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Valami. bűzlik.. .
A tavaszi meleg időjárás egyre 

több embert hoz ki az uccára, 
akik a késő esti órákig korzóznak 
a lévai föuccán. Ezek az esti sé- 
ták másutt üdülést jelentenek, ná
lunk kínos élményt, amit az u. n. 
„szagos-szekereknek44 köszönhe
tünk. Amint köztudomású, Léván 
a iekáliát a csatornázás hiánya 
következtében az éj leple alatt 
szállítják el szekereken. Azok a 
vállalkozók, akik a fekália elfuva- 
rozásával foglalkoznak, kötelesek 
megfelelő, lehetőleg hermetikusan 
elzárható tartályokról gondos
kodni. Léva város, amely drágán 
eltartott lovaival szintén végez 
ilyen fuvarokat, nincs birtokában 
a megfelelő számú és berende
zésű szekereknek. Léva város ma
ga összetákolt lajtokban is végzi 
a szállítást és nem kell különö
sebb fantázia hozzá, hogy mi
csoda bűz árad végig azokon az 
uccákon, ahol ez a harci szekér 
végigdöcög. Hogy milyen állapot 
bán vannak ezek a deszkából 
összerakott kocsik, arról szánal
mas formában szerezhettünk nem 
rég meggyőződést. A napokban az 
egyik ilyen kocsi éppen egy vá

rosi tisztviselő lakása előtt sza
badult tartalmától, amely szétfolyt 
az uccán. Ezzel csúcspontjához 
érkezett el az az elégedetlenség, 
amely -jogosan él városunk min
den lakójában ezen „közegészség- 
ügyi intézmény44 ellen. Már közel 
két éve határozta el a városi ta
nács, hogy a tisztítást vállalkozók
nak adja ki, akik kötelesek lesz
nek szagmentes berendezésről 
gondoskodni. Ebből a városnak 
jelentékeny haszna is volna, azon
ban egészen érthetetlen okokból 
az üdvös tanácsi határozat meg
valósítására a mai napig sem ke
rült sor. Léva városának a lótar
tás horribilis pénzébe kerül. — 
A költségvetésbe ezen tétel 74.000 
Ké-ban szerepelt. Amint egyik lap
társunk megjegyezte, ezért a pén
zért a két pár lovat étlap szerint 
lehetne kosztoltatni akár a városi 
nagyszálló éttermében is.

Itt az ideje, hogy az egyre töb
bet pihenő vámosi képviselőtestü 
let kezébe vegye ezen ügy gyors 
és radikális likvidálását, hogy a 
városunk szégyenfoltjaként emle
getett fekáliafuvarozás végre el
viselhetővé váljék.

46 év után búcsúzott egy falu papjától
Megható ünnepséggel búcsúzott el 

nyugalomba vonuló ősz papjától Alsó- 
szecs református lakossága az elmúlt 
vasárnap. Az ünnepélyre érkező Ba
logh Elemér püspökért bandériumtól 
kisért hosszú koosisor vonult fel Lé
vára, Alsószecsén a püspököt díszka
puban Pólyák Emma az ünneplők, 
míg Kemény Lajos gondnok az egy
ház nevében köszöntötte. A zsúfolásig 
megtelt templomban Szabó S. Zsig* 
mond bajkai lelkész olvasott fel a bib
liából, majd a szecsei dalárda énekelt. 
Antal Gyula prédikációja után Balogh 
Elemér püspök az egyházkerület ne
vében vett búcsút esperesétől. Czeg-

lédy Pál esp. az egyházmegye, Szabó
S. Zsigmond a lelkészegyesület, Far
kas Karoly a barsi ref. tanítóság, 
Pólya János a presbitérium, Kukla 
Ferenc a körjegyzőség, Székely Béla 
a hitelszövetkezet nevében búcsúzott 
a nyugdíjba vonuló lelkésztől.

Ezután felolvasták az üdvözlő távira
tokat és leveleket, majd Pólya Gyula 
az énekkar, Gutrai Ida a szecsei lányok, 
Kemény Jolán az iskolások nevében 
beszélt. Patay Károly meghatóban kö
szönte meg az ünneplést és mélyha- 
tásu szavakkal búcsúzott el híveitől, 
akik között 46 éven át munkálkodóit.

A lévai Kath. Kör kultúr estje
Vasárnap este hat órai kezdettel 

saját székházának nagytermében a 
Kát. Kör kulturestélyt rendezett, ame
lyen nagyszámú hallgatóság mellett 
Dr Pfeíffer Miklós kassai székesegy
házi kanonok a „Vallás és nemzet44 
elmen tartott előadást. A kullurest to
vábbi szereplői Dr Mthola Gyuszi az 
tsmert komáromi dalköltő és Kossá- 
nyi József a komárom-szentpéteri poé
ta voltak.

Dr Pfeíffer Miklós, aki az nktiv 
katholicizmus szlovenszkói harcosa, 
emelkedett szellemű előadásában fej
tette ki álláspontját. Véleménye sze
rint a nemzeti és a vallásos érzés 
egymást nem zárja ki, nem ellentét, 
mert a vallásosság lehetővé, sőt kö
telezővé teszi a nemzethez való ra

gaszkodást és egyben mások nemzeti 
érzésének respektálását. A lelkipász
tor kötelessége az emberi érzések 
és érdekek harmonizálása a krisztusi 
szeretetparancs alapján és az a lelki- 
pásztor, aki ez irányban nem tevé
kenykedik, az nem áll feladatának 
magaslatán. A nagymüveitségü kano
nok felolvasását feszült figyelemmel 
hallgatta végig a jelenlévők tömege.

Dr Mihola Gyuszi első lévai sze
replésével frenetikus sikert aratott. 
Mindaz, amit róla az újságokból meg
tudtunk, igaz. Dr Mihola Gyuszi a ma
gyar zeneköllészetnek nemcsak ápo
lója, de mesteri leremtője is. Különö
sen a vigszövegü dalok megzenesité- 
sében elsőrangú. Dr Miholában páro
sult az alkotó és intenpretúló művészet.

Kossányi József költészete telítve 
van szociális tartalommal, kollektív ér
zésekkel és Mécs László hatásának 
dacára megőrizte költői egyéniségét. 
Előadása lendületes és meggyőző.

A közönség sokat tapsolt a népsze
rű előadóknak.

£ éo a i tav a t*
A tavasz ezidén fegyelm ezetten  vi

se lk ed e tt : m egérkezett a  naptári m e
netrend szerint. Elvi ellen ségei va
gyunk ugyan a nyilvános „köszönet- 
nyilvánitásoknaku, d e ez egyszer mi 
is nyilvánosan köszönetét mondunk 
ez en  a derék tavasznak. D icsérni 
sem  szoktunk, ha nem nagyon mu
száj, de az elmúlt vasárnapért érde
m es volna dicshim nuszokat zengeni. 
Ezt azonban átengedjük a lévai p o 
étáknak: P ál Imrének, S a ss  Ján os
nak, mi elintézzük Tavas? urat leg- 
barátságosabb vállver égetésünkkel.
Tényleg nagyszerűen csinálta ezidén. 
Vasárnap látogatást tettünk lévai mű
helyében, a szőlőhegyeken  é s  mond
hatjuk, kitünően dolgozik. E lőször f e l 
szántotta a bő ség es  téli özönöket, el
tüntette a sarat é s  mint udvarias ven
déghez illik, virágot hozott. Azóta ki
csalta a fö ld  dolgozóit é s  m ost va
sárnap k iédesgette a legkonokabb  
asztfaltkoptatókat is. Reméljük, az 
idei tavasz dem okratikusabb lesz, 
mint a tavalyi, mert akkor minden 
ünnepnap esett az eső  é s  ezzel ellen
ség év é tette azokat , akik csak  va
sárnap szabadok.

Vasárnap tavaszi nyüzsgésben vol
tak a lévai szőlőhegyek. Az em berek  
valahogy fe lfed ez ték  a „szölöketM, 
mint valami uj hazát. V alóságos nép
vándorlási láz uralkodott. N em csak  
a  „szegényu szőlőbirtokosok élvezték  
az első  tavaszi vasárnapot a ha jlé
kokban, hanem a „bo ld og “ vagyon
talanok is, akiket a  K őpincéknél Bíró 
bácsi vendéglője várt uj padokkal, 
szépen  teritetl asztalokkal. E gyesek  
a Kati nénit tisztelték m eg látogatá
sukkal, aki ugylátszik addig  fog  élni, 
amig akar, minden tavassza l m egfi
atalodik.

A propos fia ta lság  I E ddig a sző
lőkbe főként az öregek  jártak, most 
már a fiatalok  voltak többségben . 
Lehetőleg párosán. Akinek nem ju 
tott pár, az ped ig  elgondolkozhatott 
a z o n : milyen szép  egy ilyen tavaszi 
vasárnap, amikor b éke  terpeszkedik  
a lanhás oldalakon és  mindjárt e s z é 
be  jut é s  felk iá lt: em bergyerekek, ne 
csináljatok h á b o r ú s d it / . . .  (~ r)

RUHÁK
LEVICE

M&xik*nü*o\a:
ORIENT MOZI (Stránsky)

Április 1-én este, csak 1 napig! 
Énekes vígjáték bemutatója: „CSAK 
EGYSZER SZERETNÉK GOND NÉL
KÜL ÉLNI44. Főszerepekben: Max 
Hansen, Adélé Sandrock. — 2., 3. és 
5-én este ÁGAY IRÉN bpesti prima
donna és HANS JÁRAY főszereplésé- 
vei: „ŐFENSÉGE WALCERT JÁR” ! 
Bécsi énekes negyfilm, mely tele van 
énekekkel és táncokkal. Fényes kiál
lítás! Előjáték: „SILLY SYMPHONY".
— 5-én, vasárnap délután közkívánat
ra, néphclyárakkal! „ÁMOK44. Fősze
replő: Valery Inkischinoff. — 6-án és 
7-én este megható dráma, CONRAD 
VEIDT főszereplésével: „HÍVATLAN 
VENDÉG*4. — Húsvéti ünnepi műso
runk: „STRADÍVÁRÍ44, Gustáv Früh- 
lich főszereplésével!
APOLLO MOZI (Dcnk)

Április 1-én, szerdán este elsőren
dű, érdekes film, szenzációs vígjáték! 
„A VÍG HaRMAS44. A mai életből 
vett, mindenkit mulattató film! Fősze 
replők: Oskar Szabó, Ines von Taube, 
Jessie Virág. — 2., 3., 4. és 5-én,
csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap este világsikert elért film 
bemutatója ! A gyermekét szerelő anya 
megrendítő és megható drámája. Fes
tői szép kiállítás, kitűnő revűtáncok, 
felülmúlhatatlan játék. WILLY FORST 
kiváló rendezése! „MAZURKA*. Fő
szerepekben : POLA NEGRI, Albrecht 
Schoen hals, Inge List, Paul Hartmann.
— Vasárnap délután nagy népelőadás!



Lóval Újság

Egy elfelejtett emlékmű
Városunk nem igen bővelkedik em

lékművekben, noha számos történelmi 
nevezetességű hely kínálkozna és kü
lönösen lelt volna a múltban arra, 
hogy a késő utókornak legyen monien- 
toja. Ugyancsak kevcs emlékoszlopot 
találunk, sőt mondhatjuk, hogy a régi 
időkből egy sincsen. Bizonyára ér
dekelni fogja olvasóinkat az az em
lékmű, amely a lévai zsidó temetőben 
áll és néh. Steiner Vilmosnak, egy volt 
önkéntes tűzoltónak emlékezetét örö
kíti meg. Az egyszerű terméskőből ké
szült obeliszken a következő feliratot 
olvassuk:

STEINER VILMOS
önkéntes tűzoltó 1843-1880 május 1, 

Kezében a fegyverrel a vész színhelyén 
Hol ember embererő nincs többé helyén 
Túl lángolt benne az ügyszeretet 
S ő e nemes lángnak áldozata lett

Mi történt tehát 1880 május 1-én, 
miként lett az ügyszeretet nemes láng
jának áldozata Steiner Vilmos önkén
tes tűzoltó? A krónikások a következő 
választ adják :

A jelenlegi városháza helyén az u. 
n. Singer sarkon valamikor, ill. abban 
az időben a Cirok-ház állott. Cirok 
különféle dolgokkal kereskedett, igy 
pl. sorsjegyeket • árusított, amelyeket 
akkor lutrinak neveztek. A ház padlá
sán lőpor volt elhelyezve, mert Cirok 
ezt is árult. Ismeretlen okból a ház
ban tűz ütött ki, amelynek oltásához 
odasereglett a lévai önkéntes tűzoltó
ság. Steiner Vilmos, aki nem tudta azt,

hogy a pléhtető alatt puskapor van
elhelyezve, a padláson, ill. a tetőn 
keresztül akarta megközelíteni a tűz 
fészkét, azonban a felcsapkodó lán
gok lerobbantották a puskaport és en
nek következtében u háztető levegőbe 
repült. A nagy detonáció Steiner Vil
most a háztetővel együtt a mostani 
Kálvin ház helyén álló református is
kola fedélzetére dobta és az elszen
vedett súlyos sérülések következtében 
Steiner Vilmos rövidesen meghalt. 
Ennek a tragikus balesetnek emlékére 
emelték a lévai zsidó temetőben baj- 
társai az emlékművet, amely megér
demli azl, hogy kegyelettel emeljünk 
kalapot Steiner Vilmos önkéntes tűz
oltó önfeláldozása előtt.

C ik k s o ro z a t az új autótörvényről,
amelyet mindenkinek tudnia kell!

D iák trag éd iák
A pozsony és környéke magyar is

kolák szülői társulatainak Szövetsége 
az egyre megismétlődő diáklragédiák- 
kai kapcsolatban márc. 1.-én ankétol 
rendezett. Az ankét célja az volt: 
„Mivel volna megakadályozható a diá
koknak az iskolai rovókkal és bizo
nyítvány-kiosztásokkal kapcsolatos tö
meges elbujdosása, otthonától való 
megszökése és öngyilkossági kísérle
te ?*

E kérdéssel kapcsolatosan, mintegy 
20 értékes javaslat érkezett be az an
két rendezőihez, amelynek feldolgo
zására bizottságot küldtek ki.

Kriek Jenő ny. tan.-képző intézeti 
igazgató, a hosszú évtizedes tapasz
talatokkal rendelkező kiváló pedagó
gus a szervező bizottság felkérésére 
az alábbi határozati javaslatot terjesz
tette elő.

H atározati javaslat
a pozsonyi Szülők Szövetsége által 
rendezett 1936. márc. 1-i Ankéthoz.

1. Minden községben, melyben tíz
éven felüli gyermekek, közép iskolás 
ifjak — fiúk, lányok — számára isko
latípus van, intézetenként s azokban 
osztályonként a törvényes rendelkezés 
szerint megszervezett Szülői Szövet
séggel társultan egy-egy „Lelki-Otthon" 
alakítandó.

2. A Lelki-Otthon tagjai az iskola 
igazgatója és a Szülői Szövetség ve
zetője, illetve alkalom szerint kiküldött 
tagja, mint társelnökség mellett: az 
érdekelt osztály feje (osztályfőnök), 
az iskola tanszemélyzetéből, eseten
ként delegálva, az osztályban nem 
tanító családos s lehetőleg többgyer
mekes tanerő, a testnevelés tanára, 
az iskolai prvos, az oszlályba tartozó 
gyermekek szülei közül két-két, s le
hetőleg többgyermekes apa és anya 
(mindig a különböző társadalmi osz
tálytagoltság szerint), s a lelki-testi 
elbírálásban levő tanuló hitoktatója, 
illetve a szülők kívánsága szerint a 
felekezeti lelkésze.

3. Súlyosan gyanús lelkiségü tanu
lók ezeknek a választmányoknak bi
zalmas körébe lennének, szüleik vagy 
azok helyetteseinek jelenlétében be- 
hivandók. A behívás össztanárköri ha
tározattal indulna, vagy a Szülői Szö
vetség révén a szülök kérésére tör
ténnék. Az iskola igazgatója vagy al
kalmi helyettese, mindig a hozzátarto
zókkal tárgyalja meg a tanári karon 
át a Lelki-Otthon elé viendő ügyet. 
A környezet-tanulmány eredményéi
a kellő diszkrécióval — az osztály
főnök terjeszti a Lelki-Otthonban elő. 
Az esendő lelkek különösebb előtanul- 
mányozására is a tantervekbe és óra

rendekbe minden fokon beiktatandók 
1 1 órás osztályfőnöki lelki órák.

A Család és Iskola szemszögéből 
különösebben fontosnak, lörvényhozá- 
silag biztosítottnak tartandó, hogy:

4. Minden községben megszervc- 
zendők — tanfolyamos folytonosság
gal — a Szülők iskolái, ahol arra 
nyomós ok van: a szülők műveltségi 
és társadalmi differenciáltsága szerint.

5. Minden egyelem filozófiai fakul
tásán felállítandó a pedagógiai, a tu
dományok megújhodását előkészítő 
uj tudomány: a Gyermektanulmány 
(Pedologia) tanszéke.

6. Minden szóbanlevő iskolánál al
kalmazandó legalább egy hivatásos 
tanár, aki a Gyermektanulmányi Inté
zetekkel állandó kapcsolatot köteles 
fenntartani.

Figyelmeztető jelzés.
Minden géperejű járművön hangjelző 
szerelendő fel, amely akkor is műkö
désbe hozható, ha a gép nincs üzem
ben. Amennyiben több hangjelző van a 
kocsin, elegendő ha ennek egyik meg
felel. Közömbös, hogy a készülék vil
lanyerőre, vagy kézierőre van szerelve. 
A lényeg az, hogy a hangjelzések meg
felelő erősek, egyenletesek legyenek, 
megszakítás nélkül. A hangjelzés ke
rékpárokon, motorkerékpárokon, ma
gashangún, a többi gépkocsin pedig 
mélyhangú. Minden esetben azonban 
csakis egyszólamú lehet. Tilos az erős- 
hangú szirénák, vagy konipreszorok, 
fütyülök és egyébb hasonló feltűnő 
jelzőkészülékek használata. Ezen tila
lom alól csak a tűzoltó, mentő, ren
dőri és utcatiszlító autók képeznek ki
vételt.

Hogy a vezető mikor köteles és 
jogosult tülkölni, erre a törvény a kö
vetkező választ adja : időben és akkor, 
ha erre szükség van. A törvény né
hány esetet sorol fel: 1.) gyors me
netirány, vagy sebességváltoztatásnál 
(hirtelen lassítás, megállás.) 2.) járóke
lők, vagy járművek megelőzésénél, 
vagy ha általuk a továbbhaladás aka-

M iről fog tárgyalni a 
„Tavaszi Parlament?"

Dr Bolya Lajos, a Magyar Kisebb
ségi Társaság igazgatója az alábbi 
felhívás közlésére kérte föl lapunkat:

A Csehszlovákiai Kisebbségi Társa
ság a magyarság kulturális életében 
vállalt feladatának tudatában Í936 áp
rilis 18 —19-ére Érsekújvárba össze
hívja a csehszlovákiai magyar kultur- 
egyesületek kongresszusát, hogy a ma
gyar kulturális munka egységesítésé
nek és megosztásának kérdését meg
tárgyalják. A kongresszus a „Tavaszi 
Parlament" nevet viseli.

A kongresszuson résztvesz a Kisebb
ségi Társaság, kiküldöttekkel a cseh
szlovákiai magyarság kulluregyesületei, 
a Szlovenszkói Magyar Általános Ta
nítóegyesület központja és járási tes
tületéi képviselőivel, a főiskolai hall
gatók egyesületei. A járási közműve
lődési testületek és a SzMKE, amelyek
nek szervezete nem helyi jellegű, köz
ponti vezetőségük kiküldöttjei és járá
sonként delegált 2—2 képviselővel 
vesznek részt.

Külön felhívjuk a magyar munkás
ságot, hogy kulturtestülctei képviselőit 
a kongresszusra küldje ki.

Minden kiküldő testület (járások és 
osztályok is) befizet a Kisebbségi Tár
saság pénztárába április 10-ig 200 ko
ronát a kongresszus költségeire. A je*

A Magyar Kisebbségi 
Társaság meghívója

lentkezés után csekklapot küldünk. — 
Kérjük a gazdagabb egyesületeket, 
hogy ezen összegen felül járuljanak 
hozzá a kongresszus költségeihez s 
viszont kérjük azokat az egyesületeket, 
amelyek ezen összeget nem tudnák 
lefizetni, hogy azl bejelentsék annak 
közlésével, hogy mennyi az az összeg, 
amellyel a költségekhez hozzájárulnak.

A kongresszus tárgyalási anyagát a 
közvélemény informálása céljából s a 
következő kongresszusra való tekin
tettel nyomtatásban kiadjuk.

A kongresszusra való jelentkezése
ket kérjük dr Bolya Lajos (Bratislava- 
Pozsony, Centrál-Hotel) címére kül
deni. A részvétel bejelentésének leg
később április 10-ig kell megtörténnie. 
Minden meghívott testület 2, a kon
gresszuson teljesjogu képviselővel 
vesz részt. Ezen kívül még egy kép
viselő küldhető, akinek azonban csak 
tanácskozási joga van. A Csehszlo
vákiai Magyar Tudományos, Irodalmi 
és Művészeti Társaság minden osz
tálya nevében 2 képviselővel, össze
sen 6 képviselővel vesz részt.

A kongresszus a csehszlovákiai ma
gyarság kulturális kérdéseit tárgyalja.

Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbségi Társaság.

dályozva van, 3.) kapuknál ki vagy 
bejövét, 4.) hirtelen kanyaroknál és 
keskeny utakon, 5.) általában mindig, 
amikor a jármű balesetet vagy közle
kedési zavart idézhetne elő.

A tülkölés módjára vonatkozólag a 
törvény előírja, hogy tilos feleslegesen 
figyelmeztető jelzéseket leadni, külö
nösen községekben vagy emberek ál- 
ial lakott helyek közelében. Az időben 
adott figyelmeztető jelzés nem men
tesíti a vezetőt az általános közlekedési 
szabályok betartásától, nevezetesen 
tartozik szükség esetén lassítani, vagy 
leállni, ha személy vagy vagyonbiz
tonságot veszélyeztet.

A törvény előírja, hogy nemcsak 
hanggal, hanem egyéb módon is ad
ható le figyelmeztető jelzés igy pl. 
éjjel fénnyel, irányjelző nyilakkal, kar
felemeléssel stb.

A&ogqtm m  tó tom ...
a lévai korzót ism ét ellepik a  gyerek
kocsik, az uccákai a Jelügyelet nél
kül Jut karó zó g y erekek , amit főkén t 
azzal magyarázunk, hogy nincsenek  
parkok és  játszóterek. A já tszóterek  
felállítása  nem annyira pénzügyi kér
dés , mint inkább lelkiism ereti kérdés. 
E zek  hiányát leginkább a  külső peri
fériák lakói érz ik ; az Újtelep, a  Ta
bán, a H egyalja. Tudomásunk szerint 
mindezen helyeken van m eg jelelő  köz
terület, ahová néhány korona költség
g e l odavarázsolhatjuk a gyerm ekek  
paradicsom át: néhány zöldelő bokrot, 
homokot, pázsitot néhány fá b ó l  k é 
szült tornaszert. A vagyontalanok 
gyerm ekei — p ed ig  ez ek  vannak több
ségben  — Jelügyelet nélkül játszanak  
az uccákon é s  a  m ai növekvő fo rg a 
lomnál egyre inkább ki vannak téve 
az elgázo lás veszélyének. Az uccán  
csavargó gyerek  szánalm as látvány 
é s  akikre a jöv ő  gen erációjának n e
v elése  hárul, bizonyára nem nézik 
nyugodt lelkiism erettel. Léva város 
v ezetőség e eddig nem sokat tett a  
néphigiénia érdekében , d e a  felnőttek  
ügyének elhanyagolásán kívül elmu
lasztott mindent, amit a  gyerm ek ér
dekében  tehetett volna é s  amit m eg 
tenni em beri é s  hivatalos kötelessége. 
Tudjuk, hogy mit jelen t a gyerek  m á
sutt, milyen áldozatot hoznak so rsá 
nak jav ítása , eg é sz ség e seb b  fe j lő d é 
s e  érdekében . A jövő kertjét egyre 
inkább ellepi a  gyom, mert nincs 
senki, aki a  g y erekek  ügyével törődne 
é s  a pártprogram ok labirintusaiban 
társtalanul, elhagyottan botlog a  f ia 
tal jövő. Mi lesz  veled  em berke, 
Léván ?

Okulár
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Már uájúdik újra a tragikus emberi végzet. 
Örült frázisok vijogva kapnak lenge szárnyra, 
Iromba nagy fekete asztal a föld, már terítik 
észbontó kéjjel egy uj nagy véráldomásra.

Mondják — meg kell szüretelni a dús emberi termést. 
Az egész világ vitázik egy őrült gondolaton. 
Emberiség, család, kultúra; talán már holnap 
Beütött fejjel, véresen fekszik a föld ravatalon.

Es ha eljön a végzetes perc, a nagy földindulás — 
Nyugaton, délen ujjongnak az őrüli nászon.
Testvér gondolkozz, emberséges holnapot építs,
Ne üríts ki életpoharad a végzetes véráldomáson.

SA SS  JÁNOS

Lévai egyesületek
1.) Szakszervizetek, ipari és keres

kedelmi testületek.
Vendéglősök szakipartár
sulatának helyi cso p o rtja .

A járási vegyes ipartársulaltal kap
csolatos beszámolónk során említet
tük, hogy a vendéglősök a vegyes 
ipartársulat kebeléből kiváltak. Nem 
látlak kellő módon képviselve érdekei
ket a vegyes ipartársulat kebelén be
lül.

E hó 9-én tartotta meg első, alaku
ló közgyűlését a vendéglősök szak
ipartársulatának helyi csóportja a kra- 
jinsky úrad kiküldődének jelenlétében. 
A gyűlés az egyesület elnökévé Decik 
Jánost válaszlotta. Alelnökök Juricek 
István és König Ignácz (Vámosladány)

lettek. Titkárrá Vargha Gyulát válasz
tották. Ezen vezetőség mellé 12 tagú 
választmányt rendeltek, akiknek fele 
lévai, másik fele vidéki vendéglősök
ből áll. Ezenkívül a vezetőség pontos 
és kellő informálására a vidékről 3 bi
zalmi embert delegáltak: Polónyi Sán
dor (Pukanec), Lomén Pál (Felső- 
zsember), Hruska Kálmán (Kálna) 
személyében. Az országos szövetség
ben a helyi csoportot Denk János és 
Juiicek István képviseli.

Az egyesület ezen szabályszerű 
megalakulása és működésének meg
kezdése után már a vendéglősök 
összes iparügyeit az egyesület intézi. 
Iroda helyiségei: ideiglenesen a vá
rosi szállóban Denk Jánosnál vannak.

Öis. Jed. E 3062 34.
7.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany fa. Nafta spol. Praha 
profi povinnej strane v Hor.
Seci pre 1672 Ke 50 h. isi. 
a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 29. aprila 1936 o 8.30 hód. do- 

pol. budú v H. Seci vo verejnej drazbe 
predávané tieto v e d :

1. Mlátiacá skr'na Jczek
1. Benzinovy motor Jezek
1. §ici stroj Singer.
Vyzvanie, aby sa podávalo, slane 

sa az za pol hodiny po dobé vyse- 
uvedenej. Mcdzitym mozno veci pre- 
hliadnuf.

Okresny súd v Leviciach, dna 23. 
marca 1936.

Öís. jed. E 2516/34.
10.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany Dr. Ludevit Kaizer,
Levice proli povinnej strane 
v Dől. Seci. pre 10.000 Ke 
—h. ist. a prisl.

Vyhláska o drazbe.
Dna 29. aprila 1936 o 11 hód. do- 

pol. budú v. Dől. Seci vo verejnej 
drazbe predávané tieto veci:

1. krova, 2. telce, 2 kone, 2. nővé 
konské postroje, 1. sejacka, 1. kociar,
1. gazdovsky vőz. Vyzvanie, aby sa 
podávalo, stane sa az za pol hodiny 
po dobé vyseuvedenej. — Medzitym 
mozno veci prehliadnuf.

Okresny súd v Leviciach, dna 23. 
marca 1936.

Steiner Tcstvcrck ékszerárúgyára

t Tavaly ősszel cikksorozatot közöl- 
jnk a lévai intézményekről és üze
mekről. Őszintén be kell vallanunk, 
ogy ebből a cikksorozatból városunk 
p'gyik nagyjelentőségű vállalata kima
radt: Steiner Testvérek, ékszerárúgyára. 

ffTulajdonképen akkor nem is voltunk

t szlában ennek az üzemnek nagy gaz- 
asági és szociális jelentőségével — 
s erről Léván ma is kevesen szerez- 
Bek tudomást.

I A napokban látogatást tettünk a 
B'lártontfy-utcai arany-, ezüst- és ék- 
Izerárugyárban. A tágas műhelyben 
* .  rényen folyik a munka, karikagyűrűk 
.készülnek, fülbevalók, ékszerek, az 

iibszlaloknál arannyal dolgoznak, ezüst
l e l ,  platinával, vésnek, forrasztanak,

IPréselnek, csiszolnak. Csupa fiatal 
nunkás, ott szabadultak tel, tanultak 
Á és mint segéderők nyernek további 
ilkalmazást. A főnök és a munkás kö- 
:ött meghitt bizalomra alapozott a vi
szony, de nem is lehet ez máskép, 
chol állandóan egy kiló arany, ezüst, 
dalina van a dolgos kezek között, 
eldolgozás alatt. Minden gram több- 
száz koronát jelent.

A két főnöktárs Steiner §zivesen 
szolgált ielvilágositással minden ér
deklődésünkre. Az aranyat az üzem a 
Nemzeti Banktól kapja rudalakban és 
különféle formákra préselve kerül a 
munkások kezébe. Gépek és szerszá
mok segítségével ezekből a nyersa
nyagokból különféle gyűrűk, fülbeva
lók, nyakláncok készülnek, a félig kész

Ióru ott hever a dolgozóasztalokon. 
Szemünk láttára készült el néhány ka
rikagyűrű. Kitudja kinek a számára 
jelent majd örömet, vagy boldogta
lanságot . . .

A műhelyben jelenleg 14 munkaerő 
dolgozik, de szokott húsznál több is.

Sajnos a krízist itt is érezni. A pénz 
elsősorban kenyérre kell. De a gyár, 
amelyik legnagyobb egész Szlovensz* 
kón és a köztársaság minden részébe 
szállít, nem hagyja magát legyőzni a 
dekonjuktúra sárkányától és igyekszik 
üzemét fejleszteni, jövőre modern gé
pekkel szereli fel magát és a kiterjedt 
piaca lehetővé teszi újabb munkaerők 
beállítását. A cég svájci órák nagyban 
importálásával is foglalkozik. A szer
kezetek itt kapnak tetszetős burkolatot.

Tavaly 1935-ben több mint húsz kilo 
nyersaranyat dolgoztak fel ezüstön és 
platinán kívül.

Érdekes itt a munkabeosztás. Min
denki megkapja lemérve a megfelelő 
nyersanyag mennyiségét és ezzel kö
teles bevégzés után 1% differencia 
mankó erejéig elszámolni. Ha tehát 
10 gramot kapott kézbe a munkás ak
kor a kész áru átvételkor lemérik a 
készítményt a lereszelt aranypoch hul
ladékot és a hiány néni tehet ki töb
bet, mint — centigramot. De gon
dosan vigyáznak itt minden porszem
re is. A szemétből évente 10.000 Ke. 
értékű aranyat szitálnak ki, a kézi
mosdó lefolyóvizét összegyűjtik és ki
szűrik belőle az aranyport. A munka
köpenyek kimosása is aranyat jelent.

Az üzem czidén ünnepli fenállásá- 
nak 10 éves jubileumát. Valamikor 
egy Fogadó utcai kis konyhában kezd
te, ma egész Csehszlovákiában isme
rik készítményeit. A jubileumi évben 
a detail eladással foglalkozó belváro
si üzlet részére Steiner Testvérek rep
rezentatív helységet béreltek a modern 
Fried házban, április első napjaiban 
nyílik meg. Steiner Testvérek kitartó 
munkájának eredményét a krízis kö
nyörtelensége sem akadályozta meg.
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A lévai Dalárda közgyűlése
F. hó 30-án a Kaszinó nagytermében 
tartotta a lévai Dalárda ez évi köz
gyűlését a tagok nagyszámú részvéte
le mellett. A gyűlés az évi jelentések 
után a következő tisztikart választotta 
meg:

Elnök: Jozsefcsek Géza, társelnö
kök: Schubert Tódor és Boros Béla, 
alelnökök: Guba János és Toby La
jos, igazgató: Dr Guba János, kar
igazgató: Heckmanu István, tiszt, kar
nagy : Kleiszner Pál, karnagyok: Dó
ka Sándor, Heilbraun Samu és Barla 
Mór, titkár: Tulassay Sándor, ügyész: 
Dr Pergel Aladár, pénztáros: Edéi 
Kálmán, gondnok: Stugel Sándor, ház

nagy: Prachár István, zászlótartók: 
Kovács István, Höchst Lipót.

Választmány: Antal Gyula, Bá
nyász István, Boresányi Béla, Boro- 
missza Ti vadamé, Dóka Vilmos, Gaál 
Ernő, Horatsik Pál, Jánoss Jenő, Klain 
Ödön, Kovács Jenő, Koperniczky Kor
nél, Dr Kersék János, Kurcsinka Vil
mos, Miklóssy Béla, Dr Nagy Béla, 
Randik Aranka, Surányi Béla, Dr 
Strasser Elemér, Turpinszky József, 
Zelenyák József, Vida Jónás.

Szám vizsgáló b iz o ttsá g : Kern 
Aladár, Bettiik Miklós, Koncz Károly 
és Turpinszky Mihály.

— Felhívjuk lapunk olvasói fi
gyelmét a lévai já rá sb író sá g  á r
verési hirdetményeire.

— Szülőföldünk, honismereti-füzet 
elmen Pozsonyban uj folyóirat indult 
meg Szepessy Sándor szerkesztésé
ben. A szükebb körű szerkeztőbizott* 
ség tagjai közt helyet foglal Fecske 
István volt lévai gimn. tanár és Feja 
Tibor földink. A lap célja, hogy a 
szlovenszkói egyetemes magyarságot 
a közös összetartozandóság alapján 
testvériszeretetben egymássoz köze
lebb hozza az által, hogy a nemzeti 
közkincseket: a lakóhelyet, a törté
nelmet, a nép- és dalköltészetet, a 
hagyományokat stb. stb. ismerteti. „Is
merjünk meg minnél többet abból, 
ami a miénk s akkor jobban szeret
jük és megbecsüljük majd egymást." 
A lap első száma nagyon érdekes és 
tartalmas. A teljesen önzetlen nemzet- 
érdekű kulturmunkát minden faját és 
nemzetét szerető magyarnak támogat
ni kell, annál is inkább, mert a füzet 
csekély 70 fillérbe kerül. Kérje min
den könyvkereskedésben és újság
árustól.

— A húsárak em elésév el kap
cso latban  közöltük, hogy a jár. hiva
tal a lévai mészárosokat a tavalyi év 
augusztusában történt áremelés miatt 
október hó folyamán súlyosan meg
büntette. A jár. hivatal akkor a mé
szárosok és hentesek közül tizet több 
mint 15.000 Ke összegű pénzbírsággal 
sújtott, ami ellen az érdekeltek felleb
bezést nyújtottak be az Országos Hi
vatalhoz. A másodfokú közigazgatási 
hatóság a büntetések összegét 2600 
Kc-re szállította le. A nemrég kikéz- 
besitett Ítéletekkel azonban a mészá
rosok és hentesek szakcsoportja nincs 
megelégedve, mert az Országos Hiva
tal nem vette tekintetbe a felajánlott 
bizonyításokat és ezért panasszal for
dulnak a Legfelső Közigazgatási bíró
sághoz.

— Törvényes vagy törvénytelen. 
Az elmúlt napokban állt a komáromi 
törvényszék büntető tanácsa előtt Kul
csár Ilona, aki annak idején született 
gyermekét a lévai anyakönyvi hivatal
nál, mint törvényes ujszülötett Jelen
tette be. Az anyakönyvi hivatal később 
utána nézett a dolognak és megálla
pította, hogy Kulcsár Ilona gyermeke 
házasságon kivül született. A vádlott 
a bíróság előtt azzal védekezett, hogy 
a gyermek Houszt nevű őrmestertől 
származik, aki ígéretet tett arra, hogy 
őt feleségül veszi és a gyermekei tör
vényesíti. Az őrmester időközben meg
holt és így ő csak annak utolsó kí
vánságát teljesítette, amikor gyerme
két törvényesnek jelentette be. A bí
róság az enyhítő körülmények figye
lembe vételével 1 hónapi fogházra 
ítélte Kulcsár Ilonát.

— Gyanús halál. Füri Máté (Jó
nás) 76 éves szentgyörgyi földműves 
az elmúlt napokban hirtelen elhunyt. 
A haláleset körülményeit a csendőr
ség gyanúsnak találta és arról a zse- 
lizi járási bírósághoz jelentést terjesz
tett be. valószínű, hogy a hatóság el
rendeli az exhumálást.

— Uj törvény az orvvadászok 
ellen. Most jelent meg a Törvények 
és Rendeletek gyűjteményében 57. sz. 
alatt az orvvadászai megakadályozá
sának célját szolgáló törvény, amely 
szerint az orvvadászatot 500 Kc*én fe
lüli kár esetén többé nem mint kihá
gást kezelik, hanem a vadorzókra a 
büntető törvénykönyvnek a lopásra 
vonatkozó szakaszai nyernek alkal
mazást.

— B etö rés A lsó sz ecsén . Csütör
tökön reggelre virradó éjjel Alsósze
csén ifj. Kúcs Sándor jómódú gazdál
kodó kamráiba betörők jártak. Két 
egymás mellett fekvő kamra nehéz 
ajtaját erős vas szerszámokkal feszí
tették fel és úgy hatoltak oda a be
törők, ahonnét az eddigi megállapítá
sok szerint az összes húskészletet el
vitték. A csendőrség a legszélesebb- 
kÖrü nyomozást indította meg a tolva
jok kézrekerítésére.

( —) S lazen ger, Dunlop és egyébb 
gyátmányú raketek nagy választékban. 
— Raketek teljes húrozása, vagy ja 
vítása saját műhelyemben mérsékelt 
árak mellett. — Pollák Adolf, te le 
fon 53.

Húsvéti ünnepekre élőhalakra 
és v aló d i prágai sonkákra 

12 tisztelettel kérem 
szives előjegyzésüket

— Ö rdögárok b etak arása . Mint
értesülünk az Ördögárok környékének 
lakói több mint 50 aláírással kérvényt 
nyújtottak be a városi tanácshoz. Kér
vényükben arra kérik a városi taná
csot, hogy legalább 1 km-es vonalon 
a város fedje be az Ördögárkot. Is
meretes, hogy ez az árok nemcsak a 
két sörtelepnek, de két állami háznak 
és a kórháznak a szennyvizeit, sőt 
fekáliáit vezeti el és környéke a rot
hadó, bomló anyagoktól állandóan, 
undorítóan bűzös. Különösen nyáron a 
melegebb időszakban elviselhetetlen, 
de egyúttal az egészségre is ártalmas 
és káros. Ezen a környéken egész uj 
házsorok keletkeztek és épülnek még 
ma is, amiért nagyon is jogos az ott 
lakóknak a panasza és kérelme, annál 
is inkább, mert hiszen törvényes in
tézkedés van rá, hogy az ilyen ter
mészetű szennyvizeket, amilyen az 
Ördögárokban folyik, lakott területen 
nyílt csatornában vezetni tilos.

(—) Cipőüzletem végleges fel
oszlatása végett hatóságilag enge
délyezett végkiárusitást rendezek. Hasz
nálja ki ezt a ritka alkuimat s szerezze 
be szükségletét, amíg a készlet tart. 
Pollák Adolf, telefon 53.

Apró hirdetések ararstír

— A Városi Magyar Közkönyv
tár tanácsa Schubert Tódor elnöklé
sével az elmúlt héten ülést tartott. Az 
ülés folyamán Kriek Jenő könyvtáros 
jelentést tett a magyar közkönyvtár 
5. évi működéséről. A jelentés szerint 
a könyvtár forgalma emelkedik. 1935- 
ben 8877 könyvet kölcsönzött ki a 
könyvtár 207 tagjának. A könyvtár ál
lománya 9993 drb mü volt. Az 1935 
évi gyarapodás 128 kötet, amelyből 
16 ajándékozás utján került a könyv
tárba. A pénztári számadások szerint 
a könyvtár bevétele az elmúlt évben 
8867 Ke, kiadása pedig 7677 Ke. A 
könyvtártanács a jelentést a városi 
hatósághoz terjeszti be. Az évek óta 
törvényes előirasu létszám nélkül mű
ködő könyvtártanács magát az olva
sók közül Engel Pálnéval egészítette ki.

(—) Húsvéti locsoló parfümök,
likőrkivonatok, fényképészeti cikkek, 
gyümölcsfa permetező-szerek, kozme
tikai készítmények nagy választékban 
Ph. Mr. P reisich  drogériában.

(—) A MOZGÁSSZABADSÁ- 
GOT semmiben sem gátló „spe
ciális" fűző a jó l öltözködő nő tit
ka. Ezen füzőkülönlegességek m ér
ték után Kohn és Kovács divat
áruházában szerezhetők be, akik 
a törv. védjegyezett „Slender" fű
zők képviseletét vették át. — Ügyes 
eladónők, akik a vidéki vevőkört 
is meglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek mellett felvétetnek.

Őls. jed. E. 3099/35.
6.

Exekucná vec vymáhajúcej 
strany Obec Jesenské profi 
povinnej strane pre 615 Ke 
— h. 63310 Ke. 207075 Ke.
207075 Ke. 488*40 Ke.
207075 Ke. 307*60 ist. 
a prisl.

VyhláSka o drazbe.
Dna 29. aprila 1936 o 1130 hód. 

dopol. budú v Nadbdu vo verejnej 
drazbe predávané tieto veci:

1. mlátiacá skrina, 
benzinovy motor Lórenz.
Vyzvanie, aby sa podávalo, stane 

se az za pol hodiny po dobé vySe- 
uvedenej. Medzitym mozno veci pre- 
hlladnuf.

Okresny súd v Levlciach, dna 23. 
marca 1936.

LTE — Surányi S C  
2:0 (0:0)

Első félidőben Surány nagyszerűen 
védekezik és sokszor veszélyesen is tá
mad. Egyébként a félidő mezőnyjátékkal 
telik el. A második félidőben az LTE 
nagyobb fölénybe kerül és a 14. perc
ben Tólh fejesgóljával megszerzi a 
vezetést. Továbbra is az LTE van fö
lényben, de gól nincs. A 23. percben 
egy néző a bírót kővel megdobja és 
a játék 10 percig szünetel. Hosszas 
tárgyalások után a biró tovább vezeti 
a mérkőzést. A 36. percben Krarner 
beadásából Nemcsók védhetetlen gólt 
rúg. LTE-nek több alkalma volna a 
gólarányt nagyobbitani, de a csatárok
nak nincs szerencséjük és az ered
mény nem változik.

Gáspár kapus kevés dolgát jól vé
gezte. Martinovics, Kovács hátvédpár 
a csapat legbiztosabb része. Mindkét 
játékos jó formában van. A halfsorban 
Horváth ismét kezdi visszanyerni régi 
formáját, mig Szalay teljesen formán 
kivül áll, okvetten több tréningre van 
szüksége. Dohány szorgalmas játékos, 
de még nincs kellő rutinja nagyobb 
mérkőzésre. — A csatársorban kitűnt 
Krómer, de Tóth is jó volt. Lóczy 
nincs megfelelő tréningben. Nemcsók, 
Vig balszárny a csapat leggyöngébb 
része és okvetlen fel kell javulniok, 
ha továbbra is játszani akarnak.

Biró: Selcsik a mérkőzést objektiven 
vezette.

*
A tartalék csapat Oroszkán ját

szott. Biró: Glöckner, Ipolyság. A fia
tal fiukból álló csapat megérdemelten 
győzte le a jóképességü oroszkai csá- 
patot és ha továbbra is ilyen lelkese
déssel játszanak, akkor a győzelmek 
aligha maradhatnak el. A gólokat Hor
váth, Juhász és Matulányi szabadrú
gásból lőtték.

Vasárnap, április 5-én a párkányi 
TE játszik bajnoki mérkőzést az LTE 
ellen Léván. Reméltük, hogy az el
vesztett galántai mérkőzést sikerül jó 
vátenni és a csapat győzni fog. 3 : J 
a tippünk az LTE javára.

Húsvét vasárnapján a Beszkárt 
csapata játszik Léván. Ugyanaz a csa
pat másnap Zselizen mérkőzik.

A lévai helyőrség fotbalcsapa- 
ta a párkányi helyőrség ellen április 
hó 15-én d. e. 7,10 órakor bajnoki 
mérkőzést játszik a 9. hadtest, pa
rancsnoka által kiirt vándorserlegért 
Léván az LTE pályán. Olcsó helyárak.

Körm öd SK — SK Levice 6 :1 .
A lévai csapat súlyos vereséget szen
vedett a jól játszó körmöciektől. Ve
reségét csupán edzéshtánnyal és a 6 
uj játékos összeszokatlanságával lehet 
menteni.

StuíéU», l áwwág, Aatát~
SZÜLETÉS : Holccska László, Huszár Katalin, 

fiú Sándor; Úskrt István, Csaklos Margit, 
leány Margit; Salka Katalin, fiú Milán, 
János.

HÁZASSÁG: Galambos Jenő, Molnár Eme- 
rencia r e f . ; Heiling Ferencz r. kát., Mik
lóssy Margit re f.; Holzmann Ernő, Róth 
Livia izr.

HALÁL: Pech Miksa 65 éves, Guzmann Jó
zsef 16 éves, Oszuska Károly né szül. Ku- 
csera Gizella 51 évet.
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