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Daloshangverseny Léván
Szombaton este a Járási Magyar 

Közművelődési Testület védnöksége 
alatt a esi. magyar dalosszövetség rep
rezentatív hangversenyt rendezett, ame
lyen a lévai dalárdán kívül 7 délszlo- 
venszkói dalárda vett részt. A kitünően 
sikerült, jól megrendezett hangverseny 
bizonyítéka volt az egyre fejlődő esi. 
magyar dalkulturának és a termet zsú
folásig megtöltő közönség sokat tap
solt a kitűnő karnagyoknak és a szim
patikus dalosoknak, akik igyekeztek 
tudásuk legjavát adni a megértő lévai 
közönségnek.

A m ű sor:
A nagy összkar 300 énekessel 

Heckmann István országos alkamagy 
vezénylete alatt: A matrózok dalával 
nyitotta meg a hangversenyt. Utána a 
csitfári r. k. ifj. egyesület férfikara 
népdal egyveleget adott elő Gruber 
József vezetése alatt, úgy a szólóéne
kesek, mint az egész kar a falusi dal- 
kultura magas nívóján áll. Nagy taps 
fogadta a nyitraegerszegi dalárdát, 
amelynek karnagya Lencz György már 
régi ismerőse a lévai publikumnak. 
Ő rendezte a nyitraegerszegiek gyön
gyösbokrétáját a lévai országos ünne
pen és testvéri együttérzéssel forr ösz- 
sze falujának népével. Ez a kölcsönös 
ragaszkodás kiérződött a dalosok éne
kéből is, amely fegyelmezett és hatá
sos volt. — A pásztói ref. dalárda 
Révffy téli nótájával és egy népdallal 
bizonyította be kvalitásait. A precíz 
betanítás Menyhárt János érdeme; — 
A nyitrai SzMKE dalárda már sze
repelt Léván és örömmel tapasztaljuk 
újabb fejlődéséi, Szőke József karnagy 
lendületes és agilis munkáját. Művészi 
volt Harmat: „Őszi tilinkozás* c. in
terpretálása és a siker frenetikussá 
vált, különösen további müsorszámuk- 
ban, amelyet a programul 3-ik részé
ben adtak elő. A „Réten, réten* és 
„Csivirgónak, csavargónak* c. dalok 
egyesítéséből Szőke József a Doni 
kozákok kórusára emlékeztető mesteri 
kidolgozású éneket alkotott.

Különösen ki kell emelni a lévai 
dalárda férfi és vegyes karának sze
replését, amely Heckmann István lelki- 
ismeretes munkájának eredményeként 
nagy sikert ért el uj müsorszámaival. 
Lányi Dezső: „Kertem alatt* c. poeti- 
kus szerenád, Bárdos: Látod-c babám, 
modern feldolgozásban és Kacsóh— 
Heckmann: „Késő ősz van*, Randik 
Aranka, Turpinszky József és Barta 
Mór szólóénekesek közreműködése 
mellett. Reméljük a lévai dalárdának 
nívós szereplése felolvasztja azt a kö
zönyt, amelyet a lévaiak saját dalos- 
körükkel szemben eddig tanúsítottak.

Az alsószecsei ref. dalosok szív
ből jövő énekét Székely Béla érdem
dús karnagy dirigálta. — A garam- 
sallói ref. földműves énekkar ősi, 
robusztus erővel interpretálta Sztára: 
„Végrendelet* c. dalát Schmögucr 
Zoltán karnagy vezetése alatt. A nehéz 
dalmű egészen eredeti pontju volt a

programúinak és örömmel vettük tu
domásul, hogy q vidéki énekkarok nem 
csak a már megszokásig sokat ismé
telt népdalok, hanem a nehezebb mű
fajok előadására is vállalkoznak. — 
A zselizi róm. kath. dalárda Ne
mes Jenő precíz betanításában 3 nép
dal! adott elő, maradéktalan sikerrel. 
A zselizi dalárda előtt még nagy jövő 
áll.

Jeiigeverseny
A program második részében a esi. 

magyar dal szövetség jeligepályázatá
nak eldöntésére került a sor. A bírá
lóbizottság által pályadíjra érdemesí
tett 4 legjobb műve a lévai és a nyit
rai dalárda 70 tagú egyesített férfi ka
ra adta elő Simko Gusztáv országos 
ügyvezető karigazgató vezénylete mel
lett, majd Farkas Nándor: Rózsa van 
a keblén magyar rapszódiát énekelte 
el a versenykar, amelyből a kiváló di
rigens a teljesítőképesség maximumát 
hozta ki. Időközben a bírálóbizottság 
hosszas tanakodás után meghozta egy
hangú döntését, amely szerint a ver
senyt a II. számú jelige nyerte meg. 
A szerző neve egyenlőre nem isme

retes, mert a zárt borítékok felbontá
sára csak a dalosszövetség pozsonyi 
gyűlésén kerül a sor. A bíráló bizott
ság tagjai: Riszner (Losonc), Márkus 
(Rimaszombat), Kriek Jenő, Kleiszner 
Pál (Léva), Boross Béla (Alsószeli) vol
tak. A dalosversenyen részt vettek Gil- 
ler János tartománygyűlési képviselő a 
dalosszövetség orsz. elnöke. Bicsovsz- 
ky Kázmér ügyv. ölelnök, valamint 
Ocsovay Imre és Zéliger Ernő veze
tőségi tagok, Kosztolányi István és még 
sokan mások.

A dalkultúra szempontjából nagy 
jelentőségű a lévai hangverseny, min
taszerű megrendezésért Jozefcsek Gé
zát illeti elismerés, aki önzetlen és 
áldozatkész munkával igyekszik nem 
csak a lévai dalárda, hanem az egész 
szlovenszkói magyar dalkultúra ügyét 
fellendíteni.

Vasárnap délben társas ebéd volt 
a kaszinó nagytermében a vendégek 
tiszteletére, amelyen számos felköszön- 
tö hangzott el és felmerült a terv, hogy 
a szlovenszkói magyar dalkultúrát a 
történelmi országokban rendezendő 
hangversenyekben fogják ismertetni.

Ideiglenesen megszűnik 
a vasúti forgalom 
Szentbenedeknél

Szentbenedek és Peszér között az 
állami utat és a közvetlen mellette el
futó vasútvonalat régóta hatalmas szik
lák ondadozósa veszélyezteti. Az ille
tékes hatóságok most elhatározták, 
hogy úgy az ut, mint a vasútvonal for
galmát rövidebb időre leállítják, hogy 
egyszersmindenkorra eltávolithassák 
azt a sziklatömböket, amelyek a for
galmat veszélyeztetik.

A munkálatok ideje alatt a Léva— 
zólyomi vonalon a Kovácsi—Szent
benedek közötti szakaszon a forgalom 
szünetel. A vonalok Zólyomtól csak 
Szcntbenedekig és Lévától Kovácsi-ig 
közlekednek. — Közbeesőszakaszon a 
munkálatok tartama alatt autóbuszok
kal bonyolítják le a forgalmat, még 
pedig úgy, hogy Peszér alatt ideigle
nes hidat építenek a Gorámon és a 
Garam innenső oldalára irányítják ál 
a közlekedést. A munkálatokhoz 300 
munkást szerződtettek.

Előreláthatólag mintegy három hetet 
vesz igénybe a vasúti forgalomnak 
ezen a területen való teljes beszün
tetése, illetőleg annyi ideig tart, amig 
átszállással tudják a forgalmat lebo
nyolítani.

Ji/Lyiik m iU oba:
ORIENT MOZI (Stránsky)

Márc. 25. és 26-án, szerdán és csü
törtökön este Harold Lloyd egyetlen 
hangosfilmje: „FILM BOLONDJA* 2 
órai megszakitásnélküli kacagás. —
27., 28. és 29-én, pénteken, szomba
ton és vasárnap este: Tolstoj Feltá
madása híres regénye nyomán készült 
filmkolosszus „UJ ELET*. Főszerepek
ben Anna Sten, Frederin March. — 
Vasárnap délután népelőadás: Wally 
Wales uj cowboy film: „VADNYUGA
TON KERESZTÜL*. -  30. és 31-én 
hétfőn és kedden este Paul Hörbiger, 
Jeny Jugo, Theo Lingen főszereplésé- 
vei: „MA ESTE NÁLAM" Hans Járay 
híres vigjátéka nyomán készült énekes 
bohózat.
APOLLO MOZI (D enk)

Ma, 25-én este nagyon érdekes és 
mindenkit lekötő társadalmi nagyfilm. 
„LELÁNCOLT ASSZONY.* A köteles
ségből hazudozó asszony tragédiája. 
Főszerepekben: Jean Crawford, Clark 
Gabié, Oltó Krüger, Stuart Erwin. —
26., 27., 28. és 29-én, csütörtökön,
pénteken, szombaton és vasárnap este 
monumentális háborús film. A technika 
csodája. Katasztrófa a tenger fenekén. 
„A. L. 14. TENGERALATTJÁRÓ." Fű- 
szerepekben: Róbert Montgomery,
Walter Hudson, Madgc Ewans. Fil
mezve az amerikai hajóhad közremű
ködésével. Végig érdekfeszitő film! 
Elővételben biztosítsa jegyét. — Va
sárnap délután népelőadás: „AMIRŐL 
AZ ASSZONYOK ÁLMODNAK.* Fő- 
szerepekben: Gustáv Fröhlich, Nóra 
Gregorova, Ottó Wallburg stb. Nagy 
detektivdráina. Néphelyárak.

Megkezdődnek az adóleirások
A napisajtó hasábjai sokat foglal

koztak az utóbbi időben a pénzügy- 
miniszter állal javasolt általános és 
radikális adóleirással. Az 1936. jan.
30- án kelt 28. sz. kormányrendelet ren
delkezéseinek értelmében most végre 
sorrakerült az adóleirásnak revideá- 
lása. A rendelet indokolása abból in
dul ki, hogy rendkívüli gazdasági vi
szonyok közt élünk és igy rendkívüli 
intézkedésekre van szükség, hogy a 
gazdasági életre nyomasztó súlyként 
nehezedő régi adóterheket lerombolja 
és ezzel lehetővé tegye az újjáépítés 
munkáját.

Kire vonatkozik az
ad ó le irás?

Azon adófizetők, akiknek 1933. év 
végétől visszamenőleg számított idő
ből származó adóhátralékuk van, azok 
ügye kerül most tulajdonképen elinté
zésre. Akinek tehát csak 1934 január 
1-től van adóhálráléka arra az uj ren
delet nem vonatkozik. Ha azonban a 
régi, tehát 1933. évből és azelőttről 
származó hálrálékok vannak az adó
számlán kimutatva, akkor ezzel kap
csolatban a tél kérelmére ezek ren
dezése tekintetbe jön. A hatóság fő
ként azon adófizetőkkel szemben lesz 
engedékeny, akik eddig is igyekeztek 
tehetségük szerint adófizetésüknek ele
get tenni. Az u. n. renitens, notórikus 
nem fizetőkkel szemben azonban to
vábbi szigor van kilátásba helyezve.

Hogy történik a le írá s?
Az adóhivatalok kötetesek mindazon 

adószámlákból, amelyek 1933. dec.
31- re hátralékot mutatnak ki, részletes 
kimutatást készíteni. Ennek alapján 
dönt az adóleirás mértékéről egy bi

zottság, amelyet a kormányrendelet ér
teimében minden adóhivatalnál össze 
kell írni. A leírás tehát hivatalból tör
ténik azonban ajánlatos azon indoko
kat, amelyekre az adófizető joggal hi- 
vatkozhatik, de esetleg a referens előtt 
ismeretlenek, vagy kevésbé ismertek, 
kérvény formájában előterjeszteni. Ez 
esetben a kérvény tartalmazza azon 
összeget vagy részleteket, amelyeket 
az adófizető részleges leírás esetén 
teljesíteni tud. Az eddig el nem inté
zett acfőleirás iránti kérvények már az 
uj eljárás keretében kerülnek elinté
zésre, mert a kimutatást az adóhiva
talnak e hónap végéig el kell készí
teni.

A dóleirási bizottság

Amint az adóhátrálékok hivatalos 
igazolása elkészül, az adóhivatal igaz
gatója összehívja a leírás tekintetében 
illetékes bizottságot. Ennek tagjai az 
adóhivatal és az adóigazgatóság igaz
gatói, az adóigazgatóság illetékes re
ferense és egy adófizető. Ez a bizott
ság dönt végérvényesen a teljes vagy 
részleges adóleirásról és amennyiben 
szükségesnek tartja a tárgyalásra az 
érdekelt adófizetőt meghívhatja és vele 
egyezséget köthet. Természetes azon
ban, hogy teljes leírásról csak teljes 
behajthatatlanság esetén lehet szó. 
Most van azonban alkalom arra, hogy 
mindkét részről szabaduljanak azon 
hátralékoktól amelyekről a hatóságok 
is tudják, hogy behajthatatlanok. En
nél azonban sokkal fontosabb az, hogy 
méltányos leírásokkal tegyék lehetővé 
a gazdaságilag gyenge, fizetésképtelen 
adóalanyok cxistenciájáuak helyreállí
tását.



Lévai Újság

Motorkocsi tulajdonos 
tartalékosok 
a hadgyakorlaton

A katonai hatóságok értesítik azokat a 
tartalékosokat, akik ebben az évben kö
telesek hadgyakorlatra bevonulni, hogy 
a zérógyakorlatokon augusztus elején 
a saját motorkoesijukkal teljesíthetnek 
szolgálatot. Ezen kívánságukat sürgő
sen jelentsék be csapaltörzsüknél. A 
bejelentésben adják meg: nevüket, ka
tonai rangjukat, születési évüket, so- 
rozási évet, illetőségi lakhelyet és 
állandó lakhelyüket. A csapattörzs 
azután értesíti a kérvényezőket a to
vábbi teltételekről és a kártalanítási 
összegről. A katonai vezetőség a tar
talékos motorkocsi-tulajdonosoknak 
személykocsik után napi 100—140 Ke, 
a motorkerékpárok után 35—60 Ke 
használati dijat fizet.

Diáktragédiák

Igen sokszor halljuk az ilyen be
szédet: Hja, máma nem léteznek gyer
mekek- , vagy „mi egészen mások 
voltunk diákkorunkban- vagy „az a 
régi aranyifjúság- stb. A valóságban 
tapasztaljuk is, hogy a mai ifjúság és 
a mai gyermek nem ismeri a gyer
mekkor derűs és gondtalan életét, az 
ifjúkor álmait és gyönyöreit, ha játszik 
is a felnőtteket utánozza, politizál és 
a jövő kilátástalanságán töpreng.

Miért is van ez igy? Miért nem tud 
a ma gyermeke már a gyermekkorban 
sem gyermek lenni? Sokan mindezt a 
mai gazdasági helyzet és viszonyok 
rovására Írják. Elismerem, hogy sajnos 
ma mindenütt a talpalatnyi sikerért is 
véres verejtékkel kell küzdeni, minden 
falat kenyeret csupán könnyeink árán 
érhetünk el, a piszkos intrikák gép* 
iegyvertüze és megalázkodások soro
zata közepette avanzsálhatunk. Mind
ezt elismerem, de nem ismerhetem el 
azt, hogy emiatt a zsenge gyermek
iélek alakulna át?

Sajnos itt a szülőkben és a felnőt
tekben van a hiba, mert régen is volt 
nyomor és pénztelenség, de azt a 
gyermekszívvel nem éreztették, nem 
tudatták, mert akkor az ember tudott 
türelmes, elnéző és megnyugodott 
lenni. Elrejtette magában küzdelmeit, 
aggodalmait és kétségbeesését, nem 
mutatte gyermekei előtt mi megy bel
sejében végbe. A gyermekszív szent 
volt előtte, nem akarta a gyönge gyer
mekiedet megmérgezni az élet azon 
nyilaival, amelyek őt, a szülőt érték a 
mindennapi kenyérért vivott küzdel
mében.

Ezzel szemben mi történik ma a 
szülői házban? A várt siker elmaradása, 
az eredménytelen munka, a remények
ben való csalatkozás, a balsiker foly
tén egyre több felhő tornyosul a szü
lők életébe és megindul a családi 
kOrben az egymástokolás, a bűnbak-

keresés, amelynek hangja a gyermek
hez is eljut. A könnyek és szitkok 
áradata, amelyet az elégedetlenség 
fakaszt, a gyenge gyermeklélekben 
nem marad közömbös, sőt annak ís 
fájdalmat okoz a szülők sikertelensége 
vagy munkanélkülisége.

Ha az ilyen gondterhes és korán 
érett gyermek, akinek az idegei a leg
csekélyebb érintésre reagálnak, ha 
niég az életben, az iskolában intőt 
kap, az úgy sem igen kedvelt, sőt 
gyűlölt környezettől, avagy élettől sza
badulni igyekszik, mely részére csak 
átkot, intést és dorgálást hozott. Ehhez 
még hozzájárul az a körülmény is, 
hogy a legtöbb szülő a divat hóbort
jának áldoz és ha gyermeke valamit 
kiván „örülj, hogy kenyered van- 
szemrehányással durván utasítja el.

mekszervezetnek a létesítését, amely
nek hivatása volna a gyermekek kul
turális és erkölcsi nevelése és lépés- 
ről-lépésre bevezetni őket a valóságos 
életbe. Igen tontos a gyermeki szívbe 
beoltani a szeretetett nemzete iránt, 
de beoltani a szeretetett más nemze
tek iránt is, mindenkivel szemben 
toleránsnak lenni, kiirtani az oktalan 

Igen fontosnak és célszerűnek tar
tanám minden helységben egy gyer-

gyülöletet, mert ez gyakran lehet vég. 
zete a gyermeknek. Igen sokszor kény. 
szeritik a körülmények az embert arra 
hogy olyan légkörben éljen, amelytől 
a nevelés — a rossz nevelés — foly. 
tán irtózik és igy igen könnyen meg. 
hasonlik önmagával, amelynek követ
kezménye az idegösszeomlás.

Mindezeket figyelembevéve remélem 
sikerülni fog a diáktragédiákat Ieküz- 
deni. Csasztai.

tani, olyanokat, akik tudatéban vannak 
a fontos és szent küldetésüknek. Tud
ják azt, hogy az ő kezükben van le
téve az ember és nemzet jövője.

Nem szabad a tanítónak a gyermek
ben személyes ügyének villámhárítóját 
látni, akin jó és rossz kedvét, sikereit 
és balsikereit levezeti. Közte és a ta
nítvány között baráti viszonynak kell 
lenni, hogy a gyermek bizalommal 
fordulhasson mindenkor tanítójához, 
mert Így módjában áll a tanítónak a 
gyermek erkölcsi és belső életét is 
megfigyelni és irányítani. A tanító le
gyen a gyermek nevelője, oktatója, 
mestere és nem pedig a b írá ja ... úgy, 
hogy a tanuló szeretettel közeledjék 
oktatójához, nem pedig borzalommal 
és irtózattal.

A turistakiub közgyűlése
A Ősi. Turista Klub helyi csoportja 

f. hó 12-én tartotta harmadik rendes 
közgyűlését a gimnázium rajztermében. 
Hromada elnök elnöki megnyitójában 
statisztikai adatokkal bizonyította a tu
rista mozgalom nagy idegenforgalmi 
jelentőségét. Ezután Linhart titkár rész
letesen ismertette az egyesület múlt 
évi eseményekben gazdag munkáját. 
Sajnálatosan emlékezett meg arról a 
szomorú tényről, hogy a lévaiak nagy 
közönnyel, sőt mondhatni ellenszenvvel 
viseltetnek a turisztika iránt.

lenes menházra 4000 Kc-t adoptált. 
A környékbeli turistautak jelzésére 
közel 2000 Kc-t használtak fel.

A közgyűlés a jelentéseket jóvá
hagyta és elfogadta a titkárnak azon 
előterjesztését, hogy a vojsini mene
dékházat 40—50 férőhellyel 50.000 Ké 
költséggel építsék tel. A közgyűlés a 
javaslatot egyhangúlag elfogadta és 
az elnök javaslatára tb. építési bizott
ságot választott, amelynek védnöksé
gét Dr Zost’ák és Dr Andrásy, lévai, 
illetőleg újbányái járási főnökök vál
lalták.

Örömmel — helyesebben elszomo
rodva — olvastam lapuk legutóbbi az 
„Ahogyan én látom ...- cimü népszerű 
rovatukban, amelyben felhívják a fele
lős tényezők figyelmét arra a tömeg- 
gyilkosságra, amely a lévai tőuccán 
történik naponta mindnyájunk szeme- 
játtára. Saját bőrünkön és tüdőnkön 
érezzük a por és piszok gyilkoló ha
tását és szomorú érdekessége ennek 
a városnak, hogy a szétrombolt fő- 
uccákon naponta az emberek ezrei 
kénytelenek élvezni a por áldásait. 
Tudom jól, hogy a válasz ismét az 
lesz — nincs pénz, majd megcsinálják 
az aszfaltot és akkor minden jó lesz. 
Nos, de addig is meg kell óvnunk 
egészségünket. Nekünk, akiknek nin
csen hüs és pormentes szőlője a lé
vai Kákákban, nagyon érdekel, hogy 
mit szándékoznak tenni a város lakói
nak, ezreknek érdekében. Félek, hogy 
semmit. No, de majd egyszer elérke
zik a felelősségrevonás is. Addig is 
kérjük Önöket tartsák nyilván a köz
érdekű panaszokat.

Tisztelettel: E. M.

Léván nincsen sem m i baj. Minden 
a leg ideá lisabb  rendben megy. így 
példáu l van jóváhagyott városi költ
ségvetésünk, am ellyel a  város minden 
polgára  egyetért, mert a  legnagyobb 
takarékosság  é s  racionalitás elvei 
szerint vannak eg y es tételei m eg
szabva. E leg et tettünk mindazon ész 
revételeknek é s  k ifogásokn ak , am elye
ket az  O rszágos H ivatal a  városi 
g azd á lkod ássa l kapcsolatban  büntetés 
terhe alatt fejünkre olvasott. A város 
polgárai között teljes a  m egelége
dettség, mert nagyszerűen kövezett 
uccáink vannak, am elyek eldorádói a 
tisztaságnak, s eh o l sem m i szem ét, a 
pornak vagy p iszoknak legkisebb  
nyoma, van kitűnő nagyhirnevü kana- 
lizációnk, am elyet győznek csodálni 
a szakértők. Van egy nagyszerű kul- 
turrejerensünk, aki minden kul tűre le
adáson  je len  van é s  a  városi kultur- 
bizottság intenzív közrem ű ködése mel
lett a  sz é le s eb b  néprétegek  művelt
ség i színvonalának em elését tartja 
szem  előtt. Vannak nyílegyenesre re
guláit uccáink szép en  kifásitva, gon
dozott sétányaink é s  parkjaink. Ki
tűnő tisztavizü m odern uszodánk, amit 
m ás városban c sa k  Ígérgetni szoktak, 
vannak játszóterein k azon kevésszám ú  
gyerm ekek  rész ére  is, akiknél vélet
lenül nincsen Freulein, vagy Made- 
m oiselle. Van Itt kérem  minden, au 7 
kell, ső t m ég olyan is, am i nem kel
lene. — Városunk boldog  mosollyal 
vigad é s  fiz eti a  minimális pótadó
kat, am elyeket mindig a  legszüksé
g e s eb b  é s  leg h aszn osabb  beruházá
sokra  fordítunk. A ki p ed ig  nincsen 
m egelégedve, hölgyeim  és  uraim, an
nak íté lőképességérő l m eg van a vé
leményünk. Okulár



Por, por, por!...

rónai Újság

Már hetek óta porfelhőbe burkolt 
város lakossága az elviselhetetlen 
helyzet megjavítására az egyik városi 
képv. tag utján az alábbi beadvány- 
nyal fordult a kerületi hivatalhoz:

Mint városi feljebbviteli hatósághoz, 
bátorkodom a városi lakosság érde
kében a t. Hivatalhoz fordulni. Az eső
zések elmúltával városunkban a nagy 
por miatt a főközlekedési uccákon el
viselhetetlenné vált a helyzet.

A sűrű autóközlekedés következté
ben az abszolút rosszul tisztított és 
különösen a jelenlegi átépítés alatt 
álló uccarészeken az utak állandóan 
porfelhőkbe vannak borítva. A város 
öntözőautója többszöri intervencióm 
dacára sem kezdte meg működését. 
A város öntözőautója információm 
szerint javítás alatt áll és valószínűleg 
emiatt nem hozható működésbe. A vá
ros közönsége azt kérdi, hogy miért 
nem javították az autót az ősz és a tél 
folyamán, mikor 6 hónap állott ren
delkezésre az autó javítására.

Ki felelős azért, hogy nem történik 
gondoskodás a városi lakosság leg
elemibb egészségügyi szükségleteiről, 
a kötelező előrelátás és gondosság 
elniulasztatik. Én, mint a városi kép
viselőtestület tagja, felszólalásaimban 
és írásban többször mutattam rá a 
fennálló lehetetlen köztisztasági viszo
nyokra. Egy régebben megtartott vá
rosi értekezleten el lett határozva a 
városi köztisztasági hivatal reorgani-

A kötelező okmányok
Minden belföldi géperejű jármű ve

zetője köteles a következő okmányo
kat magával vinni és felhívásra fel
mutatni: 1. A géperejű jármű bejegy
zését igazoló elismervényt a kerületi 
hivataltól. Azok a járművek, amelyek 
már 1935 november 1-e előtt üzembe 
voltak 1937 október 1-től kezdődőleg.
2. Hajtási igazolvány, amelyre a kér. 
hivatal feljegyezte a vezetők névjegy
zékébe való bejegyzést. 3. Igazolást a 
kötelező szavatossági biztositásról, 
tehát a biztosítási kötvényt és az utol-

zálása, azonban a végrehajtása ezen 
határozatnak adminisztrációs okok 
miatt késik.

A nagy kiterjedésű városunknak 
nincsen felelős szerve, ki a köztiszta
ság fontos ügyét ellátná. Nincsen ki 
felügyelne a legelemibb egészségügyi 
rendelkezések betartására. A fojtogató 
porfelhő behatol a lakásokba, üzle
tekbe, hol a kereskedőknek jelentős 
károkat okoz. Az ideérkező idegenek 
kedvét hosszú időre elveszi városunk 
ismételt telkeresésétől. A mai állapot 
különösen veszélyes a gyermekekre, 
kik a betegség csiráit lehelik be. Ezen 
anomáliák mindenki és a t. Hivatal 
vezetői előtt is ismertek, nagy részben 
megszüntethetők, ha a város csekély 
anyagi megterhelésével is járna. De 
elsősorban a város vezetőségének 
kellene végre az üggyel komolyan 
foglalkozni.

A t. Járási Hivatal azonnali sürgős 
intézkedését kérem a fenti egész vá
ros lakosságára fontos közérdekű 
ügyben.
(Mindkét cikkünk még abból az időből 
származik, amikor a város öntöző 
autója nem volt működésben. De le
hoztuk azért, hogy bemutassuk olvasó- 
közönségünknek, hogy milyen nehéz 
Léván még az öntözőautót is műkö
désbe hozni. Ne csodálkozzon rajta 
senki, ha a nem motorizált dolgok 
még nehezebben mennek. — Szerk.)

só esedékes díjösszeg megfizetéséről 
szóló nyugtát. 4. A géperejű jármüvek 
után kivetett adó megfizetését igazoló 
nyugtát, vagy annak igazolását, hogy 
a jármű adómentes.

Az 1—4. alatt felsorolt igazoló ok
mányokon kívül a teherautóknál, ame
lyek munkásokat szállítanak a kerületi 
hivatal engedélye, autóbuszoknál a leg
nagyobb engedélyezett országúti se
bességről szóló engedély is szüksé
ges. Amennyiben a jármű annyira meg
rongálódik, hogy további üzembetar- 
tartása közveszélyes, úgy hatósági en

gedély szükséges ahhoz, hogy a leg
közelebbi javítóműhelybe saját hajtó
erejével legyen a jármű elszállítva.

A tipusigazolványt az u. n. certifi- 
kátot, az autóvezető nem köteles ma
gánál hordani. Sőt ajánlatos ezt nem 
az autóban elhelyezni, mert annak el
tulajdonítása esetén, lehetővé van téve 
az autó eladása. A certifikátot csupán 
az autó bejegyzése alkalmával kell 
felmutatni a kerületi hivatalnál.

Mi a teendő baleset 
esetén?

Ha a kocsivezető valamely idegen 
vagyonban kárt okoz, köteles a jár
müvet megállítani, hogy a károsult az 
azonosságot megállapíthassa.

Amennyiben testi épségben okoz 
kárt a jármű, vezető köteles nemcsak 
megállni, hanem első segélyt is nyúj
tani és elszállítani a sérültet az or
voshoz vagy a kórházba, általában 
gondoskodni lehetőség szerint a szűk-

Előző számunkban részletesen is
mertettük és csoportokba osztottuk a 
Léván létező egyesületeket. — Ezen 
egyesületeknek működését csoporton
ként ismertetjük.

1. Szakszervezetek, ipari és 
kereskedelmi testületek, 
Ipartársulat

Az első csoportba tartozó egyesü
letek közül a legnagyobb az ipartör
vény alapján létesített járási vegyes 
ipartársulat, amely a járás összes ipa
rosait érdekvédelmi szervezetbe tö
möríti. Az egyesület elnöke: Guttmann 
János asztalos. Alelnöki Kern Oszkár 
kereskedő és Weinciller Sámuel szabó. 
Ezen vezetőség mellett 36 rendes és 
18 póttagból álló választmány intézi 
az ügyeket. Az egyesület pénztárosa: 
Kostyek József géplakatos, mig a szám- 
vizsgáló bizottság tagjai; Schulcz Ig
nác, Stránsky Bcrnát, Borcsányi Béla 
és Csernák Gyula. Az ipartársulatnak 
hivatalos szakosztályai nincsenek, el
lenben az összes érdekelt szakmáknak 
vannak csoportjai, amelyek az őket 
érdeklő kérdésekben szakvéleménnyel 
segítik az Ipartársulat vezetőségét. — 
Minthogy az ipartörvény módot ad 
arra, hogy az egyes szakmák külön 
szakipartársulatokat alakíthatnak, igy 
a Léva járási vegyes ipartársulattól 
1931 jan. 1-én az építészek, 1936 jan. 
1-én a vendéglősök kiváltak és csat
lakoztak a szakipartársulataikhoz.

séges segélyről. Köteles továbbá a leg
közelebbi elöljáróságnál vagy csend- 
őrségnél jelentést tenni a balesetről 
és pedig szóban, vagy Írásban.

A járművezető köteles bármikor 
megállani, amennyiben öt erre a köz- 
biztonság felügyeletére hivatott sze
mély felhívja, ezek: a) rendőrségi szer
vek, (rendőrség, csendőrség, községi 
rendőrhatóság szervei); b) az útfel- 
ügyelettel megbízott szervek (útmes- 
terek); c) a vasul körzetében azok, 
akik a vonal felügyeletével vannak 
megbízva; d) pénzügyi hatóság köze
gei csakis vámellenőrzés végett állít
hatják meg a jármüvet a vámkörzet
ben. Az azonnali megállítás annyit je 
lent, hogy a vezető nyilvánvaló és 
félre nem érthető felhívás után (rend
szerint karfelemelés), ha ez jogosult 
közeg által történt, a legközelebbi 
a l k a l m a s  helyen a jármüvet le
állítani tartozik. Nem állhat meg teliül 
az út közepén, hídon stb.

Az egyes szakmáknak a lévai járási 
vegyes ipartársulat kebelén belül a 
következő csoportjai vannak: autótu- 
varozók, elnök: Iványi Gyula, cipészek 
elnök: Bella Gyula, csizmadiák: Nagy 
Béla, borbélyok: Pick Ede, fűszeresek: 
Kern Oszkár, gépészek, lakatosok, 
köszörűsök: Kostyek József, kalaposok, 
kékfestők, kárpitosok: Frasch József, 
vásári szabók: Guba János, úri és női 
szabók: Csuvara László, mészárosok 
és hentesek: Iványi Tódor, asztalosok: 
Csákányi Sándor, pékek, cukrászok: 
Brnák József, kovácsok: Kutyik János. 
A többi szakmáknál nincs külön szak
csoport és az őket érdeklő kérdések 
megtárgyalásánál mindenkor külön- 
külön kikéri az Ipartársulat vélemé
nyüket.

Az ipartársulat 1935-ben 199 lanonc- 
szerződést kötött és 92 tanoncot látott 
el szabadulólevéllel. A súlyos gazda 
sági viszonyokból kifolyólag iparügyi 
kihágások miatt 217 esetben tett föl
jelentést a panaszosok kérelmére az 
elsőfokú iparhatósághoz és 212 eset
ben volt eredményes tagjainak védel
mében a közbenjárása. A legtöbb ipar
ügyi kihágás a kontársággal van össze
függésbe. A rossz gazdasági viszo
nyok között nagy terhet jelent az ipa
rosságnak a túlzott adózás és a szo
ciális terhek. Ezek meglehetős sok pa
naszra adnak okot és erősen igénybe 
veszik az egyre szaporodó szükséges 
közbenjárások az ipartársulat vezető
ségét.

Cikksorozat az új autótörvényről,
amelyet mindenkinek tudnia kell 1

Lévai egyesületek



Lévai Újság

Bármily hihetetlenül hangzik is, 
m egesett: F ecsk ék  helyeit vöröscsá« 
kós verebek jelen tek  m eg a tabáni 
portákon, hogy növeljék Léva neve- 
zetesség ét, hogy versenyre keltjének  
az országoshirü lévai lúdfertállyal.

Az esetről az alábbiakban szám o- 
lünk b e :

Egy idő óta különös je len ség et é s z 
lelnek tabán őslakósai: a pirkadás 
után vörösesákós verebek  jelennek  
m eg a portákon. Érthetően óriási J e l
tűnést és  derültséget keltettek a f e 
jükön ragyogószinü vöröscsákóval 
ide-oda ugráló verebek.

A szokatlan eset  m agyarázatául kü
lön féle vélem ények keltek szárnyra: 
Voltak, akik exotikus tájakról ideván
dorolt m adarakat véltek Jelismerni 
bennük, m ások viszont term észetfeletti 
je len ség et tulajdonítottak nekik, mint 
a jövendőt előrejelző hírnököknek, vé
gül a józanabbak jólsikerült csinyte- 
vésnek vették. D e amint a lább látni 
fogjuk ezek  a m egállapítások nem  
voltak helytállók, mert a vörösesákóju  
verebek m egjelenésének m élyreható 
gazdasági okai voltak.

A dolgokról a következőket sikerült 
megtudnunk:

A v ö r ö s c s á k ó k  elhelyezése a tisz
tességben  megszürkült veréb fe jeken  
egy tabáni lakós tevékenységének az * 6 * 8

eredm énye.
Kérdésünkre, hogy miért tette ezt, 

a következő választ adta:
Mint galam btenyésztőnek sok bajom  

van a verebekkel. Különösen téliidö- 
ben, mikor csapatostó l lepik el a g a 
lam bok etetöhelyeit. A veréb invázió
tól gazdaság i okok miatt is, no m eg  
mivel a verebek  külömböző b e teg sé
geknek hordozói, szabadulni szerettem  
volna. E  c é l  e lé r és e  végett hálóval 
fogtam  egy csom ó verebet és  vörös
csákókat ragasztottam  a fejükre, hogy 
a többieket elijessze. Utóvégre — j e 
gyezte m eg m osolyogva  — ha etetem  
őket, akkor jogom  is van őket ruházni. 
Hogy mit szó l ehhez a verébtársa
dalom, ennek publikálását a veréb
nyelvet értőkre bízzuk. Tény azonban, 
hogy a  vörösesákós verebeket üldözik 
a többiek.

Ezekután városunk egyik rendőrének 
is m elegen ajánljuk, hogy hagyjon f e l  
a nyom ozással, aki a piactéren  
m egjelenő vörösesákóju verebek  rej
télyét akarja megoldani.

Egyébként a napfényben ragyogó  
vörösesákóju verebek  m egszem lélését, 
mint kedélyjavitó ingyen gyógyszert, 
városunk mély búskom orságba esett 
polgárainak is m elegen ajánlhatjuk.

—faluvégi.
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— Halálozás. Ruzsicska Károly az 
áll. polgári iskola tanítója 45 éves ko
rában f. hó 21-én hirtelen elhunyt. A 
kiváló pedagógust, aki hosszabb idő 
óta működött a lévai áll. polgárinál, 
hozzátartozóin, tanítványain, kollégáin 
kívül nagyszámú tisztelője kisérte el 
utolsó utján í. hó 23-án.

— Kultúrest a Kath. K örben. A 
Kath. Kör f. hó 29-én vasárnap este
6 órai kezdettel saját nagytermében 
kúltúrestet rendez. A kultúresten Dr. 
Pfeiffer Miklós kassai kanonok, az or
szágos hírű tudós Vallás és nemzet
c. tart előadást. Kossányi József a te
hetséges, ismertnevű költő, a szlo- 
venszkói Gyöngyösbokréta elindítója 
ez alkalommal költeményeit mutatja be 
a lévai közönségnek. Dr. Mihola Gyu- 
szi, a szlovenszkói Fráter Lóránd sa
ját szerzeményű nótáit énekli és he
gedűn játsza cigányzene kísérettel. 
Belépődíj nem lesz.

— Kivánja-e az é jje li telefon- 
szolg álato t?  A helybeli postahivatal 
felkéri azon telefonelőfizetőket, akik 
telefonjukat az éjjeli órákban is óhajt
ják használni (esti 21 órától, reggel
8 óráig) hogy ezen kivánságukat a 
távirdaosztály vezető-hivatalnokánál 
mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. A 
postahivatal ugyanezen hivatalnoka 
készséggel szolgál felvilágosítással a 
teletonelőtlzetők kérdéseire, illetve 
kérésére.

— Fábry Zoltán úgyis min* pub
licista, úgyis mint iró speciális helyet 
foglal el a szlovenszkói magyar kultur- 
rétegeződésben. Szlovenszkói előadás
sorozaténak kapcsán Lévén vasárnap 
délelőtt a Stránsky-szélló nagytermé
ben olvasta fel nagy alapossággal el
készített értekezését, a .Kultúra vé
delme* c. alatt Kimutatta, hogy ha a 
fasiszta rendszerek uralomrajutása kö
vetkeztében az állat felülkerekedik az 
emberben, akkor ez a kultúra végle
ges pusztulását idézi elő. Erős sza
vakkal kelt ki a német uralmi rend
szer ellen és demokratikus erők össze
fogásának szükségét hangsúlyozta, 
a fenyegetett kultúra megvédése ér

dekében. Az előadást nagyszámú ér
deklődő közönség hallgatta végig és 
lelkesen tapsolt a kitűnő előadónak.

— A Lévai Járási Vegyes Ipar
társulat felhívja tagjainak figyelmét 
arra, hogy a bratislavai országos mun- 
kásbiztositó az ipari üzemeknek kü
lömböző veszélyességi osztályba való 
beosztását befejezte. Az ipartársulat 
tagjai az ezen beosztási határozatnak 
nagyobb fontosságot tulajdonítsanak 
és abban az esetben, ha a beosztás 
rájuk nézve sérelmes, ne mulasszák 
el azt a törvényes időn belül meg- 
fellebezni. Guttmann, elnök.

— Felújítják az iskolákban a 
„fák ünnepét.- Mint értesülünk a 
Földmivelésügyi Tanács még ez évben 
megvalósítani kíván egy régi szokást, 
amely már a háború előtt is meg volt: 
.fák ünnepét.* Minden iskola köteles 
lesz ezentúl minden évben .fák ünne
pét* rendezni. Az első ilyen ünnepély 
ez évben és pedig előreláthatólag 
április 5-én lesz megtartva. A fák ün
nepének megtartása pedagógiai szem
pontból nagy jelentőségű. Nemcsak, 
hogy a gyermekekkel a legfiatalabb 
korban megszeretteti a szépet, a ter
mészet kedvelését, de egyúttal a tör
ténelmi és műemlékek megbecsülésére 
Is neveli őket.

— A nemzetközi autóigazolvá
nyok kiadásának uj rendje. A Kra- 
jinsky vestník legutóbbi száma közli 
a belügyminiszter rendeletét, amely 
szerint ezután az autók részére a nem
zetközi igazolványokat a ősi. Autóklub 
állítja ki és azt a járási hivatal látó- 
mozza. Az igazolvány kiállításának díja 
bélyegilletékkel együtt 55*— Kő.

_ 1 3  lévai a Révai Kis lexikon
ban. Mint ismeretes a Révai Kis lexi
konnak külön szlovenszkói kiadása ké
szül a P. M. H. szerkesztésében. A 
Lexikon mellékletében a szlovenszkói 
magyar közélet kiválóságainak rövid 
életrajzát adják. Azoknak az emberek
nek, akik a politikai, irodalmi, közmű
velődési, egyházi, társadalmi, kulturális 
és gazdasági életben országos vagy 
kisebb viszonylatban is munkálkodnak 
vagy az igazságszolgáltatásnál, köz
oktatásnál vagy közigazgatásnál vezető 
szerepet töltenek be. Lévaiak közül 
eddig a következők életrajza jelenik 
meg a Lexikonban: Antal Gyula, Bo- 
lemann Jánosné, Zorkóczy Atala, Bo- 
lemann János dr., Bándy Endre, Boros 
Béla, Holló Sándor, Kriek Jenő, Ka- 
rafiáth Márius dr., Kmosko Béla dr., 
Koperniczky Kornél, Kersék János, 
Majthényi László, Schubert Tódor.

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

( _ )  A MOZGÁSSZABADSÁ
GOT semmiben sem gátló „spe- 
ciálls* 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.

Őis. jed. E. 3606/35.
3.

Exekuóná vec vymáhajúcej strany: 
Ochranné Sdruzenie Autorské spol. 
proti povinnej strane v Leviciach 
pre 436 Kő 70 h. Ist. a prisl.

VyhláSka o drazbe.
Dfta 31. marca 1936 o 9. hód. do- 

pol. budú v Leviciach u Okresného 
súdu Hurbánová u. ő. 9. őís. dverí 
1—3. vo verejnej drazbe predávané:

Pachtovné právo na hostinskú a 
vyőapnickú zlvnosf, nalézajúce Júliusovi 
Senessymu hostinskému v Leviciach, 
Kalnická ul. ő. 41. Dóba trvania pachtu 
ustanovuje sa na 3. roky.

Do drazobnych podmienok mozno 
nahliadnuf u Okr. Súdu v Leviciach, 
Hurbánová ul. ő. 9. dvere ő. 3.

Vyvolávacie cena a zéroven najniz- 
álé podanie je  1000 Kő.

Vyzvanie, aby sa podávalo, stane 
sa az za pol hodiny po dobé vyáe- 
uvedenej.

Okresny súd v Leviciach, dfia 20. 
marca 1936.

PAVEL TÓBIK, v. r.
o. sudea

za správnost vyh.

M. KRISTEK, v. r.
ved. konc.

SK  B y s tr ic a — LTE 6 : 3  ( 3 : 1 )
Nap ellen kezd az LTE és e nagy 

hátrány mellett 10 perc alatt Beszter
ce 2 gólt ért el. Ezután némi LTE fö
lény mutatkozik és a Horváth elfaulto- 
lásáért megítélt büntető rúgást Szalay 
góllá értékesíti. A 24. percben egy rá
lőtt labdáért Ítélt 11-est Dubecz hibá
jából Beszterce értékesít 3:1.

A második félidőben az LTE egy
másután szebbnél szebb támadásokat 
vezet, de a csatárok nem tudnak ered
ményt elérni. A 16. percben az LTE 
11-eshez jut, amit Szalay értékesít 3:2. 
Az LTE továbbra is fölénybe van, de 
a gólokat mégis Beszterce szerzi és 
már 6:2*re vezet amikor a 32. percben 
Tóth szépít az eredményen, 6:3-ra beál
lítja a végeredményt.

Az LTE csapata nem érdemelte meg 
e vereségét. Lényegesen jobban ját
szott, mint Galánta ellen, de hiába 
van fölényben a mérkőzéseken, gól 
lövök nélkül nem tud eredményt el
érni. Dubecz teljesen formán kívül volt, 
a 6 gólból hármat könnyen védhetett 
volna. Martinovics volt a csapat leg
jobb embere, Kovács I. Galánta ellen 
jobban játszott. Mészáros, Szalay, Do
hány megfelelt. Szalay játékának az 
örökös driblizés nagyon sokat árt és 
arról mielőbb leszokhatna, Dohány 
egy két mérkőzés után megfelelő lehet 
az első csapatba. Csatársorban Hor
váth volt a legjobb, bár minden játé
kos tőle telhetőén igyekezett, de gólt 
nem tudnak lőni.

S. K. Banská-Bystrica jó  formában 
van és komoly aspiráns a divízióba. 
A legjobb embereik: Matyasovszky 
center és a két magyarországi játé
kos : Stróbl és Vig I.

Az LTE tartalékok csapata a zse
bzi la. csapat ellen Zselízen 4:0*ás 
vereséget szenvedett.

Vasárnap 29.-én az LTE első csa
pata Surányban játszik barátságos 
mérkőzést. A tartalék csapat pedig 
Oroszkán játszik III. osztályú bajnoki 
mérkőzést. Reméljük, hogy a vereségi 
széria megszakad és a csapatok győ* 
zelemmel térnek haza.

Sakkhír. A Juventus szakosztály 
csütörtökön este a Juventus helysé
gében a katonaság sakkozóival mér
kőzik. Itt jegyezzük meg, hogy értesü
lésünk szerint Léva város 1936 évi 
sakkbajnokságát a Makábi rendezi 
meg.

A Juventus wolley-ball sz. o. iö-
videsen megkezdi idei működését az 
iparoskör kertjében létesítendő saját 
pályáján. Remélhetően sikerül ezt a 
sportágat Léván is meghonosítani. Az 
egyesület vezetősége ezúton is fel
hívja tagjait, hogy az uj pálya előké
szítésénél mindenki működjék közre. * 19

•LÉVAI U)SÁOa gaidasáat, kulturális és kritika * 
hattlap. mtgjslcnik mindsn sxardán. — Fősser 
kesttő: Dr. STRASSBR ELEMÉR. -  Falalös s*e- 
kasstő és kiadó: AKUCS ERNŐ dtp), agr. Siet- 
kssstóség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. S. Tálát01'
19. — Nyomja: FODOR utóda Láncs Janó nyomd*)* 
Léva, Stapssl u. 38. — Előfizetési dl): egé szé vi  • 
48*. félévra 24\ negyedévre 13-— Ki, agyas ssám 
ára 1.— KÍ. — Három példány magtartása elő; 
ftsatésnak ssámit. -  Hirdatéaak tarifa szerint 
Fodor papírkereskedésben adhatók át. Talafon J 
-  Oyakorl hirdatóknak árangadmény. — Hátiratok 
a starkastlóseohat küldendők. Kéziratokat nem 
őrsünk meg és nem adunk visvta. — A postabélyeg 
használatát a bratislavai posta- és távirdalgazga’ 
ság lévai feladóhallyal 109 976. V-1934 siám alatt 
angadélyasta.
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