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Építeni jöttünk.
Minden indulásnak lehetnek szé

pen elképzelt céljai, de az elgon
dolások gyakran megtörnek a 
reálitások gátjain és a rosszin
dulat szakadékéiba hull a legtöbb 
igyekezet. Uj tilalomfák, emberi 
gyöngeségek, az életverseny aka
dályai lehetetlenné teszik sokszor 
a továbbhaladást a kitűzött utón. 
Konstruktív munkát akarunk vé
gezni, üres hangzatos Ígéretek 
helyett.

Építeni jöttünk, legjobb tudásunk 
és lelkiismeretünk szerint, építeni, 
segíteni, hézagot, hiányt pótolni 
jöttünk, beton, tégla, tartós kötés 
akarunk lenni társadalmi életünk 
újjáépítésében és ennél a mun
kánál szándékunk nem lehet más, 
mint a múlt tapasztalatait össze
egyeztetni a jelen uj követelmé
nyeivel.

A Lévai Újság elsősorban gaz
dasági hetilap. Ma, mikor minden 
társadalmi mozgalomnak és az 
általános érdeklődésnek előteré
ben a gazdasági kérdések álla
nak, nem lehet jövője olyan or
gánumnak, amely a gazdasági té
nyek és kérdések elsőségét ki 
nem hangsúlyozná, kellőképen ne 
respektálná. A gazdasági kérdé
sek irányítanak ma minden em
beri célt és elképzelést és annak 
létjogosultságát determinálják. A 
gazdasági élet folytonos változá
sai és sokirányú fejlődése követ
keztében állandó felvilágosító, 
tájékoztató munkára van szükség. 
Ennek a munkának elvégzése 
lesz első feladatunk.

Lapunk hasábjai nyitva állanak 
minden becsületes szándékú em
ber előtt, akit érdekelnek a ma 
és a holnap problémái és azok 
megoldásánál az okosság és az 
okszerűség ítéleteit veszi alapul. 
A világháború utáni idők bizony
talansága és zavarossága miatt 
sok értékes ember vonult vissza 
a közélettől és az ifjúság sem 
nevelődött a közügyek iránti ér
deklődés szellemében. Sem a 
visszavonult értékes egyének tu
dását, sem az ifjú építők produk
tív lelkesedését nem nélkülözheti 
a közélet, anélkül, hogy ebből a 
közönségnek kára ne lenne.

A tehetségeket az önzetlen lel- 
kesedöket, a hozzáértőket fel akar
juk sorakoztatni a közéleti tevé
kenység frontján, hogy képessé
geiket a köz érdekében érvénye
síteni tudják.

A gazdasági adottság lehetősé
gein belül a kultúrának szánunk 
nagy szerepet, annak a kultú
rának, amelynek az a hivatása, 
hogy az embereket egymáshoz 
közelebb hozza. A kultúra vég
eredményben nem más, mint a
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természeti erőknek, ösztönöknek 
a megfontolt emberi célok szol
gálatába állítása. Minthogy a leg
emberibb cél az egymás megér
tése, a legigazibb kultúra az, 
amely ezt a leginkább szolgálja. 
A magyar kultúra feltétlen támo
gatása mellett, — ez jogunk és 
kötelességünk — igyekezni fo
gunk a velünk együtt élő szlovák 
kultúrával is megteremteni a kö
zeledés és az érintkezés feltéte
leit. A nemzetek és felekezetek 
között fenálló minden természe
tes ellentétet a méltányosság és 
az emberi méltóság elvei alapján 
kell elintézni, a mesterségesen  
szított ellentéteket pedig, táplá
lóikkal együtt el kell távolítani 
sorainkból, ha nem akarjuk, hogy 
az élet mindenki harca legyen 
mindenki ellen és a civilizáció, 
a kultúra alkotásai végleg elpusz
tuljanak.

Minden emberi tevékenységet, 
eseményt szándékot, amely köz-

Szerkesztőnk kérésére Antal vá- 
rosbiró a következő nyilatkozatot 
tette.

— Miképen gondolja város* 
bíró úr az idei téli munkanélküli 
segélyezéseket megoldani?

A munkanélküliek téli segély
zése kérdését ugyanazon keretek 
közt kívánjuk megoldani, mint az 
előző években tettük. Bár a vá
rosnak szerény anyagi eszközök 
állanak csak rendelkezésére, de 
bízunk abban, hogy a város meg* 
értő polgársága és lakossága mint 

^régebben, úgy most is segítsé
günkre lesz.

A város vezetősége elsősor-

életet érint, szigorú és objektív 
kritika alá veszünk, de mindig a 
közérdek szempontjából, mert 
mellék-tekintetek, hátsó-gondola
tok nem vezérelnek. Ez a lap 
szellemileg, anyagilag, politikai
lag teljesen — büszkén vallhat
juk -  ideálisan független és ezért 
mindenkor és mindenkivel szem
ben megengedheti magának azt, 
hogy nyíltan megírja, amit igaz
nak és helyesnek tart. Ezzel kö
telességét teljesíti a közbizalom
mal szemben és hivatásának ma
gaslatára emelkedik.

Dolgozni, alkotni, segíteni, cse 
lekedni akarunk és nem ígérni. 
Az ígéretek elvesznek a szavak 
rengetegében és elsikkadnak a 
feledés ingoványain, de a becsü
letes szándékra épített alkotások, 
a cselekedetek, amelyeknek célja 
a közérdek, az igaz ügyek szol
gálata, emlékezetben maradnak 
és hirdetik az érdemes munka
maaadandóségáW--------J E m

bán élelmiszerekkel való ellátást 
iparkodik nyújtani a sziikölköclők- 
nek, az erre vonatkozó előkészüle
tek folyamatban vannak (annak 
idején a Lévai Újság a kivitel 
módozatait közli). Az állam 
egyenlőre blokkokat ad az arra 
szorulóknak, de kilátás van rá, 
hogy rövidesen kenyérjegyeket is 
oszt.

—  Vannak-e valamilyen köz
munkák folyamatban?

Pár nappal ezelőtt indult meg 
az Ördögárok kitisztítása, amely 
nStány embernek egy-két hétig 
ad munkát. Lesznek még a lé! 
folyamán apróbb munkák, mint

TÁRSADALMI ÉLET
K eresztény Munkás Egyesület. Az 

egyesület kitűnő műkedvelő gárdája 
karácsonyra uj operettet készít elő, 
Erdélyi Mihály: C S Ó K O S  R EG I
MENT c. kitűnő hangulatú, zenés és 
tréfás operettjét. Az egyesületben az 
ismert szorgalommal és lelkesedéssel 
folynak a próbák.

S okol  december 7-én, pénteken este 
rendezi szokásos Mikulás-estélyét a 
Stránszkynál.

A Lévai F ér fi Mária K ongregáció  
f. hó 2-án, vasárnap tartotta első ád
venti műsoros estéjét a piarista rend- 
ház tanácstermében. Reindl Károly üd
vözlő beszéde után, Hingyi Juliska 
Rudnyánszky Gyula versét „Az élet 
vándorutján" szavalta őszinte meleg
séggel. Utána Schindler Rezső inter
pretálta hegedűn Schubert „Ave Má
r iá já t ,  zongorán kisérte Ghymessy 
Böske. Reindl Károly „Advent" c. fel
olvasása visszhangra talált a közön
ség szivében. Györgyi Jenő sok érzés

sel szavalta Móra István „Édes anyám
nak" c. versét. Az eslély Langer „A 
nagymama* c. zeneszámával végző
dött, a szép számban összegyűlt kö
zönség adventi hangulatban távozott. 
A következő estély dec. ló-án 6 óra
kor lesz.

Felkérjük az összes egye* 
sületekef, hogy rendezéseiket 
és híreiket saját érdekükben 
mindig legkésőbb hétfőn dé
lig szerkesztőségünkkel kö
zöljék.

APOLLO (Denk): Csütörtökön és 
pénteken egy, szombaton és vasárnap 
két előadás keretében kerül bemuta
tásra az Oskar Strauss ismert operettje 
nyomán készüli ASSZONY, KI TUDJA 
MIT AKAR... c. hangosfilm, Lll Da- 
gover alakításában. — Strauss Osz
kár kellemes zenéje melleit Mária
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árkolások, ahol munkanélkülieket 
alkalmazunk, hogy igy munkát 
adva juttassuk őket minimális 
keresethez és ezzel iss egitségükre 
legyünk a téli nehéz hónapokban.

—  Vannak-e kilátások tavasz• 
szál nagyobb közmunkákra?

Tavasszal a Léva—Kálna kö
zötti út munkálatai a város ha
tárába érnek, ahol lévai munká
sokat fognak alkalmazni. Ezzel 
kapcsolatban a város vezetősége 
mindent elkövet, hogy a városon 
áthúzódó keramit út megépítése 
is ugyanakkor meginduljon, amely 
munkálatnál 100—120 munkás 
pár hónapon át alkalmazást nyer
het.

A város vezetőségének célja a 
segélyek helyeit munkaalkalma
kat teremteni. Erre irányul a vá
rosi költségvetésben felvett köve- 
zési program is. Először a Stefá- 
nik-utca kövezésére és rendbe ho
zatalára kerül a sor, ez termé
szetesen szoros összefüggésben 
van a keramit ut átépítésével.

A vágóhíd elkészítése még a 
tél folyamán befejeződik és an
nak megközelítésére egyenlőre 
legalább egy utcát, a Mező utcát 
akarjuk rendbe hozni. Az Újtelep 
felőli utat csak a pénzügyi viszo
nyok megjavulásával tudjuk ál
landó forgalomképessé tenni.

Tavasszal óhajtjuk megindító ni 
a város csatornázásához szüksé
ges előmunkálatokat, a város fel
mérését. Ezen munkálatoknak költ
ségét felerészben a Vezérpénz- 
ügyigazgatóság fedezi.

— Várhatók-e tavasszal Léván 
községi választások?

Léván községi választások csak 
1938-ban várhatók, mert hisz a 
legutóbbi választások ezelőtt két 
évvel voltak és az akkor megvá
lasztottak mandátuma hat évre 
szól.

Belling, Hans Junkermann és Adolf 
Wohlbrück játszanak. — December 
11 és 12-én SZIGETUTCAI GYILKOS
SÁG c. izgalmas detektivdránia pereg, 
melyben a rendőrség lázas hajsza 
után kézrekeriti a titokzatos gyilkost, 
hogy elvegye méltó büntetését. Zvo- 
nimir Rogoz, Ljuba Hermannovo, J. 
Plachta játszók a főszerepet.

ORIENT (Stránsky) Kedden és szer
dán Vlasta BURIAN, a népszerű cseh 
filmkomikus, kinek természetes és jó 
ízű humora már sokszor mcgkacog- 
tatta városunk filmszínház közönségét, 
Gogol „REVIZOR" c. színdarabját 
viszi vászonra. A mulatságos darab a 
100 év előtti cári Oroszország miliő
jében játszódik le. — Szombat és va
sárnap fél 6 és fél 9 órakor Gustav 
Fröhlich első idei hangos filmje a 
CH1KAGOI SZÖKEVÉNY (Mesebeli 
herceg) kerül műsorra. A Johannes 
Mayer által rendezett darabban: Luise 
Ullrlch, Paul Kemp, Lil Dagover, Oltó 
Vernicke, Fröhlich partnerei. A darab 
i/.gnimas, lebilincselő és fordulatos.



Lévai Újság

'Re+ul&e tuwiak a lévai 
fáháb ütait.

Hét év o  fáradozás, közbenjárás 
eredményeként Dr. Zosták András ke
rületi tőnöknck sikerült elérni a tol- 
marsi garamhid építésének elrende
lését, amelyre már meg van a költ
ség vetési fedezet és a munkálatokat 
Lcimdörfer párkányi építkezési vállal
kozó cég meg is kezdte.

Ennek a nagy közérdekű feladat
nak eredményes elintézése után a ke
rületi főnök hozzálátott a járás vici
nális útjainak rendbe hozásához. A 
130 km. hosszúságú összekötő utak 
kétharmada már ez év folyamán ka- 
vicsozás. hengerelés alá került és in
tenziven vannak jó karban tartva, ne
hogy a drága és nehéz munka az 
elhanyagolás következtében kárba 
vesszen.

A Léva—Ujbars, Léva—Bakabánya 
Dagonya, Léva Ladány—Ovár vici
nális utak rendbehozása után sor ke
iül 1935-ben 120.000 Ke költséggel 
az Alsó- és Felsőszecse, Szántó— 
Deménd, Bát -Pecenlce községeket 
összekötő utaknak bazaltkaviccsal való 
kiszórása és hengerlésére. Alsópran- 
dorfon két uj híd épül.

Ezen építési program megvalósí
tásával Dr. Zosták András kerületi 
főnök, közig, tanácsos tanúságát adta, 
hogy az européer nagyvonalúságával 
igyekszik megtenni a rossz gazdasági 
viszonyok dacára mindazt, ami az 
egyre nagyobb jelentőségű közleke
désnek érdekében áll. A Pozsony— 
kálnai ut aszfaltozásával Léva köze
lebb került a fővároshoz és közbeeső 
állomás lesz a Kassa felé igyekvő 
forgalomnak.

Természetesen az utak remiben tar
tásához a lakosságnak is hozzá kell 
járulnia, különösen a gazdáknak, akik 
az utak mentén lévő árkokat beszánt
ják és ezzel megakadályozzák az eső- 
viz lefolyását. Vigyáznunk- kell az uta
kat szegélyező gyümölcsfákra is, ame
lyek az újonnan javított utakon ki 
vannak ültetve, hogy a barbár kezek 
pusztítása kifejlődésük előtt tönkre ne 
tegye.

Az a hasznos befektetés, amelyet 
a jár. vezetőség az utak rendbe ho
zatalára fordít, hamarosan éreztetni 
fogja üdvös hatását városunk forgal
mában is. Bárcsak a városon áthú
zódó keramit ut rendbe hozása is 
mielőbb megkezdődne már!

aji Modtrn kombinck, fűzők,
♦| melltartók, csipó-szorítók,

«  speciális- és <iyógy-haskö- a
pj tk  o’csó és jó kivitelben ö
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Já rá s i  M agyar Közm űvelődési B i
zottság. A tavalyihoz hasonlóképen 
az idei téli szezonban is megrendezi 
a városháza nagytermében a népszerű 
tudományos előadások sorozatát, min
den szerda este 8 órai kezdettel. A 
ciklus november hó 21-én kezdődött. 
Schubert Tódor, a bizottság alelnöke 
lövid megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy a mai viszonyok közt minden 
embernek fontos és szükséges a napi 
dolgok mellett, a tudomány aktuális 
kérdéseivel is megismerkedni. Veres 
László, alsóvátadi ref. lelkész előadá
sában a vallás és a természettudo
mány közötti kapcsolatokat ismertette 
és példákkal mutatott rá, hogy a ter
mészettudomány bármennyire is ha
ladjon előre az élet és a mindenség 
megismerésében, a vallással még sem 
juthat ellentétbe. A látszólagos ellen
tetek csak a régi és újabb világfel- 
fogás közötti különbségek félrema
gyarázásából erednek. — Dr. Strasser 
Elemér a jog, lörvény és igazság kö
zöld különbségekre mutatott rá. Pél
dákkal illustráíla; hogy az. idők folya
mán az. igazság fogalma mennyire 
változik. S azon reményének adott 
kifejezést, hogy elérkezik rövidesen

Lehet-e még szabadke
reskedelem?

1.
Ez a kérdés körülbelül népszerűén 

igy hangzik: visszatérnek-e még egy
szer a „régi jó idők*, amikor min
denki vehetett, eladhatott amit akart, 
szállíthatott, rendelhetett az áruk, kész
letek roppant tömegéből. Rendelke
zésére állóit pénz, közlekedési esz
közök. bankok, egyszóval nyitva állott 
az egész világ.

Epizód, kisiklás-c csak a mai álla
pot, avagy véglegesen uj vágányokra 
kei üli a kereskedelem? A pókhálós 
gyárgépek, üres Wertheimkasszák, 
rozsdás szerszámok, gyáros, keres
kedő, iparos i‘gyárán! kiváncsi a fe
leletre. Válaszoljunk erre a kérdésre 
őszintén, a legjobb tudomásunk szc* 
lint: a szabadkereskedeleni meg
halt. a szabadkercskedelem hez 
n incs többé v isszatérés!

Miért és mi lesz ennek a követ
kéz mén ve?

II.
A szabadkereskedelem eszméje eb

ből a meggondolásból indul ki: ezen 
a világon minden a természet íratlan, 
de örökkévaló törvényeinek van alá
vetve. A csillagrendszer épugy, mint 
az emberi társadalom. Miként a ter
mészetben megvannak a láthatatlan 
törvények, amelyek rendben, egyen
súlyban, rendszeres vállalkozásban tart
ják a világot, épugy az ember társa
dalomban is vannak láthatatlan erők, 
amelyek képesek a különféle és kü
lönböző érdekek kiegyensúlyozására.

A merev szisztémák, rendszerek he
lyett csak a szükséglet örök törvényé
hez alkalmazkodó szabad mozgás, a 
természetes rend, az. érdekek harmó
niája: ez volt a szabadkereskedeleni 
jelszava!

És crr*‘ a „rendszer nélküli rendre* 
egy hatalmas bizakodó, vállalkozó, 
dolgozó termelési és társadalmi rend 
épült. A kis műhelyekből kolosszális 
gyárvállalatok, a pénzváltó padokból 
mnmmulbankliázak keletkeztek. A kis 
kézi Szerszámokból a technika fele- 
vényén óriási gépek nőitek és egyre 
nagyobb tömegek vélték ki részüket 
a termelésben.

III.
De az egyéni képességekre, a sza

bad versengésre épült társadalom és 
termelés rendben lassan megkezdő
dött a szervezkedés. Az egyes érdek-

az az idő, amikor a törvény előtti 
sablonos egyenlőség megszűnik és 
mindenki egyéni elbírálás alá kerül.

A második előadó-est november
28-án volt. Ezen alkalommal Akúes 
Ernő növény-biologiai felolvasásában 
a növények szerelmével foglalkozott. 
Hangsúlyozta a növényeknek azt az 
önfeláldozó munkáját, amellyel min
den áron iparkodnak utódokról gon
doskodni, hogy fajukat ienntartsák. Dr. 
Hollós Endre nagy alapossággal és 
leikészültséggel ismertette a Couden- 
hove-Calergi Páneurópa mozgalom 
cél kitűzését és szükségének érveit. 
De maga is arra a megállapodásra 
jutott, hogy az európai államoknak 
okvetlenül rövidesen közös megegye
zésre kell jutni, ha nem akarják, hogy 
a gazdasági válság állami létük alap
ját teljesen megbontsa.

Az előadások nivósak s nagyon lá
togatottak. Közönségünk szép számú 
megjelenésével is dokumentálja, hogy 
megértéssel viseltetik az előadók mun
kájával szemben. — Ma december 5-én 
este Dr. Kopek Endre: Hogyan jönnek 
létre a fertőzőbetegségek? és Bojsza 
Imre: Ady Endre költészete (szemel
vényekkel) címen tart előadási.

csoportok, vagy azért tömörültek, hogy
már megszerzett pozíciójukat megvéd
jék, vagy, hogy a közösnek deklarált 
érdekeknek érvényt szerezzenek, be
folyást verekedjenek ki. így keletkez
tek a kartellek mellett a szövetkeze
tek a termelés kérdése hatalmi kér
déssé cs életkérdéssé vált. A nagy 
tömegeket érintő életkérdéssé.

Ennek természetszerű következmé
nye az lett, hogy az állam, mint az. 
összérdekek centrális szerve bele szólt 
u harcba. Bele kellett avatkoznia, mert 
most már nem egyéni, hanem tömeg
érdekekről volt szó és nem volt többé 
közömbös, hogyan és kinek a javára 
dől el a csata. Amig egy bankbukás 
azelőtt csak néhány vagyonosabb 
egyén érdeksérelmét, pénzveszteségét 
jelentette, addig az állam hallgatott. 
Magán ügy volt, néhány ember ügye. 
De ma egy mammutbank bukása fe
lelt, amelynek finanszírozása mellett 
a különféle vállalatok százai termel
nek és ezen üzemekben a munkások 
cs hivalalnokok ezrei dolgoznak és 
ezeknek keresetéhez a lakosság tiz- 
ezreinek létérdeke fűződik, nem le
het zsebretett kézzel, vállvonogatva 
napirendre térni. Ez a bankbukás többé

már nem magánügy, hanem igenis 
közügy, százezres tömegeket érintő 
komoly kérdés. Iti most már a töme
gek érdekképviseletére épült modern 
államnak erős kézzel kellett csele
kedni: engedményeket tenni, vagy kor
látokat szabni, amint azt a helyzet 
megkívánta.

IV.
így leit az állam primer tényező a 

termelési rendben. így lett a szabad 
mozgásból irányított mozgás.

A helyzet még tovább módosult, 
amikor az állam maga is vállalkozó
kén! jelentkezett, vagy pedig külön
féle formában részesedést kért, köve
telt a profitból. Koncessziók, bér- és 
munkásvédelmi törvények, általános 
adókötelezettség, védvámok, valuta és 
hitelpolitika, nemzetközi kereskedelmi 
szerződések, a bankok állami felügye
lete, monopólium és még sok más 
intézkedés jelzik az államhatalom csiz
májának mértföldes lépteit a munka, 
a termelés területén.

Nem epizód, elszigetelt jelenség ez, 
de világjelenség, nyitánya egy új ter
melési korszaknak, hogy az államha
talom a köz érdekére, vagy a sajé! 
érdekére való hivatkozással egyre eré
lyesebben avatkozik a gazdasági élet 
organizmusába.

A hatalmas vállalkozások versenyé
ben a kis egyéni, elszigetelt vállal
kozások lehetetlenné váltak, az egyén 
elvesztette átütő erejét a bankok pán
célszekrényeivel és a kartellek beton 
erődítményeivel szemben. Az egyéni 
képességek már a csak létező nagy 
kereteken belül kereshetnek érvénye
sülést.

A szabadkereskedelem tehát, ha 
nem is mondott csődöt, de befejezte 
történelmi hivatását, mtntahogy idővel 
ez a sorsa a földön mindennek.

V.
Werner Sombart, a modern kapita

lizmus nagy ismerője egy nagyon ta
láló hasonlattal magyarázza a sza- 
badkereskedelem elmúlásának okát.

A szabadkereskedés annyit je len 
tett, hogy az utakon mindenki úgy 
járhatott, közlekedhetett, ahogyan akart. 
Ez a szabad, a véletlenre és a fel
tételezett józan belátásra bazirozott 
közlekedés azonban csak kis forga
lomnál és lassan haladó jármüveknél 
lehetséges. De lehetetlenség, sőt esz- 
telenség a forgalmai a véletlenre, az 
egyéni tetszésre bízni akkor, amikor 
a száguldó jármüvek ezreiről, átte
kinthetetlen területről, mondjuk egy 
világváros kacskaringós, keskeny ut
cáiról van szó.

Itt már valakinek irányítani kell, pa- 
roncsszerüen előírni mindenkinek, ho
gyan és milyen irányban menjen.

A gazdasági élet ma már egy szö
vevényes rendszer, amely országokat, 
sőt világrészeket kapcsol össze, szinte 
kibogozhatatlan hálózattal, ami feltét
len szükségessé teszi, hogy a forgal
mi gócpontokon a közlekedési rendőr 
oll álljon a termelést és a forgalmat 
irányítsa.

Ezt a közlekedési rendőrt a nem- 
zelgazdászok úgy hívják, hogy terv- 
gazdálkodás, irányított gazdálkodás!

Erről majd legközelebb. —r—r— r

A A o g t f a t t  i t t  t a t o m . .

m in den esetre m ásképen , mint Ön, 
k ed v es  o lvasó . Ugyanazt a  dolgot 
m inden em ber sa já t  testi é s  lelk i 
a lk o tá sá n a k  m eg jelelőcn  m ásképen  
fo g ja  je l .  A zért veszik az  em berek  
ugyanazon je len ség ek e t  oly kü lön böző
k ép en  észre . Amíg egyik em bert  
ugyanaz a  zenem ű lelke m élyéig j e l 
kav ar, ad d ig  esetleg  a m ásik c sa k  
kellem etlen  zörejt hall az eg észbő l.

A hogyan én lá to m ...  cim alatt á l
landó rovatot indítunk lapunkban. B á r  
a  cim  egyén i benyom ásokat se jte t , 
m égis mindenütt, ahol a  k ö z ö s s ég e t  
érin tő k érd ések rő l lesz  szó , ott az  
á lta lános vélem ényt óhajtjuk v issz a 
tükröz te tni.

A m ézes-m ázos, mindenkit, mindig 
c sa k  d ic s é rő  szav ak  kora elmúlt. A ki 
a  k öz é letb en  sz er ep el, vagy s z e r e 
peln i akar, m ár e lev e tudnia kell, hogy  
m indaz, am it mond, vagy tesz, kri
tika a lá  e s ik . N e érzékenyked jen  
senki, szigorúbb, d e  objektív  kritika 
ne veg y e e l  k ed v ét mindjárt a  to
v ábbi munkától. S enki sem  lehet tö
k életest h ibá ja  minden em bernek van, 
ha nem  is ism eri el sz ívesen , d e  tar
tós s ik erek re  c sa k is  az  szám íthat, 
ak i a  kritikát nem  tekinti sz em ély e  
ellen intézett tám adásnak, hanem  úgy 
fog a d ja , mint haszn os tapasztalatot, 
am elyet további m űködésén él é r ték e 
síthet.

N incs okunk rá, hogy a  k öz élet  
terén bárkit ts szem élyt okokb ó l kri
tizáljunk. A szigorúbb kritika b e v e 
z e té s év e l a z t  akarjuk elérni, hogy  
m indenki a la p os  fe lk észü ltség g e l tép
jen  a  pódium ra é s  tudása, teh etség e , 
k é p e s s é g e  leg jav át nyújtsa. A k öz 
é lete t akarjuk szolgálni, ez  lapunk 
c é lja  é s  k ö te le sség e . Okulár
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Az ifjúság problémája.
A munkanélküliség és vele kapcso

latosan az ifjúsági probléma napjaink 
rgyik legaktuálisabb kérdése. Lapunk 
születése első percétől kezdve állan
dóan foglalkozni kíván a kérdéssel és 
keresni, mutatni óhajtja a kivezető 
utat.

Munkanélküliség és ifjúsági pro
bléma nem uj keletű dolog. Egyip
tomban a piramisok, Görögországban 
Perikies építkezései, a rómaiak pa- 
nem et circensese, mind a munkanél
küliek támogatása volt. Azonban ez a 
kérdés soha sem volt olyan súlyos, 
mint ma, mert a munkanélküliséget és 
az ifjúsági problémát ma nemcsak a 
gazdasági romlás, de az ifjúság lelki 
krízise is aktuálissá tette.

1.
Minden statisztikát megszégyenítő 

kép tárul elénk, ha az országban kö
rülnézünk: leállított gyárak, elcsende
sült munkatermek, munkanélküliek szo
morú arca mered felénk. Mindazok
nak, akiknek az emberiség sorsának 
javítása lelkiismereti kérdés és nem 
csupán politikai ugródeszka, oda kell 
áliani az építő munka frontjára.

Amíg figyelmünket leköti a nyilván
tartott és a segélyzett munkanélküliek 
egyre növekedő tömege, addig alig 
vesszük észre azokat a fiatalokat, akik
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Házilag készített hentesárú, 
elsőrendű minőségű kapható

lelübb munkaerőt hozzuk javaslatba.
II.

A gazdasági kérdés megoldásánál 
sokkal nehezebb annak a lelki válság
nak a legyőzése, amely anarchiát oko
zott az ifjúság lelki világában.

A háboruelőtti ifjúság idejében is 
igen sokszor javítottak egyet-mást, hol 
a koedukációs rendszer, hol a nemek 
érintkezése, hol a tekintélyek tiszte
lete került revízió alá, azonban az 
erkölcsi alap mindig sértetlen maradt. 
A világháború pusztítása letépte a 
láncokat s lelki anarchiába dobta az 
ifjúságot. Lázadó nemzedék született, 
amely nem akart hallani többé a múlt 
világ rendszeréről, etikai, szociális, 
vagy történelmi fogalmáról.

Háború utáni évek rövid konjunkturá
lis ideje a régi, kispolgárias megállapo- 
dottság életeszméjét elsöpörte, uj bál
ványok születtek és az uj istenek 
nyugtalanságot idéztek elő az ifjúság 
lelkében. A konjunktúra bőségében 
nevelkedett, amugyis túlfűtött ambí
ciójú ifjúságot az érvényesülés, és a 
hirtelen meggazdagodás lehetősége 
magával ragadta. De mire nagy ter
veivel az iskolapadjaiból kikerülthöz 
életbe, akkor már itt volt a gazdasági 
krízis. Hiába iparkodott szépen kigon
dolt terveit megvalósítani, hiába in-
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—A LÉVA! ÚJSÁG é s  A H ELYI 
SAJTÓ között nem lehet m ás viszony, 
mint a barátságos egyetértés é s  egy
m ás kölcsönös m egbecsü lése . A L é
vai Újságnak nem szándéka senkit 
sem  becsü letében  csorbítani é s  pro
vokált sajtópolém iákba nem bocsájt- 
kozik. Nem bántunk senkit, de minket 
s e  bántson senki, mert jogtalan, 
rosszindulatú tám adásokat az önvé
delem  minden m egengedett e szk öz é
vel fogunk clhárilani. Célunk a 
közérdek  szolgálata és  amig a sa jtó  
ezt szolgálja  immunitást élvez és  
ezen mentelmi jo g  m eg sértése távol 
áll tőlünk. Reméljük, hogy laptár
saink m egértik tiszta intenciónkat és  
egyek leszünk a közérdek, a társa- 
sadalom  önzetlen szolgálatában.

mint a csapdába zárt madár, vergőd
nek, kiutat keresve, miközben állan
dóan zárt ajtókban ütköznek. Ezek a 
diplomás fiatalok. Ezelőtt azok, akik 
nem tudtak rögtön elhelyezkedni, me
nedéket találtak a családnál. De mit 
várhatnak ezek a fiatal emberek a csa
ládtól, amely legtöbb esetben szintén 
tönkrement? Nem marad ezeknek más, 
mint a fiatalságuk és a lelki kuszáit- 
ság.

Bár minden aggodalmunk ott kiabál 
Eallada könyvében „Mi lesz veled em
berke?" mégis ez a nehezen járható 
labirintnak csak az egyik része. Ezt 
a kérdést a javuló gazdasági viszo
nyokkal az ifjú nemzedék meg fogja 
oldani. Mi szerény keretek között bár, 
de iparkodunk a kérdés megoldását 
elősegíteni. Lapunkban állandóan fel
színen tartjuk az ifjúság problémáját, 
és igyekezni fogunk a dolgozni aka
rókat lehetőleg munkához juttatni. Fel
hívjuk olvasóinkat, hogy ezen akciónk
ban legyenek segítségünkre és ha 
munkaerőre van szükségük, fordulja
nak bizalommal lapunkhoz, mi min
denkor tőlünk telhetőén a legmegfe-
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dúlt neki többször is újabb erővel, 
néhány lépés után elbukott. Felállani, 
felemelkedni csak kevésnek sikerült. 
Kifáradva lelkileg megrendülve, elfá
sulva, céltalannak tartotta a további 
harcot. Bizalma megrendült a világ
gal és önmagával szemben. Lelki vál
ságba jutott.

Ez a lelki válság az előidézője a 
mai fiatalság örömtelenségének, de
pressziójának, amely teljes bizonyta-

lanságban rozsdásodik: valamit vár. 
Vér; valami mást, mint a meglévő, de 
nagyjában véve maga sem tudja, hogy 
mit?

Drága ideje ebben a várakozásban 
telik el ahelyett, hogy saját maga tö
kéletesítésére fordítaná idejét, tovább 
képezné magát, hogy minél inkább 
többoldalú legyen és minél inkább 
használhatóbbá váljék. Tagadhatatlan, 
hogy ma nehéz megélhetést biztosí
tani, azonban az is tagadhatatlan, hogy 
a szorgalmas, képzett, használható 
munkaerőt nemcsak megbecsülik, de 
keresik is.

A lelkileg meggyötört, összetört if
júság ma már nem az a lázongó, tü
lekedő, követelődző, aki volt. Minden 
vágya és reménye a szerény, meg
élhetés a létminimum: ezt biztosítani 
pedig társadalmi kötelesség. (ae.)

* * *
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játékosai vannak megszervezve. Szlo- 
venszkói viszonylatban nagy játékerőt 
képvisel és hagyományos nemzetközi 
versenyein Középeurópa neves teni
szezőivel találkozunk.

Az LTE az elmúlt években tekinté
lyes szerepet játszott Szlovenszkón. 
Az utóbbi években szakosztályai rész
ben, az úszó, tenisz és labdaiugó 
szakosztályt kivéve, megszűntek.

Az őszi szezonban a labdarugó csa
pata nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket és kénytelen volt közepes 
eredményekkel megelégedni. Remél
jük azonban ez csak átmeneti jelen
ség és a jövőben ismét megfelelő 
eredményeket fog elérni, amihez azon
ban uj erők aktiválása lesz szükséges.

A Léván elhanyagolt sportágak nép
szerűsítését tűzte ki céljául a legfia
talabb sportegyesület, a Juvcntus, 
amely rövid fennállása dacára 250 
aktív sportolóval rendelkezik. Van egy 
Szlovenszkói viszonylatban is helyt
álló asztaltenisz, birkózó és box csa
pata és egy uj sportot, az íjászatot i s . 
meghonosította. Alakulóban vannak a 
téli sporlszakosztályok, mig tavasszal 
a kerékpár, lovaglás, evezés kerülnek 
sorra.

SK Levice: nemrégiben alakult meg 
és egyenlőre csak labdarúgással fog
lalkozik. Fiatal játékosokból álló csa
patával mái eddig is szép eredmé
nyeket ért el.

A Sokol: főként a tornára helyezi 
a fősulyt és részben az atlétikára, 
mint a torna kiegészítő ágára. Ez az 
egyetlen egyesület, amelynek saját 
klubháza van.

Az RTJ munkás sportegyesük ! a 
szertornát és a labdarúgást íavori 
zálja.

A Makkabea főként az asztaltenisz* 
ben erős, azonkívül gimnasztikával, 
birkózással foglalkozik, nagy fejlődés 
előtt áll.

D isznótoros v acso ra  csütör- §  
tökön, d ecem b er hó 6-án.
T eljes  menü 8*— korona

Az Orol szintén uj egyesület, nem
zeti és vallásos szellemben akarja ne
velni tagjait, nyilvános működését ta
vasszal kezdi meg.

A fentiekből kitűnik, hogy városunk 
sport élete ismét emelkedőben van. 
A politikai és felekezeti különbségre 
való tekintet nélkül, viribus uniiis kel! 
megteremteni tehát a lévai sport egy
séges programját.

Felkérjük az összes helybeli egye
sületeket, hogy tudósításaikat lapunk 
részére minden alkalommal adják át 
a rovatvezető címére: Bojsza Imre, 
Szepesi u. 21, vagy hétfő, /erda, 
pénteken László ti. 6. sz. alatt, este 
7—8 között.
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A nagyérdemű közönség becses tudomására 
adom, hogy a Flóra-téren, u TURA\ házban 
h e n t e s  é s  m é s z á r o s  üzletel nyitot
tam Kérem a n. é. közönség párlíogésút

— B o ro s  B éla  a neves lévai sport
ember házasságot kötött Spitz Magda 
urleánnyal, amely alkalomból mi is 
sok szerencsét kívánunk. Reméljük, 
hogy a lévai sport Boros Béla há
zasságával nem veszíteni, de nyerni 
fog — egy uj, megértő munkatársat.

— Dr. Körte Feren c szerzői estje . 
Vasárnap, december 2-án tartotta dr. 
Körte Ferenc szerző estjét szép számú 
közönség előtt a Kaszinóban. Dr Körte 
Ferenc zeneszerző, akit a budapesti 
rádióból Léván már sokan ismernek 
— mutatkozott be müveivel városunk 
közönségének. Szerzeményeiből: The- 
ma con variazione, Scherzo C dur, 
Scherzo O dur és Cseh polka zon
goramüveit adta elő kiváló interpre
tálással. ötletei szellemesek, frissek 
és változatosak. Formái eleven színe
zetükkel kitünően hatnak. A műsor 
keretében szerepelt Ybl Rudolf hege
dűművész, a pozsonyi Radiojournal 
első hangversenymestere, ritka tech
nikai készségű, stílusos, könnyed inter
pretáló, A közönség meleg ünnep
lésben részesítette a művészeket, úgy 
hogy műsorukat meg is kellett tolda
niuk.

A Női Mária K ongregáció  ez idén 
Is megrendezte hagyományos Bazár
ját dec. 1., 2. és 3-én a zárda torna
termében, a szegények javára. A jó 
szívű adományozók segítségével igen 
sok szép tárgy került eladásra, külö
nösen feltűnést keltettek Kreiz Ferenc 
fametszetei. A Bazárt nagy számú vá
sárló kereste fel. A fennmaradó tár
gyak ki lesznek sorsolva.

— Ellopták Lök község pénzét. 
Lök község pénztárnokának lakásában 
a napokban betörők jártak. Az ablak
ban lévő vasrácsokat elfürészelve, be
hatoltak a szobába, hol a Wertheim- 
szekrényt lefeszítették és az abban 
lévő 16.000 korona községi készpénzt 
elrabolták. A lefolytatott csendőri vizs
gálat, a szakértők véleményének meg
hallgatása után Juhász Istvánt, a köz
ségi pénztárnokot letartóztatta. Az a 
gyanú merült fel, hogy önbetörés tör
tént. Juhász István Lök egyik legmó
dosabb gazdája, vagyonának értéke 
meghaladja a 200.000 Kc-t. Juhászt, 
aki tagadja az önbetörést, kihallgatása 
után a bíróság szabadlábra helyezte, 
mert hajlandó a kárt teljes egészében 
megtéríteni. Az eljárás ellene továbbra 
is folyamatban van.

Igyekezzen jóindulatú lenni
másokhoz, hogy karácsonykor 

meg ne feledkezzenek Önnek aján
dékkal örömet szerezni. GYÖRGYI- 
nek sajétkészitményü divatos retiküljei 
és tartós pénztárcái, igazi örömöt 
szereznek.

— Uj adó. A kormány javaslatot 
nyújtott be a hadmentességi adó be
vezetésére. Ez az adónem, a javas
lat szerint, minden 30—50 év közötti 
férfire s nőre egyaránt vonatkozik, aki 
nem töltött legalább 12 hetet katonai 
szolgálatban. Az adó a jövedelemadó 
10 százalékát képezné.

— Ismét a vonat elé  vetette m a
gát egy leány. Udvardi Mária horhi-i 
születésű 18 éves leány, aki Léván 
lakó nővérénél tartózkodott két hét 
óta inunkanélkűl, szombaton azzal 
hagyta el nővére lakását, hogy helyet 
megy keresni. Tényleg volt is az egyik 
cselédszerzőnél, sőt délután másik 
nővérével is beszélt, aki szintén itt 
van alkalmazásban. Este a Ginye és 
Léva közötti vasútvonalon, cipőit, ka
bátját levetve, a motoros vonat elé 
állt. A motoros vezetője észrevette a 
síneken álló leányt, de már a kocsit 
megfékezni nem tudta; az teljes erő
vel féloldalra ütötte el a leányt, aki 
még a helyszínen meghalt. Tettének 
közelebbi okát nem tudják.

— Légi és gáz tám adás elleni ve
delem p róbája  Léván. Nov. 29-én 
délben szokatlan sziréna bugás és ha- 
rangkongás hangja húzódott el Léva 
város felett. Csak igen kevesen tud
ták a varos lakói közül, hogy e szo
katlan jelenség a jövő háborúja egyik 
legborzalmasabb jelenetére és lehető
ségére való felkészülésnek az előjele 
volt. Tegnap, kedden délben már a 
lakosság bevonásával folytak a pró
bák. [Városszerte általános érdeklő
déssel várták az eseményeket. A leg
közelebbi próba már repülőgépek köz
reműködésével történik.

L eg olcsóbb  és  legszebb  
karácsonyi és  njévi a já n 
dékok:

emlők-könyvek, íőnykőp 
albumok, levélpapírok 
m on ogram  nyomással, 
aktatáskák, töltőtollak 
stb. beszerezhető
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wtHóm v etétekSe
Vidékünkön, a rendszerleien gaz

dálkodás következtében nagy mellék
ben elterjedlek a különböző növényi 
betegségek. Különösen a gabonafélék
ben okoznak nagy károkot. Az őszi 
vetésekben már itl-olt jelentkezik a 
gabonafutrinka kártétele. Az ellene 
való védekezésnek legelső követel
ménye, hogy kalászos után kalászost 
soha ne vessünk, még lehetőleg azt 
is kerülni kell, hogy az uj gabona
vetés a régi szomszédságába essék. 
— A gabonafutrinka pusztítása ellen 
ilyenkor csakis permetezéssel véde
kezhetünk. A megtámadott foltokat es 
azok környékét olyan dohányiugoldat- 
tal permetezzük meg, amelyben 1 hl. 
vizre 500—350 giamm tiszta nikotin 
esik. Sokkal jobb eredményeket érünk 
el a belföldi gyártmányú Arsokoll 
nevű arsenos permetezöszerrel, mely
ből 0’3, söl 0*5 százalékos oldatot ad
hatunk.

Vásári árak  dec. 3-án a lévai ál
latvásáron: bika 3*10, ökör 3* , tehén
2*80, tinó 3—310, üsző 3 —3*30, borjú
4—4*50, malac párja 80 100, sertés
hizó 5— 5*50 Ke klg-ja.

Karácsonyra mélyen leszállított áron kapja az összes férfi, női és gyermek
ruha nemüeket
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Megnyílt az u| cukrászdám a B O L E M A N  
házban, a volt Koráb virágüzlet helyén. Na
ponta friss sütemények. Lakodalmi torták, 
keresztelőkre és teadelulánokra sütemények 
készítését legjutanyosabban vállalom. Kérem 
a nagyérdemű közönség szives támogatását
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m ű szak i vállalat, 
elektromos bérén- 
dezések. RÁDIÓK.
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Lénái Sakk Klub rendezésében Léva 
kerület bajnokságáért nov. 25-én meg
kezdődlek a versenyek, melyek január 
20-áig tartanak. A benevezett 24 ver
senyző, erőviszonyának megfelelően, 
két csoportban küzd a bajnoki cimérl 
vasárnap délutánonként, kedden és 
pénteken este. Városunk és a vidék 
legjobb játékosai vélték lel a küzdel
met egymással és már eddig is igen 
sok szép és nívós játékban mutatták 
be tudásukat. Az eddigi eredmények: 
Első csoport: Schön S. 4, skt. Pori
zek 3, Mészáros, Drelicska, Dr. Ba
log 2, Rosenberg l 1 ,, Blaskovic, Báz- 
lik I., Knapp J. 1 ,. — Második cso
port: Blaskovic K. 5, Dr. Pick Gy., 
Hoch 3, Engel, Hajdú 2, Glauber, 
Márton, Braun 1.

KÖZGAZDASÁG
A Lévai Újság elsősorban gazda

sági lap, és ezért szükségesnek tartjuk, 
hogy az általános gazdasági kérdések 
tárgyalása mellett még külön rovatot 
is nyissunk a közgazdaságnak. Ez tér • 
mészetes, de vidéki előfizetőink kife
jezett kívánságának óhajtunk eleget 
tenni, amikor a közérdekű értékpapí
rok, devizák és valuták mellett egyen
lőre a helyi gabona és takarmány 
árakaf is közöljük. Későbben ugyan
ezen okból a zöldség és baromfi piaci 
árainak is helyt adunk.

Árfolyam ok: A prágai börze nov.
30-i jelentése szerint: 6°/w liszt köl
csön 88*65, 7 ,%  Ős. IV. áll. sorso
lási kölcsön 75*95, 5% 1931 évi áll. 
beruházási kölcsön 77*—, 5% áll.
munka kölcsön 93*70, 4% kártalaní
tási járadék 60*10, 31/*0 0 Ős. IV. áll. 
járadék 53*70, 3% sorsolási Ős. ál
lamkölcsön 48*65 Ke.

R észvények: Ős. nemzeti bank: Ke 
4.920* —, Skodamüvek: 829* - .

D evizák: Amsterdam: 1.619*50, Ber
lin; 961*75, Budapest: 707*35, Zürich: 
775*25, London: 119*25, Milánó: 204*35, 
New-York: 2393, Páris: 157*75, Bécs: 
569*15.

B an kjegyek: Holand 1*618*— Ke, 
német 843*— Ke, magyar 463*50 Ke, 
svájci 775*50 Ke, angol 119—125 — 
Ke, olasz 203*65 Ke, amerikai dollár 
23*70 Ke, francia frs 157*70 Ke, schi* 
ling 453*50 Ke.

Gabona- é s  takarmányárak d e c . 
1-én a lévai piacon: Búza 79 kg-os 
153*20, árpa 105—110*—, rozs 111*50, 
tengeri 105*—, zab (felhozatal nem 
volt) monopólium ár 116*50, bab fe
hér 80—90, mák 300—375, vörös here 
900—1000, lucerna 650—750, burgo
nya (rózsa) 70, burgonya (gyári) 35— 
40, korpa 85, takarmányliszt 98, sója- 
dara 152, földidiópogácsa 169, répa
szelet 92, kukorica 114 Ke.

.LÉVAI U)SÁGa gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. -  Felelős szer
kesztő és kiadó : AKÚCS ERNŐ dipl. agr. -  Szer- 
ketzlőség és kiadóhivatal: Léva, §túr u. 3. Telefon 
19. — Nyomja: FODOR utóda Láncz Jenő nyomdája 
Léva, Szepesi u. 28. — Előfizetési díj: egéazévre 
40*. félévre 20*. negyedévre 10*-- Kő, egyes szám 
ára 80 fill. — Három példány megtartása egyévea 
előfizetésnek számit. — Hirdetések tarifa sseriat 
Fodor papirkereskedésben adhatók át. Telefon 70. 
— Oyakori hirdetőknek árengedmény. — Kéziratok 
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem 
ürzünk meg és nem adunk vissza. — A postabélyeg 
használatát a pozsonyi postaigazgatóság lévai fel- 
adóheliyol engedélyezte.


