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A  komáromi ítélet.Védőiratot
olvastunk vasárnap a Bars ha
sábjain a város vezetőség éröe- 
kében. Bizony már nagy szük
ség volt rá. Mi sem all távolabb 
tőlünk, mint más érdemeinek 
megnyirbálása, munkájának le
becsülése, de ami igaz, az igaz: 
Léván egy kis jóindulattal, kor
szerű gondolkozással, rendsze- 
ressebb munkával, tervszerű elő
készítéssel és ami még lénye
gesebb kevés pénzálöozattal sok 
oly problémát lehetne megolda 
ni, amit a város lakossága évek 
óta jogosan, de hiába sürget. 
Nem fogadhatjuk el standard 
ellenérvnek, hogy nincs pénz! 
Miért volt pénz akkor, amikür 
súlyos ezreket ráfizetni a csator
názásra, miért kellett oly horri
bilis összegeket igénybevenni a 
vágóhidhoz, amely ugyan mo
dem, de az ott szedett illetékek 
országos rekordot értek el?

Nem tagadjuk, sőt elismerjük 
a város vezetősége dolgozik, 
de ebben a munkában nincs 
mindig köszönet, elmarad gyak
ran a kívánt eredmény Nyilvá
nos közgyűlésen beismertek, 
hogy hiányzik a kezdeményezés, 
az iniciativa. Es ha ez így van, 
miért kell ledorongozni azokat, 
akik kezdeményeznek, tervek
kel jönnek elő, hasznos kritiká
val ösztökélnek, serkentenek ér
demes alkotásokra?! Nem a mi 
érdemünk lesz, ha azok megva-- 
lósulnak, hanem a város vezető
ségéé, ők kapnak emléktáblát, 
tapsot és mi ezt egyáltalán 
nem irigyeljük. Kapjanak, ha 
megérdemlik, ha dolgoznak és 
úgy dolgoznak, hogy azzal a vá
ros lakossága meg van eléged
ve !

Mintahogy nem irható minden 
a város vezetőségének rovására 
épugy nem lehet azt mondani, 
hogy minden ami alkotás: a 
városi urak érdeme. A járási 
székház, a járásbíróság, a posta; 
állami szorgalmazások, városi 
intézmény a vágóhídon kívül nem 
létesült és ami az adminisztrá
ciót illeti nincs benne köszönet, 
azt is tudjuk

Kérdezzük, milyen különösebb 
költséget igényelne a kolduskér-

Február 18-án tartotta meg a komá
romi kerületi biróság Dr. Soós tanácsa 
a főtárgyalást a villamostelepi sikka>:- 
tás ügyében. A: eset előzményeivel fe
lesleges külön foglalkoznunk, mert azok 
Léván közismertek: Blasin Tivadarné 
sz. Korpás Margit a V. V. T. pénztár- 
noknője 1929 óta űzött manipulációi
val 645.000 Kc-val károsította meg az 
üzemet.

A tárgyalás előtt.
A vádlott a nyomozás és a vizsgálat 

során úgy a csendörség, mint Gáspár 
dr. járásbiró, valamint a komáromi 
vizsgálóbíró előtt, tehát három esetben 
beismerte a könyvek meghamisítását és 
a sikkasztás tényét, csupán azzal véde
kezett, hogy a kár nem lehet nagyobb, 
mint 300.000-400.000 Ke, amelyből csak 
100.000 Kc-t költött magára. Hogy a 
többit hová tette, arra nézve nem adott 
felvilágosítást. A vádlott még kijelen
tette azt is, hogy a sikkasztást egyedül 
követte el, bűntársai nincsenek.

Bírósági tárgyalás.
A csütörtöki főtárgyaláson a pénz- 

tárnokno a vizsgálat es a nyomozás so
rán tett beismerő vallomását részben 
megváltoztatta és azt adta elő, hogy ő 
nem sikkasztott, csupán az inkasszálás- 
nál előállott hiányokat akarta eltün
tetni a hamis könyveléssel. Szerinte 
ugyanis az inkasszálok minden ellen
őrzés nélkül hordták el a számlaszel
vényeket és azok annyiról számoltak el 
neki, amennyiről akartak, sok szelvény 
pedig el is veszett. Ennek az volt a 
következménye, hogy egyre nagyobb 
lett a hiányzó összeg. Az üzemigazgató 
ezért őt tette felelőssé s hogy a további 
következményektől megszabaduljon, 
kénytelen volt az összesítő naplót meg
hamisítani és az igy nyert fedezetet a 
hátralékok fedezetére fordítani.

A bizonyítási eljárás.
A vádlott ezen vallomását, védeke

zését semmivel sem tudta még csak 
valószinüteni sem, nem tudta megjelölni 
melyik pénzbeszedő mennyi számlával 
számolt el. A bizonyítás során pedig 
beigazolást nyert, hogy a számlaszelvé
nyeket a vádlott adta ki a pénzbeszedők
nek és minden este elszámolt velük. 
A régi pénzbeszedő 1929-ig maga irta 
be a behajtott összegeket az összesítő

öés elintézése, a fekália és sze- 
métkihoröás rendezése, fásítás, 
amelyre egyébként a költségve
tésbe 52.000 (ötvenkettőezer) Ke 
volt felvéve, a nyilvános illem
helyek, amelyek igenis könnyen 
megoldhatók. A járdakérdést is 
meg kell végre oldani, de úgy 
ahogy a város ezt elképzeli alig
ha, itt hatósági kezdeményezés

naplóba és addig nem is volt semmi 
baj. Mikor azonban uj pénzbeszedőket 
alkalmaztak, a vádlott ezeknek nem 
engedte meg, hogy a napi eredménye
ket ők írják be a naplóba, hanem azt 
maga végezte el és ettől az időtől kez
dődik a manipuláció. A biróság meg
állapította tehát, hogy a szabálytalan
ságok szoros összefüggésben vannak a 
vádlott személyes ténykedésével, a nyo
mozási vizsgálat során tett beismerő 
vallomásának visszavonását semmivel 
sem tudta elfogadhatóvá tenni.

Az ügyész vádol.
Matus vezetőügyétz rövid vádbeszé

dében rámutatott a bizonyítási eljárás 
kétségtelen bizonyítékaira és kérte a 
vádlott elitélését. Súlyos szavakkal em
lékezett meg a feljelentő város veze
tőségéről is az elégtelen ellenőrzés miatt, 
aminek következtében hosszú időn ke
resztül vált lehetővé a manipuláció. Dr. 
Lengyel védöbeszéde után a biróság ta
nácskozásra vonult vissza, majd rövid 
tanácskozás után kihirdették az Ítéletet.

Az ítélet.
A b ílóság a vádlottat sikkasztás bűn

tettével mondta ki bűnösnek és ezért 
négy évi fegyházra Ítélte, valamint po
litikai jogainak öt évre való felfüggesz
tésére. Az indokolás szerint minthogy 
a vádlott beismerését visszavonta, egyéb 
enyhítő körülményt nem talált, mint a 
családi állapotát, ezzel szemben súlyos
bító körülményként vette, hogy mun
kaadóját állandóan és nagy’ mértékben 
károsította meg Az Ítélet ellen, úgy az 
ügyész, mint a vádlott fellebbezést je
lentett be és igy az még nem jogerős.

Keresztrejtvény
pályázatunk

bajnoki versenyén a 12 résztvevő a 
megejtett sorsolás alapján a következő- 
képen nyertek dijakat: Ballog hentes- 
árú üzlet ajándékát, egy rúd szalámit 
Horváth Géza, Blau Zsigmond cég a- 
jándékát ruhára való szövetet Akúcs 
Erzsébet (Tőre), Csorba Katalin aján
dékát egy festményt Weisz Juci, Fe
kete sas gyógyszertár ajándékát W ilcsek 
Erzsébet, Gambaty Testvérek cég a-

re és álöozalra van szükség.
Soha sem vezérel rosszinöu- 

lat, amikor kritizálunk, legfel
jebb az elkesereöes, amely a 
város lakosságának elkeseredé
se, mikor azt látjuk, hogy egy 
bizonyos klikk kedvezőtlenül be
folyásolja az egyébként sokat 
dolgozó és jószándéku városbi- 
birót.

jándékát 1 palack bort Mészáros Gizi, 
Krajcsovics Gyógyszertár ajándékát 1 
üveg kölnit Kosa Júlia. Kürti ruha- 
árúház ajándékát tiroli nadrágot H a
lász Lajos, M űnk lisztnagykereskedés 
ajándékát 1 kg CGG Schoeller lisztet 
Ákossy Arpádné, Preisich drogéria a- 
jándékát egy fényképezőgépet Feiner 
Norbert, Pollák A. Schwitzer cég a- 
jándékát 1 vázát Schimko Éva (Zlaté 
Moravce), Dr. Strasser Lévai Leviko- 
nát Kresnák Ernő, W idder divatáru 
cég ajándékát 1 nyári ruhára való anya
got Pusztai M ária nyerték meg.

Téves inform áció alapján lapunk 
legutóbbi számában Dr. Kersék János 
arcképével kapcsolatosan azt közöltük, 
hogy a szerző a képet felajánlotta mind
azon egyesületeknek, amelyekben Dr. 
Kersék tevékenykedett. Mint utólag tu
domásunkra jutott Lévavári a képet 
egyenesen a városi múzeum részére fes
tette s minthogy a városnak a megfe
lelő összeg nem állott a rendelkezésére, 
azért vált szükségessé a gyűjtés.

jYíozik műsora
S z e r d a ,  c s ü tö r tö k .  

O rient mozgó: SZ E R EL M I É B R E ' 
DÉS. A  kövesség szellem  nagy 
symfoniája. Cajkovsky kedvelt melódiái, 
a színészek és énekes kitűnő teljesitmé* 
nye a filmet a legnagyobb remekművek 
közé emelik. Főszerepekben : Karin Hardt 
Walter Rilla, Eugcn Klöpfer, Walter 
Steinbeck, Giné Falkenberg.

P é n te k ,  s z o m b a t ,  
v a s á r n a p

Apolló mozgó: A  szezon egyik legna
gyobb filmé, a filmgyártás gyöngye a 
sztárok filmje. Willv Forst mesteri rcn* 
dezésében A L L O T R IA . Főszerepekben: 
Rcnata Müller, Jcny Jugo, Adolf Wolf* 
brück, Heinz Rühman, Hilda Hildebrand, 
Szerda Júlia. Nagykiállitású, esemény* 
dús a legnagyobb szakértelemmel rende* 
zett nagy film. Ne felejtse cl megnézni, 
mert ilyen jó szereposztással még nem 
volt Film. Vasárnap d. u. K R IS T IN A  
K IR Á L Y N Ő  Grcta Ciarbo legnagyobb 
filmje.
O rient mozgó: Történelmi monumentá*
lis filmujdonság K E R E S Z T E S E K . 
Rendező Cecilc B. de Millc. Főszere* 
pékben Henry Wicoxon, Loretta Young, 
lan Keitli, Katherina de Millc, Josef 
Schildkraut, C . H. Gordon, C. Aubrcy 
Schmidth cs meg 50.000 további szerep* 
lő. V asárnap d. u. Rendkívüli szenzá* 
dós népelőadás V A R IET É . Főszerep* 
lök Hans Albers, Annabella, Atilla Ilör* 
biger.

Hétfő, k ed d .
O rient m ozgó: A  hazai filmgyártásnak 
egyik legjobb énekes vígjátéka. Ignác 
Hcrmann híres regénye nyomán készült 
K U LIC H  N A N IN K A  H Á Z A SSÁ * 
G A . Rendező VI. Slavinsky. Zene : 
Josef Dobcs. Főszereplők : Antonie Ne* 
dosinská, Jura Kohout, Vladimír Borsky, 
Thcodor Písfek, Jindfich Plachta, Hele* 
na Buschová, Vera Ecrbasová.
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Rendezzék a lévai
Aki közérdekű kérdésekkel foglalko

zik legyen mindig elkészülve arra, hogy 
valaki gáncsot vet. Cikkünk, amely a 
lévai tejpiac rendezését sürgette, általá
nos helyesléssel találkozott a mértékadó 
tényezőknél. Érthetetlen volt tehát, hogy 
egyik laptársunk egy bizonyára nem 
tendencia nélküli hirecskével kívánta és 
remélte bagatelizálni e:: a nagyfontos- 
ságú kérdést. A hir igy szólt: a lévai 
piacon az országos hivatal közegei tej
vizsgálatot tartottak és a nyolcvan minta 
közül csak ötöt találtak gyanúsnak. 
Nem tudjuk milyen alapossággal végez
ték a vizsgálatot, milyen körzetre terjedt 
ki, milyen eszközökkel állapították meg 
a tej minőségét, de bizonyos, hogy ez 
aligha terjedt ki a házaló tejesasszonyok
ra, pedig a legtöbb preparált tejet nem 
a piacon árusítják, hanem házalnak ve
le. Köztudomású az is, hogy mihelyt a 
a piac egyik végén elkezdik vizsgálatot 
a másik végén a szemfüles milimárik 
szépen elszállingóznak.

A probléma megoldatlan.
Nyilvánvaló dolog minden gondol

kodó ember előtt, hogy részleges és al
kalmi vizsgálatokkal a tejkérdést sem 
Léván sem másutt elintézni, megoldani 
nem lehet. Azzal, hogy elcsípünk né
hány ügyetlen tejhamisítót évente egy 
kétszer, kiőntünk néhány liter tejet az 
aszfaltra az ügy nem lett elintézve, itt 
a bajok gyökeréig kell nyúlni annak 
akinak van érzéke a tejnek, mint fon
tos élelmi cikknek jelentősége iránt és 
aki teljesiteni kívánja a közegészségügyi 
rendelkezések értelmében legalább is 
hivatalos kötelességét. Elő kívánjuk se
gíteni az elvárt és tovább már nem ha
lasztható megoldást. Kötelességünk rá
mutatni a bajok forrására és megoldás 
lehetőségeire.

A szervezés előkészítése.
A bajok forrását a tejpiac rendezett- 

lenségében a tejfogyasztás szabályozása 
iránt tausított hatósági közönyben lát
juk. Csak felületes becslések alapján 
tudjuk megállapítani, hogy- mennyi te
jet fogyasztanak naponta a lévaiak. Mi 
ezt a mennyiséget napi 8000 liter tejre 
becsüljük, beleszámítva a tejfölt, aludt
tejet, irót is. Minthogy évente vannak 
különféle összeírások (lakás, választási

tejellátást!
névjegyzék stb), egyúttal azt is megle
hetne állapítani, hogy Léván mennyi te
jet fogyasztanak és azt kitől szerzik be. 
Meg kellene állapítani egyben, hogy a 
szükséges mennyiségből mennyit képe
sek maguk a lévai gazdák termelni és 
mennyi a behozandó a máshonnan biz
tosítandó mennyiség. Ez volna általában 
feltétele a tejellátás megszervezésének. 
Ezen teoretikus, de nagyon fontos meg
állapítások mellett a praktikus megszer
vezést a következőképpen képzeljük el.

Először: a lévai gazdák I 
Természetesen követelmény, hogy a 

lévai piacot, fogyasztást elsősorban a lé
lévai gazdák részére kell biztosítani. Itt 
elsősorban a kis és közép gazdaságokra 
gondolunk, mert ezek teherbiróképes- 
ségét kell fokoznunk. A lévai gazda na
gyobb közterhet .visel, mint pl. podlu- 
zsányi, vagy nagyodi nem beszélve arról, 
hogy fentartó eleme az egész városnak, 
mint annak polgára. Nagyobb rezsivel 
is dolgozik a lévai gazda, mint a vidéki, 
több napszámot fizet, (határában többet 
lopnak) társadalmi kötelezettsége is na
gyobb kiadást igényel, mint másutt, fa
lun. Össze kell írni Léván azokat a 
gazdákat akik tejet termelnek és csak 
azoknak adni eladási lehetőséget akik a 
köztisztasági és közegészségügyi előírá
soknak megfelelően foglalkoznak tejter
meléssel. Nem féltjük ettől gazdáinkat, 
mert tudjuk, hogy legnagyobb részben 
gondos mezőgazdák, van rendes istálló
juk, teheneik egészségesek. Természete
sen lesznek olyanok is, akik a követel
ményeknek nem felelnek meg és ezeket 
szigorúan meg kell rendszabályozni. Meg
felelő ellenőrzés mellett gyors és gyö
keres eredmények érhetők el.

Másodszor: a lévai járás.
A lévai tejszükségletet a lévai gazdák 

még töredékében sem tudják fedezni. 
Behozatalra van szükség. És tulajdon
képpen most érkeztünk el a kérdés iga
zi lényegéhez. Honnan jöjjön be, kitől 
engedjünk be tejet, hogy egészségünk 
biztosítva legyen. A kérdés megválaszo
lása igen egyszerű: elsősorban a lévai 
járás területén lakó oly mezőgazdáktól, 
akik szakszerűen és intenzíven foglal
koznak tejtermeléssel.

(Folyt, kőv.)

rosság mai helyzetének 
világos keresztmetszetét 
adu, a Gömör című he
tilap útin közöljük.

egyike azoknak a társadalmi rétegeknek, 
amelyek a legnehezebb sorsban élnek. 
Nyomja őket a vámvédelemmel támo
gatott nagyvállalatok gyilkos versenye. 
— Nyomja a közterhek légiója és nyom
ja főleg az egyre kétségbeejtőbb mérvű, 
minden dolgozó társadalmi rétegre át- 
harapódzó fogyasztóképtelenség, amely
nek szenvedő áldozatai elsősorban a leg
szegényebb fogyasztókból élő kisiparosok.

Ezeket a kisiparosokat vagy tíz év 
óta ámítgatják, de soha az érdekükben 
senki nem tett semmit. ígéret volt bő
ven, de minden csak Ígéret marad és 
az iparossors egyre elviselhetetlenebb.

Roskadozik terhei alatt, üres a mű
hely napi vendég a végrehajtó s nem 
tud magáról gondoskodni betegség ese
tén sem. Nem tudja megvédeni mun
kaszerszámát.

A drága nyersanyagot csak készpén
zért vásárolhatja, eladni pedig, ha tud, 
csak hitelbe, soha meg nem fizetendő 
hitelbe adhat el.

Nem gazda, tehát nem kap gazdamo
ratóriumot és védelmet. Nem agráradós,

tehát nem védi senki a ^birtokát, azaz 
műhelyét és szerszámait. Nem engedik 
el adóját és nem kap fagykársegélyt 
azon a címen, hogy reménységei elfagy
tak.

A kisiparosnak olcsó nyersanyag kell, 
jövedelmével arányban álló adó, olcsó 
lakbér és szociális védelem az élet es
hetőségei ellen. Mindezeket nem adja, 
mert nem adhatja egyetlen kormány 
sem, mert minden kormány gazdaság- 
politikáját ipari és agrárkartellek irá
nyítják.

Mindezek dacára legutóbb a napila
pok hasábjain elrejtett kis hitben bujt 
meg, hogy illetékes körök oly javasla
tot akarnak kidolgozni, amely szerint 
az adójukkal hátrálékban lévő kisipa
rosok iparengedélyét bevonják.

A javaslat nem légből kapott felte
vés, mert egyes kamarák máris foglal
koznak vele és természetesen sorra el
utasító álláspontra helyezkednek. Sok 
furcsaságot megéltünk már és ritkán ér 
meglepetés egy újabb közéleti csodabo
gár megjelenésével, de ehhez hasonló 
szörnyszülött világrajövetelét senki sem 
álmodná. A kisiparos egykor a jómódú 
polgár fogalmát képviselte, akinek csa
ládi háza, nyugodt megélhetése volt és

Százezer koronás lopás, a
Steiner

Az clmulf he! folyamán nagyarányú 
lopásnak jöttek a nyomára a Sfeiner 
Tcsfvcrek Mártonfv«utcai ékszeráru gyá*
rában. A  ccg főnökei már régebb idő 
óta gyanakodtak, hogy házi szarka dézs* 
maija a nyersanyagokat, azonban a lég' 
nagvobb vigyázat mellett sem jöttek a 
tolvaj kilétére. A gyárban állandóan KV 
15 munkás dolgozik és igy a legszigo
rúbb ellenőrzés mellett is sikerült az egyik 
segédnek, aki már évek óta állott a cég 
alkalmazásában furfangos módon meg

akinek gyermekeiből sok került a szel
lemi munkájú pályákra. A kisparos mű
helyeiben segédek, inasok mesterükkel 
együttérzően kötött munkaidő nélkül 
törekedtek, hogy a rendelőnek eleget 
tegyenek.

Nem is egy emberöltő idő, alig két 
évtized van a múlt ilyen iparosa és a 
jelen árnyékiparosa között. A mai ipa
ros fogalma, csak árnyéka a réginek. A 
segéd és az inas foglalkoztatás híján alig 
várja, hogy leteljen a megszabott vára
kozási idő és „önállósíthassa4* magát. 
Akinek nincs alkalma és módja, hogy 
kitöltse a segédi időt, „zug“-ban dolgo
zik. így alakul át a régi iparos az uj 
iparossá, amelyiknek ritka kivétellel ál
talános jellemzője, hogy egyedül dolgo- 
gozik (legfeljebb inassal), vagy zug ipart 
űz.

Az uj iparos képe nem lenne teljes, 
ha kihagynánk belőle az adóviszonyait. 
Adónál még alig látszik az átmenet (a 
kivetésnél!), mert az „adószakértők" (!) 
becslése az uj iparosból is régi vágásút 
csinál, a régit pedig természetesen úgy 
tekinti, mintha még fejlődne évről-évre. 
így születhtett meg egy javaslat eszméje, 
amely bizonyára abból indul ki, hogy 
a kisiparos makacs nemfizető móresre 
kell tanítani. Igaz, hogy kevesen látják 
és legkevésbé az adóhatóságok, amikor 
a régi iparos hajdani életét hirdető in
gatlanain évröl-évre néhány ezer koro
nával szaporodnak a terhek, mert vagy 
a főiskolai taníttatásra, vagy kiházasi- 
tásra, — de legszomorúbb — hogy leg
gyakrabban a mindennapi megélhetés
hez kell kölcsönhöz folyamodnia.

Másik jelenség a hirtelen önállósítá
soknál, hogy műhelyük, lakásuk gyak
ran változik, mert hát a házbér! .. Az 
adószámla pedig duzzad-duzzad és adó
hatósági körökben terjed a hir, hogy az 
iparostársadalom notorikus nemfizető.

Nem lehet elhinni, hogy a javaslat
ból törvény legyen, mert a sok sikerte
len végrehajtás is kinyitja talán végre az 
illetékesek szemét.

Az élethez való jogot legkevésbé az 
adó miatt vehetnék el, amit állítólag a 
megélhetési alapon felül lévő jövede
lemből kellene megfizetni. De hány sú
lyos adóalany van (adótól súlyos!) aki
nél nem lehet a megélhetési alapot 
megtalálni.

1 Nemesített s z ő l ő v e s s z ő k
|  minden minőségű szőlőfajtákból 

és a kővetkező uj fajtákból is u. m. 
MATTHIAS JÁNOS, PIROVA- 
NO, STARK és KOHLMAN 
dús választékban a legjobb minő
ségben kaphatók :

JÁN POLÁK
Veiké Pavlovice u Hustopece

Kérjen díjmentes fajta- és árjegy
zéket 70 k ü l ö n b ö z ő  fajtáról

Wli^— — — — mwmwíimwiiihiiiiiimí̂ ^
—  Karéi Capek a hírneves író legújabb 

művet, amelyet nem régiben Pozsonyban 
játszottak nagy sikerrel, a lévai Sokol 
műkedvelői Masaryk elnök születés napja 
alkalmával március 13*án előadják.

gyárban.
lopni gazdáit és mintegy százezer kero* 
nával megkárosítani. Ez a segéd ugyanis 
éveken át az arany reszelék heh ett hamis 
értéktelen reszelékeket szolgahatott he, 
tűig az ellopott aranyat orgazdák segítse* 
gével részint magánosoknál, részint hely* 
beli kereskedőknél értékesiíctíe.

Feljelentés után a csendőrség kihall
gatta a gyár összes munkásait, a nyomo
zást a legszélesebb mederbe terjesztette 
ki, melynek eredmény ként nagyobb ara* 
nyu letartóztatások várhatók.

A  relconvaleszcens
A náthaláz után ál
talános gyöngesó- 
get és fáradtságot 
érez; az izmok bá
gyadtak és az idegek 
kimerültek. Kimon
dottan az orvos a- 
jánlására masszí

rozzunk

A L P A
sósborszesszel. Alpa massá- 
zsal a vér felbuzog, az iz
mok újonnan megerősödnek 
az idegek bámulatosan fel
üdülnek, és azután bekövet
kezik az ólónk hangulat. Szór
junk szét Alpát a szobában 
és társas helységekben, mi
által desinfikáljuk a levegőt 
Kérdezzük meg orvosunkat!

Ahogyan én látom . . .
Léva még mindig a szemétdomb 
bök városa. A  szemétkihordás és 
szemétlerakodó helyek kérdése 
meg mindig elintézetlen, pedig 
fontos köztisztasági kérdésekről 
van szó. A  betegsegélyzövelszenu 
ben tévő városi közteret rendez* 
ték ugyan hosszas ka paci tálás 
után és ma már zöld fü diszhk 
a szemétdombok helyén. Város* 
séták alkalmával azonban meg 
mindig látunk helyeket, amelyek 
nem alkalmasak arra, hogy oda a 
szemét lerakását engedélyezzek. 
A hulladékok halmait látjuk pcl* 
daul Léva egyetlen sétánya mén* 
tén a Kákái soron, a Sauer fa* 
telep mellett. Furcsa dombok disz* 
lenek a vasút melletti sertéspiac 
con is, valamint a varos különc 
bözö pontjain. Ezen kérdés el ne 
tézésére nem kell szabályrendelet, 
elegendő energikus rendőri intéz* 
kedés is. A  várost még a tél ide te 
alatt, a melegebb idő beállta előtt 
kell megtisztítani, megfelelő sze* 
métlehordó helyet kijelölni és a 
köztisztasági rendelkezések betar* 
fását szigorúan ellenőrizni. Addig 
is amíg a régen várt és régen be* 
ígért köztisztasági szabályrendelet 
végre érvénybe lép. Megfelelő 
intézkedésekkel a városunk fisz* 
taságát javítani lehet, ennek fo* 
ganatosítása, szorgalmazása mind• 
nyájunk érdeke és kötelessége.

O K U LÁR .
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Tavaszi újdonságok
KABÁT

KOSZTÜM és
RUHAKELMÉK

nagy választékban

Szőnyeg, függöny, paplan és linóleum 
gyári lerakat.

Sorkötelesek
A  póttdrtdlékba való beosztása* 

nál a sorköteleseknek figyelemmel 
kell lenniök az érvényes előírások* 
ra, amelyeket a katonai hírszolgálat 
információja alapján az alábbiakban 
ismertetjük:

A  póttartalékba való beosztást 
főként az kérheti, aki családfentar* 
tó. így az özvegy anya, vagy mun* 
kaképtelen apa egyetlen gyermeke, 
úgyszintén a házasságon kívül szü* 
letett egyetlen gyermek. Ilyen sze* 
mély az unokái is, valamint azon 
fivér, akinek többi testvérei ka
tonai szolgálatot teljesítenek, mun* 
kaképtelenek, vagy 17 évnél fiata* 
labbak. Csak oly kérvények telje* 
síthetők, amelyek úgy anyagi, mint 
szociális szempontból indokoltak.

Mikor kell beadni a kérvényeket?
A  bélyegzett kérvényt a sorkö* 

teles tartozik a sorozásra elhozni és 
annak beadását szóbelileg jelenteni. 
A  kérvények 15 nappal a sorozás 
előtt a lakhely szerint illetékes ke* 
rületi hivatalnál is beadhatók, amire 
hivatkozni kell a sorozó bizottság 
előtt. Hogy a kérvényhez milyen

figyelmébe.
mellékletek csatolandók, arra vonat* 
kozólag felvilágosítással szolgál úgy 
a jegyzői mint a járási hivatal. A  
sorozás után kérvények csak akkor 
adhatók be, ha az indok, amelyre 
hivatkoznak a sorozás után kelet* 
kezeit. Ekkor is legkésőbb 15 na* 
pon belül az indok keletkezésétől 
számítva, mint pl. haláleset stb. 
Ezen utólagos kérvény a fenti ha* 
táridőn belül a lakhely szerint ille* 
tékes kerületi hivatalnál adandó be. 
Akit a bizottság kórházba utal fe* 
lül vizsgálatra és csak azután nyíl* 
vánitják alkalmasnak a kérvényt 15 
napon belül adja be az utólagos 
besorozásról szóló értesítés kézhez* 
vétele után.

Azok, akik ez idén állanak a 
sorozóbizoííság elé kötelesek az elő* 
írásokat pontosan betartani és fi* 
gyelmeztessék erre ismerőseiket is, 
akikről tudják, hogy kellő indokuk 
van a pótíartalékba sorozás iránti 
kérvény beadására. Kisérjék figye* 
lemmel a sorozási hirdetményeket 
is, amelyek még részletesebb fel* 
világositásokat tartalmaznak.

Szegény szülők gyermekeit ingyen gyógyít.* 
jak a pőstyéni reuma gyermekszanatóriumban.

A  közegészségügyi minisztérium fennhatósága alatt Postyénfürdon mii* 
ködő KVETUSA gyeimckszanatóriumban

A  közegészségügyi minisztérium 
ugyanis nagyobb összeggel járul 
hozzá a gyermekszanatórium fenn* 
tartásához, mely összeg elegendő 
ahhoz, hogy három*négy héten ke
resztül, minden esztendőben húsz* 
harminc szegény gyermek részesül* 
jön ennek a berendezésnek minden 
jótéteményben. A  beutalás prakti* 
kus keresztülvitele akként történik, 
hogy igazoltan szegénysorsú szülők, 
akiknek gyermekei reumatikus bán* 
talmakban szenvednek, beadják kér* 
vényüket az Országos hivatalhoz,

ahol a szükséges információk be* 
szerzése után a betöltendő ingyenes 
helyek felett döntenek.

A beutalt reumabeteg gyerme
kek a szanatóriumban, teljesen 
szabad lakáson és ellátáson kí
vül természetesen ugyancsak e- 
gészen költségmentes szakorvosi 
kezeiében részesül.

A  közegészségügyi minisztérium 
ezzel kétségkívül nagy szolgálatot 
tett a szociális ügynek és annak je* 
lentősége jóval meghaladja a szó* 
kásos stipendiumok értékét. Nem  
szabad ugyanis figyelmen kívül 
hagyni azt a statisztikailag kimuta
tott tudományos megállapítást, hogy 
a reumában szenvedők az esetek

A  történelem gyalogutján.
Mi csak mindig veszítettünk, nyereségünk nem volt semmi, 
A szolgaság mindig megölte a lelkünk 
És igy a szabadság nem tudott ránk köszönni.

Jaj annak a népnek, hol csak a kiváltságok élnek,
Ott kora szülten halnak meg a vagyak —
Minden holnapot kereső gondolatot elvetélnek,

A Duna völgyén törtszárnnyal porbuhullt lett a sorsunk,
Kis földszalagokon nyomorgunk ezer év óta
És a kenyérért mindig sötétebb és nagyobb a gondunk.

Mindig csak kevesebb a népünk; akármerre nézünk 
Szolgaság, nyomor, köd, babona szédít, ~
Elkéstünk érteni a sorsunk, — a temetőbe értünk . . .

S A S  JÁ N O S .

hetven százalékban
6-14 éves korig szenvedik e l e  
reumabetegsegek első kortüne
teit

s igy hallatlan nagy fontosságú jc* 
lentősége van annak, hogy az be* 
tegseg már csirájában elfojtassék.

Kívánatos volna, hogy a tény* 
leg támogatásra szoruló szülők mi* 
nél nagyobb számban jelentkezze* 
nek és vegyék igénybe beteg gyér* 
mekeik részére ezt a felbecsiilhe* 
télién értékű kedvezményt.

g- g-

___H Í R E K ___
~  Esküvő. Bottlik Irma cs Vecscy 

László f. hó 21*én d. u. fél 2 órakor 
tartották esküvőjüket a lévai rcf. tem
plomban.

— Esküvő. Ringwald V aléria cs dr. 
Szántó Ernő f. hó 16*án kedden délu* 
tán tartottak esküvőjüket a Stránszky 
szálló éttermében.

— Kék-fehér est. Mint már közöl* 
tűk, a W .I.Z.O. éá Makabi egyesületek

f. hó 2T*én fél 9 órakor a Stránszky* 
szálló összes termeiben műsoros estélyt 
rendeznek. Az est keretében elsőrangú 
műkedvelőgárda lép fel, komoly és vi* 
dám műsorral. A tánczenét kitűnő zene* 
kar szolgáltatja, Stránskv pedig jó halak* 
ról és italokról gondoskodik. Meghívók 
nincsenek kibocsájtva.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER KÁLMÁN k o n c e s s io -  
n á lt v illa n y - és  v íz v e z e té k s z e -  
relö v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é s z ít 

M o to ro k a t g y ári á ro n  
szá llít.

L e v ic e  S z e p e s s l  u c c a  2 0

(—) Müfogak, fogtömések, arany, 
platina és „Wipla" (acél) hídmunkák tar
tós cs szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9. 
szám.

— Az Iparos Olvasókör közgyű
lését f. hó 28*án délután 2 órakor tartja 
Honvéd uccai saját helyiségében. A tiszt* 
újító közgyűlésre a kör tagjait ezúton is 
meghívja a Vezetőség.

A z  összes gyártmányú B I C I K L I K ,  

alkatrészek, külső- és belső gumik nagy 
választékban és a legolcsóbb árban, 
RÉSZLET-re is kaphatók.

Székely Rádió
és bicikli üzletében. LÉVÁN.
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A  lévai farsang mérlege. II.
Legutóbbi cikkünk nem merítette ki 

azokat a körülményeket, amelyeket egy 
lévai bál megrendezésénél figyelembe 
kell venni.

Hol rendezzük ?
Bizonyos testületek részére nem külö

nösebb probléma, me.t nincs nagy vá
lasztás, vagy a Denknél vagy a Stran- 
szkynál. Ez már inkább szimpátia, is
meretség. megszokás kérdése, mert a 
költségek tekintetébe.i nincs lényeges 
különbség, A két mozitermen kívül még 
számos más helyen tartanak bálokat 
estélyeket, teadélutánokat. Felsoroljuk 
őket: Katolikus kör, Keresztény mun
kásegylet, Bartos vendéglő nagyterme, 
Juventus sporthelyisége, Denk és Stran- 
szky étterem, Újtelepi munkásotthon, 
Lévai Kaszinó.

Valamit a rendezőkről.
Itt meg kell osztani az embereket. 

Azok akik tényleg dolgoznak és fára
doznak, megérdemelnek minden dicsé
retet, azokat akik csak felveszik a ren
dezői karszalagot és nem csinálnak sem
mit nyilvános megrovásban kellene ré
szesíteni. Pardon, rosszul mondtuk, hogy 
nem csinálnak semmit, mert igenis csi
nálnak : zavart, bajt, kellemetlenséget ! 
A bál előtt lehetetlen ötletekkel jönnek, 
mindent magukra vállalnak de nem in
téznek el semmit, a bálon pedig min

dennel törődnek csal: rendezéssel nem. 
Egy lelkiismeretes rendező: aktív részt 
vesz az előkészítésben, elintézi a rábí
zott teendőket, ismerősei körében pro
pagál, törődik nz érkező vendégekkel, 
ügyel a rendre, udvarias, készséggel áll 
mindig rendelkezésre és nem a saját 
mulattatására fekteti a fősulyt.

Pontosan kezdeni I 
Ez legyen a jelszó! Egészen hamis az 

a felfogás amely körülbelül igy hang
zik : Kiírjuk nyolcra, úgyis kilenc lesz 
amire eljönnek. Ez lelkiismeretlenség a 
pontosan érkezőkkel szemben, akik 
unatkozva Ődöngenek az üres, vagy félig 
üres teremben és várnak amig megér
keznek „az előkelők", ahogy Léván té
vesen a pontatlan embereket nevezik. 
Tessék végre tudomásul venni, későn 
érkezni nem jelent előkelőséget, legalább 
is nem erkölcsi és szellemi értelemben. 
Ha a rendezőség csak egy báli szezo
non keresztül, egy farsangon át meg
felelő időre írja ki és pontosan kezdi 
meg az előadást, vagy programot a kö
zönséggel nem lesz baj többé. A leg
jobb példa erre a mozi, amelyet újab
ban pontosan kezdenek és amit a kö
zönség nemcsak megszokott, hanem 
örömmel vett tudomásul. A hiba te
hát nem a közönségben, hanem a ren
dezőkben van.

— A Szlovenszkói Gyümölcsészeti 
Egyesület f. hó 28-án vasárnap d. e. 
fel 11 órakor taríja alakuló közgyűlését a 
lévai ref. egyház tanácstermében (Szent* 
háromságkor 3). Kérjük a lévai ás Léva 
környéki tagokat, hogy azon minél na* 
gyobb számban megjelenjék, magukkal 
hozva azokat az ismerősöket, kik a gyű* 
mölcstermeszfcs iránt fokozottabb érdek* 
lcdéssel viseltetnek és az egyesületbe la* 
gul belepni kívánnak. Tagsági jelentkező 
lapok kaphatók ifj. Holló Géza oki. ker
tésznél Ujbarson cs a földművelési ta
nács irodájában Lcva Botka*u. 2. Ezen* 
kívül az alakuló közgyűlés színhelyén.

L é v a  v á r o s .
467/1937. szám.

Tárgy: Városi aszfaltjárdák 
javítása és újak létesítése.

Hirdetmény.

Léva város tanácsa újólag felhívjuk a 
város lakosságának figyelmét arra, hogy 
gyalogjárdák létesítésének költsége, a jár* 
dafektetési és fenntartási szabályrendelet 
6- Sípján a ház* ill, a íclektulajdo* 
nosokat terheli. — A  városnak módja* 
bán sincsen a ház cs telektulajdonosokat 
tehermentesíteni még azáltal sem, hogy

bármiféle ideiglenes járdát is létesítsen. — 
A  jelenlegi állapotot a közönség * jogo* 
san * tűrhetetlennek találja. Ezen segíte* 
ni azonban csak a közönség tud azáltal, 
hogy kötelezettségének eleget tesz. — A  
város tanácsa felhívással fordul a város 
lakosságához, de egyszersmind azon ko* 
moly figyelmeztetéssel is, hogy a város 
tanácsa közérdeket is lát a járdák létesí* 
tésében. — A város lakosságának ismé* 
telt közönye esetén kénytelen lesz a tör* 
vényes eszközök felhasználásához folya* 
modni, mert tűrhetetlen, hogy evek óta 
kiépített utcák és városrészek továbbra is 
járda nélkül legyenek.

1. ) Léva város tanácsa felkéri tehát 
azon házak és telkek tulafdonosaif, ahol 
már a járdák létesítésének lehetősége meg* 
van, igv különösen a Káka, H onvéd, 
Kersék utca, Kasznárság Újtelep, Ba
ross, Tolstoj, Szepesy és Kálnai utcák* 
bán lévő házak tulajdonosait, hogy a jár* 
dák kiépítésére való szándékukat jelent* 
sék be.

2. ) A  már meglévő aszfaltjárdák kija*
vitása is elengedhetetlenül szükséges. — 
Felkéri a város tanácsa azon házlulajdo* 
nosokat, akik a rossz aszfaltjárdák kija* 
vitásának költségeihez hajlandók hozza* 
járulni, hogy szintén jelentkezzenek. —
A  város anyagi helyzete folytán elsősor* 
bán azon járdákat fogja kijavíttatni, ame* 
lyck költségeihez a háztulajdonosoktól hoz* 
zájárulást kap.

Jelentkezni lehet Városház földszint
6. sz. alatt a délellőtti órákban 1937. 
m árcius 12-ig.

Léva, 1937. február 16.

kifejezést, hogy a csapat ősszel már a II. 
osztályban küzd a bajnokságért.

Az LTE futball szakosztálya vasár* 
nap 28-án tarja első pályatréningjét. A 
szakosztály elnökségét Simkó Oszkár a 
kiváló spofember vette át, mig ügyvezető 
elnöke Schlésinger Béla lett. A Szövet* 
seg utasítása értelmében kölyök cs ifjúsá
gi csapatot is álliít fel a szakosztály.

Asztaltenisz 
Juventus-Komáromi Katii. 

Legényegylet 4 :5 .
Komáromban vasárnap délelőtt leját

szott mérkőzés igen szép és nivós küz
delmeket nyújtott. Az erős tréningben lé
vő csapatok tagjai úgy az egyes, mint a 
párosakban s z í v ó s  kitartással vették fel a  

versenyt egymás ellen. A  Juventus csa
patán látható volt a kora hajnali utazás 
fáradalma, de mind amellett bátran és 
lelkesen küzdöttek a fiuk. A  következő 
vasárnapon Léván lejátszandó rcváns- 
merkőzésen biztosra vehető a Juventus 
győzelme. Részletes eredmények a kö
vetkezők : (az előlállók a Juventus tagjai) 
Kádár-Zscntek 2 1:17, 2 1:17, 2 1:14, Ny i* 
ri-Bcreznay 14:21, 20:22, 18:21, Szum- 
rák-Leránt 1 T:21, 21:12, 15:21, 9:21. 
Várady-Sovány 21:13, 21:12, 21:17, 
Zelczny-Kadlicsck 21:13, 21:15, 21:17, 
Baranya-Lengrádl 19:21, 14:21, 13:21, 
Páros mérkőzések : Várady,Kádár*Léránt 
Zscnfek 21:11, 21:19, 23:21, Szumrák, 
Nyiri-Bcreznay, Kadlicek 17:21, 7:21, 
16.21, Barana, ZcIezny*Langrádi. Sovám 
21; 18, 18:21, 18;21, 18;21. Végeredmény 
a komáromi Kath. Legényegylet javára 
5;4.
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Születés: Buchta János, Konkoly Mar
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