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T C o iá c^o n tfi Béke
A karácsony  ö rö k  aktualitása ismét el

érkezett.  Mert a karácsony, mindig ese
mény m arad  azok életében, akik hisznek a 
szeretet szükségességében, erejében és em 
bermegváltó  hata lmában. A karácsony a 
családi együttérzés,  a béke és szeretet ün
nepe és az kell, hogy  legyen mindenki sze
mében és szivében, függetlenül az egyházi 
hovátar tozásra .  A tízparancsolat rendelke
zéseire a lap íto t t  európai  világrendet ma 
veszély fenyegeti  és ez egy okkal több, 
hogy a jószándéku  emberek még intenzi
vebben óhajtsák  a békét, amelynek szépsé
gét és eljövetelét a földön oly próféta i  ih
lettel h i rde t te  a betlehemi ács fia. Ma Bet
lehem, Jeruzsálem, a Szentföld épp úgy be
vonult a világ sa j tó jának  híranyagába, 
mint egy másik nagy  vallás szülőhazája, 
Kína. De nem jók  azok a hírek, de nem vi
gasztalók azok  az események, amelyek 
miatt a ro tác iós  gépek naponta  nyom ta t
ják le azon helységneveket, amelyeket a 
kulturemberiség  szentnek, m indenkor tisz
teletre méltónak ta r to t t .  Jeruzsálem, Betle
hem ma nem békés zarándokok  o t thona  
és vágya, hanem bom bam erényietek  és ter-

rorcselekmények fészke, ahol nyílt fegy
ver kell az ala ttommal szemben. Mi történt 
ezen a világon, mi történik  itt a földön?! 
Nem ihlette meg a világot a Megváltó em- 
berszeretete, missziós elmúlása?! Hasztalan 
múlott  el közel 2000 esztendő, nem lehet 
ezt a világot semmiképpen sem m egm en
teni?

Ezek a gyö trő  kérdések zavarják a szent- 
ségessé magasztosult karácsonyi hangula
tot és a békétlenné vált lélek kérdő  szavai
ra ágyucsövek hangja  válaszol.

karácsony  van ismét és mi konok  hívők 
ismét a Békét kívánjuk a földön, dicsősé
get a mennyben és nem úgy mint mások, 
hogy a dicsőséget vágyják e földön és a 
békét csak a mennyben adják meg. Mi Bé
két akarunk e földön, de nem a hősinek 
nevezett drága  halottak temetői csendjé
nek nyomasztóan csendes békességét, ha
nem a nyüzsgő élet zajától visszhangzó bé
kés fejlődést.

Alkotni akarunk  az Ég dicsőítésére, em 
ber boldogitására  és ehhez béke kell! Bé
ke . . .  igazi béke . . .

Nehéz dolog
szerkesztőnek lenni

A közelmúlt napokban annyi különféle sértő
dés, neheztelés, félreértés származott egyes írá
saim nyomán, hogy valósággal megutáltam a 
mesterségemet.

Mindenkit meghallgatni, mindenkit kielégíteni, 
kedvében járni gazdagnak, szegénynek, fiatalnak, 
öregnek, jókedvűnek és szomorúnak. Eltűrni 
minden kritikát, lenyelni minden mérget, panaszos 
levelekre válaszolni, mindenkivel törődni, akit az 
élet nyomorúsága bánt és nap-nap után róni a 
betűket — ez a szerkesztő sorsa.

Mit is csinál a szerkesztő? Vállalja a sorsát, 
akármilyen nehéz is az A sovány mükedve önőröl 
azt irja, hogy jól domborított, a kövérről meg, 
hogy a testalkata előnyére válik. A törtetőről azt 
mondja, hogy önzetlen, az önzetlenről, hogy jól 
képviseli a maga érdekeit. A hiúnak a szerénysé
gét dicséri, a szerényről úgy ir, hogy ragyog 
mint a napfény. Nála mindenki, aki helyi politi
kus, bölcs, minden itteni ügyvéd csodálatosan 
ékesszólású jogász, minden műkedvelő nagy mű
vész és minden vénasszony elragadó szépség. Még 
a betörő is kedves embere a szerkesztőnek, mert 
kitűnő riportanyag, elsőrendű sajtócsemege. A 
gyilkosság a szerkesztő étlapján a libamájpásté
tom, az öngyilkos marólúgja a lap tokaji aszúja

Meglátogatja egyes műkedvelő előadások női 
főszereplőit, akik mindig elbájolóak és ifjúk. El
néz a kávéházakba, ahol a város nagyjai ülnek. 
Megkérdezi a gazdasági helyzetről a bankigaz
gatókat,. Beszélget az orvossal, aki az emberiség 
megváltója. A szerkesztő számára a csirkefogók 
is kifogástalan dzsentlemének, mert hálás cikk- ; 
anyagot szolgáltatnak neki.

Az uzsorás, a gyepmester, a kasszafuró, a vég
rehajtó, a lókupec, a csirkekofa, a hencegő ficsur, 
az uccai lány, a tisztességben megöszült család
anya, a szende szűz és a kitanult démon, a rok
kant aggok és a feszülő izmu ifjak vonulnak el 
előtte, sorakoznak az általa leirt betűk között. 
És ő ir mindenkiről szépet és kedveset. Ellát min
denkit ésszel, szívvel, tudással, ravaszságaikat a 
jóság köntösébe öltözteti és mindezért a hála? 
Ostoba fráter, higeszü firkász, kotnyeles riporter, 
tolakodó mitugrálsz — hacsak egyszer is ir vala
mi olyat, ami valakinek nem tetszik.

Özönvizet
em legettek a hét közepén az 
elkeseredett délszlovenszkói em berek,

akik tehetetlen kétségbeeséssel nézték a 
szűnni nem akaró ,  idegekrem enő esőzése
ket. Mint a trópusi  vidékeken, ahol he
tekig ő r j í tő  egyhangúsággal hull, zuhog, 
csapkod, ömlik az eső, úgy volt ezen a 
nyirkos, kellemetlen, barátság ta lan  decem 
ber közepén, amely megcsufolója volt m in
den téli hangulatnak.

De nemcsak hangulatról van szó.
Istencsapás. Az amúgy is rossz utakkal 

rendelkező DélszJovenszkó több községe 
teljesen elszigetelődött a külvilágtól. Mint
ha óceán közepén élő sziget volna, még 
annál is rosszabb, mert egy szigetről leg
alább hajóval el lehet menekülni.

Azonban még ez sem elég.

I A folytonos esőzéstől megdagadtiak a 
folyók, k iö n tö t t  a Garam, a Zsitva, elön- 

i tö tte  a szántóföldeket,  az utakat.  Közben 
a talajvizek ú jra  emelkedni kezd tek  Léván 
is. A pincékben térd ig  vízbe kellett gázo l
ni s a mélyebb részeken fekvő városrészek 
lakásaiba is behatolt a viz, úgyhogy több 
lakásból ki kellett  lakoltatni.

ítéletidő.
S mindez felbecsülhetetlen k á rokat  oko- 

] zott  városunk kereskedelmének. Közvet
len karácsony előtt,  am ik o r  ezrével özön- 

; lik a vidéki ember a városba, hogy  idősze
rű szükségletét beszerezze, most kihaltak 

: voltak >az  uccák, üresek ;az üzletek s el- 
i hag y o ttak  a műhelyek, kétségbeesés vett 
I erő t  az iparosokon  és kereskedőkön.

Ha m ég karácsony  előtt sem tudják 
1 megcsinálni üzleteiket ,  vájjon miből fizes- 
| sék az elviselhetetlenül m agas iadókat, 
j amelyeket most újból,  é rzékenyen felemel

nek . . .

Élő dunai halak
előjegyzés ^nélkül minden nagyságban 
és mennyiségben á l l a n d ó a n  
k a p h a t ó  ROSENBERG-nél 
Szepesi u. 1.

SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
Orient mozgó: Hugó Haas, Zita Kabárová, Zde- 

nek Stepánek, Hana Vítová »Ucca a paradicsom
ban* cimü vigjátékban. Mac Frié rendező. E. F. 
Buria zenéje.
SZOMBAT, VASÁRNAP, KARÁCSONY:

Orient mozgó: »Moskva—Sangháj*. A szerelem 
megkapó regénye. A cári Oroszország végnap
jait megrázóan ecsetelő filmdráma. Világháború, 
forradalom, hadifogság, szerelem. A világhírű 
rendező, Paul Wegener mesteri alkotása! Fősze
repekben: Pola N'egri, Gustav DiessI, Wolfgang 
Keppler, Susi Lanner.
SZOMBATON és VASÁRNAP délután:

Orient mozgó: »Hyppolit«, az öröksikerü ma
gyar világsláger. Főszereplők: Kabos Gyula, Já
vor Pál, Fenyvesi Éva, Csortos, Gózon, Góth, Er
délyi rekordegyütes!
SZOMBAT, VASÁRNAP, KARÁCSONY:

Apolló mozgó: Lubitsch Ernő kiváló rendezése, 
Lengyel ismert színpadi darabja nyomán: »An- 
gyal«. Főszereplők: Marlene Dietrich, H. Mar- 
schall, M. Douglas, E. Horton, D. Moor. Egy cso
dálatos tehetségű, ragyogó asszony külön klasz- 
szist jelentő produkciója.

SZOMBATON és VASÁRNAP délután:
Apolló mozgó: Néphelyárakon 100 százalékos 

magyarul beszélő film Vitéz Miklós és Békeffy 
István kiváló zenés vígjátékba: »Az elnökkisasz- 
szony«. Főszereplők: Muráti Lili, Jávor Pál, Ka
bos Gyula, Gombaszögi Ella.

A Levice
Kedvező 
fizetési 
feltételek!
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K ártérítési
Borom isza

A 17-én, pénteken délután tartott városi 
közgyűlés legnagyobb szenzációja a ta
nácsnak javaslata volt, amely szerint a 
képviselőtestület állapítsa meg a villany
telepi sikkasztás ügyében a már büntető
jogi utón elitéit Bla>inné felelőssége mel- 
iett még Boromisza volt üzemigazgató fe
lelősségét is é> hatalmazza fel az üzembi
zottságot, illetőleg a város vezetőségét a 
nevezettek elleni kártérítési por megindí
tására. Természetesen a képviselőtestület 
nagyobb vita és bővebb felvilágc 'itáso*\ 
nélkül megszavazta az előterjesztett j a v a s 
latot. Ezzel eggyel szaporodott azoknak a 
pőréiknek \ száma, amelyeket a villanyte
lepi sikkasztás vetett felszínre. A város a 
nagy kő vet már az ügy kezdetén elvetette, 
most csak még egyet lódított rajta, de ma 
éppen úgy nem tudja senki, mini a»\i\Or 
nem tudta, hogy a kő hol áll meg, kit ho-

peri indít a  város 
és B lasin n é e llen
gvan talál el. Félünk tőle, hogy a kőből 
időközben bumeráng lesz!

Nagyobb vitát váltott ki a városház 
egyes üzlethelyiségeire vonatkozó bérleti 
sze rz ő d é se k  felmondása. Többen exponál
ták magukat az egyik kereskedő érdeké
ben, de a képviselőtestület nagyrésze egy
séges állásfoglalással a július 1 -re való fel
mondást megszavazta. A villanytelepi al
kalmazottaknak 7500 Ke félhavi fizetésnek 
megfelelő külön jutalmat szavazott meg 
eredményes munkásságukért. Itt említjük 
meg, hogy a városbiró még mindig nem 
tartó.ta szükségesnek, hogy a képviselő- 
testületet tájékoztassa Pick könyvszakértő
revizor őszi munkájának eredményéről. Ez 
úgy látszik belső titok! Adó- és illeték
ügyek elintézése után a közgyűlés véget 
ért.

4 paprika
k érd éséb en

mindaddig nem toglaltunk állást, amíg az 
világszenzáció volt. Ezt ráhagytuk a na
pilapokra, amelyek hasábos cikkekben 
foglalkoztak a paprika Nobel-dijas kitün
tetettjével. Azonban most, amikor a pap
rika. mint gazdasági tényező lépett előtér
be egy »paprikás« földinivelésügyi minisz
teri rendelet során, nekünk is van szavunk 
hozzá.

Meglepődve olvastuk a rendeletet, 
amelyben a lévai járást sehol >em találtuk. 
Abból az 1250 holdból, amelyen a földmi- 
velésügyi minisztérium megengedi a papri
katermelést, egyetlen hold sem esik a lévai 
járásra. Ezen annál inkább csodálkozunk, 
mert a lévai bolgárkertészet, a maga kivá
ló paprikáival már a háború előtt orszá
gos hírnévnek örvendett, nem is beszél
ve arról, hogy a Perec-Szikince völgye a 
háború alatt a hadsereg ellátásának, leg
alább zöldségnemiiekben, egyik főténye- 
zője vök. A G&ram Perec Szikince ha
tárolta terület kertészeti célokra egyike 
Szlovenszkó legalkalmasabb területeinek. 
Hogy most mégis kimaradt a paprikater- 
mő területekből, annak bizonyára gazdá
ink nemtörődömsége az oka, akik nem 
a .tarnak a világért sem alkalmazkodni a vál
tozott viszonyokhoz és a megszokott csa
pásokról semmi körülmények között sem 
letérni, még ha az tetemesebb anyagi 
előnnyel járna is. A mai gazdasági viszo
nyok pedig megkövetelik, hogy minél vál
tozatosabb gazdálkodást Űzzünk, mert 
csak igv lehet állandóvá é*> biztosi tenni 
bevételeinket. Az egyoldalú gabonaterme
lés ideje már rég lejárt és ezt kisgazdáin <• 
nak is meg kell érteni. A kerti termelés 
több munkát ad az kétségtelen, de na
gyobb hasznot is.

Azonban a hiba nem csupán kisgazdá
inkban van, de s talán első sorban azok
ban, akik népvezéri jogokat vindikálnak 
maguknak é̂  mitubg megfeledkeznek a 
népről, amikor annak gazdasági előnyöket 
lehetne biztosítani. Nemcsak a vok o at 
kell nézni, de néha talán a nép gazdasági 
érdekeit is illene figyelembe venni.

Ellopták a ruhájukat. Juhászné, szül. 
Sági Ilona 17 éves kér. tanonc fiával a Do
hánybeváltó mögött kiépült Újtelepen lak
nak. A fiú napközben az üzletben van, any
ja pedig, mint családfő tojással kereske
dik. Hétfőn délután is falun járt, amikor 
álkulccsal ismeretlen tettesek a lakásukba 
hatoltak és onnét az összes  ruhaneműket 
elemelték. A 7 óra után hazatérő fiú vett: 
észre a lopást. A csendőrség a nyomozást 
megindította.

libafertályt
a városi képviselőknek

Sokan azt mondják, hogy a ludfertály 
népszerűsége csökkenőben van. Ez nem 
áll. Ép a minap hangzott el interpelláció a 
ludfertály mellett. Még pedig a városi kép
viselőtestület közgyűlésén.

Az egyik tag javasolta, hogy engedjék 
meg a fertály vasárnap délelőtti árusítását 
is, mert a munkásoknak máskor nincs ide
jük és módjuk vásárolni. Az pedig nem 
jogegyenlőség, hogy csak ta gazdagok 
ehessenek ilyen dolgokat. Néha a prole
tárokra is ráfér egy kis ludfertály.

A ludfertály szóra az egész testület élén
ken felfigyelt. (Máskor ugyanis a testületi 
tagok mindennel foglalkoznak, csak a fel
szólalóval nem törődnek. Szoktak 
mondjuk cukrot enni. Pártmeggyőződés 
nélkül. Közös stanicliből.1) Ám az ennivaló 
szóra mindenki megszelídült. Többen bele- 
egyezőleg bólintottak, (amiben talán leg
nagyobb a gyakorlatuk, vagy talán csak 
szokásból), még az ellenpártokból is.

Igaz ugyan, hogy a politikában ütjük 
egymást, de ha a hasról van szó: szolidári
sak leszünk. A telt has közös érdek.

Nem kellene a lényegesebb tárgysoroza- 
tu üléseken minden tag elé egy ludfertályt 
tenni?

Spectator.

A spanyolnáthát nem 
szabad lebecsülni !

Ha valaki könnyen veszi, 
vagypedig nemtörődöm
séggel a k a r j a  büntetni, 
nagyon megbosszulja ma
gát. - Legjobban cselek
szünk, ha idejekorán meg
akadályozzuk.

ALPA
sósborszesszel való rend
szeres kenegetés és száj- 
öblités erősíti testünket s 
fertőtlenít is egyúttal: 
ilymődon előzzük meg 
legjobban a spanyolnát- 
hát!
Kérdezzük meg az orvost!

Ügyeljünk, hogy a bevásárlásnál 
valóban Alpát kapjunk !

N ii  n em  lo g la lk a i le 
a végrehajtó?

Olvasóink köréből ismételten kérdéssel fordul
nak hozzánk melyek azok a tárgyak, amelyeket 
az adóvégrehajtóknak nem szabad lefoglainiok ? 
A következőkben közöljük ..zokat a vagyontár
gyakat, amelyekre nézve az adóvégrehajtók fog
lalást nem vezethetnek.

Amennyiben az adóvégrehajtó nem tartaná 
be az előírásokat, akkor az adófizető, akinél 
adófoglalás volt, felfolyamodássai élhet.

A foglaláson kivül maradnak:
1. Ruhanemű, ágynemű, fehérnemű, házi és 

konyhai eszköz, kályha, ha olyan tárgyakról van 
szó, amelyekre az adófizető polgárnak, családja 
tagjainak, személyzetének vagy vele egy háztar
tásban élő személyeknek feltétlen szüksége van.

2. Élelmiszer és tüzelőanyag, amelyre az adó
fizető polgárnak, családja tagjainak, személyze
tének és a vele egy háztartásban élőkre szüksége 
van, azonban

mindössze tizenötnapra való élelmiszer és tü
zelőanyag mentes a foglalás alól.

d Választás szerint egy fejős tehén, vagy két 
kecske, vagy három juh, élelem és szalma az ál
lat számára.

A. Kisiparosoknál és kis kézműveseknél, vala
mint azoknál a személyeknél, kik kézi munkát 
végeznek, a foglalkozásuknál használt eszközök, 
gépek és szerszámok, valamint a feldolgozáshoz 
szükséges nyersanyag 30U0 Ke értékig.

5. Foglalásmentesek hivataloknál, tanulóknál, 
újságíróknál, művészeknél valamint hasonló fog
lalkozást űzőknél azon tárgyak, amelyek hiva
tásuk gyakorlására szükségesek, valamint egy 
megfelelő jobb ruha is. Csendőröknél és katonák
nál mindazok a tárgyak, amelyek a hivatás telje
sítéséhez szükségesek.

Ö. Azon készpénzösszegek, amelyeket adós kö- 
nyöradományként kapott  nyilvános pénzekből 
vagy nyilvános alapokból.

7. Könyvek, amelyekre az adósnak vagy csa
ládtagjainak az iskolában vagy templomban szük
sége van.

S. Az adós jegygyűrűje, okmányok, családi ké
pek, a ráma kivételével.

Egy jó karácsonyi falat, 
vegyen Gainbatynál

halap i
A sonka sem megvető, 
ez aztán csak ehető !

G A M B A T Y testvérek 
Levice, telefon 93.

q o h  é n  l á t o m  . .  .

Léván nem valami jól sikerült a kara: 
csonyi vásár. A d íszes , ízlésesen elrem 
dezett  áruval m egtöm ött kirakatok  
ugyan kiváltották a lelki hatást , azon: 
bán a vásárlások nagy része elmaradt , 

mert a vevő , illetve venni akaró közöm  
ség nagy részének nem állott rendelke: 
zésére az az á tkozo tt  varázsszer , ame? 
Ivet népszerűén pénznek neveznek az 
emberek. Hiába van díszes kirakat , öU 
döklö konkurrencia , hatalmas árurak: 
tár , nagy választék , kereskedői készség  
és ügyesség: a vevő. a vásárló egyre riU 
kább vendég lesz az üzletekben. Vala; 
hogy a természeti erők is ellenünk es: 
kiidtek. S incsen tél , amely bevásárló: 
sokra kényszerit , községeink nagyrészét 
az árvíz és a sár tenger választja el a lé: 
vai centrumtól , betek óta szemergö eső 
veszi el a kedvet attól , hogy a vidéki 
publikum városunkat felkeresse. A ke: 
reskedök és iparosok karácsonyi csoda: 
várása ez alkalommal nem teljesedett  
be. Raktározzuk el reményeinket , talán 
a tavasz , talán a nyár hoz majd javulást  
és ha azok sem , akkor bizzunk ismét a 
jövő  karácsonyban. Mert bízni keli  
Egyik karácsonyfád a másik kará: 
csonyig  . . .

OKULÁR.
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h ír e k
Összes előfizetőinknek, hirdetőinknek, 

barátainknak és munkatársainknak kelle
mes karácsonyi ünnepeket kívánunk.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL.

— Róm. kát. iskolaszéki választások.
Mint ismeretes, a múlt évi zavaros iskola
széki választásokat megsemmisítették és a 
régi iskolaszék mandátumát egy évre meg
hosszabbították. A mandátum az év végé
vel lejár. Az egyházközség vezetősége az 
uj választások zavartalan lebonyolítása ér
dekében a hitközségi tagok bizalmát él
vező egyénekből álló bizottságot kért fel 
a jelölőlista összeállítására. A választások 
a róm. kát. fiúiskolában lesznek megtart
va január első napjaiban.

— «25 éves jubileuma A kis és roagy.xál- 
nai rét. egyházak szép és megható ünnep
ség keretében ülték meg közszeretetben 
álló lelkészüknek Konta Károlynak 25 éves 
eredményes lelkészi működését. A jubi
láns lelkészt úgy egyházi, mint világi rész
ről számosán üdvözölték.

— Kétszer annyi csapadék esett ez év
ben, mint a vidék átlagos csapadék menv- 
nvisége. Az eddigi megfigyelések szerint 
Léva környékén az évi átlagos csapadék 
mennyisége 500 mm. Ebben az évben dec. 
1-ig már elérte a 800 nnn.-t és ha ehhez 
hozzávesszük még a decemberi bőséges 
esőzést, amely a hónap első felében már 
meghaladja a 70 inm.-t, nyugodtan el
mondhatjuk, hogy az 1937. esztendő egyi
ke volt az esőben legbővebb esztendőknek. 
A babona szerint azok a gyerekek, akik 
ebben az évben születtek magasra nőnek, 
mert sok volt az eső.

— A kerületi hivatal megrendszabályoz- 
za a biciklistákat. Amint legutóbb közöl
tük a kerületi főnök erélyes hangú leira
tával elrendelte, hogy a járásban a közle
kedési előírásokat évente kétszer ismertes
sék a falusiakkal és kötelezzék azok pon
tos betartására. Most a közlekedés szabá
lyozása során a kerékpárosokra tér ki az 
újabb intézkedés. Pontosan meghatározza 
a kerékpárosokra vonatkozó előírásokat 
és elrendeli ezeknek évente kétszer való 
közhírré tételét az összes helységekben. A 
legtöbb baleset okozói valóban a kerékpá
rosok és legfőbb ideje, hogy fokozottabb 
gondot fordítsanak ellenőrzésükre. Remél
jük, hogy az intézkedéseknek meg lesz az 
eredménye és a lévai járásban rövidesen 
helyre áll a közlekedés biztonsága.

— Leugrott a mozgó vonatról — össze
törte magát. Cservenák József 27 éves 
csejkői lakos csütörtökön este érkezett ha
za Besztercebányáról, ahol munkán volt. 
Amikor a vonat a koszmályi állomásra be
futott, ahol Cservenáknak ki kellett száll
ni, nem várta meg, amíg az megáll, hanem 
a még mozgásban lévő vonatról leugrott. 
Az ugrás nem sikerült, összetörte magát, 
súlyos sérülésekkel a lévai kórházba szál
lították.

— Filatelista egyesület Léván. A bélyeg
gyűjtők december 14-én tartották i Denk- 
''Zálió kis éttermében alakuló gyűlésüket. 
Az egyesület neve: »Le\ice és vidéke fila- 
t el istáinak egyesületei Az egyesületnek az 
a célja, hogy a filatelisták egymásközölt 
cserélhessék bélyegeiket, valamint 
egyesület tagjai a hiányzó é> megszerezni 
kívánt bélyegedet jutányos áron beszerez
hessék. Az alakuló gyűlés egyhangúan 
megválasztotta az ideiglenes vezetőséget: 
Elnök: Dr. Friedrioh Henrik, alelnök Zá- 
dori Mihály, titkár: Fiacan Gusztáv, pénz
tárnok: Frank Zsigmond. Az egyesület vá
lasztmánya: Dr. Vidlicka Jaroslav, Kora- 
lewsiky Rudolf, Schweier Jenő és Páldv 
Béla. Az egyesület minden szerdán este 
8 órai kezdettel a Denk kis éttermében 
tart összejövetelt, amelyen az összes lévai 
és vidéki filatelisták résztvehetnek. Tag
nak jelentkezni Fiacan Gusztáv váró a 
tisztviselőnél vagy szerdán este az össze
jövetelen lehet.

Szinielöadás. A lévai róm. kát. fiuis- 
a »!a növendékei után a Kát. Kör színpadán j 
a szegény gyermekek felruházására jól si
került szinielőadási rendeztek: A Dara- ' 
c.Nonveste cimii rege került előadásra 5 
képben. A felnőtt szereplőkön kiviil külö
nösen ki kell emelni az intézet kisdiák
jainak szereplését, továbbá Missik Gyu
láét, aki íiatal .torát meghazudtoló bizton
sággal mozgott és beszélt a színpadon. De 
kifogástalanul működtek a többi gyer
mekszereplők is: Horn Gyula, Bakos Atilla, 
Ocsiak János, Getler László, Svarha Imre, 
Pivarcsi Lajos. Az angyalokat alakitó kar 
valóban angyalian kedves volt és bátran 
beszéltek a kis betlehemesek is. Az intézet 
tanítói karát elismerés illeti a jól végzett 
munkáért. Annál kevésbbé dicsérhetjük 
meg azonban a lévai közönséget, amely kis 
számmal jelent meg ezen a valóban jóté- 
konycélu előadáson.

— A társadalmi emlékek megőrzése. A
városi magyar közkönyvtár a napokban 
felhívást intézett a működésben lévő lévai 
egyesületek legtöbbjéhez, amelyben félké
ri azokat, hogy alapszabályaik, évköny
veik, kiadványaik, évi jelentéseik egy-egv 
példányát megőrzés végett ajándékozzák 
díjmentesen a könyvtárnak. A cél az, hogy 
a törvény intencióinak elégtétele mellett, 
Léva mai magyar társadalmi életének alap
rajzához a kordokumentumokat a jövő 
számára összegyűjtse. Ez a munka igazán 
tökéletes csak akkor lenne, ha nemcsak a 
felszólított egyesületek, de magánosok is 
átérezvén a nemes törekvés horderejét, ön
zetlen megértéssel sietnének a könyvtár- 
vezetőség segítségére. Elsősorban a nyom
datulajdonosok, akik a nyomdájukban 
megjelenő mindenféle nyomtatvány etry- 
egv példányának önkéntesen vállalt köte- 
lezőpéldánvkénti beszolgáltatásával a lo
kálpatriotizmusnak követendő példáját ál
lítanák embertársaik elé. Itt említjük meg, 
hogy a zenei osztály szervezését is meg
kezdte a könyvtár. Kottákat, lapokat, fü
zeteket, gyűjteményeket mindenkitől kö
szönettel elfogad.

— Az időjárás nagy befolyással van 
egészségére. Ha hideg szél fú s a levegő 
nedvességgel van telítve, egészsége ilyen
kor van leginkább veszélyeztetve nátha, 
torokgyulladás és spanyolnátha által. Ön
magán múlik, hogy szervezetéről kellőleg 
gondoskodjék. Védekezzen .: betegségek 
elleti, melyeket a rossz időjárás hoz magá
val. Az Alpa sósborszesszel való) masszá
zsok megedzik testét s ellenállóképessé 
teszik a zord évszak kellemetlen befolyá
sai ellen. Az Alpa fertőtlenítő hatása álta
lánosan elismert. Kérdezze meg az orvost!

Ügyeljen, hogy bevásárlásnál valóban 
Alpát kapjon.

— Spanyolest. A lévai spanyolbarátok 
által rendezett est programmját nagyszá
mú közönség hallgatta végig a városháza 
nagy termében. A programúi tengelyét dr. 
Székely és dr. Zibrita előadásai alkották. 
Dr. Székely a nemzetközi brigád keletke
zéséről és életéről számolt be saját tapasz
talatai alapján. Előadását több helyen 
egyéni humorával fűszerezte. Dr. Zibrita 
időrendi áttekintést nyújtott a spanyol 
demokrácia történetéről. A program töb
bi pontjait szavalatok és énekszámok ké
pezték.

— Megcsúszott a kerékpárja, agyrázkó
dást szenvedett. Kátay Emil, az s. K. Le. i-
ce kapusa, szombaton reggel kerékpárjá
val a Knapp drogéria előtt elcsúszott és el
vágódott az aszfalton. A járó-kelők siet
lek segítségére, akik a közeli orvosi ren
delőbe vitték. Dr. Bányai ré>zesitette el
sősegélyben, aki megállapította, hogy 
könnyebb agyrázkódást szenvedett.

Szimultán sakkmérközés. May Dezső,* 
pozsonyi sakkmester L hó 15-én a Denk 
szálló éttermében, a Makábi rendezésében, 
10 lévai sakkozó ellen vette fel a küzdel
met. A 10 mérkőzésből a mesterrel szem
ben csak Schwarz József (Makábi) nyert 
játszmát. May mester a mérkőzés után ró
dd ismertető előadást tartott és a lévai 
sakkozók közül többek játékát megdi
csérte.

December a gyümölcsfák
törzsápolásának hava. 

Gyümölcsösét szakszerűen
r e n d b e h o z a t j a

Ifj. Holló G é z a
oki. kertész LÉV A.

Városi faiskola, Lövölde mellett
Ugyanott I. oszt. gyümölcs
fák, szőlőoltványok és bokor
rózsák beszerezhetők. —
Értesítések beadhatók a Féld mán trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe, telefon 55. —

— Kultúrest Nagysallón. A helyi közmű
velődési bizottság 19-én kezdte meg téli 
kultur-előadássorozatát, amelynek egyik 
szereplője Farkas Niván iró volt, aki két 
számmal is szerepelt műsoron. A másik 
szereplő Yárady Károly, a Garamvölgy 
népszerű imtaszerzője, akinek szebbnél- 
>/ebb hangulatos nótáit Tóth Béla énekel
te a szerző cigányzene kísérete mellett. Az 
előadóknak páratlan sikerük volt.

— Újra megfellebbezték a Tóth-féle te
lek megvételét. A városi képviselőtestület 
i tanács javaslatára november elején tar
tott gyűlésén, mint arról annak idején hirt 
adtunk, elhatározta, hogy a Szepesi-ucca 
végen lévő Tó>th-téle telket 195.000 Kc-ért 
megvásárolja. A képviselőtestület ezen ha
tározatát megfellebbezték a járási választ
mányhoz. A fellebbezést szokatlanul gyor
san néhány nap alatt — a járási hiva
tal a járási választmány megkérdezése nél
kül elutasította. Az elutasító végzés ellen

— mint értesültünk -, márcsak az illeték- 
telenség miatt N, fellebbezést nyújtottak 
be az országos hivatalhoz. Kíváncsian vár
juk az országos hivatal véleményét!

— Dr. Wilcsek Friderika, a szemészet 
szakorvosa rendel Bratislava Grössling u. 
53. naponta 10—12 és 3—5. Az összes ma
gánpénztárak és gyóígvalapok részére is. 
Telefon: 22—40.

— A Nöegylet szilveszteri bálja. Az Ár
vaházat fenntartó Nőegylet szokásos szil
veszteri táncestélyét ez évben is megren
dezi a Denk-szálló összes termeiben nagy
szabású műsorral egybekötve.

— Villanyos háztartási kiállítás. A váro
si villanyostelep vezetősége a tavaszi vil
l a n y o s  'kiállítás hatalmas sikerétől felvilla
nyozva, a karácsony i ünnepek előtt a Báti- 
uccai Kmoskó ház egyik üzlethelyiségében 
sok hozzáértéssel igen Ízléses kiállítást 
rendezett. A kiállításon főleg ^Siemens. - 
gyártmányú, elismerten jól bevált villa
nyos tűzhelyek, rezsó>k, vasalók, melegítő- 
párnák, kávéfőzők, kenyérpirítók stb. sze
repelnek, szóival hasznos háztartási cikkek, 
amilyen karácsonyi ajándéknak minden 
praktikus háziasszony nagyon örül. Amint 
értesülünk, a jövőben a V. V. T. kiállításán 
a város központjában állandósítani fogja.

— Lakásbetörés. Vasárnap este Yetor 
Ferenc Zách-uccai lakásában betörök jár
tak, akik 12 korona készpénzt emeltek el. 
A csendörség a betörők kézrekeritésére 
megindította a nyomozást.

— Teadélután. Az LTE szokásos kará
csonyi teadélutánját Karácsony másodnap
ján rendezi meg a Denk-szálló éttermében 
5 órai kezdettel. Az LTE nagy farsangi 
bálját február 12-én rendezi meg a szoká
sos keretek között.

— A báli szezon első rendezése az s. K.
Levice, a lévai szlovák sportklub IV. re
prezentációs bálja lesz a Denk szálló nagy
termében. Az egyesület vezetősége nagy
ban készül a nagyszabású táncmulatságra.
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Összezsugorodom a vád 
a S te in e r-lé le  
aranylopási ügyben

Az in februárjában a különféle sajtó- r- 
gánumokhan nagy szenzációként közölték 
a nyilvánossággal, hog\ a lévai Steiner 
Testvérek cég tulajdonát képező ékszer- 
árugy'árban nagyarányú aranylopásnak ju
tottak a nyomára. Több ezer koronára be
csülték akkor az állítólag okozott k:irt. 
megindult a nagyarányú nyomozás, amely
nek során a vizsgálatot nemcsak a gyárban 
dolgozó munkásokra, hanem több lévai 
iparosra is kiterjesztették, akik állítólag 
vásároltak a lopott holmikból. Az elmúlt 
heten tárgyalta Gáspár dr. büntető járás-

Zathureczky Ede koncertje
—  J«inuár 5. —

Értesülésünk szerint, az É. K. M. A. K. (Érsek
újvár és környéke Magyar Akadémikusok Köre) 
1938. január 5 én, szombaton tartja bál iát az 
Arany Oroszlán szálló nagytermében, főiskolá
saink már lázasan készülődnek, - a kiszivárgott 
hirek szerint, Zathureczky Edét, a budapesti Or
szágos Zeneművészeti Főiskola tanárát, a h rne- 
ves hegedűművészt nyerték meg vendégszerep
lésre. A kassai születésű neves művészt nem ke1! 
olvasóközönségünknek bemutatnunk, mindenki
ben élénken él az évek előtti forró sikerű est em
léke, mikor Zathureczky Ede először mutatkozott 
be Érsekújváron. Művészi pályája azóta merede
ken ível felfelé, mit legjobban bizonyít az elisme
résnek azon külső jele, mely az Országos Zene 
művészeti Főiskola tanszékébe emelte, s igy nagy 
mesterének, Hubaynak lett utódjává. Január -én 
bizonyára Délszlovenszó egyik legkiemelkedőbb 
művészi és társadalmi eseménye fog lezajlani az 
» rany Oroszlán* nagytermében.

5°o karácsonyi engedmény
sz igorú an  szab ott árainkból d ecem b er  
1 3-tó l 3 1 - ig  — N ői. térti é s  g y e r 
m ek divatáru k ü lö n le g e ssé g e k .  
S z ő n y e g , fü g g ö n y  é s  lin ó leu m  n agy  
választék ban

— C>ak annak lesz választójoga, akinek 
neve benne van a választók névjegyzéké
ben. December 1 Vén közszemlére tették a 
választók névjegyzékét. Győződjék meg 
mindenki személyesen arról, benne van-e 
a névjegyzékben. Aki a névjegyzékből ki
maradt és az ellen nem szólal fel, annak 
jövőre nem lesz választójoga. Pedig na- 
gy< í könnyen meglehet, hogy a jövő ta
vasszal kiírják a községi választásokat. 
Éppen ezért mindenki nézze meg a város
házán a választók névjegyzékét.

— SZÉP ÉS JÓ müfogakat készít Bázlik 
vizsg. fogtechnikus Szepesi u. 9. égetett 
PORCELLÁN KORONÁK!!! igen tenné- 
szethü.

PA ÁL JÓB RIPORTJA:

£99 vait má\
a f o w a t á t  tudja

. . .  1937. o k tó b er . . .

. . . E g y  összetört öreg ember, botra támasz
kodva szomorúan sétál a Vág romantikus pártján, 
Postvenben. Néha meg-megáll. Szótlanul bámul 

I maga elé. Szemeinek tüze már régen a múlté, ne
vét itt nem tudja senkisem.

A Vág partjának néma vándora: Scheidemann 
Fiilöp, a német birodalmi gyűlés első elnöke, a 
német köztársaság első kancellárja. Most: szófián 
emigránsa idegen országoknak . . .

Az orvosa azt mondja: Melankolikus, 
ősszel szokott eljönni ide. Az idén nem jelezte 

eiöre jövetelét. Bejelentés nélkül érkezett s nem 
szalit meg ott, ahol máskor: a Grand Hotel Ro- 
yaiban. Egy szerény polgári hotelben, a Zöldfa 
szállóban bérelt szobát, itt is étkezett, rendesen 
lent a szobájában. Reggelenként a fürdőbe ment, 
utána pihent és a késő délutáni órákban, alko
nyat felé kisétált.

Félt még a gondolatától is annak, hogy — fel
ismerik.

\ fürdőigazgatóság tapintatosságából nem ke
rült neve a kurlistára. Egyenes kívánságára még 
a hotelszemélyzet sem tudta kilétét. Én is meg
ígértem, amig Pőstyénben van, nem irok róla. 
Mig egypáran tudták a nevét. Abban a törekvé

sében, hogy fel.smerhetetlen maradjon Pőstyén
ben, még a szakállát is leborotváltatta.

-----Azt a kecskeszakállt, amely ötven év óta
annyira tipikusan jellemezte ő t . . .

Nem hivatott borbélyt, maga állt a tükör elé 
és vette le szaká llá t . . .

»DOKTOR ÜR, NEKEM NINCS PÉNZEM,
EN NEM TUDOK FIZETNI.*

Régi doktorát, meghitt barátját kereste fel ez
úttal is. Aki évek hosszú sora óta kezeli. Térd- 
izületében krónikus reumája van, erre keres már 
évek óta a reuma Mekkájában enyhülést. Szo
morúan kopogtatott be az orvos rendelőjébe:

— Doktor úr, — mondotta orvosának — előre 
szeretném megmondani önnek, hogy most nin
csen pénzem. Én nagyon szegény ember lettem 
Nem tudok tűzetni. Meg kell kérnem Magát: ez 
idén kezeljen honorárium n é lk ü l . . .

Az orvosa, kitűnő, derék és jószivü fürdöorvos 
Pőstyénben megnyugtatta s megkísérelte, hogy 
kiket öntsön a búskomor emberbe. Szeretettel 
vette gondozás alá. A német köztársaság első 
kancellárja pontosan megjelent a viziteken. De 
itt is szótlan maradt. Megkérte a doktort: adjon 
ki rendeletet, hogy a személyzet, mely évek óta 
ismeri, ne szólítsa őt »Exze!lenz«-nek. Pol tiká
ról, a maga dolgairól nem beszélt senkivel, csak 
néha a doktorával. Az embereket kerülte. Senkit 
sem fogadott.  Ha kiváncsi emberek fotografálo 
más nát fordítottak feléje, elfordította a fejét.

Pár nappal ezelőtt elutazott. Hirtelen. Címét 
meg se hagyta . . .

Senki se tudja, hol, merre j á r . . .

EGY KASSELI NYOMDÁSZ1NAS
ELINDUL ÚTJÁRA...

Mik esztendő óta jár Pőstyénbe és a korábbi 
években nem volt ennyire zárkózott.

Szívesen beszélgetett el múltjáról, politikai si
kereiről a barátaival. Sok meghitt bizalmasa volt. 
Ezek egyike mesélte nekem:

— Scheidemann büszke volt arra, hogy az apja 
mázoló volt. Akárcsak H d le r . . .  A hesseni Kas 
selben — ez a városka megtisztelte azzal, hogy 
röviddel a harmadik birodalom megalakítása előtt 
még polgármesterének választotta meg — szüle
tett 18(i5-ben. Ma hetvenkét esztendős, de sokkal 
öregebbnek néz ki. Korán elvesztette az apját é< 
nyomdász nas lett. Életének legromantikusabb 
korszaka az volt — mesélte nekem — amikor 
heti két márkáért kora hajnaltól késő estig dol
gozott. Ha nem volt sok munka a műhelyben, 
akkor, hogy mellékkeresetre tegyen szert, a kora 
hajnali órákban kiflit és kenyeret hordott ki egy 
pekmühelyből. Harmincnyolcéves korában válasz
tották meg képviselőnek és kilenc évvel később 
alelnöke lett a német parlamentnek.

SCHEIDEMANN ELMESÉLI: HOGYAN
MONDATTA LE II. VILMOST.

Igazi nagy szerepe a háború vége felé kezdő
dik. II. Vilmos lemondatásárót Scheidemann pös- ; 
lyeni orvosának ezeket mesélte el:

»Két héttel kinevezésem után, 1918. Október 
25-én levelet irtani Miksa hercegnek és ebben a 
levelemben követeltem, hogy a császár mondjon 
le. Ekkor már a forradalom szele dübörgőit Ber
linben és Ii. Vilmos a levél elküldése után Spaa- 
ba, a főhadiszállásra utazott. Az ucca már köve
telte a császár lem ondását . . .*

»A császár Spaaban volt. Berlinből percenként 
hívták a főhadiszállást, a császárt kérték a tele
fonhoz, de senkinek sem volt bátorsága ahhoz, 
hogy közölje vele a való helyzetet. Előfordult az 
a komikus helyzet, hogy amikor a császár je
lentkezett a telefonnál, Berlinben — letették a 
kagylót. Berlinben egyre fenyegetőbb lett a hely
zet. Miksa herceg könyörgött Ebertnek, vegye 
át a kormányt és mentse meg Németországot. 
Ebért végre engedett. November kilencedikén ki
nevezte őt Miksa kancellárnak.

»Eberi kinevezése után a parlamentbe men
tünk. Iszony 11 helyzet lett úrrá Berlinben. A par
lament üléstermében gúlába rakott  fegyverek. Az 
udvatban lovak nyerítettek. A nép engem akart 
hallani. Ilyeneket kiáltottak felém: ^Scheidemann! 
Mentsd meg a hazát!* Meg hogy; »Leibknecht 
most kiáltja ki a szovjetet!* Ebben a percben azt 
éreztem, hogy aki most meg tudja nyerni a né
pei az győz. Beszélni kezdtem, Ilyeneket 
mondottam: »Vége a vérontásnak, vége a 
háborúnak. Legyetek hűek elveinkhez és ne mocs
koljátok be Németországot. A császár lemondott« 
ordítottam, pedig e pillanatban semmiféle hir se 
érkezett  Spaaból. A tömeg őrjöngött .  És én foly
tattam tovább: »A császár és barátai eltűntek. 
Miksa herceg átadta a kancellárságot Ebért bará
tunknak. Munkáskab netet alakítunk. Az uj kor
mányt, amely a békét akarja biztosítani, kenyeret 
meg munkát fog szerezni nektek ne háborgassá
tok nehéz munkájában. Hasson át benneteket en
nek a napnak nagy jelentősége!*

»És magam sem tudom, hogy miért, de ezekkel 
a szavakkal fejeztem be beszédemet: »Éljen az uj, 
szabad német köztársaság!* Hihetetlen hatása 
volt szavaimnak. Kalapok, sapkák repültek a ma
gasba, az emberek őrjöngtek . . .

* * *
. . .  A többit már tudjuk. Scheidemann Fiilöp 

a német nemzetgyűlés megalakulása után, 1919 
februárjában első kancellárja lett a német köztár
sság n a k .  Ezt a hivatalát csak rövid ideig töltötte 
be, mert nem akarta aláírni a Németországra 
kényszeritett békét. Aztán: tagja maradt tovább
ra is a parlamentnek és polgármestere városá
nak.

. . .  Most menekülni kénytelen. Szakállát lebe- 
relválja, hogy ne ismerje fe! se n k i . . .

Születés, házasság, halál:
Születés: Szobi András, Nagy Irén fia Ti

hamér, Zsolt. Stvk Pál, Guba Margit fia 
Pál.

Házasság: nem volt.
H a lá lo zá s :  nem volt.

Felhívjuk olvasóink figyelmét a tiz 
L*ves Székely Rádió cég mai számunkban 
közölt hirdetésére. A szolid, előzékeny, 
megbízható cég, amely mindenkor vevői
nek megelégedésére óhajt dolgozni, meg
érdemli a támogatást.

— Könyvtári üzenet. A Városi Magyar 
Közkönyvtár értesíti tagjait, hogy az ün
nepekre való tekintettel folyó hó 24-én és 
> 1 -ere eső könyvkölcsönző óráit előtte 
való nap, folyó hó 23-án és 30-án csütör
tökön d. u. a szokásos időben, 4 és 1 L>7 
óra között tartja meg.

VAN BENNE VALAMI.
Schwarz meglátogat valakit a Lipótmezőn. 

Amint mendegél az orvossal, aki őt kalauzolja, 
egymásután mennek el mellettük a különféle el
mebetegek. Schwarz csak nézi őket szótlanul.

Egyszer csak elrohan mellettük egy ember: 
egv valódi őrült, összeborzolt a haja és mindig 
csak ezt kiabálja:

Megölöm az anyósom at! . . .  Megölöm az 
anyósomat!

Schwarz megfogja az orvos karját és kérdi: 
Doktor ur. hogy kerül ez a bolondok 

közé?
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SPORT
Egy íe rv , a m e ly  m egvalósításra v á r :

A CsAF-M LSz-nel< m eg 
k ell szerveznie  a külön 
m a g ya r divíziói

A téli kényszerpihenőt a csapatok pihenőre, a 
.sportvezérek pedig: a reorganizációra fordítják. 
Most, mikor lépten-nyomon azt lehet hallani, 
hogy a bajnoki rendszereket módosítani akarják, 
mikor a második államliga felállításának tervével 
foglalkoznak a CsAF illetékes tényezői, éppen 
most van a legjobb alkalom arra, hogy a kisebb
ségi magyar sport átszervezésével foglalkozzunk.

Lépten-nyomon elégedetlenséget hall az ember. 
A diviziós csapatok kénytelenek voltak a nívóval 
lejjebb szállni, mert nem bírták a tempót. De 
még igy is azt lehetne mondani, hogy a diviziós 
egyesületek javarésze fizetési nehézségekkel 
küzd. Hiába iparkodnak az egyes csapatok veze
tői ezt a tényt eltitkolni, nehézségek ma már 
mindenütt vannak. De igy van ez nemcsak a di
vízióban, hanem a többi csapatoknál is. A magyar 
csapatok helyzete nagyon nehéz. Csak a legutóbb 
hallottuk, hogy a Galántai SE azzal a gondolat
tal foglalkozik, hogy a rossz beosztás miatt nem 
szerepeltetheti csapatát, mert az anyagi terheket, 
melyek' egy mérkőzés megrendezésével járnak 
nem birja. Lássuk csak, hogy is lehetne a bajo
kon segíteni — magyar szempontból.

Mi a helyzet a divízióban? A divízió az első 
években jó üzletnek bizonyult. A különböző nem
zetiségű csapatok összecsapása csak fokozta az 
érdeklődést mindaddig, inig ezek a küzdelmek 
nem lépték át a megengedett határokat.

Ma egy magyar csapat, ha egy szlovák 
együttessel játszik, még a saját pályáján sem 
mondhatja azt, hogy a pálya és a hazai kö
zönség előny, mert ez mind e l l e n e  szól. 

Abban a városban, ahol katonaság van, ott a ka
tonák hivatalból fanatikus ellendrukkerek. Ott 
viszont, ahol két nemzetiségű csapat van, ha le
het, hát elnyomják a magyar csapatot, megnehe
zítik a nehéz helyzetét, más szóval erős a kon
kurencia.  Nem üres szalmacsépelésről van szó. 

Komáromban például megtörtént, hogy cseh 
ligacsapat játszott a KFC ellen, a mérkőzés 
folyamán a katonaság egy ártatlan fault 
miatt berohant a pályára és inzultálta a KFC 
játékosát.

A cseh lapok viszont ezt úgy állították be, hogy 
a mérkőzés hallatlanul durva volt, legjobb példa 
erre, hogy a h o n i  közönség saját játékosát 
verte el, mert durván játszott. Aki nem tudja és 
nem ismeri a helyzetet, valószínűleg csóválja a 
fejét, hogy egy játékost a saját közönsége veri 
meg.

Ott, ahol két-három évnek előtte derby mér
kőzéseket játszottak, ott a futball pálya ma 
zárva van.

Sellyén például mindig nagy közönség nézte 
végig a mérkőzéseket, ma a futball ott meghalt. 
Léván teljesen visszaesett a nivó, kevesebb a kö
zönség, az a közönség, mely jobb mérkőzések
hez volt szokva, ma nem látogatja a mérkőzése
ket olyan számban, mint a múltban, Galántán 
ugyanez a helyzet és még más több helyen 
A szlovenszkói magyar sport lejtőre jutott.

A felsőbb osztályokba való feljutásnál a ma
gyar csapatok eleve hátránnyal indulnak. Há
rom magyar kerület bajnoka küzd egymással 
és csak azután kerül a győztes egy hármas 
csoportba, melyből kettő szlovák.

Nagyon félő, hogy a jövőben be fog e majd 
tudni jutni a divízióba egy magyar csapat. Em
lékezetes a két év előtti óvási hajsza a Losonci 
AFC ellen, ez évben a Rimaszombati Törekvésnek 
nem termett a kvalifikációs mérkőzéseken babér.

A helyzet alapján kevés reménnyel nézi.ek a 
magyar csapatok a diviziós létük elé. Joggal kér
dezhetjük, felveheti-e a veisenyt egy klubcsapat 
egy cégcsapattal? Mert pl. Vágbeszterce annyi .já
tékost tud szerezni és elhelyezni, amennyire csak 
szüksége van. A CSK Nővé Zámky-t a Bafa-gyár 
támogatja. Két esztendőre van jogos diviziós as
piráns.

A helyzet szerint csak szlovák egyesület ke
rülhet be, ugyanakkor csak magyar eshet ki 
a divízióból. Lassan, de biztosan apad a ma
gyar diviziós résztvevők száma.

Meg kell tehát előzni a magyar debaklt és a 
szlovenszkói magyar sportot meg kell menteni a 
biztos pusztulástól.

Ha nem akarjuk azt, hogy minden eszten
dőben kevesebb számottevő magyar egyesület 
legyen, most van a legjobb alkalom arra, 
hogy átszervezzük a mostani rendszert. Miért 
tudnak a német szövetség csapatai külön di
vízióba tömörülve bajnokságért küzdeni?

Pedig sokkal nagyobb a távolság az egyes csa
patok között, mint itt minálunk. Idézzük csak 
vissza azokat a találkozásokat, mikor a pozsonyi 
és a vidéki csapatok egy csoportban küzdöttek 
hogy milyen nivós küzdelmek szemtanúi voltunk 
Ne higyje senki, hogy a divízió mai nívója felette 
áll ma annak a nívónak, mely az akkori kerü
letben volt.

A szlovenszkói magyar csapatok jövője csak 
egy magyar divízió felállításával látszik biztosi-

10.000 m éter m aradék f é l á r o n !
Csak nálunk veheti meg, 
a leghasznosabb, 
a legszebb 
és legolcsóbb 
karácsonyi ajándékot

-d io a t& á fo .

tottnak. Nem nagy fáradságba kerülne s össze 
lehetni hozni egy egész nívós csoportot. Lássuk 
csak, hogy is festene a helyzet?

Öt magyar csapat van a divízióban: Fülek, 
Losonc, Érsekújvár, Komárom és a Vas. Eh
hez a még meglevő öthöz másik öt vagy hét 
egyesület kell. A Nyugat, Dél és Közép tar
tozna ehhez a divízióhoz. Ennek a csoportnak 
bajnokaival már nyolc lenne a létszám, a

hiányzó négy egyesületet pedig a kerületek 
második és harmadik helyezettéinek a küz
delméből kikerülő négy első adná.

így arányosan, tisztán sport szempontból az 
elért eredmények alapján kerülne be mindenki a 
magyar divízióba. Ami viszont a légkört illet , 
sokkal egykebb, sportszempontból kívánatosabb 
helyzet adódna. A nivó sokkal jobb lenne, a mér
kőzések megrendezése is kevesebbe kerülne.

Vidéki levél
az iskolai szünnapokról

Arról beszélgettünk az imént, tanító-társaság- 
ban, hogy nem bölcs dolog a magas tanügyi ha
tóságtól, hogy a szünidők megállapításánál nin
csenek tekintettel az egyes vidékek sajátos viszo
nyaira. Már most értesültünk arról, hogy mintegy 
8 napos félévi szünet lesz. Lehetséges, hogy en
nek a történelmi országokban meg van a maga 
értelme, ha egyéb nem, mert egyik-másik tanító 
kartársunk elmegy síelni februárban a hegyek 
közé, de annál helytelenebb ez a mi vidékünkön, 
Délszlovenszkó falvaiban. Ilyenkor a falusi pa
rasztgyerekeknek semmi hasznát nem vehetik 
otthon, nem tesznek hát egyebet, minthogy csa
tangolnak az uccán s nem mondok semmi újat az
zal, amikor megismétlem azt a régi szólamot, 
hogy az ucca a legrosszabb nevelő.

Sokkal bölcsebb volna, ha a tanügyi hatóságok 
— legalábbis mezőgazdasági vidékeken — inkább 
rövidebbre szabnák az iskolaévet s lehetővé ten
nék, ha már június közepén hazabocsáthatnők a 
falusi gazda-gyerekeket, ak knek a nyári nagy 
munka idején a legkülönbözőbb formában hasz
nukat vehetik. Hiszen köztudomású, hogy a nyári 
munkák idején — a falusi tanító minden igyeke
zete dacára — valósággal szétszélednek a gazda
gyerekek s ha szigorral, erőszakkal ott is lehet 
őket olykor fogni az iskolateremben, az eszük, a 
lelkűk künn van a mezőkön s az utolsó hetek 
erőltetett tanítása pedagógiailag szinte a nullá
val egyenlő.

Érdemes volna ezzel a kérdéssel a tanügyi szak
értőknek behatóan foglalkozni s tekintetbe venni 
a délszlovenszkói gazdatársadalom sajátos igé
nyeit.

Kiváló tisztelettel:
EGY MAGYAR TANÍTÓ, i

— Kedvezményes vasúti tértijegyek ka
rácsonykor és újévkor. A vasutigazgató- 
ság ez évben a következő karácsonyi és 
újévi vasúti kedvezményeket állapította 
meg: A kedvezményes vasárnapi tértijei 
gyeket odautazásra karácsonykor szerdá
liától, december 22-étől vasárnapig, de
cember 2b-ig, újévkor az odautazásra pén
tektől december 31-től vasárnapig, január 
2-ig adják ki. A tértijegyek visszautazás
ra érvényesek szombattól, december 25-töl 
egészen hétfőig, január 3-áig. A visszauta
zást ezen a napon legkésőbb déli 12 óra
kor lehet megkezdeni és éjjeli 24 órakor 
be kell fejezni.

— Tavaly Szlovenszkón 63.775 méter
mázsa cseresznye, 86S4 méterniázsa 
meggy, 349.621 métermázsa szilva, 20.207 
métermázsa kajszinbarack, 7536 métermá- 
zsa őszibarack, 41.106 métermázsa dió ter
mett. Az egész gyümölcstermés értéke 
Szlovenszkón 144.2 millió koronára rn-

■
Pénzt kapnak vetőmag helyett az ele

mi csapásoktól sújtott gazdák. A földmi- 
velésügyi minisztérium uj tervezetet dol
gozott ki az elemi katasztrófáktól sújtott 
gazdák segélyezése ügyében. Az eddigi 
rendszer az volt, hogy a gazdákat, ha ele
mi csapás érte őket, természetbeni já
randóságokkal segítették. így elsősorban 
vetőmagot kaptak ingyen, vagy na
gyon alacsony árért. Az uj tervezetben a 
minisztérium indítványozza, hogy a jövő
ben a károsult gazdákat készpénzzel segít
sék meg és csak abban az esetben kapná
nak természetbeni segítséget, ha kifejezet
ten ezt kívánják. — Eme megoldás elő
nyösebb a gazdákra és természetes, igen 
sokan fognak élni e kedvezménnyel, külö
nösen a mi vidékünkön.

1 9 2 6 - 1 9 3 8

Használja ki az ünnepekre !

Székely R Á D IÓ .

10 éves cég tapasztalatai, előzé
kenysége és munkája az Ön rendelke
zésére is áll !
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Apróhirdetések X U e h  4 n u  h  d e n f e lo t~

Gipszbányát és 
kőolajtelepet 

keresek megvételre.
Cim a kiadóhivatalban.

Friss (Champignon) 
gomba
minden nap kapható, Báti u. 38. 
Autófényezőben.

Eladó ház
a belvárosban, nagy kerttel, mely 
áll 3 szoba, konyha és mellék- 
helyiségekből. Cim a kiadóban.

Irodának
2 uccai szoba január 1-től kiadó  
Weisz péknél, Húrban u. 3.

Nem lesz többé folio- és kvartforma- 
ju akta. Ez év elején lépett élete a birósá- 
gi ügyvitelben az a kormányelőirás, hogy  
ezentúl csakis normalizált formájú (210> 
297 mm) beadványokat és iratokat szabad 
felhasználni. Ezzel utosó  akadálya szűnt 
meg annak, hogy  a normalizált papirala- 
kot az egész közigazgatásban bevezessék  
és most már mindenhonnan eltűnik a régi 
hivatalos folioformátum. Az egységes,  
nemzetközileg normalizált iratforma, ame
lyet úgy 'a hivatalos, mint a kereskedelmi 
levelezésben nálunk is elfogadtak cseh
szlovákiai normának, most már k ö vetk e
zetesen van bevezetve az összes állami hi
vataloknál, intézményeknél és vállalatok
nál, az iskoláikban, a vasútnál, postánál, 
adóhivataloknál, bankoknál, a városok és 
községek adminisztrációjában, az iparban 
és kereskedelemben. Jelentős összegre  
rúgnak már eddig azok a megtakarítások, 
amelyeket a normalizált formátummal el
értek és ez egyik  legsikerültebb takaré
kossági akciója lett a Csehszlovákiai nor- 
malizációs társaságnak.

Ha előfizetése nincs 
rendben — rendezze!

»L£YAI ÚJSÁG* gazda>áíü kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer- 
koz tö :  Dr. STRASSER ELEMÉR. Felelős >zer- 
kesztő é" kiad i: AKÜCS ERNf) dipl. agr. Szer
kesztőség e> kiad di vatal: Le\a, Stúr u 3. Tele
fon 19. — Előfizetési dii: egészévre: 4S.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Ké, egyes szám ára 
1 KC Három példány megtartása 1 < éves előfi
zet c ̂  n e k számit Hirdetések tarifa szerint a ki
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en- 
gedmén\ Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg ha>ználatát a bratislavai posta- és 
táv irdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
-  1934 szám alatt engedélyezve.

t ét könyvet és 15 kiló régi aranypénzt találtak. —  Pekingben japán fennhatóság alatt 
kínai ellenkormány alakult, az ellenkormány deklarációban jelentette be, hogy át
veszi az uralmat egész Kima fölött, ha az ellenkormánynak sikerül a nankingi k or
mány örökébe lépni, úgy a japán-kinai háború véget ér és a japánok sokkal többet  
kapnak, mim amennyit reméltek, mert az általuk kreált pekingi ellenkormány ré
vén uralmuk alá kerül az egész mennyei birodalom. —  Az Egyesült államokban az 
elmúlt évben 40.000-en estek áldozatul autószerencsétlenségeknek. —  Északkalifor-  
niában a felhőszakadások 6000 embert tettek hajléktalanná. —  A Tapolcsány melletti 
Chabrány községben egy év múlva fogták el egy rablótámadás tetteseit, két jómódú  
gazdalegény rabolta ki a falu zsugori anyóját. —  A december 11-én Oroszországban  
megejtett választások során 91 millió szavazatot adtak le. és 1143 képviselőt válasz
tottak meg, 855 kommunistát és 288 pártonkivütit, a képviselők között 148 nő is van.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújváron.
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