lat meglehetős jó hanganyaggal ren
delkezik. Olgyay Olga Sáffy szerepé
ben kellemes, csengő hangjával álta
lános tetszést aratott. Várady Elza 
cigányasszony szerepében nemcsak 
egyike volt a darab legjobb szerep
lőinek, de énekével valósággal pri
madonnája is. Takács Oszkár pompás 
alakítása ismételten sok tapsra ragad
ta a közönséget. Vajda Rózsi, Bartos 
József, Galctta Ferenc, Tanay Emil 
sokban hozzájárultak a darab sikeré
hez. Külön meg kell említenünk Er
délyi Edit és Széles Adri toborzó tán
cát, amelyhez hasonlót úgy techniká
ban, mint kivitelben és összhangban 
eddig a színházban még nem láttunk.

Szombaton és vasárnap este Halász- 
Békeffy: TÖRTÉNNEK MÉG CSODÁK 
cimü operett ment. A könnyű fajsúlyú,

tartalom nélküli, gyöngezenéjü darab
ban Erdélyi Edit, Mihályi Lici, Alszeg- 
hy Lajos, Galetta Ferenc, Takács Osz
kár játszották a főszerepeket nagy si
kerrel. Külön megemlítjük Széles Adri 
szóló táncait, valamint Farkas József 
akrobatikus táncait.

Hétfőn este „AZ ÚR KATONÁI" c. 
prózai darab ment. Ez az előadás na
gyobb látogatottságot érdemelt volna 
meg. Rendkívüli tartalma, az új ötletes 
díszletek és a példás rendezés, vala
mint a társulat néhány tagjának élve
zetes játéka az idény egyik legjobb 
előadásává léptették elő a hétfői já 
tékot. Kitünően adta a rendfőnök sze
repét Bartos. Morrel doktor szerepét 
Galetta, mig Földes megrenditően 
adta Márk testvér szerepét. A kisebb 
szerepekben Alszeghy, Takács, Tanay, 
Farkas és Erdős tűntek ki.

Színházi m ű so r:
Szerdán, május 20-án este: Tatár

járás, (Takács Oszkár jutalomjátéka).
Csütörtökön, május 21-én délután: 

Csak egyszer élünk, (Széles Adri 
jutalomjátéka).

Csütörtökön este : Nagy szerelem,
(bucsúelőadás).

Kerékpárverseny
A Makábi tornaegylet május 24-én, 

vasárnap délelőtt 9 órakor rendezi 
Léván első kerékpárversenyét Levice 
és vidéke bajnokságáért a Levice— 
Ryhník útvonalon. Külön verseny ka
tonaság, férfiak, nők, 16 éven aluli if
júság, valamint versenygéptulajdono- 
sok számára. Gyülekezés Levicén a 
főtéren, ugyanott start.

Nevezéseket elfogadnak: Baroska 
János kerékpárüzlet, Blumenfeld dro
géria, Schüffer cipőkereskedés, Hoch- 
berger Vilmos vegyeskereskedés, Ta

kács Sámuel vaskereskedés, Breuer 
Jónás vegyeskereskedés, Szolgay Lász
ló borbély és az egyes falukban kü
lön megbízottak. Ugyanezen helyeken 
megtekinthetők a versenyszabályok is.

Kedvezőtlen idő esetén a verseny 
egy héttel később lesz megtartva.

A lévai helyőrség csapata va
sárnap délelőtt fél 10 órakor az LTE 
pályán diviziós mérkőzést játszott a 
nyitrai helyőrség csapata ellen. Ered
mény 5:2 a nyitrai csapat javára.

aCtfliM N Ó M M Ó l .  .  .

Valljuk be  őszintén: nem hiába Dór
iunk sok  száz évig a csatornára, mert 
méltó lett Léna nagy híréhez. Már a 
hírhedt Panama csatornával is rokon
nak em legetik, de ez csak  rágalom, 
mert a tény az, hogy nem a korrupció 
volt, am ely a derék vezetéket m egron
totta. Úgy látszik, az életben minden 
fon tos dolog a véletlenen múlik, am e
lyek szerencsétlen  sorozata azután 
p erekhez  vezet. A városi tanács 
h o ssz as  gondolkodás után rájött a 
mindenki előtt ism eretes titokra, hogy 
jo b b  egy rossz egyezség , mint egy 
j ó  per.

A jogügyi bizottság határozata el
lenére, amely a pert javasolta  fe ltét
lenül, a tanács inkább az egyezkedés  
útját választotta. Ez annál term észe
tesebb, mert a csatornára végered
m ényképen m égis csak  szükség  van. 
Hogy a város ráfizet, ezt nem is 
vesszük nagyon rossz néven , nem  
szokatlan dolog ez nálunk. S ő t : a 
város rendszerint mindenre ráfizet. 
Nagyon o lcsó  lett volna igy a c sa 
torna . .  . Azt mondják, Léva szegény  
város. Uraim, tévedés, c sak  m egszok
tuk a ráfizetéseket. É s amíg van mi
ből, addig nincs baj . .  .

A PO LLO  MOZI (D enk)
Május 22., 23. és 24-én, pénteken 

és szombaton este 3 49 órakor és va
sárnap 4, 6, 3/49 ólakor. Jeanctte Mac- 
donald és Ranion Novarro a két leg
jobb amerikai filménckes elsőrendű 
zenés vigjátéka: „SZERELMI DAL
LAM". Szerelmi regény tele dallamos 
zenével és festői jelenetekkel. Rész
ben színes film! További szereplők: 
Frank Morgan, Jean Hcrsholt, Charles 
Butterfwort. Legujabb „FOX" hangos 
híradó. Vasárnap d. u. 4 órakor ez a 
műsor néphelyárakkal!

O RIEN T M OZI (S trán sk y )
20. és 21*én Franz Lederer és Rog- 

gers „A FELHŐKARCOLÓK ÁRNYÉ 
KÁBAN" („Brnotól Amerikáig"). Egy 
cseh kivándorló diák regénye, Nor
man Krasna regénye nyomán. Kisérő- 
műsorként „BUCARACHA", az első 
természetszinű film. — 22.—24-ig
Fred Astaire, Amerikának legjobb tán
cosa, Iréné Dunne és Viktor Várkonyi 
főszereplésével: „ROBERTA". E revü- 
tilm tele van mesés táncokkal, szebb- 
nél-szebb nőkkel és pikantériával. — 
24-én, vasárnap d. u. népelőadásul 
Lehár Ferenc felejthetetlen operettje: 
„ÉVA", Magda Schneider, Hans Mo* 
ser főszereplésével.



Lénái Újság

Pályázat tánczenére
A Lévai Újság szövcgpályázalára 

beérkezett mű- és táncdalszövegek 
közül a dijat nyert tangószövegek meg
zenésítésére pályázatot írunk ki az 
alábbi feltételek mellett:

Pályázni csakis az alábbi szövegek
re irt zenével lehet.

Bármelyik szövegre irt zene teljes 
eséllyel vesz részt a pályázaton. Egy 
zeneszerző több szöveget is megze
nésíthet, sőt egy szöveget többtélekép-

pen megzenésítve is beküldhet, de 
minden egyes pályamunka után posta- 
költségre 2 Ke értékű postabélyeget 
kell mellékelni.

A pályamunkái zongorakisérctlel el
látva kell beküldeni és a szöveget a 
megfelelő énekhangok alá kell Írni.

A pályázat titkos, tehát a pálya
munkákat nem szabad névvel, hanem 
csak jeligével ellátni. A pályázó ne
vét és pontos címét zárt borítékba

kell helyezni, amely borítékra a pálya
munkákon felhasznált jeligét kell írni. 
A hozzánk címzett külső borítékon 
nem szabad a pályázónak a nevét, 
vagy címét feladóként jelezni.

A pályázat beküldésének határ
ideje f. évi július 15. Később érke
zett pályázatokat, valamint azokat, a- 
melyek a fenti feltételeknek nem 
felelnek meg, nem vesszük figyelembe.

Az érdemes pályaművek között há
rom dijat (emlékplakettet) és három 
elismerő oklevelet osztunk ki.

A sikerhez jutott nóták kiadására

nézve semmiféle jogot nem tart fenn 
magának a szerkesztőség, csupán azt, 
hogy a bíráló bizottság döntése után 
a lévai közönségnek külön szerzői 
tiszteletdij nélkül a kiválasztott dara
bokat bemutathassa. A pályázat ered
ményét lapunkban hozzuk nyilvános
ságra.

A pályázatok szerkesztőségünk (Lé
vai Újság szerk. Levice, &túi u. 3.) 
elmére küldendők. A borítékon fel
tüntetendő „Nótupályázat".

Lénái Újság szerkesztősége.

dijat nyelt:
L e t a g a d o k  m i n d e n t

(Tangó)

Magának Írtam ezt a tangót 
asszonyom, ki engem nem szerel.
Magának küldöm én e bús dalt, 
a sorsom tudom, majd elfelejt.
Magának játék volt a tavasz, 
játékszer a nyár, a szerelem.
Szivemből nem takad több panasz, 
ez a dal a búcsúlevelem.

R efr .:
Nem sírok Magáért, szép, hűtlen asszonyom,
Nem várok Magára bús őszi alkonyon.
Habár hazug csókja még tüzel a számon,
Vissza még sem hivom árva éjszakámon.
Hogy elhagyott hűtlen, megbánja, tudom én,
Könny hull a szeméből, hazug elsírt remény,
De késő lesz akkor, forró könny és bánat,
Letagadok mindent, csókot, régi vágyat.

BOJSZA IMRE

2-ií dijat ny*Ú:
M a g a  k a c a g j o n . . .

(Tangó)

Maga volt az édes üdvösségem,
Mennyországom volt szép szeme régen:
S mindez vájjon hová lett?
Nincsen erre felelet!
Kivert kutya módon árván járok,
Szegény bolond vájjon mire várok?
Velem kullog bánatom . . .
S együtt fujjuk bús dalom.

R e fr . :
Maga kacagjon, — enyém a fájdalom,
Maga daloljon, — nekem már nincs dalom.
Maga öleljen, — s én árván könnyezem,
Kié a szive ? — nem kérdezem!
Maga viruljon, — és én elhervadok.
Magának hinni már többé nem tudok,
Maga szeressen, — én már csak gyűlölök,
Maga csak várjon — s én — nem jövök.

______________________ NEMRAVA FERI

3-Ui dijatnyeú:
M a g á n a k  s z ó l  e z  a t a n g  ó-s z e r e n á d . .

(Tangó)
1.

Azt mondják, hogy nincsen már romantika,
Azt mondják, hogy nincsen szerelem.
Azt mondják már, hogy a csók is taktika,
Hogy boldogság sehol sem terem.
Azt is mondják, hogy hazudnak a szivek,
A szerelmet pénzért veszik meg.
Pedig senki addig boldog nem lehet,
Mig valakit szívből nem szeret.

II.
Azt dalolta Rómeó és Júlia,
Holdvilágos nyári éjszakán:
A szerelem nem lehet komédia,
Szeretni kell szívből, igazán.
Ma is van még virágszál az ablakon.
De most játszik a benzsó, a szaxofon 
Egy szerelmes, bús melódiái.
R e fr . :

Magának szól ez a tangó szerenád,
Eldalolom ezt a kis melódiát,
Legyen az én életem, a világom,
A lelkemmcl, a szivemmel imádom.
Mert nélkülem boldog úgysem lehet,
Nem bánom, ha ki is nevet, —
Magának szól ez a tangó szerenád,
Mert én nagyon szeretem magát.

TURAY KÁLMÁN

Phönix biztosítottak—vigyázat!
Fontos dátum: június 1.

Az Osztrák Kereskedelmi és Ipar
bank, amelyet az osztrák kormány a 
Phönix biztosító bécsi anyaintézetének 
ügyrendezésével bízott meg, a cseh
szlovák hivatalos lapban hirdetményt 
tett közzé. Ennek értelmében a Cseh
szlovákiában lakó összes hitelezők, 
tehát minden a társaságnál biztosított 
személy is tartozik követeléseit 1936 
június 1-ig bejelenteni.

Minthogy a hivatalos lap tartalma 
hirdetménynek számit, amelynek tudo
mását a törvény feltételezi, figyelmez
tetjük lapunk érdekelt olvasóit, hogy 
követelésüket minden kétséget kizáró
lagos pontossággal jelentsék be az 
Osztrák Kereskedelmi és Iparbanknál.

Minthogy a bejelentésnek né
met nyelven kell megtörténnie, e 
tekintetben szivesen állunk lapunk

olvasóinak és előfizetőinek ren
delkezésére a bejelentést tartal
mazó német nyelvű blankettával.
Közlendő azonban: 1. a kötvénytkiál- 
litó igazgatóság címe és székhelye,
2. a kötvény száma, 3. biztosított ösz- 
szeg, 4. milyen fajtájú és mely időre 
szóló biztosításról van szó, pontos 
lejárati nap feltüntetésével, 5. különös 
kívánságok, ig> pl. tőkésítés, vissza
vásárlás stb., 6. hány részletben, mi
lyen összegű dij lett befizetve.

Mindenkinek érdeke, hogy a beje
lentés megtörténjen, mert a be nem 
jelentett követelések kifizetése veszé
lyeztetve van. Amennyiben az intézet 
belföldi vagyona nem szolgálna ele
gendő fedezefül, úgy a központi anya
intézettel szemben a bejelentés elő
feltétele az igény érvényesítésének.

3’10 a villany
julius 1-től, de sajnos, nem Léván. A 
délszlovenszkói villanytársaság a leg
utolsó közgyűlésén, amint a lapokból 
olvassuk, elhatározta, hogy július 1-től 
20 filléres olcsóbbitással 3 korona 10 
fillérre szállítja le a villany egység
árát. Ezt a délszlovenszkói villamos
társaság megteheti, meri ott bizonyá
ra nem volt átszerelés, nem volt le
szerelés, nem volt reorganizáció, nem 
volt számlázatlan áramfogyasztás, ott 
senki nem világított ingyen, ott sen
kinek nem szállította a vizhúzómotor 
ingyen a vizet, ott nem volt szabály
talan kezelés, ott nem jártak lassan 
az órák, ott nem volt 40 százalékos

áramveszteség stb. stb. Mi lévaiak, 
akik még mindig 3.50 Kc-ért világí
tunk, irigy szemekkel nézünk dél felé, 
ahol talán a természet is dúsabban 
osztja áldását, ahol könnyebb a meg
élhetés, ahol jobban mennek az üzle
tek, ahol élénkebb a kereskedelem 
és mindennek tetejébe olcsóbb a vi
lágítás is.

Léván most indult meg a munka, 
hogy végre rendeződjenek a villany 
körül azok a kérdések, amelyeket a 
város lakossága évek óla sürget, de 
amelyek a legutóbbi Időig nem talál
tak meghallgatást. Ki az oka annak 
— fölvetődik a kérdés —, hogy Léván 
ma még mindig 3.50 Kő árat kell fi
zetni a villanyért? Egyesek szerint a 
lakosság. A lakosság, mert kevés ára
mot fogyaszt, mert spórol, mert taka
rékoskodik, mert ő csak a villany 
mellett él és nem a villanyból. Vasal
jon, süssön, főzzön, fűtsön villannyal, 
ha kell, ha nem, — talán egyen-igyon 
is villanyt? — akkor majd olcsóbb 
lesz. Igazán furcsa azért felelőssé 
tenni az embereket, meit takarékos- 
kodnak, mert nem fogyasztanak vil

lanyáramot. De ugyanakkor az illeté
kesek nem veszik figyelembe azt, hogy 
talán mégis nagyobb felelősség terheli 
azokat, akik eddig a villanyból éltek. 
Mind azért a rendetlenségért, mind 
azért a szabálytalanságért — amelyek
re a város vezetősége azt mondja, 
hogy a villanytelepet, a várost, a la
kosságot nem éri károsodás — talán 
mégis elsősorban azok a felelősek, 
akik azt fenntartották. Igen is, érte és 
éri a lakosságot kár ezekből az ügyek
ből kifolyólag, mert hiszen jól láthat
juk, hogy máshol lényegesen alacso
nyabb áron fizetik az áramot, mint 
nálunk. Persze hogy nem lehet Léván 
az áram árát leszállítani.

Ahogyan in  tótom ...
a m elegebb  napok beköszöntésénél 
a koldusok szám a is egyre jobban  sza 
porodik. Több ízben szánó teltük 
már a  koldulás kérd ésén ek  nélkülöz
hetetlen rendezését. S a jn os, mindez- 
ideig szanaink a  náros nezetőségénél 
süket fü lekre találtak. Nagy elfoglalt
ság a  m ellett ilyen bagatel-ügyekkcl 
nem fogla lkozhat. M ás nárosokban  
egym ás után nyer rendezést a  koldu
lás k érd ése. Selm ecbányán pozsonyi, 
illetőleg galántai mintára blokkrend
szerrel oldották m eg a  kérdést. A 
náros 10 filléres  lapokat tartalmazó 
blokk-füzeteket bocsájtott ki, am elye
ket a  kereskedők, iparosok é s  a  ma
g án osok  m egnásárolnak, a  koldusok 
közt szétosztan ak é s  azokat a  náros 
rendőrségi ellenőrzés után benáltja. 
Ilyen m ódon csa k  az  arra érdem es, 
jogosu lt é s  minden körülmények kö
zött helybeli koldusok részesü lnek tá
m ogatásukban. Egyre több helyen 
nyer ren dezést ilyen nagy m ás for
m ában a  koldulás k érd ése  é s  talán 
ez az oka  annak, hogy nálunk ma 
m ár n em csak a  pén teki napokon lá
togatják sorra a  házakut a  koldusok, 
hanem  m ás napokon is. Sőt utón-út
fé len  m olesztálják a  járókelőket. Min
denki e leg et óhajt tenni em berbaráti 
kötelesség én ek , azonban a  m ai idők 
é s  a  g azd aság i viszonyok nem alkal
m asak arra, hogy olyan egyoldalú, 
túlzó m eg terheléseket vállaljunk, ami 
nem csak pénzáldozattal, hanem idő- 
v esz teség g e l Is /ár. Sürgős, gyors 
in tézkedést várunk. Okulár.
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Elverték a földmunkás sztr áj kólók 
a sztrájktörőket

Az elmúlt hét folyamán a földmun
kások sztrájkja átterjedt Endréd és 
Bajka, zselizi járási községekre is. A 
sztrájk megkezdését követő napon né
hány endrédi fiatal lány a répakapá
láshoz munkába állott. Amikor a töb
biek megtudták, Kosik képviselő ve
zetésével mintegy 30 asszony kivo
nult a répatáblára és az ott dolgozó 
lányokat, akik között 12—14 évesek 
is voltak, alaposan elverték és elker
gették a munkából. A zendüfcs hírére 
megérkeztek a csendőrök a községbe, 
akik a verekedő asszonyokat össze
szedték és a bíró házához kisérték.

A község szegény lakosságán a 
legnagyobb izgalom vett erőt és na
gyobb tömeg vonult a biró háza elé, 
ahol agresszív föllépéssel, fenyege
tően követelték a letartóztatottak azon
nali szabadon bocsájtását. A szoron
gatott helyzetben lévő csendőrök és 
községi elöljárók kénytelenek voltak 
szabadon bocsájtani a verekedő asz- 
szonyokat. Az esetet telefonon jelen
tették a járási hivatalnak és a lévai 
kerületi csendőrparancsnokságnak. Rö
videsen megérkezett a járási főnök és 
megérkezett Léváról a cscndőrkülönit* 
mény. A járástőnök azonnal békéltető 
tárgyalásokat kezdett a sztrájkotokkal, 
akik 10—12 Kc-és napszámokat köve
teltek és az érvényben lévő kollektív 
szerződést nem voltak hajlandók elfo
gadni, sőt azzal fenyegetődztek, hogy 
amennyiben követelésüket nem telje
sítik, a gazdasági cselédeket is be
vonják a sztrájkba.

A járási tőnök és a munkaadók ra
gaszkodnak az érvényben levő kollek
tív szerződéshez és a már napokkal 
előbb Zselizen történt, az egész járás 
területére érvényes megegyezéshez.

Amíg az egyezkedő tárgyalások 
tolytak, a csendőrség Trnka Jánosáét, 
Madarász Jánosáét és Luky Máriát, 
mint a verekedés kezdeményezőit le
tartóztatták.

A békéltető tárgyalások egyelőre 
nem vezettek eredményre. A sztrájkot 
a napszámosok és az aratómunkások 
tovább folytatják és az agitáció erő
sen megindult, hogy a gazdasági cse
lédeket is bevonják a sztrájkba.

*
A lévai járási hivatalban pénteken 

délelőtt folytak le a békéltető tárgya

lások a sztrájkolok és a munkaadók 
közölt. Hosszas eszmecsere utón a 
munkaadók, — a Schoeller uradalom 
kivételével — elfogadták a munkások 
követelését. A Schoeller uradalom, a- 
ki elsők közé tartozott a kollektív 
szerződés szerinti bérek kifizetésénél, 
most is szigorúan ragaszkodik a kol
lektív szerződésben megállapított mun
kabérekhez és nem hajlandó azon 
túl a munkások követelését teljesíteni.

Őís. Jeti. E 857/36.
22.

Exekucná vec vymóhajúeej 
strany Okr. nem. poistovna 
v Leviciach proli povinnej 
strane pre 366 II. 130, III.
663 Ke s prísl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 5. júna 1936 o 10. hód. dopol. 

budú v Leviciach, Kersékovej ul. c. 33. 
vo verejnej drazbe predóvané tieto veci:

1 jedólny kredenc, maly jedólny 
kredenc, 1 klavir „Petrov*, 2 fotele, 
1 stolík, 1 skrina na knihy.

Vyzvanie, aby sa podóvalo, stane 
sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. — Medzitym mozno veci 
prehliadnut’.

Okresny súd v Leviciach, odd. VI. 
dna 11. mája 1936._________________

Őís. jed. E 1532/35.
5.

Exekucná vec vymóhajúeej 
strany Dr. Lad. Janovitsa 
v Leviciach proli povinnej 
strane pre 3000*— Ke ist. a 
prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 16. júna 1936 o 11*30 hód. do

pol. budú v Leviciach, Kalnickó ul. vo 
verejnej drazbe predóvané tieto veci:

1 stroj na niaslo, 3 stroje na smo- 
tanku, 1 stroj na Pasteurizovanie miié- 
ka, 1 transmissia remenom, 2 pumpy, 
1 radiátor na mlieko, 1 stroj na me- 
ranie mlieka, 26 kosom kandit na 
mlieko, elektromotor zn. Skoda, 1 stöl, 
1 parny kőtől, 1 elektromotor 4 HP,
1 steláz na syr, 1 sklenná priehrada,
2 stoly, 2 váhy atef.

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

Okresny súd v Leviciach, dna 4. 
mája 1936.

KÉRELEM LAPTÁRSAINKHOZ! 
Felkérjük összes laptársainkat, 
hogy lapunk 19-ik és jelen 21-ik 
számában közzétett magyar nó
ta-, illetve táncdalszöveg meg- 
zenésitési pályázatunkról meg
emlékezni szíveskedjenek, hogy 
annak minél nagyobb elterjedé
se, illetőleg eredménye bizto
sítható legyen.

— Helyesbítés. Lapunk legutóbbi 
számában megjelent „Megkezdődött 
Léva város kataszteri felmérése* című 
cikkünkben téves közlés történt. A vá
ros kataszteri felmérésének a vezető
je  Ing. Aloís Petchota mérnök, főbiztos.

— Kirándulás Ruszinszkóba. Az 
államvasutak igazgatósága a pünkösdi 
ünnepekre Ruszinszkóba kirándulást 
tervez, ha elegendő jelentkező lesz. 
A kiránduló vonat Bratislavóból május 
30-ón 16 órakor indul és Jasinóra ér
kezik május 31-én, reggel 6 órakor. 
Innét részben erdei vasúttal, részben 
gyalogosan kirándulás lesz a hegyek
ben, ahol a világháborúból visszama
radt drótakadólyok, futóórkok és fe
dezékek tekinthetők meg. Június 1-én 
Akna-Slatinára, majd Beregszászra, 
onnét Kassára megy a kirándulótár- 
sasóg. — A kirándulás dija Bratis- 
lavából és a közbeeső többi helyek
ről 180 Kő, Banská Bystricáról és 
Vrutkáról 170 Ké, beleértve az étke
zés és az elszállásolás költségeit is.

— A Szlovenszkói Magyar Kul- 
tur Egylet (SzM KE) föközgyűlése.
A Szlovenszkói Magyar Kultur Egylet 
iőközgyülését holnap, május 21-én, 
Áldozócsütörtökön délelőtt 10 órakor 
tartja a komáromi Kultúrpalotában.

Épitőtelkek
Az UJMAJOK és a 
dohánybeváltó mel
lett fekvő Schoeller 
és Társa cég tulajdo
nát képező területen 
e l a d ó k  ■

Felv ilágosítást ad:
Dr Simek István

ügyvéd, L E V I C E

— Málas község monográfiája.
Fischer György, fiatal málasi tanító, 
aki Gábri György néven ismert a kü
lönböző szlovenszkói magyar lapok 
hasábjairól, újabb bizonyságát adta 
irói készségének Málas község mono
gráfiájának megírásával. A munka tu
dományos értékét az adja meg, hogy 
adatait saját kutatásai alapján gyűj
tötte és dolgozta fel. Az iró igyeke
zett a község múltjából minél többet 
átmenteni a jövő számára. így nagy 
fáradtság árán összegyűjtötte a régi 
birtokos családok adatait, a község 
kiváló szülötteit stb. Különösen nagy 
érdeme Fischernek, hogy a faluban 
dívó és divatban volt köszöntőket, 
népszokásokat, tájszókat összeszedte. 
A könyv világos stílusban és tudomá
nyos tömörséggel van megírva. Gábri 
Fischer György monográfiája hű tük
re egy községnek és bizonysága an
nak, hogy a szlovenszkói magyar fal
vak tanítósága alkotó jó munffát vé
gezhet, ha él benne a cselekvésre- 
törekvés.

— Gyermekek és felnőttek nya
ralása az Adria partján. A Járási 
Fiatalságot Védő Egyesőlet irodájában 
Ladányi u. 14. máj. 20-án d. u. 6 órakor 
felolvasás és előadás lesz tartva az 
Adriai tengeri nyaralásról. Azok a szü
lők, kik a gyermekeiket az Adriához 
akarják küldeni s felnőttek is, kik ma
guk akarnak a tengernél nyaralni, szí
veskedjenek a felolvasásnál részt ven
ni. A JFVE elnökség.
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Apró hirdetések Minden szó 40 fillér, a |eg. 
kisebb hirdetés ára 4 K<

Kisebb családi házat keresek a z o n n a l i  megvételre 
Egy bútorozott szoba teljes ellátással kiadó. 
P l é h v á g ó g é p  j u t á n y o s  á ro n  e l a d ó . 
Legújabb Révai Nagy Lexikon eladó!
Két szobás lakást fürd6szobb/r̂  keresek ^bfnerui..^ 
Díszasztal 2 székkel eladó

— A csatorn aép ítés folytatását 
sürgetik a kereskedők. Az érdekelt 
háztulajdonosok és a lőutvonalmenli 
kereskedők küldöttséggel keresték fel 
a város elöljáróságát és kérték, hogy 
a város tanácsa, tekintettel arra a nagy 
veszteségekre, amelyek a csatornaépí
tésével kapcsolatban a főútvonal men
tén a kereskedőket érték és érik, 
sürgősen járjon közre, hogy a vállal
kozók közölt fölmerült vitás kérdés 
mielőbb elintéződjék és a csatorna 
végleges lefektetése a leggyorsabb 
menetben megtörténjék.

— O rvosi hir. E hó 25-én oltják 
be difteritisz ellen a 2—12 éves kor
ban lévő gyermekeket Dr Córsky já 
rási és Dr Piek városi orvos. A nagy 
tömegben való ollóst az teszi lehető
vé, hogy Léva város és a kerületi 
betegsegélyző pénztár a vagyontala
nok és a betegsegélyzői tagok oltási 
költségeit megtéríti.

kesztőség, a jósnő, a színház stb. és 
valamennyi megkapja a magáét, hogy 
mennyi telitalálattal, azt majd a közön
ség állapítja meg. A régi sablonoktól 
eltérő, szellemi megújulást jelentő új 
ötlet tör magának utat a Noé bárká
jában, amelyre még jövő vár. Az elő
adás iránt Léván is nagy az érdeklődés.

— Uj zongoratanárnő. Berényi 
Lili a napokban visszaérkezett váro
sunkba Prágából, ahol a zeneaka lémión 
kitűnő eredménnyel tette le vizsgáját 
zongorából. A fiatal tehetséges zon
gorista, akit egyébként a lévai közön
ség műkedvelői előadások zenekará
ból is igen jól ismer, városunkban 
telepszik le és reméljük, hogy Léva 
zenei kultúrájának fejlesztésében te
vékenyen működik majd közre.

— Nagy dijkuglizás f. hó 21-én, 
Áldozócsütörtökön, tolytatólag 24-én, 
vasárnap az Ip aro s  O lvasókörben 
(Honvéd u. 28.). Dijak a szokott ér
tékes tárgyak lesznek.

— .K ato n aság  a gyerm ekért44
ünnepély a kedvezőtlen idő dacára is 
nagyrészben elérte célját. Az ünnepé
lyen elért jövedelem összege 841.90 
Ke volt, amelyhez hozzájött még a 
készpénzbeni adakozás 1336.60 Ke 
összegben. Az egész jövedelem tehát 
2.178*50 Kc-ét eredményezett, amelyet 
a helybeli ifjúságot védő egyesületnek 
adtak ót. — Amint értesülünk, a ka
tonaság tervbe vette egy hasonló ün
nepély megrendezését arra az alka
lomra, amikor a helybeli kerékpáros 
zászlóaljnak a város lakossága át
adja a diszzászlót. Remélhetőleg ez 
alkalommal az időjárás majd kedve
zőbb lesz.

(—) Mint sz er a rheum atikus 
fá jdalm ak ellen  az „Alpa“-sósbor- 
szesz egészen különösen fájdalom
csillapító és kellemes hatású! Az or
vos Önnek bizonyára szívesen meg
erősíti, hogy az Alpa-sósborszesszel 
való rendszeres és alapos masszázsok 
gyorsítják a vérkeringést és szabályoz
zák, az izmokat erősitik, az idegeket

Vonatok érkezése és indulása Léván 1936. május 15-től

megnyugtatják és a fájdalmat enyhítik.
Az Alpa eredeti üvegekben kék cím
kével és plombával kerül forgalomba.

StüCetét>, JtűuMMÓq
SZÜLETÉS : Jónás János, Mikos Petronella : 

leány Janka; Bóna Pál, Horváth Anna: 
leány Jolán; Brányik Pál, Zacher Valéria: 
fiú Pál.

HÁZASSÁG: Nem volt.
HALÁL : Zúber József 63 éves ; Bartal János 

41 év es; Brányik Pál 1 napon aluli.

Az LTE Dohány helyén Dubeccal 
és Horváthtal a jobb összekötőben állt 
ki a nagyfontossógu mérkőzésre. A 
játék irányítását az IFC ragadja ma
gához és az első percekben az LTE 
sehol sincs. A csapat kapkod, a játé
kosok zavartan küzdenek. Azonban fel
jön az LTE is és bár Mészárost dur
ván lerúgják már a 10-ik percben 
Lóczy remekül kidobja Tóthot, aki gó- 
loz. l :0 -ra  vezet Léva. A tizenötödik 
percben járunk, a pálya most forrongó 
katlanhoz hasonlít. A honi csapat erő
szakosan küzd a kiegyenlítésért, a 
néző sereg tombol és hajszolja csa
patát. Varga biró e pokoli zűrzavar
ban elveszti a fejét és teljesen jog
talan 11-est Ítél a sárga-zöldek ellen. 
Sorsdöntő pillanat! Dubec azonban 
bravúrosan véd és az egyenlítés el
marad. Alig öt percre rá Vig nagy
szerű korneréből Lóczy az, aki a há
lóba juttatja a bőrt és 10 percre ró 
ugyan ő 3:0-ra állítja be a félidő ered
ményét.

A második félidőben Ság még dur
vábban játszik. A sérült Mészáros és 
az összekötőben jól szereplő Tóth 
azonban támadást támadás után visz
nek és Tóth még két gólt rúgva, 5:0- 
ra állítja be a végeredményt. A mér
kőzés végéig most már az LTE játé
kosok csupán testi épségükre ügyelnek.

Az LTE megérdemelte a győzelmet. 
Legjobbjai Dubec, Lóczy, Horváth 
mint fedezet és a második félidőben 
Tóth voltak. Az ellenfél durvaságaival 
tűnt fel. Vargát ilyen indiszponóltnak 
még nem láttuk, a hevesvérű otthoni 
közönség nagyon befolyásolta őt íté
leteiben 1 — B iró : Varga (Vágsellye). 

*
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