
Elektrotechnikai kiállítás.Megértés ás
együttm űködés

Azt hisszük, nincsen poziti
vabb álláspont egy konszolidált 
államban, mint a társadalmi és  
nem zetiségi béke konzerválásá
nak igyekezete.

Azonban nem csak reméljük, 
nem csak elvárjuk, hanem e g y e 
nesen  m egköveteljük az állam- 
hatalom képviselőitől, hogy a 
maguk részéről szeretettel, ta
pintattal, igazságossággal s min
den nem zeti előitélet vagy párt- 
politikai k ivéte lezés nélküi tá
m ogassák ezt az együttm űkö
dést.

Ő szinte m egnyugvással látjuk, 
hogy az államférfim b ö lcsesség  
már S zloven szk ó  országos e l
nökét is olyan energikus e s  ha
tározott lépésre késztette, amely 
előtt kalapot kell em elni. Az ősz- 
s z e s  hivatalok Országh elnök  
aláírásával szigorú, energikus u- 
tasítást kaptak arra vonatkozó
lag, hogy a kormánynak a kis- 
seb ség i jogok fokozott tisztelet
ben tartására kiadott irányvona
lait a legszigorúbban tartsák be 
s ahhoz alkalmazkodjanak. E- 
szerint a lévai járásban a já
rási hivatal kivétel nélkül köte
les minden k isebbségi iratot két
nyelvűén kiadni, minden k isebb
ség i magyarnak szóló  végzést, 
utasítást, magyarul is k ik ézb esí
teni. U gyanez vonatkozik a bí
róságokra, a pénzügyi hivatalok
ra, egyszóval minden állami hi
vatalra.

Az országos elnök leiratában  
eré ly esen  kihangsúlyozza, hogy 
szem ély ileg  nagy súlyt helyez  
arra, hogy ezt a rendelkezést 
szigorúan betartsák, mert ennek  
elm ulasztása esetén  maga fogja 
fe lő ssé  tenni a hivatalvezetőket 
s nem  fog olyan kifogásokat e l
fogadni, miszerint k evés a h iva
talnok, vagy nem  elég  a m agya
rul b eszélő  hivatalnok. Ennek a 
rendelkezésnek  az elhanyagolá
sát a hivatali k ö te lesség  elha
nyagolásának fogja tekinteni.
Az országos elnök úrnak ezek  
az energikus szavai kellő idő
ben s oly hangon hangzottak el, 
hogy hatását a k isseb ség i m a
gyarságra nem fogja e ltéveszten i 
Mi bízunk benne, hogy ennek  
az utasításának az alapján új 
korszak kezdődik a lévai élet-

A  Városi Villanytelep által rcn* 
dezett elektrotechnikai kiállítást va* 
sárnap d. e. tel 12 órakor nyitotta 
meg hivatalosan Antal Gyula vá* 
rosbiró nagyszámú közönség, a 
Villanytclep üzembizottsága, villany- 
telep tisztviselői cs néhány képvi* 
selotestületi tag jelenlétében. A  ki* 
állítás célja — mondotta a város* 
biró — az, hogy a város lakossá* 
gával megismertesse mindazokat a 
modern elektrotechnikai cikkeket, 
amelyek elsősorban a háztartásban 
használhatók. Azoknak működését 
kezelését a kiállítás keretén belül 
mutatják meg a közönségnek ami 
által nemcsak annak ismeretét bő* 
viteni óhajtják, de nagymértékben 
a kényelmét is óhajtják szolgálni. 
A  városházi megnyitó után követ* 
kezeit a villanytelep udvarán a mc* 
zőgazdasági és ipari gépek kiállitá* 
sának megnyitása. A  villanytele* 
pen a munkások élén Dobó Lajos 
fogadta és üdvözölte Antal város* 
biróí és az érkező vendégeket ma
gyar nyelven, mig Pankó György 
szlovákul köszöntötte őket. Antal 
városbiró az elhangzott üdvözlések* 
re válaszolva elismerését és kószo* 
netét fejezte ki a villanytelep mun* 
kásainak azért az önfeláldozó mun* 
káért, amelyet az utolsó időszakban 
az átszervezés és reorganizálás ide* 
jén teljesitettek és végeztek. Hang* 
súlyozta, hogy a villanytelep renta* 
bilitása nagymértékben az o mun* 
kájától függ, akik közvetlen érint* 
kezésben vannak a fogyasztókkal, 
kérte és figyelmeztette őket, hogy 
mindenkor a lcgelŐzékcnyebben és 
és legudvariasabban viselkedjenek 
minden egyes, még a legkisebb to* 
gyasztóval is.

Bemutató.

A  megnyitás után a mezőgazda* 
sági résznél azonnal megkezdődött 
az egyes gépeknek cs eszközöknek 
a bemutatása. Láttuk ott a modern 
villamos heggesztést, munkában a

ben. A n em zetiségek  eddigi b é
kés együttm űködését meg fogja 
könnyíteni az, hogy a hivatalok 
is eleget tesznek törvényes kö
telezettségeiknek  és a békétsze- 
rető, törvénytisztelő lévai m a
gyarságnak és  m agyar sajtónak  
nem kell azt a lelkiism eret-fur- 
dalást éreznie, hogy némán tűr
te a közigazgatási hatóságok i-

vi.Limes körfűrészt, a ocplőgépet, 
a szecska vágót, a k ülöm hozó dara* 
lókat. A  kiállításhoz a mezőgazda* 
sági gépeket Knapp Dávid cég 
szállította.

Séta az elektromos háztartásban.
A  városháza nagytermében láttuk 

a kiállítás nagyobbik es egyben ér* 
de kesébb rozét. Itt főleg es első* 
sorban az elektromos háztartási eik* 
kék szerepelnek. Roppant megtiye* 
ró es egyben praktikusnak bizonyul 
a modern villamosított háztartás, 
amelyet a terem jobb oldalán há* 
rom helység mutat be. A  konyha 
a villamos sparhcrdal, kávédaráló* 
val, vizmelegitővcl és a mosógép* 
pei, az ebédlő; de különösen meg* 
ragadta mindenkinek a figyelmét a 
modern fürdőszoba berendezés, a 
Boyler vízmelegítővel, amely né* 
hány perc alatt 100 liter vizel, te* 
hát háromszori fürdésre való viz* 
mennyiséget melegít föl és mind 
ennek költségei kb. 4.50 Ke.

A  terein többi részében kisebb* 
nagyobb főzőedények, teafőzők, haj* 
száritok, gyorsforralok, kenyérpirítók 
termoforok, külömböző fényeket adó 
lámpák hősugárzók, sütők, melegi* 
tők, villamos sparherdok, hütőszek* 
rények, villamos parketfényesitő, 
porszívók láthatók. A  terem köze* 
pen hosszú asztalon vasallószeru 
álványon a villanyvasallók százai 
vannak elhelyezve.

A  villanytelepet ezen nagysza* 
básu kiállítási munkánál a helybeli 
cégek közül is többen támogatták, 
így a Kaiser, Volta rádiócégek a 
legolcsobtól a legdrágább rádióig 
állították ki a külömböző típusokat 
Általános feltűnést és meglepetést 
keltett Székely rádió cégnek az 
ebédlő szobában elhelyezett ló  lám* 
pásos “Big Ben" leletünkén ké* 
szüléké. De ott látjuk a kiállítók 
között Steiner bútorcéget, Kohn A 
Kovács szőnyegáréházat, Balog 
Mici kézimunkakereskedését, Vá*

degenkedő magatartását olyan 
kisebbségi joggai szem ben, am e
lyet a törvény értelm ében már 
18 éve  respektálnia kellett vol
na.
A törvények betartásának kíván
sága most nem alulról, hanem  
felülről érkezett, nincs és nem  
lehet tehát sem m i ok. amely ezt 
az utasítást m ellőzze.

mos üvegkereskedést, Hatser órás* 
céget, valamint Kaizcr mérnök viz* 
vezeték szerelő vállalatát.

A  kiállítás régen érzeti nagy hi* 
ányt pótol. A  villamosság itt van 
közöttünk. Állandóan használjuk, 
de csak világításra, pedig ezerféle 
módon fel lehet ma már használni 
a modern technika segítségével, 
csak éilcm kell annak a módját és 
ismerni kell azokat az eszközöket, 
amelyek segítségével azt kényei* 
műnkre fordíthatjuk. Ezzel ismerte* 
tett meg a kiállítás.

Érelmeszesedés, neuraszthénia, 
golyva, mirigy, csont, izületi és 
bőrbajok, hüdések, köszvényes-
V csúzos loboknál 1 ?
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Ismertetőt és használati utasítást 
küld :

Fürdőigazgatóság Ciz-kúpe- 
le Slovenszko.
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jtfoz ik  műsora:
Szerda, csütörtök.

Apollo mozgó. Jeanette Mac Donald
leghíresebb filmje INCOGNITO HER
CEGNŐ. Végig izgalmas jelenetÜ, tor- 
dulatokban gazdag, meseszép nagyfilm. 
További szereplók : Nelson Eddy, Frank 
Morgan, Cecília Parker. Ez a “Vig öz
vegy* stílú darab mindenütt a legna
gyobb sikert érte el. Csütörtök d. u. 
népelőadás CSIKÓS BÁRNÖ híres ro
mantikus filmoperett, hasonnevű szín
padi darab nyomán. Főszerepekben: 
Gretl Theimer, Verebes Ernő, Julius 
Falkenstein, Ida Wüst, Paul Vincenti.

O rient mozgó. A hazai filmművészet 
sztandard értéke HATODISTA (Sextan
ba) V. Neubauer ismert regénye nyo
mán készült nagy film. Rendező Sv. 
Innemann. Főszereplők: Vera Ferbaso- 
vá, Rolf Vanka, Hana Vítová. Csütör
tök d. u. Néphelyárakkal!
TALÁN TE VAGY A SZERENCSÉM .’ 
Főszereplők: Adélé Sandrcvk, Scharlot- 
te Andcr, Georg Alexander.

Péntek, szom bat  
vasárnap .

O rient mozgó. Az idény legnagyobb 
meglepetése. A bécsi fiilm géniuszok, 
W’illy Forst és Paula Wessely főszerep
lésével ÍGY VÉGZŐDÖTT EGY SZE
RELEM. Mária Lujza főhercegnő élete 
és szerelme. Rendező: Kari Hartl. Va
sárnap d. u. Nagy népelőadás: Mar- 
lene Dietrich főszereplésével: A SZŐ
KE VÉNUSZ.
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Léván lesz a második magyar 
könyvtárostanfolyam.

Még 1919-ben megjelent a Törvények 
és Rendeletek tárában a 430. számú 
törvény, amely a községi közkönyvtá
rak kőtelező felállításáról intézkedik. 
Ugyanazon év Őszén 607. szám alatt 
korményrendelet intézkedik a törvény 
végrehajtásáról, amely elrendeli többek 
között azt is, hogy közkönyvtárakat 
csakis szakképzett könyvtárosok kezel
hetnek. Ezen rendelkezésnek csak kis 
mértékben lehetett eddig eleget tenni, 
mert a magyar kisebbségi könyvtárosok
nak nem állott módjukban a megfelelő 
szakképzettség megszerzése. Eddig ősz- 
szesen egy könyvtáros tanfolyam volt 
1935-ben Érsekújváron és a magyar 
kisebbségi sávon alig van 15—20 könyv
tárnak van képzett vezetője. Ezen a 
hiányon kiván megértőén segíteni az 
iskolaügyi és népnevelési minisztérium 
rcferátusa, amidőn ez év nyarán, mint 
arról értesültünk, (július 15 augusztus 
7-e között) Léván kívánja megrendezni 
a második magyar könyvtáros tanfolya
mot és annak előkészítésével az itteni 
J.M.K.T. bizza meg. A Komáromban 
1936. dec. 29-én tartott könyvtáros 
gyűlés határozatának, de elsősorban 
Ivánfy Géza szőv. ügyvezetőnek köszön
hető, hogyr ez a megtiszteltetés Léva vá
rosát érte.

A könyvtáros tanfolyam előadói lesz
nek : Dr. Schenk Erzsébet, a német 
Zentralwanderbücherei für deutsche Ge- 
meindebüchereien Trof. könyvtárosa, 
kiváló könyvtárügyi szakértő — magya
rul kitünően beszél —, Dr. Borka Géza, 
Dr. Cvengros Béla tanárok és Ivánty 
Géza. A tanfolyam ingyenes, a vizsga 
sikeres letétele után a jelöltek rendes

Megakadt a közlekedés Álsószecse és 
Alsóvárad között

Egy Ízben már szóváíettük, hogy 
Alsóvárad és Álsószecse községek 
között a Garamon át meg mindig 
multszázadbeli közlekedési eszköz 
— komp — tartja fenn az össze* 
köttetési. Ez a divatját múlt eszköz, 
mint olyan sok más helyen itt is 
felmondta a szolgálatot, helyesebben 
a Garam unta meg a hátán cipel
ni a formátlan elavult szerszámot 
és egyszerűen betöltötte kaviccsal a 
járását. Most, hogy a víz kissé 
megapadt, a komp zátonyra futott 
a Garam kellős közepén és nem 
tudja többé megközeliteni az innenső 
partot. Egyelőre a gyalogos torgal* 
mát még csónakkal lehetséges le* 
bonyolítani, de a további apadás, 
ami minden évben természetszerűen 
bekövetkezik, rövidesen azt is lehe* 
tétlenné teszi. A  két falu közvetlen 
a legrövidebb utón való összeköt* 
tetése megszakad. Ez nagy meg* 
terhelést jelent nemcsak a két falu 
gazdáinak, akik földjeik megmun* 
kálására kénytelenek lesznek 15 — 20

km*es kerülővel a kálnai, vagy a 
szentgyörgyi hidat igénybe venni, 
de a távolabbi községek lakóinak 
is, akik Lévát eddig is ezen a rö* 
videbb utón iparkodtak megközelí
teni.

l\c t szomszédos, lévai és zselizi 
járásoknak mintegy összekötő kap* 
csa volt ez a komp, amely most 
zátonyra futott és csendesen húzó* 
dik meg a part mellett, ahová ki* 
vontatták. Mindkét járás lakossága* 
nak érdeke, hogy ezen a ponton az 
összeköttetés ne szakadjon meg és 
nemcsak az elsősorban érdekelt két 
község, de bizonyára a többi szom* 
szedos községek is hajlandók anya
gi hozzájárulást nyújtani, hogy itt 
mielőbb állandó biztos összekötte* 
tés létesüljön. Felhívjuk az. illetékes 
hatóságok figyelmét, hogy ezt a 
kérdést tűzzek napirendjükre és azt 
a lakosság érdekeink kellő inéltánv* 
lásával messzemenő jó indulattal 
kezeljék.

Hol vannak az éneklő
madarak ?

Aligha akad ember, akit tavasz 
kezdetén meg nem ragadna a zöld 
fű, a rügyező, bimbózó fák és mind* 
ezt hangulatossá tevő madárcsicscr* 
gés. A  fagyos dermesztő tél után 
minden élő vágyakozva tekint a 
bontakozó tavasz elé és a legelső 
kínálkozó kedvező alkalmat felhasz* 
nálja, hogy gyönyörködjön a ter
mészet szépségében. így van ez 
mindenütt, igy van ez Léván is.

Léván a szőlőhegyek nyújtják a 
legközelebbi alkalmat a város kő* 
tengerében sínylődő embereknek, 
hogy a tavasz pompájában gvo* 
nyőrködhessenek. De a természetet 
kedvelő figyelőket kellemetlenül lepi 
meg, hogy a lévai szőlőhegyek* n 
az örömteli madárcsicsergés évről* 
évre halkabb, ritkább. Vájjon mi 
lehet ennek az oka ? Ezt a kérdést 
adtuk fel több szőlőtulajdonosoknak,

A  fásítás

Vil amos átszerelése
ket az uj á r a m r a
t-D;_R K Á L M Á N  k o n c e s s io -  
nó lt v il la n y - é s  v íz v e z e té k s z e -  
reló v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é s z ít  

M o to ro k a t g y ári á ro n  
s zá llít.
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akik szomorúan, elkeseredve adták 
meg az egyszerű válaszukat: a 
macskák! A lig van a szőlőkben 
hajlék, ahol nem is egy, de négy* 
öt macska ne tanyázna, egész macs* 
kaa>aiádok vannak egyes helyeken 
és ezek bizony nemcsak az egere* 
két, de a hasznos éneklőmadarakat 
is kiirtják minden teketória nélkül, 
nincsenek tekintettel az allamvédcl* 
mi törvény paragrafusaira.

A  gyümölcstermelőknek a lég* 
jobb barátai és segítőtársai éppen az 
éneklőmadarak, amelyek millió 
számra pusztítják a gyümölcsök el* 
lenségeit a hernyókat, a rovarokat 
és még hozzá ingyen. Ezeket az 
igyon munkásokat pusztítják cl a 
lévai szőlőhegyi macskák. így ért* 
hete aztán, hogy a legszebb gyű* 
mölcs is férges, amikorra megérik, 
hogy Léván alig lehet ép, egészsé* 
gcs gyümölcsöt találni.

Mind e mérhetetlen károk da* 
cára sem jut eszébe a hegyközsé* 
gck vezetőinek, hogy valamit tegye* 
nek a macska túlszoporulat ellen. 
A  tűrhetetlen állapotokra kénytele* 
nek vagyunk felhívni a hatóság fi* 
gyeimét, mert abszurd helyzet, hogy 
néhány macska kedvéért Léván ne 
legyen egészséges gyümölcs és ma* 
dárcsicsergés.

_

volna egyetlen egy tag sem, aki a más. 
fél méteres ültetést ne kifogásolta volna 
Halljuk, hogy a Kákái sor fásítása kö- 
rül igen nagy a nézeteltérés, pedig ê r 
nincs mit vitatkozni, mert oda is csak 
olyan fákat lehet ültetni, amelyek uc 
cára alkalmassak és semmi esetre seír 
olyat, ami parkosításra való. Más a* 
ucca és más a park, ami az utóbbi he* 
lyen megfelel, az nem biztos, hogy 
az előbbi helyre mégha sokan úgy 8ze. 
retnék is. Ilyen kérdésekben is első és 
egyetlen a közérdek és a szakértő véle- 
ménye, semmi másnak nincsen helye és 
jogosultsága. Ezt előre kívántuk leszö
gezni, nehogy később az esetleges kifo
gásainknál megint az a vád érjen, hogy 
a kákán is csomót keresünk, — sajnos 
Léván olyan különleges kákák terem- 
nek, amelyeken keresés nélkül is lehet 
és hozzá még igen durva csomót találni 
Ennek nem mi vagyunk az okai, ha- 
nem azok, akik ilyen különleges kákát 
termelnek.

Ahogyan én látom
n lévai öttagú delegáció nem so* 
kát végzett Prágában. A város* 
nál ugyanis az a divat, hogy idő* 
közönként kisebb-nagy óbb (inkább 
nagyobb, mint kisebb) deputáció* 
kát menesztenenek Prágába, e 
fővárosba, hogy ott az illetékes 
minisztériumokban kilincselve, 

Prága szépségében gyönyörködve, 

Ígéretekkel bő ven m egra kodva, 
tapasztalatokban meggazdagodva 
érkezzenek vissza. Köztudomású 
az is, hogy a Perec parttól, a 
Moldva partjáig meglehetősen 
hosszú az út és a száztornyú ara* 
nyos P raguban minden lépes, la* 
kas, ellátás tetemes költségbe ke* 
rül. Természetes az is, hogy a 
prágai vendégjárás prágai ven* 
dégjárással kapcsolatos költsége* 
két a városnak kelt fizetnie, mer: 
hiszen a delegátusok nem sajat 
passziójuk kedvéért mennek el a 
fáradságos útra. Annak dacára, 
mégis nagy harc volt legutóbb, 

hogy ki menjen Prágába, jobban 
mondva kimaradjon itthon!? Ír* 
dekes, hogy kevesen akartak itt’ 
hon maradni. A közgyűlés meg* 
választott egy bizottságot, amely 
maja átadja Prágában a gimnázium 
ügyében szerkesztett memorandum 
mot, de még sem ez a bizottság 
ment el. A tanács megváltoztatja 
a közgyűlés határozatait, amely> 
htz nem igen van joga. Tálán 
nincs is! A bizottság nem soka: 
végzett és nem valószínű, hogy 
az eredetileg delegált bizottság 
többet végzett volna, vem való* 
színű az sem, hogy lényegesen 
kisebb lett volna az a ca. 6~{ 
ezer korona költség, amibe ez J 

szép kirándulás került. Kérdés 
marad azonban, hogy miért kcí‘ 
öt embernek elutazni, mikor ugyan* 
azt elintézhetnék talán két len $ 
sót ami hihetetlennek hangzik, <k 
úgy van: egy ember is elegendő j 

lenne . . .  Természetesen megfc’ 
lelő ember. . .

o k i l M -
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Elmentek a
Vége a lévai magyar sziniszczonnak 

és ismét egy évig kell várni, amíg a Vá* 
rosi Vigadó nagytermében újra a hiva* 
tásos színészek lépnek fel a színpadon 
„hivatásos színészek" ez a kifejezés kissé 
túlzás, ha a Földes társulatra gondolunk. 
Hiszen tagadhatatlan, hogy volt egyne* 
hány tagja a társulatnak, akiket többé' 
kevésbé megillet ez a jelző, azonban a 
nagyobb része még a tehetséges működ* 
velőkig sem emelkedett fel, akiket a be*

színészek.
nagyobb része örül, ha azoknak tartalmá* 
val megismerkedhet. Az is igaz, hogy 
egy vidéki színtársulattól nem várhatunk 
olyan magas nívót, mint amilyent a fő* 
városok művészet nyújtanak, de éppen a 
múlt igazolja, hogy a vidéki társulatok is 
tudnak jobbat, kulturális szcmpontkól ér* 
tékesebbet nyújtani, mint Földes jelenlegi 
társulata produkál. A  szinház nem cirkusz 
és a színpad nem cirkuszi porond, már 
pedig Földes társulatának cgyik*másik

? l
■ ■

A te lh e te tlen ig  netc. ibbja a:, ha 
egy polgártársnak annyira felizgatja
egy szomszéd községbeli disznótoros 
vacsora a gyomormirigyeit, hogy sár
ban, esőben, szélben neki m ár vágni 
gyalogosan az éjszaka sötétjének.

V ájjon Léva nincs Szlovenszkön ? 
Aligha, m ert itt az országos hivatal 
felhívása dacára nemcsak a városnál, 
de más közhivatalokban is még m in
dig hivataloskodnak, m űködnek nyug
díjas urak!

Panaszkodsz lévai polgár, hogy a 
„porkefe“ zajától hajnalonként nem 
tudsz a lu d n i .7 Szokd meg! Jó eiőgva- 
korlat, m ajdha repülőgépek keringe
nek a város felett, melyek az uj re
pülőtéren szállnak fel és le. akkor 
legalább m ár nyugodtan alszol!

Feleletet keresünk, de nem  találunk 
hogy miért éppen a László uccát akarja 
a város keram ittal kirakatni? Nyilván 
valaki „Megüzentem a lévai bíró
nak . . nótát igen sokat dúdolja a 
technikai ügyosztályon.

Z h Í r e k Z
— Folytatják a város felmérését. A

múlt nyáron megkezdték Léva város 
pontos felmérését. Erre már égető nagy 
szükség volt, mert pontos térképek nél
kül igen nehéz egy fejlődő város épít
kezéseinek irányt szabni, amint azt épp
en nálunk rengeteg példa igazolja. Ideje 
tehát ha végre meg lesz az irányvonal, 
amelytől nincs eltérés még a legbefo-

— Balesetek m unka közben. Ked*
den délután a Léva melletti szántói kő* 
bányában egy hatalmas kődarab Ganc&ik 
Lajos 25 éves munkás balkezére esett és 
azt teljesen összeroncsolta. A  szerccsét* 
len munkás valószínűen elveszíti balke* 
zét. — Az Lljbánya melletti Brehybcn 
szabályozzák a patakot és ezért erős ka* 
rókát vernek le a földbe. Ilyen karó le* 
serese közben az egyik munkás Prcdmes* 
ki Márton 43 éves, munkástársa jobb 
kézére mért s elctlenscgből hatalmas ütést 
a eövekverő kalapáccsal es hüvelykujjat 
szét csapta. Mind két esetben a sebesül* 
teke! a lévai kórházba szállították és ott 
részesülnek ápolásban.

— A Csehszlovákiai Magyar Ú j
ságírók Alm anachja 1938. Regény, 
novella, vers, riport, humor, mintegy 250 
oldalon a csehszlovákiai niagsar újságírók 
első együttes reprezentatív bemutatkozasa. 
Kik írnak az Almanachba ? Darvas Já* 
nos, Dzurányi L.iszlo, Ncubaucr Pál dr., 
Dallos István, Darvas Sándor, Antal 
Sándor, Benjámin Ferenc, Fehér Jenő, 
Lányi Menyhért, Sándor Ernő, Jak  Sán* 
dór, Kaczér Illés, Spiclberger Leó, Bi* 
hari Mihály dr., Vozári Dezső, Győri 
Dezső, Szepesi Miksa dr., Sz. Nagy 
Mici, Rudnóv Teri, Sándor Imre, Lu* 
kovich József, Katona Nándor d r , Bá
ró Lajos, Hcrczeg Gábor, Kalász József, 
Strasscr Elemér dr., Kemény András, 
Termei László, Wittenberg József, Kör* 
nyei Elek, Erdélyi József, Juhász La* 
ios, Tilkovszki Béla, Ungvári Ferenc, 
Udvardi Elek, Gcrcnday licza, Faragó 
Sándor, Vas László, Sebes Ernő dr., 
Keleti Ernő dr. A Csehszlovákiai Ma* 
gyár Újságírók Almanachja, amely belső 
tartalmának megfelelő kiadásban, előkelő 
külsőben jelenik meg. Minden köz* és 
magánkönyvtárban helyet kap, igy a lég* 
hatásosabb hirdetési orgánum. Szcrkesz* 
tik a Csehszlovákiai Újságírók közre mű*

képzelt tehetség, a túlfűtött ambíció es 
talán a megélhetés lehetősége, de első* 
sorban és legfőképpen a közönség türelme 
és jóindulata tar! c pályán. Elsősorban is 
az. mert pl. a lévai közönség általában 
nem volt megelégedve az előadásokkal, 
de azért szorgalmasan járt színházba, nem 
sajnálta sem a pénzét, sem az idejét cs 
tapsolt nemcsak a tehetségeknek, az ügye* 
sebb kezdőknek, de még az ügyetlenek
nek is. Mi íregvalljuk őszintén nagyon 
csalódtunk a nyugatszlovcnszkói társulat* 
bán. Többet vártunk tőlük, mert bizony 
alig cgy*két jó előadás mellett nagyon 
sok rossz darabot láttunk és még többet 
rosszul megjátszva. Az egyetemes ma* 
gyár kultúrának, különösen a kisebbségi* 
nek alig válik hasznára cs előnyére az 
ilyen fél, sok esetben negyed munka. 
A  szinház nem üzlet, nem lehet üzlet, 
magasabb kulfurmisszióra van hivatva, 
— mondjuk cs gondoljuk mi, azonban 
ugv látszik a vélemények itt is különbö* 
zők, természetesen a kultúra, a művészet 
rovására. Azonban sok tekintetben a kő* 
zönség is hibás, mert hajlandó elfogadni 
sőt megdicsérni az értéktelenebb munkát 
is. Igaz, hogy a kisebbségi sorsban csak 
keveseknek van alkalmuk cs módjuk a 
magyar sziniirodalom termékeit fővárosi 
színpadokon végig nézni, a közönség Icg-

tagja több ízben a kettőt összetévesztette. 
Lehet, hogy a karzatnak tetszik, mint 
ahogy tetszett is, de a jobb érzésű, ko* 
molyabb emberek csak megbotránkozhat- 
nak az ilyesmin. A  szinház a kifinomult 
izlés. á szellem, a kultúra nevelője, ápo
lója, mig a cirkusz a nyers erő, a fizi* 
kai fejlettség, vagy degeneráltság, az ügyes* 
ség hajmeresztő vagy kacagtató forrná* 
bán való bemutatása.

Mi csak azzal inthetünk búcsút a tá* 
vezó színtársulatnak, hogy a jövőben töb
bet, jobbat, szebbet várunk tőlük cs kri* 
fikánkban még szigorúbbak leszünk, bár* 
mennyire nem tetszik is az egyeseknek. 
A szlovcnszkói magyar kultur érdekek 
elsősorban tőlünk, a sajtótól követelik meg 
hogy az elferdítéseket, a félrelépéseket, 
a helyes irányból való kitéréseket szóvá 
tegyük és rámutassunk minden olyan 
momentumra, amely az egyre jobban sür* 
getett kultur felemelkedést gátolja, aka* 
dályozza.

(—) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina cs „Wipla“ (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás cs szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpcsi*ucca 9. 
szám.

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságéi 

gyártja: Ing. Hochberger Sándor
b e t o n  á r u g y á r a  

Levice-Léva Kálnai u. 43
Mindennemű betonmunkák vállaltatnak. _________
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lyásosabbnak sem. Mint értesültünk- a 
napokban megérkeznek újra a városunk
ba a mérnökök és folytatják az Ősszel 
abbahagyott munkát. Bizonyára ismét 
jó napidijak mellett több munkanélkü
li nyugdíjas nyer mellettük majd a 
nyárra alkalmazást.

— Megfojtotta és a klozetba dobta 
újszülött gyermekét. S. J . 18 éves 
munk.isnö egészséges fiú gyermeknek 
adott eletet hétfőről keddre virradó cjsza* 
ka A lelketlen anya gyermekét a szü* 
lés után megfojtotta és a klozetba dobta. 
Tettet csak másnap vették észre, amikor 
nagy fájdalmaival kórházba szállították, 
ahol tettét beismerte cs azzal védekezett, 
hogy munkanélkül van és gyermekét nem 
tudta volna felnevelni.

ködösével: Darvas Sándor és Wittenberg 
József. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bratislava, Palkovicová ul. 4.

( - )  H ir SZLIÁCS Gyógyfürdőről! 
A BR1STOL-TATRA-AMAL1A szál- 
loda és étterem üzemvezetősége ezú
ton adja nb. vendégeinek és a n. é. 
közönségnek tudomásul, hogy üzemét 
m ár MÁJUS 1-én M EGNYITOTTA. 
Szépen berendezett szobák (hideg és 
melegvízzel), elsőrangú élelmezéssel 
jutányos árban kaphatók. M inden va
sárnap és ünnepnap hangversennyel 
egybekötött tánclehetőség. — Pros
pektusokkal és információkkal kész
ségesen szolgál: BR1STOL-TATRA- 
AMALIA üzemvezetősége, S L IA C - 
KÜPELE.

Jó g a z d á n a k
J Ó  KERESKÉNYI MESZET

A kereskényi mészégető uj tu
lajdonosa megjavította a mész 

minőségét.
MESZET vakoláshoz és mesze

léshez.
MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ
KÖVET m inden mennyiségben 

helyre szállít

M A R T IN  D R D O S
mészégető

V E C K É  K R S K A N Y
Kezeskedünk, hogy meg lesz elégedve.
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Kulturélet Ladányban 1937

Eladó nagyobb családi ház a belvárosban 
Megvételre keresek kisebb családi házat
n z i ;  h a a a  fZ  házban háromszobás lakás, vízve* I f i o H / S  Bővebbet Biti u. 5.
D a l i  U v v d  w  zetékes konyházal, fürdőszobával r V I d v J w  emeleten.

Kürti házban ^ szin,en cgy szoba k«adó alkalmas varrodának vagy garzonlakásnak

Két lakás kiadó Jókai u. 11
I £ ) L f f S h á 7  mc*-v a^ .k^  egyszobás lakásból szép telekkel olcsón eladó. Érdeklődni lehet Dr. 
L d K U Í I d ^  Hollós Endre ügyvédnél telefonszám 105]

C T á n + f S f Ö l H  Kissáró községben mintegy két magyar holdnyi terjedelemben 
L l d U U  O f c d l I l U I U l U  tehermentesen. Felvilágosítást nyújt: Liebermann Leó ügyvéd

Lcvice

Minden w1 ú ^ ^ pSrWirfB"á*- Kákonyi, Telefon 567

Miután úgy a „Lcvji í js.ig’ * bán, 
mint a „Hars ában Ladányi ku urclct c. 
cikkekben az én nevem is szob i került, 
engedjek meg, hog\ e kérdésben mint ér* 
dekelt tél nyilatko/liassam. Csodálkozom 
rjjía, hogy a Kultúrhi/oííság liíLira meg* 
sértődött azért, mert cn a községi bíró* 
hoz a Kultúrbizottsag működésére vonat
kozóan kérdést intéztem. Tudomásom sze
rint a községi bírónak minden ilyen és ha
sonló dologrol is tudni kell. Én a kér
dést annál is inkább bátorkodom feltenni, 
mert bar mar 13 éve lakom Yámesla- 
dányban és két cikluson aí a képviselő
testületnek is tagja vagyok, de csak na
pokkal előbb tudtam meg, hogy létezik 
Ladányban Kulíürbizoíísag es hozzá még 
működik is, sót nemcsak plántálgatja a 
magyar kultúrát, de hogy úgy mondjam: 
tömegkultúrát produkál. Utólag megtud
tam azt is, hogy ez a bizottság csak el
nökből cs titkárból áll, szóval két tagból 
már pedig a törvény intézkedésé szerint 
Ladanyban 5 tagúnak kell lenni a bi
zottságnak, hol vannak a többi tagok ? 
De megtudtam azt is, hogy a titkár ura 
kulturelőadásokat nem a nálunk szokásos 
dobszó utján adja tudtára a lakosságnak 
hanem a templomba hirdeti ki. Már pe
dig községünkben 3 felekezet él, honnét 
vegyenek tudomást a más vallásuak a 
kulturdóadásról, de meg a templomi ki
hirdetésnek igen felekezeti színe is van.

Meggyőződést szereztem arról, hogy 
Ladányban létezik Kullurbizeítság, sót

— Gyászhir. Szenes Ignácz, Szenes 
Piroskának a kiváló írónőnek édesapja 
74 éves korában f. hó 29-én rövid szen
vedés után tüdőgyulladásban elhunyt. 
Szenes Ignácz mintegy 50 évvel ezelőtt 
Léván kezdte pályafutását, előbb mint 
tanító, később mint magánhivatalnok, 
az államfordulat után több cikluson át 
volt a képviselőtestületnek tagja a szoc. 
dem párt képviseletében. Holtestét kre
matóriumba szállították.

— Rendeződik a Nécsei hagyaték
kérdése. Több Ízben említettük már, 
hogy a Nécsey-hagyaték körül indított 
pörben a bíróság már éppen egy évvel 
ezelőtt kimondta az Ítéletet, amely sze
rint a hagyaték egy része a városé, egy 
része pedig közős a perlekedő örökös
sel. Egy évi gondolkodás után a napok
ban városi bizottság számba vette a kö
zős tulajdonnak Ítélt hagyatéki részt, 
hogy felértékelve tárgyalásokat kezdhes
sen a másik tulajdonossal. Ha a város 
következetes marad, akkor ezek az új
abb tárgyalások ismét legalább egy évig 
húzódnak. Egy szóval kilátás van arra, 
hogy a muzeum még évekig nem állhat 
a nagy közönség rendelkezésére, mert 
hisz a Nécsey hagyaték miatt tiltotta le 
a város eddig is a muzeum rendezését 
és megnyitását.

— A Szlov. Nemzeti Színház együt
tese Léván. F. hó 8.-án a Szlov. Nem
zeti Síinhiz együttese háromnapos ven
dégszereplésre Lévára érkezik. Szomba
ton 8.-án „ ö  őt állítólag nem ismeri” 
vígjáték, vasárnap: ..Krecinskij megnősül” 
komédia, hétfőn: „Érettségi” vígjáték ke
rülnek előadásra. Hétfőn délután 3 óra
kor gyermek előadás lesz: „A herceg és 
a Jankó.” Az előadásokat az Osvefovy 
Sbor védnöksége alatt a Városi Színház 
termében tartják.

— Anyák napja. Az ifjúságot védő 
egyesület 1937 május 9-én 11 orako ráz 
összes iskolák bevonásával a temetőbe 
való felvonulással „Anyák napja ünne
pélyét” rendezi meg. Ezúton is felkérjük 
a város lakosságát, hogy az ünnepélyen 
minél nagyobb számban megjelenni szí
veskedjék. O P M  elnöksége.

arról is. hogv működik, de eredeti java í- 
latomat mégis fumtaitoni, mert nagyon 
üdvösnek latnam, ha időközönként (min
denesetre gyakrabban, mint eddig ko- 
molv embereket szerepeltetnének. Köz
tudomású, hogv gyermekek munkája, 
akik eddig túlnyomó részben szerepeltek, 
nem kuilura, legfeljebb beszéd és érte
lem gyakorlat. Itt van közelünkben Léva 
szívesen kijönnek író, költő, előadó urak 
akik hiv atva is vannak a magyar kultúra 
terjesztésére s akik, amit előadnak meg 
tudjak értetni a néppel, de azt maguk is 
átérzik: ami a legfont?sabb egy előadás
nál.

Felszólalásomra kizárólag a magyar 
kultúra iránti szeretetem kész.eteíí és az 
hogy a tényekről meggyőze djc m.

Vámosladány, 1937. ápr. 28.

K Ö N IG  IG N Á C .

_SPORT_
A Léván megrendezett Szloveszkó 

1937 évi vivóbajnokság részletes ered
ményei a következők:

Középiskolások kard: (5 induló)
1. Forgács (Zitonia Fozsony) 2. Rerghof- 
fer (Zitonia) 3. Berger György LTE 4. 
Cserei LTE

Junior tőrvívás: (11 induló)
1. Karas (Zitonia-Pozsony) 2. Berghof- 
fer (Zitonia) 3. Kiss (Kassa), 4. Klika 
(Riegel se. Praba), 5. Nagy LTE, 6. 
Pongrácz, Zitonia, *. KopcsáV LTE.

Senior párbaj tőrv. (12 ind.)
1. Klika (Riegel Praha), 2. GYAPAY 

LTE, 3. Gaál (Zitonia), 4. Fehér (Ma- 
kábi Pozsony), 5. Herzfeld dr. (Jung- 
mann S. K. Pozsony), 6. Rinka (Bécs, 
vers. kívül).

Senior kardvívás (14 induló).
1. Magyar (Jungmann), 2. Gyapay 

LTE, 3. Skyva (Brün), 4. Kugel (Jung- 
man), 5. Jurka (Olmütz), 6. W ollner 
(Spadatora), 7. Lusztig ljungman), g. 
Ravasz (Zitonia), 9. Uherek (Spadafora).

Középiskolások tőrvívás: (9 induló)
1, Forgács Pozsony, 2. Zelenay Pős- 

tyén, 3. Blum (Spadafora Pőstyén, 4. 
Berghoffer Pozsony.

Junior kardvívás (7 induló).
1. Mrázek Brünn, 2. Kiss KAC Kassa

3. Jurka Olmütz, 4. Berghoffer Zitonia, 
5. Brenner Zitonia, 6. Klika Riegel- 
Praha,

Senior tőrvívás (17 ind.)
1. Skryva Brünn, 2. Lusztig Pozsony 

3. Jurka Olmütz, 4. Ravasz Pozrony, 
5. Gaál Pozsony, 6. Magyar Jungman se.

Női tőrvívás (13 induló).
L Mayunke Jungman, 2. Boleman 

LTE, 3. Ötvös Spádafora, 4. Kálny 
Pozsony, 5. Kohn Spadafora, 6. Forgács 
Zitonia, 7. Bednár Zitonia.

Befejezetlenül végződött
a Galántai derbi.

LTE— Galántai SE 0:0 (0:0)
Az LTE csapata a legkomplettebh 

felállításban játszott ezen a sorsdöntő 
mérkőzésen, amely a lehetetlenül bírás
kodó Jákob pozsonyi bíró erélytelensége 
miatt a második félidő 32. percében 
félbe szakadt. A: LTE. csapata a galán
tai csapat életveszélyes durva játéka 
miatt lement a pályáról, nem látta biz
tosítva a mérkőzés sima lefolyását. Elő
reláthatólag a mérkőzéssel a déli kerü
let intéző bizottsága is foglalkozni fog.

A játékot Galánta kezdi, de mindjárt 
az első percekben az LTE van fölény

ben. Vizi az 5. percben egy nagy he- 
lyezetet kihagy. LTE a veszélyesebb csa
pat és Galánta csak azon dolgozik, hogy 
az LTE egy-két játékosát lerúgja. Ami 
be is következik. A 20. percben Vizi 
sérül meg, a 28. percben Mészárost a 
durvaságáról közismert Goldstein úgy 
bokán rúgja, hogy kénytelen kiállni, igy 
az LTE 10 emberrel játszik tovább.

A második félidőben az LTE négy 
csatárral játszik, Hengetner megy hali
nak és a négy csatár a jól működő ga
lántai védelemmel nem tud megbirkózni. 
Állandó a mezőnyjáték. Az LTE 10 
emberrel nagyon jól állja a helyét és a 
Galántának kedvező bíró sem tudja a 
galántai csapattal a mérkőzést megnye- 
retni. Sorozatos durvaságok után a 32. 
percben a labdára vetődő Dubecot úgy 
megrúgják és gyomronbokszolják, hogy 
azonnal elájul. Csak hosszas élesztgetés 
után, orvosi segítséggel sikerül magához 
téríteni, de képtelen a további játékra. 
Az LTE vezetősége, amikor ezért a dur
vaságért a bitó még csak szabadrúgást 
zem ítélt, nem talált más megoldást, 
minthogy a csapatot a pályáról levo
nultassa.

Az LTE csapatának minden tagja tu
datában volt a mérkőzés fontosságának 
és minden játékos a legnagyobb igyeke
zettel játszott. A galántai csapat ezen 
mérkőzéssel ismét igazolta, hogy csak 
erőszakosan tud nyerni, ami ez ideig 
sikerült is neki. A galántai csapatban 
csak a közvetlen védelem jó, a többi 
játékos mind csak olyan átlag, ákikkel, 
ha meg is nyerik a bajnokságot, nem 
sokra fog menni Galánta.

Jákob bíró, akiről ez ideig a legjobb 
véleménnyel voltunk, ez alkalommal 
gyenge erélytelen bírónak bizonyult.

Déli kerületi eredm ények. Zselizi 
SC—Tardoskeddi SC 2:0. Ipolysági FC
Zselizi SC 6—0.

V
$K Levice—Nagysallói SC 2:1 (2:0).

a
Vasárnap az LTE Párkányban játsza 

utolsó bajnoki mérkőzését. Ezen a mér- 
mérkőzésen, dacára annak, hogy a Ga
lántai mérkőzésen megsérült több játé
kosát az LTE nélkülözni lesz kénytelen 
mégis az LTE győzelmére számítunk. 
Tippünk 2:1 az LTE javara.

Atlétikai versenyek.

A Lévai Torna Egylet Atlétikai szak- 
osztálya folyó évi május hó 9-én saját 
pályáján helyi atlétikai versenyt rendez 
d, u. fél 3 órai kezdettel.

L A verseny a Cs. A. U. szabályai 
szerint rendeztetik.

2. A versenyen indulhatnak az Ősz- 
szes helybeli egyesületek atlétái, vala
mint a középiskolák és katonai alaku
latok versenyzői.

Versenyszámok:
Ifjúsági 18 éven aluliak részére: 100

m. síkfutás, 200 m. síkfutás, 1200 m. 
síkfutás, magasugrás, távolugrás disz
koszvetés, sűlydobás (6 kg.), gerelydo
bás, 4x100 m. staféta.

Junior versenyszámok :
100 m. síkfutás, 200 m. síkfutás, 400 

m. síkfutás, 1500 m. síkfutás, magas
ugrás, távolugrás, rúdugrás, súlydobás, 
diszkoszvetés, gerelydobás, olympiai sta
féta (600, 400, 200, 100).

4. Nevezések május hó 8-ig adhatók 
le Budaváry László szakosztály vezető
nél.

5. Nevezési dij nincs.
6. A versenypálya kerülete 330.70 

m. talaja kőporral behintett föld.
7. Óvás a versenyszám lezajlása után 

10 percen belül adható be a verseny
bírónál, 10 Ke óvási dij előzetes lefi
zetése mellett.

Léva, 1937. április 20.
Budaváry László s. k. Boros Béla s. k.

atl. sz. o. vezető. alelnők.
------- m -M ir in n iM — ni ■ mii a

Születés házasság, halál:
Születés: Kovács Péter, Racsko Anna: 

fiú János, Milán, Lomiansky István, 
Lachky M ária: fiú István, Budaváry 
Aladár, Kriek Zuzanna: leány Éva 
Ágnes Mária, Gubó József, Hermann 
M argit: fiú László József.

Házasság: Székesvárí János, Széke , iri 
Julianna, ref.

H alál: Magula Mihály 62 éves, Sólya 
János 55 éves, Bátovszky Márkné s:. 
Kúdela Mária 28 éves, Králik János- 
né szül. Adamcsik Katalin 41 éves, 
Szenes Ignácz 74 évés, Stefanka Már
ton 67 éves, Durcansky G y ö rg v  64 
éves.

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális * ' 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — 1 cí’ 
kesztc: Dr. ST R A SSE R  ELEMÉR -  lYóos 
szerkesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipi • 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer F'rnő nyomdái* 
Xseliz — Előfizetési dij: egészévre 48' — , félévre 
24' — , negyedévre 12'— Ke, egyes szám ára 1*K£ 
Három példány megtartása előfizetésnek :nl* 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatok 
Gyakori hirdetőknek engedménv. — Kéziratok J 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem or» 
vünk meg és nem adunk vissza. — A  postahelyed 
használatát a brarislavai posta* és távirda; 
ság lévai feladóhel>el 109.97b. V  -1 9 3 4  
alatt engedélyezte.
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