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villanytelepi ügybenKinek aa nigaza?
Nyugodtan felvethetjük ma már 

ezt a kérdést. Szükségesnek  tart
juk tisztázni a kérdést már csak  
azért is, mert az alatt a m ásfél 
év alatt, am ióta lapunk hasáb jain  
a villanyleleppel kap csolatosan  
m egjelent az első  cikk, oly sok 
sértés , gyanúsítás, sőt rágalom  
hangzott el ellenünk, hogy azokat 
most, am ikor végre napfény derül 
a villanytelepi üzelm ekre, nem 
hagyhatjuk szó nélkül. Nem a nép
szerű ség  h a jh ászása  vezetett — 
mint ahogy egyesek szeretik állí
tani — bennünket a Lévai Ú jság 
m egindítására, sőt még csak  a 
közélet fe lforgatása , korm ánybiz
tos kinevezése sem  adta a ke
zünkbe a tollat akkor, am ikor 
egyes cikkeink m egírásánál új, 
Léván szokatlanul erős hangot 
használtunk, hanem  az a fertőzött 
légkör, amely nálunk már nem 
csak  az uccákat, hanem  a köz
életet is ellepi. Felelősségünknek 
te ljes  tudatában keltünk a város 
lakosságának védelm ére és  szá l
lottunk a lak o sság  érd ekeiért h arc
ba. Nem önös egyéni érdekek ki
vereked ése vagy valami hasonló 
célo k  vezettek bennünket, ha az 
igazságért, a város lakosságának 
jogtalan  m eg károsításáért szót 
emeltünk, hangot hallattunk. M ás
fél év után v ilágosság  derült arra 
a sok m iért-re, amely a városi 
villanyteleppel kap cso latosan  ed 
dig felm erült. Ma m ár nem két
ség e s  senki előtt sem , hogy a köz
világítás lehetne jo b b , hogy az át
sz ere lé sre  nem kellett volna mil
lió s  kölcsönt felvenni, hogy már 
régen lehetett volna Léván egy
sé g e s  áram , hogy az árakat már 
régen  le lehetett volna szállítani, 
ha . . .  M ásfél évi küzdelem után 
mi nyugodtan, felem elt fővel m e
rünk kiállani a város la k o ssá 
gának színe e lé  és  bátran fe l
merjük vetni a k é rd é s i: kinek 
van ig aza?

Tűrtük a sértéseket, lenyeltük 
a gorom baságokat, elhallgattunk 
rágalm akat csak  azért, mert a vil
lanytelep tabu volt, ne nyúlj hoz
zám, nebántsvirág, am elyet bűvös 
lep elle l takartak el szem eink elöl 
é s  m indenkinek szem ei elől, n e
hogy valaki hozzá ju sso n  az ad a
tokhoz.

Nem kárörömmel, hanem  elég
tétellel állapítjuk meg, hogy a té 
nyek és az események minket 
igazoltak és meg vagyunk győ
ződve arról, hogy a jövő minden 
más vonatkozásban is m egerősí
ti állításaink helyességét és való
diságát. Mert a tiszta ész és a 
tiszta kéz elvének a közéletben 
előbb-utóbb érvényesülni kell, ha 
azt akarjuk, hogy városunk ne 
maradjon utolsónak a rohanó 
fejlődésben. A kerékkötők, a halo
gatók, a porhintők ideje lejárt. 
Aki nem hiszi, az majd a saját 
bőrén meggyőződhetik róla.

Fordulat a
Kél és fél hónapja foglalkoztatja a 

közvéleményt a városi villanytelepen 
történt szabálytalanság. Ez alatt a 
hosszú idő alatt a város vezetősége 
házivizsgálatot tartott a villanytelepen, 
ahelyett, hogy azonnal a legerélyesebb 
intézkedéseket foganatosította volna. 
Hiába történtek felszólalások a kép
viselőtestületi gyűlésen, a vezetőség 
húzta - halasztotta az ügynek pontos 
kivizsgálását. Csak a legutóbbi idő
ben hozatott hivatalos szakértő revi
zort, aki pár nap alatt megállapította, 
hogy vétkes manipulációk történtek, 
amelyekkel a várost súlyosan megká
rosították. A revizor határozott és eré
lyes föllépésére kedden este Antal 
városbiró bejelentette a tanácsnak, 
hogy az újabb és pozitív megállapítá
sok alapján jelentést tettek az állam- 
ügyészségnek, akinek a feladata most * 1

Hivatkozással a sajtótörvény idevo
natkozó rendelkezéseire és a Lévai 
Újság f. évi junius hó 17-i számának
1. oldalán „Hogy segíti elő a város 
az idegenforgalmat" cimü közlemé
nyükre kérem, hogy a következő hely
reigazítást b. lapjuk legközelebbi szá
mában, vagyis f. évi junius hó 24-én 
ugyanezen oldalán közölni szívesked
jenek.

Nem igaz az, hogy a használt he
lyiségek városi adójának ellenőrzése 
alkalmával a városi szálloda személy
zetét felkeltettem, nem igaz az, hogy 
az üres szobákban a szekrényeket fe
szegettem, nem igaz az, hogy a ven
dégeket felkeltettem és felháborodtak 
az éjjeli vizsgálaton, ezzel szemben 
igaz az, hogy az ezen városi adó ellen
őrzését hivatalos feljebbvalóimmal tör
tént előzetes megbeszélés alapján vé
geztem, továbbá igaz az, hogy miután

már megállapítani azt, hogy ki vagy 
kik és milyen összeggel károsították 
meg az amúgy is súlyos és nehéz 
viszonyok közölt lévő várost.

Az államügyészség intézkedésére a 
villanytelep igazgatóját és egyik alkal
mazottját, a már régebben elbocsájtott 
pénztárosnőn kívül, azonnal feltüggesz- 
tették állásuktól és a vizsgálat tarta
mára szabadságolták azzal, hogy a 
város területét nem hagyhatják el és 
az esetleges felvilágositások megadása 
céljából a hivatalos vizsgálatnak min
denkor rendelkezésére kell államok.

A villanytelepet jelenleg a városi 
elöljárósággal karöltve egy bizottság 
vezeti, amelynek lagjai BarlysVladimír, 
Klain Ödön, Klein Ármin, Pritz Sándor 
és Tóth József városatyák. Rónai Emil 
és Weisz Gyula üzembizottsági tagok. 
A városi szabályrendelet 5. §-ának 30.

a kötelező nyilvántartásba csak egyet
lenegy vendég volt bevezetve, kértem 
az összes üres szobák, valamint szek
rények felnyitását, minthogy közben 
megjelent a bérlő az első üres szoba 
felnyitása után a többi áilitólag üres 
szobák felnyitását megtenni vonako
dott, botrányt okozott, kötclességsze* 
rüleg rendőri segítséget kellett igénybe 
venni. Továbbá igaz az, hogy az egész 
szállodában az ellenőrzés ideje alatt 
csak egy vendég tartózkodott, aki nem 
ébredt fel, tehát a revízióról nem is 
tudhatott. A vendégkönyvbe beirt egy 
elfoglalt szoba helyett a valóságban 
négy kiadott szobát és ezen telül hat 
adózás alá egyáltalán be nem jelen
tett szobát találtam.

Nem igaz az, hogy az ellenőrzés 
illuminált állapotban végeztetett, ellen
ben igaz az, hogy lenti ellenőrzést 
tervszerűen, tárgyilagossággal és jó 

pontja értelmében a bizottságok ki
küldésére c s a k  a k é p v i s e l ő -  
t e s t ü l e t  j o g o s u l t  és ezen bi
zottságnak kiküldése, amelynek tagjai 
ellen egyébként semmi kifogásunk 
nincs, annál inkább érthetetlen, mert 
annak idején Bartys Vladimír ily irányú 
javaslatát a képviselőtestületben még 
szavazásra sem bocsájtotta a város
biró. A város lakossága a legerélye
sebben tiltakozik minden szabálytalan
ság ellen, amelyet még a sürgős
séggel sem lehet kellőképen indokolni.

A város lakossága a le gnagyobb 
érdeklődéssel tekint a vizsgálat kime
netele elé és főként arra kiváncsi, 
hogy ki togja az okozott kórt megté
ríteni, minthogy eddig a vezetőség 
mindig azt hangoztatta : „a város nem 
károsodik".

zanon végeztem. Ezen hivatalos eljá
rásom eredményét a szükséges további 
intézkedések megtétele céljából hiva
talos feljebbvalóimnak jelentettem.

Léva, 1936 évi junius hó 20-ón.

POLCER EMIL
városi számvevő.

Egy szenzációs 
kiállítás

A hangzatos cim bizonyára nem 
túlzás a lévai iparostanoncok kiállítá
sával kapcsolatban. Mesteri képessé
gekről és képzettségekről tesznek ta
núságot a kiállított müvek és bizalom
mal töltik el a nézőt. Van még törek
vő iparosság és büszkék lehetünk ró, 
hogy az új lévai iparosgeneráció az 
elsők közé törekszik.

A magyar tanonciskola gyűjtemé
nyéből ki kell emelni a következőket: 
A női divat-szakmában Tóth Magda 
(Gcldbrunner szalon) pompás szabá
sú, fekete-szürke csikós angol kosz
tüm kreációját, Kürti Vera (Pekarik 
szalon) ízléses, világoskék estélyi ru
háját. A Balogh Micinéi inaskodó 
Losert Erzsébet párnája szép munka. 
Szélly Ödön és Hugyccz Ferdinánd 
Recamier-rendszerü divánját mór az 
első nap megvásárolták. Kronka Já
nos (Hajdú fényképésznél) két töké
letes művészettel megcsinált fénykép
pel szerepel. Dicséretet érdemelnek: 
Nagy István rajzai, Eder György réz- 
dombormüvei, Juhász Lajos és Gajdos 
Ferenc linoleummctszctci.

A kirakatrendezők sokat tanultak 
lapunk versenyéből: Vig Endre, Kiszela 
Sándor, Kollár Ferenc, Jancsó Lajos. 
A nagy nevelő jelentőséggel bíró re
prezentatív kiállítást minden lévainak 
kötelessége megtekinteni. Részletesebb 
beszámolót helyszűke miatt nem kö
zölhetünk.

(Belépés díjtalan. Nyitva egész hé
ten este 6-ig. A Zárda tornaterméhez 
a Bóthy térről van bejárat.)

A 3. kerékpáros zászlóalj zászló
átadási ünnepélyének m űsora:

jú n iu s 27-én :

17 órak or: a zászló ünnepélyes 
felerősítése a városi tanácste
remben és a Köztársaság-téren 
az állami lobogó felvonása. 
18.30 ó rak o r: sétahangverseny. 
21 ó ra k o r: ünnepi takarodó.

június 2 8 -án :
7 ó ra k o r: ünnepi ébresztő.

10 12 ó rá ig : ünnepi szemle,
a zászló ünnepélyes átadása a 
a nemzetvédelmi miniszter jelen
létében.

A legionárusok, 
a kerületi tűzoltóság, 
az Orol, 
az autósklub, 
a Slovenská Matica,
Le vice város,
a Munkás Testedző Egylet, 
földműves lovasok, 
a Slovenská Liga, 
a Sokol
és a Zivena által adomá
nyozott disz-szalagok fel
erősítése.

A 3. kerékpáros zászlóalj eskü
tétele.

A 3. kerékpáros zászlóalj disz* 
menete.

14 ó rak or: mulatság a lövöl
dében.

Helyreigazítás
A Lévai Ú jság Tek. kiadóhivatalának, Léva.



Lévai Újság

A háború árnyéka...
Pénteken, június hó 12-én Léván 

és a lévai járásban elsötétitési gya
korlatot rendel! el a kerületi főnök. 
Megfelelő előkészületek után a gya
korlat az egész járásban, de különö
sen Léván igen jól sikerült. A sötét
ség tökéletes volt. Tökéletes kivilágí
tást bizonyára nehezebb feladat lenne 
keresztül vinni. Az elsötétítést, mint 
egy esetleges, reméljük Igen távoli 
háborúnak árnyékát, kellő respektus- 
sal fogadta a lakosság.

A rendezőség
Este kilenc óra előtt a városi rend

őrség és tűzoltóság a körzeti parancs
nokok vezetése és irányítása mellett 
megkezdte működését. A városháza 
előtt számos közéleti ember várta a 
premiert. Zádory rendörbiztos figyel
mes ébersége mindenre kiterjed. 1 
perccel kilenc előtt a villany egy pil
lanatra kialszik az uccákon, ez volna 
a kezdetet jelentő jelzés. Kilenckor 
megszólalnak d  „szirénák*. A város 
főbb pontjain szánalmas hangú trom
bitákból igyekszik hangokat elővará
zsolni, de nehezen sikerül, a közvet
len közelben is csak gyöngén lehet 
hallani a szirénákat, amelyek teljesen 
megbuktak az első bemutatón. Gyor
san újakat kell beszerezni. Hol ma
radtak a többi jelzések. Gyári sziré
nák, harangzúgás, mozsárlövés stb. 
Tehát még egyszer: a szirénák rosz- 
szak . . .  ezt ne méltóztassanak elfe
lejteni.

Tanulmányúton
Beniezky őrmestert kisértük végig 

a sötét városi uccákon. A főtéren 
minden sötét. Az egyik ablakban egy 
perccel később oltották ki a villanyt, 
ez volt az egyetlen szépséghiba. A 
práter óriáskereke sötéten, komoran 
meredt az égnek. Lemegyünk a Hon
véd uccán, majd a Bernolák és Schoel- 
ler uccákon át a Kasznárságba és a 
Tabánba. Mindenütt sötétség, az em
berek családostul ülnek az ajtó előtt. 
Kedélyes megjegyzések. A tabániak 
szerint nekik nem nehéz a gyakorlat, 
mert ott kilenc után mindig sötétség 
van. Benézünk az elsötétítve dolgozó 
malomba is. A hatalmas gépek kö
zött itt-otl bukkan fel egy homályos 
alak, munkások. A sötétben is dolgoz
ni kell. A gépek misztikusan zakatol
nak, szűk folyosókon és lépcsőkön

igyekszünk felfelé. Tompa, lila fények
ben járják a gépek félelmetes táncu
kat. Élmény . . .  Hirtelen tűzoltók je 
lennek meg . . .  Ég a malom ? Dehogy 
ég, nem is vaklánna, hanem előre 
megfontolt gyakorlati riadó. Még a 
rendőrség sem tudott róla, titokban 
tartották.

AL-ik örültek
a sötétnek, elég sokan voltak. Bizal
mas vonatkozású párokat nem veszé
lyeztetett a város belterületén semmi 
zavaró fény, nem kellett messze men
ni a jótékony homályéit. A biciklis
ták ez egyszer lámpa nélkül szágul
dozhattak a rendőrök előtt. De álta
lában mindenki örült, hogy ingyen 
szórakozhatott. Sok baj volt a ciga- 
retlázókkal. Valóságos máglyának tűnt 
lel egy gyutagyujtás az általános sö
tétségben. Haragudtak a vendéglősök 
is, a legtöbbnél zárva volt, a kávé
házakban normális üzem, persze min
den szigorúan elfüggönyözve. Két óra 
hosszat kelleti volna tartani a gyakor
latnak, de ezt a feleslegesen hosszú 
időt egy órára rövidítették le.

Egy túlbuzgó parancsnok 
Tudomásunk szerint csak egy lé

nyegesebb incidens történt a Kálnai- 
uccában, ahol a Szenessy vendéglő 
előtt néhány kíváncsian aggódó pol
gár figyelte, sikerül-e majd az első 
atrakció. A körzeti parancsnok nagy 
eréllyel felszólította a békés őgyelgő
ket, hogy azonnal ürítsék ki az uccát, 
menjenek be a házba, mert szigorúan 
tilos az uccán tartózkodni. Erről ter
mészetesen a hirdetményeket gondo
san olvasó polgárok nem tudtak sem
mit és hallani sem akartak arról, hogy 
őket valaki távozásra kényszerítse. Ez 
volt az egyetlen háborús momentum 
az egyiptomi sötétségbe burkolt Lé
ván. Egyébként amikor lelgyullak a 
lámpák, ismét európai hangulat volt 
az uccákon, az emberek ezrei sétál
tak az uccán fellélegezve...

Garamlöki hírek
A harmadik vasúti állomás Lévától, 

de valahogy keveset tudunk erről a 
községről, mivel hogy inkább érdek
lődünk a nagyvilág távoleső esemé
nyei, mint a közvetlen környék iránt. 
Pedig ebben a gyarapodó és növek
vő tahiban sok említésre érdemes új
ságot szedhet Össze a Léváról oda- 
tévedt újságíró.

Az országul mellett épült reformá
tus templomot látjuk alapos renová
lási munkában. A torony, amelynek 
tetejéről a messze környékre, egészen 
Garamkissallóig nyílik kilátás a Gn- 
ram völgyére, uj burkolatot kap és a 
templom belsejében is szorgalmas 
munka folyik. Az 50.000 Ke összegű 
átépítés kiharcolása Tóth Imre, a Lé
váról elszármazott református pap ér
deme, akinek megértő munkatársai 
közül Varga Sándor és Tóth János 
gondnokot kell kiemelnünk.

Szépen működik a fogyasztási szö
vetkezeten kívül a hitelszövetkezet is, 
amelynek megbízható vezetői Tóth La
jos és Gunyits László.

A községben három iskola működik, 
a katholikus egyházi iskola tanítói 
Dobrovitzky J. és Szabó Ida, a refor
mátusoké Nagy Árpád és Halász Júlia. 
A Slovenská Liga által fenntartott 
szlovák nyelvű, u. n. kisebbségi is
kolában Koralevsky Dóra tanít. A kai-

— Az 59 éves köztisztviselőket 
nem lehet előléptetni. A miniszter- 
tanács jóváhagyta a parlamenti taka
rékossági bizottságnak azt a javasla
tát, hogy nem szabad más és rende
sen magasabb működési helyre áthe
lyezni azokat a köztisztviselőket, akik 
egy éven belül érik el 60-ik életévü
ket és ezzel elérték a nyugdíjaztatási 
korhatárt.

holikusok uj iskolája mellett a Liga 
is új, két tanerős épületet emel.

Az 1300 lakosú faluban szorgal
mas emberek laknak, földművesek, 
akik rossz terméskilátásokra panasz
kodnak. Nem is alaptalan ez az ag
godalom, mert a föld, a termés itt 
az egyetlen megélhetési forrás. Ebből 
lesz a pénz, ebből telik a lévai be
vásárlásokra és reméljük, hogy egy 
kis kultúrára is.

Figyelemmel fogjuk kisérni a ga- 
ramvölgyi magyar falvak éleiét, hogy 
a falu és a város szolidaiitása ne 
maradjon meddő beszéd, de legyen 
eleven valósággá.

MaqtfOH én látom...
az em ber nem tudhatja előre, mit hoz 
a jöi)ö, amit senkinek, d e  elsősorban  
a fe le lő sség te lje s  pozíciókban  ülők
nek nem sz a ba d  figyelm en kiuül hagy
ni, ha nem akarnak egyik napról a 
m ásikra lehetetlen, Jónak helyzetbe 
jutni. Ha e l akarják kerülni azt, hogy 
szaraikat napokkal k ésőbb  a  valóság, 
a letagadhatatlan tények durván m eg
cáfo lják. Gyakran előfordul, hogy az 
em berek  könnyelműen ellovagolják  
magukat, d e  nem teheti ezt olyan, 
aki fe le lő s  állást, közhivatalt tölt be 
é s  ha m égis m egteszi, akkor legyen 
elég  bátorsága hozzá, hogy elviselje  
a következm ényeket is. Egy vezető  
em ber sosem  fogadhatja  e l  kritika 
é s  pedig  a  legszigorúbb kritika nél
kül m ég a  leg jobb barátjának a vé
leményét, munkáját sem , m ár csak  
azért is, mert a fe le lő s s ég  elsősor
ban mindig öt terheli é s  nem a ba
rátot. Mi nem gyanúsítunk sohasem  
szem élyeket, d e igenis működésűnk 
első  percétő l kifogásoljuk azt a bi
zalm askodó öcsém uram os é s  bátyám - 
ura m os hangot, am ely Léván mindent 
a pertu , a rokonság stb. érvei alap
ján  é s  nem feltétlenül az előírás, a 
törvény m eggyőző e r e je  é s  szigorú 
betartása utján iparkodik intézni és  
elintézni problém áinkat. H ogy ez a 
rendszer mennyire h ibás, azt az utób
bi napok esem én yei száz  száza léko  
san igazolták. Hisszük, hogy az ille
tékesek  a köz jav ára  okulnak belőle I 

____  Okulár.

ÁBÉCÉ..._
" irta : VERES VIMOS"

Sűrűn szemetelt az eső. November 
közepe táján járt az ősz. Ilyenkor csa
ták már az idő, reggelre hol dér, hol 
meg sűrű köd fekszik a tájon. Sár le
pi el az uccákat, a hideg pocsolyában 
libák fürödnek.

Apró hal éves gyerek öviekéi a há
zak előtt a feneketlen sárban, vállán 
kereszlülvetve egy piros csikós tarisz
nya. Benne egész tudománya: egy 
á—b—cés könyv, meg egy palatábla. 
Tolltartó nincs benne. A palavessző 
egy ujjnyi darab, ott lóg a táblájáról 
a tarisznya oldalán, spárgára kötve.

Iskolába megy. Ugrálva lassan ha
lad előre, cipőjének bőre nem látszik 
a sártól. Éppen közeledik az iskolához, 
amikor lába kicsúszik alóla és hirte
len hasra vágja magát a sárban. Ta
risznyája a fején keresztül lódul bele 
a pocsolyába, könyv, tábla külön-külön.

Mire feltápaszkodik és látja magát, 
a könyvet és a táblát, iszonyú bőm- 
bölésbe kezd.

— Jaj a kabátom, jaj a könyvem — 
bőg telitorokkal, a tenyereiről rázva 
a sarat.

Az iskola elől gyerekek szaladnak

hozzá és sajnálkozva látják a pocsék
ká vált könyvet, az ordítozó gyereket. 
Még egy két asszony is odavetődik.

— Eriggy haza — mondja neki az 
egyik asszony — igy nem mehetsz az 
iskolába.

— Nem me-rek, meg-ver-nek — sir 
a gyerek és tovább hubarja magáról 
a hideg sarat.

— De muszáj hazomenned — mond
ta megint az asszony.

A gyerekek előbb félkörbe állva bá
multák, majd a szitáló eső elöl visz- 
sza szaladtak az iskolába.

Ez meg sárosán, bömbölve ment 
vissza — haza.

Az anyja éppen a kis öcsikéjét öl
töztette, amikor beért.

Veled mi történt? — ugrott eléje.
— El-es-tem — bömbölte még min

dig a gyerek.
Az apja is bejött a hangos sírásra,
— Te ügyetlen! szólt rá haragosan, 

ahogy meglátta. — Nem lucc vigyázni?
— Nem lehetett, — nem-le-he-tett 

mondotta tagolva a gyerek.
Az asszony abba hagyta a kisebb 

gyerek körül a munkát. A nagyobbra 
fogott. Leakasztotta nyakáról a sáros 
tarisznyát, aztán a kopott kabátot gom
bolta le róla.

— Csupa sár! Még ilyet, elesni,

hát nem lucc te vigyázni ? — korholta 
a gyereket, de belülről sajnálta nagyon.

— Agyon kőne ülni a disznót — 
mérgelődött az apja a sáros tarisz
nyából előszedve a lehetetlen formá
ban levő á—b—cél.

Szegények voltak nagyon. Zsellérek, 
akiknek nem volt másuk, mint ami 
rajtuk van. Még a ház sem az övék.

Amikor a cipő levetésére került a 
sor, akkor mái az anyja is kitogyott 
a béketürésből.

— Talán egész az iskolába pocso
lyába mentél ? — kérdezte fölpaltanva 
— hogy még a lábad is csurom viz.

Az apja a könyvet nézegette. Ron
gyos, szertehuiló volt az egész. És 
amint a vizbe széjjel hullott, most ősz- 
szelapadtak a lapok s a felismerhe- 
tétlenségig maszatos lett.

— Hogyan tanuljon ebből?
Az asszony föltekintett, aniig kuksolt 

a gyerek előtt.
— Abból, sehogy! — mondta mé

reggel. — Mondtam, hogy újat kell 
neki venni. . .

— És most az új könyv jutott vol
na ennek a sorsára — vetette fel az 
apja a kérdést.

Mert úgy volt, hogy amikor a gye
rek iskolába ment, a szomszédék Ve
ronájától kérték el, mivel annak úgy

sem köll. Ennek meg jó lesz — gon 
dollák. De mostan már aztán igazán 
újat köll neki venni . . .  !

Kint meg osztán istenigazában sza
kadt az eső. A hideg szél is bevágó
dott a nyitott konyhaajtón, hideg lett 
egyszerre, a gyerek is igy, ingre vet
kőzve, fogait vacogtatva mondta:

— Fázok . . .
— Tedd az ágyba, iskolába úgy 

se mehet — mondta az ember, most 
már egészen félredobva kezéből a 
könyvet. A kisebb gyerek is ott dide
reg a sámlin, lábán az egyik cipővel.

— Ehhez láss hozzá. Megfagy a 
poronty. . .

Oda ment a kisebbhez. Az két kis 
karját feléje nyújtotta.

— Apa, apa vedé fő . . .  Fádok . . .  
— gőgicsélte.

Felvette karjába, melengetni akarta, 
de a gyerek húzódott tőle.

— Hided vad apa — és most az 
anyja felé karolt. — Én is Béjáho. . .

Bele tette az ágyba a nagyobb mel
lé, aki még mindig szepegve vacog- 
tatta fogait. Az asszony vizet hozott 
a teknőbe, öblögetni kezdte a nadrá
got, a kabátkát.

— Van enni ? — kérdi az ember, 
megállva előtte.

— Még nincs — felelte rá az asz-
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Hogy a lévaiak éleire na ló em be
reit, ezt mi sem  bizonyítja jobban  
annál, hogy a nillanyteleppel kapcso
latos ügyek és  a drága nillunyáram 
uj ötlettel gazdagította nárosunk pol
gárságát. Gázgyárat kell létesíteni és  
akkor a nil/anytelep egyeduralma, mo- 
nopolisztikus helyzete megszűnik. Gáz
zal fogunk nilágitani, főzni, sülni, 
term észetesen ha lesz sütninalónk. 
Egyesek, akiknek nan sülniualójuk, 
mindjárt ki is lem ez ték, hogy honnan 
fog ják a gázt m egszerezni. Köztudo
mású. hogy a gázgyártáshoz szén  
kell és  hogy Lénán szénbányák nin
csenek. Ellenben különösen az esti 
órákban, amikor éppen a legjobban  
nan szükség a nilágitásra, Lénán a 
gázokat már kész állapotban lehet 
megkapni. Amint leszáll az alkony, 
sőt néha már nappal is szám os nagy
mennyiségű, különféle minőségű és  
illatú gáz terjeng a nárosban, am e
lyet eddig csak  a lakosság  tüdeje 
fogott f e l  és  filtrált eg ész ség es  le- 
uegőné. M ost ezeket a gázokat a lé -

Megértük ezt is ...
— Padok az út mentén —

A város gondos vezetősége egy évi 
megfontolás után a polgári iskolával 
szemben a régi vásártérnek a vasút 
tetői eső részét rendbehozatta, par
kosította. Most újabb meglepetéssel 
szolgált az arra sétáló közönségnek, 
amennyiben a múlt hét utolsó napjain 
az utszélén lévő vadgesztenyefák ár
nyékában több, meglehetős kezdetle
ges ugyan, de használható padot ké
szítetett. Az esti sétálók örömmel vet
ték tudomásul ezt a hasznos újítást 
abban a reményben, hogy a város 
vezetősége ezt az akciót tovább toly- 
tatja és máshol is, ahol erre alkalmas 
hely mutatkozik, egy-két pad elhelye
zésével iparkodik kellemessé tenni a 
város lakosságának életét.

Ezek az upró-cseprő alkotások nem 
alkalmasak ugyan arra, hogy megfe
lelő emléktáblákkal jelöljék meg ké-

szony, tovább rázva a nadrágot a lek- 
nőbe — csak a gyereknek adtam.

Aztán a gyerek, a kisebb tette rá :
— Éhes vadok ana — pörsögölt 

az ágyon.
— Majd kapsz, várj sorodra — mond

ta oda se nézve.
De miből is készítsen? Igaz, van 

ez is egy kevés, de amikor zsír van, 
nincs liszt meg krumpli, most van 
krumpli, nincs zsir. . .  Nincs hús, 
mert se liba, se tyúk . . .  A gyereknek 
meg költ . . .  Meg nekik is, de miből?

Az ember fát hozott be. Ágat, tör
meléket.

Ez sincs, csak egy kötetre való. Ha 
az idő igy lesz, el se lehet menni 
szedni — mondta kedvetlenül. — Ősz- 
tán éljen meg az ember. Kereset nincs 
sehol semmi . . .

Egy pár krumplit szedett elő a zsák
ból, a zsákból a lábasba rakta, vizet 
öntött rá és a sporheltra tette.

nai len égő bői egy nagy kondenzátor
ral fe lfog ják  és  nilágitási célokra ki- 
nánják felhasználni. Állítólag a g á z 
gyár az Ö rdögárok közelében épül 
minthogy olt található a legnagyobb 
mennyiségű és  a legjobb minőségű 
gáz. Az élc/reoaló  ötletet örömmel 
regisztráljuk, m eri ezzel nem csak a 
világítás problém áját, hanem még egy 
sokat pcrtraktált közegészségügyi kér
dést is sikerül elintézni. T ehál: éljen  
a lénai gázgyár! A gázgyár igazga
tójának szem élye tekintetében szám os 
kom bináció forog közszájon . . .

— Legalább ez legyen, ha nincs 
más — dörmögte magában és alá- 
gyújlolia a tüzet.

Az asszony a madzagra teregette a 
vizes ruhákat. Az is morgol I, elége
detlenkedett. Még a gyerekek is rá- 
kezdték az ágyban.

— Addon enni — előbb a kisebb.
— Nekem is aggyon — utána a 

nagyobb.
— Várjatok, majd ha leszl — för* 

medt rájuk az apjuk.
A gyerekek elhallgattak. Az asszony 

a vizet öntötte ki az udvarra, ahol 
csak úgy szakadt az eső.

Az ember meg keserűséggel szivé
ben, szemében egy égő könnycseppel 
nézte a novemberi időt, aztán a gye
rekeket nézte szomorúan, miközben 
sáros csizmájával valamire rálépett.

A könyv volt az, amit ledobott. A 
talpra ragadva levált belőle egy lap. 
Alatta még elég olvashatóan olt látta 
a könyv lapján : A—B—C.

Az élet ábécéjét. . .  ? Azt is.

— A Zoborvidék m últjából cí
men a nyilrai „A hid“ könyvsorozatban 
az elmúlt napokban hagyta el a sajtót 
Ethey Gyula dr könyve. Dallos István 
és Mártonvölgyi László szerkesztésé
ben megjelenő A hid könyvsorozatnak 
ez már a harmadik kötete. Nem lehet 
kellőképen méltányolni a neves nyilrai 
íróknak a szegényes szlovenszkói vi
szonyok között ezen hézagpótló vállal
kozását, amely minden körülmények 
között megérdemli az itteni magyarság 
támogatását. Ethey Gyula dr pompás 
történelmi tanulmánya a Zoborvidék 
múltjával ismerteti meg. Ethey Gyula 
dr kiváló történész és lebilincselő 
elbeszélő, kinek müveiben remek össz
hangban találkozik a tudomány és a 
szépirodalom. A száraz levéltári ada
tokat regényes meseszövésével teszi 
könnyen élvezhetővé és eleveníti meg 
a Zoborvidék rég múlt életét. A munka 
Risnyovszky János könyvnyomdájában 
készült és címlapját Schüle Gusztáv 
akad. festőművész rajza diszili.

— Gyerm ekhulla a pocsolyában.
A felsöszecsei halárban az esőzések
től visszamaradt egyik pocsolyában 
egy 8 hónapos gyermekhullát találtak. 
A hullán, amely hozzávetőlegesen 10 
—12 napja heverhetett a vízben, a hom
lokon mintegy másfél centiméteres 
hosszúságú külső sérülés látható. A 
holttest egyébként erősen oszlásnak in
dult. A lelketlen anya kézrekeritésére, 
aki igy akart gyermekétől szabadulni, 
a csendőrség a legszélesebb körű 
nyomozást indította meg.

X K ü l ö n b e j á r a t ú  szép szoba 
fürdő használattal a z o n n a l  k i a d ó  
Komcnsky (Kossuth)-u. 22.

X  Nánán a főúton, Párkánytól 
V4 órányira csa lád i ház 25.000 Kő
ért eladó. Áll 3 szoba, konyha, 
m ellékhelyiségek, v irágos és  vete
ményes kertből. Ü zlethelyiségnek 
igen alkalm as. Érdeklődni lehet 
Nagy igazgatónál, Nána.
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— H ázasság. Slrcirhcr Olga és 
Hermáim Emil í. hó 28án,  vasárnap 
Sliác-fürdőn házasságot kötnek. (M. k. 
c. h.)

K ereskedelm i Csarnok köz- 
gyűlése. A Kereskedelmi Csarnok I. 
hó 2t*én tartotta 48. cvi rendi" kő/- 
gyűlését a Kaszinó nagyterméből!. A 
közgyűlést Pokolny Gottlried elnök 
nyitotta meg és elnöki jelentésében 
kilerjeszkedetl arra a szomorú álla
potra, amely a monopólium bevezeté
sével a kereskedő-társadalmat súlyo
san megkárosította. Ebben az ügyben 
a város vezetőségéhez történt előter
jesztésük nem talált kellő megértés
re. Súlyos anyagi helyzetben felhívja 
a kereskedő-társadalom figyelmét az 
összetartás szükségességére, mert csak 
ezen az utón képes a kereskedő tár
sadalom anyagi helyzetét megjavítani. 
A pénztári és számvizsgáló bizottság 
jelentése után a titkár teszi meg évi 
jelentését, aki sokoldalú elfoglaltsá
gára való hivatkozással egyúttal be
jelenti lemondását. A lemondott titkár 
helyére Schwitzer Gyula ajánlatára 
a közgyűlés Schulcz Gyula vál. tagot 
egyhangúlag választotta meg titkárrá.

Elemi iskolai kiállítás Zse- 
lizen. A Léva Zselizi Magyar Tanító 
Megye a járási közművelődési testü
letek támogatásával f. hó 24 29-ike 
közt az elemi iskolai tanulók Írás-, 

és kézimunkáiból a zselizi róni. 
iskolában kiállítást rendez. 
O rszágos tanítói gyűlés Lé- 
A Szlovenszkói Általános Ma

gyar Tanító Egyesület július 2*án d. e. 
9 órai kezdettel a rét. egyház tanács
termében tartja ez évi központi nagy
gyűlését. Előző nap a központi vá
lasztmány ülésezik a róm. kath. is
kolában.

— A „Garam mentének állat
világából" címen tart előadást ifj. 
Dudich László, lekéri igazgató tanító 
a Léva—Zselizi Magyar Tanitómegye 
ma Zselizen tartandó rendes évi köz
gyűlésén. Ugyanitt „Testnevelésünk 
az elemi iskolában* címen elméleti 
és tanulóival gyakorlati előadást tart 
Várady Károly szódói ig. tanító, mig 
id. Heckman István ig. tanító és kar
nagy „Tanítóság a dalkultúra szolgá
latában* címen értekezik.

Kulturfilm az A pollóban. F. hó 
26-án és 27-én a Szovjet Barátok ren
dezésében mutatja be az Apolló moz
gó „A boldog ifjúság* c. kulturfilmet. 
Kisérő műsor „Fekete föld éneke* és 
„Szovjetek táncolnak*, valamint Dr 
Bencs az SSSR-ben.

Táncm ulatság P cszéren . junius 
29*én Peszéren a juventus weekend- 
telepén nagy falusi táncmulatságot 
rendez az ottani gazdaközönség az 
egyesület közreműködésével. Tánc, ze
ne, népszokások bemutatása. Kezdete 
délután 4 órakor, hogy a délutáni vo
nattal érkezők is résztvehessenek. Ha
zafele este és éjjel indulnak vonatok. 
Belépti dij 2 Ke. Vendégeket minél 
nagyobb számban szívesen látnak a 
derék peszériek és a Juventus sportklub.

Stüieié*, Jtuuuutőq, &aíál~
SZÜLETÉS: Mankó István, Bokros Magdolna 

leány Marta Natália ; Torna György, Spirk 
Teréz leány : Mária.

HÁZASSÁG: Schlesinger Béla, Sleiner Zsu
zsa izr.

HALÁL: Nagy István (Szódö) 72 éves, Pálé- 
nyík Mihályné sz. Svetlansky Julianna 21 
éves, Kyselica Islvánné sz. Petrás Borbála 
48 éves.

Őís. jed. E 905/56.
5.

Exekucná ver vymáhajúcej 
strany Prvá prnzská nemo- 
censká poisl. v Bratlslave 
proli povinnej slrune pre 
1152 Ke 20 h. isi. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 1. júla 1956 o 12. hód. do 

pol. budú v Levlciach, Námestie Re* 
publiky c. 5. vo verejnej drazbe pre- 
dávaué tielo vecl:

56 flas. sampanského, 60 flas. röz- 
ného vína, 1 kuleckovy stól, 20 slolov 
s mramoroni, 100 stoliciek.

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

Okresny súd v Levlciach, odd. VI. 
dna 50. mája 1956.

Háromszobás, komplett lakás azonnal kiadó.
C ím ek a k iadóban, §tu r utca 3. szám.

Kisiparosok és kiskereskedők szervezkedése
Az éveken ál szerzett szomorú ta

pasztalatok minden kisiparosi és kis
kereskedőt meggyőzhelfek arról, hogy 
a mai viszonyok közöli a boldogulás
nak (‘gyedüli útja csak az, ha saját 
magunk vesszük kezünkbe sorsunk 
további intézését. Nekünk kisiparo
soknak és kiskereskedőknek mindig 
csak annyi jogunk van, amennyit ma
gunknak kiharcolunk.

Ne csaljuk tovább önmagunkat!
Harcoljunk együltesen, nyújtsunk egy
másnak kezet! Minden kisipotos és 
kiskereskedő kötelessége, hogy az

egyesüli kisiparosok és kiskereskedők 
szlovenszkói szervezetébe belépjen, 
sorainkat és befolyásunkat erősítse és 
aktív részt vegyen a mindannyiunk 
jobb sorsáéi! folyó küzdelemben.

A kisiparosok és kiskereskedők or
szágos szövetségének lévai csoporlja 
julius 5-én d. c. 10 órakor tartja ala
kuló közgyűlését a központi kiküldött 
jelenlétében, a városi szálló nagyter
mében, amelyre ezúton hívja meg úgy 
a lévai, mint a vidéki kisiparosokat 
és kiskereskedőket az ideiglenes ve
zetőség.

Megkezdték a csatorna exhumálását
fása alatt egyhangúlag megszavazat 
a régi csatorna felszedését és az 
újabb csatorna elkészítéséi, azonban 
a felelősség megállapítására ez alka
lommal nem tért ki.

A varos lakossága kívánja és kö
veteli, hogy minden körülmények kö
zölt tisztázandó, hogy ki a felelős 
ezért az újabb ráfizetésért és ki lesz 
a felelős, ha ez az újabb csatorna 
sem lesz megfelelő. Mert ez az előz
mények után nagyon valószínű.

Hétfőn reggel végre megkezdték a 
lévai első csatorna exhumálását. A 
legújabb megegyezés szerint a csator
nát 10 héten belül el kell készíteni a 
vállalkozónak, úgy hogy az úttestnek 
további építésére is sor kerülhessen 
és azt még a tél beállta elolt befe
jezhessék.

Meg kell említenünk, hogy ez az 
ujobb csatorna kb. 130.000 Ke többlet 
kiadást jelent a városnak. A városi 
képviselőlestület a legutóbbi ülésén 
a külső kényszerítő körülmények ha-

*HepulÖHOfi Solton
Gyönyörű időben, több mim ötezer  

főnyi közönség jelen létében  rendezte 
m eg u repülői iga e lső  nagyobbszabá- 
sú garanwölgyi propogandcwersenyél, 
amely kitünően sikerült. A bemutatón 
négy repülőgép nett részt é s  m eg
győzte az érdeklődőket a modern 
köz lekedés ezen eszközén ek feltétlen  
biztonságáról. Nem ken esebb mint 
80 propagandarepülést bonyolítottak 
le, amelynek során közel százötven  
garamoölgyi em ber em elkedett a le 
vegőbe, férfiak  é s  nők, földm űvesek, 
kereskedők , hivatalnokok, öregek  és 
fiatalok vegyesen.

A bemutató hatásos é s  népszerű  
propagálása volt a repülés ügyének, 
amely Európa többi országaiban ma 
m ár úgyszólván elvesztette szenzációs  
jellegét, term észetessé vált. A liga 
lévai megbízottai egy szeptem berben  
Léván lebonyolítandó repülönap érde
kében  eredménnyel folytattak tárgya-

lásokat a résztvevő pöstyéni o sztag 
gal. A sallói verseny péld ás m eg
rendezése Á bel postaJönök és  Polák  
föintézö érdem e .

Középiskolások 
atlétikai versenye

A lévai gymnázlum tanári kara és 
szülői szövetsége által rendezett kö
zépiskolai atlétikai versenyeket I. hó
20-án és 21-én tarlollák meg a/. LTE 
pályán, a lévai gymnázium, a lévai 
lan. képző, a lévai polgári iskola, az 
aranyosmaróli, az ipolysági, a zólyo
mi, a körmöcbányai gymnáziumok, a 
besztercebányai kereskedelmi akadé
mia lanulóinak részvéfelével.

Eredmények: könnyű atlétika: 1.) 
lévai gymnazium 37 ponttal, 2.) a lé
vai tan. képző diszkvalifikálása után 
az ipolysági gymnázium, 3.) beszter
cebányai kereskedelmi akadémia.

K ézilab d a: az aranyosmaróli gym- 
náziuni csapata a fináléban a lévai 
gymnázium csapata felelt aratott 6:3 
győzelmével nyerte a serleget, ame
lyet Dr ZoSt’ák kér. főnök adomá
nyozott.

Wolley-ball: vándorserlege! n lévai 
tan. képző tanári karának adományát 
n lévai tan. képző csapata nyerte.

Női könnyű atlétikai versenyben: 
1.) lévai gymn. 23 pont, 2.) lévai tan. 
képző 21 pont. A vándorserleget, me
lyet a lévai gymnázium leánycsapata 
nyert meg, Borecky alezredes ado
mányozta.

A versenyek szépszámú nézőközön
ség előtt folytak le.

Kikapott az LTE L osoncon 1

L A F C -L T E  3:0 (1:0)
B író : Jan icsek , Pozsony.

A mérkőzés megkezdése előtt az 
LTE viszonozta a LAFC-nak a Lévára 
hozott zászlót. A játék első tizpercé- 
ben mindkét csapat a mérkőzés fon
tosságának tudatában, meglehetősen 
idegesen játszik. A 15. percben Spitz 
a LAFC centere félpályáról hozza a 
labdát és szökteti Schleichert, akinek 
beadásából Spitz megszerzi a LAFC- 
nak a vezetést. A LAFC a gól után 
fölénybe kerül és csak a jól működő 
védelem menti meg az LTE csapatát 
a további góloktól. A jól játszó 
Horváth középfedezet, valamint a kél 
hátvéd hiába rúgják előre a labdát, a 
csatársor mindent ront. A 30. percben 
Kovács szereli Spitzet, közben vélet
lenül a kezére esik a labda, a bíró
11-esl ilél. Molnár erős lövéséi Dubec 
pompásan védi és nagy tapsol kap a 
közönségtől. A sikertelen 11-es után 
Losonc idegesen játszik, de az LTE 
csatársora a kedvező perceket nem 
használja ki és az első félidő ered
ménye nem változik.

A második félidőben mezőnyjáték 
folyik. A LAFC csatárok minden ked
vező alkalmat meglehetősen kihasz
nálnak, addig az LTE csatársor nehe
zen mozog és még a jót is elrontja. 
Molnár fejese, Spitz rúgása végleg 
beállítja az eredményt 3 : 0-ra. Hogy 
a LAFC csapata nem ért el nagyobb 
eredményt, az elsősorban Dubec nagy
szerű védésének, Martinovics, Kovács, 
Horváth és Németh játékának köszön
hető. A csatársorból egyedül Lóczy 
küzdött úgy, ahogy, de a többiek ha
nyag játéka miatt nem tudott érvé
nyesülni.

A LAFC-nál különösen három já
tékos tűnt ki. Spitz—Molnár a csatárok 
közül és Ménessy a fedezet sorban. 
A többi játékos semmivel sem jobb, 
mint az LTE-beliek, csak lelkesebben 
és szívvel játszottak. Janicsek biró, az 
f.TE javára meg nem adott 11 -estöl 
eltekintve, jól vezette a játékot.

Az LTE nem érdemelte meg ezt a 
vereséget, mert általánosságban a 
LAFC csapata sem volt semmivel sem 
jobb. Ez a vereség azonban véget ve
tett annak a reménységnek, hogy az 
LTE az Idén a divízióba jusson és 
továbbra is meg kell elégednie a Déli 
kerületi mezőnnyel. Az LTE csapata 
leszerepell. Mehet nyári szabadságra.

Az LTE vezetőségének a nyári szü
net alatt lesz ideje gondolkodni azon, 
hogy őszre csapatát teljesen amatőr- 
szellemben átszervezze, legerélyeseb
ben rendel teremtsen a játékosok kö
zölt és igy vegye fel újra a küzdi I 
mel. A fotball Léván sport legyen és 
ne üzlet, ez a nagyközönség kívánsága. * 19
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