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A városi könyvtár ügye
A városi magyar közkönyvtár 

egyike azon kevés lévai kultúr
intézményeknek, amely megfelelő 
módon reprezentálja városunk 
kulturális jelenlőségét. A könyvtár 
címjegyzéke több mint 10.000 köny
vet tüntet fel, amelyből a tudomá
nyos müvek száma kb. 7500, a 
szépirodalmi müvek száma pedig 
kb. 2500. A kölcsönzési dij évente 
6 Kő, tekintet nélkül arra, mennyi 
müvet vesz valaki évente igénybe. 
Évente 6 Ké-ba kerül a tagsági 
dij a városi magyar közkönyvtár
ban, tehát havonta 50 fillér. Ezt a 
minimális összeget mindenki elő 
tudja teremteni és elő kell, hogy 
teremtse, ha azt akarja, hogy a 
kulturélettel fenntarts a összekötte
tését, ami Léván főként csakis a 
könyveken keresztül lehetséges.

Ennek dacára azt látjuk, hogy a 
városi magyar közkönyvtár tag
jainak száma 1935-ben alig haladta 
meg a 200-at és csupán az év 
utolsó negy iu éU u  ói le el ezt a 
számot is, mert a tavalyi könyv
tárjelentés csupán 160 tagról szá
mol be.

Meglepően és szánalmasan ke
vés tehát a városi magyar köz
könyvtár tagjainak száma, külö
nösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
a tagok között vidékiek is vannak. 
Akár milyen közönnyel is szem
léli ma az em beriség a kulturális, 
művészi, szépirodalmi és tudo
mányos életet, feltűnő ez a c s e 
kély érdeklődés. Mi, akik meg 
vagyunk győződve arról, hogy 
végeredményben az em beriség 
jobb sorsa a kultúrától függ, a 
kultúra demokratizálódásától, két
ségbeeséssel szemléljük ezt a 
helyzetet. Ha az emberek elszok
nak a könyvtől, ha nem érdekli 
őket többé a tudomány és a mű
vészet fejlődése, akkor megszű
nik az értelme annak is, hogy az 
em beriség érdekében dolgozzunk.

Hol és kiben van a hiba? Ki
mondjuk nyillan, elsősorban a 
közönségben kell keresni. Véle
ményünk szerint Léván több mint 
8000 ember beszél, ir és olvas 
magyar nyelven és ha ezek közül 
csak minden tizedik volna tagja 
a könyvtárnak, úgy a városi köz
könyvtár 800 taggal dicsekedhet
ne. Minthogy a tagsági dijat rész
letekben is lehet űzetni, senki sem 
hivatkozhatik arra, hogy nincs 
pénz. Azonban nem csak az a 
fontos, hogy valaki beiratkozzék, 
hanem aktiv részt vegyen a köl
csönzésben, olvasson és ezzel

műveltségének horizontját kiszé
lesítse. Egy kis városban az ön
művelődés lehetőségei igen kor
látozottak és a könyv jelenti azt 
a köldökzsinórt, amely minket a 
kultúra egyetemességéhez fűz.

A hibakeresés azonban igen 
egyoldalú volna, ha nem mutat
nánk arra is, hogy a városi köz
könyvtárnál, úgy mint minden 
üzemnél, nagy szükség van az 
intenzív és széleskörű propagan
dára. Léván és környékén még 
ma is nagyon sok ember él, aki 
nem ismeri a városi magyar köz
könyvtár által nyújtott kulturérté- 
keket. A városi könyvtár illetéke
seinek tehát mindent el kell kö
vetni, hogy az olvasók közönyét 
és kényelemszeretetét megtörjék 
és ez csak megfelelő propagan
dával lehetséges. Ne várjuk azt, 
hogy az emberek önként jö jjenek 
fel a könyvtárba, menjünk el hoz
zájuk, győzzük meg őket szóval 
és írással arról, hogy önmaguk
kal szemben tesznek eleget köte
lességüknek, ha a könyvtár aktiv 
tagjaivá válnak.

A könyvtárt feltétlenül moder
nizálni kell, a művek tartalma te
kintetében. A könyvek nagy része 
a volt magyar gimn. és tanitóké-

cim alatt írja az Expres: Az adóigaz
gatás gyakorlata teljesen lehetetlen a 
kisiparosokkal és kereskedőkkel szem
ben. Ha valaki pl. egy munkást alkalmaz 
s annak 15 ezer Ke bért fizet, az 
adóhivatal azt tételezi fel, hogy e 
munkás az alkalmazójának szintén 
megkeres 15 ezer Kc-t. Ám ez a föl
tevés teljesen hamis. A kisiparos, a 
kereskedő a munkáson rendszerint a 
negyedét se keresi meg annak, amit 
neki bér fejében kifizet. És mert az 
iparos, vagy a kereskedő nem képes 
megfizetni a magas összegben hely
telenül kivetett adót, ezért a szakkép

jelent meg az érsekujvári nőegylet 
estélyén szombaton, jan. 11-én, hogy 
meghallgassák Godin Imrének, a bé
csi opera verebélyi származású éne
kesének műsorát. Sajnos a művészt, 
a napilapokból már ismertetett bal
eset érte és igy a nagy számú érdek
lődő elesett a művészi élvezettől, 
amelyre joggal számított. Az elmaradt 
program helyett mindjárt a bál kéz*

pezde könyvállományából tevődik 
össze. Természetesen ezek a mü
vek nagyrészt elavultak, nem tud
ják az uj mentalitású ember é r
deklődését felkelteni. Sürgős szük
ség van a szépirodalmi müvek 
nagyméretű em elésére, mert ezek 
aránytalanul kis számban vannak 
képviselve, különösen nálunk, a- 
hol a tömeg érdeklődése nem a 
tudományos, hanem főként a szép- 
irodalmi müvek felé irányul. Be 
kell szervezni a könyvtárba a Lé- 
va-Zselizi tanitómegye minden 
egyes tagját, nehogy a könyvtár 
tudományos állománya parlagon 
heverjen és fejlődése megálljon.

Szlovenszkón ma a magyar kul
turális élet erős serkentése tapasz
talható. Ebben a folyamatban a 
lévai magyar közkönyvtár felelős 
tényezőinek is ki kell venni a ré 
szét, fel kell használni a modern 
propagandának minden eszközét, 
hogy a magyar közkönyvtár iránti 
érdeklődést intenzívvé tegyük, az 
olvasók számát emeljük oly ma
gasra, amint csak lehet. Buzdul- 
junk a munkácsi, beregszászi és 
a többi szlovenszkói példán, jó  
és nemes ügynek tesz szolgálatot 
az, aki a könyv ügyét szolgálja.

zett munkást kénytelen a műhelyből 
elbocsátani és fiatal munkásokat vesz 
fel, sokkal kisebb fizetésekkel, csak 
hogy az adóhivatal feltevéseit az adó
kivetéshez csökkentse. És igy szem
tanúi vagyunk annak a bizarr és egész
ségtelen jelenségnek, hogy az adó
hivatalok azok, amelyek lehetetlen 
gyakorlatukkal a munkást kiűzik a 
kereskedőtől, a kisiparostól s kény
szerítik ezeket, hogy kevesebb mun
kást foglalkoztassanak kisebb végzett
séggel. A hivatalok még csodálkoz
nak, hogy az adóerkölcs annyira esett.

dődött meg, amelynek kedélyes han
gulata részben kárpótolta a megjelent 
vendégeket. A lévaiakat Újváron nagy 
örömmel fogadták és a sok régi is
merős között kellemesen telt el az 
este. Reméljük és elvárjuk, hogy az 
újváriak rövidesen revanzsáini fogják 
a látogatást és hasonlóképen nagy 
számban keresik tel a lévai farsang 
rendezését.

O RIEN T M OZI (S trán sk y )
Ma és holnap este egy pompás 

vigjátéksláger bemutatója „FÉRJEM 
JÓ POFA ? . . . “. Elsőrangú szerep- 
osztás: Georg Alexander, Lien Dey- 
ers, Ursula Grabley, Paul Heidemann, 
Hans Junkermann. — Január 17, 18, 
19*én, pénteken, szombaton és vasár
nap este: Benjamino Gigli, a máso
dik Caruso, a milánói „Scala" tagja 
óriási sikert aratott „NEFELEJTS" c. 
első hangosfilmjével, melyben Magda 
Schneider és Péter Bőssé, a legújabb 
gyermeksztár a partnerei. A filmet vi
lágvárosi premierekkel egyidőben mu
tatja be az „Orient" és bizonyára 
Léván is nagy sikere lesz. A film 
gyönyörű kiállítása, festői külső fel
vételei, izgalmas tartalma és Gigli 
páratlan énekművészeié meghódít min
denkit. — Vasárnap d. u. az elmúlt 
saison legnagyobb teljesítménye, ol
csó helyárak mellett: „PEER GYNT". 
Hans Albers ezzel a szenzációs, ala
kításával meghódította az egész vilá
got. — Előkészületben: Bársony Ró
zsi, Halmay Tibor, Félix Bressart és 
Fritz Schultz pompa* operetH ágerc: 
„SALTO A BOLDOGSÁGBA".

A PO LLO  M OZI (D enk)
Ma, szerdán este Willy Fritsch szen

zációs kettős szerepe: „AZ ISTENEK 
MULATNAK" („Amphitrion"). Fősze
repekben: Kathe Gold, Paul Kemp, 
Adélé Sandrock, Fita Benkhoff. Fény
űző kiállítás, festői jelenetek, dallamos 
zene. Előjáték: rajzolt vígjáték. — 
Csütörtökön, péntek és vasárnap este, 
a vidékiek részére  vasárnap d. e. 
fél 11-kor az idény legnagyobb szen
zációja! Film, melyre az egész világ 
felfigyelt! Film, mely a moszkvai nem
zetközi filmfesztiválon első dijat nyert. 
A legnagyobb orosz film: ŐAPAJEV. 
Az orosz polgárháború nagy film- 
éposza. A valóban megtörtént esemé
nyek és D. Furmann feljegyzései sze
rint összeállított grandiózus filnimü! 
Főszerepekben: Boris Babockin, Bo
ris Blinov, Vavra Mjasnikova, Nikolaj 
Simonov, Vjaceslav Volkov. — Vasár
nap délután népelőadás. A vadnyugat 
izgalmas filmje: A DZSUNGEL TÖR
VÉNYE. Főszerepben: Donald Cook, 
Jack Holt, Lila Lee, Ben Lyon.

F igyelm eztetés az Ö sszes 
rendező eg y esü letek n ek .

Lapunk csak  oly ren d ezések 
ről közöl tudósítást, am elyekre 
kellő időben m eghívták. Kérjük 
az értesítéseket lapunk sz er
kesztőségéhez időben eljuttatni, 
hogy tudósító kiküldéséről gon
doskodhassunk, akinek szám á
ra egyidejűleg sa jtó jeg y  bekül
dését kérjük. Közgyűlésekről 
szóló  beszám olókat kérjük lap
zárta előtt, legkésőbb hétfő e s 
tig hozzánk eljuttatni.

„Az adóhivatalok kergetik ki 
az embereket a műhelyből"

Harminc lévai

Ma este : a Járási Magyar Közművelődési Testület 
tudományos előadása a városháza nagytermében



Lévai Újság
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Egy lévai kezdeményezése a cseh szlo vák - 
magyar kulturális közeledés érdekében

Régi házak tatarozásával kapcsolatos 
adókedvezményekről

A budapesti „Magyarország* cimü 
napilap január 4-iki számában Féja 
Oéza Budapesten élő lévai szál ma* 
zásu hó, az uj magyar irónemzedék 
egyik szellemi vezére nagyobb cikk
ben foglalkozik a esi.—magyar kultur- 
közlekedés gondolatával. Hivatkozik a 
prominens sziovák irók, igy nevezete
sen Boleslav Lukác, Ján Jescnsky, 
Oejza Vámos és Hanna Gregorová 
karácsonyi nyilatkozataira, akik meg
értő szavakkal foglaltak állást a kul
turális közeledés megvalósítása érde
kében.

Mi lévaiak büszkék vagyunk arra, 
hogy Budapesten éppen egy tőlünk 
elszármazott magyar iró az, aki fel
veszi a kulturközeledés szerteágazó 
fonalait és abból a szolidaritás kö
telékét fonja meg.

Minden politikai tendencián túl mi 
is feltétlenül azt az álláspontot oszt
juk, hogy a Duna völgyében élő né
pek között létre kell hozni a kulturá
lis szolidaritást és a teremtő kezde
ményező bátorságával kell megoldani 
azokat a kérdéseket, amelyek a vég
leges megértéshez, békés együttélés
hez vezetnek.

Prágában ma is a legnagyobb si
kere Jókai Mór regényeinek van, egyes 
müvei páratlanul nagy példányszám
ban fogynak. Kölcsönösen meg kell 
valósítani a kulturcserét, a jó fordítá
sokat, hogy mindkét nép megérthesse, 
megismerhesse a reprezentatív irodal
mi alkotásokat. Egymás mellett élünk,

egymásra vagyunk utalva és nem is
merjük egymást. Az uj szlovák és 
cseh generáció alig ismeri a modern 
magyar irodalmat és semmivel sem 
jobb a helyzet magyar részről.

Ezen kulturközeledésnek megvaló
sítása az uj generációnak lesz fela
data és feladata megvalósításánál e l
sőrendű szerep illeti meg a nemzeti 
kisebbségeket, amelyek bírják mind a 
két nyelvet és elvégezhetik az úttörő 
munkát. Nem a politika, hanem az 
irodalom mutatja meg a nép igazi 
arcát — mondja Gejza Vámos, a 
nagynevű szlovák iró, aki állást foglal 
a kölcsönös nyelvismeret érdekében 
is. Féja Géza azt javasolja, hogy a 
magyar irók vegyék kezükbe a kez
deményezést és készítsék elő a ma
gyar, szlovák és cseh irók találkozóját.

A Lévai Újság első számában meg
irt vezércikke: Építeni jöttünk, tartal
mazza azt a programot, amelynek 
megvalósítását célként tüztük ki. Ezen 
program szerint a magyar kultúra fel
tétlen támogatása mellett — amely 
jogunk és kötelességünk — igyekezni 
fogunk a velünk együttélő szlovák 
kultúrával is megteremteni a közele
dés és érintkezés feltételeit. Ennek a 
programnak a megvalósítása érdeké
ben a Lévai Újság rövidesen konkrét 
javaslattal áll a nyilvánosság elé, mert 
meg van győződve, hogy a jó ügy
nek tesz szolgálatot, amikor a cseh
szlovák—magyar kulturközeledést pro
pagálja és realizálni kívánja.

A törvények és rendeletek gyűjte
ményében 1. szám alatt a napokban 
jelent meg a régi házak tatarozásával 
kapcsolatos adókedvezményekről szó
ló kormányrendelet.

A rendelet többek között a követ
kezőket tartalmazza : Tatarozással kap
csolatos adókedvezményre azok a 
háztulajdonosok tarthatnak igényi, akik
5.000 lakosnál többet számláló közsé
gekben, vagy oly községben laknak, 
amelynek képviselő testületé határo
zatiing kimondja, hogy az adókedvez
ményre igényi tart és ezt a határoza
tot az országos választmány jóváhagy
ja. Tatarozással kapcsolatos adóked
vezményre csak az a háztulajdonos 
tarthat igényt, aki legalább 500 Kc-t 
fordít tatarozásra és házában legalább 
egy olyan lakás vagy helység van, 
amelyre a lakók védelméről szóló tör
vény rendelkezései vonatkoznak.

Az adókedvezmény abból áll, hogy 
a lakbéradó alapjából az 1937 és 
1938 években a tatarozásra fordított 
összegnek legfeljebb 50 százaléka le
számítható, 50 százalékos mértékben 
csökkenthető a lakbéradó alapja, ha 
a házban lévő lakások a/3-a a lakók 
védelméről szóló törvény rendelkezé
sei alá tartozik. Ha a kérdéses törvény 
csak a lakások 7:rára érvényes, ak
kor a kedvezmény 40 százalékos, ha 
pedig a védett lakások szama az V3'°t 
sem teszi ki, akkor a kedvezmény 
mindössze 30 százalékos.

Az adókedvezményre az emlékmű* 
jeliegü házak tulajdonosai is igényi

tarthatnak, ha a ház tatarozására leg
alább 5000 Ké-t fordítanak és a ház 
emlékmüjellegét a hatóság igazolja.

Az eddig felsorolt rendelkezések 
alá nem tartozó háztulajdonosok kö
zül (tehát pl. az 5000-nél kisebb la
kosú községekben) 3 0 ü/0-o s  kedvez
ményre igényt emelhetnek azok akik
nek háza 1918 január 1. előtt készült 
el, ha tatarozást legalább 3000 Kc-s 
költséggel végzik. Rendelet kimondja, 
hogy rendelkezései azokra a tntaro- 
zási munkálatokra is vonatkoznak, a- 
melyeket a rendelet kihirdetése után 
kezdenek meg és ez év végéig be
fejeznek.

Adókedvezményi nem igényelhet az 
olyan épület tatarozására, amelynek 
létezése nem közérdek. Aki igényt 
tart az adókedvezményre, annak a 
tatarozási szándékát legalább 15 nap
pal a munka megkezdése előtt a köz
ségi elöljáróságnál be kell jelenteni 
és a munka befejezéséről ugyancsak 
15 nap alatt jelentést kell tenni.

Ha a háztulajdonos igényt tart az 
adókedvezményre, akkor az 1937. évi 
lakbéradóvallomás benyújtásával egy
idejűén bélyegmentes igazolványt kell 
beadnia, amely igazolja a tatarozás 
válfaját, idő tartamát és költségeit. 
Ezen igazolványt a községi elöljáró
ság adja ki. Az igazolvány kiállítását 
bélyegmentes kérvény alakjában 1937 
január 31-ig kell kérni. A kérvényhez 
mellékelni kell a kiadásokat igazoló 
nyugtákat. Természetesen a valótlan 
állításokat törvényesen büntetik.

A Garamszentgyörgy-i hídépítés epilógusa
A .sebes* Garam balpartján Lévától 

alig 12 km-re fekszik Garamszent- 
györgy községe. Több száz éves köz
ség története a csendes egyhangúság 
homályába vész. Lakossága a legna
gyobb békében, megelégedésben élte 
napjait, alig-alig akadt a községben 
nagyobb esemény, amely hosz- 
szabb ideig foglalkoztatta volna a la
kosság érdeklődését. Olyanra pedig, 
amely a közbékét megzavarta, a leg
öregebb emberek sem tudnak vissza
emlékezni. A jelen század elején a 
szövetkezeti élet megvalósításával uj 
éra lépett a község életébe, amely a 
modern fejlődés útjára vezette a köz
ség lakóit. Háború előtti években a 
pótadó jóformán ismeretlen volt ebben 
a faluban, sőt a háború után több 
ezer koronás takarékbetétekkel ren
delkezett a község és lakói a leg
nagyobb megelégedésben élve tekin
tettek a jövő elé. Egyetlen vágyuk 
csak az a hid volt, amely megköny- 
nyiti az átkelést és a forgalmat a 
Garam jobboldalán a nagysallói ha
tárig elnyúló földeikkel.

Épül a hid
Harctereket járt, világlátott fiatalság 

a háború befejezése után egyre erő

sebben követelte a hid fölépítését és 
minden lehetőt elkövetett, hogy a hid 
mielőbbi fölépítésével megkönnyítse 
a túlsó oldalon lévő földeikhez a köz
lekedést. Állami szubvenciót szerez
tek az építéshez és 1,079.000 Kc-ért 
kiadták a munkákat Leimdörfer mér
nök párkányi vállalkozónak. Másfél 
évig készült a hid. Vasárnap délutánon
ként a fél falu kisérte figyelemmel 
az építkezéseket és boldogan várta 
azt a percet, amikor a hid megnyílik 
és szabadon közlekedhetnek rajta. A 
hid el is készült. Azonban az ára 
több mint 600.000 Kc-val emelkedett 
az eredeti költségek fölé. Erre nem 
voltak elkészülve a szentgyörgyiek, 
annál inkább, mert azzal biztatták, 
hogy az eredeti költségvetési összeg 
bői mintegy 140.000 Kc-t még vissza
kapnak azért a kavicsért és homokért, 
amelyet a vállalkozó az építéshez lel
használ.

A hidadó . . .
Az építkezések ideje alatt össze

gyűlt a falu gazdaközönsége, hogy 
megbeszélje a szükséges pénz elő
teremtésének lehetőségeit. Kézen fek
vő, hogy azok élvezik legjobban a 
hid előnyeit, akiknek vannak földjeik

sósborszesz

N áthánál, k ö h ö g ésn é l é s  
á tfázásn ál

a Garamnak a túlsó felén, igy illene, 
hogy azok nagyobb összeggel járul
janak hozzá a költségek fedezéséhez 
— volt az általános vélemény. Többek 
azt javasolták, hogy azok a gazdák 
20 éven át a túlsó félen lévő földjeik 
után fizessenek dupla töldadót. Meg
hallotta ezt a javaslatot a község 
elöljárósága és a hid átvétele után 
közhírre tették a faluba, hogy a „túl- 
áti* gazdák fizessenek 200—200 Kc-t 
a község pénztárába. Akadtak, akik 
szó nélkül kifizették ezt az összeget, 
de akadtak olyanok is, akik keresték 
a fizetési kötelezettség jogalapját. Se 
vége, se hossza annak a sok gyanú- 
sitgatásnak, pörnek, amely ezek után 
a hid építésével kapcsolatosan fel
merült. A szentgyörgyi gazdáknak meg
kezdődött a kálváriajárása egyik hiva
taltól a másik hivatalig és ma a köz
ség pörli azokat, akik a rendkívüli 
hozzájárulást nem fizették meg, vi
szont akik megfizették, azok követe
lik vissza a lefizetett összeget és ezért 
perllk a községet. A lakosság két tá
borra szakadt és mint két ellenség 
állnak ma egymással szemben. Szám
talan szabálytalanságot is sérelmez
nek a község lakói, amelyeket már a 
járási hivatal és az országos hivatal 
elé terjesztetlek, de hiába. Most egye
nesen a belügyminiszterhez fordulnak 
és onnan várnak segítséget, a sérel
mek rendezését és tisztázását.

NYOM TATVÁNYOK
F O D O R  U T Ó D A  CÉGNÉL 
OLCSÓN ÉS ÍZLÉSESEN KÉ
SZÜLNEK ■  SZEPESI-U. 28.

Akoqtfan íh  to lom ...
városunk eg ész  élete  a  szom bat esti 
bálokra koncentrálódik. A táncvigal
makon kívül az élet úgyszólván tel
je s e n  megállótt, nincsenek kulturális 
ren dezések , társadalm i ö sszejöv ete
lek , nincs semmi, ami arra em lékez
tetne, hogy u. n. kulturcentrumban 
élünk. A táncon kívül az em bereket 
úgy szólván sem m i sem  érdekli. A 
lévai nagy számú társadalm i é s  
sportegyesület alig mutat f e l  valam i
lyen aktivitást a  bálokon kívül. A mai 
kor ugylálszik sem m i iránt sem  mu
tat érdeklődést, amely komoly é s  ki
tartó munkát igényel. Nem csa k  az  
üzleti Jorgalom  zsugorodott össze, 
hanem a kulturtevékenység, sőt a  
sportélet is. Egymásután következnek  
a bálok, am elyeken a nagy beléplidij 
következtében  alig van fog y a sz tás , 
mindenki minimális költséggel akarja  
élvezni az é jszaka  örömeit. Ma sz ó 
davíz m ellett mulatnak az em berek, 
józan  állapotban várják a  hajnalt. 
Sajnos, ez a józan ság  leginkább csak  
az é jszaka i órákra szorítkozik. N ap- 
p a l nehezen lehet rávenni az em be
reket valam i olyanra, aminek a j ó 
zanság az  e lő je l tétele. Az em berek  
vissza húzódnak odúikba, nem érdekli 
őket semmi, közügy, kultúra, sport, 
önművelődés, várják a  szom bat estét, 
a vasárnapot, elm ennek táncolni, ez 
z el minden em beri tevékenység  és  
érdek lődés ki van merítve. Aki m eg  
fo g ja  írni ennek a kornak történetét, 
szom orú kép et kell, hogy fess en , mert 
ahogyan én látom, Léván nem lehet 
látni semmit, am iből arra lehetne kö
vetkeztetni, hogy ez a  város fejlőd ik, 
lakóinak kulturnlvója em elked ik . Az 
élet m egállt é s  ez a  m egállás visz- 
sza je jlőd ést  jelen i. Okulár.
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A tartalékosok katonai
Az ezévi rendes hadgyakorlatokra 

a következő tartalékosok lesznek be* 
hiva:

A tartalékos tisztek és őrmesterek 
közül az 1932-es és 1930-as sorozási 
évfolyam 4 hétre, az 1928-as és 1926-os 
sor. évfolyam 3 hétre (telegrafisták 
4 hétre) és az 1924-es évfolyamból 
csak a telegrafisták 3 hétre.

A tartalékos legénység minden ka
tonai alakulatból az 1931*es sor. év
folyam 4 hétre és 1927-es sor. évfo
lyam 3 hétre.

Az 1933-as, 1931-es és 1929-es sor. 
évfolyam póttartalékosai 4 hétre, az 
1927-es és 1925-ös sor. évfolyam 3 
hétre.

Azonkívül 1936-ban be lesznek hiva 
az összes tartalékosok és póttartalé
kosok, akik a gyakorlatokat rendelle
nesen teljesitik, vagy halasztással, be
tegséggel elmulasztottak gyakorlatot.

1936-ban nem lesznek behiva az 
1933-as sor. évfolyam tartalékos tiszt
jei, akik 14 hónapig tényleges kato
nai szolgálatot teljesítettek.

gyakorlatai 1936.*ban
A szezonmunkások (kőművesek, má

zolok, pincérek, mezőgazdasági mun
kások és hasonlók), továbbá a gaz
dák, akik kimutatják, hogy nincs sen
kijük a családból vagy az alkalma- 
zottaikból, akik okét a nyári hónapok
ban a szezonmunkánál helyettesíteni 
tudnák, kérhetik a gyakorlatra való 
behívásukat április elejétől május vé
géig. Az ezen időben való gyakorlat 
teljesítését kérhetik olyan személyek 
is, akik külföldre akarnak távozni, 
vagy akiknek komoly okuk van arra, 
hogy bizonyos hónapokra legyenek 
behiva.

Erre vonatkozó bérmentes kérvé
nyeket 1936 január 15-ig kell a járási 
hivatal utján azon parancsnoksághoz 
beküldeni, amely ezekről illetékes ha
tározni. A tartalékos tisztek és őr
mesterek az illetékes D. O. V. utján 
kötelesek beadni kérvényeiket. Csak 
azon kérvények nyerhetnek kedvező 
elintézést, amelyek a megjelölt idő
ben érkeznek meg.

Szlovák nyelvkurzus
A Slovenská Matica helyi csoportja 

a téli hónapokban az esti órákban 
szlovák nyelvkurzust rendez.

I. csoport magyar-szlovák konver- 
záclós kurzus. Anyaga a hétköznapi 
életben előforduló legszükségesebb 
kifejezések, valamint nyelvtani gya
korlatok.

II. csoport kezdők részére. A szlo
vák helyesírás szabályai. Praktikus 
gyakorlatok (hol kell írni y, a, T, s, z, 
hosszú és rövid magánhangzót és 
más szabályok).

III. csoport haladók részére. Nyelv
tani szabályok átismétlése. A főbb 
kivételek és az irodalmi nyelvtől el
térő tájszólások. A kurzus résztvevői
nek módjukban áll a tanterv kiegészí
tésére javaslatot tenni.

A kurzus 20 órából fog állni. Mi
nimális dij az egész kurzusért csak 
30 Ké. Jelentkezéseket és a díjazást 
Driensky János ur a Národná Banka 
pénztárosa (Munk-ház) tógád el. A 
kurzus az állami reálgimnáziumban az 
esti órákban lesz megtartva. A kurzus

azonnal megkezdődik, ha kellő számú 
érdeklődő jelentkezik. A kurzus nap
jainak és óráinak kijelölése az első 
órán megbeszélés szerint történik. A 
tanítást kvalifikált szakemberek, taná
rok és tanitók fogják végezni.

Épitőtelkek
Az UJMAJOK és a 
dohánybeváltó mel
lett fekvő Schoeller 
és Társa cég tulajdo
nát képező területen 
eladók ■
F elv ilágosítást ad:

Dr Slmek István
ügyvéd, L E V I C E

U ia té  m am a , , ,  utazó baba  ,

Vonaton. Gyönyörű tavaszi idő. Egy 
állomáson felszáll egy nő, nagy cso
magokkal. Vigyázva leleszi, kezdi bon
togatni, először egy lábszár, aztán ki~ 
bunda, kabát, mackó ruha, swetter, 
sapka, fejkötő, végre maradt a pakli
ból egy helyes kb. 2 éves kislány. 
Szegényke, boldogan kezdeti izegni- 
mozogui, megszabadulva a kényelmet
len ruháktól, de oii jaj oll volt a 
mama ! Nem szabad megfogni a pa
dot, mert piszkos les/, a kezecske,ki
nézni az ablakon lehetetlen, mert a 
huzattól megtájdul a fülecske. A mama 
ölébe sem lehel ülni, mert összegyűri 
a ruháját, csokoládéi sem szabad en
ni, mert piszkos lesz a fehér kis ru
ha. Beszélni sem szabad sokat, mert 
jön a kalauz és ki lukasztja a nyel- 
vecskét. Sokat mozogni sem szabad 
(még ez is), mert kisiklik a vonat!

Elnéztem szegény kis porontyot, 
amint megfélemlítve, szomoiuan ült.

Miért is nem hagytak téged otthon
inkább, lm jóformán lélegzetet sem 
szabad venni. Nem állom meg, hogy 
meg ne kérdezzem, mit szabad 
akkor csinálni a gyermeknek? A vá
lasz: tanulja meg a kicsi idejében a 
rendel! Én erre bátor voltam megje
gyezni, hiszen még csak kél éves — 
no és én az utazáshoz kevésbbé ké
nyes ruhát adnék rá, sőt vennék ma
gamra is és nem adnék rá annyi me
leget, igy könnyen meghűl. Nos, meg
kaptam a magamét, látszik, hogy nem 
értek a gyermekneveléshez hisz 
épp azért öltözteti, mert könnyen meg
hűl. Ami a ruhát illeti, tanuljon meg 
vigyázni rá. Hát igy is lehet gondol
kodni. Nem is szóltam többet, hanem 
mikor megettünk egy narancsot a ki
csivel — összenevettünk a mama há
ta mögött és a kicsi a szövetség 
mcgpecsételéséül az ölembe rakta a 
két kis kövér lábat. Nelly.

— A had m en tcsségi adó le nem 
vonását meg kell okolni. Hiva
talosan közlik: Ha az alkalmazot
tak szolgálati illetményeiből a mun
kaadó nem vonja le a hadmentes
ségi adót (nemzetvédelmi járulé
kot), akkor a melléklet megjegyzési 
rovatában fel kell tüntetni az okot, 
hogy miért nem történt meg a levo
nás (pld. katonai szolgálatot teljesí
tett vagy pedig a hadmentességi adó
ról szóló törvény 3. szakaszának 4. 
fejezete értelmében felmentve stb.). 
Fel kell tüntetni továbbá a vonatkozó 
okmányok nemét, keltét és számát is.

— A Szovjetu nióról az SSSR 
előkészítő bizottsága állal pénteken 
este a városháza nagytermében ren
dezett előadáson zsúfolásig töltötte 
meg az érdeklődők tömege a termet. 
Magyarul Prochaszka József (Érsek
újvár), szlovákul prof. Ant. Nedved 
(Nagyszombat) tartott ismertető clő- 
előadás a Szovjetunió eddigi belső 
munkájáról s pacifista tevékenységéről.

— Ne fe le jtse  el, hogy a városi 
magyar közkönyvtárban megújítsa tag
ságát az 1936. évre. Minden magyar
nak erkölcsi kötelessége a magyar 
kultúra ápolása, a magyar irodalom 
támogatása. Már azzal is teljesített 
valamit e kötelezettségéből, ha a 6 
Ke évi tagdijai megfizeti, mert ezzel 
elősegíteni azoknak a művelődését, 
akiknek anyagi helyzete nem teszi le
hetővé könyvek beszerzését, a magyar 
irók támogatását.

(—) Kohn és  K ovács divatáruhá
za közleménye: Évről-évre megnöve
kedőt! vevőkörünk lehetővé teszi, hogy 
a most megkezdődött „fehér hetek" 
és egyben „leltározási vásár" alatt 
az igen tisztelt vásárlóink még eddig 
nem létezett a lacsony árakon ve
hetik meg a legkiválóbb gyártmányo
kat. Használja fel tehát mindenki e 
kedvező néhány „fehér hetet" az 
igazán jó és olcsó vásárlásra. Csaló
dás nálunk nem érheti, mert bármely 
okból meg nem telelő árut akadályta
lanul becseréljük.

— A v áro si magyar közkönyv
tár forgalm a az 1935. évben. A
városi magyar közkönyvtárnak az el
múlt évben 207 tagja volt. A könyv
tár tartott 91 könyvkiadási napot, ami
kor is 3254 egyénnek kikölcsönzött 
8272 müvet 9285 kötetben. A kiköl
csönzött könyvekből 188 a verses és 
színmű, 7131 a regény és novella, 
373 az ifjúsági és 580 a tudományos 
irodalmat képviselte. Feltűnő, hogy a 
könyvtár legnagyobb forgalmát az első 
három csoportban érte el, amely cso
portokban tartozó irodalom mintegy 
2500 darabbal vannak képviselve, míg 
jelentéktelenül elenyésző kölcsönzés 
történt a tudományos müvekből, amely 
szakok közel 7500 müvei vannak kép
viselve. Meglepően kevés a könyvtár 
tagjainak száma akkor, amikor váro
sunkban a magyarul beszélő lakosok 
száma jóval felül haladja a bOUO-et.

(—) Nagy téli eláru sitás január 
13-tól január 31-ig Holzniann Ernő 
divatáruha/.ában. 10 0 engedmény az 
o lcsó  kirakati árak b ól mindenkinek. 
Használja ki ezen rendkívüli kedvező 
bevásárlási alkalmat.

— Égnek a kutyák. Az emberek
nek akár milyen rosszul megy, nagy 
szerencséjük van, hogy a humor nem 
hagyja el őket. A városházán ez el
múlt héten veszettség ellen oltották a 
kutyákat. Nyöszörögtek, vonynottak 
szegény állatok. — Két Ismerős úri 
ember találkozik a városháza udvarán. 
Mi újság ? . . . Égnek a kutyák . . . 
Hogy-liogy ? . . . Hát nem látod, már 
oltják őket.

— V adászbál. Január hó 18-án a 
Denk-léle városi szálloda összes ter
meiben. A bál bizonyára ismét kelle
mes találkozóhelye lesz úgy a köz
élet vezetőinek, mint a vadászat és a 
természet barátainak. Az eddigi elő
készületek bizonyítják, hogy a bál a 
szezon egyik nagyszabású mulatságá
nak Ígérkezik.

— Vidám est január 25-én, amelyet 
az irodistalányok jótékonycélra ren
deznek, igen szellemes és változatos 
műsorral a farsang egyik legkelleme
sebb estjének ígérkezik.

TELEFUNKEN I 
GRAND KONCERT

RÁDIÓ
SZÉKELY-NÉL

K A P H A T Ó !
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— .U j évi zsaro láso k * című cik
künkkel kapcsolatban az érdekeltek 
részéről meg volt fi felháborodás. 
Egyes kávéházi pincérek kérték első
sorban a cikk tartalmának helyreiga
zítását, rövidesen utána a bankaltisz
tek és a borbélyok képviselői, ugyan
csak a postások is kérték annak köz
zétételét, hogy ők 1936 januárjában 
az újévi üdvözlésekkel kapcsolatban 
nem kértek és nem szedtek semmi
féle adományokat és a cikk tartalmát 
magukra nézve sértőnek találták. Szí
vesen adunk helyet ezen nyilatkoza
toknak és kijelentjük azt, hogy senkit 
becsületében megsérteni nem kíván
tunk, ez sosem volt szándékunkban. 
A cikk, hogy ha erélyesen is, csak 
azt célozta, hogy az újévi köszönté
sekkel kapcsolatosan általában meg
szűnjenek a túlzások és ha a fentnc- 
vezett érdekeltek kijelentették azt, hogy 
ők az újévvel kapcsolatban nem ref
lektáltak semmiféle adományra, úgy 
tulajdonképen bekövetkezett már az a 
helyzet, amelyet a cikk a köz érdeké
ben elérni kívánt.

— Sakk-hirek. A lévai sakk klub 
december 15-én kezdte meg szoká
sos évi háziversenyét, amire ezidén 
váratlanul sok (21) benevezés történt. 
Az eddig levezetett játszmák után a 
verseny állása a következő: Hoch 9 V2» 
Kohn, Knapp 8—8, Oetler, Blaskovic 
7—7, Speciár 6. Az eddigi játszmák
nál a legkevesebb vesztett pontja 
Blaskovicnak van, akinek különben is 
a legnagyobb az esélye az első díjra.
A további helyezéseknél még nehéz 
küzdelmekre van kilátás. A versenyen 
öt igen értékes összegszerűen meg
állapított díj van kitűzve, amelynek 
keretén belül a nyertesek ízlésüknek 
megfelelő emléktárgyat választhatnak 
ki. A verseny mérkőzései előrelátha
tólag február közepéig eltartanak.

— K acagó délután. A trancia bo- 
hózatirők, humora, szellemessége, őt- 
letessége, finomsága halhatatlan és 
utánozhatatlan marad. És ezeknek a 
bohózatiróknak a sorában is a lég- 
ünnepeltebb ma Párisban André Mo* 
uozy Eon, akinek egyik legpompásabb 
kis darabját mutatja be pénteken, ja 
nuár 17-én délután 17 óra 40 perc
kor a kassai rádióállomás magyar 
drámai együttese. A hangszórók előtt 
mindenfelé zengő kacagás fogja ki
sérni az előadást. A darab cime: 
.Gusztáv, villámlik*. Történik Páris
ban, egy ügyvéd hálószobájában.

— Em elkedett a m unkanélküliek 
száma. A járási munkaközvetítő hi
vatal nyilvántartása szerint a lévai 
járás területén 1886 munkanélküli van, 
akik közül lévai 1136. A múlt év ezen 
időszakában a munkanélküliek száma 
alig haladta meg az ezret.

(—) A m egfázásból szárm azó 
betegségeket, amelyeknek ki vagyunk 
téve különösen télen, könnyen elke
rülhetjük a test edzésével és az el
lenálló képesség fokozásával. Dör
zsöljük testünket Alpa sósborszesszel. 
Kérdezze meg orvosát.

Apró hirdetések sasiig
Kiadó lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.

Tolnai Világtörténelem 5 kötele jutányos áron eladó. 
Szoba, konyhás házat — kerttel megvételre keresek.

Zongora ió karban lcvd' lllvAlá iá gyértmAnyu eladó.
Antik Schublade antik pohárszék, 'ov̂ rb„át,u®>
mely áll: egy diván, két nagy és négy kis fafejből, egy ebédlő kredenc A |a  J i  
_________________________________________stb, házi felszerelés Jutánv^san v l a Q O *

)ó házból való fiút {g; r̂uka.oTiek- Béllk )6,,ef épttlel *
Gép- és gyorsírónő magyar-szlovák, azonnali 
belépésre állást keres.

Címek a kiadóban. §tur utca 3. szám.

— §K Levice szombaton, 11-ér 
tartotta nagy reprezentációs balját f 
Denkszálló nagytermében. A bá'or 
Hevesi zenekara és katonazenekai 
szolgáltatta a zenét, amely mellett t 
nagyszámú közönség kitűnő hangulat
ban mulatott a reggeli órákig.

— Vakm erő rablótám adás Kis- 
koszm ály közelében. Forgács János 
orovnicai lakos az elmúlt napokban 
fával megrakott szekerével a kora 
hajnali órákban Ujbarsra igyekezett, 
amikor Kiskoszmály előtt az utkanyar- 
nál két ember a szekere elé ugrott 
és azt megállította. Forgácsot a két 
idegen hatalmas husángokkal össze
vissza verte, úgy hogy eszméletét ve
szítette. Az eszméletlen állapotban 
fekvő embert reggel 6 órakor munká
sok találták meg szekere mellett és a 
lévai kórházba szállították. A kórház
ban megállapították, hogy Forgács 
súlyos sérüléseket szenvedett, több 
oldalbordája és a bal keze el van 
törve, a fején is több súlyos seb van. 
Felépüléséhez nem sok reményt fűz
nek az orvosok. A csendőrség a rab
lótámadás elkövetőinek kézrekeritésére 
a legerélyesebben nyomoz.

— Liszt-emlékünnep. A Lévai 
Kaszinó február 2-án este 6 órai kez
dettel saját nagytermében Kálix Jenő, 
a prágai német zeneakadémia tanárá
nak közreműködésével rendezi meg 
Liszt-emlékünnepélyét.

— 50 év után végre a SzMKE, a 
JMKT, az Ipartársulat és az iparos- 
tanonciskola felügyelő bizottsága e 
hó 8-án tartott közös ankétjén meg
állapították, hogy a tanonc-otthon a 
jövő iparostársadalom szellemi szín
vonalának kifejlesztésében nagyjelen
tőségű működésre hivatott és annak 
fenntartása, további fejlesztése szük
séges. Az otthon ideiglenesen a piarista 
rendház egyik gimn. osztályában nyer 
elhelyezést. A rendszeres működéshez 
szükséges anyagiakat különféle segé
lyek utján kívánják biztosítani.

— LTE álarcos bálját a jubileumi 
esztendőben február 8-án az eddigiek
nél is szélesebb keretek közt rendezi 
meg és a 130 tagú rendező gárda 
már magába véve is biztosíték, hogy 
az idei farsang legkellemesebb han
gulatú és legjobban sikerült mulatsá
ga ez lesz.

— Az LTE szinelőadása. A Lé
vai Torna Egylet 10 éves jubileuma 
alkalmából, varosunk műkedvelő gár
dája legjobbjainak közreműködésével 
január 27-én este fél 9 órai kezdettel 
előadja Móricz Zsigmondnak: .Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül* című szín
müvét, amely a bpesti Nemzeti Szín
házban 200-szor volt műsoron. Az elő
adásra jegyek elővételben Nyitrai és 
Társánál, valamint Blumenfeld Drogé
riában kaphatók. A jubileumi előadás 
nyilvános főpróbája 26-án, vasárnap 
délelőtt lesz a Városi Színházban.

— Szombathy Viktor uj regénye.
„Zöld hegyek Balladája* a cime 
Szombathy Viktor uj regényének, mely 
most tog megjelenni nyomtatásban a 
Franklin-Térsulat kiadásában. A regény 
a mai Szlovenszkón játszódik le, egy 
valódi szlovenszkói kisvárosban, ahon
nan Kálmán János, a volt alispán fia, 
Amerikába származott. Ott fel veszi 
a John Colomén nevet s híres holly
woodi filmrendező jön haza, ahol be
lecsöppen a kisváros naiv és tragikus 
formáiba. Az érdekes és izgalmas 
mese keretébe sok humort vegyitett 
a szerző, hogy ezzel is kifejezésre 
juttassa megértését a kisvárosi élet 
problémáival szemben, amelyek ma 
oly igen determinálják Szlovenszkói. 
Szombathy Viktor még regénye meg
jelenése előtt felolvas egy részletet a 
készülő regényéből a pozsonyi rádió
ban és ezzel alkalmat ad a közönség
nek, hogy a regény témájával megis
merkedjék és megbarátkozzék. Ar Iro
dalmi csemegének Ígérkező relációt 
pénteken, január 17-én délután 17 óra 
40-kor közvetíti a csehszlovákiai ma
gyar rádió pozsonyi állomása.

S ftO * t
Juventus közgyűlése

Vasárnap f. hó 12-én, d. e. 11 órakor 
tartotta évi rendes közgyűlését a Ju
ventus helyiségében. Dr Strasser Ele
mér elnök részletesen beszámolt el
nöki jelentésében a klubház építésé
ről, az év sporteseményeiről, az egye
sület szervezetéről. Mély megindulás
sal emlékezeti meg az egyesület kö
zelmúltban elhunyt jótevőjéről, Blumen- 
teld Zsigmondról, emlékének a köz
gyűlés felállással áldozott. Dr Stras
ser elnöki jelentése során bejelentette 
a közgyűlésnek, hogy a régi választ
mány egy uj tisztséget szervezett, a 
sport intézői tisztet, amelynek betölté
sét az uj választmányra bízza. Beje
lentette továbbá, hogy rövidesen uj 
szakosztálya lesz az egyesületnek: 
a vitorlás repülő szakosztály, amely
nek felállítására és megszervezésére 
vonatkozó tárgyalások előre haladt 
stádiumban vannak.

Az egyes vezető tisztviselők jelen
tései után az uj választások során a 
közgyűlés az uj választmányba: Adler 
Károlyt, Akúcs Ernőt, Györgyi Lajost, 
Hajpál Gyulát, Halász Antalt, Dr Hei- 
mann Miklóst, Jakab Sándort, Klops- 
tock Gyulát, Kuzbert Józsefet, Laufer 
Lajost, Pálfy Jánost. Récsey Jánost, 
Dr Strasser Elemért, Dr Vargha Sán
dort, Wetzler Sándort delegálta. Az 
uj vezetőség tagjai: elnök: Dr Stras
ser Elemér, alelnök: Pálty János, pénz- 
tárnok: Récsey János, titkár: Dr Hei- 
mann Miklós, jegyző: Halász Antal, 
sport-intéző: Adler Károly lettek.

*
Ping pong mérkőzés : A Juventus 

ping pong szakosztálya f. hó 12-én 
barátságos mérkőzésre vendégül látta 
az ÉSE ping pong gárdáját. A szép 
és nívós küzdelmeket 6:5 arányban a 
Juventus csapata nyerte.

Részletes eredmények: Férfi egyes
ben: Kádár—Engei (ÉSE) 3 :1 , Kolo- 
ros—König (ÉSE) 1:3, Fegl—Mészá
ros (ESE) 3:1, Véradi—Kovács (ÉSE) 
0:3, Vogel—Reismann,3:0. Női egyes: 
Obert I.—Kovácsné (ÉSE) 0:2. Férfi 
páros: Koloros, Fegl—König, Engei 
0:3; Kádár, Feldmár—Herz, Reismann 
3:0; Vogel, Bartl—Kovács, Mészáros 
3:1. Vegyes páros: Petrickova, Fegl 
—Kovácsné, Kovács 1:2.

E gyetlenegy lévai n in csen  a 
D éli K erü let v e z e tő sé g é b e n !

Az elmúlt vasárnap tartotta a Déli 
kerület ez évi közgyűlését Ujvárott, 
29 tagegyesület részvételével.

Szabó Kálmán társelnök megnyitja 
a közgyűlést, üdvözli az egyesületeket 
és a szövetségi megbízottakat, majd 
Lempert Leóról emlékezik meg kegye
lettel. Utána Weisz Gyula elnök táv
iratát olvassák fel, aki betegsége mi
att nem jelent meg. A különböző évi 
jelentések után megindul a vita, Vas 
Jenő sérelmezi az LTE—LAFC mér
kőzésből kifolyólag hozott súlyos íté
letet. A felszólalásra a kerület részé
ről Mandl és Singer válaszolnak.

Majd Weisz Gyulát érdemeiért a 
közgyűlés egyhangúlag a kerület disz- 
elnökévé választja. Ezután a tisztikar 
választására kerül a sor, amely követ
kezőképpen alakult az 1936. évre:

Elnök: Szabó Kálmán, társelnök: 
Pintér Sándor, alelnökök: Túróczy 
Vilmos és dr Kálmán László, előadó: 
Singer Árpád, kér. kapitány: Mandl 
Oszkár, pénztáros: Czingel László, 
ellenőr: Frühauf István, jegyző: Czin
gel László. A választmányba a Lévá
ról elszármazott dr Knapp Pál, az in
tézőbizottságba Schlesinger Béla, a 
békebiróságba Boros Béla, míg az 
amateur bizottságba Vas Jenő került be.

A választásokat illetőleg lévai szem
mel nézve csak annyit jegyzünk meg, 
hogy Léván vannak olyan sportembe
rek, akik egész nyugodtan helyet kap
hattak volna a vezetőségben. Bár az 
apró bizottságokban Lévának is helyt 
adtak — panaszra tehát ok nem lehet. 
Gyula bácsinak mindenesetre gratulá
lunk, de szívesebben láttuk volna őt 
elnöknek, nem pedig dísznek.

Ezek után aggodalommal kell nézni 
a tavaszi forduló elé, legalább is az 
őszi tapasztalatok alapján. Egész őszin
tén megmondjuk, nincs bizalmunk a 
Kerület ezen összetételű vezetősége 
iránt. Nincs bizalom Léván, de tudo
másunk szerint Zselizen sem.

*
Már a Déli Kerületnek is van BB-je. 

Vasárnap délután a kerületi bírák bi
zottsága alakuló közgyűlést tartott, 
szintén Ujvárott. Most már a Déli Ke
rület, úgy mint a többi kerületek ön
álló Bírák Bizottságával rendelkezik.

A B. B. a következőképen alakult: 
Elnök: Boros Béla, előadó: Keszler 
Dezső. Biz. tagok: Steiner Sándor, 
Hacker Sándor, Vörös Pál, Weisz Pál 
és Fischoff Dezső.
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