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A jfaventus hdu&ftáz Qedavatts»a: a  dévai ü n n epe*
Léva a sportegyesületek városa. Nem 

kevesebb mini 8 különféle irányú 
.portegyesület működik városunkban: 
l évai SE, LTE, Sokol, SK Levice, 
Makabi, Orol, RTJ, Proletár TE a Ju- 
venlus-on kívül. Dacára annak a lévai 

I sporl nívója és intenzitása nincsen 
Hányban a sok egyesülettel és alatta 
van a szlovenszkói átlagnak. Ennek 

I legfőbb oka az, hogy eddig nem volt 
■ a lévai sportembereknek megfelelő 
I otthona és amint beköszöntőit az őszi 
I időszak és elérkezett az úgynevezett 

/obasportok ideje, megfelelő helyiség 
I hiányában minden munkálkodás lehe- 
I telienné vált. Ezen a bajon csak rész-

! i gesen scgiletl a Sokol, a Halastó 
melleit épiietl pavilonszerü házának 

I telepítése és a Makábi, valamint a 
I többi egyesületek alkalmi, béreli he- 
I lyisége.

A Juvcnlus sportklub megalakulása 
I óta törekedett arra, hogy saját, vala

mint a lévai sport számára megfelelő 
hajlékot biztosítson és rövid egyéves 
I. nnéllása alatt sikerült is megvalósi- 

I lani azt. amit minden emher és testü- 
[ let egyaránt óhajt: a saját otthont, 

megfelelő helyet a sportnak.
Vasárnap egész napos sporlprog* 

I ram keretében adta ál rendeltetésének 
I az egyesület uj klubházát és ebben a 
I tágas, egészségi szempontból kifogás- 
I tálán helyiségben remélhetőleg oly 

sporteredmények szüleinek meg, ame* 
I lyek messzire viszik városunk hírét 
I és nevét. Már reggel 8 órakor meg- 
I kezdődtek a jubileumi sakk és ping- 
I pong versenyek, amelyek számos ver- 

senyzőt és érdeklődőt vonzottak. Dél- 
I előtt 11 órakor ünnepélyes diszköz- 
I gyűlés volt, amelyhez hasonlót Léván 
I eddig még nem volt alkalmunk látni. 
I Városunknak úgyszólván minden sport 
I egyesülete képviselve volt. A lévai 
I  helyőrség 6 tagú küldöttségét Cellák 
I kapitány vezette. De ott volt a sporl 
I számos baiátfa, akik méltányolni lud- 
I iák azt a hatalmas erőfejtést, amellyel 
I a lévai dolgozó ifjúság egyesülete 
I klubházát megvalósította. Dr Strasser 
I Elemér elnök, szlovák és magyar nyel- 
I ven tartott beszámolójában ismertette 
I az egyesület egyéves történetét u meg- 
I alapítástól kezdve, vázolta azokat a 
I  nehézségeket, amelyek mindenkor, de 
I különösen ma, útját állják a legbccsü- 
I Kiesebb szándékú törekvéseknek is. 
I A lelkesedés ez alkalommal legyőzte 
I a közönyt és a rosszindulatot. Ünne- 
I pélyes ígéretet telt arra, hogy a Ju* 
I ventus nem tesz a jövőben sem kü- 
I lömséget ember és ember közölt, szi- 
I vesen lát minden becsületes sport- 
1 embert, nemzetiségre, felekezetre és 
I osztálykülömbségre való tekintet ítél* 
I  Lül, mert célja a fegyelmezett sport- 
1 emberek nevelése.

A CsMTSz, valamint a Sokol üd- 
! vözlő leveleinek felolvasása után a je- 
|  lenlevő delegátusok üdvözlő beszédeire 
|  került a sor. A lévai helyőrség nevében 
|  Ci hák kapitány, az LSE részéről Schu- 
1 bért Tódor bankigazgató, az LTE ne

vében dr Korsók János tolmácsolták 
jókívánságaikat. Az SK Levice képvi
seletében Henz Kálmán, a lévai Makábi 
nevében Deutsch Elemér, az RTJ meg
bízásából Neumann József, a Proletár 
TE részéről Háber Zoltán szólaltak fel 
és adóztak elismeréssel annak a ki
tartásnak és lelkesedésnek, amellyel a 
fiatal egyesület tervét megvalósította. 
A delegátusok azon reményüknek ad
tak kifejezést, hogy a mai nappal kez
detét veszi majd a lévai sportegyesü
knek intenzív együttműködése az egye
temes sport érdekében. A szlovenszkói 
sportújságírók egyesületének nevében 
Wollstein Lajos, a Lévai Iparos Olva
sókör nevében Frasch József, elnök 
mondtak üdvözlő beszédet

Ezután Klopstok Gyula föpénztáros 
ismertette a klubház építésének költ
ségvetését, felsorolván az összes be
vételi és kiadási tételeket, valamint 
mindazok névsorát, akik természetben 
vagy pénzadományaikkal a lévai sport 
első otthonának telépitését lehetővé 
tették. A közgyűlés határozati javasla
tot fogadott pl amelynek értelmében 
az egyesület minden tagja 5.— Kc-val

Ide s tova immár két hete, hogy 
megállt a munka a keramitut átépíté
sénél. A békéltető tárgyalások nem 
vezettek eredményre. Az ügy már a 
közmunkaügyi minisztérium elé került. 
A munkások változatlanul 2.50 koro
nás órabért követelnek. Ezzel szemben 
a vállalkozó cég arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy ő már a maximális 
halárig elment, mert legutóbbi 2.30 
Ke ajánlatával már túllépte a kollek
tív szerződésben megállapított árat is. 
Számításait teljesen felborítja a ma
gasabb órabér, amelyet csak abban 
az esetben hajlandó fizetni, ha azt 
neki az orsz. hivatal megtéríti.

Hol van a h iba?
El kell ismerni, hogy a munkások 

álláspontja jogos. Az egyre emelkedő 
élelmiszer árak mellett napi 12—13 
koronás keresettel nem képesek csa
ládjaikat fenntartani a munkások, arra 
az időre pedig, mikor a munkák 
szünetelnek, nincs mit félretenniök.

De jogos a cégnek az állás
pontja is, aki az érvényben lévő kol
lektív szerződés alapján kalkulálva ad
ta be annak idején ajánlatát. A hiba 
a negyven órás munkahét és drága
ság körül van, ami egyrészt tehetet
lenné teszi a munkaképesség teljes 
kihasználását, másrészt megnehezíti a 
megélhetést.

Helyteleníteni kell azonban a város 
lakossága szempontjából a munkásság 
azon eljárását, hogy az egyezkedő tár
gyalások alatt nem hajlandók a mun
kát folytatni. Ez az eljárás károsítja 
a város lakosságát és károsítja a vá
rost is. A munkásság érdekében a 
város minden lehetőt megtett és meg
tesz, éppen azért jogosan elvárhatta 
volna a város és annak lakossága,

köteles az építkezési költségekhez 
hozzájárulni.

Ezzel az ünnepélyes díszközgyűlés 
véget ért.

Délután folytatódlak a jubileumi ver
senyek, este pedig nagyszámú közön
ség jelenlétében sportbemutatók vol
tak. A Léván először felállított ringben 
a következő párok boxoltak: Csuvara 
—Mészáros, Rajcsányi Kirchberger, 
majd utánuk egy 4 tagú akrobatacso
port : Madarász Ida, Kuzberl József, 
Cuj Emil és Farbák József, a szüne
tekben pedig Nyitray József mutatvá
nyai érdemelték ki a közönség csodá
latát és tapsait. A mutatványok precíz 
kidolgozása külön elismerést érdemel. 
A bemutató nagy propagandája volt 
a sportnak. A program befejező szá
ma Kiszela József és Kuzberl iskola- 
birkózása, valamint Kuzberl- Rajman 
mérkőzése volt.

A program után a jelenlevő nagy
számú ifjúság a kora hajnali órákig 
ünnepelte jókedvben tánccal, zenével, 
a Juvcntus klubházának felavatását.

A versenyek eredményét sportrova
tunkban közöljük.

hogy a lévai munkásság lojálisán vi
selkedik vele szemben akkor, amikor 
olyan munkáról van szó, amelynek 
mielőbbi kivitelezése a város összla
kosságának egyetemes érdeke. A lé
vai munkásság jogos követeléseit min
denki elismeri, de a munkásságnak is 
be kell látnia azt, hogy a keramitut 
átépítési munkáinak negligálásával el
sősorban Léva városát és annak la
kosságát károsítja meg és érdemtele
nül bünteti. Kérjük tehát a lévai mun
kásságot, hogy jogai fenntartása mel
lett kezdje meg a munkát. A bérhar
cot pedig folytassa tovább minden 
törvényes eszközzel.

Zavargások a munka 
színhelyén

Pénteken délután a sztrájkolok kö
zül néhányen munkába akarlak állani, 
azonban ezeket a többiek nem enged
ték dolgozni. A nézeteltérések han
gosabb szóváltásra, majd telllcgcsség- 
gé fajultak, a verekedőket a kivonult 
csendőrség választotta szét.

A városban az a hír terjedt el, hogy 
hétfőn idegen munkásokkal folytatják 
az abban maradi munkálatokat. A hely
beli munkások el vannak határozva, 
hogy minden eszközzel megakadályoz
zák az idegen munkások behozatalát 
és a hírre nagyobb tömegekben jelen
tek meg hétfőn a munka színhelyén, 
ahol idegen munkások helyett csak 
erősebb csendőrjárőr cirkált.

A sztrájk vezetőség legutóbbi gyű
lésén, amint értesülünk, úgy döntött, 
hogy addig, amíg követeléseit nem 
teljesitik, akár egy évig is, nem haj
landó a munkál megkezdeni. Remél
jük azonban, hogy a sztrájk vezetősé
ge is ezen határozatát még gondol
kodás tárgyává teszi.

A Léva város bajnokságáért 
folyó teniszverseny 

eredményei:
Eddig befejezést nyert a lérfi egyes 

és a férfi páros, a női egyes és a 
vegyes páros számok a hét folyamán 
fejeződnek be. A férfi egyesben Léva 
varos 1935 évi bajnoka Dr Czinte Ká
roly lett. 11. BlaSkovic, 111. Sehwitzer 
és Feldmár. A férfi párosban Schwit- 
zer—Turay lett az 1935 évi bajnok, 
II. Blaskovic—dr. fzinte, 111. Feldmár 
—Kádár és Márkus—Nyári pár.

ORIENT MOZI (Stránsky)
Ma este utoljára látja a legizgal

masabb idegenlégiós háborús filmet, 
„AZ ELVESZETT ŐRJÁRAT*-ot, mely 
szenzációs jelenetekben mutatja az 
angol katonák harcait az arabokkal. 
Két pompás rajzfilm egészíti ki a mű
sort. — Csütörtökön és pénteken i / t 9 
órakor, szombaton */46 és 3/A9 órakor 
„A HALHATATLAN DAL*. Ezen egye
dülálló szépségű filmalkotás drámai 
formában festi le a .Csendes éj, szent 
éj* népszerű dalnak keletkezését. 
Salzburg és Tirol történelmi helyein 
filmre felvéve. A főszerepekben Paul 
Richter és Anny Hartmann elsőrangút 
nyújtanak. Pólműsor: Wall Disney 
színes Silly Symfóniája „Ha jön a 
máju§*. — Szombaton d. u. néphely- 
árak mellett: .2 VILÁG FIA*. Grön
landi dráma Francfs Ledererrel és 
Elissa Landivol a főszerepben. — Va
sárnap és hétfőn: „PÉTERVÁRI ÉJ
SZAKÁK*. Dostojevsky hatalmas re
gényének filmváltozata, mely csodás 
erővel hozza a vászonra a nagy orosz 
író lélekbemarkoló művészeiét. Ez a 
film a Szovjet filmgyártás nagy fejlő
dését jelenti. — Vasárnap délután: 
„A VADNYUGAT CSILLAGA*. Cow 
boy dráma.
APOLLO MOZI (Denk)

Ma és holnap este Guy de Mau- 
passant világhírű „Ordonance* című 
elbeszélése nyomán „KIS HELYŐR
SÉGBEN*, lebilincselő tárgyú film, 
mely dramalikus tartalmával minden
kit megindít. Főszerepekben: Marcell 
Chantal és J. Worms Fernandel. Meg
lepő előjáték: „Bécs bor mellett*,vig 
élet, jó kedv. — Szombaton és va
sárnap este Szőke Szakáll legjobb és 
legsikerültebb tilme: „HELYET AZ 
ÖREGEKNEK*. Ebben az igen sike
rült filmben Bársony Rózsi, Verebes 
Ernő, Halmay Tibor, Erdélyi Micl, Dé
nes György a partnerei. Kápráztató 
táncszámok, elsőrangú dalamos zene. 
Okvetlenül nézze meg.

Vá£t&uU£aHu£ tait a keiamlt-uti .munka*-



Lévai Újság

Betegsegélyt, nyugdíjbiztosítást az 
önálló iparosoknak

Az iskolákkal kapcsolatos 
szülői társulatok feladatai

Az elmúl! hetekben egy rövid érle* 
silés jelent meg a lapokban, melyben 
az olvasók figyelmét arra hívták fel, 
hogy segélyben részesítik azokat a rá
szoruló, elaggott és munkaképtelen 
iparosokat, akik legalább 25 éven át 
önálló ipart űztek.

El kell ismernünk, hogy ez az in
tézkedés, e filléres segély meghaladja 
a legmesszebbmenő támogatási lehe
tőségeket, de elszorul a szivünk, ha 
arra gondolunk, hogy esetleg 40—50 
éves kitartó munka gyümölcse ez a 
kolduskcnyér.

Ma már a betegsegélyzők, a magán
alkalmazottak pénztára, a különböző 
nyugdíjalapok úgy, ahogy megvédik a 
munkásokat, csak a szegény önálló 
iparlüzők nem részesülnek aggkorukra 
semmi támogatásban.

Az iparosokat a nehéz körülmények 
között is előretörő gyáripar majdnem 
teljesen tönkretette. Alig tudnak annyit 
megkeresni, hogy a minimális élet- 
standardra lefokozott napi kiadásaikat,

amelyeket jobban redukálni már 
igazán nem lehet, — fedezni tudják.

Arról még a legjobban kereső ipa
ros sem mer álmodozni, hogy öreg 
napjaira csak legalább valami kevés 
pénzt is félre tudjon tenni, sót ahhoz 
is már régóta kénytelen hozzányúlni, 
amit a régi, gazdagabb napok alatt 
összekuporgalotl.

így, az iparos amikor megöregszik, 
munkaképtelen lesz, semmi támogatás 
nem áll mögötte és még szerencsés
nek mondható, ha nincs annyi adós
sága, hogy a hitelezők kiforgassák 
utolsó mentsvárából, kis házacskájából, 
ha ugyan addig — agyonterhelve is — 
de megtudta őrizni magának.

Valahogyan segiteniök kellene ezen 
az illetékeseknek.

Valami nyugdíjalapot, aggkori se
gélyt kellene megszervezniük, amely 
megvédené a magáramaradó agg, min
den más kereseti lehetőségtől eleső 
iparosokat.

Az iskolaügyi minisztérium 1516 el- 
nöks. számú 1930 május 19-én k**ll 
rendelete lehetővé teszi minden ele
mi*, közép- és szakiskola mellett szü
lői társulatok létesítését.

A szülői társulatot a szülők az is
kola-igazgató közreműködésével hoz
zák létre.

A rendelet szerint ezeknek a szülői 
társulatoknak célja:

1. Segítségére sietni az iskolának 
oly irányban, hogy a szülő, tanító és 
tanítvány között egészséges kapcsolat 
létesüljön.

2. Tanácskozás a tantestület tagjai
val a társadalmi és családi nevelés 
kérdéseiről. Szülők részére előadások 
rendezése, az előadások keretén belül 
lehetőség nyújtása egyes közérdekű 
kérdések megvitatására. Kiállítások 
rendezése stb.

3. Ifjúsági segitőszervek alkotása, 
tanszerek, élelem, ruhanemű kiosztása, 
szociális, egészségügyi és gyermek
üdülést szolgáló intézmények létesí
tése, valamint fenntartása, (kirándulá
sok rendezése, üdülő telepek felállí
tása révén). Az iskola megsegítése 
iskolai konyhák, olvasó-, játszótermek,

műhelyek felállításával, továbbá a |a. 
nulók iskolába való szállításának ü 
megkönnyítése, hogy ekepen a r, ;u|. 
szeres iskolalátogatás biztosíts • le- 
gyen. Sőt gondoskodás az iskola el
hagyásával a gyermekeknek a/, étel- 
ben való elhelyezkedéséről.

Már ebből a rövid összefoglalásból 
is kiviláglik, hogy ez az iskolaügyi 
miniszteri rendelet fontos és magasz
tos célok elérésében akar segítő ke
zet nyújtani az iskolának a szülők 
bevonásával.

Az említett miniszteri rendelet tehát 
kettős feladat elé állítja a szülői tár
sulatot :

a) pedagógiai és
b) szociális feladat elé.
A két feladat tökéletes megoldásá

ra nem elegendő külön, külön a két 
tényező, akár az iskola, akár a szülői ház.

A szülői társulatok célja nem az 
iskola munkájának az -ellenőrzése, ha
nem a szülők jól felfogott érdekében 
az iskolán való segítség úgy, hogy 
ebben a segítségben megtalálja min
den szülő az iskola segítségét is 
gyermeke neveléséhez, helyes irányí
tásához.

4. számú rejtvény.
M egfejtési határidő: október 1 .

A megfejtő neve:

Teljes címe:..................................
V ÍZSZIN TE S:

1. Magyar költő és egyik költeménye, folyt, 
a 9a. függőlegessel. 10. Klóska társa a híres 
erdélyi móc lázadásban, t i .  Latin kettős betű.
12. M betűvel a végen, Meyrink hires regénye.
13. ó s  magyar név. 14. Ó betűvel a közepén,

- 5 függőlegessel. 15. . . .  és Magóg. 16.
Házi állat. 19. Szlovák személynévmás. 20. 
Véredény. 21. Idegen nyelven, Ó. 23. Ingo- 
vány. 24. Idegen nyelven, Te. 25. Ilyen sza- 
rons Is van. 26. Nemzet. 27. Keleti uralkodó. 
29. Hol az . . ló ? 50. Nőt név. 31. Nem fel. 
32. Kemény mint a . . . 34. Angol világlap. 
37. Heiyhatározó. 39. A Szovjetunió szlovák 
rövidítése. 40. Olasz folyó. 41. Mohamedán

A heti verseny n y ertese i: 1. 
Droppa M ária (Tek. Sarluhy)G am - 
baty cég  a jánd ékát; 2 . N ikiser 
Árpád a Székely Rádió cég  z seb 
lám páját; 3. E ckstein  Ibolya a 
Salvator gyógyszertár 2 drb fran
cia szappanét nyerfe. A jutalm ak 
átvételére szóló  utalványok sz e r
kesztőségünkben átvehetők.

Keresztrejtvénypályázatunk b a j
noki pontversenyére október 1 ig 
lehet m egfejtéseket beküldeni.

'% ttdolkodá«*a k ittiét
minden igaz lévai polgári az, ami a 
keramit ul körül történik. Evek óta vá
runk, remélünk s mar úgy voltunk vele, 
hogy sohasem lesz belőle semmi és 
ime végre mégis megértük a várva- 
vári és hihetetlennek látszó kezdetet. 
Pörösködés, kilincselés, lótás-fulás, ta
nácskozás, no de végre meg van! És 
most még sincs meg! Szépen körül 
cirkalmazottan megkötött szerződésben 
benne volt a legfontosabb pont: „csak 
lévai munkásokat alkalmazhat a vállal
kozó cég." A városnak érdeke, hisz a 
munkanélküliek jórészét elhelyezi, szép 
keresethez juttatja s a város vezető
sége egy nagy gondot ejt le a váltéi
ról. 140 ember és vagy háromszor 
annyi éhes családtag. Nem kell mun
kanélküli segély, van munka, jut a 
kenyér mellé egy kis darab hús is. 
Lesz jó ut, nem lesz sár, por, bűzös 
csatorna és nem kap az ember a gya
logjárón ruhaszépitő spriccel. De óh! 
Minden hiú ábránd! Az élei kérlelhe
tetlen realitásai mást írtak elő a lévai 
polgároknak. Ugylátszik már minket 
el sem tudnak a gidres-gödrös, hepe
hupás keramit nélkül képzelni és a 
sors kegyetlensége nem engedi meg, 
hogy a lábficamitó keramit helyett 
aszfalton végezhessük esti sétáinkat. 
Nem, ez nem nekünk való! Az istenért, 
hogy lehetne ennyire elkényeztetni a 
lévaiakat. —cs.

AAoff4fOHÍH tótom ...
a lévai iskolákban minden hely meg
telt. A napokban azt hallottuk, hogy 
még a lévai iskolakötelesek számára 
sincs már hely a városi polgáriban 
és ez már az iskolák zsúfoltságának I 
oly Joka, amely a köztársaságban pél- I 
dátlanul áll. De szűknek bizonyult a I 
tanítóképző és a reálgymnázium is, I 
nem beszélve az á llam i elemi isko• I 
Iáról, amely különjéle magánházakban I 
van elhelyezve, sok esetben egész- I  
ségtelen, prim itív helységben és oly I  
környezetben, amely semmiesetre sem I  
nevel rendszereiéire és tisztaságra. I  
Léván valahogy kevés történik az is- I 
kolaiigy érdekében, mostohagyerme- "  
kei vagyunk az iskola ügyi m in is z te- | 
riumnak. Ha a város nem építette I  
volna fe l a po lgári iskolái, igazán I 
nem tudjuk elképzelni, hova jártak 1 

volna az iskolaköteles gyerekek. Evek I 
óta szó van a gimnázium kiépítésé- I  
röl, egy uj á llam i elemi iskola jelépi- I  
léséről, de csak szó van, mert a : ilm I  
lefékes á llam i tényezők részéröl sem- I 
mi sem történik. Hiába minden depu- I 
tációj aktagyártás, sőt még a szülök I 
álta l rendezett sztrájk sem segített. I  
Léván több m int 3000 diák já r  az is- I  
kólába, tehát a város lakosságának I  
25°/0-át teszik k i az iskolások — lé- I  
vaiak és vidékiek. I t t  valam i sürgős I 
és erélyes akcióra van szükség! M I  
azután megmutathatják a pártvezérek, I 
m it képesek tenni a választópolgárok fj 
érdekében. Az iskolaügy elhanyago- I 
lása olyan szégyen, amelyet egye llcn I 
egy felelős tényező sem engedhet ■ 
magán száradni. Társadalmi egyesii- I  
letek, pártok és mindenki, akinek s:i• I 
vén fekszik az u j generáció boldogu- I 
lása, fog jon össsze. Mozduljon meg I 
az egész város, a járások, hálósé- I 
gok, szülök, •m indenk iI Egyébként: I 
miért engedték e l a fü lük melleit az I 
illetékesek a kereskedelmi iskola lé' I 
lesilésének je lve te tt eszm é jé t? /•• • 

Okulár.



Lóval Ufsóq

A  já r á s i  m e z ő g a z d a s á g i 
ta n á c s a d ó  te s tü le t  f ig y e lm é b e

Ismételten hirt kaptunk arról, hogy 
ügynökök járják be a falvakat és kü
lönböző hangzatos nevű műtrágyát kí
nálnak megvételre mázsánként 30—40 
koronáért. Az áru megérkezése után a 
gazdák rájönnek, hogy közönséges 
mészport, vagy jobbik esetben szén
savas meszct kaptak, aminek a tisztes
séges ára 8—10 Ke körül mozog. Nem 
lehet tudni, mennyiben hibásak ebben 
az ügynökök és mennyiben bűnösök a 
bányatulajdonosok. De mindenképen 
hiba, hogy a bányatulajdonosok nem 
teszik közhírré a hatóságilag megálla
pított vegyi összetételét annak, amit 
árusítanak. Még nagyobb hiba azon
ban az, hogy az eladási áraikat nem 
közlik nyilvánosan, hogy igy az ügy
nökök zsarolásaitól vevőközönségüket 
megkíméljék.

A járási mezőgazdasági tanácsadó 
testületeknek egyik feladatát látnánk 
abban, ha objektív felvilágositó mun
kával tájékoztatná a gazdaközönséget 
mindazon újabban gombamódra elsza*

Apró, élénkszemű ember ül előttem. 
Ha az ember igy ránéz igazán nem 
gondolná, hogy világjáróval van dol
ga, olyan emberrel, ki már öt éve 
rójja gyalogosan az országutakat, aki 
nem tartózkodik 24 óránál tovább egy 
helyen. Kérdéseimre jókedvűen vála
szol (először franciául kezdjük a be
szélgetést, majd mindketten rájövünk, 
hogy magyarul mégis jobban tudunk). 
Régi tapasztalatom, hogy minden eg
zotikusnak kinéző embert magyarul 
kell megszólítani, mert előbb utóbb 
kisül, hogy valahonnan az Angyalföld
ről indult ki karrierjének kezdetén.

Kérem én nem szórakozásból járom 
a világot. Én nem azokhoz a globe- 
trotterekhez tartozom, kik tele zsebbel 
luxushotelekben éltk le életüket. Én 
gyalog megyek egyik városból a má
sikba, hol az emberek jószívűségére 
számítva levelezőlapok s hasonlók el
adásából szerzem meg azt a pénzt, 
mely élelemre szükséges. Eddig nem 
panaszkodhatom, bejártam Ausztrálián 
kívül az egész világot s mindenhol 
jóakarattal karoltak fel.

Hogy jutott erre a gondolatra ? — 
kérdezem.

Kérem otthon nem volt munka, gon
doltam éhen csak nem halok s neki
vágtam 1930 márciusában az ország-

Uj turistamenhely
A csehszlovák turisták klubjának 

lévai helyicsoporlja közadakozásból 
kirándulómeuhelyet épil az Újbányától 
8 kmre fekvő Vojsinán. mely 820 m. 
magasságban fekszik a tenger színe 
fölött s gyönyörű kilátást nyújt a kör
nyező, fenyőkkel boritoll hegyekre. A 
menház egyelőre négy helyiséget fog
lal magában 12 ággyal s szükség 
esetén 30 személy elhelyezésére al
kalmas matracokkal.

Amennyiben a menhely az idény 
megkezdéséig nem készülne el, a klub 
egy magánház bérelésével fogja biz
tosítani a környékbeliek zavartalan

porodó hangzatos nevű mezőgazdasági 
vegyi készítmények értékéről, amelyek
kel napról napra mind nagyobb mér
tékben keresik fel a falusi gazdákat 
és azok tudatlanságát, tájékozatlansá
gát kihasználva, őket súlyosan meg
károsítják. De ezen tanácsadó testü
leteknek a kötelessége lenne az is, 
hogy a gazdaközönség érdekében mi
előbb kiharcoljanak törvényes intézke
dést arra, hogy mindennemű a mező
gazdaságban használatos irtó- és vé
dekezőszerek a legszigorúbb állami 
ellenőrzésben részesüljenek és csakis 
olyanok kerüljenek a forgalomban, 
amelyeknek használhatóságáról, illető
leg értékéről előbb már hivatalosan 
meggyőződést szereztek. A tervgaz
dálkodás magával hozza a termelők
nek, a gazdáknak a védelmét is és 
utat, módot kelt találni arra, hogy a 
falusi kis emberek tudatlanságát, tá
jékozatlanságát lelketlen üzérek ne 
uzsorázzák ki.

utaknak Budapestről. Ma már ez a 
világjárás csaknem foglalkozásszám
ban megy. Akinek nincs otthon meg
élhetése és van elegendő bátorsága 
nekivágni a bizonytalannak, abból ma 
világjáró lesz.

Hol volt legjobban megelégedve az 
emberekkel ?

Északamerikában és Kanadában a 
farmerekkel. Ök nagyon szívélyesen 
fogadtak s több helyen nem is akar
tak elengedni. Európában, különösen 
a magas kultúrájú vidékeken fölös 
számú kenyérpusztitónak nézik az em
bert. Én nem rajongok a civilizációért 
kérem.

Tudott nyelveket mikor nekiindult a 
nagy útnak ?

Nem tudtam én a magyaron kívül 
semmit. Ma már beszélek tranciául, 
németül, angolul, spanyolul és arabul.

Mit szándékozik csinálni, ha befe
jezi ezt a nagy vándorlást ?

Kiadom könyvalakban élményeimet. 
Tessék elhinni, érdekes élményeim 
voltak, nem bántam meg, hogy neki
fogtam.

Vidáman búcsúzik tőlem s nekivág 
az újabb ezerkilométereknck, hogy em
bereket Ismerjen meg és világot lás
son. Ez is egy megélhetési lehetőség 
1935-ben. —yL—

sportolását. A menhelyet agy építik, 
hogy úgy a téli, mint a nyári sportok 
űzésére alkalmas legyen.

Előreláthatólag itt lesznek *i/. o/.idei 
megyei siversenyek is, azonkívül kur
zusok lesznek tartva kezdők és haladók 
részére mérsékelt pausálárak mellett. 
A költségek közel 10.000 Kc-t tesznek 
ki, melynek megszerzése körül löleg 
a helyicsoport titkára és pénztárnoka 
szereztek érdemeket. A lévaiaknak 
alkalmuk lesz szép vasárnapi sikirán- 
dulásokat tenni a közvetlen közelben 
fekvő silerrainre.

— Emlékmű felavatás A lsósze- 
csén. Vasárnap, szept. 14-én lélek
emelő, megható ünnepségek keretében 
leplezték le Alsószecsén a világhábo
rú hősi halottainak emlékművét, ame
lyet közadakozásból kegyeletük jeléül 
állítottak a szecseiek. A leleplezési 
ünnepséget délután 3 óra után a hely
beli dalárda Székely Béla ig. tanító 
szakavatott vezetése mellett nyitotta 
meg. Szabó S. Zsigmond, bajkai ref. 
lelkész költői szárnyalásu beszéde 
után Patay Károly tb. esperes mon
dott mély hatású ünnepi szavakat. A 
lepel lehullása után Kálnoy András, 
községi bíró meghatódottan vette át 
község gondozásába az emlékművet, 
majd Kemény Gyula, ref. gondnok 
emlékezett meg a község hősi ha- 
lottairól. Ez után az emlékmű meg
koszorúzása következett. A község, az 
egyház, az SzMKE, a magyar pártok 
stb. koszorúit egymásután helyezték 
el. Az ünnepélyt a dalárda éneke fe
jezte be. Az ünnepélyen a környékről 
és Léváról is nagyon sokan vetlek 
részt. Este a kulturház nagytermében 
társasvacsora volt.

— Segély kasm érlegekre. A Szlo- 
venszkói Mezőgazdasági Tanács a 
méhészeti egyesületeknek kasmérle
gek beszerzésére kb. 50% segélyt 
nyújt. A kérvényeket a Sz. M. T. hez 
kell intézni Bratislavába.

— Egyszerűsítik az adónyilván
tartást. A pénzügyminisztérium az 
adóvallomások módjának és az adó 
nyilvántartás rendszerének egyszerű
sítését határozta el. A jövőben az 
adófizetők számlái áttekinthetőbbek 
tesznek és a kezelési olyképen egy
szerűsítik, hogy az egyes alszámlén 
lévő esetleges túlfizetést azon a szám
lán írják jóvá, amely hiányt mutat. A 
pénzügyminisztérium a forgalmi adó 
átalányositásának szélesebb körre va
ló kiterjesztését is tervbe vette.

Szept. 24-től október 1-ig 
1 0 % árengedm ény minden
kinek, aki egy ruhát és fel
öltőt vesz. SBO R ruhaáruház.

— A tartalékos tisztek kurzusa.
A modern hadászati technika fejlődé
se a tisztikart és általában a katona
ságot uj feladatok elé állítja. A lévai 
katonai parancsnokság ezidén is meg
rendezi a tartalékos tisztek tovább
képző kurzusát. Az ezen való részvé
tet nagy jelentőséggel bir, nemcsak 
katonai szempontból, hanem egyénileg 
is, mert annak látogatása az előlép
tetéseknél tigyetembe lesz véve. A 
kurzus november hó elején kezdődik 
és arra a lévai helyőrségi parancs
nokságnál lehet jelentkezni.

— A doni kozákok énekeltek . . .  
Akik szerdán és csütörtökön ott vol
tak az Orient moziban, azoknak felejt
hetetlen művészi élményben volt ré
szük. A doni kozákok világoljárt nagy
szerű kórusa szerepelt, hogy virtuozi
tásában a lévai közönség is gyönyör
ködhessen. Kritikát nem is mondha
tunk, hiszen ezek oly elismert művé
szek, kiknek sikereiről már hasábokon 
emlékezlek meg a lapok, csupán 
annyit kívánunk megjegyezni, hogy 
egyedülállóit produkáltak a maguk 
nemében. Dalaik az orosz puszták 
végtelen magányát hozta lelki sze
meink elé és a mélabús melódiákhoz 
méltó kontrasztként hatottak víg mu
lató és táncszámaik, melyekben ott 
rejtőzött az orosz nép minden elfojtott 
temperamentuma. A Volgahajósok „Ej 
uchnem*-c külön élmény volt szá
munkra, már több énekkartól hallottuk, 
de igy egyik sem tudja érzékeltetni 
az erőlködő hajóvontalók elnyújtott 
énekét; nem hiába járta be Európát 
ennek a számnak a híre, de minden 
elismerést megérdemel. Kiforrott elő
adási technikájuk külön dicséretei ér
demel ; mint egy ember énekeltek, 
feszülten figyelve karmesterük legki
sebb mozdulatára is. Elismerés illeti 
az Orient mozgó vezetőségét, hogy 
költséget és fáradságot nem ismerve, 
ilyen elsőrangú erők felléptét biztosí
totta a lévai közönségnek. —yL

— Valódi angol női kabát és va
lódi angol férfi szövetek nagy válasz
tékban, a legfinomabb minőségek is 
már mind raktáron. Áraink szigorúan 
szabottak! Kohn és Kovács.

w



Lévai Újság

— Délszlovenszkói szőllőterme- 
lők megmozdulása. Délszlovenszkó 
szőllős gazdái érdekeik hathatósabb 
védelmére és a közös akciók kivite
lére egyesületbe tömörülnek. Az elő
készítő munkálatokra szép!. 12-én Pár
kányba gyűlést hívtak össze, ahol 120 
községből, mintegy 250 jelentek meg. 
Megválasztották az előkészítő bizott
ságot és elhatározták, hogy csatlako
zásra szólítják fel Ipolyság és Nagy- 
Salló környékbeli gazdákat. Az alaku
ló gyűlésüket 26-án tartják Párkányban.

— A keresztyén világszövetség 
budapesti főtitkára, Viktor János f. hó 
18-án és 19-én a lévai ref. egyház 
tanácstermében előadást tartott a ke
resztyén világszövetség céljairól, fel
adatairól és a vasárnapi iskola nagy 
jelentőségéről. Az előadó tartalmas 
előadását nagyszámú hallgatóság, kü
lönösen a vidéki ref. lelkészi és ta
nítói kar kisérte figyelemmel.

— A színes foltok titka. Valósá
gos titkosrendőri képességeket árult 
cl az a háziasszony, aki egy mosás 
után csodálatos fölfedezést tett a fe
hérneműjén: minden gondosság és 
fáradság ellenére is a fehérnemű 
egyes helyein titokzatos, apró, színes 
foltocskák mutatkoztak, miknek okát 
a háziasszony nem tudta hirtelenében 
megmagyarázni. Mi volt a hibás: a 
mosószer-e vagy az áztató? Vagy 
rossz módszerrel mosott talán ? Sem 
az egyik, sem a másik. Gondos kuta
tás a következő okot derítette ki: a 
fehér szennyest a tarkával egyetem
ben ugyanazon tartóban gyűjtötték a 
mosás napjáig. Eközben a tarka hol
miról egyes apró rostocskák foszlot
tak le, rátapadtak a fehérre és a mo
sás alkalmával szint eresztve, foltokat 
okoztak. A fehérneműt és a tarka hol
mit mindig külön kell tartanunk és 
külön kell mosnunk. És hogy maku
látlanul tisztán kerüljön ki a ruha a 
mosásból, legjobb, ha Asszonydicsé
retbe áztatjuk és a régen bevált 
Schicht-Szarvas-Szappannal mossuk és 
főzzük ki. — A mosásra vonatkozó 
minden kérdésben szívesen ad fölvi- 
lágositást a Schicht György R. T. 
Aussigban.

— Ha kellem es esté i akar e l
tölteni, úgy látogassa meg a Lévai 
Dalárda állal a „Lévai Kath. Kör* 
helyiségeibe f. évi október hó 5-én, 
szombaton este rendezendő libafcrta- 
lyos-szüreti mulatságát, mely iránt már 
is nagy az érdeklődés. Jelen lesznek 
Göre Gábor biró úr, Durbints sógor 
és az Kátsa cigány is.

— C sak olyan könyveket olvas
sunk és szeressünk, amelyek az élet 
értelmét megérteni, az emberek vá
gyainak és telteinek igazi indokait fel
ismerni tanítanak. Az embereket meg
érteni annyi, mint sok hibájukat meg- 
bocsájtani. Tudni kell, mily rosszul él
nek az emberek és mily jól élhetné
nek, ha okosabbak volnának és jogai
kat kölcsönösen megbecsülnék. Hiszen 
mind egyre vágynak: boldogságra, de 
különböző utakon törekszenek utána, 
néha becstelenen is, de ez csak azért 
van, mert nem tudják, miben áll a 
boldogság és mint lehet megtalálni. 
(Gorkij) — A városi magyar köz
könyvtárban a legjobb könyvek vannak, 
amelyek az élet értelmét magyaráz
zák. Iratkozzon be tagnak!

Az LTE tenisz-sz. o. f. hó 22-én 
látta vendégül Zlalé Moravce lennisz 
csapatát s 10:3 arányban győzött.

K á r t é r í t é s s e l  t a r t o z ik  a v á ltó á ra m  b e v e z e té s é 
v e l o k p z o t t  k á r é r t  a p o d k . - r u s z i v i l la n y t á r s a s á g

A Kassai Újságban olvastuk: A be
regszászi kerületi bíróság a napokban 
tárgyalta a kártérítési pert, amelyet 
Reisman Péter beregszászi hordógyá
ros indított a Podk.-ruszi Villanyos
társaság ellen. A felperes hordógyá- 
rosnak volt egy villanymotorja, amely 
a váltóáram bevezetésével használha
tatlanná vált és kénytelen magától a 
Villanyoslársaságlól uj motort vásá
rolni. Reisman emiatt kártérítésre be
perelte a Villanyostársaságot, de a 
beregszászi járásbíróságon a pert el
vesztette. Felebbezés folytán most 
került az ügy a beregszászi kerületi 
bíróság elé, amely megállapította a 
Podk.-ruszi Villanyostársaság kéttéri- 
tési kötelezettségét és a kárösszeg

megállapítása végett az iratokat visz- 
szaküldte a járásbíróságnak. A bíróság 
ítéletének indokolása szerint a Vilia- 
nyostársaság felelős minden kárért, 
amit a fogyasztóknak okozott a váltó
áram bevezetésével.

S P O R T
juventus jubileumi versenyei:

A sztal-tenisz : Ifjúsági: 1. Steiner 
(Makábi), 2. Várady (Juventus), 3. Ha* 
merniüller (Makábi).

Női eg y e s : 1 . Blumenfeld R. (Ma
kábi), 2. Kovácsné (ÉSE), 3. Nemes
K. (Makábi).

Férfi p á ro s : 1 . BartI, Kolloros (Ju
ventus), 2. Reismann, Bernfeld (ÉSE), 
3. Kovács, Hermann (ÉSE).

Sakkversenyen a 14 benevező kö
zül csak nyolcán jelentek meg. A 
lejátszott játszmák után a verseny ál
lása a következő: Hoch 6, Mészáros

51/2, Dubovszky 5, Gortler 21 2, Lö- 
winger 1, Blumenfeld 1, Missik 1. 
A verseny játszmáit vasárnap délután 
folytatják.

Ijjászat propaganda verseny: Nők 
közül: 1. Lovass Sári, 2. Madarász 
Ida, 3. Pálfy Jánosné. Férfiak közül: 
1. Rajcsányi, 2. Kirchberger, 3. Du
bovszky.

A férfi egyes versenyek nem fe
jeződtek be. A döntőbe öten kerüllek, 
egy makábista és négy juvenlusisla: 
Rozner, BartI, Fégl, Kádár, Kolloros.

L T E - Z s F C  5:0 (3:0)
Barátságos mérkőzés Léván 

B ir ó : Burkó.
A vasárnap tervbe vett AC. Nyílra 

mérkőzés helyett, mely a NAC elfog
laltsága miatt el lett halasztva, a Zse- 
lizi FC csapatát látta vendégül a 
szabadnapos LTE.

Sorsolásnál az LTE választ kaput 
és a vendégek erős nap ellen játsza
nak. A szembe tűző nap hátrányosan 
befolyásolja az amúgy is gyönge Zse- 
lizi csapatot és az itthoniak „sétálva* 
három góllal terhelik meg az ellenfél 
hálóját Németh, Tóth és Vizy révén.

A második félidőben rövid mezőny
játék után ismét az LTE diktálja a já
tékot és a vendégek kapusa állandó
an munkában van. Kapu előtti kava
rodásból Vizy és Tóth 5-re emelik a 
gólok számát, beállítva a végered
ményt Is. A játék az ötödik gól után 
még színtelenebb, még csapkodóbb; 
nagyon barátságos jellege van a mér
kőzésnek. Befejezés előtt az LTE is
mét kapcsol, azonban eredményt el
érni nem tud. Végeredmény 5:0. Biró: 
Burko.

A játék alacsony nívón mozgott és 
egy jobb és szerencsésebb csatársor 
10—12 gólt rúghatott volna a szánal
masan játszó Zselizieknek, akik lelke
sedésükön kívül semmit sem mutat
lak. Az LTE-nél megfelelt a védelem, 
Németh és Vizy. A csapat nincs for
mában.

§K. Verebély—§K. Levice 
3:2 (1:0)

A mérkőzés nagy részben lévai fö
lényt hoz, azonban a rutintalan fiatal 
játékosok még nem bírják a bajnoki 
mérkőzések atmoszféráját és veszíte
nek. Az első gól az első félidő 30-ik 
percében esik, amit Fegl a második 
félidő 10-ik percében kiegyenlít. Ez
után Verebély egymás után két gólt 
ér el, amire az SK Levice csak egy- 
gyel tud válaszolni Wetzler révén, a 
40-ik percben.

A csapatból csak Fegl és Bélik ér
demelnek dicséretet.

Vasórnap az §K Levice Komárom
ban jálsza le esedékes bajnokiját az 
ottani SK ellen, mig az LTE a már 
mull vasárnapra lekötött komplett AC 
Nyílról látja vendégül. Az esedékes 
Sellyéi SK és LTE bajnoki mérkőzést 
a déli kerület elhalasztotta, tekintettel 
a zsidó ünnepekre.
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