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' V á ía v L  a q i f
Egyik nagymultu laptársunk, a 

„Bars“ augusztus 9-én megjelent 
számában Antal Gyula városbiró 
úr közel másféloldalas cikkben 
felhívást intézeti Léva város közön
ségéhez. Ez a hangzatos cimü 
kiáltvány egyben támadás is la
punk eddigi működése ellen, ame
lyet a köz érdekében a villany
panama felfedése és lelszinentar- 
tása körül kifejteit. A Lévai Újság 
mint „egyik helyi lap“ van aposz
trofálva, azonban köztudomású, 
hogy a díszes, a magyar nyelv- 
kincs legtisztább forrásaiból me
rített kitételek éle ellenünk irá
nyul és nem sok nyíltságra lett 
volna szükség, ha becsületesen 
kiírják lapunk nevét. Dehát a lé
vai közéletben csak a köntörfala
zás, a bujócska a rendszeresített 
játék. Nem játszunk gyerekes bu- 
jósdit, magunkra vesszük azt, ami 
nyilvánvalóan minket illet és meg
adjuk rá a méltó választ.

Egy k is  v isszap illan tás . . .

Antal Gyula és a Lévai Újság 
viszonya a legbarátságosabban 
indult. Legjobb bizonyítéka ennek, 
hogy első számunkban a város
biró nyilatkozatát hoztuk az aktu
ális kérdésekről és később is szá
mos esetben adtunk helyet nyi
latkozatainak lapunk hasábjain. 
Sőt, első karácsonyi vezércikkün
ket is — Antal Gyula irta. Hogy 
a viszony megváltozott, annak nem 
mi vagyunk az okai, hanem az a 
rendszer, illetve rendszertelenség, 
amelyet nagyhorderejű közügyek 
intézésénél a város jelenlegi ve
zetőségénél tapasztaltunk és a- 
melynek kínos és káros követ
kezményeit a város minőén pol
gára ma már súlyosan érzi. En
nek az eredménye lett az, hogy a 
város hivatalos vezetősége ma 
harcban áll a saját lakosságával, 
amelynek szavazataival tulajdon
képen vezetéshez jutott. Harcban 
áll a munkásokkal, mert nem va
lósította meg a szociális progra
mot, a mészárosokkal, mert be
vezette a legmagasabb szloven- 
szkói vágóhídi illetékeket, a vil
lanyfogyasztókkal az erőszakkal 
végighajszolt átszerelés, a magas 
egységárak és a telepi panama 
kelevényének vontatott kezelése 
miatt. A csatornázásról nem is 
beszélve. A városbiró áldásos te
vékenységével a saját hívei is 
elégedetlenek. Ilyen körülmények 
között egészen logikus, hogy mi, 
akik a közvélemény megszólalta- 
tói vagyunk, szintén hangot ad
tunk az általános elégedetlenség
nek és maradéktalanul igyekez
tünk feltárni a tűrhetetlenné vált 
városi közigazgatást, annak szer
vezeti fogyatékosságait, a tulka-

tám adntoal
pásokat és mulasztásokat, ame
lyeket végeredményképen mind
nyájan a saját bőrünkön és zse
bünkön érzünk meg.

A szem ély esk ed és vád ja , 
enyhén és udvariasan kifejezve 
alaptalan. Mi soha senkit szem é
lyében nem támadtunk, de külö
nösen nem Antal Gyulát. Az ő 
személyével csak egyszer foglal
koztunk, amikor 10 éves papi ju 
bileumát ünnepelte, elismervén 
lelkipásztori kvalitásait. Nem ko
vácsoltunk tőkét semmiféle gya
núsításból, nem hoztuk például 
azt a közgyűlésen elhangzott köz
beszólást sem, amely a kálnai 
olcsó földvásárlás furcsa motívu
mait firtatta. Nem hoztuk nagy 
szenzációként lemondásának hí
rét, amely minden ellenkező állí
tás dacára a pártgyülésen való
ban megtörtént. Nem sóvárgunk 
Antal Gyula lemondása után, mert 
tudjuk, hogy a mai képviselőtes
tületben nincsen más ember, aki 
az általa betöltött funkciót elvál
lalná és megfelelően betöltené. 
Nem óhajtunk kormánybiztost sem, 
ilyet eddig soha semmiféle vo
natkozásban nem reklamáltunk, 
egyetlen mondatot nem irtunk an
nak érdekében, mert a demokrá
ciának, tehát az önkormányzat el
vének vagyunk feltétlen hívei és 
harcosai. Készséggel elismerjük 
azonban, hogy cikkeinket néha 
élesen fogalmaztuk meg, gyakran 
gúnyos szatírával, dehát uraim! 
lehet nem szatírát írni arról, ami 
e villanytelepen történt?! Léván 
ma az akasztandó ember kény
szeredett humorával beszélnek a 
csatornáról és cinizmussal arról 
a tehetetlenségről, amelyet a te
lepi dzsungel megtisztítása során 
tapasztaltunk. Mindezekről ma 
már minden gondolkozó em ber
nek meg van a lesújtó véleménye 
és ezen aligha segít, változtat 
majd a városbiró szenvedélyes 
kirohanása lapunk ellen. Ha An
tal Gyula a cikkből kirívó dühhel 
vetette volna magát idejében a 
felfedett üzelmekre, akkor nem 
lett volna szükség mentegetőzés
re, vagy pláne egy purifikáló in- 
tenciójú lap pocskondiázására. 
De a város vezetősége az utóbbi 
időkben a néma levente szerepét 
játszotta, hogy mégis megszólalt, 
az is végeredményképen a mi 
érdemünk.

A b ecsü le t m onopolizólása 
sugárzik ki a tündöklő szavakkal 
ékesített Írásból, véleménye sze
rint a mi becsületünk csak amo
lyan, amelyről illik egy lelkipász
tornak és a város vezetőjének 
fitymálva beszélni. Ám legyen! 
Mi itt is betartjuk a keresztény

morált, amelyet jézus Máté evan
géliumában, a híres hegyibeszéd
ben hirdet: „Én pedig azt mon
dom néktek, hogy a gonosznak 
ne álljatok ellene gonosszal** 
ami a jelen esetben annyit jelent, 
hogy az ellenséges és sértő hang
nemben Írott támadásra nem vá
laszolunk hasonló tónusban. Mi 
tiszteletben kívánjuk tartani má
sok meggyőződését és becsületét.

H azugsággal vádolnak, 
de mi erre a rágalomra is hig
gadtan válaszolunk. Nekünk nem 
állanak rendelkezésre közvetlenül 
az adatok, nincsen fizetett hiva
talnokseregünk, amely köteles 
mindenről részletesen és ponto
san beszámolni. Mi információin
kat csak közvetve szerezhetjük be, 
de mindig ügyelünk arra, hogy 
informátoraink korrekt, szavahi
hető, lehetőleg beavatott, ill. az 
ügyben járatos személyek legye
nek. Minden óvatosság dacára 
előfordulhatnak menthető tévedé
sek, amelyeket azonban csak rossz 
indulattal lehet Hazugságnak mi
nősíteni. Ha minden jóhiszemű 
tévedést hazugságnak bélyegzünk, 
Antal Gyula szóhasználatával él
ve, akkor elsősorban hazugság
nak kéne tekinteni azon közgyű
lésen tett és a sajtóban is meg
jelent nyilatkozatát, amely szerint 
a villanytelepi panamából kifolyó
lag a várost károsodás nem éri. 
Hazugságnak kéne tekinteni a 
cikk azon állítását, hogy a villany
telep számadásainak és leltárának 
ellenőrzése nem tartozott a váro
si számvevőség hatáskörébe, mert 
ezt a községek, városok pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló 329 1921. 
sz. törvény 16, 17, valamint a vá
rosi szervezési szabályrendelet 
51, 52 §-a nyilvánvalóan előírja. 
Ennek megfelelően a számvevő
ség ténylegesen gyakorolta is az 
ellenőrzés jogát. Ezzel csupán 
azt kívánjuk igazolni, hogy a vá
rosbiró, magas pozíciója dacára 
sem lehet mentes tévedésektől, 
azonban nekünk soha eszünkbe 
sem jutott őt ezért hazugsággal 
vádolni. A városbirói funkció be 
töltése nem biztosítja senkinek 
sem a csalhatatlanságot.

Tény, hogy a v. b. jobban van 
informálva a város ügyeiről mint 
mi és ezen aligha csodálkozik 
valaki. A legprimitívebb afrikai 
törzs főnöke is bizonyára jobban 
van informálva a belső viszonyok
ról, mint a legtudósabb kutató, 
tudományos felkészültséggel ren
delkező tudós, aki ottlétekor szer
zett benyomásait és információit 
közli az egész tudományos világ
gal. Az ilyen útleírásokban előfor
dulhatnak hibák, tévedések, azon
ban aligha akadna értelmesen 
gondolkodó ember, aki ezeket 
„szemenszedett hazugságokénak 
merné minősíteni. A városbirónak

kötelessége a közvéleményt idő
ben és kellőképen informálni, nem 
pedig megvárni, mig azt a körül
mények belőle kikényszerítik.

Tendenciózu san  Írunk,
ez a következő vádpont. Egy per
cig sem tagadjuk, valóban ten
denciánk, intenciónk van, amikor 
a városi közigazgatásról írunk: 
purifikálni akarjuk a városi köz
életet, a városi adminisztrációt, 
amely ellen egyre súlyosabb pa
naszok merülnek fel. Nem táma
dunk személyeket, hanem a rend
szert, amely a villanypanama 
konkrét esetében pl. nem tudott 
vagy nem akart oly eréllyel fel
lépni, mint azt legutóbb a losonci 
példánál tapasztaltuk az ottani vá
ros elöljáróságánál. 24 órán belül 
hívták össze Losoncon e városi 
közgyűlést, amely haladéktalanul 
és könyörtelenül intézkedett és 
természetesen eredménnyel. Ez a 
hasonlat a legszemléltetöbb.

B e fe je z é sü l elnézést kérünk, 
ha netán sértő motimuvok kerül
tek be válaszunkba, mert célunk 
most sem a mások lebecsülése, 
hanem a hibák orvoslása. Nekünk, 
mint magyar lapnak legjobban fáj, 
hogy a város maqyar vezetősé
gével szemben offenzív álláspon
tot kell képviselni, azonban az 
ismételten elkövetett súlyos hibák, 
a körülmények kényszerítő ereje, 
az általános, jogos elégedetlenség 
intenzitása kötelességünkké teszi, 
kényszerít arra, hogy leplezetlenül 
tárjuk fel a helyzetet. Antal Gyula 
v. b.-nak nem marad más hátra, 
mint a tőle elvárt férfiassággal be
vallani, hogy a villanytelep ügyé
ben tévedett, megtévesztették és 
akkor nincs szükség arra, hogy a 
hivatását teljesítő sajtóval harcra 
keljen, háborúba keveredjen a vá
ros egész lakosságával. Ez sem
miesetre sem vezethet jóra! Aki 
szelet vet, vihart arat!

A PO LLO  MOZI (D enk)
Augusztus 21, 22, 23-én, pénteken, 

szombaton és vasárnap este „A/ 
ERDÉSZLEÁNY" cimü hires operett 
megy. Gyönyörű természetfelvételek
kel, elsőrendű rendezéssel és kiváló 
színészekkel, mint: Walter Janson, 
Olga Limburg, Kurt Duffin, Hans 
Soenker. Fox legújabb hangos híradó. 
Rendes helyárak.
ORIENT M OZI (S trán sk y )

Csütörtökön este bemutató: „ÖSZ- 
SZETÖRT SZIVEK", egy nagy szere
lem románca. Főszereplők* Katharlna 
Hepburn, Charles Boyer, Sam Hardy, 
Helene Millard. — Pénteken, szom
baton és vasárnap este újdonság! 
Mindenhol óriási siker! „A KIS UC- 
CAI ÉNEKES*. Egy kisfiú megható 
története. A legjobb bécsi színészek 
és Sangerknaben főszereplésével. Va
sárnap délután 4 órakor ugyanez nép- 
helyárak mellett.



Lévát Újság

Toll és hitnélküliség
— H ozzászólás —

Irta: PALLOS ISTVÁN (Nyílra)

A . Ma g y a r  Nap*  egyik számá
ban a fenti cím alatt Bányai Pál tol
lából cikk jelent meg, melyben a 
szlovenszkói magyar irodalom kérdé
sével foglalkozik. (A szlovenszkói iro
dalommal kapcsolatos általános .m eg
állapításaira* nem óhajtok e helyen 
válaszolni, — van azonban egy feje
zet Bányai cikkében, melyet válasz 
nélkül hagyni olyan bűn volna, mint 
amilyet 5 követett el akkor, amikor 
bosszúvágytól vezérelve megtorpedó
zott egy olyan irodalmi vállalkozást, 
melyet lényegében nem ismer, mely
ről tógáimat nem is alkothat addig, 
amíg meg nem jelenik annak az an
tológiának első kötete, melyről látat
lanba .kritikát* irt.)

Ismeretes, hogy hónapokkal ezelőtt 
nagyszabású kultúrakció indult el Nyit- 
ráról, mely hitt a szlovenszkói magyar 
irodalom teremtőerejében és a szlo
venszkói olvasók kultúrszeretetében. 
Négy kötetes antológiában kívánta 
megszólaltatni Íróinkat. Nemes elgon
dolás volt, altruista alapon történt a 
szervezés, minden politika kikapcso
lásával. Tudjuk, hogy hasonló kísér
letek már évekkel ezelőtt is történtek, 
melyek szintén a kisebbségi magyar 
irodalom felsorakoztatását célozták, 
de saját belső erőtlenségükbe hullva 
torpantak meg a széthúzás, szervezet
lenség és politika útvesztőiben. Az 
eddigi kísérletek bizonyítják a legjob
ban, hogy az egységes keretbe fog
lalt kisebbségi irodalmi megnyilatko
zás szüksége megoldásra váró prob
léma volt. A nyitrai kezdeményezés 
.Híd* néven indult és ebben a találó 
névben programot adott: kitartó mun
kával megépíteni a hidat, amely szét
eső kisebbségi magyar irodalmunkat 
összeköti. A nyitrai .Híd* felkért min
den számottevő magyar írót a közös 
munkára, melynek célja volt hidat 
verni az áldatlan irodalmi klikkek s 
a világnézeti táborok fölé, hogy eggyé- 
forrva jelentkezhessen végre a szloven
szkói irodalom, kiépíteni a magyar— 
szláv kultúrközeledést, aminek szük
ségességét senki sem vonja kétségbe.

Becsületes célkitűzés volt a szét
forgácsolt és politikai irányokba ska
tulyázott irodalmunk uj, dinamikus 
erejű arcvonalának kiépítése. Ez az 
első lépés annak a lehetetlen helyzet
nek megváltoztatására, mely odáig 
fajult, hogy az irodalmi érték felmé
résénél elsősorban az volt a mérvadó, 
hogy melyik világnézeti irányhoz tar
tozik az alkotó író s ehhez képest 
saját táborában elismerésben része
sült, ugyanakkor azonban a másik ol
dal kritikája egyszerű .nyomdai ese
ményként* könyvelte el a megjelent 
müvet.

j Villamos átszerelé* 
í seket az uj áram ra }
l t
J Éder Kálm án konc.s.ionAit f
+ villany- és vizvesetékszerelő k
^  vállalata jutányosán készit. f

k Motorokat gyári áron szállít. t

♦ L e v i c e ,  Szepessy utca 20 \

már jó előre azon állítást kockáztatja 
meg, hogy az írói méltóság hiánya és 
a szlovenszkói magyar irodalom le- 
alacsonyitása jegyében készül az írók 
és dilettánsok egységfrontja.

Álljunk meg egy pillanatra ennél a 
bányaipálizmusnál.

Egy megjelent könyvről akkor is 
rosszat irhát a lelkiismeretlen kritikus, 
ha a könyv jó. Egy még meg nem 
jelent könyvről azonban rosszat írni 
lelkiismeretlenség.

Az objektivitás hiánya jelzi az utat, 
melyen Bányai Pál jár, amikor az 
antológiáról van szó. Nyilvánvaló, 
hogy valami oka van annak, hogy 
erre a sikamlós útra tévedt.

Tény az, hogy az antológia szer
kesztői felkértek minden számottevő 
írót és a szétküldött körlevélben ki 
hangsúlyozták, hogy a kéziratok elbí
rálásánál nem jön számításba a világ
nézeti hova-tartozás, csupán a bekül
dött irás kvalitása lesz az egyetlen 
döntő faktor. Pártatlan lektorbizollság 
vizsgálta telül a beérkezett kézirat- 
tömeget. A lektoroknak név nélkül 
átadott kéziratok jeligeszerü jelzések
kel lettek ellátva s igy a lektorokat 
mi sem befolyásolta. Bányai Pál tud
ta, hogy milyen retortákon jut át az 
elbírálandó anyag. Kéziratot nem 
küldött.

Kirohanása szerint dilettánsok sze
repelnek a kötetben. Tény az, hogy 
vannak íróink, ak̂ k egy sorba állítha
tók a magyar irodalom mai kiválósá
gaival. Ezek sorra vonulnak fel az 
antológia köteteiben azokkal együtt, 
akiket még nem kapott szárnyra az 
országos hírnév. De ki itt a dilettáns?

Az antológia első kötetében szere
pelnek :

Vers és versfordítás: Ásguthy Er
zsébet, Bolya Lajos, Darvas János, 
Forbáth Imre, Győry Dezső, Morvay 
Gyula, Páll Miklós, Petneházy Ferenc, 
Sípos Győző, Szenes Erzsi, Tamás 
Lajos, Urr Ida, Vozári Dezső, Wim* 
berger Anna.

Novella és essay: Andreánszky Ist
ván, Darkó István, Egri Viktor, Ethey 
Gyula, Farkas István, Kaczér Illés, 
Neubauer Pál, Palotai Boris, Schalk- 
ház Sára, Sándor Imre, Sebesi Ernő, 
Sellyéi József, Szenes Piroska, Szik* 
lay Ferenc, Szombathy Viktor, Vass 
László, Zerdahelyi József.

A címlapot Slamka Lajos akad. fes
tőművész tervezte.

□  Wcil Vera, angol és francia 
nyelvtanárnő angliai tanulmányuljá- 
ról visszaérkezett és szept. 1-én meg
kezdi működését Léván, Hurban-ucca 
10 sz. alatt (Dr Adorján-ház). Egyéni 
és csoporttanitás a legújabb módszer 
szerint. Jelentkezéseket lapunk szer
kesztősége is elfogad.

X  Mfifogak, fogtömések, arany, 
platina és „Wipla* (acél) hídmunkák 
tartós és szép kivitelben, jótállás és 
szolid árak mellett készülnek BÁZLIK 
állam, vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi- 
ucca 9. szám.

-  A x é g t f e i c  l  I

Ember, nem fá j  a színed, hogy m illió k  éheznek 
Akkor, am ikor az Isten az embernek mindent megad; 
És ti páran m illióka t űztök e l az életasztalától,
A küldetésedre emlékezz ember —  és szégyeld magad.

üyökértelen hazug életedre fig y e lj csak ember, 
Megértés, igazi szia az éleihez kevés benned.
A kultúrát páran fordítva öltötték m agukra :
Ember, fé l hiteddel a bukáshoz keltett elérkezned \

É s  m a  itt állsz pár magaddal m illiókka l szemben,
Kik a természet szivén dolgozni elmaradtak.
Megnőttek és elérkeztek, u j holnapot építenek,
Hogy titeket, m int felesleges rosszat leváltsanak,

SASS JÁNOS

A munkaközvetítés uj rendszere
Az állami munkaközvetítő hivatalok

ról a törvények és rendeletek gyűjte
ményében 317. sz. alatt kormányren
delet jelent meg. Ez a rendelet ki
mondja, hogy a jövőben minden járási 
hivatal területén legalább egy munka
közvetítőnek kell lenni. A munkaadók 
kötelesek a megüresedett munkahe
lyekről azonnal jelentést tenni a mun
kaközvetítőnek, de kötelesek bejelen
teni azt is, ha uj munkásokat keres
nek. A munkanélküliek annál a mun
kaközvetítő hivatalnál kötelesek jelent
kezni, amelyhez állandó lakhelyük tar
tozik. A munkaközvetítés díjtalan.

A munkaközvetítő hivatalnak a mun
kás kiutalásánál tekintettel kell lenni 
a munkaadó igényeire, a munkás testi 
kondíciójára, valamint egyéni és csa
ládi viszonyaira. Azonos alkalmasság 
esetén előnybe kell részesíteni azokat 
a munkanélkülieket, akik állami támo
gatásban részesülnek, továbbá több 
tagú családapák és hosszabb ideje 
munka nélkül állók, végül azokat, aki
ket üzemcsökkentés miatt építettek le.

Kézimunka szaktanitónő-képző 
Nővé Zámkyban

Tudomására hozzuk a mélyen tisztelt 
Szülőknek, hogy a Flenger-intézetben 
fennálló magyar tannyelvű női szak
iskolával kapcsolatban megnyílik az 
1936/37. iskolaévben a kétéves ma
gyar llannyelvü kézimunka szaktanitónő- 
képző. Elemi és polgári iskolában 
kézimunka és háztartási ismeretek ta
nítására képesít.

Szükséges előképzettség: három 
polgári vagy négy középiskola, ezen
kívül a női szakiskola két osztálya, 
akik elvégezték a három évfolyamot 
előnyben részesülnek. (Flenger-inté
zetben van Szlovenszkó egyetlen ma
gyar tannyelvű női szakiskolája.)

Bővebb felvilágosítást készséggel ad 
^FJengeM ntézeM gaj^
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Tárgy: Az építési mozgalom 
elősegítéséről szóló törvény 
alapján a segélyek elnyerésé
hez szükséges nyomtatványok.

Hirdetmény.
A népjóléti minisztérium Prágában 

közli, hogy családi lakások, bérházak, 
valamint szegény személyek részére 
szolgáló lakásokat tartalmazó bérhá
zak építésének segélyezésére az 1936 
március 26-án kelt 80 sz. korm. rend. 
alapján beadandó kérvényként a 45/ 
1930 számú törv. alapján elkészített 
nyomtatványok is kellő étjavitás után 
felhasználhatók. A megjelölt nyomtat
ványok megrendelhetők „Správa po- 
mocnych úradov ministersfva social- 
nej peelívosti v Prahe II, Palackého 
nám. c. 4 alatt. Megjelölendők az épít
kezés neme és száma, amelyre a se
gély kéretik, valamint a segélyezés 
módja. — Egy teljes példány 5 Kc-ba 
kerül.

Léva, 1936 augusztus 4.
ANTAL s. k. városbiró.

A rendelet feljogosítja a munkaköz
vetítő hivatalokat arra, hogy a munka- 
nélküliség által erősen sújtott járá
sokban önhatalmúlag betöltsék az olyan 
munkaadóknál megüresedett munkahe
lyeket, akik a rendelet előírásait nem 
tartják be. Esetleg fellépő sztrájkot és 
annak befejezését úgy a munkaadó
nak, mint a szakszervezeteknek köte
lessége bejelenteni.

A szakszervezetek, egyesületek és 
egyéb szervezetek csak akkor foglal
kozhatnak munkaközvetítéssel, ha erre 
a népjólétiminisztériumtól engedélyük 
van. Magán munkaközvetítő irodák a 
jövőben nem kapnak iparengedélyt. A 
szerzett jogok a tulajdonos elhalálo
zásáig érvényben maradnak. A munka
közvetítő hivatal feljogosíthatja ingye
nes utazásra azt a munkást, akt lakó
helyétől 6 km-t meghaladó távolságra 
kap munkát a hivatal utján.

A munkaközvetítésre vonatkozó ezen 
uj rendelkezések 1936. október 1-én 
lépnek életbe.

Montján itt lá to m ...
ma sokat beszélnek  rólunk é s  sa ját
ságos, hogy a k i k n e k  írunk, a  mi 
kedves olvasóink , kev és kivétellel meg 
vannak velünk elégedve, d e  a k i k r ő l  
írunk, azok  nagyrésze elégedetlen t Az 
em berek nekezen  tűrik a  legszelídebb  
kritikai m egjegyzést is. Akik nem 
szeretik a  sajtót, a zok  vagy mellő
zésben  vagy pedig  kritikában része
sültek az újságok részéről. Akik fé l 
nek a kiritikátót, azok  közé nagyon 
sokan tartoznak m ostanában• Egyes 
lapoknak leg fö ljebb  azt tehet sz e 
mükre vetni, hogy a  tolvajokkal, a 
sikkasztókkal é s  a rablógyilkosokkal 
többet foglalkoznak, mint az  érdem es 
em berekkel. D e hót a  m ai olvasó- 
közönség m egköveteli, hogy a sajtó  
a kornak hű tükrét ad ja  é s  a  mai kor 
— sajnos  — a  bűnök tükre. Amikor 
a bűnök elkövetőjéről soka t ir a  sajtó, 
akkor ez a m eghurcolás sokka l sú
lyosabb, mint a  bírói Ítélet é s  jobban  
elrettent. T essék a  nyom dafestéket 
gyógyszernek tekinteni. Olyan ez, mint 
a m éreg, m aga helyén gyógyító ha
tással van. Kritikának m aga a  sajtó  
is ki van téve. A legszigorúbb kri
tikus az olvasó, akit igen nehéz ki
elégíteni. Egy kurta cikkben  képtelen
s ég  minden igazságot megírni, mert 
becsu kják  az újságírót. N em csak az 
egyes újságírók , d e gyakran az  egész  
újság sem  fe jez h et i ki a  m aga tel
j e s  vélem ényét em berekről, eszm ékről 
é s  esem ényekről. S a jn os a  sajtónak  
nincs pallós joga . E zt c sa k  azok  akar
já k  veleszem ben gyakorolni, akiknek 
van oka féln i a  sa jtó  kritikájától.

Okulár.
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Mit játszanak a lévai mozik az őszi szezonban?
A nyár már a végefelé tart és lassan 

ránk köszönt az ősz. A nappalok egyre 
rövidebbek, az esték mind hosszabbak 
és unalmasabbak lesznek. Az unalmas 
őszi és téli esték gondját iparkodnak 
a lévai mozUulajdonosok elűzni fejünk 
felől, akkor, amikor a legfrissebb és 
legújabb fflmslágereket szerzik meg 
szórakoztatásunkra. Ismerve a lévai 
közönség kényes ízlését és a filmek 
között való nagy tájékozottságát a mo- 
zttulajdonosok csakis a jobb kiállítású 
és meséjü darabokra kötöttek szerző
dést. Természetesen ezeknek a dara
boknak a beszerzése nagy áldozatokat

Az Apollo mozgó 
őszi m űsorából:

„RENDEZVOUS BECSBEN" — Bécsi 
nagyfilm Schneidei Magda, Wolf 
Albach Retty és Leó Slezák fősze
replésével.

„MESEAUTÓ" — A legnagyobb si
kerű magyar film.

„MADAME POMPADOUR" — Nagy 
Kató legszenzációsabb filmje. 

„MICHAL STROGOFF, A CÁR FU
TÁRJA" — Adolf Wohlbrück és 
Valery Inkisinov szereplésével. 

„GOLEM" — Harry Baur legjobban 
sikerült tört. filmje.

.BULBA TARRAS, A KOZÁK ATA- 
MÁN” — Harry Baur főszereplése. 

.HOTEL SAVOY 217“ — Hans Al-
bers legnagyobb filmje. 

„VOLGAHAJÓSOK" -  Uj, hangos 
átdolgozásban. Ez a film már, mint 
némafilm is nagy közönségsikert 
ért el.

.KERINGŐ KIRÁLYNŐJE” — Eggcrlli 
Márta, az idény legnagyobb filmje. 

„TARKA FÁTYOL" — Greta Garbó 
tökéletes filmmüve.

.OPERABÁL” — Willy Forst és Ca- 
róla Höhn főszereplésével. 

„SZÖKTETŐ" — Gustáv Fröhlich 
nagyfilmje.

.HARCRA KÉSZEN” — Anna Bella 
főszereplésével.

.A CÁRNŐ KEOYENCE” -  Lil Da-
goverrel.

Ha a <U f*ág".bannem
hirdet: önmagának ellensége! £

kíván, úgy hogy a mai viszonyok kö
zölt a helyáraknak a mérséklése le
hetetlen, ezért a két mozitulajdonos 
egyességet létesített az őszi szezonra, 
amelynek értelmében csak a hét má
sodik felében péntek, szombat, vasár
nap játszik mind a két mozi, a hét 
első felében pedig telváltva lesz elő
adás a mozihelyiségekben.

A szezon megindulása előtt felke
restük a két mozitulajdonost, akik az 
őszi időszak műsorából az alábbi da
rabokat nevezték meg, mint olyanokat, 
amelyet nem mulaszthat cl senki sem 
megtekinteni.

Az Orient mozgó 
őszi m űsorából:

I. Hazai filmek:
„POSLEDNY MUZ" („Utolsó ember") 
„VOJNÁRKA" — Alois Jirásek regé

nye, főszerepben A. Nedosinská. 
„OSUDNÁ CHVÍLE" („Sorsdöntő pil

lanat") — Sexuális film.
„PRVNÍ POLÍBENIA" („Az első csók).

II. Külföldi filmek:
„FEKETE SZEMEK" — Harry Baur 

filmje.
„HAZUG CSÓKOK" — Bulla Elme 

és Gustáv Fröhlich.
„VARIETÉ" — Hans Albers. 
„NOCTURNO" — G. Machaty ren- 

dezői mestermüve.
„PYGMALION" — Bemard Shaw re

génye, a velencei filmlesliválon I. 
dijat nyert mü.

„EOY KIRÁLYNŐ LEÁNYÉVEI” — 
Jenny Jugo.

„STENKA RASIN" — Monumentális 
nagyfilm, német verzió. 

„CONFETTY" — Friedl Czepa, Tin ó 
Lingen, Hans Moser, Leó Slezák.

.A HIÚSÁG VÁSÁRA* — Egész es- 
tét betöltő szinesfilm.

.HÁROM LEÁNY SCHUBERT KÖ
RÜL" — Orell Theimer, Marin Ari- 
dergast, Paul Hörbiger. 

„ELVESZETT . . . "  — Harry Piel leg
újabb nagyfilmje.

„BUDAI CUKRÁSZDA" — Nagy ma
gyar hangosfilmsláger. 

„NYOMORULTAK" („Les miserables") 
Vicktor Hugó világhírű regénye nyo
mán készült film.

Charlic CHAPLIN: „MODERN IDŐK" 
(„Modern times") — Nagy ameri
kai hangosvigjáték.

Házasság. Buchta Gizella és 
Garaj Sándor, az állami dohánybeváltó
tisztviselője, folyó hó 14-én, pénteken 
házasságot kötöttek.

A városbiró gyásza. Antal
Gyula lévai ref. lelkész és városbiró 
édesapja Antal József 75 éves korában 
hosszas betegség után elhunyt. Holt
testét f. hó 7-én, pénteken délután 
helyezték örök nyugalomra nagy rész
vét mellett a lévai ref. egyház sirkert- 
jében. A temetési szertartást Konta 
Károly kiskálnai lelkész végezte. Antal 
Gyula városbiró gyászában az egész 
lévai magyar társadalom mély rész
véttel osztozik.

— Szállítási kalauz. A szállítók
országos szervezete a vasúti tanács
csal karöltve jegyzéket adott ki, amely
ben felsorolja mindazon állomásokat, 
ahol a házhoz való árufuvarozás meg 
van szervezve. Az állomások mellett 
fel van tüntetve a fuvardíj is. Léván 
kél fuvarozó eszközli a szállításokat 
és pedig a belvárosban 1—50 kg-ig 
2*— Ke, 51—100 kg-ig 3‘20 Ke, min
den további 50 kg 1*50 Ke. Ugyanez 
a Tabánba, Újtelepre, Kákákba, szóval 
távolabbi részekbe 3—4, illetve 1*75 
Ke. A jegyzék különösen a kereske
dők részére gyakorlati értékű.

— Egy vadorzó stilszerü ön- 
gyilkossága. Petruska Pál alsópran- 
dorfi lakos szenvedélyes vadász már 
hosszú évek óta, azonban fegyvertar
tási engedélyt nem kap, mert vadorzás 
miatt már ismételten büntetve volt. A 
múlt héten ismét portyázni indult az 
erdőbe, ahol Matis erdőkerülő tetten- 
érte és feljelentést tett ellene. Petruska 
szégyenében öngyilkosságot kísérelt 
meg és amint az szenvedélyes vadász
hoz illik, puskaport tett a szájába és 
azt egy kanót segítségével meg* 
gyújtotta. — A fegyverbe használt 
robbantóanyag azonban nem rombolta 
szét a fejét, hanem csupán a száját 
égette meg, amelyen keresztül explo* 
dóit. Sebesülése sulyos^ de nem élet- 
veszélyes.

— A légvédelmi intézkedések 
megsértése miatt számos lévai ellen 
érkezett feljelentés a kerületi hivatal
hoz, akik nem tartották be a hatósági 
közegek utasításait. Tekintettel a lég
védelemről szóló törvény szigorú in
tézkedéseire, a feljelentett személyek
re jelentős büntetés vár. Reméljük 
azonban, hogy a hatóságok méltá
nyolni fogják az összes enyhítő körül
ményeket, különösen pedig azt, hogy 
a légvédelem pontossága és a tör
vény szigorú intézkedései még nem 
mentek ót kellőképen a köztudatba.

— A pozsonyi YMCA középis
kolai internátusába felveszik a kö
zép- és szakiskolák tanulóit. A peda
gógiai felügyeletről ismét állami kö
zépiskolai tanárok fognak gondoskod
ni. Az 1935/36 évben az internótus 
növendékei nagyon jó eredményi mu
tatnak fel. Az internótus központi fű
téssel, zuhanyfürdővel, továbbá külön 
tanulóhelyekkel van ellátva. Az inter- 
nálusi dij egy hóra Ke 290*—. Pros
pektust díjmentesen küld az YMCA 
Bratislava, Valy.

— Szabadságon. Antal Gyula vá
rosbiró f. hó 12-én megkezdte nyári 
szabadságát, ahonnan 28-ón tér vissza.

— Tartalékos tisztek és tisztje
löltek felvétele repülő szolgálatra. 
A nemzetvédelmi minisztérium felvesz 
önkéntes aktiv továbbszolgálóknak 
olyan tartalékos tiszteket és tisztjelöl
teket, akik a tisztivizsgót legalább jó 
eredménnyel tették le. A jelentkező 
tisztek és tisztjelöltek a repülő meg
figyelői szolgálatra nyernek beosztást. 
A felvételi kérvény beadása előtt min
den jelentkező köteles a legközelebbi 
hadosztólykórhózban és pszichotech
nikai állomáson orvosi vizsgálatnak 
alávetni magát, hivatkozva erre a fel
hívásra, ahol megállapítják, hogy al- 
kalmas-e a repülői szolgálatra.

— Kirándulóvonat Zlinbe. Az ál
lamvasutak igazgatósága szeptember 
27. és 28-óra (kettős ünnep) kiránduló 
vonat indításét tervezi tónckocsival, 
rádióval és zenekarral, Zlinbe. A vonat 
Zvolenből indul szeptember 27-én reg
gel 7.30-kor, Zlinbe érkezik 14.30-kor. 
A kirándulás- programmja a következő: 
A vonat érk ezése után ebéd, utána a 
város és a femető megtekintése, eset
leg Zlin és környéke megtekintése re
pülőgéppel, kirándulás Luhacovicra 
személyenként Ke 20*— esetleg mozi 
vagy koncert a Spolocensky-Dom kó- 
véházában, vacsora utón egyéni szó
rakozás. — Szeptember 28-ón a Bat'a 
müvek megtekintése é. p. a gyári üzem, 
áruház, iskola, internótus, 12 órakor a 
távozó munkások és tisztviselők óriási 
tömegének megtekintése a Spolecen* 
sky-Dom forraszáról. Ebéd után egyéni 
vásárlások az áruházban és egyéb 
szórakozás. Elutazás Zlinből 20 óra
kor este. Útiköltség közös hálótermek 
igénybevétele mellett Hronskó Brez- 
nicóról 125*— korona, külön hálószo
bával 140*—.



Lénát Újság

Lapunk legk özelebb i száma 
f. hó 26-án, szerdán, a ren 
d es időben je len ik  meg.

— Halálozás. Weinberger Zsig- 
mond magnagykercskedő Marienbad- 
ban, ahol üdüli, agyszélhüdés kövei* 
keztében vérallanul elhunyt. Holdes
té! hazaszállították és kedden d. u. 
helyezték örök nyugalomra a lévai 
izraelita slrkertben.

— Uj ügyvezető a Földműves 
Kölcsönpénztárban. Materny Gyulát, 
a helybeli Földműves Kölcsönpénzlár 
eddigi ügyvezetőjét Bardéjovba he
lyezték át. Helyére Trebisovból Pálé- 
ník Gyula került a Földműves Köl
csönpénztár élére.

— Áthelyezés. A lévai adóhivatal 
ellenőrét, Kopp Károlyt a Veiké Byt- 
éei adóhivatalhoz helyezték át, adó
igazgatói minőségben.

— „A zsidóság politikai hely
zete" címmel tart előadási Dr Kugel 
Chaim nemzetgy. képviselő, a mun
kácsi héber gymn. igazgatója f. hó 
20-án, este fél 9 órakor a Stránszky 
szálló éttermében. Beléptidij nincs!

— Irodalmi est. F. hó 27-én, csü
törtökön este fél 9 órai kezdettel a 
Kaszinó nagytermében irodalmi est 
lesz. Közreműködnek: Rudnóy Teri, 
Héber Zoltán, Szudy Nándor, Pál Im
re, Vénye Sándor, Taby Lajos és Sass 
János. A legnagyobb elismerés illeti 
a rendezőséget bátor vállalkozáséért, 
hogy városunk kultumivójét emelni 
igyekszenek, azonban kissé korainak 
tartjuk a kitűzött terminust, mert félő, 
hogy jó időjárás esetén nem nyerik 
el azt a látogatottságot, amelyet ez 
az irodalmi est megérdemelne.

— Operettelőadás a Munkás- 
egyletben. A Keresztény Munkás 
Egylet augusztus hó 23-án, vasárnap 
este 8 órai kezdettel saját székházá
ban operettelőadást rendez. Előadásra 
kerül Erdélyi—Neumann : .Hazudik a 
muzsikaszó* c. nagysikerű, hangulatos 
és vidám jelenetekben bővelkedő 3 
lelvonésos operettje.

— Megnyílt a tolmácsi híd. F. 
hó 15-én hivatalosan átadták a forga
lomnak a tolmácsi Garamhidat, ame
lyet a lévai, újbányái és az aranyos- 
maróti járások épitettek országos hoz
zájárulással. A hid megépítése úgy 
gazdasági, mint kereskedelmi szem
pontból nagy jelentőségű, mert a Ga- 
ram telső folyásának megközelítését 
a legrövidebb utón elérhetővé teszi. 
Közlekedési ügyünk nagy előnyére 
szolgál ezen uj hid, mert ezáltal töb
bé nem vagyunk kitéve a Garam sze
szélyeinek, illetve a fölösleges nagy 
kerülőknek.

— Beiratás a pozsonyi YMCA 
magánkeresk. iskolájába már ja 
vában folyik és egész szünidőn át 
tart. Tagozatai: a kétéves kér. iskola 
és az egy éves kér. tanfolyam. Fel
vehető minden 14 életévet betöltött 
és legalább 3 polgári v. középiskolai 
Végzettséggel rendelkező tanuló vagy 
tanulónő. A végzett tanulók érvényes 
bizonyítványt nyernek. Az iskola jó 
alkalmat nyújt az államnyelv gyors és 
alapos elsajátítására. Olcsó intemá- 
tus. Prospektus kívánatra ingyen. — 
YMCA Bratislava, Valy.

Ványa Sándor:
ÉVEKKEL EZELŐTT

növel láskötete
szeptember végén
jelenik mag. Füsve 20, kötve 25 Ké.

Szerkesztőségünk Is 
elfogad
előjegyzéseket.

— Városi közgyűlés. A városi 
képviselőtestület f. hó 20-án, délután 
5 órakor közgyűlést tart. A közgyűlés 
tárgysorozatán szerepelnek: a Kalnai 
ucca jobb oldalán levő járda elkészí
tése, a St«-fánik ucca kövezés! mun
kájának kiadása, Borondsza Tivadar 
viilanytelepi igazgató elbocsájtása és 
Borondsza Tivadar fellebbezése a vá
rosi tanács elbocsájtási határozata 
ellen.

— Bucsúeslély . Dr. Sorner Károly 
a tanitóképzőinlézet igazgatója, ma, 
szerdán este búcsúzik el itteni mun
katársaitól és ismerőseitől a Stránsky 
szálloda helyiségében.

— Fagylalt-est. A Léva és Vidéke 
Főiskolai Hallgatók önsegélyző Egye
sülete augusztus 29-én a Stránsky- 
szálló nagytermében műsorral egybe
kötött fagylalt-estét tart. Az egyesület, 
amely tisztán nemes célt szolgál, nívós 
rendezésével a közönség szeretetét 
már eddig is kiérdemelte, ez alkalom
mal is nagysikerű estélyt remél.

— lljabb kihallgatások a villany
telepi sikkasztás ügyében. Az ál
lamügyészség a tanúkihallgatásokat 
tovább folytatja, hogy teljes világos
ságot deríthessen arra a nagyarányú 
sikkasztásra, amely éveken át folyt a 
lévai villanytelepen. Újabban elrendelte 
az üzembizottság tagjainak és a volt 
városbiróknak, valamint a városi szám
vevőknek tanúként való kihallgatását. 
Minthogy többen nyári szabadságon 
vannak, a járásbíróság eddig csak 
Weisz Gyulát, Maczák Istvánt, Polcer 
Emilt hallgathatta ki. A villanytelepi 
sikkasztás további fejleményeiről hely
szűke miatt a legközelebbi számunk
ban számolunk be részletesen.

— Gázol az autóbusz. Hétfőn a 
reggeli órákban a városháza előtt a 
füzesgyarmati autóbusz Tuhoba Lajos 
kőművesmestert, aki kerékpárján ha
ladt, elütötte. A kerékpár teljesen ősz- 
szetört, Tuhoba zuzódásokat szenvedett.

— jelenet a vendéglőben. Kelle
metlen meglepetés ért egy magyar 
társaságot az elmúlt hetekben, amikor 
az egyik vendéglőben helyetfoglalt. A 
szomszédos asztalnál ülő társaság 
egyik tagja rövidesen érkezésük után 
minden ok nélkül helyéről felugorva 
feléjük kiabált: „Magyarok, takarodja
tok ki!* A nyilván italos állapotban 
lévő urat társai azonnal csillapítani 
próbálták, de ő nem engedte magát 
befolyásolni, tovább kiabált, mire a 
magyar társaság — tekintettel a jelen
lévő hölgyekre — eltávozott. Elégté
tellel állapítjuk meg, hogy a magáról 
megfeledkezett urat a társaságában 
lévő egyik katonatiszt csattanósan ula- 
sitotta rendre._____________________

Egy heti fogház — 
é s  100 K£ pénzbüntetési

A komáromi államügyészség vád
iratot adott be ifj. Balta József kőmü- 
vessegéd, lévai lakos ellen, akit ható
sági közeg elleni erőszak büntette és 
könnyű testi sértés vétsége miatt vá
dolt, mert 1936 február havában meg
jelent a lévai munkaközvetítő hivatal
ban és erélyes föllépéssel követelte 
munkanélküli segélyének megállapítá
sát és kifizetését. A munkaközvetítő 
hivatal vezetője, Barsi Mihály durva 
magaviseleté miatt elutasította a kö
vetelődzőt. A terhelt ellenszegült és 
Barsit tettleg bántalmazta.

A terhelt szabályszerű idézés el
lenére sem jelent meg a komáromi 
kerületi bíróságon, a nyomozás során 
a terhére rótt bűncselekményt és vét
séget részben beismerte, igy a bíró
ság a felolvasott iratok terhelő volta 
alapján bűnösnek mondta ki és az 
enyhítő körülmények figyelembevéte
lével egy heti fogház és 100 Ke pénz- 
büntetésre Ítélte el. Az ítélet feltétlen. 
Az államügyész nem fellebbezett.

Eladó 4 lámpás rádió, ju tányos áro n

Eladó alig használt rádió lg"™<>üaegts íróasztal. 
Két szobás lakás a belvárosban kiadó, 
japán s e l y e m  p i n c s i  jutányosán eladó. 
H á r o m s z o b á s  l a k á s  azonnal k i a d ó .
Sarok üzlethelyiség forg alm as helyen kiadó. Ú jtelep , Jókai-u 11
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3 szobás lakás verandával kiadó. eSflyc7y°'Le&Vbuy
torozott szoba kiadó B A K E R - n é n á l ,  Magi á r köz 2.__________________________

Családi ház a VII. uccában o l c s ó n  eladó.
Cím ek a kiadóban, §tur utca 3. szám.

S P O R T
Országos teniszversenyek Léván
A CsMTSz országos teniszversenyei 

befejeződtek. Mi lévaiak hálásan em
lékezünk meg a Szövetségről, hogy e 
verseny megrendezését városunk 10 
éves jubileumát ünneplő egyesületé
nek, az LTE-nek adta — az LTE-ről, 
aki ezt a versenyt megrendezte és 
újra jó nevet szerzett Szlovenszkó 
magyar sportjában városunknak. A 
babér Dr Weisz Lászlót és munka
társát, Vas Pált illeti, akik önfeláldozó 
munkával járultak a verseny sikeres 
megrendezéséhez.

Csütörtökön az ismert LSE—LAFC 
ügyben tárgyalt a Szövetség és azt a 
határozatot hozta, hogy a mérkőzést 
e hó 23-án Losoncon újra játszák. 
Hosszas és kínos vita után Brieger a 
LAFC csapatát este hazadirigálta, 
mert szerinte ez az ítélet olyan sér
tő, hogy a LAFC ennek hatása alatt 
kénytelen lesz kilépni a Szövetségből 
és igy az LTE versenyen sem indul
hat már. A LAFC-versenyzők azon
ban Beinrohr Dezső vezetésével visz- 
szajöttek és sportemberekhez illően 
végigküzdötték a versenyeket és ez
zel az incidens elsimult.

A közönség sorában helyet foglal
tak illusztris vendégeink. Bárczy Osz
kár a Szövetség elnöke, Székely Gy. 
Levente alelnök, Révay István, Perhács 
Imre stb.

A versenyeket vasárnap este közös 
vacsora fejezte be „hivatalosan*. A 
döntök hétfőn folytak le.

Az eredmények a következők:
F érfi egyes: Elődöntőben 8 résztve

vővel. K özépdöntő: Mankovich (UAC) 
—Nyáry (LTE) 4:6, 6:3, 6:0. Bartos 
(K SC)—Csongár (UAC) 2:6, 8:6, 5:7. 
D öntő: Mankovich (UAC)—Csongár 
(UAC) a mérkőzést a sötétség miatt 
nem fejezték be, Ungvárott kerül le
játszásra.

F érfi p á r o s : Elődöntőkben 8 pár
ral. Középdöntő: Adamovich (ÉSE), 
Bartos (K SC)—Nyáry (LTE), Geltmann 
(PTE) 6:4, 7:5. Mankovich (UAC), 
Csongár (UAC)—Csicsmann (LAFC), 
Kovács (KSC) 6:1, 3:6, 6:1. D öntő: 
Mankovich, Csongár (UAC)—Adamo
vich (ÉSE), Bartos (KSC) 8:6, 6:2.

Női eg y es :  Elődöntőben 8 induló. 
Középdöntő: Bellágh D. (LAFC)— 
Böhm B. (UAC) 2:6, 6:3, 6:4. Boros 
(UAC)—Salamonná (PTE) 6:0, 6:3. 
Döntő: Boros (U A C)-Bellágh (LAFC) 
8:6, 7:5. Gyönyörű mérkőzés.

Nőií p á r o s : Elődöntőben négy pár. 
D öntő: Bárczy, Boros—Barkász V., 
Böhm B. 6:4, 1:6, fr.2. Meglepetés volt 
a veretlen ungvári pár veresége.

Vegyes p á ro s :  Elődöntőben 8 pár. 
K özépdöntő: Mankovich, Böhm (UAC) 
—Dr Czinte, Szilassy (LSE) 6:0, 6:0. 
Csongár, Boros (UAC)—Nyáry, Bár- 
czy 6:2, 6:0. D öntő: Csongár, Boros 
—Mankovich, Böhm 6:2, 6:3.

Ifjú sági fé r f i  eg y es :  bajnok Man
kovich (UAC), 2. Bartos (KSC), 3. 
Feldmár (LTE). Női eg y e s :  bajnok 
Barkász Bözsi (UAC), 2. Róna Baby 
(LAFC), 3. Sternlicht (LAFC). O ldboy: 
1. Adamovich, 2. Dr Schnell, 3. Révay 
István. — Vigaszoerseny: 1. Lövy 
(LAFC), 2. Nyáry (LSE), 3. Dr Czinte 
(LSE). — A versenyen a lévaiak kö
zül csupán Dr Czinte—Szilassy ért el 
helyezést (3.) a vegyespárosban, (-ász)

A M akábi sportegylet f. hó 17-én 
megkezdte őszi szezonját. Felhívjuk 
az egyesület tagjait, hogy akik a tor
nában részt akarnak venni, jelentkez
hetnek hétfőn este 8—9-ig az állami 
polgári iskola tornatermében a sz. o. 
vezetőnél, vagy bármikor Knapp Ist
ván titkárnál. A szeptember elsejével 
megkezdődő női tornakurzusra jelent
kezni lehet ugyanott.

Szüíetéá, fotatőág, Aatáb*
SZÜLETÉS : Matulányi Rezső, Sebes Rozália: 

leány Rozália, Matulányi Rezső, Sebes Ro
zália: leány Valéria — ikrek; Horváth Pál, 
Wagner Anna: leány Mária; Mikes László, 
Kollár Anna: halvaszüleletl leány; Akúcs 
Géza, Nemcsok Julianna: fiú Lajos; Feld- 
mann Frigyes, Biedermann Erzsébet: leány 
Vera; Dckay András, István, Brauner Olga, 
l'.mma: leány Edit, Gizella, Ilona, Kuttner 
Magdolna: fiú Milán; Mikié Mária: fiú István.

HAZASSAG: Mészáros Ferenc, Vanek Katalin, 
Klára r. kath., Stukovszky László, r. kath, 
Nagy Irén rét.. Físcher Béla, Blödi Regina 
Izr., Fleischmann László, Donáth Gizella 
izr., Garay Sándor r. kath., Buchla Gizella 
rcf.

HALÁL: Baranya Árpád 64 éves, Sikur Jó- 
zsefné sz. Frtusz Mária 42 éves, Antal Jó
zsef 75 éves, Halasy Balázs 66 éves, özv. 
Csillag Ferencné sz. Lovecky Julianna 81 
éves, Vanek István 86 éves, özv. Hudecz 
Józsefné sz. lUkrl Mária 76 éves, Slusnyik 
András 40 éves, Bucsek József 10 éves.
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