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ezelőtt, 1934 decem ber 5-én jelent 
meg a Lévai Ú jság  első száma. 
Egy év: 365 nap, 52 hét, 52 m eg
je len és ’ B izonyára  nem k o lo sszá 
lis szám ok az európ a i kultúr- 
dzsungel szám tengerében és nem  
nagy esem ény a v ilágesem ények  
örvénylő tengerében. É s  m égis . . .  
mégis van benne valam i heroikus, 
hogy a b izalm atlanság jégkéregén  
áttörve, a közöny didergető h id eg 
sége d acára  éves és reméljük, 
évelő növénnyé sarjadt a mag, 
amelyet a lévai hum uszba vetet
tünk. A  becsü letes munka, a k i
tartás m eghozta eredm ényét a 
zord idők dacára  is. A  gyökér 
nem indult rom lásnak, a fa m eg
izm osodott és egyre dúsabb lom 
bozatában több em ber rem ény
kedik.

jubilálunk. A z  e lső és b izonyá
ra a legnehezebben kivárt ju b i
leum ez. K öte lességünk m egem 
lékezni, v isszaem lékezn i a m eg
tett útra, m érlegre  ke l! helyez
ni önm agunk súlyát és értékelni 
kell m űködésűnket. Ezt a tőlünk 
m egszokott objektiv itássa l és a- 
nélkül, hogy az öndicséret kétes 
értékű illatát árasztanék, kell m eg
tennünk.

A m ik o r elindultunk kételkedtek 
célja ink és szándékaink tisztasá
gában, mert Léván az elmúlt e sz
tendőkben szám os lap indult, a- 
m elyek nélkülözték m inden sajtó- 
orgánum  életfeltételét: a függet
lenséget és a közérdek szo lg á la 
tát. R övidesen  azonban sikerült 
m eggyőzni o lvasó inkat arró l, hogy 
lapunk hasábjai és a szerkesztők  
neve mögött nem  bujkál senki és 
a Lévai Ú jságnak egyetlen érde
ke v a n : a k ö zé rd e k ! Lassan  m eg
szokták az objektív kritika egy 
kisvárosban  szokatlanul bátor 
hangját, am ely m inden nyíltsága  
dacára sem  szem élyeskedő, ro s sz 
akaratú.

Számos közéleti problémára, 
anomáliára, hibás intézkedésre 
hívtuk fel az illetékesek figyelmét, 
amelynek eredményeként azok 
részben orvoslást nyertek, más
részt megoldásuk, elintézésük na
pirenden maradt. Nálunk nagy a 
hajlandóság arra, hogy minden 
bátor kritikát személyeskedésnek, 
ellenséges cselekedetnek minősít
senek. Mi már elértük azt, hogy 
a gyanú árnyéka sem verődik fe
lénk, amikor Ítéletet mondunk köz
érdekű sérelmek és jogsértések 
felett.

A jövőben fokozottabb mérték
ben tartjuk kötelességünknek a 
közérdek hathatós védelmét, mert 
azt látjuk, hogy azoknál, akik 
mint Irányítók és ellenőrzők sze
repelnek, hiányzik a kellő tájéko
zottság, jog és helyzetismeret. A

mi közéletünk hasonlít ahhoz a 
kocsihoz, amelynek bakján a ko
csis ostorral unszolja a lovat, 
közben azonban nem veszi ész
re, hogy a hiba a kerékkötőben 
van, amely konokul fékezi a nyi
korgó kerekeket.

Nem vagyunk szakadékvályók 
ember és ember között, de tudjuk, 
hogy mindenkinek kedvébe járni 
nem lehet annak, aki életét és 
cselekvéseit princípiumokra ala
pítva nem ingadozik a szélhajlása 
szerint. Nem csinálunk erényt má

sok hiúságából, haszonlesés nem 
vezérel, nem meggazdagodni aka
runk, csak megélni. Létünk alapja 
a közérdekű munka, amelyet he
lyettünk eddig még el nem végez
tek és amelynek elvégzésére igényt 
tart barátaink, olvasóink tábora.

Köszönjük mindazoknak az a- 
nyagi és erkölcsi támogatásukat, 
akik átsegítettek a kezdet bajain 
és kérjük őket, tartsanak ki mel
lettünk továbbra is azzal az erős 
hittel, amely nélkül nincs alkotás, 
nincs áldottabb jövő.

Mi az eljárás a lakásfelmondásnál ?
Az utóbbi időben többen kértek in

formációt tőlőnk a lakbérletek felmon
dáséra. Éppen azért, mivel úgy látjuk, 
hogy e téren nagy a tájékozatlanság, 
az alábbiakban ismertetjük röviden a 
lakásfelmondás körüli eljárást.

Ma már egyre kevesebb azoknak a 
lakásoknak a száma, amelyek a bér
lők védelméről szóló törvények alatt 
állanak. Mert azokra a bérletekre, 
amelyek 1928. április után keletkez
tek, egyáltalában nem vonatkozik a 
lakóvédelem, az újabb törvények pedig 
a régibb időből való bérletek körűi 
is egyre további kategóriákat vonnak 
ki a lakásvédelem köréből.

Lakóvédelem alatt nem álló lakás 
vagy helyiség bérletét úgy a bérbe
adó, mint a bérlő bíróság nélkül is 
felmondhatja nem bírói utón is, érvé
nyes tehát egy levél utján vagy szó
val adott felmondás is. A fő, hogy a 
felmondó szükség esetén igazolni tud
ja a felmondást, például postai feladó 
vevénnyel vagy tanúkkal. (Lakóvéde
lem alatt álló lakást a bérbeadó csak 
bíróság utján mondhat fel különös 
felmondási ok alapján.) Ilyen nem vé
dett lakásnál nem is kell semmi kü
lönös ok a felmondáshoz, csak az 
előirt vagy esetleg megállapodásban 
kikötött felmondási Időre kell tekintet
tel lenni.

Lehetővé teszi azonban a törvény 
ilyen esetekben is, hogy a lakást bí
rói utón mondják fel. A polgári per
rendtartás rendelkezése értelmében 
ugyanis úgy a bérbeadó, mint a bérlő 
bíróság utján felmondhatja a lakást 
vagy más helyiség vagy terület bér
letét.

A felmondási kérelmet a járásbíró
ságnál kell beadni és csatolni kell 
hozzá a telniondás és a hozzá való 
bírósági végzés annyi példányát, 
amennyit a feleknek kézbesíteni kell.

A bíróság a felmondást, ha azt 
szabályszerűen adták be, kézbesíti a 
teleknek. Ha az ellenfél az ilyen fel
mondás ellen 8 nap alatt nem ad be 
kifogást, akkor a felmondás alapján a 
felmondási idő lejária után végrehaj
tásnak van helye a bérlet tárgyának 
kiürítése céljából.

— Egy millió korona az iparo
sok segélyezésére. Az idei költség- 
vetésben 1 millió komnás tétel szere
pel arra, hogy abból az iparosokat 
segélyezni fogják. A kereskedelem
ügyi minisztérium ebből az 1 millió
ból karácsonyi ajándékot akar juttatni 
az iparostanulóknak és támogatni fog
ja azokat az egyesületeket, ]melyek az 
iparosokat Inségsegélyben részesítik. 
A fennmaradó összegből adnak a nyo-

Ha azonban az ellenfél 8 napon 
belül kifogást ad be a felmondás el
len, akkor a járásbíróság tárgyalást 
tűz ki és azután ítéletben mondja ki, 
hogy érvényes-e a felmondás vagy 
nem. Ilyen esetben azután csak a 
jogerős Ítélet alapján lehet végrehaj
tást kérni.

Ha a felmondás magánúton történt, 
vagy olyan esetben, mikor a szerződés 
értelmében telmondás nélkül szűnik 
meg a bérlet bizonyos idő lejárta 
után, akkor a felek bármelyike a já
rásbíróság utján felhívhatja ellenielét, 
hogy a kitűzött idő lejártával adja át, 
illetőleg vegye ét a bérlet tárgyát.

Az ilyen bírósági felhívás szabályai 
lényegében ugyanazok, mint a bírósági 
felmondásé. Ha az ellenfél nem ad be 
kifogást a felhívás ellen, ennek alap 
ján is végrehajtásnak van helye, ha 
pedig kifogást ad be, tárgyalást tűz 
ki és ítéletet hoz a bíróság.

Ha a bérbeadó nem küldött a bér
lőnek bírósági felmondást, hanem csak 
magánúton mondott fel neki és a bí
rósági felhívás utján sem szólította 
fel, hogy a felmondási határidő lejárta 
után adja át a lakást, akkor ebben az 
esetben, ha a lakó a felmondási ha
táridő lejártával nem megy ki a lakás
ból, pert lehet ellene indítani a járás
bíróságnál, amelynek során azután a 
bíróság Ítélettel kötelezi —  ha szabá
lyos volt a felmondás —  a lakás azon
nali kiürítésére.

Ha a bérlő nem fizeti rendesen a 
bért, akkor szintén a járásbíróságnál 
megindítandó perben lehet kérni, hogy 
a bíróság a lakás azonnali átadáséra 
kötelezze.

A bírósági felmondással vagy fel
hívással egylorma hatálya van a köz
jegyző utján küldött felmondásnak vagy 
felhívásnak. Kifogást ez ellen is a já
rásbíróságnál lehet beadni és a járás
bíróság előtt folyik le azután az eset
leges per.

Mindezek az előírások persze csak 
a bérlővédelem alatt már nem álló 
bérletekre vonatkoznak, a még véde
lem alatt álló lakások és helyiségek 
tekintetében ezidőszerint is érvényben 
vannak a bérlők védelméről szóló tör
vények speciális előírásai.

morbajutolt iparosoknak. Persze, ez 
az egy millió csak morzsa és nem 
segély, mert ha mindet az iparosok 
segélyezésére fordítanák, akkor is alig 
jutna egyre pár korona. Eddig 4 ezer 
nyomorgó iparos kérvénye él kezelt be 
a minisztériumba, ha tehát az egész 
összeget elosztanák, egynek 230 Ke 
jutna. Éhenhaláshoz sok, megélhetés 
hez kevés . . •

O R IE N T  M O Z I  (S t ró n s k y )
Dec. 5., 6. és 8-án este az idény 

legszebb és legnagyobb film újdon
sága. Egy bécsi dal, melyben a szere
lem sir és kacag. A háború előtti bé
csi életből vett romantikus mese: 
„KÜLTELEKI VARIETÉ- (Bécsi csa
logány). Főszerepekben: Luise Ulrich, 
Hans Moser, Rudolf Cári és Pointner.
—  Vasárnap délután népelüadás. Harry 
Piel rendezésében: „A VILÁG URA*.
—  Dec. 9. és 10-én este: „VIHAR 
SZAHARA FELETT-. Három legionls- 
ta rettegő kalandja a félelmetes Sza
hara kellős közepén. Főszerepekben: 
Noah Beery, jack Mulhall, Ruth Hali.
—  Dec. 11-én este a szezon egyik 
legérdekesebb filmje: „FEHÉR FEL  
SÉG*. Főszerepekben: Hertha Thiele 
és Gustáv Diessl.

A P O L L O  M O Z I  ( D e n k )
Ma, szerdán este. Csak egy napig! 

Idegfeszltő kaland a brazíliai őserdők 
zöld poklából, Sicmel Alex híres ja
guárvadász expedíciója. „MATTO  
G R O SSO ". Ez a monumentális film 
felülmúlja az összes eddig megjelent 
expedlciós filmeket, mivel a legköz
vetlenebbül szemlélteti a vadállatok 
vadászásával járó veszélyeket. Végig 
érdekfeszitő film, mely bizonyára min
denkit érdekelni fog. —  Csütörtökön, 
pénteken, szombaton és vasárnap este. 
Modern társadalmi vígjáték! Lida 
Baarová és Gustav Fröhlich önmagu
kat múlják felül ebben a világsikert 
elért filmben: „BOBBY HADNAGY-. 
Tovíbbi szereplők: Adélé Sandrock, 
Georg Alexander, Lizzl Holzschuh, 
Frilz Odemar. Végnélküli kacagás,el
ragadó történet, kedves happy cnd. 
FO X  hangos híradó. —  Vasárnap dé
lután népelőadás. Egy ismert orvos 
életéből vett megrendítő dráma : „BO- 
VARY-NÉ-. Főszerepekben: Max Dear- 
ly, Valentiné Tessier, Píerr Rcnoir. 
—  jön! Dec. 12, 13, 14, 15. 100% 
magyarul beszélő film: „UJ ROKON".

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁSI 
Felhívjuk lapunk összes barátait 
és mindazokat, akik értékelni 
tudják a közérdekében kifejtett 
munkát, önzetlen tevékenységet 
hogy lapunkra fizessenek elő. 
Előfizetési dij negyedévente 10 
KŐ. Előfizetések Feldmann tra
fikban vagy lapunk szerkesztő
ségében, Stúr-ucca 3. (Kürtivel 
szemben) eszközölhetők.



Lévát Újság

A kirakatverseny részletes feltételei
Sokat hallottunk már a/ aránylag igen fej

lett lévai kereskedelemről és valóban váro
sunk - centrális helyzetétől eltekintve — el
ső sorban Iparosainak és kereskedőinek kö
szönheti azt, hogv a vidék forgalmának góc-

fontjává növekedett. Tudjuk azt is, hogy a 
ercskedelem az utóbbi évtizedben sokat fej

lődött, modern eszközöket vesz igénybe, hogy 
forgalmát minél magasabbra emelje, verseny- 
képes legyen a nagy konkurenciában. A mai 
nehéz viszonyok között kettősen fontos, hogy 
a kereskedő és iparos lépést tartson a kor
ra! Az egyre igényesebb vevóközönség kíván
ságait kielégítse, minél szélesebb retegü vá
sárió közönségei biztosítva, üzletének prospe
ritását megtartsa és ha lehet, még növelje 

Elegendő egy tekintet városunk kirakataira 
és meglátjuk azt a nagy változást, amelyen a 
kereskedelem az utóbbi években átesett A 
modern portálok mögött az árucikkek százai 
láthatok, egyre újabb üzletek nyílnak meg, 
azonban nem minden iparosnak es kereske
dőnek van kellő érzéke a modern üzleti el
vek alkalmazása iránt. Bizonyára i nnék egyik 
oka az is, hogy hiányzik a megfelelő kezde
ményezés, irányítás, meri sajnos, az érdekvé
delmi testületek munkaképessége erősen alá 
van rendelve a nehezen összeegyeztethető és 
gyakran kicsinyes érdekeknek.

Ezért kellett kiindulni a kirakatverseny esz
méjének is semleges helyről, ezért vette a 
Lévai Újság kezébe az inicialivát és bizo
nyára jó szolgálatot tesz ezzel nemcsak a lé
vai kereskedelemnek, iparnak, hanem a vá
sárló közönségnek is.

Legutóbbi számunkban ismertettük a ver
seny feltételeit. A versenyen minden lévai ki
rakat résztvehet és ezeket 3 csoportba osz
tályozzuk :

I. A z  éle lm iszer üzletek c s o 
portjába tartoznak p l.: fűszer, gyar
matáru, csemegekereskedés, cukorka- 
üzletek, hentesek és mészárosok kira
katai, egyszóval minden, ami az élel
miszer szakmával függ össze, igy pl. 
a liszlelárusitó telepek kirakatai is.

11. A m ásodik csoportba a ru
házati szakma tartozik. Így p l.:
szabók, konfekciós üzletek, férfi és 
női divat, textil, rövidárukereskedések, 
kalap, cipő, fehérnemű és kézimun
kaüzletek stb.

111. A  harm adik csoportba tar
toznak a lakások és háztartások be
rendezéséhez szükséges cikkeket áru
sító iparágak és üzletek. így p l.: üveg

Kulturgazdálkodásunk
Léva városának többek között van 

egy u. n. kulturbizottsága, amely a 
67/919 sz. törvény, a 28.480 20 sz. és 
a 22.287/26 sz. isk. és népm. minisz
térium rendelete szerint annak idején 
12 taggal alakult meg.

Ennek a bizottságnak a városi szer
vezési szabályrendelet 36. §-a szerint 
feladata a következő: Ezen bizottság 
gondoskodik az iskolák fejlesztéséről, 
a népnevelési intézmények segélyzé
séről, a testnevelésről, szini-előadá* 
sokról, a városi múzeumról és egyéb 
népnevelési berendezésekről (kivéve 
e könyvtárakat) oly módon, hogy ezen 
kérdésekben a városi tanács és kép
viselőtestületnek javaslatot tesz, illet
ve a városi tanácsnak a város kultu
rálisállapotára nézve jelentéseket tesz.

Lévén azonban oly pompásan áll
nak a kulturális ügyek, hogy ezen bi
zottság megalakulása óla még egyet
len egy gyűlést sem tartott. Nincs ja
vaslata, nincs jelenteni valója, 
t Van törvény, rendelet, szabályren
delet, sőt bizottság is, adva van a 
keret, meg van a mód, a lehetőség 
és mégis hiányzik a tartalom. Komoly 
kulturmunkát kívánunk és akarunk lát
ni, nem kulturgarázdálkodást, mert 
ami ma Léván van, azt —  kevés ki
vétellel —  nem nevezhetjük másnak. 
Olyan városban, ahol 54 egyesület 
van, amelyeknek legnagyobb része 
megélhetését a kultúra örve alatti ren-

és porcellánáru, vaskereskedés, papír- 
üzletek, rádió, bútor, drogériák, virág 
és egyéb üzletek.

A versenyzők munkáját lapunk ér
tékes dijakkal igyekszik honorálni és 
ezek Összegyűjtésére már meg is tet
te a kellő lépéseket. Minden csoport
ba öt, összesen tehát 15 jutalom ke
rül kiosztásra. Az 1. dij 120 Ke, II. 
díj 60 Ke, 111. dij ezüst érem, IV. és
V. dij elismerő oklevél. Ezen kívül a 
közönség közölt is 3 dij kerül kiosz
tásra a szavazatok alapján. Akik a 
Lévai Újság szelvényeit kivágják, be
küldik és szavazatukkal a zsűri dön
tését eltalálják vagy legjobban meg
közelítik, azok között lesz a 3 dij 
kiosztva. Mindenkinek érdeke tehát a 
szelvények beküldése, amelynek ha
tárideje december 18 este 6 óra. A 
szelvények bármely üzletben átadha
tók, amelynek kirakata a versenyen 
részt vesz, zárt borítékban: „Lévai 
Újság kirakatversenye" megjelöléssel. 
Mindenki több szelvénnyel is pályáz
hat és igy az eltalálás lehetősége 
sokkal nagyobb.

A zsűri összeállítása különösen gon
dot igényel a mi viszonyaink között. 
Léva kisvárosi élete sok érdekellen
tétet hiv elő, azonban a Lévai Újság 
pártatlansága és objektivitása biztosí
téka a zsűri összeállításának. Az érde
keltekkel történt megállapodásunk ér
telmében a zsűri tagjainak nevét nem 
hozzuk nyilvánosságra, garantáljuk 
azonban azt, hogy az öt-tagu zsűriben 
olyan emberek vannak, akik felül áll
nak minden kételyen. Az öt-tagu zsű
riben három szakember, egy képző
művész és egy tag a fogyasztók ré
széről vesz részt. A zsűribe azonkívül 
a Kereskedelmi Csarnok és az Ipar- 
társulat két-két ellenőrző tagol delegál, 
azonban ezeknek szavazati joguk nincs. 
A kirakatverseny 3 napig tart, decem
ber 14-én reggel 9 órától, 17-ig esti 
7 órájáig. Ezen idő alatt a versenyben 
résztvevő kirakatokat megváltoztatni 
nem szabad. Benevezési dij 10 Ke.

racionalizálása
dezésekre, szinelőadásokra, társas ősz- 
szejövetclekre és jótékony cél köpö
nyegébe burkolt koldulásokra alapoz
ták, —  ideje lenne, ha a sokszor Íz
léstelenségig nivótlan rendezésekbe 
valaki beleszólna.

Ez elsősorban a kulturbizottság fel
adata lenne.

A kulturbizottság három éves csen
des szendergéséért itt a nyilvánosság 
előtt tesszük felelőssé elsősorban a 
város vezetőségét, másodsorban a já
rási közművelődési testületet, aki
nek törvényesen előirt kötelessége a 
népművelés munkájára felügyelni és 
azt irányítani.

A lévai kulturgazdálkodás csőd előtt 
áll és itt az ideje, hogy a törvényes 
előírásoknak megfelelően minél előbb 
rendeztessék. Nem tűrhető, hogy Lé
ván bárki, bármikor felelősség nélkül 
felcsaphasson kulturvezérnek és ren
dezőnek. A komoly, értékes kultur- 
megmozdulésok ugyan olyan elbírálás 
alá essenek, mint a nivótlan, értékte
len kotyvasztékok, amikor erre törvé
nyes eszközök állanak rendelkezésre.

Ha a kulturbizottság tagjai nem érez
nek magukban erőt kötelességük tel
jesítéséhez, úgy álljanak félre, jöjje
nek helyettük mások, de mi követel
jük és látni akarjuk a kulturbizottság 
munkáját, mert a város lakosságának 
érdeke nem nélkülözheti.

Az adómorál kicsúfolása
A Hospodársky Rozhled című prá

gai közgazdasági szaklapból vesszük 
a következő megdöbbentő hirt:

November 21., 22-én tartották a 
csehországi adóbizottságok gyűlésü
ket, amelyen négy csoportban 5960 
adófellebezést Intéztek el. Ez a szá
raz napihir látszólag örömmel kell 
hogy eltöltsön minden adófizetőt, aki 
a gyors elintézések hive. Azok az adó
fizetők azonban, akik ismerik az egy- 
szer-egyet, megdöbbennek, amikor ezt 
a számot olvassák, ceruzát és papirt 
vesznek kezükbe és igy mérlegelnek: 
ha a bizottságok nagyon szorgalma
san dolgoztak, úgy a napi munkaide
jük maximum 8 óra volt. Többet nem 
dolgozhattak, mert nagyon valószínű, 
hogy ebből a munkából, úgy a refe
renseknek, mint a bizottság tagjainak 
napi 8 óra untig elég.

Tehát napi 8 órával számítva 2 nap 
16 óra, minthogy négy bizottság volt, 
összesen 64 óra, azaz 3840 perc. Ezen 
idő alatt 5960 felebbezés lett elintéz
ve. Elosztjuk a percek számát a fe
lebbezés számával és megállapíthat
juk, hogy egy akta elintézésére nem 
maradt átlagban több mint 39 másod
perc. A hivatalos akták elintézésének 
ezen gyorsasági rekordján bizonyára 
csodálkozni kell. Ha valaki azt akar
ná állítani, hogy 39 másodperc alatt 
át lehet tanulmányozni, mérlegelni és 
elintézni egy adófelebbezést és pedig 
nem egy ember, hanem egy egész 
bizottság által, akkor bizonyára meg
engedhetjük magunknak azt, hogy an
nak józan eszében kételkedjünk.

Ezzel röviden számszerű bizonyíté
kunk van arra, hogy a törvény által 
lényegében helyesen elképzelt intéz
mény csak bürokratikus papirosintéz
kedés maradt, amelynek a legkisebb 
praktikus jelentősége sincs. így szól 
a Hospodársky Rozhled kritikája.

{ V i l la m o s  á ts z e re lé -  
J s e k e t  a z  u j á r a m ra  f
:  .... ......... ........ . .1 ..  ......... . j
f  É d e r  K á lm á n  koncessionáit + 
♦  villany- és vizvezetékszerelő 1
A vállalata jutányosán készít. f
J  Motorokat gyári áron szállít. J

nHma*tomAat  m  K omáiom
Amint legutóbb vezető cikkünkben 

is megemlékeztünk róla, Rimaszombat
ban a fiatal magyar értelmiség uj moz
galmat kezdett, amely első sorban a 
gazdasági és kulturális vonatkozásban 
kívánja a szlovenszkói magyarság sor
sának jobbrafordulását és küzd köz
életünk túlpolitizáltsága ellen. A moz
galom még ki sem alakult, de az első 
támadás már megérkezett. A Komá
romi Lapok éles, sőt mondhatjuk durva 
támadást intézett a gömöriek ellen. 
Mi mindenkor elítéljük ezt a hangot,- 
mert jogában van ugyan mindenkinek 
ellenelvét nyilvánítani, azonban mél
tatlan az európai és a magyar sajtó- 
nivóhoz az ellentétes álláspont lebe
csülése és becsmérlése. Ezért adunk 
helyet lapunk hasábjain a Rimaszom
batból indult mozgalom vezetőinek, 
akik nyílttéri nyilatkozatukban adnak 
választ az őket ért indokolatlan és 
méltatlan támadásra.

NYILT-TÉR
Nyilatkozat.

A „Komáromi Lapok" 1935 évi nov. 
hó 27*én megjelent számában „A gö- 
möri fiatalurak" c. aláírás nélkül meg
jelent vezércikkel kapcsolatban szük
ségesnek tartjuk kinyilatkoztatni a 
csehszlovákiai magyarság közvélemé
nye előtt, hogy a cikkecskére szerzőik 
megkapják a méltó választ úgy Oö- 
mörmegye társadalmától, mint moz
galmunktól is. Ami a cikk szerzésével 
kapcsolatban a büntetőjogi felelősség 
tisztázása alá esik, azt nemsokára al
kalmunk lesz rendezni beadott sajtó
keresetünk folytán a független bíróság 
előtt.

Addig is tudomására hozzuk a cikk
írónak, hogy mi vagyunk az a bizo
nyos karaván, amely halad . . .

Rimaszombatban, 1935 nov. 29-én.
Bar át h László dr.
Ragályi Antal dr.

Aáogflaw tó to m ...
a Lévai Újságnak ez a legnépszerűbb 
rovata, ismerik, idézik, megmarad az 
emlékezetben. Ki az Okulár? — hall
juk gyakran kérdezni, ki írja az aho
gyan én látomot? Engedjék meg, hogy 
erre a kérdésre most se adjak vá
laszt. De hiszen nem is az a lényeg, 
hogy ki, vagy kik? — a lényeg az, 
hogy ebben a városban van valaki, 
aki nemcsak néz, hanem tát is és 
ami még fontosabb: azt amit tát, 
meg is meri irnil De nemcsak Lé
ván, hanem az egész szlovenszkói 
magyar sajtóban népszerű ennek a 
rovatnak a tartalma. Csak példaként 
említjük, hogy a gerinctelenekről szóló 
írásunkat négy hetilap vette át. Ennek 
a nagy népszerűségnek a titka az, 
hogy az Okulár mindig eltalálja azt 
a hangot, amely minden gondolkodó 
embernek a hangja, mindnyájunk kí
vánságainak tolmácsa. Ez a tolmá
csolás azonban nem szánalmas sze- 
pegés, dadogás a szájkosár mögött, 
de bátor szókimondás, rávilágitás az 
árnyoldalakra, sötét lelkiismeretre és 
mindenre, amit az emberek nem lát
nak, vagy érdekük a homály jótékony 
leplével eltakarni a többiek előtt. Le
gyen világosság — ez volt az Alkotó 
első szava. És ebben mély szimbó
lumot látunk. Az alkotásnak előjellé- 
tele — a világosság. Csak világos 
koponyák, nyilteszQ, nyiltszivű embe
rek alkalmasak arra, hogy elméjük 
fényénél, kisugárzásánál uj alkotások 
jöjjenek létre.

Az Okulár ígéri, hogy a jövőben 
is a világosságért harcol, az ostoba
ság és a rosszindulat sötétsége el
len. Támogassátok ebben a küzde
lemben 1 Okulár.
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állok meg néha a város háza máso
dik emeletén, ha belépek a magyar 
közkönyvtár termébe. Előttem asztalok, 
a fal mentén szekrények tele a tudo
mány, a művészet, a kultúra ezernyi 
alkotásának, csodájának remekével, 
képekben s a betűk millióiban össze- 
sürilve. Itt körülöttem cca 10.000 könyv 
van s alant a város legalább 10.000 
magyarul beszélő lakóval és mégis a
10.000 ember közül alig akad 200, aki 
kiváncsi a 10.000 könyvre, a tudo
mányra, az irodalomra. Nem érzi-e, 
nem tudja-e ez a 10.000 ember, hogy 
neki van kulturális szükséglete, amit 
nem lehet mozival, egy-két operett 
megnézésével kielégíteni. Nem érzik-e 
ezek az emberek, hogy nekik tanulni, 
művelődni kell ?

De ha már a hiányokat nem is érzi 
meg mindenki, annál szomorúbb, hogy 
az a pár száz intelligens magyar, aki

K e re s z t r e j t v é n y
p á ly á z a tu n k

12. szám ú rejtvényének helyes 
megfejtői közü l so rso lá s  utján a 
Link Bernét cég ajándékát Mik- 
lóssy Béla, a Krenek cég aján
dékát S im ko O szk á rn é  (Zlaté Mo- 
ravee) és a Lévai Ú jság V* éves 
ingyenes küldését K ovács G éza  
nyerte.

A  bajnoki pontverseny állását 
és a dijak k iso rso lá sá n a k  idejét, 
átadását a legközelebb i szám unk
ban közöljük.

(—) Játék, diszm ű, bőráru s egyéb 
ajándék tárgyak óriási választékban, 
igen jutányos árak mellett Pollák 
Adolf cégnél (Telefon 53).

a városban lakik nem döbben tudalá- 
ra kulturális kötelességének és meg
felejtkezik arról, amivel tartozik fajá
nak, nemzetiségének, anyanyelvének.

Az a szegény munkás, aki érzi a 
szellemi lemaradotlságának hiányát, 
szájától vonja el a falatot, de keser
vesen megkeresett munkadijából, ha 
részletekben is, lefizeti a 6 Ke dijat, 
hogy a közkönyvtár tagja lehessen. 
Az intellcktuel, orvos, ügyvéd, keres
kedő stb. kulturáltságának fölényeske
dő modorában nem emelkedik fel 
annyira, hogy neki kötelessége, még 
ha nem veszi igénybe talán, a magyar 
kultúra kincses házát támogatni és ez 
által is a szegényebb néposztály szel
lemi előrehaladását lehetővé tenni.

A város lakosságának műveltebb 
magyar része tartsa kötelességének, 
hogy tagja legyen a magyar közkönyv
tárnak és a magyar kultúra támoga
tásában, ez utón való terjesztésében 
fejtsen ki nemes versenyt. — ő.

(— ) K arácson y i vásárunkat az
olcsóság, ízlés és minőség jelszavá
val kezdtük el. Bátran állíthatjuk, hogy 
dacára az összes nyersanyagok fo
kozatos emelkedésének, áraink a ked
vező vétel folytán oly alacsonyak, 
hogy mindenki csekély összegért a 
legszebb, legalkalmasabb és legizlé- 
sesebb ajándékot veheti meg. Nagy 
m aradék vásárunk árai már szinte 
a sokat hangoztatott „jó békevilág" 
nívóján mozognak. Kérjük tehát az 
igen tisztelt vásárolni szándékozókat, 
hogy állításaink helyességéről minden 
vétel kényszer nélkül győződjenek 
meg Kohn és K ovács 45 éve fenn
álló szövet és selyem áruházában. Nagy 
választékban szőnyeg, paplan, f ü g g ö n y  
és linóleum. Áraink szigorúan szabottak 
és Így felesleges minden alkukisérlet.

7lem  vagyok
Nem vagyok valakinek 
egyetlen 
hőse, reménye, 
büszke szemejénye.
Vagyok mindenkinek 
senkije,
közömbös komája, 
magamnak bús katonája.
Az anyámnak voltam 
mindene, 
büszke reménye, 
féltett szemejénye.
Az anyámnak voltam 
élete,
gyümölcsös fája, 
könnye, imája.
Amióta elment 
szeretve,
nincs aki Ígérjen, 
engem rém tjén.
Amióta elment 
tettem én 
mindenki senkije, 
megmaradt árva.
Ki tudja leszek-e 
valakinek 
csillagos oltára, 
vára, vitéze, 
csendes zsolozsmája ?!

INDIGNUS.

TCi a feiei&t ?  f
A lévai uccák csatornázásának meg 

van a legújabb szomorú szenzációja. 
Alig helyezték el a betoncsöveket, azt 
láttuk, hogy újból ássák a frissen be- 
földezett csatornaréteget, amely alatt 
több helyen a lefektetett betoncsövek 
megrepedtek. Hogy ebből kifolyólag 
a városi, ill. annak lakosságát mennyi 
kellemetlenség éri, hogy a lévai ér
dekelt kereskedőknek a forgalom aka
dályozása mennyi kárt okoz, arról 
nem kell külön beszélni. Felmerül 
azonban a főkérdés, hogy a történte
kért ki a felelős ?

Megállapításaink szerint a vállalkozó 
cég egy helybeli befonárugyártól ren
delte a csöveket. A csöveket a beton- 
árugyár leszállította és azok elkészí
tésénél u megadott dispoziciókat szem 
előtt tartotta. Az átvételnél nem is me
rült lel semmiféle ellenvetés. Az esős 
időjárás beálltával a felső burkolatok 
nélkülöző töltés meglazult és nem 
nyújtott oldalról kellő támpontot a csö
veknek. Ez okozta valószínűleg a csö
vek behorpadását.

Értesülésünk szerint a vállalkozó és szállító 
cég egymás között peren kívül akarja tisz
tázni a vitás kérdést. Az állami vegyelemző 
intézet a szállító cég kérésére mér munkába 
vette a neki beküldött anyagot arra vonatko
zólag, hogy a csövek megfelelők-e, vagy sem.

Kedden délután bizottság vizsgálta felül a 
szabaddá tett csatornákat és az érdekeltek 
szakértői véleményüket írásban fogják közöl
ni. A hatósági vizsgálat már előzőleg megtör
tént. Az ügyre még visszatérünk.

—  Teadélután. A Makábi sport- 
egylet december 15-én d. u. fél 5 óra
kor tartja teadélutánját a Stránsky 
kávéház éttermében.

—  Fontos újítás a vasútnál. Az 
utóbbi napokban a vasúton utazók 
nem csekély meglepetésben részesül
tek, amikor jegyet váltottak. A pénz
tárnál ugyan is a vasúti jegyet kis 
sárga szinü papirboriiékban szolgál
tatták ki. Ezen borítéknak állítólag az 
a célja, hogy az utasok a vasúti je
gyet biztosabban megőrizzék. A vasúti 
pénztáraknál eddig is sokszor nagy 
volt a tolongás a vonat indulása c- 
lőtt, ami bizonyára még nagyobb mér
tékben lordul elő a jövőben, ha ilyen 
pepecselő munkával terhelik a tiszt
viselőket.
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A szavazó neve és lakása

M I K U L Á S - E S T  decem ber 
7-én este 9 órai kezdettel a Juven- 
tusban. A jándékcsom agok K oráb  
virágkereskedésében vagy az Ipa
ros körben adhatók át.

—  Po llák  Em il halála. Városunk 
egyik közbecsülésében álló polgára, 
Pollák Emil f. hó 29-én Budapesten 
hosszas betegség után hirtelen elhunyt. 
Hozzátartozói a súlyos beteget Buda
pesten gyógykezeltetek és az operá
ció sikere után mindnyájan reméltük, 
hogy egészségesen tér haza, azonban 
helyette halálának híre érkezett meg. 
Pollák Emil tulajdonosa volt az 1872* 
ben alapított Pollák Vilmos és fia 
épületfakereskedő és építési vállalko
zó eégnek. Puritán jellemét és szak
tudását mindenki nagyrabecsülte. Ha
lálát nagy kiterjedésű rokonság gyá
szolja.

—  Ö ngyilkosság. Kempfner Simon 
kereskedő f. hó 28-án délután lakásá
nak az ablak rámájára felakasztotta 
magát. Az öngyilkosságot rövidesen 
fölfedezték ugyan, de Kemplnerben 
már nem volt élet. Az öngyilkosság 
városszerte nagy feltűnést keltett, mert 
Kempfner közismerten jó családi és 
anyagi viszonyok között élt. Nagy rész
vét mellett temették el a tragikus vé
gű embert.

—  Uj kulturházak a vidéken.
Vasárnap avatták fel Garamvezekény- 
ben a Fogy. Szöv. kultúrtermét nagy 
ünnepségek keretében. —  Ugyancsak 
vasárnap nyitották meg a klskoszmé- 
lyi kulturházaf is.

B eiratkozás a V á rosi M a
gyar Közkönyvtárban már megkez
dődött az 1936. évre. Azok, akik most 
iratkoznak be az 1936. évre, még ez 
évben igénybe vehetik a könyvtárat. 
Beiratkozási dij, címjegyzék érával 
együtt a naptári évre 12 Ke, régi ta
goknak címjegyzék nélkül 6 Ke. Könyv
váltási idő kedden d. e. 10— 12-ig és 
pénteken d. u. 4— V*7-ig. Szépirodal
mi müvekből két hétre csak 2 kötetet 
ad ki a könyvtár, két héten túl való 
haszálat után hetenként 50 fill. dij fi
zetendő.

G azdák óvakodjatok az is 
meretlen ügynököktől. Az elmúlt 
hetekben egy fiatal ember járta be a 
magyar községeket. A kisbirót maga
mellé véve, a gazdákat felszólította, 
hogy rendeljenek hallisztet vagy erő
takarmányt. Ahol a gazda vonakodott 
rendelni, kijelentette, hogy hivatalosan 
fogják megállapítani a marhaállomá
nyát s akkor a néki esetleg több mé
termázsára rugó erőtakarmányt okvet
len meg kell venni, aminek ára több 
száz korona lesz. Jobban teszi tehát 
a gazda, ha önként rendel néhány 
kg-ot, úgy megszabadul a nagyobb 
kiadástól. A legtöbb gazda elhitte, 
hogy tényleg köteles rendelni. Csak 
akkor eszméltek fel, mikor már késő 
volt, mikor mér aláírták a rendelést. 
A legtöbb helyen azt mondotta, hogy 
a rendelések a bíróhoz lesznek cí
mezve, a bíró fogja majd elosztani, 
igy szállítási költségek nem lesznek, 
A küldemények azonban minden ren
delő címére külön érkeztek, igy a költ
ség a halliszt érát majdnem a két
szeresre emelte. Például egy 5 kg-os 
csomag halliszt ára utánvéttel 16 ko
rona néhány fillér, a szállítási költsé
gekkel 28 korona 30 fillér lett, and 
kilogramonként 5 korona 66 fillért je
lent, üzletben pedig 3 koronáért kap
ható. Figyelmeztetjük gazdáinkat, le
gyenek óvatosak, ne üljenek fel hol
mi fenyegetéseknek, mert a hatóságok 
nem kényszerítenek senkit halliszt vagy 
más takarmány rendelésére. A ható
ságok ha tesznek valamit, azt a köz
ségi elöljáróságok utján intézik, nem 
pedig faluzó ügynökök utján.



— Doktorráavatás. Kriek Valéria 
földinket a pozsonyi Komensky-cgyc- 
tem aulájában f. hó 7-én avatják a 
jogi tudományok doktorévá.

— A JÁRÁSI MAGYAR KÖZ- 
MŰVELŐDÉSI TESTÜLET népsze
rű tudományos előadás sorozatát 
folyó hó 11-én este 7*9 órakor 
kezdi meg a városháza nagyter
mében. Előadnak Dr Hollós End
re : A népszövetség szervezeté
ről és Dr Strasser E lem ér: Táp
lálkozás művészetéről. Ezúton is 
felhívjuk a városunk lak osságá
nak figyelmét a járási közműve
lődési testület ezen előadás so 
rozatára, amely mindenkor a mai 
kor problémáit igyekszik megvi
lágítani és a lakosság legszéle
sebb rétegei előtt ismertté tenni.

— Megfölebbezték a városi
költségvetést. Értesülésünk szerint 
Léva város 1936 évi költségvetését, 
melyet a városi képviselőtestület jó
váhagyott, a husiparosok megföleb
bezték, amennyiben az uj vágóhíd 
költségvetési előírását tulmagasnak 
tartják. Akkor, amikor a vágóhíd tari
fáinak tárgyalását a városi képviselő- 
testület tárgyalta, a városbiró ígéretet 
lett arra, hogy ezen tarifákat megfe
lelően módosítják, ha a vágóhíd be
vételei fedezik a kiadásokat. A hus
iparosok szerint a vágóhíd bevételei 
már ez évben is jóval fölülmúlták a 
költségvetés bevételi előirányzatait, 
igy érthetetlen, hogy a következő év
ben a tarifák lényeges leszállítása nél
kül állították össze a költségvetést. 
A tulmagas tarifák további fenntartása 
lehetetlenné teszi a husiparosok meg
élhetését.

— A csatorna-csövek elrepedé- 
sével kapcsolatban, amint lapzárta
kor értesülünk, megtörtént a bírói szak
értői szemle, amelynek eredménye 
egyelőre még nem lett a nyilvánosság
gal közölve. Ennek során kipróbálták 
a csövek teherbírását is és beigazo
lódott, hogy azok 22 q terhelést bír
nak el.

— Ax Izraelita Nőegylet esté
lyén dr Fischer Istvánná sanzonokat 
énekelt, dr Sós Lászlóné pedig ver
seket adott elő nagy sikerrel. Ugyan
csak nagy hatást ért el Barta Mór, 
aki egy klasszikus Schumann dalt és 
magyar népdalokat interpretált. A si
kerűit programot nagyszámú közönség 
hallgatta végig.

Az adóvallomások benyújtá
sának uj határideje. Hétfőn jelent 
meg a hivatalos törvénytár legújabb 
száma, amely közli a 215 sz. kormány
rendeletet. Ennek értelmében a ház- 
béradóvallomások, amelyeket eddig 
dec. 15-ig kellett beadni, ezentúl dec. 
hó 31-ig nyújtandók be. A többi adók
ra, nevezetesen jövedelmi, kereseti, 
forgalmi adóra vonatkozólag a vallo
mások benyújtásának határideje feb
ruár 28-a helyett január 31-én jár le.

(__) Reumatikus, neuralgikus és 
egyéb fájdalmak esetén fontos és köz
kedvelt háziszer az Alpa sósborszesz. 
Borogatásra, masszírozásra használva 
csökkenti a reumatikus és neuralgikus 
fájdalmakat.

Apró hirdetések atrar&is
Kiadó lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.

jó megjelenésű ügyes utazót a textil szak
mából 1 0 ° o  jutalékra felveszünk. k^ 7óbh w tu ? r Td.c ‘ó.h o * é
az ajánlatok is küldendők._______________________________________________________________

Diszkötéses Tolsztoj-sorozat jutányosán eladó
Fürészpor-kályhák és használt k á l y h a c s ö v e k  eladók. 
Tolnai Világlexikon 5 kötete jutányos áron  eladó. 
Újtelepen szoba, konyhás házat m egvételre keresek

i f i c r f c K K  o r i r d n l  nagyobb hajlékkal, jó helyen, városhoz közel veszek. 
I V l S e P P  S Z O I O I _________________________________________ B orm inőség fontos 1

Uj káposztáshordók jutányos áron eladók.
Ciniek a kiadóban, §tur utca 3. szám

tartva. A jelentkezők számuk és tudó- ahol minden síelőt szívesen lát. A ki- 
suk szerint csoportokba osztva nyer- ránduláson való részvételt ajánlatos 
nek kiképzést. az egyesület vezetőségénél előre be-

A tanfolyam részvételi dija az egye* jelenteni, 
sülét tagjainak 10 Kő, diákoknak 5 A hójelentéseket és egyéb tudniva- 
Ke, nem tagoknak 25 Ke. Jelentkezni lóit a Bakó-házon elhelyezett szekrény- 
lehet BrieStensky Kamii előadónál kében elhelyezve közli a KŐT. 
Földmives Kölcsönös Pénztár, Levice Ky.
(Jozefcsek udvar).

*  Rendezte-e már előfizetését?
Gyerünk Újbányára-Vojsinra

✓  i . Vásári árak a lévai d ec . 2-iki
Síelni. álla/üásáron:

A tél beálltával a síelőknek nagy Bika . . . .  300—4 50 Ké-ig
gondot okoz, hogy hova járjanak síel- ,chén . . . .  3*00—4*25 „
ni. Eddig csupán Selmecb. vagy a l|kör, . . . .  3*80—500
körmöd Skalka jöhetett számításba. ^ 5* | * 4-50—525 *
Ezek a kirándulások egyrészről költ- kecske darabja '. . 90 —120*00 ”m
ségesek, másrészt fárasztók voltak. hízó sertés . . . 6*50—700 „

Ebben 0 nehéz helyzetben most lé- egy pár mafllól,erléf ' » 0 --5 0 0  00 .
nyeges változás állott be, amennyiben csecwzopo ma ac parja

a Ősi. turista klub helyicsoportjénak Gyenge (dhajlis> árak er8aen emdked,;,k 
vezetői pompás síterepet fedeztek fel 
Újbánya város határéban, az állomás*
IA1 o 1 r 1 x \7 1 • -LÉVAI UJSÁO- gatdiságl. kulturális és kritikaitol mintegy 8 km-re fekvő Vojsinon. ra.„ . , .nlk mlnd„
A 820 m. magas hegy csupasz rétjei k*»xtö: Dr. str a sser  e l e m é r . -  f «uiö« «s«r
- 1 „  1A1 l t  JL\Á. 'i I , kssitö ás kiadó: ARÚCS ERNŐ dlpl. agr. — Sssr-
es legelői kiváló siterepnek bizonyul- «. ki.d«w..t.h u » .  iii , ,  i. t.iri.-n
tak úgy, hogy az említett egyesület tv. -  Nyomja: FODOR utóda Lánca )«nö nyomdája 

nem kiméi, fáradságot és költséget, m í ' X Z
menhézat rendezett be a síelőknek. A 4r* 80 — Három páidány megtartása aifl*
m n n L i ,  fixetáanak ssámlt. — Hirdetásek tarifa sssrint
menhéz mintegy 2 0  személy elszallá- Fodor p.pirksraskadásbon adhatók át. Tslafon 70 . 
solására van berendezve a terep kellős -  Gyakori hirdetőknek árengedmény. -  Késiratok
W iypnón * küldendők. Hátiratokat nam

ZCpen. Örsünk meg és nam adunk viaata. — A postabélyeg
F. hó 15-tŐl kezdve az eayesület ■ b r.tl.l .v .l posta, ás tártrdalgasgaió-

, . , . . . . .  , »ág tárat feladóhallyal Í09.97*. V-1W4 ssám alatt
minden szombaton, illetve vasárnap angadáiyasta.

kirándulást rendez az említett sítelepre,

A Juvenius box- és birkózó 
szakosztályában a tréningek szak
avatott trénerek vezetése alatt héttőn, 
szerdán és pénteken este megkezdőd
tek. Érdeklődők a tréning napokon 
jelentkezhetnek a sz. o. vezetőnél.

— v etített  é s  m o z g ó k é p e s
SPORTELÖADÁS Az LTE féli 
sporlszakosztálya f. hó 9-én a Vá
rosi Szálló mozitermében rendezi 
szezonnyitó téli sport propagan
da-estjét. Előadó Hefiy A. Gyula 
tanár Késm árkról, aki a Tátrának 
és a téli sportoknak legkiválóbb 
ismerője, 120 vetitett és 2000 m. 
mozgóképben szabadelőadás ke
retében ismerteti a téli sportot, a 
versenyeket, a M agas Tátra téli 
életéi és Szlovenszko sí-területeit. 
Nemcsak a városban, de a környé
ken is nagy az érdeklődés az est 
iránt. Bővebbet a falragaszokon.

S í - t a n f o l y a m
Ősi. turista klub helyi csoportjának 

sí alosztálya Brieátensky Kamii, kerü
leti előadó vezetése alatt sí-tanfolya- 
mól rendez úgy kezdők, mint haladók 
részére, a sí szövetség módszere 
szerint.

A tanfolyam tíz órából (3 elméleti 
és 4 gyakorlati) áll. A gyakorlati órák 
a hóviszonyoknak megfelelően Léván, 
illetve Újbánya • Vojsinon lesznek meg-
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