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A húsiparosok küzdelme
a vágóhídi illetékek leszállításáért

7L}á\ etötti
gondok cint alatt terjedelmes cik
ket közölt legutóbb érdemes, 
nagymultú laptársunk, a Bars. Par
kokat reklamál, sétatereket, mo
dern uszodát. Az a bátor hang, 
amely a cikkből kiérződik és a- 
mellyel eddig Léván ritkán talál
koztunk, arra enged következtetni, 
hogy már a konzervatív rétegek 
is megelégelték azt a vállvonoga- 
tó taktikát, amellyel városunk ve
zetősége ezen általunk már szám
talanszor hangsúlyozott, megtár
gyalt, konkrét javaslatokkal alá
támasztott közérdekű kérdések 
megoldását elintézi. Évek óta van
nak ezek napirenden a közvéle
ményben, azonban eddig nem si
került magukat a közgyűlés tárgy- 
sorozatának napirendjére feltor
nászni. Ki a felelős ezért? Termé
szetesen senki, mert hiszen az ilyen 
ügyek Léván, az ősi tradícióhoz 
híven, még ma is Csáky szalmája.

Amíg a környező városok a 
néphigiénia érdekében az intéz
mények és intézkedések egész 
sorozatát léptetik életbe, gyakran 
anyagi erejük teljes megfeszíté
sével, addig mi boldogan szívjuk 
az uccák porát és bűzét, türdünk 
a kétes összetételű vizekben.

Nincs pénz, nincs pénz, ez az 
állandó mottó. De engedjék meg 
nekünk a felelős tényezők, hogy 
ez alkalommal jóindulatulag el
hallgassuk azon összegeket, ame
lyeket erre a célra lehetett, sőt 
talán kellett volna felhasználni. 
Talán elegendő lett volna egy kis 
takarékosság, racionálisabb gaz
dálkodás, fokozottabb ellenőrzés 
és megszületett volna a nagy cso 
da : sétaterek, városfásilás, parkok, 
játékterek, modern uszoda. Sa j
nos, Léván nem történnek cso 
dák, nálunk nincsen tildi körtefa. 
De azért még vannak csodavá
rók, emberek, akik remélnek, har
colnak és örömmel regisztráljuk 
a hirt, hogy ezen csodavárók, sőt 
csodakövetelők közé odaállott ér
demes, nagymultú laptársunk is. 
Sajnos, egy szomorú megnyugta
tással kell szolgálnunk ez alka
lommal : nem kell megijedni, mert 
nem történik megint semmi.

A nyári program megvalósítása 
legjobb esetben szüretkor kerül 
napirendre, amikor a Káka hüs 
pincéiben ismét összeül a vezér
kar és az erjedő ujbor serkenté
se alatt uj és forradalmi gondo
latok születnek meg a koponyák
ban, rebbelis hangok tódulnak a 
szá jakra: sétatér kellene, meg kell 
csinálni a városi parkot, meg kell 
kezdeni a fásítást, mégis csak 
hallatlan, hogy nincs modern 
strandunk, tisztavizü uszodánk... 
Azután a hangok elvesznek az 
éjszakában, téli dermedés bénítja 
meg az elhatározást, amely uj 
tavaszra vár, hogy ismét újság
cikk legyen belőle.

Az uj vágóhíd megnyitásának első 
percétől kezdve erős antagonizmus 
fejlődött ki a város vezetősége és a 
lévai husiparosok között. Ennek a küz
delemnek a hatását a város lakossága 
is súlyosan érzi, mert hiszen az utób
bi időben mór két Ízben is emelked
tek a húsárak. Az uj vágóhíd rövid 
egy évi működése alatt 12 húsiparos 
zárta be az üzletét, mert a súlyos 
terheket a mai viszonyok között nem 
képes behozni.

A város vezetősége és a húsiparo
sok közötti küzdelemnek első komo
lyabb összecsapása az 1936. évi költ
ségvetés megfeílebbezése volt. Ennek 
a következménye az, hogy ma a vá
ros csupán a legszükségesebb kifize
téseket eszközölheti és a legkisebb 
bevásárlás vagy megrendelés is csak 
a városbiró aláírásával, engedélyével 
eszközölhető.

A húsiparosok az országos hivatal
hoz benyújtott fellebbezésükhöz most 
kikérték a városi számvevőségtől a 
vágóhídnak egy évi bevételét és ki
adását. Az egy évi eredmény a váro
si számvevőség kimutatása szerint 
14.798*95 Ke hiányt mutat. Ezzel szem
ben a húsiparosok kifogásolják, hogy 
az állatrendőri dijak, amelyek a vá
rosi kimutatásban 18.861*75 Kc-val 
szerepelnek, több mint 50.000 Kc-t 
tesznek ki a valóságban. Mert a jöve
déki hivatal kimutatása szerint ezen 
egy évi időtartam alatt a lévai vágó-

Okresny Osvetovy Sbor, a katona
ság és n Sokol tornaegylet f. hó 27-én 
és 28-án Dr. Eduard Benes köztársa
sági elnök születésnapja alkalmával 
ünnepélyt rendez. Május 27-én délután 
5 órakor a Strónszky-szálló éttermé
ben kiállítás lesz, amely könyvben és 
képekben mutatja be a csehszlovákok 
külföldi küzdelmét. Este 8 órakor az 
Orient-mozgóban a Sokol tornaegylet 
rendezésében előadásra kerül Ladislav 
Strupezník: „Nasi furianti* cimü műve. 
Előadás előtt ünnepi beszédet mond

Az Európa-szerle ismert grafológus 
és lélekelemző legutóbbi lévai tartóz
kodását kénytelen volt megszakítani, 
mert egy bírósági ügyben szakértőnek 
nevezték ki és sürgősen el kellett 
utaznia. Bizonyára számosán vannak 
még, akik kiváló képességeit igénybe 
akarják venni, mert Winterry megálla
pításai nem transcendentális valószí
nűtlenségek, amelyek a fantasztikum 
halárán mozognak, hanem tudományo
san biztos alapokra vannak fektetve. 
A tudományos képzettséghez hozzájá
rul még az egyéni zsenialitás és igy

hídon 808 marhát, 939 borjúi, 280 
birkát és 2732 sertést vágtak le. Ez
után a mennyiség után közel 45.000 
Kc-t tenne ki az állatrendőri dij, ame
lyet irgalom-kegyelem nélkül behaj
tottak. Ehhez azonban még hozzá jön 
az idegenből behozott húsok után já
ró áliatrendőri dij is.

A kiadásoknál legérzékenyebben é- 
rinfti a húsiparosokat a 14.102.40 Kc-él 
kitevő irodai kiadás, ami minden kö
rülmények között hihetetlennek és 
megfejthetetlennek látszik. Ez az ösz- 
szeg még akkor is sok, hogy ha le
vágás előtt papirossal és tintával etet
ték volna az állatokat. De túl magas
nak tartják a husiparosok az állator
vos fizetésével való megterhelést is, 
amely 32.500 Kc-vel szerepel a vágó
hídi kiadások közt. Az állatorvos a 
városházán is teljesít szolgálatot, igy 
jogtalan annak fizetését úgyszólván 
teljes egészében a vágóhíd terhére 
Írni.

A húsiparosok, tekintettel arra, hogy 
az cxistenciális létükről von szó, el
keseredésükben késhegyig menő harc
ra határozták magukat, nem hátrálnak 
meg semminémü fenyegetésektől és a 
legmagasabb tórumokig viszik fel ü- 
gyüket. Tisztán akarnak látni a vágó
híd minden dolgában, mert annak 
minden fillér kiadását alapjában véve 
ők fedezik, illetőleg a fogyasztókon 
keresztül ő velük fizettetik meg.

Dr. K. Sorner, a Sokol elnöke.
28-án délelőtt fél 11 órakor a hely

őrség a Denk-szálló nagytermében 
ünnepi akadémiát rendez, melynek 
programja a következő: 1. Ünnepi nyi
tány, 2. Ünnepi beszéd, 3. Kari Zeller: 
egyveleg a „Plácník" operettből, 4. 
Szabadgyakorlatok, 5. Himnusz.

Délután 18*45-kor a tanítóképzőből 
a városon keresztül staféta tutás lesz 
a Halászcsárdáig. A staféták beérke
zése után ünnepély a Halászcsárdában.

alakul ki azután az a kép, amelyet 
egyéniségünkről, sorsunkról Winterry 
összeállítani képes. Legutóbbi itt léte 
alkalmával igazolhatóan megjósolta 
pl. egy nem rég tragikusan elhunyt 
lévai fiatalember korai halálát is.

Winterry ez alkalommal nem szán
dékozik előadást tartani a nagy nyil
vánosság elölt, csupán zártkörű társa
ságban, meghívásra tájékoztatja az 
érdeklődőket művészetének teoretikus 
alapjairól és egyéni elemzésekkel áll 
a közönség rendelkezésére.

Phönix biztosítottak 
figyelmébe!

A bécsi bank pontos címe, 
amelyhez a belföldi hitelezők tar
toznak követeléseiket június hó 
1-ig bejelenteni, a következő: 
O estereichische Kontroli-Bank für 
Industrie und Handel, Wien.
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O l& íto t t - 'd ta & a  V i í m o ó
a kiforrott é s  egyéni müvészetü m a
gyar festő  szlovenszkói látogatása  
során Léna műértő és  műpártoló kö
zönségét is m eg akarja ismertetni 
alkotásainál, am elyeket eddig csak  
hírükből ismertünk. Perlott-C saba az 
elsők között nőtt Magyarországon, 
akik uj utakat kerestek  a felfogásban , 
a k ife jezésben  és  ami ennél több, el
érte benne azt a fokot, amely a tisz
ta művészet szem pontjából igazi ér 
téket jelent. M esterei Fcrenczy, h á 
nyt Griinivald otthon Nagybányán, a 
híres festő /e lepen , Párisban Laurens 
és Henry M atisse. Ez már önm agá
ban véne is sokat mond. D e Perlőit 
nem utánzója m estereinek, hanem  
m esteri tanitnánya, akinek művészete 
ma m ár irány é s  történelmi dokumen
tum a m agyar pikturában.

Városunkat az utóbbi időben előzőn- 
lőtték a  képügynökök, akik a látszat 
értékénél bíró képek  tömegénél árasz
tották el a k ev ésb é  műér tő publiku
mot. Lénán elism erten nagy a  lakás- 
kultúra, sa jnos a lakások  legszebb  
d ísz e : a kép, nincsen arányban az 
otthon többi értékéinél. A művész és  
im presszáriója engedélyt kértek az 
országos hivataltól, hogy reprezenta
tív kiállítás keretében  mutat/iassák 
be azt a sok  szép  é s  értékes a lko 
tást, am elyekből minden érdeklődő  
nem csak P erlott-C saba Vilmos egyé
niségét, d e a modern piktura struk
turális irányvonalait is megismerheti.

A vasárnapra hirdetett kiállítást az 
országos hivatal engedélyének b eér
keztéig  el kellett halasztani. A K a
szinó nagytermében a hét végén nyí
lik m eg a m űvésznek íványi Grünicald, 
Hermann Lipót, Zalaezky Ferenc, 
Kmetty Ján os é s  Grabcr Margit mű- 
veivel kiegészített kiállítása.________

ORIEN T M OZI (Strónsky)
28-án, csülöi lükön este „NEM VA

GYOK ANGYAL" c. megható dráma 
a cirkusz életéből. Oroszlánok, tigri
sek, elefántok stb. elővezetése. Fő- 
szerepben: Mac West. — 30., 31. és 
június l én MARLENE DIETR1CH fő
szereplésével: „SZŐKE VÉNUSZ". 
Marlenc Dielrich neve elég garancia 
e film általános tetszésére. — Június
3-án és 4-én CLARK GABLE fősze
replésével: „HÍV A VADON".
A PO LLO  MOZI (D enk)

Pénteken, szombaton este, vasárnap, 
hétfőn délután és este a gyönyörű ki
állítású, szenzációs zenés revüfilm: 
„ B R O A D W A Y E  MELODIE 1936". 
Broadwaye legjobb táncosnői és szi 
nészci, a lánc és zene rapszódiája! 
Uj filmcsillagok, mint: Eleunor Powell, 
UnaMerkel, Róbert Taylor, Jack Benny. 
„Fox* legújabb hangos híradó. Pün
kösdvasárnap és hétfőn délután 4 óra
kor ugyanez a műsor néphelyárakkal!

A köztársasági Elnök úr 
születésnapjának ünneplése Léván

Winterry Léván



Lévát l/lság

Árvíz
Elvitte a Garam a

Lapunk legutóbbi számában beszá
moltunk a benecieki sziklák robban
tásáról. Megemlítettük, hogy o két ide
iglenes megálló közt a Garamon ke
resztül rögtönzött komppal, illetőleg 
hídon ál tették lehetővé a vasúton 
utazók átszállását. A napokon át tar
ló esőzésektől megáradt Garam azon
ban nem vette figyelembe a felmerüli 
forgalmi zavart és az egyszerűen, min
den alaposabb megerősítés nélkül 
összetákolt pontonhidat magával ra
gadta. A szombaton este Benedekbe 
érkező zólyomi vonat utasait már 
nem vitték le az ideiglenes megálló
ig, hanem a benedeki állomáson ki
szállították. A nagyszámú, több mint 
háromszáz utasnak, akik között igen

benedeki pontonhidat
sok gyermek volt, a sziklák mögött a 
hegyen keresztül, erősen átázott tala
jon, poggyászokkal kellett átvándorol- 
niok a másik oldalon veszteglő vo
nathoz. Feledhetetlen utazási élmény 
lesz ez nemcsak azoknak, akiknek a 
cipője bennragadt a jó benedeki ma
rasztaló sárban, nemcsak azoknak, a- 
kik útközben a kimerültségtől kidőlve 
hordágyon tették meg az. ut nagy ré
szét, de minden egyes utasnak, aki 
ezen az éjszakán ezen a vonalon 
mert utazni. A hónapokig tarló gon
dos előkészítő munkának méltó be
tetőzést adott a Garam. Ja! a termé
szet erői kiszámíthatatlanok és azok 
nem szoktak engedelmeskedni még a 
hatóságoknak sem.

¥

Este 6 órakor a m egáradt Garamnál
Megáradt a Garam. Szelíd árja most 

piszkos, sárgán rohanva jelzi, hogy ő 
az erő és hatalom. Órák alatt a sze
líd csobogásból zúgó áradat lett, 
amelynek nyomón szokatlan időben 
kondul a harang és az emberek meg
döbbenve rohannak menteni életüket 
és kis vagyonkájukat. A rotóciósgép 
pedig ontja az újságokat, amelyeknek 
az élén vastag betűkkel e szó á ll: 
árvíz. Másnap messze-messze a pár
tatlan folyamtól az olvasók ezrei ag
gódva figyelik a természet harcát az 
ember ellen.

Késő délután volt már, mikor autóba 
vágtuk magunkat és kiszaladtunk a 
kólnai hídhoz. Az égbolt baljóslatúén 
fekete. Villámok cikkóznak, de a bo
rulás nyugat felől háromszög alakban 
megszakad és a napsugarak bizarrul 
világítják meg a megáradt tolyót. A 
kiváncsiak százai a hídról gyönyör
ködlek a rohanó, sárga, tajtékos ára
datban, mely gyorsvonati sebességgel 
szállítja a kitépett fákat s ragadja ma
gával határokon és országokon túl a 
vihartól kicsavart, rohanó hegyi pata
kok martalékát — a valamikor büszke 
tölgytót.

Az országúitól balra fűzfák és cser
jék közölt egy uj kis sziget, rajta az 
elhagyott cigónyviskók, csak az ócska, 
kopott vándor szekerük maradt ott. A 
sötét kép felett fekete varjak szállnak 
komoran, gyilkosán, mint a baj hírnö

kei. A kertek viz alatt, a gyümölcs
fáknak csak a koronái emelkednek ki 
a vízből, a háttérben a templom tor
nya mutat az ég felé. A híd jobb ol
dalán egy csinos weckendhóz. A tulaj
donosának most körülményes volna

igénybe venni, ha netalán kedve ke
rekedne egy kis napozásra, de a ház 
tetejéről akármelyik irányban befeje- 
selhetne a Gurumba.

Léva telől a felhők mindjobban sű
rűsödnek. Az országút felett az utak 
fehérleples szelleme, a széltől felka
vart por. Furcsa májusi hangulat. — 
A májusi aranyesőből vészthozó, fosz
togató, romboló árvíz lelt és mi, régi 
garami fürdözök érthetetlenül állottunk 
az eddig barátságos cimbora féktelen 
haragjával szemben.

Toperczer István.

Egy hét
Moszkvában— —

A Lévai Újság április eleji számá
nak egyikében olvastam, hogy a Őe- 
dók tórsas-turistautazóst rendez a Szov
jetunióba, Moszkvába a május 1-i ün
nepségekre. Annyi sok minden jót és 
rosszat olvastam a Szovjetunióról, 
hogy engem, oki Európát, sőt Dél- 
amerikának egy részét bejártam, rop
pant érdekelt, mi is hót a valóság. Pór 
napi gondolkodás utón az utolsó pil
lanatban határoztam el, hogy ezen a tu
ristautazáson résztveszek. A beutazási 
engedély miatt néhány napos késés
sel éppen a május 1-i ünnepségekre 
érkeztem Moszkvába.

A hatalmas világvárossá fejlődött 
főváros tömve volt küllöldiekkel, turis
tákkal és a világ minden részéről oda- 
sereglett munkásdelegáció tagjaival. 
Április 30-án már az összes szállodák 
tele voltak úgy, hogy csak az előre 
bejelentett utasoknak volt fenntartva 
szoba. Minket a modern kényelemmel 
berendezett, komfortos, 10 emeletes

„Inlurist-Hotel"-ben helyeztek el. Má
jus 1-én már a kora hajnali órákban 
hatalmas embertömegek jártak a vö
rös zászlókkal díszített uccákon, akik 
mind Moszkva legnagyobb tere, a 
„Vörös-tér" felé törekedtek, ahol az 
ünnepségek zöme a katonai disz- 
felvonulás történt meg. Vagy más- 
félmillió ember nézte végig ezt a 
díszszemlét, amely délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig tartott. Ez alatt az 
idő alatt szakadatlan egymásutánban 
vonultak el a kitűnő és pompás fel
szerelésű vörös hadsereg különböző 
katonai alakulatai a tér közepén fel
állított dísztribün előtt és tisztelegtek 
az ott jelenlevő kormányférfiaknak. 
Egymás után következtek a különbö
ző lovascsapatok előbb fehér lovon, 
majd tiszta feketén, majd sötét pejen 
és utánuk szürke lovakon. A festői lo
vascsapatokat egymástól egy-egy ágyú 
választotta el. A lovascsapatok után 
következtek a könnyű kerékpárosok, 
motorkerékpárosok, autósok, majd a 
könnyű és nehéz tankok. Ezek után vo
nult el a tüzérség kisebb-nagyobb és 
végül a legnehezebb motoroságyúkkal.

Snödóen járunk . . .
Ködben járunk,

fáradtan vonszoljuk a munkában megizzadt testet. 
Gomolygó ködök,
halálos párák szállnak mind alább és alább. 
hn<ábh már nem bírjukmellünk 
zakalol és hörög.
Szemünk kidiilledt megrokkanunk, 
de vánszorgunk tovább és fouúbb, 
ám egyszer ellep es megfeji o köd.
Hiába fakad ajkunkról sikoly, 
kiállásunk elhal a távolban.
Oly egyedül vagyunk. Ián n em  is élünk.
Csak vonszoljuk tovább fáradt magunkat 
ködös hétköznapokon ál, 
mig végre, célhoz érve
csendes rögökre lebukunk. lé

Elmentek a színészek
A nyugalszlovenszkói színtársulat f. 

hó 21-i bucsúelőadásával befejezte 
egy hónapos lévai szezonját. Néhány 
napra Komáromba ment, hogy a téli 
megrövidített időszakért részben kár
pótolja a komáromi közönséget. Jú
nius elsejével már Pozsonyban van 
a társulat.

Szerdán este Kálmán Imre hangu
latos opereltjél a TATÁRJÁRÁS-t ele
venítették meg. A kellemes zenéjü, 
tartalmas operett teli házat vonzott. 
Amennyire jó volt pár nappal előbb 
a Cigánybáró előadása, annyira gyen
ge volt ez. A szebbnél-szebb meló
diák csak jó énekesekkel érvényesül
nek s azok hiányában hiába volt a 
karmester és zenekar minden erőlkö
dése. Vajda Rózsi jó színésznő, hang
ja kellemes, de gyenge, ugyanez vo
natkozik Tanay-ra is. Takács bár kissé 
túlzott és kiváltkép aktuális betétda
laival frenetikus sikere volt. Jól sze
repeli az együttesben Bartos és Maár.

Csütörtökön este telt ház előli Mol
nár Ferenc NAGY SZERELEM c. da
rabja ment bucsúelőadásként. Mihályi 
Lici utolsó fellépésével a legkelleme
sebb emlékeket hagyta vissza Léván. 
Várady Elza, Vajda Rózsi, Farkas, Ta- 
nay a főszerepekben érdemes része
sei voltak a sikernek.

Földes társulata rövid egyhónapos 
tartózkodása alatt sok kellemes per
cet szerzett a lévai közönségnek, de 
nem is maradt háládallan a lévai pub
likum. Alig volt egy-két előadás, az

Most a íényszórós osztagok, repülő 
megfigyelők, hatalmas nagyítókkal és 
távcsövekkel, a légelharitó osztagok. 
A gépfegyveres csapatokat követte a 
gyalogság.

A három óráig tartó felvonulás alalt 
vagy 2000 repülőgép keringett a város 
fölött egyben különböző manővereket 
és akrobatikus bravúrokat mutaltak be. 
Az egész tér erre az alkalomra való
sággal pirosba öltözött, körös-körül a 
házakon hatalmas piros zászlókat len
getett a szél, de a téren keresztül is 
vagy 10—12 méteres magasságban 
kifeszitett dróton az apró piros zász
lók százai lengtek.

A munka diadalának talán sehol a 
világon nem szenteltek ekkora pom
pával ünnepet, mint Moszkvában. Két 
napos teljes munkaszünet volt. Az 
emberek ez alatt az idő alatt nemcsak 
pihentek, hanem valósággal kéjeleg- 
lek a szórakozásokban. Az összes 
mulató és szórakozó helyek, a szín
házak, mozik, bárok tömve voltak, 
úgyhogy mi külföldiek semmi pénzért 
nem jutottunk belépőjegyhez.

(Folyt, következik.)

is operett, amelyen legalább félig telt 
ház ne lett volna. A társulat nívója a 
tavalyihoz képest javult. Az összjáték 
kiegyensúlyozottabb volt, mint a múlt
ban. Nagy hibája az, hogy sok a tán
cosa, de kevés az énekese. Földes 
direktor nagyobb gondol fordíthatna 
a főbb szereplők összeválogatására. 
Az, hogy Szlovenszkón nincs színész- 
anyag, nem kifogás, mert hisz társu
latának egy része úgyis magyarorszá
gi, otl pedig ezrével vannak az állás- 
nélküli színészek, akik közül külön
beket is lehetne összeválogatni. Jól 
tudjuk, hogy a színház is üzlet, de 
egyben kultúra is. S ő t ! . . .

A(u>qéftui ín látom...
haj van az adókivetés körűt. A kivető 
hatóságok olyan kim utatásokat, adat- 
tömeget és  hizonyi/éksorozatot köve
telnek az általában kitünően prospe
ráló adóalanyoktól, hogy önkéntelenül 
Jelmerül a k érd és : komolyan gondol
ják  ezt?  Lassan  odaérkezünk . hogy 
gyanús lesz  az é s  ujjal fognak mu
togatni rá az eg ész  köztársaságban, 
akinek a vallom ását elfogadták. Vagy 
mint egy kivesző fé lb en  levő állat
fa jtát fog ják  mutogatni a  panoptikum
ban. Ja j annak, aki nem vezet pon
tos fe ljeg y zések et  minden fillérről, 
amit bevett é s  kiadott. Ja j  annak, 
aki mindezt nem tudja szám lákkal 
igazolni, j a j  annak, aki nem tud egy 
kérdésre válaszolni. Az adóigazgató
ság  k érd éseire válaszolni főiskolai, 
de legalább is középiskolai végzett
ség et igényét. N yájas olvasónk, aki 
tavaly milliókat harácsoltá l ö ssz e  — 
sütkérezvén az üzletajtóban, amelyen 
keresztül napokon át nem lépett be 
vevő, hallgasd  m eg áhítattal, mi min
dent kérdeznek tőled szen de ártat
lan sággal: je len tsd  b e  árukészlete
det az év elején  é s  végén, m egjelöl
ve mi tartozik 1 é s  2 %  illetve átalá- 
nyozott forgalm i ad ó  alá, ugyancsak 
igy elkülönítve mindazon bevásárlá
sokat, am elyeket az év folyam án esz 
közöltél é s  Jökép , hogy kitől, milyen 
bruttó haszonnal dolgoztál a  nagy
bani é s  kicsiny ben i eladásoknál stb. 
D e talán elég. K edves adófizető, 
kérjél számlát, nyugtát, elismervényt 
a kofától, a  napszám ostól, a  koldu
soktól, favágótó l, háztartási alkalm a
zottadtól, készíts vagyonleltárt, kimu
tatásokat, jeg y zékeket, könyvkivona
tokat, csinálj mindenről m ásolatot és  
akkor egy-két hónapig gondtalanul 
élhetsz ezen a sz ép  földgolyón, gond
talanul, mert nem lesz  m ásra gon
dod  és  becsu khatod  a boltodat.

Okulár.



T-éea/ Újság

„Léva és vidéke ismertetése"
Ez volt annak a könyvnek a címe, 

amelynek megjelenéséről a mull ősz
szel csodákat meséltek, de amely 
még a mai napig sem látott napvilá
got. Három tagú társaság napokon 
keresztül látogatta városunk kereske
dőit és iparosait hatósági ajánló le
véllel, sőt városi alkalmazóit előre 
bejelentette mindenhol érkezesüket, 
hogy az iparosok és kereskedők hir
detésekkel járuljanak hozzá a könyv 
megjelenésének lehetővé tételéhez.

A hivatalos támogatással beállító 
akvirálók össze gyűjtöttek a városban 
vagy 100 kisebb-nagyobb hirdetést, 
amelyekre 50 százalékos előleget vet
tek föl. Vígan éllek, mulatoztak az 
akvirálók hol az egyik, hol a másik 
kiskocsmában a felszedett előlegek
ből. Azóta semmi hir sem az akvirá- 
lókról, sem a hirdetésekről, sem a 
brosúráról. Több mint fél év telt el 
már és ez idő alatt több száz oldalas 
könyvet meg lehetett volna Írni és ki 
lehetett volna adni, nem olyan kis. 
pároldalas füzetkét, mint amilyenről 
itt szó volt.

A város elöljáróságának és azok
nak, akik ezt az akciót támogatták

erkölcsi kötelességük, hogy utána néz
zenek mi történi „Léva és vidéke is
mertetéséivel. Kötelessége mór csak 
azért is, hogy a város kereskedői és 
iparosai anyagi károsodást ne szen
vedjenek a hirdetésre fölszedett elő
legekkel, mert hiszen azoknak a le
adásához éppen a hatósági közbelé
pés adott segítséget. Annak idején 
ezt a munkát lapunk hasábjain kifo
gásoltuk és ezt jogosan tettük, amint 
a következményekből kitűnik. Megle
pődve tapasztaljuk, hogy a város ve
zetősége, a hivatalos személyek köny- 
nyelműen felülnek a bőbeszédű ügy
nököknek, de még nagyobb a hiba, 
hogy prestizsüket felhasználják arra, 
hogy az amúgy is súlyos gazdasági 
nehézségekkel küzdő iparos és keres- 
kedőlársadalmat ilyen cs ehhez ha
sonló károsodásoknak teszik ki.

Mindazok, akik ehhez a hirdetés- 
gyűjtéshez a nevüket és támogatásu
kat adták, most tartsák kötelességük
nek, hogy vagy a brosúra megjele
nését kisürgessék, vagy a fölszedett 
előlegeket visszaköveteljék iparosa
inknak és kereskedőinknek.

Noé-Bárkája
Az emberiség történetében az első 

felelős cselekedet Noé bárkája volt. 
Az első ember, akinek szeme volt 
hozzá, hogy felismerjen egy közelgő 
katasztrófát és bátorsága, hogy a ma
ga gyarló erőivel szembe szálljon 
vele, Noé volt. Nemcsak az özönvíz
zel szállt szembe ez az első bárka- 
építő, de korának romlott cinizmusá
val is. A kortórs akkor azt mondta: 
aprés moi la deluge, utánam az özön
víz. Noé volt az egyetlen, aki az 
Özönvizutónra is gondolt. Át akart 
menteni mindent, ami jó, de pusztulni

hagyott mindent, ami otromba, ostoba 
és hazug. A nemes állatokat is át
mentette az új időbe, de pusztulni 
hagyta mindazokat a szörnylényeket, 
amelyek már akkor idejemúlt giccsek 
voltak. Nem vitte magával az iehtio* 
sauruszt, a plesiosauruszt, a dino- 
sauruszt s a többi még kimondhatat- 
lanabb sauruszt.

A nin Noé-Bárkája egy még ka- 
tasztrótálisabb özönvíz kezdetén vagy 
talán már a kellős közepén próbál 
emelkedni a hömpölygő, egyre maga- 
sabbracsapó árral. Ijesztően emelked

nek a vizek, mindent elnyeléssel fe
nyegetnek. Az emberi kultúra javait 
talán erőteljesebb építmények fogják 
átmenteni egy szociálisabb kor szi
lárdabb talajára, eh a munkát valaki- 
nek a mi veszélyterülelünkön is el 
kell végeznie.

A Noé-Bárkája, a Felszabadult Ma- 
gvar Színpad át fog menteni az idő 
kellek és diszk tanyaijából egyetmást, 
ami s/.ép, ami becsületes, igaz és jó. 
De menthetetlenül a pusztulásba tol
ja vissza a hazugságot, a felelőtlen
séget, a fcrdeségel, a rútságot, mind
azokat az otromba sauiúszókat, ame
lyek egy jobb « ' I i . ! 'Ilebb kultúrát 
csak elesunyitanának.

A komáiomi, pozsonyi hatalmas si- 
k» rí \ után június N héttőn Léván 
mutatkozik be a Noé-Bárkája. A Noé- 
Bárkája a felszabadult színház típusa, 
amely a gúny és a megnevettetés 
fegyvereivel küzd a butaság, sötétség 
és a társadalom fonákságai ellen. 
Műsorában sorra kerül a film, a rá
dió, a szerkesztőség, a jósnő, a szín
ház slb. és valamennyi megkapja a

ÉPÍTŐKÖVEK 
□ t e s t  munkabírásához-

magáét, hogy mennyi telitalálattal, azt 
majd a közönség állapítja meg. A ré
gi sablonoktól eltérő, szellemi meg
újulást jelentő új ötlet tör magának 
utal a Noé-Bárkájában, amelyre még 
jövő vár. Az előadás iránt Léván is 
nagy az érdeklődés.

H elyreigazítás, [.apunk legutób
bi számában sajnálatos sajtóhibák 
csúsztak be, amelyeket az alábbiak
ban helyesbitünk: A lévai helyőrség 
és a nyitrai helyőrség csapatai közöt
ti futballmérkőzésnek az eredménye 
nem 5:2, hanem 10:2 volt a nyitrai 
csapat javára. — A „pályázatunk tánc- 
zenére" c. cikkünkben III. dijai nyert 
„Magának szól ez a tangó-szerenád" 
c. tangószöveg második versszakának 
hatodik sora kimaradt: „Ma is van 
még esti szerenád".

— H aláleset. Lányi Árpádné sz. 
Somogyi Irén, a hontfüzcsgyarmali 
rcf. lelkész neje rövid, de súlyos szen
vedés után t. hó 19-én 55 éves ko
rában Léván elhunyt. Holttestéi f. hó 
22-én nagy részvét mellet! helyezték 
örök nyugalomra Léván a ref. temetőben.

— Uj orvosi rendelő. Dr Heilman 
György, a helybeli országos kórház 
volt alorvosa, külföldi lanulmányutjá- 
ról visszaérkezcll és rendelőjét junius 
1-én nyitja meg Masaryk u. 12. szám 
alatt. (A piarista templommal szem
ben.) Telefon 162. Rendel az összes 
gyógyalapok részére is.

( - )  A M OZGÁSSZ A BADSÁ- 
GOT sem m iben sem  gáiló „spe
c iá lis"  fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlcgességek m ér
ték után Kohn és  K ovács divat- 
áruházában szerezhetők be, akik 
a törv. védjegyezett „Slender" fű
zők képviseletét vették át. — Ügyes 
eladónők, akik a vidéki vevőkört 
is m eglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek mellett felvétetnek.

( —) Fárad tság . A moi viszonyok különö
sen fárasztó munkát követelnek, ha foglalko
zásunkban bizonyos eredményt akarunk elér
ni. A vidéken a munka nagyon fárasztó és 
kemény, mig a városban végzett munka ideg- 
feszitö és lelkileg fárasztó. És mégis van ben
nünk annyi kívánság és terv, melyeket el sze
retnénk érni Céljaink vannak, melyekhez friss 
gondolatokra és egészséges testre van szük
ségünk. Ezért mindenképpen arra kell töre
kednünk, hogy a végzett munka után szerve
inket és általában magunkat felfrissitsük, mert 
az, aki folytonosan ájult állapotban marad, 
nem él és semmi eredményre szert nem tesz. 
Ha munka után hazajövünk, mosakodnunk 
kellene, hogy az erőfeszitő foglalkozás nyo
mait eltöröljük. Azután szükségünk van masz- 
százsra Alpa sósborszesszcl. Azoknak, akik 
fejjel, azaz szellemileg dolgoznak, ajánlatos 
az idegeket fő.eg a homlok és az agytájék 
betörlésével frissíteni fel és lehetőleg azáltal, 
hogy Alpával az egész bőrfelületet bekenjük, 
mivel ezáltal az idegek felfrissitődnek és a 
vérkeringést élesztik fel, úgy hogy nemsokára 
megint frissen érezzük magunkat és módunk
ban van szabad esténket még vígan eltölteni. 
A fizikai munka után egy alapos, Alpával 
való masszázsra van szükségük a fáradt Iz
moknak. A masszázst mindig a szív irányában 
végezzük. Az Alpával való betörlés utáni ered
mény azonnal beáll. A fáradt izmokban a vér 
gyorsabban kezd keringeni és az összegyűlt 
méregsejteket eltávolítani segít, azon mérge
ket, melyek bennünk a fáradtság érzetét idé
zik elő. A fáradtság ugyanis a megejtett tu
dományos vizsgálatok szerint azáltal keletke
zik, hogy a dolgozó izmokban sejtek gyűlnek 
össze, az úgynevezett fáradtságsejtek, melyek 
tulajdonképpen maradványai az összetett égé
si menetnek, mely által az izmok elfáradnak. 
Amíg dolgozunk, nincs a vérnek úgyszólván 
semmi ideje ezen sejtekat eltávolítani és eze
ket más, egészséges anyagokkal pótolni, mely
nek folytán csak a pihenésnél lehet erről szó. 
Ha a masszázst Alpa sósborszesszcl tesszük 
meg, úgy testünkből gyorsabban és alapo
sabbon távolitjuk el a fáradtság nyomait és 
magunkat — mondhatjuk — azonnal fel
frissítjük.
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— Segély az iparosoknak és a 
kereskedőknek. A kereskedelmi mi
nisztérium, valamint az országos vá
lasztmány — méltányos esetekben 
segélyben részesíti azokat a vagyon
talan iparosokat, akik iparukat legalább 
25 éven keresztül önállóan folytatták, 
betegek, keresetképtelenek, vagyonta
lanok, vagy egyéb okok folytán a meg
élhetésük biztosítva nincs. A kérvé
nyek f. évi junius végéig az ipartál sa
lainál nyújtandók be. A kérvényhez 
csatolandó az ipariga/olvány másolata 
és illetőségi bizonyítványa. A kérvé
nyek minden körülmények közölt a ki
adott hatósági rendelkezések értelmé
ben kizárólag az ipartársula! utján 
nyújthatók be, ahol bővebb felvilágo
sítások is kaphatók.

Csendőrségi szemle. J. Jezek 
tábornok, a szlovenszkói csendőrség 
parancsnoka, múlt pénteken ellenőrző 
szemlét tartott a lévai csendőrség fe
lett. A szemle után teljes megelége
désének adott kifejezést.

Kerékpárverseny
Vasárnap délelőtt 9 órakor tartot

tak meg a Makábi tomaegylet első 
kerékpárversenyét. A nagyszámú közön
ség már jóval 9 óra elölt gyülekezett 
a városháza előtt, ahol a start és a 
végcél volt. A verseny, amely Léva— 
Szöllős—Léva távon folyt ie, a követ
kező eredménnyel végződött: Katonák 
versenyében, akik teljes felszerelés
sel indultak: I. Michal Cabák tize
des, idő 43.12 perc, II. Rudolf Sza
bó tizedes, 43.13, III. Pa vei Ostro- 
lucky, 43.21, IV. Jo/.ef Klinéuch, 
43.10. Polgári személyek versenyé
ben: I. Bottka István (Kálna), idő 
35.08 perc, II. Hurka István 39.08,
III. Lehotzky Lajos 39.39, IV. Lá
zár István 40.29, V. Nyitray lózsef 
41.15 perc.

A női csoportba csak egy nevezés 
történt és igy a benevező Madarász 
Ida versenyen kiviil indult. A győzte
sek értékes dijakat, illetőleg okleve
let kaptak.

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.

Kisebb családi házat megvételre
Egy bútorozott szoba teljes ellátással kiadó. 
P l é h v á g ó g é p  j u tá n y o s  á r o n  e l a d ó .  
Legújabb Révai Nagy Lexikon (2ttt̂ nnJí eladó ! 
Két szobás lakást fiird<i’ztX i  keresek Itô nerü.e.én
Sarok üzlethelyiség fo rg alm as helyen kiadó. Ú jtelep , jókai-u . 11. 

Kereszthúros fekete, rövid zongora eladó. B ő v eb b et B éka-u . i.

Selyem flór-harisnyák
k e r e s ked ése._________________________

Sertésszőr nagyobb mennyiségben B»iiogh“ u.n«!
C ím ek a kiadóban, §tur utca 3. szám.

Engedélynélküli nagy mara
dék vásár. Az elmúlt héten az Adria 
szállóban egy Érsekujvár-környéki vá
sáros nagy maradék vásár! rendezett 
hatósági engedély nélkül. Feljelentésre 
a járási hivatal tisztviselője, mint az 
elsőfokú iparhatóság képviselője ki
szállt a helyszínére és az összes árut 
lefoglalta. Az árust iparkihágás címén 
400 Ke pénzbüntetésre ítélte és a le
foglalt árut csak a büntetés lefizetése 
után adta ki a vásárosnak.

— Kamatleszállítás a betegse- 
gélyzöknél. A központi szociális biz
tosító intézet Prágában az alkalmazot
tak biztosításáról szóló törvény 147. 
§*a szerint a késedelmi kamatok ma
gasságát 55 százalékban állapította 
meg az esedékesség napjától kezdő
d ő ig  tekintet nélkül arra, hogy a dij 
hátrélékra voll-e küldve intés, vagy 
sem. A szociálisügyi minisztérium a 
pénzügyminisztériummal együllérlvo 
jóváhagyta ezen határozatot s a ke
rületi betegbiztosító intézetek április 
1-től a fenti magasságban fogják a 
késedelmi kamatokat számítani.

(—) Pastörizált tej, mindennemű 
tejtermék: teavaj, túró, édes tejszín, 
tejtől, joghourt állandóan kapható 
Singer Izidor fűszer- és csemege- 
kereskedésében Levice, városháza. 
Hónapos vevőkre előjegyzést elfo
gadok.

(—) „Alpa“ kenést és masszázst
úgy végezhetünk, ha tiszta tenyerünk
kel és flanellel addig kenjük testün
ket, mig a pórusok az Alpa sósbor- 
szeszt fel nem szívják. Ha valahol a 
sósborszeszt szabadon mérik ki, úgy 
ez nem Alpa, mert ezl csak plombáit 
üvegekben lehet vásárolni.

Stiiteté*, AátOHÓgfiolái*
SZÜLETLS: Lrtocha István Gyula, fielopo- 

locky Sári lulia : leány Mária Erzsébet; 
Vanger Mihály, Karlovícs Rozália: fiú Mi
hály Nándor; Cvanga István, Sujo Rozália: 
leány Rozália.

HÁZASSÁG : Takács lózsef r e f , Józsa Ilona 
r. kalh. ; Somogyi Gyula ref., Kollár Ilona 
r. kath.

HALÁL: Slranos Ilona 36 éves, Lányi Árpád- 
né szül. Somogyi Irén 55 éves, Kronka 
Vendel 54 éves, Gregus Lukács 39 éves

S P O R T
Felhívás a lévai sportközönséghez I

Az LTE vezetősége azon kéréssel 
lordul a lévai mérkőzéslálogató kö
zönséghez, hogy a pünkösdvasárnapi 
MLSz-bajnoki selejtező mérkőzésen 
minden körülmények közöli őrizze meg 
higgadtságát, a vendégcsapattal és a 
bíróval szemben ne használjon durva 
és sértegető hangot. Nem kell külön 
hangsúlyozni, hogy milyen súlyos kö
vetkezményekkel járna az, ha a mér
kőzésen a legkisebb botrány is lá
madna. Reméljük, hogy az LTE sporl- 
közönsége meg fogja érteni, hogy 
egyesületünknek elsőrendű érdeke az, 
hogy a csapatok zavartalan atmoszfé
rában játszanak. Ne szolgáltassunk 
okol arra, hogy ellenfeleink azután

a revánsmérkőzéseken igyekezzenek 
megtorolni az elszenvedett sérelmeket 
és a szövetség a pályát zár alá 
helyezze.

Arra kérjük tehát a közönséget, 
hogy őrizze meg minden helyzetben 
nyugodtságát, a pályára ne kíséreljen 
berontani, mert a rendzavarok ellen 
mi is megtesszük, ha kell, a legszi- 
gorubb lépéseket.

Kérjük a közönségei arra is, hogy 
csapatunkat fegyelmezett biztatással 
kisérje a küzdelemben.

Az LTE vezetősége nevében:

Vass Jenő s. k. Dr Weisz László s. k. 
ügyv. elnök. főtitkár.

LTE—Tardoskeddi S C  5:2 (3:0)
évadzáró, I. o. bajnoki

A 10-ik percben Hárai lövését még 
mentik a tardoskeddi védők, de a 
kavarodásban Németh szép gólt lő, 
1:0. Tíz percre rá Hárai nagy lövéséi 
kézzel üti le a tardoskeddi hátvéd — 
11-es. Hárai be teszi, 2:0. A jálék ez
után ellaposul, az LTE nem úgy ját
szik, mint egy divízióba lörleiö csa
pat és csupán a 44-ik percben ered
ményez Német, 3:0.

Szünet után az LTE mindent elsöp
rő lendülettel kezd és a 3-ik percben 
Tóth magas beadásé! Hárai gyönyö
rű fejessel küldi a hálóba, 4:0. Két 
percre rá Lóczy kitör, átverekszi ma
gát az ellenfél védelmén és a hálóba 
bombáz, 5:0. Ezután az LTE érthetet
lenül leáll és csupán Dubec jó védé
sei, Tardoskedd agilitása, mely kél 
gólt eredményez számukra és Szalay 
indolens jótéka figyelemre méltó. 
Végeredmény 5:2. Bíró Sleiner, jó.

Tardoskedd csapata, az évad „nagy 
mumusa" gyönge együttes, de lelkes 
és szívből küzdő játékosokból éli. Ki
tűnt a jobb-hátvéd, a középfedezel és 
a jobb-szárny.

Az LTE-ben a közvetlen védelem

megfelelt, mig a fedezelsorbnn csupán 
Horváth az, aki dicséretet érdemel a 
Il ik félidői játékáért, Ocsiak <gész 
gyenge, I l i ig  Szalay nagyon tud, de 
nem csapatba való, annyira indolens 
és lelkiismeretlen. A csatársorban 
Hárai nagy irányilónak és lövőnek 
mutatkozott, de küzdeni nem tud! 
Utána Németh következik a rangsor
ban, majd Lóczy. A kél szélső nagyon 
gyengén játszóit.

Meg kell jegyeznünk, hogy a csa
pat szellemével is bajok vannak! A 
játékosok közi klikkek alakullak ki, 
melyek egyes játékosok ellen irányul
nak, akiket égetnek. A fáma szerint 
a középfedezel úr Is a bal-szélső 
ndall játszott, jobban mondva, nem 
játszott.

A vezetőséget tesszük felelőssé a 
közvélemény nevében, ha nem lép 
erélyesen közbe !

Az egyesület jövője van feltéve a 
kockára, az örök Hamletli-kérdés uj 
változnia, divízióba jutni, vagy Össze
omlóm! Most a fotbullisla urak küzd
jenek, mert ők vannak a klubért és 
nem a klub értük.

¥
LTE O ld boy—Lévai Jogászok

Izgalmas mérkőzésnek voltak szem
tanúi azok, akik vasárnap végignézték 
a bajnoki előmérkőzést. LTE Oldboy 
csapata állott ki nkliv játékosokkal 
megerősítve a tréning nélküli, de jó 
képességű jogász-együttes ellen. A 
mérkőzés nagyszámú közönséget von
zott és az érdeklődők közölt olyano
kat Is láttunk, akik a fothallt eddig 
csak hírből ismerték. A mérkőzés le
folyása mindvégig élvezetes volt és 
az Oldboy csapat meg néni érdemelt 
győzelmével végződött.

Mindjárt a mérkőzés elején DrKohn 
Feri életveszélyes sérülési szenvedett, 
amennyiben az ellenfél sulyos terje
delmű középfedezele Fromberger egész 
testével ráesett. A jogászok tehát 10 
emberrel játszották végig a mérkőzést, 
akik közül különösen ki kell emelni 
a nem jogász Dr Kertész elsőrendű 
játékát, aki mini a csapat háziorvosa 
kitünően kezelte a labdái. Mellette a 
csatársorban Dr Korpás és Dr Weisz 
Pusi igazollak azt, hogy valamikor jól 
fotballoztak. Dr Hollós, az együttes 
egyetlen profi játékosa életének koc
káztatásával igyekezett segítségre len
ni a csapatnak. Dr Slrasser előbb 
mini kapus, majd mint jobbszélső ke
vés labdát kapott és ezért nem érvé
nyesíthette állítólagos nagy tudásét. 
Tény az, hogy Boros Béla nagy élve- 
zeltel rugoll kapujába egy védhetellen
11-esl. Külön ki kell emelni Dr Grosz 
önfeláldozó játékát. A védelem többi 
tagjai közül Dr Vargha, Dr Lőwinger, 
Dr Wildfeuer müveitek csodál és kü
lönösen az utóbbit kell megdicsérnünk, 
aki szivvel-lélekkel és lábbal játszva 
az ellenfél vadiramú támadásait több
ször megakasztotta. — A kapuban Dr. 
Balog joviális védésével biztosította 
a közönség szimpátiáját.

Az ellenfél csapatában az akliv főt* 
ballistákon kívül Pálffy, Fromberger, 
Dalmady, Kiss különösen Boros, Bújna, 
Widder és Trebitscb érdemelnek elis
merést. Vass Jenő biró jóindulatú té
vedéseivel erősen nyomta a jogászok 
lelkes csapatát.

A mérkőzést különféle szabálytalan
ságok miatt a jogászok megóvták és 
a rögtönilélő bíróság a mérkőzés újra 
játszását rendelte el. Annak pontos 
terminusát idővel közölni fogjuk.

Nyilttér*)
Nyilatkozat

Tudomásunkra jutóit, hogy az utób
bi időben illetéktelen egyének adomá
nyokat, hirdetéseket, könyv- és újság- 
előfizetéseket gyűjtenek nevünkben. 
Felhívjuk a város lakosságának figyel
mét, hogy az ilyen gyűjtőket kellő ó- 
valossággal fogadjanak és mindenkor 
csakis megfelelő igazolványokkal el
látóit személyekkel álljanak szóba.

Ős/. szoc. dem. párt.
Épitömunkások szakszervezete.
Sim ái Miklós, városi mérnök

*) Ezen rovat alatt köztöltékért felelős
séget nem vállalunk. * 19
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