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Kisiklott a vonat BenedeknélNyitrán
a város díjtalan orvosi vizsgálatot 
nyújt a házasulandóknak. Érsek
újváron közel százezer koronás 
költséggel és állami szubvencióval 
hatalmas városi park létesül. Ko
máromban városi támogatással 
modern népuszoda. Másutt Szlo- 
venszkón árvaházakat, szociális 
intézményeket létesít a város, 
hogy az uj idők, uj szellemének 
és uj követelményeinek megfele
lően teljesítse hivatását és köte
lességeit a közzel szemben. Ön
kéntelenül is felvetődik a kérdés, 
hogy Léva városa teljesítette-e a 
korparancsot, tett-e valamit a nép
higiénia érdekében?!

Ez a terület, mondhatjuk évtize
dek óta elhanyagolt területe volt 
és maradt a városi közigazgatás
nak. Nagyobb kiterjedésű park a 
város belterületén nincsen, nem 
is szólva arról, hogy a város uc- 
cáinak nagyrészét nem lombos 
fák, hanem nyitott, gyakran gon
dozatlan büzárasztó csatornák 
vagy legjobb esetben csenevész 
akácfák szegélyezik. Az ihatóvizű 
közkutak száma minimális, elég
telen és dacára annak, hogy a la
kosság száma évről-évre szapo
rodik, újak nem létesülnek. Hogy 
ez mit jelent egy egészségtelen 
vizű városban, ahhoz nem kell 
kommentár. A városi aggmenház 
primitív otthona messze marad a 
huszadik század követelményeitől, 
árvaházunk nincsen, noha a ne
héz időkkel küzködő nőegyleti 
árvaház képtelen a nagyszámú je 
lentkező befogadására.

Nincsen szociális otthon és ál
talában hiányzik vagy hiányos 
mindaz, amit a közegészség és a 
köztisztaság érdekében minden 
gondolkodó ember joggal elvár 
és megkövetel. A mai napig meg
oldatlan a szemétfuvarozás és a 
fekália tisztítás kérdése. Az Ö r
dögárok szörnyű kipárolgása a 
felejthetetlen emlékek súlyával 
nehezedik a környék lakóira.

Sokáig lehetne folytatni ezt a 
szomorú sorozatot. Évtizedek, sőt 
talán évszázadok mulasztásait kell 
és kellett volna behozni. Sajnos 
ebben a vonatkozásban is nélkü
lözzük a kezdeményező erőt, a terv
szerű népegészségügyi progra
mot és intézkedéseket. Évek óta 
vajúdik a munkásházak ügye. A 
barakok és a Vörös Ökör fájdal
mas mementoja sehogyan sem 
akar eltűnni. Az idegenből érke
zők és városunk aggódó polgárai 
egyre inkább hangoztatják, hogy 
az uccákon és köztereken járva 
az az érzésük, hogy ennek a 
városnak nincsen gazdája.

Az év első fele lassan elmúlik 
és a gondos városi vezetőségnek 
már most kell megkezdeni a jövő 
évi költségvetés előkészítését. En-

A Benedek és Kovácsi közöli meg
indult vasúti forgalom másnapján a 
délutáni tehervonat egyik kocsija a 
benedeki sziklánál kisiklott. A robban
tás ideje alatt felszedett vasúti sínek 
egy részét az uj feltöltéssel kiszélesí
tett pályára helyezték, amely a rajta 
áthaladó súly alatt meglazult és az 
egyik oldalon a sín meglazult. A dél
utáni tehervonat az előirt maximális 
sebességgel haladt a veszélyezteteti 
pályán, de csak a mozdony jutott ál, 
mert az utána következő kocsi a meg
csúszott sinen kisiklott.

A város a szállodákban megforduló 
idegenek után u. n. szálloda adót szed. 
Ennek ellenőrzésével a számvevőség 
egyik hivatalnoka van megbízva. Ez a 
hivatalnok szombaton a késő éjjeli 
órákban megjelent a városi szállodá
ban és felkeltette a szálloda személy
zetét, mert revíziót akart tartani. Mint
hogy a revízió nemcsak az üres szo
bákra terjedt ki, hanem az ottlévő le
zárt szekrényeket is feszegetni kezdte, 
a bérlő tiltakozott ez ellen. Az ügy
buzgó hivatalnok erre előhívta a sarki 
rendőrt és most már annak jelenlété
ben folytatta tovább a munkát. De 
nemcsak az üres szobákban kutatott, 
de felkeltette a vendégeket is, akik 
joggal háborodtak tel a szokatlan nió*

A Léván állomásozó 3. kerékpáros 
zászlóaljnak Léva városa a helybeli 
egyesületek segítségével diszzászlót 
adományoz. A zászló átadási ünnep
sége, amelyen előreláthatólag a nem

lévai első gyakorlata, az elsötitési gya
korlat teljes sikerrel végződött 12-én, 
pénteken este. 9 órakor teljes sötét
ség borult a városra, minden világos
ság kioltódott. Az emberek százai tar
tózkodtak az uccákon, különösen a 
Főtéren nagy tömegben sétáltak a

A prágai postatakarékpénztár az ál
lami és egyéb közalkalmazottak ré
szére akciót indít a 4 1/,%*os állam
védelmi kölcsön részletfizetéses jegy
zésére a tiz vagy busz havi részlet- 
fizetés 1936 augusztusával kezdődik 
és a kifizetett illetményekből való le
vonás utján fog eszközöltetni.

A prágai pénzügyminisztérium köz
lése szerint ezen előnyös Jegyzésben 
részesedhetnek az állami nyugdíj (el
látási) illetmények élvezői is, ameny- 
nyiben azon hivatalnál, amely ezen

nek során össze kell állítani azo
kat a teendőket, amelyek nem tűr
nek további halasztást, amelyet 
ha már ezidén nem is, de legalább 
jövőre feltétlenül meg kell való
sítani. Elég volt a szégyenkezés-

A megrongált pályatest rendbeho
zásának munkálatai hosszabb időt vet
tek igénybe, úgy hogy az esti motoros 
gyors utasai csak átszállással folytat
hatták útjukat. A kisiklással kapcsola
tosan emberéletben nem esett kár. A 
benedeki sziklák körüli forgalmi zava
rok meglehetős idegességgel töltötték 
el a vasutigazgatóságol is ugyannyira, 
hogy ezen újabb incidens után három 
órával később már a helyszínen volt 
Pozsonyból a hivatalos szakértő bi
zottság az eset kivizsgálására.

dón foganatosított éjféli vizsgálaton. 
Hiába volt a bérlőnek, a személyzet
nek, a vendégeknek minden tiltako
zása a revízió ilyen formában való 
foganatosítása ellen, az ellenőr azt 
nem hagyta abba, amíg a szállodát 
teljesen át nem kutatta.

A vendégek közül az egyik utazó 
a bérlőnek azonnal bejelentette, hogy 
az utazók szövetségénél ez ellen az 
eljárás ellen tiltakozni tog. Az eset 
annál sajnálatosabb, mert a lévai 
szállodák vendégeinek több mint 60 
százalékát éppen az utazók teszik ki.

A íízemtanuk állítása szerint az il
lető hivatalnok illuminált állapotban 
végezte a razziaszerü ellenőrzést.

zetvédelmi miniszter is megjelenik f. 
hó 27-én, illetőleg 28*án lesz. Az ün
nepségek részletes programmjál a kö
vetkező heti számunkban ismertetjük.

kiváncsiak. Szenzációt vártak, repülő
gépeket, próbabombákat stb. Nem tör
tént semmi s egy órai sötétség után 
a jól sikerült gyakorlatot lefújták, új
ra kigyultak a lámpák és a lakosság 
megkönnyebbülten tért pihenőre.

illetményeket folyósítja legkésőbb 1936 
junius 20-ig kötelező írásbeli nyilat
kozattal bejelentik a következőket: A 
kölcsönt jegyző neve és hivatali cime, 
a Jegyzett államvédelmi kölcsön név
értéke (hány darab 500 Ke, 1000 Ke, 
5000 Ke), havi részletfizetéses összege 
és a jegyzett kölcsön névértékének 
teljes összege, valamint a kölcsönt 
jegyző kötelező aláírása.

Közelebbi felvilágosítással kívánság
ra az illetékes nyugdijfolyósitó hivatal 
szolgál.

böl, egyszer végre büszkék ak a
runk lenni városunkra. Álljon félre 
az, aki a hozzértés hiánya miatt 
ezt akadályozza, vagy képtelen 
elősegíteni.

— N agyjelentőségű változások 
a csehszlovákiai magyar rádió 
m űsorában. A besztercebányai állo
más üzembehelyezése változtatásokat 
eszközölt a csehszlovákiai magyar rá
dió műsorán is. Az uj állomás lélesi- 
tése ugyanis lehetővé telte a cseh
szlovákiai magyar rádió műsorának 
kibővítését. Június 14-vel kezdődöleg 
már az uj, jelentősen kibővített ma
gyar leadás lépett éleibe. Eddig a 
pozsonyi és kassai magyar küldések 
szimultán időben történtek és Kassá
nak, Pozsonynak meg volt a maga 
külön magyar rádió műsora. Most agy 
bővül ki a magyar rádió műsora, hogy 
a kassai magyar küldés naponta 17 
óra 40 perctől 18 óráig, inig a po
zsonyi magyar küldés 18 órától 18 
óra 45 percig fog tartani. Úgy a po
zsonyi, mint a kassai magyar küldési 
a besztercebányai leadó át fogja ven
ni, úgy hogy a délutáni iőkiildésben 
a csehszlovákiai magyar kisebbség 65 
perces programot tog hallgatni az 
eddigi 45 perces program helyett. — 
Most még csak az volna a kívánatos 
hogy a m ű sor ö s s z e á l l í t á s á r a  
is lényegesen nagyobb gondot for
dítanának.

— Jubiláris tanonciskolái kiállí
tás program m ja. A kiállítást f. hó
21-én, vasárnap délelőtt 9 órakor 
nyitják meg a következő programmal: 
1. Hymnusz; 2. Kiállítás megnyitása, 
Antal Gyula városbiró, Bartys Vladimír 
tanácstag és Guttmann János az ipar
társulati elnök által; 3. Üdvözlő be
szédek: Pabyska Ferenc, Dóka Sán
dor és Erdős Ignác tanonciskolái igaz
gatók; 4. Üdvözlő beszéd: ing. Ferányi 
György tanonciskolái szakfelügyelő; 
5. Vendégek üdvözlő felszólalása; o. 
A kiállítás megtekintése; 7. Délután 
5 órakor a kiállított munkák megbirá- 
lása és díjazása. Este 8 órakor a Katii. 
Körben a magyar tanonciskola önképzö 
köre mérsékelt helyárakkal előadási 
rendez.

— K ereskedelm i válaszlevelek 
és  levelezőlapok. A posta-és távírda 
minisztérium tekintetbe véve a keres
kedők érdekeit, 1934. év nov. hó ló 
tól kezdve bevezette, egyelőre csak 
próbára ugyan, a kereskedelmi válasz
leveleket, illetve levelezőlapokat vagy 
nyomtatványokat. Az ilynemű válasz
levelek, lapok vagy nyomtatványok 
bármely küldeményhez mellékelhetek, 
kivéve az újságokat. Címzett a fel
adásnál nem tartozik ezen küldemé
nyeket bérmentesíteni, kifizetésük tel
jesen a feladó terhére esik. Azon ke
reskedők, kik küldeményeikhez ily vá
laszleveleket, lapokat, illetve nyomtat
ványokat óhajtanak mellékelni, a pos
taigazgatósághoz forduljanak kérés* - 
ikkel, természetesen a helybeli posta- 
hivatal utján. Megjegyezzük ez alka
lommal, hogy a kérelmezőknek éven
te legalább 300 drb. ily válaszlevél
nek, lapnak visszaérkezésére kell ma
gukat kötelezniük. — Kézbesítési di
jak a leveleknél a rendes levéldijon 
kívül még 20 fillér, a levelezőlap, ill. 
nyomtatványoknál még 1Ó tillér.

Hogy segíti elő a város az idegenforgalmat?

A 3. helybeli kerékpároszászlóalj ünnepélye

A légvédelmi szolgálat

A közalkalmazottak részletfizetéses 
államvédelmi kölcsön jegyzése



A légitámadás elleni védekezés jelentősége
— Tájékoztatás a közönség szám ára! —

Lévai Újság

Mindenki elöli ismeretes, hogy a 
légi bombavelö és gáztámadások tech
nikája mennyire előrehalad és állan
dóan tökéletesebbé válik. Ez a tény 
arra késztet minden államot, hogy ide
jén előkészítse az aktiv és passzív 
védekezést. Az aktiv védekezés az ál
lam tegyveres erejének, a katonaság
nak feladata. A passzív védekezésről 
a polgári lakosság tartozik gondos
kodni és az aktiv védelemmel párhu
zamosan a passzív védelmet is töké
letesen ki kell építeni.

Az 1935. évi Törv. és Rend. tárában 
82. szám alatt megjelent törvény a la
kosság védelmének kiépítését szilárd 
alapokra fekteti. Ezt a feladatot a pol
gári légvédelmi bizottság, röviden a 
CPO teljesíti, melynek elnöke a vá* 
rosbiró.

A polgári légvédelem a lakosság 
részéről teljes felkészültséget és ál
dozatkézséget követel! A szolgálat a 
törvényes előírások értelmében köte
lező! A szolgálat megtagadása, a ki
adott tilalmak vagy rendeletek meg
szegése, legkisebb hanyagság vagy 
mulasztás büntetendő!

A legközelebbi időben minden ház
tulajdonos felhívást kap a „Házi őr
ségek" létesítése ügyében, megfelelő 
írásbeli utasítással.

Azonban addig is, amig ez a szer
vezés megtörténik, felhívjuk a közön
séget, hogy önként jelentkezzen a pol
gári légvédelem szolgálatába. Jelent
kezni lehet személyesen a Városháza 
földszint 6. szám alatt, hétköznapokon
9—11 óráig. Jelentkezhetnek férfiak 
16—20 éves korig és 40 éven felüli
ek (60 éves korig), nők pedig 16—50 
éves korig, feltéve, hogy munkaképe
sek. Jelentkezhetnek továbbá azon 20 
—40 év közötti férfiak, akik nem had
kötelesek.

A helyi lapokban folytatólagosan 
részletes tájékoztatás és útbaigazítás 
lesz közzétéve, azon felül a város 
különböző részein a hirdetőtáblákon 
CPO jelzéssel hirdetmények tétetnek 
közzé, melyek mindenkire nézve kö
telezők !

A lakosság teendői a légi
támadást jelző riadó esetén:

L A lakásban
Mindenki viselkedjen nyugodtan! Öl

tözzön fel, készítsen elő 2 drb. villa
mos zseblámpát néhány elemmel és 
készítse elő a gázálarcot.

A tüzet oltsa el, csukja be a fa-

ablakszárnyakat (spaletta), bocsássa 
le a redőnyöket, az ablakokra és a 
külső ajtókra függesszen benedvesitett 
takarókat, amelyek alul súlyokkal lá
tandók el.

Kapcsolja ki mindenütt a villanyt. 
Fölfelé ne mutasson világosságot és 
ne álljon az ajtónál vagy ablaknál.

A házban lakókat értesítse ki és 
keresse fel a legközelebbi védelmi 
rejtekhelyei vagy pedig oszoljanak 
szét a közel fekvő nagyobb kertekben, 
szabad területen.

II. Az uccán

A közvilágítás ki lesz kapcsolva!
Minden forgalmat és közlekedést 

azonnal be kell szüntetni.
Lehetőség szerint a járókelők a leg

közelebbi védelmi rejtekhelyei keres
sék fel.

A lógatok szabadabb térségekre hu- 
zandók, lefékezendők, a lovakat ki kell 
fogni, a lámpák eloltandók. A jármü
veket lejtős helyen ne hagyják állni.

E lőre nem jelzett tám adásnál 
mindenki feküdjön azonnal a föld
re  a legközelebbi faltövében, fa 
so r m ellé stb. Feltétlenül en g e
delm eskedjen a rendőrség, cse n d 
őrség, katonaság és  a polgári 
légvédelem  szervezetéhez tartozó 
végrehajtó  közegek u ta sítá sa in a k !

A polgári légvédelem közegei 
számmal ellátott vörös karszala
got viselnek a balkarjukon és 
igazolvánnyal bírnak. Az enge
delm esség megtagadása szigo
rúan büntettetikl

ül. A rejtekhelyen 
Minden nagyobb rejtekhelyen (le

hetőleg a kisebbekben is) előkészíten
dő : 1Ö csomag kötszer, 200 gr. vatta, 
vazelin, szappan, jódtinktura, tiszta 
szesz, 2 kg chlórmész, mosdó, 2 vö
dör ivóvíz, 2 vizes vödör fedéllel, 

továbbá lehetőség szerint: gázálar
cok, lapátok, kapák, véső, kalapács, 
fogó és villamos zseblámpák.

ÖREGSÉG____
Irta: V E R E S  V IL M O S

Ott ült kinn a faltövénél egy há
romlábú kis széken. A negyedik, tud
ja Isten hány esztendeje már, elveszett. 
Onnan nézte az örökkön-örökké visz- 
szatérő virágfakasztó tavaszt, az első 
visszatérő fecskéket, a röpködő-züm- 
mögő apró méheket.

Valami mélységes fájdalom járta át 
minden porcikáját. Látja évről évre 
visszatérni a viruló tavaszt, a kopár 
fák mint hajtanak uj rügyeket, mint 
borul minden virágba . . .

Az uccán iskolás gyermekhad vo
nul hazatelé. Kacagva-játszva, kiabál
va mennek az utón, behallatszik vi
dám jókedvű nevetésük.

Valamikor ő is ilyen volt. . .  Vala
mikor ő is igy vihogva, huncutkodva 
döfte oldalba szomszédját, akivel pá
rosán, rendbe ballagtak haza az isko
lából. Most meg úgy jönnek végig akár 
a csorda, futva, verekedve, kiabálva.

De hát ő sem volt különb akkor. 
Csak néki tűnik fel ez a zsivajgás, 
gyereklárma pajkosságnak. Ö is paj

kos volt. Hányszor elpáholta a mes
ter a pálcával. . .  Meg azután télen, 
amikor hó volt, hányszor behagyatot- 
ták a vén korcsmáros ablakát. . .  Ott 
az iskola udvaron is hogy dobálóztak 
minden nap.

Ez azonban nagyon régen volt. . .  
Azután jött az iskola után a fiatal, 
bohém legénykor, a virtuskodás, lá
nyok, minden, minden egymás után.

Emlékezik még rája, lehetett tán 
húsz esztendős, amikor megszerette 
Szabó Julcsát, aki abban az időben a 
falu legszebb hajadona volt.

Gondolataiban ma is él még az az 
idő. Látja Szabó Julcsát az ő tizennyolc 
esztendejével, derékig érő gesztenye 
hajával, benne a piros pántlikával. Az 
ezüstgombos pruszlikban, hogy feszült 
gömbölyű testén minden. Maga előtt 
látja erős két karját, amellyel hány
szor ölelte át nyakát hosszan, szerel
mesen, sok-sok esztendővel ezelőtt, 
amikor virágok nyíltak mindenütt, még 
akkor is, ha télen elment hozzájuk, 
amikor azok fontak, szőttek. Hogyan 
nótáztak estéken, ha a fonóba jártak...

Aztán egyszer elmaradt Szabó Jul* 
csa. Más legény is kerülgette a házu-

A rejtekhelyen viselkedjenek nyu
godtan, az előtérben tisztítsa meg ma
gát és a gázzal átitatott vagy megfer
tőzött ruhát cserélje ki.

Ételt zárt edényekben vagy dobo
zokban vigyen magával és ivóvizet 
zárt üvegben.

Gondoskodjanak a rejtekhelyen chlor 
mésszel telített hordóról is (szükség 
illemhely).

Épületek védelm e
A padláson ne tartsanak gyú

lékony anyagokat! A padlást tart
sák szabadon! Minden padláson elő
készítendő: egy láda homokkal, leg
alább cgv hordó viz, lapát, kapa, 
fejsze.

Ajánlatos, hogy a háztulajdonosok 
kertjeikben, különösen domb-oldalon, 
3—4 m. mély fedezéket készítsenek, 
erős deszkával és legalább 50 cm. 
vastag agyag réteggel befödve. — A 
fedezék bejáratát benedvesitett taka
róval kell lefödni, mely alul súlyokkal 
látandó el.

Minden háztulajdonosnak legalább 
2 kg chlórmeszet kell készenlétben 
tartania a ház aszanációja (a gázzal 
fertőzött részek megtisztítása) céljára.

A külső v áro srészekb en
A szabadban feküdjenek a föld

re ! Használják ki a természetes fe
dezékeket (árkok, csatornák, fasorok 
stb). (Folytatása következik.)

N oé b árk á jának  ú jabb 
cé lk itű zése i

Egy uj művészi irányzat propagálá
sa mindenkor és igy most is ellenté
tes érzelmeket és véleményeket ho
zott felszínre. Módunkban volt beszél
getni a kis együttes vezetőjével, Ka- 
ezér Dina asszonnyal, aki érdeklődé
sünkre a következőket válaszolta:

Akinek van bátorsága ahhoz, hogy 
újat kezdeményezzen, kell, hogy bá
torsága legyen tudomásul venni az 
ezzel összefüggő kritikát is, még ha 
az nem is kedvező. A mi elképzelé
sünk az volt, hogy először be kell 
mutatni a régi színpadi szisztémák és 
közlési módok fonákságát, szánalmas 
egyoldalúságát, végelgyengülését és 
csak azután jöhet a konstruktív munka.

A jövő szezonban a tél folyamán 
már teljes estet betöltő előadás ke
retében mutatjuk be azt, hogy milyen
nek képzeljük el a felszabadult szín
padot. Felszabadult a szónak szellemi 
és technikai értelmében, amely az uj 
idők problémáit előítélet nélküli füg
getlenséggel és bátorsággal tudja 
megmondani és megmutatni.

A felszabadult színpad nem jelent 
primitívséget, de nem jelenti a múlt

kát, módosabb, tehetősebb mint ő volt. 
Ahhoz is ment Szabó Julcsa férjhez. 
Ő meg más után nézett, Galambos 
Örzsi után vetette magát.

Akkor már benne volt a sorba, hogy 
megházasodhatott. De nem volt bol
dog a házassága. Fél esztendeig vol
tak együtt a fiatal menyecskével, csak 
addig, amig valaki meg nem látta, 
hogy Szabó Julcsát, a más asszonyát 
ölelgette valahol.

El is mosolyodik ősz bajúsza alatt 
még ma is, ha visszagondol hogy ho
gyan és mint volt. . .  Milyen port vert 
akkor, vele egyszerre az érdeklődés 
középpontjába került, a lányok bolon
dultak utánna, a legények is úgy néz
lek rá, mintha hős lett volna.

A vége az lett, hogy Szabó Julcsa 
is elvált az urától, mint ahogyan ő a 
feleségétől. S igy lettek egymásé má
sodszor, hiába rontották szét szép ter
veiket az öregek.

Boldog volt Szabó Julcsával nagyon. 
Boldog, de áldás nem kisérte őket, 
gyermekük nem született. Megátkozta 
a volt felesége:

— Adja Isten, hogy örökké maga^ 
tok maradjatok 1 — ezeket mondotta

maradéktalan sutbadobását sem, célja 
az, hogy a múlt színházi hagyomá- 
nyait összeegyeztesse a Jelen uj kö
vetelményeivel.

Az uttörés és a kezdeményezés ne
hézségeit le fogjuk győzni és művészi 
munkánkkal eloszlatva minden bizal
matlanságot, megvalósítjuk azt, ami 
— prológusom értelmében — eddig 
csak Ígéret, terv és célkitűzés.

Kaczér Dina ezen felvilágosító sza
vaira, véleményem szerint szükség 
volt, mert közelebb hozott az elgon
dolásokhoz, amelyek bizonyára nemes 
intencióból fakadtak. (—r)

Afiogtfan én iáto«i...
egy kis tűzi lárma e lég g é  meggyő
zött mindenkit arról, hogy a tűzoltó
sággal többet kell a városnak fog la l
kozni. A városnak négy fizetett, ál
landó tűzoltója van, azonkívül még 
néhány kisegítő, akik havi iÜO Kö t 
kapnak A tűzoltók közül a  két soffőr 
uccákat öntöz, a kisegítők mozikban 
és  színpadokon tartanak ügyeletes 
szolgálatot. M indezeket együttvéve 
Í5  em ber áll ren d elkezésére  a város
nak veszély esetén . Term észetesen  
ilyenkor ezeknek előbb m ég f e l  kell 
öltözködni, mert a tizenöt közül tizen
egynek civil fog la lkozása  van. nem 
is szólva tehát arról, hogy nem köny- 
nyű fe lad a t őket a  város négy sar
káról összetoborozni. így állunk te - 
hát az em berekkel. Ennél m ég sok
kal rosszabb a helyzet a  felszere lés i 
illetőleg. Van egy rendes, előírásszerű  
m otoros fecsken dőn k, azonban azzal 
uccákat öntözünk é s  ebben  romlik, 
kopik, állandó jav ításra  szorul. Azt 
talán mondanunk sem  kell, hogy a 
tűzoltási célokat szo lgá ló  nehéz mo
toros járm ű széd ítő  mennyiségű ben
zint fogyaszt. Az uccaöntözésre sok
kal könnyebb é s  a lkalm asabb beren
dezésű  kocs i volna m eg fele lő  és  ak
kor nem keltene panaszkodni, hogy 
porosak  az uccák, mert nincs pénz 
benzinre. Az uccaöntözésre használt 
m otoros járműn kívül nincs a  tűzol
tóságnak, oly o ltóberen dezése , am e
lyet korszerűnek lehetne mondani. Tu
domásunk szerint a  város külön tűz
oltó-adót szed. Talán j ó  volna ezt 
maradéktalanul a tűzoltóság ügyének 
radikális é s  gyors ren d ezésére  fo r 
dítani é s  általában törődni ezzel az 
„ég ető* k érdéssel. Vannak nekünk 
„tüzesm városatyáink, gondoskodjanak  
az oltásról is. Nem akarunk egé
szen e lég n i. . . E lég g é le  vagyunk 
már égve . . .  Okulár.

neki Galambos örzsi, mikor kilépett 
az udvarból.

És igaza lett. Hamarosan meghal
tak az öregek, ketten maradtak Szabó 
Julcsával, a feleségével. Éltek, boldo
gok voltak, életükbe csak akkor vert 
a boldogtalanság tanyát, amikor tud
ták, hogy nem marad utánuk senki, 
aki örökölje, amijük van. A szép por
tét, a fertáj tőidet, a marhát, meg 
mindent.

Ekkor ébredtek tudatára sivár éle
tüknek. Elment egyszerre közülük a 
nyugodt boldogság. Keserű lett szá
mukra minden, tehernek érezték az 
életet, egymást.

De ez nem tartott sokáig. Szabó 
Julcsa, a második felesége megmér
gezte magát. Kevesen tudták miért 
tette, csak az ura, vagyis ő. Az utolsó 
szava most is a fülébe cseng.

Átokféle volt az is, mert átokká vált.
— Eredj hát Galambos Erzsihez, 

annak vannak gyermekei, vagy annak 
a gyerekei legyenek kedvesebbek 
mint énl

Ezt mondta. És ő ment újra asz 
szony után, ment Galambos örzse 
után, négy gyerek anyja után . . .  Négy'
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Tanonciskolái kiállítás
Miként lapunk előző számában már 

jeleztük, a lévai magyar iparostanonc- 
iskola fennállásának 50 évfordulója 
alkalmából jubileumi kiállítást rendez. 
A kiállítás június 21-én nyílik meg az 
irgalmas nővérek intézetének torna
termében és 24-ig tekinthető meg. 
Ezen kiállítás iránt, mint örömmel 
értesülünk, városunkban és annak kör
nyékén is a legélénkebb érdeklődés 
mutatkozik. Iparosaink nagy része a 
tanulóknak már rendelkezésére bo- 
esájtotta a kiállítandó munkákhoz szük
séges anyagot és az iparosok buzdi- 
tólag serkentik a tanoncokat munkáik 
elkészítésére.

A város által nyújtott pénzbeli se
gély és a nemesen gondolkozó ke
reskedőink természetbeni támogatása 
pedig lehetővé tették, hogy szegény 
sorsú, tehetséges tanoncaink is részt 
vehetnek a kiállításon.

Kívánatos, hogy azon iparosok, kik 
még eddig nem fordítottak kellő fi
gyelmet a kiállításra, szintén adják 
meg tanoncaiknak az alkalmat és mó-

venkét esztendős volt ekkor.
Tönkretette újra Galambos Örzse 

életét Is. De a magáét is. Pusztulni 
kezdőit minden. Sodródott ő is lefelé 
a lejtőn, vele együtt becsülete, va
gyona. Elment a fertáj föld, a marha, 
el minden, ami mehetett, csak ez a 
düledező, gyeppel benőtt udvar és ház 
maradt meg vele együtt. Ezt nem ad
ta el, nem is kellett senkinek, mivel 
holtig lakást kötött ki. Hanem a Ga
lambos Örzse, az gondol vele, az 
hord néki élelmet, arra hagyja . . .

Éppen csoszog is befelé a szétesett 
uccaajtón. Valamit hoz elől a köté
nyébe kötve, jobbjában bot, azzal tá
mogatja magát, azzal segít a menés
ben is magán.

— Jónapot András — köszön oda
érve.

— Agyon Isten örzsi — fogadja 
mindannyiszor szégyenkezve — hát 
elgyütté ?

— Láthatja — mondja az öregasz- 
szony fáradtan és reszkető ráncos ke
zével ócska, elnyűtt kötényéből jó da
rab kenyeret húz elő. — Hoztam egy 
kis kenyeret, amit a jányom hozott. 
Egye meg . . .

dót, hogy azon részt vehessenek. Kelt
sék fel és támogassák tanoncaik am
bícióját a kiállítás iránt, mely arra 
van hivatva, hogy az ifjú iparos nem
zedéket már most némi önállóságra 
és nemes versenyre buzdítsa.

Elsősorban iparosaink érdeke, hogy 
a kiállítás méltó bemutatója legyen 
városunk ipari fejlettségének, de ez 
csak úgy lehetséges, ha iparosaink 
a kiállítás érdekében az iskolával 
karöltve támogatják a tanoncokat, akik 
ezért bizonyára nagy hálávai fognak 
egykor visszaemlékezni tanítómeste
reikre.

A kiállítással kapcsolatban felkéret
nek a környékbeli népiskolák vezetői, 
hogy évvégi kirándulásaikat úgy ren
dezzék meg, hogy ezen kiállítás meg
tekintését is vegyék programjukba. A 
kiállításra a belépés díjtalan és bizo
nyára soha nem felejthető élmény lesz 
a tanulók számára. (D.)

Rendezte-e már
előfizetését?

Ö is leült a vizvezető tára. Most 
már kelten tünedeztek, pedig valami
kor, talán ugyanezen a helyen másként 
ment minden. Nem kellett akkor, mint 
most lopva adni annak, aki hites ura 
volt. . .  aki elhagyta, csúffá tette és 
ami miatt megtagadták a gyermekei is.

András mohón fogott a fehér, fosz
lós kenyérhez. Éhes voit és egy-kettő 
lenyeldeste . . .

— Nem tudják a gyermekeid, hogy 
ide jársz ? — kérdezte melegen Örzsét.

r -  A Zsuzsi, az hallotta valakitől. 
Szememre vetette . . .

Ő is maga volt, kegyelcmkenyéren. 
Azt hordta el Andrásnak, annak a fe
jében íratta rá a házat Galambos Ör- 
zsére és a Zsuzsira, dehát ennek is 
kilenc esztendeje. Megunta már a vá- 
rást Zsuzsi is, dehát hogyan haljon 
meg és hogyan haljon meg Örzse is?

Fájt neki minden. Tudták mindket
ten, milyen terhei a földnek a maguk 
tehetetlenségükkel, de hát mit tehettek 
mást, tűrték az élet mostohnságát. Ök 
értették egymást, de őket senki sem.

— Még Zsuzsi is megtagadta azt 
a kis élelmet — mondta az öreg asz- 
szony — tőlem is, mert aszondja, hogy

Sfoeszett a fiz parancsoíaf...
Uram, ha számon kéred tőlem lázadó életem, 
M egva llom : egyenesen já rok  az életbarázdákon, 
Emberhez méltó uj holnapokat akarok és 
E zért  volt a múltban és a jövőben minden lázadásom.

Uram, az anyag fertőjébe bukott itt a lélek,
Néha még felcikkázik, m int egy halvány karcolat. 
Ember, erkölcs, család, társadalom  —  vegetál itt mindent 
Elveszett a gazdagok szivéből a tiz parancsolat.

A kisemmizett emberért van minden lázadásom,
A munka és a munkás emberi értéke elveszett.
K i látja meg a munkásban a le  tiszta alkotásod, 
t la  a tiz parancsolat a gazdagok szivében elveszett,..?

S4SS JÁNOS.

A hontalanság átka...
— A fáskamrában élő család —

Még 1917-ben került Lévára abesz* 
szarábiai származású Zeikner Mihály, 
mint orosz hadifogoly. Léván Zeikner 
jól érezte magát és csakhamar ösz- 
szeismerkedett Fcderics Máriával. Az 
ismeretségből szerelem, majd házas
ság lett. A törekvő, szorgalmas em
ber napszámos keresettel tartotta el 
családját, amely idővel hat tagúra 
szaporodott. Az egyre súlyosbodó gaz
dasági helyzet, a megszaporodott csa
lád mind nagyobb gondot rótt Zeik- 
nerre. Különösen megnehezedett a 
család helyzete akkor, amikor a tele
ség betegeskedni kezdett, kórházba 
került és a férfi a négy kiskorú gyer
mekkel magára maradt.

Zeikner ellen rosszakarói feljelen
tést tettek, hogy a kórházban fekvő 
feleségét meg akarja mérgezni, hogy 
szabaduljon tőle. Letartóztatták. A 
hosszas vizscflílali fogság alatt mun
kahelyét mással töltötték be, úgy hogy 
amikor a fogházból kiszabadult, mun
ka, kereset nélkül családjával együtt 
a legnagyobb nyomorba tengődött. 
Házbérét nem tudta fizetni, kilakoltat*

magának András nem ad, de nekem 
se, ha megtudja, hogy itt járok.

Könnyek peregtek ráncos arcán, de 
Andrásén is. Csapzott lelkén keresz
tül vágott az élet mostohasága, érez
te, mind a két asszony átka kiséri. És 
talán ez még szeretné vissza szívni 
átkát, ha lehetne.

— Ereggy hát haza örzsi — mond
ja neki — ne bántasd magad miattam. 
Nem is érdemes, hidd el . . .  Most 
már tudom, mit köti csinálnom.

— Megyek András — és felállt — 
megyek. Majd délután benézek — mon
dotta és kifelé csoszogott az uccának. 
András agyában felcikázott a gondolat.

— Teher vagyok, most már elért 
az átok egészen. Föl kelt és kezébe 
véve a háromlábú széket, betámoly- 
gott a házba. Ott volt a gerendán a 
polcon egy kötél, amivel régebben fát 
hordott magának és újra kibotorkált 
a konyhába és maga sem tudta to
vább, mit csinál. . .

Galambos Örzsi délután csak n ki
hűlt, földrczuhanl testét találta meg, 
nyakán egy darab kötéllel. A másik 
darab a gerendán maradt, mert el
szakadt . . .

Iák. Most a család abban a fáskam
rában húzódik meg, amelyben előbb 
a tüzelőfáját tartotta. A másfél méter 
széles és vagy 3 méter hosszú, nem 
éppen a iegkifogástalanabb tetőzetü 
fáskamrában egymás hegyén-hátán 
van egyszerű bútoruk összerakva, úgy 
hogy alig egy négyzet méternyi sza
bad hely marad. Arról persze, hogy 
ott valami tüzelő helyet állíthassanak, 
szó sem lehet.

A hontalanság
Zeikner, aki beszarábiai származá

sú, Csehszlovákiában mint hontalan 
van kezelve. Orosz állampolgárságát 
már régen elveszítette, amennyiben 
Besszarábia a békeszerződések értel
mében Romániához tartozik. Románia 
azonban nem ismeri el állampolgárá
nak, mert hiszen 19 év óta nem tar
tózkodik ott. Csehszlovákiában nincs 
állampolgársága, bár több Ízben tett 
kísérletet annak megszerzésére, de a 
költségek fedezésére a megfelelő ősz- 
szeget nem tudta előteremteni és a 
mostani viszonyaihoz képest még csak 
kilátás sincs rá, hogy valaha is elő
teremtse. A munkaközvetítő hivatalban 
nem veszik nyilvántartásba, mert nincs 
állampolgársága és igy sem az álla
mi, sem a városi segélyekből nem ré
szesül. Ma a legnagyobb kétségbe
esésben és nyomorban él az egész 
család, semmi kilátással a jövőre.

A nyomorgó család részére adomá
nyokat a járási Fiatalság Gondozó 
(Ladányi u. 14.) utján lehet eljuttatni.

(—) Fejünktől a sarkunkig tes
tünknek jót tesz az Alpa sósborszesz- 
szel való bedörzsölés. Az Alpa fel
frissíti az izmokat és Idegeinkre is 
kihat. Szabadon kimért Álpát üzletben 
nem vásárolhatunk. Ezt csak eredeti, 
leplombált üvegekben kaphatjuk az 
üzletekben.
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H ázasság. Sleinei Zsuzsa és 
Schlcsingcr Béla í. hó 21*én délután
I órakor tartják esküvőjüket S/liács- 
fürdőn n Strauss-éttercmben.

D oktorráavatás. Sikrt* Vilmost, 
a járási hivatal rendőri büntetőbiráját 
jun. 12-én déli 12 órakor avattak a 
pozsonyi Komensky egyetem aulájában 
a jog* és államtudományok doktorává, 
őszinte szívből gratulálunk az uj dok
tornak.

A K ereskedelm i C sarnok köz
gyűlése. A lévai Kereskedelmi Csar
nok í. évi junius hó 21-én délelőtt fél
II órakor tartja a Kaszinó nagytermé
ben évi rendes közgyűlését, melyre a 
tagokat a vezetőség ezennel tisztelet
tel meghívja. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó, 2. Titkári jelentés, 3. A szám- 
vizsgálók jelentése és pénztári jelen
tés, 4. Esetleges indítványok, 5. Tit
kár választása.

Ingyen utazhatnak haza a sz e 
gény főiskolások. A vasutügyi mi
nisztérium ingyen utazást biztosit a 
vagyontalan főiskolásoknak. — A ked
vezményben azok a főiskolások része
sülnek, akiknek a szülei 7000 korona 
évi lizclésnél nagyobb jövedelemmel 
nem rendelkeznek és akiknek lakhelye 
100 km-nél nagyobb távolságra fekszik 
tanulmányuk helyétől. E főiskolások a 
nagyvakációra ingyen utazhatnak haza.

— A kórház vízellátása. Az or
szágos választmány múlt heti ülésén 
foglalkozott a lévai országos kórház 
vizprobléniájának megoldásával. A kór
ház jelenlegi kulja ugyanis nem képes 
a teljes vízszükségletet fedezni, ezért 
tervbe vették, hogy a kereszthegyi 
szőlők mellett az u. n. Csekcy-földe* 
ken kutat fúrnak és annak vizét veze
tik a kórházba. A napokban bizottság 
járt a helyszínen, amely elhatározta, 
hogy vizsgálat alá veszik a talajt, váj
jon található-e ott elég bővizű forrás.

— Hiábavaló tüzilárma verte fel 
pénteken este 8 óra tájban a belvá
rost. A Főtéri Engel-féle ház egyik 
pinceraktárából füst szállt ki. Rövid 
időn belül a helyszínen termett a tűz
oltóság, karhatalmi szervek, majd meg
jelent Lachky Elek, a raktár bérlője 
is. Lachky kijelentette, lrogy közvetlen 
veszélyről szó sem lehel, csupán a 
pince gombáit pusztítják kénezéssel, 
amiről a bizoltság a kaszárnyából be
szerzett gázálarcok segítségével köz
vetlenül meggyőződött.

„50 fillér a gyerm ekeknek." A 
posta- és lávirdaminisztérium a sze
génysorsú gyermekek segélyezésére 
2 Ke, 1 Ke és 50 filléres postabélye
geket bocsátott forgalomba „50 fillér 
a gyermekeknek" jelszóval. Ezen 50 
filléres ráfizetések a szegénysorsú 
gyermekek felsegélyezésére fordulat
nak. — Felkérjük ennélfogva a közön
sége! ezen bélyegeknek minél gyako
ribb vásáilására. Reméljük, hogy vá
rosunk ezen akciónál méltó helyet 
foglal el köztársaságunk többi váro
sai között.

> K ü l ö n b e j á r a t ú  szép szoba, 
fürdő használattal a z o n n a l  k i adó.  
Komensky (Kossuth)-u. 22.

— K öteles óvóintézkedések el
mulasztása miatt vonta felelősségre a 
komáromi törvényszék Diamanl Izidor 
zsarnócai lakost az elmúlt héten. Nagy- 
koszmály községben a mull év lolya- 
mán Diamanl Izidor zsarnócai lakos 
kövei lejtelel! egy kőbányában. A kellő 
óvóintézkedések hiányában nagyobb 
földtömeg csúszott le, amely maga 
ala temette mint annak idején meg
írtuk — Erzsiké Gyulát és Hribík Já
nost : a két munkás meg is hall. Ugyan
akkor Hribík Domokos súlyosan meg
sebesüli. A balesetért Diament Izidorl 
vonták felelősségre mint munkaadói, 
aki nem járt el kellő óvatossággal és 
elmulasztotta megtenni a szükséges 
és köteles óvintézkedéseket. Diamanl 
azzal védekezett, hogy a munkások 
az ő beleegyezése nélkül állottak 
munkába. Ezen állításnak azonban a 
tanúvallomások ellentniondtak s igy a 
bíróság Diamanl Izidort 3 hónapi fog
házra és 500 Ke pénzbüntetésre Ítélte.

— Iskolai beiratások. A lévai izr. 
elemi népiskolába az 1936/37. tanév
re a beiratások junius 26., 28. és 29-én 
délelőtt 9 órától 12 óráig történnek. 
Délutánonként nincsenek beiratások. 
Igazgatóság.

— Matuskát akarta utánozni egy 
zselizi legény. Dajcs István, zselizi 
legény azzal szórakozotl, hogy a vas
úti sínekre nagy köveket helyezett, 
mert ki akarta siklatni a vonatot. Kí
sérlete majdnem sikerült, de még ide
jében észrevették, mielőtt a motoros
vonat ráfutott volna a kövekre. Dajcsot 
elfogták s kérdőre vonták: beismerte, 
hogy köveket rakott, de arra nem tu
dóit felelni, hogy miért tette. Vasúti 
baleset előidézésének kísérletéért két
havi fogházra Ítélte a komáromi kerü
leti bíróság.

X  LISZTHARMAT, valamint a 
gyüm ölcsfákon fellépő m onilia, 
gyüm ölcspenész, továbbá alm a
moly, szőlőmoly, levél é s  vértetü 
é s  minden rágó kártevő ellen 
b iztosan  ható , perm etezőszerek 
raktáron: BERNATH & FENYVESI 
cég n él Levice, Báti-u. 11.

X  Nánán a főúton, Párkánytól 
V4 ó rán y ira ,csa lá d i ház 25.000 Ké
ért eladó. AU 3 szoba, konyha, 
m ellékhelyiségek,, v irágos é s  vete
m ényes k ertb ő l.,Üzlethelyiségnek 
igen alkalm as. Érdeklődni lehet 
Nagy igazgatónál, Nána.

— Ingyen orvosi vizsgálatot 
nyújt Nyitra városa a házasulan
dóknak. Érdekes és életrevaló akciót 
indított Nyitra városa a házasulandó 
fiatalok érdekében. A házasulandókat 
a házasságkötés előtt a városi orvo
sok díjtalanul megvizsgálják és taná
csokkal látják el. Hetenként kétszer 
tartanak ebből a célból rendelő órát.
A város közönségével falragaszokon 
tudatták a díjtalan orvosi rendelő és 
tanácsadó megnyitását.

Üzlethelyiség kiadó Mártonfi u. 2. sz. házban.
E e lv itag o sítás a/. Izr. h itközség iro d á jáb an  nyerhető._________________
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Két szobából álló lakást k e r e s e k  b érb e .

Az LTE-nek már van reménye, 
hogy tovább jusson a selejtezőkben!

A második félidőben már kiütközik 
a csapatokon a fáradtság, nincs iram, 
a játék ellaposul. A 34-ik percben 
Tóthot tiszta helyzetben felvágják a 
kapu előtt. Tizenegyes! Hárai lövi, a 
kapus kiüti, de Hárai rajta van és 
végérvényesen beteszi 6 :0 .

Azonban most jön a Donaustadt! 
Forró pillanatok a lévai kapu előtt, a 
baloldalon zavar és Dubeenek kell 
bravuroskodni! Szorít a Donaustadt, 
a nyomás erősbödik, de Dubec és a 
kél fedezet Horváth és Németh (a 
mérkőzés hősei) úgy szintén Kovács 
elhárítják a veszedelmet és az ered
mény marad 6 :0 .

A csapat az első félidőben nagyon 
jó volt, azonban az önmaga diktál! 
tempót nem bírta végig és ezért a 
második félidőben visszaesett. A csa
pat és a mezőny legjobbja Németh 
volt, utána Horváth következik, majd 
Dubec, Kuzsel, Kovács és Lóczy. Hárai 
négy gólt késziletl elő, de a második 
félidőben csak sétált. A mezőny kirí
vóan legrosszabbja Ocsiák volt. Az 
ellenfélnél a jobb fedezet és a bal
szárny tűnt ki.

Försler (Pozsony) jól bíráskodott.
*

Vasárnap az LTE L o s o n c o n
játsza le sorsdöntő mérkőzéséi a LAEC 
ellen. Sajnos, semmi remény nincs 
arra, hogy a továbbjutáshoz szüksé
ges győzelmet vagy esetleg csak dön
tetlent is kitudja az LTE csikarni. 
Azonban emlékezzenek arra, hogy ha 
nem jutnak tovább, annak a pozsonyi 
és nem a losonci vereség lesz az oka!

___________ Léva város___________
5689 1936. szám.

Pályázati hirdetmény!
Léva város nyilvános versenypályá

zatot Iliidet a Stefánik-ucea átépítésé
re- — Pályázati feltételek beszerez
hetők: Városháza I. em. 14., ahol a 
tervek is megtekinthetők. — Pályázati 
batáridő 1936. július 7., d. e. 10 óra. 
Hivatalos kiírás a Krajinsky Vestníkben.

Léva, 1936. junius 12.
Városi hivatal.
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