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A lévai m unkásság panaszai 
a városi képviselőiesüálet előtt

A váró* képviselőtestülete csütörtökön 
április 28-án rencfkirvüli közgyűlést tartott, 
amelyet Boros Béla h. városbiró nyitott 
meg. Állampolgársági és illetőségi ügyek 
után a régen húzódó kislakások építési 
munkálatainak 'kiadására 'került a sor. Ezen 
munkálat óik ra két t el jes a jánlat on 'kívül 
több részlete jániat érkezett be. A városi 
tanács azt javasolta, hogy a részletajáilla
tok figyelembe vételével adja 'ki az építke
zés:. A munkáspártok képviselői és Há- 
mornyi'k (egyesült párt) éles hangom mu
tattak rá arra, hogy Léván a munka vállal
kozók mellőzik a .lévai munkások alkalma
zását és legnagyobb részt idegen munká
sokkal dolgoznak, amiig a lévai munkások 
munkanélkül az uccasa-rkokon álldogálnak. 
A városban levő állami intézményeknél is 
a többszöri közbenjárás és Ígéretek da
cára is idegen munkásokat részesítenek 
előnyben. Követelik ezen állapotoknak mi
előbbi megszüntetését és a városi munkák
nál kötelezni kell a vállalkozókat «a kollek
tív munkabérek betartására és a helyi 
munkások kizárólagos alkalmazására. A 
kislakások építését Schimko. Osvald, Gutt- 
nnamn, Moravek, Cibulka, Ing. Kaizler és 
Belcsá'k-Kuna-Sohimko cégeiknek adta ki 
egyhangú határozat alapján. Bejelentette 
az előadó, hogy a város a részleges csator
názása 1 (>0.000 Ke, az utak építésére
80.000 Ke, a város szabályozási terveinek 
elkészítésére 80.000 Ke tartományi segélyt 
kap. — A Slo'vensíká Liga kérelmére a 
Bernolák szobor felállítása céljára városi 
közterületet biztosított a képviselőtestü
let.

A MAGYAR GIMNÁZIUM ÜGYE.
A városi képviselőtestület 1936-ban a ! 

magyar gimnázium ügyében ismételten i 
emlékirattal fordult az iskolaügyi minisz- j 

! tériurmhoz, amelyre a válasz az elmúlt he- ( 
j lekben érkezett meg. E szerint a kérelem- \ 

nek a minisztérium költségvetési okokból | 
nem tehet eleget. A városi tanács átérez- i 
vén a magyar gimnázium felállításának az 
egész Garam mentére 'kiható rendkívüli I 
nagy fontosságát azt a javaslatot terjeszti ! 
elő a képviselőtestületnek, hogy a város az j 
első évben váMja magára a magyar gim- j 
názium elhelyezésének költségeit. Ghi- , 
messy Mihály még az első berendezés költ- ;

1 négernek vállalását is javasolja. A 'képv. ! 
testület a pártok képviselőinek egyértelmű j 
felszólalása után a kiegészített javaslatot i 

| egyhangúlag elfogadta.
AZ ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ 
ÉRDEKÉBEN

i a városi képviselőtestület memorandum- 1 
; mai fordult az iskolaügyi minisztériumhoz, j 
I Szó van ugyanis arról, hogy a tanítók ké- ! 
! pesitését tökéletesebbé teszik és e célból j 
1 tanítói akadémiákat szerveznek a nagyobb i 
i városokban és a középfokú tanképző inté- ' 
| zeteket megszüntetnék. A memorandumban : 
; a képv. testület arra kéri a minisztériumot, j 

hogy a tökéletes felszerelésű -lévai tan. kép- j 
I zőt hagyja meg továbbra is ill. tanítói aka- 
! démiává szervezze át.

A képviselőtestület a fentieken kivül még í 
| egy csomó apróbb ügyet intézett el.

H á b o rú  és b é k e  kérdése

tartja ideges feszültségben egész Európát, 
talán az egész világot. Valahogy úgy érez
zük, hogy ez a végzetes probléma már a 
közeljövőben el kell, hogy dőljön, akár az 
egyik, akár a másik oldalra.

Mert a béke, amiben most élünk, ez nem 
béke. Politikai, gazdasági, szociális feszült
ségek állandó vibrációja aláássa egyének 
és köziiletek. országok és világrészek lelki 
és anyagi egyensúlyát s a süllyedésnek 
olyan kézzel fogható jeleit érzi és látja az 
ember, ami rettenettel tölti el.

Ez tehát a mi békénk.
De a háboru borzalma még elviselhetet

lenebb. Borzalom arra gondolni, mi megy 
végbe Spanyolországban, micsoda pokoli 
szenvedések sanyargatják a háború által 
érintett kínai népet. A légiháboru borzal
mai, miikor egy repülöflotía elsötétíti va
lóságon az eget s a zúgó, pokoli sebessé
gű óriási repülőgépek esetleg órákig szá
zával hullat ják a bombákat, tüzet, mérges

gázokat, halált, szenvedést, tömegsírokat 
előidézve.

És azt is tudjuk, hogy amint a világhá- j 
borúnak igazi, tartós győztesei nem lehet- ' 
tek, a jövő háborújának még fokozottab
ban c s a k i s  vesztesei lesznek, anyagban, 
erőben, emberben, életstandardban, min
denben.

És mégis.
Nem csukjuk be a szemünket azelőtt, 

amit látunk. Látjuk, hogy Anglia kétségbe
esett erőfeszítéseket tesz amugyis niam- 
mutfegyverkezésének gyorsítására. Hiába 
dolgoznak éjjel-nappal az összes angol, 
ausztrál, kanadai lőszergyárak, repülőgép- 
gyárak, vasgyárak. Mindez kevés. Ameri
kában ezernyi bombavető repülőgépet 
rendeltek és sürgetik és fokozzák a fegy
verkezési iramot. És még meg sem szárad
hatott a tinta a nagyszombat napján aláirt 
angol—olasz szerződésen, már kedden Ró
mába repült az angol hadügyminiszter, 
é p p e n  a hadügyminiszter s több órán át j 
tárgyalt Mussolinivel, az olasz hadügyek

legfőbb urával. Bizonyosan nem olaszor
szági kéjutazás volt és nem arról diskurál- 
tak, hogy milyen idő van odakünn. És Hő
re Belisha hadügyminiszter Rómából egye
nesen Párizsba repült s megint órákig tár
gyalt Dajadier miniszterelnökkel és had
ügyminiszterrel s megint érezhető, hogy 
főleg katonai kérdések megbeszélése volt 
előtérben, mint ahogy Churchil »magánlá- 
togatása« is a katonai együttműködést 
szorgalmazta. És amikor Daladier francia 
miniszterelnök és Bőimet külügyminiszter 
— egész sor katonai szakértő kíséreté
ben — Londonba utazott az angol kormány 
tagjaival való megbeszélésre, abból is nyil
vánvaló, hogy a nyugati demokráciák ré
széről olyan eltökéltség kezd megnyilvá
nulni, ami az európai helyzetet minden ed
diginél is súlyosabbá teszi.

Mert eddig csak az egyik oldal volt eltö
kélt. Az úgynevezett dinamikus államok 
voltak azok, amelyek eltökélten és céltuda
tosan haladtak előre az utukon s vállaltak 
minden kockázatot. A háború kockázatát 
is. Németország vállalta a Rajna megszállá
sakor, vállalta a locarnoi szerződés felbon
tásakor. Ausztria megszállásakor. S min
denkinek vissza kellett vonulnia a német 
eltökéltség láttán, aki nem volt hajlandó 
hasonló eltökéltséggel vállalni a háboru 
kockázatát.

Ma azonban mind a két fél eltökélt, ak
kor a helyzet megváltozott. Akkor vagy a 
dinamikus államoknak kell fékezni »di- 
namizmusokat«, vagy pedig vállalni kell a 
kockázat legborzalmasabbikát.

Az elkövetkező hónapok nem Ígérkez
nek nyugalmasoknak. Nem tudhatjuk, hogy 
a nagyhatalmak milyen meglepetésekre 
készülődnek s milyen megpróbáltatá>ok 
várnak valamennyiünkre.

m i U o \ a :

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Orient mozgó: »A Spanyol forradalomé

(Madrid lángokban). Szenzációs autenti
kus háborús riportázs a testvérgyilkos 
spanyol polgárháborúból, melynek eredeti 
felvételeit orosz operatőrök életük (koc
káztatásával vettek föl. Pót műsor SSSR 
híradók »Nasa dobo«.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP.

Orient mozgó: »A legboldogabb házas
ságé. Egy igazi vidám bécsi filmjáték, fül
bemászó muzsikával és kitűnő szereposz
tással. Egy film, mely felvidít mindenkit. 
Főszereplők: Maria Andergast, Wolf Al- 
bach Rettv, Hans Moser. Leó Slezák. R. 
Cári. Vasárnap d. u. »Dick Turpiiié. Viktor 
Mc. Langleti szenzációs kalandorfilmje.
HÉTFŐ, KEDD.

Orient mozgó: »Házasságszédelgö« Slá
ger vígjáték! Főszereplők: Ralph A. Ró
berté Trude Marlen, Theo Li ligeti.
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A háború prófétái
Irta : R o d a  R o d a

Minden háborút a résztvevők pszichózisa 
előz meg. Ez a pszichózis megzavarja a 
résztvevők ítéletét az óhajtott háború es
hetőségeivel kapcsolatban. Ha az összes 
felek nem beszélnének a győzelem való
színűségéről, sőt bizonyosságáról, akkor 
sose kerülne háborúra sor. Aki gyengébb
nek erezné magát, még a legfájdalmasabb 
engedményekre is hajlandó lenne, csak
hogy kikerülje a kilátástalan mészárlást.

Még Napóleon sem menekülhetett a ha- 
dilehetőségek durva tévedéseitől: spanyol 
hadjáratai, moszkvai marsa bizonyítják ezt.

Amikor a burok felkeltek az angolok el
len, kezdeti sikereik után a kontinens szi
lárdan hitt győzelmükben s eszerint igazí
totta politikáját.

Az orosz-japán háború kitörésekor 
1904-ben, a bécsi »Armeezeitung«-ban a 
japánok vizi és szárazföldi győzelmét jó
soltam. A hadügyminisztérium, mert akko
riban még tiszt voltam, szigorúan megrótt. 
Egy vezérkari bizottság Kuzmanek ezre
dessel az élén, fejtegetéseimet hivatalosan 
és részletesen megcáfolta.

1912 őszén, pontosan a Balkán-háború 
előtt, a Scherl-kiadóvállalat Konstantiná- 
polyba küldött, hogy a háborút a törökök 
oldalán figyeljem. Majd hirtelen felszólí
tottak, hogy utazzam Belgrádba s igy tel
jesen ismeretlen viszonyok közé kerülvén, 
igyekeztem tájékozódni. Báró Offémtan
nál, Németország belgrádi követénél a há
ború kilátásairól érdeklődtem. Nevetett é‘ 
igy felelt: »A szerbeknek csak hat millió 
aranyfranknyi tőkéjük van, ez mindent 
megmond.« E pillanatban egy másik ven
déget jelentettek be. »Mintha csak ideké- 
rettem volna!« — kiáltotta a követ — »A 
Carnegie-intézet egyik embere, aki itt a 
háborús gazdaságot tanulmányozza. Pro
fesszor ur! Éppen mondom Roda Rodának. 
hogy a szerbeknek csak hat millió arany
franknyi . . .« Az amerikai helyeselt: »Va- 
lóban, Kegyelmes Uram, csak hat millió 
aranyfranknyi...«

S e jelentéktelen összeggel, a központi 
hatalmak nagy megrökönyödésére, a szer- 
bek a Balkán-háborút megnyerték.

* * *
De nemcsak a háború kimenetelével, ha

nem annak taktikájával, lefolyásával, sőt 
időtartamával kapcsolatban is csalódik 
legalább az egyik fél.

Ami a taktikát illeti: a világháború előtt 
az iránytadó tankönyv Hötzendorfi Konrád 
kétkötetes, lexikonnagyságu tanulmánya 
volt. »A gyalogságról cimen. Ebben fél
oldalt foglalkozott a lövészárok háborúval. 
Bernhardi német tábornok egy éppen ilyen 
terjedelmes könyvet irt »A lovasságról* 
cimen, amelyben nem kevesebb, mint egy 
félkötet foglalkozik a »lovasság szerepé
vel a csatában«. Bernhardi szerint a lovas
ságnak meg kell kerülnie az ellenség oldal
szárnyait s a muníció-utánpótlást zavarni, 
.lőtt a világháború s az ellenségnek hama
rosan nem volt oldalszárnya, a lovasság
nak pedig nem volt lova.

1914-től 1918-ig haditudósító voltam a 
»császári és királyi hadseregföparancsnok- 
ság mellett«. Ez 1917 újesztendején még j 
a legszorosabb érintkezésben volt a német I 
hadvezetőséggel. Mindkét főhadiszálláson 
még egyforma volt a vélemény:

— Az amerikaiak nem jönnek tekinté
lyes erőkkel. Miért nem? Egyszerűen 
azért, mert nincsenek tisztjeik, hogy csa
patokat képezzenek kj $ vezessenek. S

hogy a csapatok átszállíthatok legyenek 
az óceánon, arra — amint ez minden kézi
könyvben olvasható — négy tonnányi ha
jótér lenne szükséges emberenkint. Ez az 
óriási szállitóflotta a német tengeralatt
járóktól nem menekülhetne.

S erre az amerikaiak mégis átjöttek, 
mégpedig egy harmadrésznyi hajótérrel 
olyképpen, hogy az embereket csak nyolc 
órát engedték aludni.

Ami a háború tartamát illeti: Luden- 
dorff, Schlieffen, Conrad s mi mindnyájan 
azt hittük, hogy »mire a levelek lehulla- 
nak«. Egyedül Lord Kitschener mondotta 
1914 augusztusában: »Nem tudom, mikor 
fog a háború végződni, — csak a kezdetet 
ismerem*.

* * *

Miként fog a háború Európában lezaj
lani, ha minden józanság ellenére mégis ki
törne? Bizonyára egészen máskép, mint 
minden más háború. Hallgassák képzelgé
semet:

Hadüzenet? Természetesen nem lesz.
S még kevésbbé előzetes mozgósítás. Ezt 
még a legnagyobb vigyázattal sem lehetne 
titokban tartani.

Egy este hadgyakorlatok cimen — a 
támadó anélkül, hogy a szárazföldi hadsere
gét értesítené, egész légiflottáját átküldi a 
határon az ellenséges erőközpontok és 
gyüjtőcentrumok bombázására: a leraka
tok, hangárok, pályaudvarok, hidak, pa
rancsnokságok, kaszárnyák, villany- és 
vízmüvek, gyárak kerülnek sorra. Ugyan
ezen az éjszakán a támadó elrendeli a mo- 
torositott csapattestek előnyomulását. Ez
után következik csak az általános mozgó
sítás.

A megtámadott tartalékjainak bombázá
sával sok anyagi és időbeli kárt szenved, 
megnehezül a támadó birodalomba való 
repülése s mozgósítása. A támadó készül 
már az ellenfél fogadására, az elhárító üte
gek készen állanak, a vadászrepülőgépek 
startolnak.

Ami a háború tartamát és eredményét ! 
illeti: esztendőkkel és az anyagok háború
jával kell számolni (az anyagok közé kell 
sorolni az aranytartalékokat). Az anyagok j 
háborúja? Bizonyos. De vájjon nem lehet
séges-e egy meglepő, átütő kezdősikerrel 
induló háború, amelybe az egyik fél, még
ha anyagokban szegény is, minden erejét 
beleveti s néhány hét alatt végez? Radetzky 
háborúja 1849-ben Piemont ellen négy na
pig tartott. 1914 augusztus elején Luden- 
dorff aacheni brigádja a maga békeállomá
nyával bevette Lüttichet, a szörnyű belga 
erősséget. Seeckt tábornok egy 200.000 
kitünően képzett, motorositott katonával ] 
vezetett háborúra gondolt. — Azonban a 1 
mai körülmények között nehezen képzel
hető el, hogy a támadó rövid háborúval 
szétőrölje a megtámadottat.

* * *
Képzelgésemmel nem akarom a háborús ! 

félelmet növelni. Nem hiszem, hogy Európa 
közeli háború előtt állana. Kinek a háború- 
ja lenne? S ki ellen? Európa irtózik a harc- * 
tói. Egy népszavazás 99 százalékos béke
többséget hozna. Az emberek a »dinami- 
kus« hatalmaknak harcias szándékokat tu
lajdonítanak. Jogtalanul. Olaszországnak 
csak két nagyvárosa van, Milánó és Turin, 
amelyek kívül feküdnének az ellenséges 
hajóraj lőképességein. A legfontosabb vas
útvonalak a partok mentén húzódnak. Te
hát Olaszországot egy jelentősebb flotta

ugyancsak fenyegetné. — Németország? 
Ami még elérhető, azt háború nélkül igyek
szik majd elérni.

Elsősorban azonban a szövetségek rej
télye beszél a háború ellen. Napóleonnak 
a lipcsei csatában meg kellett élnie, hogy 
Bernadotte elmaradt, Szászország az ellen
séghez hajolt. Bajorország hitet szegett: 
ezek voltak a múlt szövetségesei. A Balkán- 
háború 1912-ben a szövetségesek össze
csapásával végződött. A világháborúban 
Olaszország és Románia, akik papíron a 
központi hatalmak szövetségesei voltak, 
az antanthoz szegődtek. Egy fegyvereket 
ragadó Európa óriási kockázatot vállalna. 
Semleges talán senki sem maradhatna. 
Csomó hatalom ma nem is sejtheti, hogy 
háború esetén melyik oldalra állana.

* * *

Összefogva: sokan nem osztják a bé
ke fentartását illető optimizmusomat. Kép
zett, mélyenszántó agyvelök kételkednek. 
Olyan férfiak, akik a közéletben elfoglalt 
állásuknál fogva a legmegbízhatóbb hír
forrásokból szerzik értesüléseiket. . .  ami
re Roda Roda, a magánember, természete
sen nem képes.

I. oszt. gyümölcsfák 
beszerezhetők

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

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É V A .  

Városi faiskola, Lövölde mellett.

Ugyanott szőlőoltványok és 
bokorrózsák beszezezhetők.

Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

A L o - g y a n  é n  .  . .

Léván a por nemcsak az uccán van 
általánosan elterjedve, hanem a városi 
színház színpadának deszkáit is vasta
gon takarja. Csodálatos, hogy a direkr 
ciö ezt nem veszi észre. Igen valószh 
niitlennek látszik ugyanis, hogy az elő
adásra kerülő darabokhoz tartozzon az. 
hogy a főidre kerülő művésznek okvet; 
lenül a porban kell henteregni és meg' 
szürkülve felkelni, különösen akkor, ha 
a darab valamelyik előkelő lokálban 
vagy uriháznál játszódik le. Xem a mi 
kötelességünk megállapítani, hogy a lé: 
vai városi színpad elhanyagolt állapo: 
fáért kit terhel a felelősség, de igen is 
kötelességünknek tartjuk, hogy az ille: 
tékesek figyelmét felhívjuk a lehetetlen 
állapotokra, amelyek a színpadi beren
dezés körül általában ma vannak. Sem? 
mi sem tart örökké, használat közben 
minden tönkre megy, ezt jól tudjuk, de 
vannak bizonyos dolgok, amiket ki is le: 
hét javítani és egy ideig még igy is hasz: 
nálhatók. Azt mondják: a foltos ruha 
nem szégyen, de a lyukas igen.

OKULÁR
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HÍREK------ ,
— Halálozás. Április 28-án Léván rövid 

szenvedés után 71 éves 'korában elhunyt 
Wilcsek Salamonná sz. Weisz Jozefin, akit 
általános részvét 'mellett pénteken d. u. 
helyeztek örök nyugalomra. Az elhunyt 
néhány héttel ezelőtt ünneplte boldog há
zasságának fél százados jubileumát.

— A városbiró reprezentációs költsége.
A vezető városbiró 18.000 Ké évi tisztelet
dija mellé működési pótlék ill. reprezen
tációs költség címén ,a városi képviselőtes
tület legutóbbi közgyűlésén, mint már az 
előző évben is, 6000 Kc-t sziavazotit meg.

— Stefánik emlékünnep. A Slovák Mati- 
ca és Liga M. R. Stefánik tragikus hálá
jának 19. évfordulójának emlékére szom
baton május 7-én este a városi színházban 
színi előadást rendez. Előadásra kerül 
Gondko »Hiv az erdő« színmüve.

— Május 1. megünneplése Léván ez év
ben is a szokásos felvonulással 'történt. A 
munkáspártok, a soc. demek, a nemzeti 
szocialisták és a kommunisták ez alkalom
mal egységesen és együttesen vonultak fel. 
A menetet, amely lényegesen kisebb tö
megű volt, mint más években, mintegy 160 
kerékpáros vezette be. Csak igen kevés 
kerékpár volt teljesen feldíszítve, mint az 
más években lenni szokott, de hiányoztak 
nagy mértékben a jelmondat táblák is, sőt 
a felvonulók hangos kiáltozásai is elma
radtak ez évben így azonban méltóságtel- 
jesebb volt a felvonulás.

— Szűknek bizonyult az újonnan épített 
járási székház. Eltekintve attól, hogy a 
nagy költséggel megépített járási székház 
mintegy félévig üresen állt, mely idő alatt 
a hivatalok elhelyezéséről a 'városnak kel
lett gondolkodni, most kisült, hogy az 
eredeti tervek többszöri átdolgozása után 
is még mindig nem megfelelően épült fel 
és a város a milliós hozzájárulás mellett 
újabb kiadásokra van kényszerítve. A leg
utóbbi városi közgyűlésen bejelentették 
ugyanis, hogy <a járási hivatal autójának 
külön garázst kell bérelni a városban, mert 
azt a járási hivatal épületében, ahol tudo
másunk szerint garázs is lett építve, nem 
helyezhető el.

— 1,000.000 Ké-s beruházás csatornázás
ra és az uccák kövezésére. Mint ismeretes, 
a képv. testület elhatározta a templomok 
környékének csatornázását. A tartományi 
segély, amelyet legutóbb városunknak 
kiutaltak, lehetővé teszi, hogy a csatorná
zás az eredeti tervezetnél nagyobb mérvű 
legyen úgy, hogy a régebben említett uc- 
cákon kívül a Bástya ucca és a Posta ucca 
is csatornázva lesz és mindezeket az uc
cák a t a csatornacsövek lefektetése után 
részben aszfaltozzák, részben pedig újra 
kövezik. A költségek kb. 1,000.000 Kc-ra 
rúgnak.

— SZÉP ÉS JÓ müfogakat készít Bázlik 
vizsg. fogtechnikus Szepesi u. 9. égetett 
PORCELLÁN KORONÁK !!! igen termé
szetűi!.

— Uj ártézikút Léván. A kórház udva
rán az uj ártézikút fúrásának munkálatai 
már olyan előrehaladott stádiumban van
nak, hogy a«z uj kút rövidesen átadható 
lesz rendeltétésének.

Vizes pincéket,
nedves falakat szakszerűen 
szárit

Sléher János
Ősi. kőműves mester, Rozmaring u. 1.

— Tovább szépítik a Kákát. Mint már 
előbb megírtuk az uj kákái járda szélét 
befásították. Most már a kiültetett fáik 
közé újabb dísznövényeket tesznek. A kór
ház előtti járda széle gruspán bokrokkal, 
folytatása egészen a téglagyárig pedig 
cedruscsemetékkel van kiültetve. Ezen 
munkálatokkal kapcsolatosan elegyengetik 
a járda szélét is, melyet majd 'fűmaggal 
vetnek be, úgy hogy rövidesen pázsit fog
ja szegélyezni a kákái járdát. A zöld sze
gélyt még Ízlésesebbé fogja tenni a piros 
cövekeken keresztülhúzott alacsony drót
kerítés, mely a pázsit megvédésére fog 
szolgálni. A kákái úttest hengerlését is rö
videsen megkezdik. A kavics hordása már 
folyamatban van.

— A város szabályozási tervei. A leg
utóbbi közgyűlésen kérdést intéztek Simái 
városi főmérnökhöz mikorra várható «a 
városszabályozási terv pályázatának a ki
írása? A főmérnök válasza szerint az elő
ző években történt felmérések kiszámítása 
befejeződött, a kataszteri térkép elkészí
tése már a prágai központi térképészeti 
hivatalban folyamatban van és előrelátha
tólag az július elejére elkészül. Ezután ke
rül sor a magassági fölmérésre, amelyet 
az ősz folyamán befejezhetnek. Igv előre
láthatóan csak a jövő tavasszal kerül sor 
a városszabályozási terv pályázatának ki
írására.

— Különvonat Budapestre az eucharisz
tikus kongresszus befejezéséhez. Közös út
levéllel indulás május 28-án Léváról 16.35 
órakor. A menet-díj III. o. oda és vissza 60 
Ke. Indulás Budapestről vissza május 29-én 
kb. 23.30 órakor A saját útlevéllel rendel
kezők 20 Ké vizumdijat tartoznak fizetni, 
mig azok, akik közös útlevéllel akarnak 
utazni, 25 Ké vizumdijat fizetnek. A sa
ját útlevéllel rendelkezők 300 Ke értékben 
vihetnek ki magyar pénzt és magyar 
csekkben 700 Kc-ig. Azok, akik közös út
levéllel utaznak a vonatban legfeljebb 50 
pengőt (6 Ke árban) kaphatnak. A magyar 
valutáért járó összeg a jelentkezésnél le
fizetendő. Jelentkezni lehet: a Cedok uta
zási irodánál Bratistava és a vasúti forgal
mi irodákban, legkésőbb május 14-ig. A 
kirándulás 400 jelentkező esetében lesz 
megrendezve.

M i& á lq i  & B Í Í

színészi működésének másfél évtizedes 
évfordulóját ünnepli. Részt kérünk eb: 
ben az ünneplésben a megbecsülés és rag 
gasz kod ás, az elismerés koszorújával, 
t izenöt esztendő a deszkákon, amelyek 
valamikor a világot jelentették , ma lég: 
jobb esetben a megélhetést. Mihályi Er: 
nö nem kopott el a küzködéssé vált küz: 
delemben, mert hisz tud. A hit, a művé: 
s z í  elhivatottságban való hit, a tökélyre 
emelt tudás ad estéről estére, napról: 
napra erőt a továbbihoz és járuljon eh: 
hez még barátainak, tisztelőinek szere: 
tete és elismerése is. A tapsoló kezeket 
érezze mind ölelésre, baráti kézszoritás: 
ra lendülő karnak, amely nemcsak a jó 
színésznek, hanem a szlovenszköi ma: 
gyár sorstársnak is szó l. . .

— Uj aszfaltjárdák. A város tanácsa fel
hatalmazást kért a képviselőtestülettől, 
hogy uj aszfaltjárdáik létesítésének érde
kében a háztulajdonosokkal tárgyalásokat 
kezdhessen és döntő határozatot hozhas
son. Mint értesülünk újabban a Schoeller 
ucca kövezésének befejezése után az egyik 
oldalon uj (aszfaltjárdát fektetnek le.

— Balesetek Léva környékén. Strba 
Márton 22 éves vámosiadonvi földműves 
vasárnap reggel revolverét tisztogatta, 
amely közben elsült és balkarját átlőtte. — 
Hanák József 12 éves gyerek, aki a gyer
mekotthonból munkára Skladányi József
hez Szkienó fürdő re volt kiadva, jobb keze 
szecska-vágás közben a gép fogai közé K e
rült és azok ujjait .leszakították. — Droz- 
di'k András 36 éves Dani ásd községi szolga 
vasárnap reggel a községi bika mellett 
foglalatoskodott. A bika ismeretlen okok
ból feldühödött és a szolgát «a falhoz szo
rította. Drozdík jajveszékelésére néhány 
gyerek sietett elő, akik szorongatott hely
zetéből kimentették ugyan, de a nyomás 
következtében Milyosan sdbesült Drozdi- 
kot a kórházba kellett szállítani. — Malié- 
kai Sámuel 4 éves felsözsemberi gyermek 
pajtásaival játszott és futás közben egy 
kőbe megbotlott s oly szerencsétlenül 
esett el, hogy bal lábát eltörte. — Mind- 
annyinkat a lévai kórházban ápolják.

— A drágaság ellen. Az érsekujvári ipa
rosok a drágaság ellen bevásárló és érté
kesítő ^önsegélyző szövet kezet et« alapí
tanak. Az alakult) közgyűlést május 6-án 
tartják. A kisemberek összefogásának 
egy újabb bizonyítéka az az egyesülés, 
szemben a kartalekkel.
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Hétfőn >3:1 a szerelem jayára« ment. 
A szereptök kivétel nélkül jól alkalmaz* 
kockák a darab könnyű hangjához. A 
sport drukkerek is jól érezték magukat, 
mert a színpadon győzedelmesen vonultak 
fel az LTE dreszek.

Az ember tragédiája kedden, szerdán, 
telt házak előtt ment. Sdkan kétkedve fo
gadták ezt a kezdeményezést, de akik 
mégis eljöttek, kellemesen csalódtak, mert 
a tragédia lévai előadása úgyszólván tel
jes illúziót keltett. Köszönjük a rendező
nek Sarlai Imrének — aki a szegedi sza
badtéri játékoknak öt éven keresztül társ
rendezője volt — hogy a nagy müvet elénk 
varázsolta. Rutinja különösen a tömegje
lenetek tökéletességén Játszódott meg. Ha- 
merka karnagy kísérőzenéje külön elis
merést érdemel. Az előadásról, különösen 
az első 10 színről csak jót mondhatunk. 
Sarlai Ádámja robosztus alkotás, amelyben 
teljes mértékben érvényesült a művész lel
kes egyénisége, Kolár Mária valóban ti
nóm színekkel rajzolta meg szerepét, az 
örök asszonyát, különösen ott volt nagy, 
ahol a gyengédséget érzékeltette. Erdős 
József Luciferje határkövet jelent a fiatal 
művész fejlődésében és sikerrel, győzedel
mesen küzdött meg a nehéz feladattal. Az 
epizódszereplők közül megemlítjük Mihá
lyi Ernő rabszolgáját, Gellért Marika 
Hippját, Faragó Márta Helénáját és Gár
donyi Lászó Sainte Juste-jét.

Pénteken és vasárnap *az erősen reklá
mozott >Gólyaszanatórium« vonzott telt 
házakat. A pikáns zenésbohö/atban Gellért 
Marika ártatlan Mónikája, Faragó Madam 
Orleansa, valamint Mihályi Oktávja tet
szettek legjobban. Várad inak valahogy 
nem feküdt teljesen a szerep. Maár János 
epizódfiguráján sokat nevettünk. Külön 
meg kell dicsérni Megyerit kitűnő akro
bata-táncáért. A többi szereplőik Márfi Ve
ra, Kárpáti Margit, Kolár Mária és Sarlai 
igyekeztek minél élvezhetőbbé tenni ezt a 
Szilágy-Eisemann tákolmányt, melynek ze
néjéből a zenekar Hemerka vezetésével 
mindent kihozott.

Az »Ember tragédiája* és a »Fehér kór« 
nagy sikerei bebizonyították azt, hogy a 
lévai közönség előtt a komoly darabok
nak még nagyobb sikerük van, mint a 
könnyű operetteknek, melyektől már ki
csit nyegcsömörKVtt a közönség.

— Megkezdődtek a jutalomjátékok a
lévai színházban, amelyre a lévai közönség 
figyelmét különösen felhívjuk. Köztudo
mású, hogy színészeink javadalmazása a 
legszélsőségesebb jóakarattal sem mond
ható fényesnek és életnívójuk egyensúlyát 
az úgynevezett jut alom iát ékok anyagi si
kere biztosítja. Ba a jutalomjátékokra el
megyünk, nemcsak a színik tikárát támo
gatjuk, hanem ami legalább olyan fontos, 
közvetlenül a színészeket is.

S zín h á zi m ű sor

Szerdán: >Egy vidám éjsz':.ka«, Váradi 
Pál jutalomjátéka.

Csütörtökön: >Szakíts helyettem.« Faragó 
Márta jutalomjáftéka.

Pénteken: »Peer Gynt«. Sarlai Imre juta
lomjátéka.

Szombaton délután: >Szulamith«. 
Szombaton este: Nincs előadás.
Vasárnap délután: »Egy vidám éjszaka.« 
Vasárnap este: >Hulló falevél*.
Hétfőn: >Láz«. Erdős József jutalomjátéka. 
Kedden: »Sárgapifykés közlegény*.

— Fájdalomnélküli foghúzás, fog
tömés, porcellán koronák, műfogak, va
lamint mozgó fogak fixálása a legmo
dernebb metódusok szerint Bodánszky 
Irén fogmütermében, Levice, Főtér, 
készülnek. Rendel a betegsegélyző pénz
tár, valamint az összes fondok részére is.

— Györgyi József földink, a kitűnő
képzettségű szakember, legutóbb, a hus- 
vét előtti hetekben Kassán tartott nagy
sikerű kirakatrendezői tanfolyamot a Gré
miumnál levő segédgyülekezet keretében. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy fiatal tehetsé
ges földink egymásután szerzi az elismeré
seket és a megbecsülést a lévaiaknak.

Rendkívüli egyházkerületi közgyűlés. 
A dunáninneni református egyházkerület 
május 12-én, délelőtt 10 órakor Érsekújvá
ron, a Kereskedelmi Grémium üléstermé
ben rendkívüli közgyűlést tart. A közgyű
lésen határoznak Balogh Elemér püspök 
halálával szükségessé vált intézkedésekről.

M á jú *  1

a Munka iinnefte
Beszéljünk úgy a Munka Ünnepén, mintha kö

rülöttünk s velünk semmi különös nem történnék. 
Mintha semmi nem fenyegetné az alkotó polgári 
munkát. Mintha messzehordó ágyuk és bombave
tő repülőgépek, gyújtóbonibák, mérges bombák 
és még mérgesebb törvényes intézkedések nem 
dönthetnék romba egyetlen perc alatt, egyetlen 
gesztussal esetleg egy élet, esetleg generációk 
szorgalmas, tehetséges munkájának minden ered
ményét.

Tekintsünk a munkára azzal a hódolattal, ami
vel azelőtt tekintettünk. Mint az állam, a társada
lom, a fejlődés, a gazdasági egyensúly, a társa
dalmi alakulás legfontosabb alapjára.

Ünnepeljük a munkát. Hasson át bennünket 
maradéktalanul a májusi napsütés, a megérlelő 
melegség tudata s gondoljunk arra, hogy mindent 
a munkának köszönhetünk, mindent, ami körül
vesz bennünket. A civilizációt, a technika csodála
tos vívmányait, az életsztandard örvendetes fej
lődését.

A munka, a kérgeskezii proletár-munkás, a 
földműves munkája és a csiszolt agyú szellemi 
munkás munkája, mindez hozzásegítette az em
beriséget olyan fejlettséghez, amelynek mai kul
túránkat köszönhetjük.

De fájdalmasan feltolakod k a kérdés, vájjon 
oly sok jót hozott-e számunkra a modern kultú
ra? Egy túlcivilizált korszakban keserűen kell 
megérnünk olyan tüneteket, amelyek homlok- 
egyenest ellentétben állanak a civilizációról val
lott évtizedes, évszázados felfogásokkal. Keserűen 
látjuk, hogy a mi »tulcivilizált« korszakunk hoz
ta meg annak a barbarizmusnak fájdalmas rene
szánszát, amelyben egyik napról a másikra ke
gyetlen bestialitással semmisitik meg évtizedek, 
évszázadok munkájának pompás eredményeit. 
Akinek ezzel kapcsolatban kételyei lennének, 
gondoljon a spanyol vagy kinai harcterekre, gon
doljon egyes európai államok törvényes intézke
déseire (akár Oroszországban, akár Németország
ban) s érezheti, hogy az a korszak követi el az 
alkotó munka becsületes eredményei ellen a leg- 
brutálisabb erőszakot, amely a munkát a legriki- 
tóbb ünnepségekkel, leghangosabban ünnepli 
meg.

De bármily csalódások rombolják is össze iüú 
zióinkat, nem gyengül bennünk a hit, hogy a mun
ka, az alkotó szellemi vagy fizikai munka minden 
megpróbáltatás után újra és véglegesen el fogja 
érni azt a jogos helyét, amely megilleti. És eljön 
még egy korszak, amely korlátlan tiszteletben 
fogja tartani a munkát és tiszteletben tartja a be
csületes munka eredményeit.

Ennek az ideális korszaknak a reményében 
kívánunk május 1-én jó munkát minden jóakaratu 
s alkotó munkát végző, becsületes embernek.

(s. d.)

Megfagyott orgonák
kékfürtös tvirágruhája, illatlelkük messze 
szállt... Az almafák fehér virága feketén hull 
az útra.

A jeges ujjú tavasz kegyetlenül fojtotta 
meg a virágokat, amelyekből az cdesizü 
gyümölcsnek kellett volna fejlődnie.

A csacsogó ajkú dalos fecskék is késnek, 
tán ott vesztek azok is háborgó, viharos ten
gerek kék hullámaiban.

Télikabátba burkolódzva fázunk a virágos 
tavasz közepén, fagyoscsókú szelek vörösre 
marják az arcunk, s hiába reménykedünk 
napról-napra, hogy holnap régi fényben újra 
felsüt a tavaszi napsugár.. . Alá már a min
dent virágba bontó Májust ünnepeljük. Már 
a vadgalambok is megérkeztek. Reméljük, 
hogy a bájos Május-Asszony kegyesei!) lesz 
hozzánk és forró napcsókjával * lecsókolja 
arcunkról a szeles és szeszélyes Április hi
deg szeleinek és fagyainak jéghideg nyomát.

(n. i.)

M ik o r le g b iz to s a b b  

a z  e m b e r  é le to  ?
Egy amerikai biztosító-társaság statisztikát 

adott ki N'ewyorkban, amely annak az életévnek 
a megállapításával foglalkozik, amelyben legki
sebb a halálozási arányszám. A statisztika azt bi
zonyítja, hogy ez a 11-ik év.

Kimutatják, hogy az első életévekben sok gyer
mek meghal s hogy a betegségek csak akkor 
csökkennek, ha a gyermek 11-ik évéhez közele
dik. A gyermekkor leggonoszabb betegségei; az 
inlluenza és a tüdőgyudadás, míg az igazi gyer
mekbetegségek, mint például a himlő, kevésbbé 
veszedelmesek. A statisztika továbbá arról szá
mol be, hogy a betegségek mellett a balesetek is 
sok halálos áldozatot szednek. S itt megint a I l
ik év az, amelyet legkevesebb halálos baleset 
érint. Kimutatták azt is, hogy az e korban bekö
vetkező kevésszámú végzetes baleset főképpen 
fiukat ér. A f.uk féktelensége s ebből következő 
vigyázatlansága folytán a fiuk ha.álozási száma 
háromszor nagyobb, mint a leányoké. A biztosító
társaság tapasztalatai alapján általában azt lehet 
mondani, hogy a 11 évesek baleseti halálozása 
azért oly kevés, mert az ifjabb évfolyamokkal 
szemben ekkor kezdenek körültekintőbbé válni s 
ekkor kerülnek szgorubb felügyelet alá. A sta
tisztika szerint a legjobb életévek 11-től 19-ig 
tartanak. A huszadik életévtől kezdve a biztosító
társaság szerint a tüdőbaj is beiép a statisztiká
ba s a J4-ig életévig igen sok áldozatot követel. 
Ha ezekben az években legyőzik, akkor csak az 
55-ik életévben fenyegeti ismét az embert. A 
25-ik és az 56-ik év között viszont a cukorbaj lép 
fel halált okozó tényezőként.

Jókarban levő ajtók, ablakok

eladók
Rozmaring u. 14.
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A lévai csapat szinte állandó fölénye 
mellett csata két potyaízű góllal nyert. A 
ludas ismét a .góliképtelen csatársor, ahol 
Vizi, Juhász és Horváth 1. siralmasan ját
szott, az utóbbi ráadásul nagyon önző. 
Horváth 111. <a félidőben szép dolgokat csi
nált, de még nem center és testiereje is 
gyenge, igen gyakran elnyomták. Horváth 
II. szép beadásával tűnt ki. A fedezet sor
ban a kitűnő Benyoívszky és a második fél
időben Dohány mutattak jó játékot. A 
csapat legjobb része a védelem. Mindkét 
hátvéd, de különösen Maíulányi szorgalma 
és formája dicséretes. Zavkó sérülése után 
mint kapus is tetszést aratott. A vendég- 
csapatnál csafÁ a védelem állott feladata 
magaslatán, igaz, hogy a gyámoltalan lé
vai csatárok is engedték élni. A csatársor 
azonban szinte foglalkozás nélkül hagyta 
Zavkót.

— Vívás. A Csehszlovák vívó szövetség 
legutóbb tartott választmányi gyűlésén ki
jelölte a \ilágbajnokságokna a csehszlovák 
csapat tagjait. A női csportba Boleman 
Judit, az LTE kitűnő tőrvivónője is beke
rült. Ez az első eset, hogy lévai sportoló a 
csehszlovák válogatott csapatban világbaj
noki tornára indul.

— Versenykiírás. A Lévai Torna Egylet 
Atlétikai szakosztálya május hó 7-én dél
előtt 11 órakor tartja Léván keresztül futó 
bajnokságát. A versenyen indul hat maki 
mindazon 'atléták, fotbaiisták, akik vala
mely sport egylet nék, középiskolának vagy 
katonai alakulatnak tagjai. A verseny táv
ja: Ifjúsági versenyzők részére: 1500 m. 
Senior: versenyzők részére: 3000 m. A ver
seny startja a Garamkelecsény felé vezető 
utón megjelölt hely, célja a lévai város
háza 'kapuja előtti utón lesz felállítva. Úgy 
az ifjúsági versenyzőiknél mint a senior 
versenyzőknél: I. helyezett arany-, II. he
lyezett ezüst-. III. helyezett bronzéremmel 
lesz kitüntetve. Nevezések Budaváry László 
LTE «atJ. sz. oszt. vezetőnél adhatók le má
jus 7. délelőtt 10 óráig (óvás a verseny le
zajlása után 10 percen belül adható be a 
versenybírónál.) — Budavárv László, LTE 
a ti. sz. o. v., Boros Béla, LTE atl. sz. o. 
elnök.

Érelmeszesedés, neurasténia, golyva, 
mirigy-csont-izületi és bőrbajoknál, hü- 
dések, köszvényes-csuzos loboknál

Csíz jód-bróm 
9yógyfürdö

Olcsó pausál-árak az összköltségekkel 
az elő cs utóidényben 14 napra Ke 
760*—, 21 napra Ke 1.1000 

Otthon tartandó ivókúrákhoz CSIZI 
jód-brómos gyógyvíz. — Ismertetőt, 
gasználati utasítást küld a Fürdőigaz- 
hatóság ClZ-KUPELE, Slovensko.

— Kötelező .gázálarcvétel. Az országos 
hivatalok a közeli napokban rendeletet bo
csátanak ki a lakosság köteles gázelleni 
védekezéséről. Két hónapon belül kötele
sek a 10.000-nél nagyobb lakosságú váro
sokban az adófizetők maguknak és család
tagjaiknak gázálarcot beszerezni. Fél éven 
belül az egész lakosságot el akarják látni 
gázálarccal. A gázálarcok árához még 15 
korona adót is csatolnak. A belügyminisz
térium elrendeli egyben, hogy a gyermek 
álarcokat fizetés nélkül becseréljék, mert 
a gyermekek gyorsan nőnek és a gázálarc 
kicserélése nagyon költséges lenne.

Igazság
a ker eskényi  mészr öl

Bizonyára próbálkozott vele már ön is. - Tudja 
tehát, milyen kiadós, azért olcsó. Ma bátorkodunk 
önnek megemlíteni, mennyire kedvelik az építé
szek, kereskedők és gazdák.
1937-ben a megrendelések özönét kaptuk.

Két és félannyit
szállítottunk le belőle mint 1936-ban. Ez már jelent 
valamit. Minőségét nem szállítjuk le. Rendelkezé
sére állunk vele Önnek is bármilyen mennyiségben. 
Megrendeléseit megelégedésére intézi el

Martin DrdoS
mészégető Veiké Krskany
Mész — mészpor — kereskényi mészkő

IZGALMAS OLVASMÁNY

A SZOKÁS HATALMA 
A közlekedési rendőr szabadságát tölti 

a falujában...



dzuieies. Galambos József Strba Mária 
liu János, l'rtns János Benko Karolni leány 
Edit. Kaszner Béla Vódnak Ilóira1 leány 
Margit Anna. Kohn József Horovitz Ilona 
leány Edit.

Házasság. MüUer Bohumil Václav rk. 
Por ízek Vilma rk.

Halálozás. Miíkla István 34 éves, L akt is 
Lajosné szü-l. Ujiaiky Margit 27 éves. Özv. 
Jakab Jánosné szül. Csontó Júlia 80 éves. 
Krostáik Miklósaié szül. Jelcsic Anna 54 
éves. özv. Miklóssy József né szül. Tulka 
Anna 74 éves. Weisz Gábriel Salamon 60 
éve<. W ilesek Salamonná szül. Weisz Józsa 
70 éves.

•LÉVAI l JSÁG« gazdasági, kulturális és kritikai 
het:ljp, megjelenik minden szerdán. — Főszer- 
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. — Felelős szer- 
ke>ztŐ és ki.idö: AKOCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség é̂  kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési di.i: egészévre: 48.—, félév- 

negyedévre 12.— Ke, egyes szám ára 
L- Ké. Három példány megtartása V« éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki* 
idóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en- 
fedmény. Kéziratokat nem"adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellvel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedálvrzft*
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