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J.M.K.T.
Ez a négy betű rövidítése a 

Járási Magyar Közművelődési 
Testületnek. Ezt a négy betűt, 
ezt a rövidítést oly általánossá 
kell tenni, hogy mindenki tudo
mást szerezzen róla, mindenki 
ismerje. A Csehszlovák köztár
saság 1919 február 7-én kelt 67 
sz. törvénye az állampolgári ne
velést célzó népszerű tanfolya
mok szervezéséről a köztársa
ság egyik leghumánusabb, leg- 
példásabb törvénye. Sajnos, gya
korlati alkalmazása még ma sin
csen tökéletesen foganatosítva 
és nyíltan meg kell mondani, 
hogy ennek oka nem is az ál
lam közigazgatási szervezetében 
hanem főként a megfelelő kul- 
túrmunkások hiányában kere
sendő.

Léván már 3 évvel ezelőtt 
megindult a J.M.K.T. felvilágo
sító munkája, népszerű tudomá
nyos előadások sorozatának for
májában A nagyszámú előadó 
bizonyságot tett arról, hogy a 
lévai kultúrnivó tartalmat és ér
téket jelent országos vonatko
zásban is, de igazolta érettsé
gét a lévai publikum is, amely 
nagy számmal látogatta a nép
szerű szerdai előadásokat a vá
rosháza nagytermében. Az ér
deklődő közönség soraiban vá
rosunk minden társadalmi réte
ge képviselve volt, de főként 
az iparosok és a munkások.

A kultúra propagálásának elő
feltétele saját helyzetünk meg
ismerése, a tények, a tettek és 
a teendők nyilvános megtárgya
lása. A J.M.K.T. ezidei prog- 
rammja ebből indul ki és oly 
előadói gárdát sorakoztat fel, 
amelyre kevés példa akad az 
országban. A népszerű tudomá
nyos előadások után az uj prog- 
ramm fejlődést jelent, fokozatos 
emelkedést és meg kell mondani 
hogy ezzel nincs még kimerítve 
az a működési kör, a melyet a 
törvény maga és a végrehajtási 
utasítás a testületekre köteles- 
ségszerüen kirót.

M anifeszíációs békcgvülés.
Több izben hirt adtunk arról, 

hogy a hadi rokkantak helyi szer* 
vezeíe csatlakozva az általános egész 
világra kiterjedő bckeakcióhoz, na* 
gyobb szabású manifeszíációs gyű* 
lést tervez, amelyen Léva és vidéke 
lakossága is méltóképen kifejezést 
adhat béke szeretetének, ill. a bé
kéhez való ragaszkodásának. A  
gyűlést f. hó 8*án délelőtt rendez* 
ték meg, mérsékelt sikerrel.

„Nincs nép, nincs nemzet, nincs 
ember, aki a békét ne kívánná" 
mondcita Kopasz képviselő, a nagy 
gyűlés ünnepi szónoka. És mégis 
mikor arról van szó, hogy mind
annyian, mint egy test, egy lélek 
adjunk hangot béke akaratunknak, 
akkor Léva 12.500 lakosából alig 
300 jelenik meg, hogy a bé* 
ke mellett manifesztáljon. Köztársa* 
ságunk kormánya békét akar, de a 
békegyűlésen a koz hivatalnokok 
nem jelennek meg — kivéve a já
rási hivatal kiküldötjéí, — a védnök* 
ségre felkért várositanács, a város 
többi vezetői, de még a polgárság 
szinc*java is távol maradt. Nem

szemrehányás, vagy megrovásképen 
említjük meg mind ezt, de objektívi* 
fásunknál fogva ennyivel tartozunk 
az igazságnak. Szomorú tapaszta* 
latokból tudjuk már, mit jelent az, 
ha a vezetők valamilyen akciótól 
távolmaradnak.

Sinkovics szlováknyelvű, Mik* 
lossy magyarnyelvű üdvözlő szavai 
után fehér ruhás kislány virágcsok* 
rőt nyújtott át Kopasz képvise* 
lőnek, aki szlovák, majd magyar 
nyelven mondotta el tartalmas, meg* 
győző erejű beszédét. Részletesen 
megvilágította a múltat, a háború 
borzalmait és a békeért való szer* 
vezkedés jelentőségét. „Nincs az az 
ellentét, amelyet nem lehetne áthi* 
dalni — mondotta a szónok, — 
békcszerctetíel és jóakarattal." Igen, 
ha mindenkinek olyan erős a béké* 
ben vetett hite és meggyőződése, 
mint Kopasz képviselőnek, akkor 
egyetlen kérdés megoldásánál sem 
kell az erőszakhoz nyúlni, akkor 
még a legnagyobb ellentéteket is ki 
lehet egyenlíteni. Ehhez azonban 
hit, meggyőződés és akarat kell.

E g y  alkalmazott
Az egyik lévai üzletben volt alkalmaz* 

va az a hölgy akiről a história szól. A 
kisasszony igen szerényen élt, közbecsü* 
lésnek örvendett dacára annak, hogy a 
modern bőrbetegség rajta is clhatalmaso* 
dott: nagyon szerette a pénzt. Kedvenc 
barátainak elpanaszkodott arról, hogy az 
üzletben összetört, mondjuk egy értékes 
gépet, vagy dísztárgyat és ha nem fizeti 
ki, akkor elveszíti az állását. A jólclkű 
fiatalemberek tehetségükhöz mérten igye* 
keztek segíteni a szegény lányon, nehogy 
az utcára kerüljön. A trükk ismételten

Sok munka vár még a J. M. 
K, T.-re és elsősorban nemcsak 
Léván, hanem másutt is. A fa
lusi közkönyvtárak megszerve
zése, felienőitése, a falusi kul
túráiét elmélyítése és emelése 
olyan feladatok, amelyeket nem 
lehet eloöázni, oly kultúrparancs, 
amelyet teljesíteni kell. A J. M. 
K. T.-ben viselt funkció nem 
üres cím, titulus, nem lehet az, 
mert törvényes kötelességeit ha-

szélhámoskodásai.
bevált, természetesen nem gépeket tort, 
hanem sziveket, igaz ezt viszont gépsze* 
ríien. ügyességét egy házaspáron próbál* 
ki, jóban volt az asszonnyal és a férjjel 
egyaránt és mindkettőjüktől pénzt kért a 
régi recept szerint, de szigorúan a lelkűk* 
re kötötte, hogy az egyik ne szóljon a 
másiknak . . . így ment ez hosszabb ide* 
je már, amikor jelentkezett egy fiatalcm* 
bér, aki megkérte a jólfejlct lány dolgos 
kezét és eljegyezte öt. Most újabb trük* 
köt eszelt ki. Azt mondta ismerőseinek, 
hogy bútort rendelt, nincs együtt az egész

nyagolja és sérti, aki nem tel
jesíti a törvény renőelkezéseit, 
nem meríti ki a törvény bizto
sította lehetőséget A J.M-K.T. 
munkájának betetőzése, megko
ronázása volna a népi főiskolák 
megszervezése, mert az iskolán 
kívüli és túli népművelés kiszé
lesítése oly szükséglet, amelyet 
kultúrnivónk sülyeöése nélkül 
nem nélkülözhetünk.

pénz, nem tudja kiváltani, kölcsönt kér 
és kapott többektől. Mielőtt végleg cltá* 
vozott volna Léváról még egy nagyobb 
vágási csinált a következő trükkel. Taxit 
bérelt kiment főnöke egyik vevőjéhez, aki* 
vei egyébként főnöke jó viszonyba volt 
és azt mondta, hogy az adóhivatal hirte* 
len árverést tűzött ki az üzletre és ha nem 
fizet ie azonnal 2500 Kc*t, elárverezik, 
tönkremegy. Segítségért könyörgött. Meg* 
kapta a pénzt és ezzel, mint aki jól vé* 
gezte dolgát eltűnt Léváról. Amint érte* 
sülünk most bizonyára tudja, hogy miért 
küldözget szorgalmasan kisebb összege* 
két a károsultaknak, de nemcsak ő, ha* 
nem a boldog vőlegény is. Megtörtént 
pld. hogy az egyik károsultnak a kol* 
csönadott összeget mind a kelten beküld* 
ték. Reméljük, hogy a magáról megfe
ledkezett lánynak sikerülni fog elkerülni a 
kellemetlen következményeket, mert vég* 
crcdményképen a ,.hitelezőknek" az a 
fontos, hogy visszakapják a pénzüket. 
Pláne a mai kényszeregyezség világában.

JA o zik műs*.
Szerd a , csü tö rtök ,

Apolló : A szezon egyik kiválóan érdé*
kés és lebilincselő filmé AZ A SSZ O N Y * 
H ÁBO RÚ . Főszereplői: Trude Marlen 
Páti1 Richter, Oskar Sima. Kedves happv 
-end-dcl végződő film, stilusos rendezés* 
sel, nagyszerű kiállítással és mesés tárgy* 
gyal.

P én tek , s z o m b a t  
v a s á r n a p

Apolló : A szezon legnagyobb bűnügyi 
drámája a közkedvelt H a n s  A lb e r s  
filmművész l e g n a g y o b b  f i l mé  
H O T E L  S A V O Y  2 1 7 
Az izgalmas jelenetekben gazdag film 
Moszkva legelcgánsab szállodájában ját* 
szódik 1c. Megkapó, idegfeszítő, drámai 
lefolyású. Főszereplői: Brigitte Horney, 
A. Engcl, Harrv Ticdkc és Paul Wes* 
termeier.

O rient: Az amerikai filmek legnagyobb
szenzációjának bemutatása HÁROM  
BENCiÁLI L O V A S. E film tele van 
izgalmakkal és gyönyörű felvételekkel. 
Főszereplők Garry Cooper, Rich. Crom* 
well és Franchot Tone. E  filmet minden
kinek látni kell.
Vasárnap délután mindkét moziban nép* 
előadás. Orientbcn magyar filmsláger 
C SA K  E G Y  K ISL Á N Y  a legjobb 
magyar sztárokkal.

Hétfő, kedd
Orient: Csehül beszélő nagy film, Sta*
vinsk\ rendezése ELSŐ  C SÖ K O K  
főszereplők: Jirí Plachy, Antoníe Nedo* 
sínská, Vera Ferbasová, E . Fiala, Th. 
Pistek stb.

Ma este '^ -ko r a J. M.

Ber«cx Kálmán: A  K IS E B B S É G I K É R D É S M AI Á L L A SA .

K. T. előadása
a városháza nagytermében.

Dr. Bólya L ajos : A K IS E B B S É G I M A G Y A R  T Á RSA D A LO M  O SZ- 
T A L Y R É T E G E Z Ö D É S E .



LÉVAI ÚJSÁG

Munkás tragédia 1936-ban.
Hová kerül Juszka Jakab a Vörösökörből!

A  k e r ü l e t i  b  e  t  e  g  s  e  g  é  1 y  z  ő
1936. november 7-én megnyitotta

GŐZ,  KAP ÉS  Z U H a N Y F Ü R P Ő J É T
a nb. közönség részére. A  fürdő 
nyitva van minden
SZ O M BA TO N  1 3 -2 0  Ó R Á IG  

F Ü R D Ő JE G Y E K  ÁRA:

Több ízben hallottuk már, hogy a bel
város egyik legrégibb, ma már düledező 
félben lévő épülete, a Vörösökör lebon
tásra kerül. Terminusok voltak kitűzve, 
amikorra el kell távolítani, hogy helyet 
adjon egy régen hiányzó modern épület
nek, a járásbíróságnak. Bármennyire is 
tarthatatlanok azok az állapotok, amelyek 
a bíróság 3, illetve 4 helyen való elhe
lyezésével járnak, mégis a legutóbbi na
pokig bizonytalan a kilátás az építkezés 
megkezdésére. A  városnak azonban a 
helyet elő kell készíteni és nem várhat a 
romhalmaz eltakarításával az utolsó percig.

A Vörösökörben a legutóbbi időkig 
laktak emberek, olyan szegények, akiknek 
nem telt lakbérre és nem volt más helyük 
a meghúzódásra. Ezeket már régebben 
felszólította a város a kiköltözködésre cs 
nagyrészük időben ki is hurcolkodott rész
ben privát helyekre, részben a város ál
tal rendelkezésükre bocsátott szükséglaká
sokba. Juszka Jakab 66 éves hadirok
kant is a Vörösökörben lakott feleségé
vel. Neki nem volt hová kikölíözködnic. 
Várt, remélte, hogy a város majd csak 
neki is, mint a többieknek ad valahol egy 
kicsi helyet, ahol meghúzódhat és 90 ko
ronás rokkantdijából eltengetheti életét, 
mert dolgozni beteg tagjaival már képte
len. Várt addig, amig egy szép napon 
megjelentek a város fogatai és öreg, ócs
ka holmiját szekérre dobálták. Kivitték a 
lévai nyomoríanyára — a barakokba. — 
Ott egy ócska, deszkából ácsolt, kukorica- 
szárral fedett bódé előtt — amely in
kább disznóólnak alkalmas, mint lakás
nak — ledobálták.

A főuccáról..
sok szó esett már Léván. Az, aki 
látta, vagy pláne mint szenvedő 
alany végig élvezte azt a lassú és 
nehézkes tempót, ahogy az készült 
igazán nem hagyhatta szó nélkül. 
Fellélegzett az egész város lakos
sága, amikor a múlt hónap köze
pén végre az aszfaltozást is befe
jezték és igy teljesen szabaddá vált 
az út Léván keresztül Selmcc felé. 
Sajnos, amint azt előre jeleztük, a 
munka befejeződött ugyan, de még 
nem tehetünk pontot utána. Rövid 
néhány hónapi használat után már 
is jelentkeznek a hibák. Különösen 
az esőzések alatt láthattuk legjobban 
mennyire hepe-hupás a Szepesi, 
Kálnai ucca kövezete.

Hogy a városnál mindent két
szer csinálnak ezt már megszoktuk, 
de úgy látszik, hogy' az országos 
hivatal ellenőrző közegei is alkal
mazkodnak ehhez a lévai speciali
táshoz. A  Kálnai uccán például az 
úttest két oldalán nyitott csatorna 
van a viz elvezetésére, csak azt 
szeretnék tudni az ucca lakói és 
velük együtt mi is, hogy milyen 
vizet óhajtottak ezzel a nyitott csa
tornával levezetni, mert az úttest 
ről a vii nem folyhat bele mint-

Az első pillanatban igazán különösnek 
tűnik fel, hogy egy újság, amelyik művé
szettel, irodalommal, kritikával foglalkozik, 
ilyen címen lehozzon egy cikket. Hozzá

vös idő, a széllel bélelt galiba nem nyúj
tott semmi védelmet. Jöttek az esők, a 
kukoricaszár nem fogta fel, sőt kint már 
nem is esett, amikor Juszkáék a házuk
ban még mindig áztak. A két öreg a 
többi szegény baraklakóknál melengette és 
szárítgatta gémberedetí rokkant tagjait. A 
város vezetősége ridegen elzárkózott min
den olyan kérelem elöl, hogy lakhatóbb 
lakást utaljon ki Juszkáéknak. Indok Jusz
ka nem lévai illetőségű, különben is itt 
van Léván a lánya, menjenek ahhoz.

Juszka Jakab Szentbenedeken szüle
tett, de már 38 éve Léván lakik, innen 
vonult be katonának a háború alatt. Szent
benedeken már rég elvesztette az illető
ségét és cgv szegény munkás embernek 
mikor jut az eszébe, hogy ezzel is tö
rődjön. A lánya tényleg Léván lakik — 
a barakokban. Férje munkanélkül van. 
összes keresete az a pár fillér, amit szer
dán szombaton a vásáros sátrak kihordá
sával keres. Felesége mos. így tengetik 
életüket a két kis gyerekükkel 3x4 méte
res barakszobában, ahol már 11 éve lak
nak. Most a város fölük is visszamenő
leg havi 15 Ke lakbért követel.

Ilyen a sorsa 1936-ban egy magával 
tehetetlen hadirokkantnak, ha nincsen ille
tősége. Mindezt személyes tapasztalatok 
után minden kommentár nélkül közöljük, 
ítélje meg az olvasó közönségünk kit ter
hel a felelősség! Csak még megjegyez
zük, hogy Juszka illetősége iránt beadott 
kérvénye két hónap alatt nem került a 
tanács elé 1

hogy annak a szele magasab- 
ben van, mint az úttest. A  régebbi 
fizikai törvények értelmében a viz 
fölfelé, magasabbra nem folyik. Bár 
készséggel elismerjük, hogy ma 
egyik napról a másikra hihetetlen
nek látszó változások történnek és 
hogy a fizikának örökérvényű tör
vényeit is egyesek (pl. anyag meg
maradásának elvét — a villanytelcp) 
megdöntik, de arról, hogy a viz 
az alacsonyabb helyekről a maga
sabbakra húzódna, még eddig nem 
hallottunk. Úgy látszik az országos 
hivatal szakértői a Kálnai uccán 
végeztek ennek bizonyítására kísér
letet. Megsúgjuk, a kísérlet nem 
sikerült! A  viz csak nem akar fel
felé menni és bizony az a legutóbbi 
esőzések alkalmával szépen meg
húzódott az úttesten. Inkább nyu
godtan tűrte, hogy az autók szét
fröcsköljék, sokszor egészen a jár
dára, de fölfelé még sem ment.

Lévának van már egy-két neve
zetessége, amelyet mindenfelé is
mernek és emlegetnek: a libafer
tály, a Csáky-szalmája, a dupla 
munka, de legujabbnak a viz nem 
állott be.

voltunk, illetve vagyunk szokva, hogy a 
napi életünket emberi vívmányaink szem
szögén keresztül nézzük s nem akarjuk a 
nagy nyilvánostág előtt bevallani, hogy

amig ezekkel a nagyszerű eszközökkel 
játszunk, mennyi testi szenvedés, mennyi 
kín, mennyi felesleges fájdalom torzítja 
orcánkat, 8 ilyenkor eszmélünk rá arra, 
hogy mi is az egészség.

Te diadalmas, testben erős és egész
séges ember végy egy kis fáradságot és 
nézz be egy orvos rendelőjébe, vagy egy 
gyógyszertár officiumába, s meglátod, hogy 
mennyi a attomos ellenség leskelődik ránk. 
A szenvedő emberek ezreivel fogsz ta
lálkozni, akik kétség és reménység közt, 
sokszor a néma beleíörődöttaég kábulatá
val vonulnak tova, s keresik* ami a leg
drágább nekik e földön elveszített egész
ségüket.

Miért kell lenni annak, hogy ártatlan 
kis gyermek sírása szorítsa össze szivün
ket, aki még nem is tudja közölni velünk 
baját, s megelőzve a kifejezést, a beszé
det, a szenvedés megkezdi uralmát ? Lát

tál már pld. 3 éves gyermeket, aki köny- 
nyezve, ziláló hangon nyögdicsélve pana
szolja baját ? Amint pedig növekedik a 
gyermek, milyen sok bajjal küzd! Leány, 
asszony, fiú, férfi nem kiméi senkit sem 
ez a rém. Mindnyájunknak meg kellett 
és meg kell tanulnunk, hogy óvjuk ma
gunkat a körülöttünk settenkedő rémektől. 
Tanuljuk meg, de oly annyira, hogy spon
tán gyakorlatba menjen át tudásunk, amely 
segítségünkre lehet, hogy esetleg kikerül
hessük eme szenvedéseket.

Ha géped szilárd anyagból van, ha gé
ped, amint annak munkája és működése 
megkívánja, tisztán, valamint jókarban 
tartod, ha esetleg a mindjárt kezdetben 
fellépő apróbb hibákat pontosan kijavítod, 
milyen örömed van annak pontos és meg
bízható működésésen. Mennyivel jobbat 
és többet tudsz vele produkálni! Ugye ?

Körülbelül igy vagyunk magunkkal is. 
Milyen sok bajtól, mennyi szenvedéstől 
kímélnénk meg magunkat, ha tudnánk le
galább azt mindnyájan, hogy az egész
ségünk megóvásának legfontosabb alap
törvénye az, ha megtudjuk előzni a bajt. 
A jövő orvosának nem is annyira a tü
neti bajt kell orvosolnia, mint inkább kont
rolálni, ellenőrizni vájjon a rábízott em
berek ismerik-e a preventív óvintézkedé
seket és vájjon be tartják-e ? Igaz ennek 
igazi szociális érzéssel és munkával kell 
együtt haladnia, s igy karöltve lehet csak 
megoldani. Nem akarok részletkérdések
be bocsájtkozni, de bízom abban, hogy 
el kell következnie annak a kornak, ami

kor az emberek tudatra ébrednek és meg 
fogják tanulni jobban azokat a legfonto
sabb élettörvényeiket, amivel megtudják 
tartósan őrizni az egészségüket. Akkor pe# 
dig teljesülni fog az az igazság, hogy 
„épp testben, épp lélek." Ex pedig az 
emberiség hajnalhasadása lesz. Egy új, 
egy szebb koré! T. I.

( —) Műfogak, fogtömések, arany,
platina és „Wipla" (acél) hídmunkák tar
tós és szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek B A Z L IK  állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi-ucca 9. 
szám.

jfthogy én látom...
az ember természetes szükségle- 
fenek a kielégítése Léván igen 
nagy nehézségekbe ütközik, sőt 
kellemetlen következményekkel jár. 
Tudomásunkra jutott, hogy nem-  
régiben 30 kor. pénzbüntetéssel 
sújtottak égy szerencsétlent azért, 
mert a késő éjjeli órákban, amikor 
minden megközelíthető hely zárva 
van, vissza nem tartható kis szűk-  
ségletét a nyílt utcán végezte el. 
A  rendőr, aki feljelentette, köte- 
lességét teljesítette, a bíró aki a 
büntetést kiszabta, csak köteles- 
ségét végezte Talán még azt 
mondhatnánk, hogy az olyan em-  
bér, aki ismeri gyöngéjét ne mén-  
jen az éjjeli órákban az uccára. 
sajnos ez nem állhat meg, mert 
gyógyszertárba éjjel igazán csak 
az megy, akinek okvetlenül mu
száj. Mégis ki lehet a felelős azért 
a 30 koronás büntetésért, amit a 
közrend elleni kihágásért a rend-  
kívüli körülmények figyelembe ve- 
tele nélkül kiróttak? E zt ugyan 
nehéz megállapitáni, de annyi bi* 
zonyos, hogy egy akkora város-  
bán mint Léva, talán illene egy 
nyilvános illemhelyét felállítani. 
Már évek óta látunk a város költ-  
ségvetésében erre a célra egy té
telt, de az mindig csak rendki- 
vüli beruházás. Vájjon hány bűn* 
tetést szabnak ki még addig, amig 
egyszer rendes tétel lesz a rend-  
kívüliből, Amilyen nagy a rend 
és a tisztaság Léván ezen a téren 
érdemes lenne külön erre célra 
egy állandó felielentőt alkalmazni 
a büntetés pénzekből rövidesen 
üzembe lehetne helyézni egy nyíl* 
vános illemhelyet, persze csak 
akkor, ha nem fordítják más célra.

OKULÁR,

M i  a z  e g é s z s é g  f e l t é t e l e ? !
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b á rs o n y o k  m eleg  p o n g y o la  kelm ék

S z i g o r ú a n  s z a b o t t  é r v r e n d s z e r

Orvoshiány a
A lévai országos kórház hatalmasan 

kibővített épülete ott díszeleg a báti pár* 
ion. A  messze környékről, különösen a 
déli GaramvÖlgy tájairól számos beteg 
keresi fel a modernizált intézményt. Az 
országos hivatal azonban megfeledkezett 
arról, hogy a betegnek nemcsak szoba 
kell, elhelyezés, hanem megfelelő orvosi 
kezelés és felügyelet is. A háromszáz be* 
teghez legalább 10 orvosra volna szük
ség és ennek csak a fele van meg. Meg
feszített munkával talán sikerült eddig el* 
látni a sok munkái, de ez kimerüléshez vezet, 
mert nem lehet követelni valakitől a sza* 
kadaílan munkál, megfelelő pihenés nél* 
kül. De bármiképen is próbáljuk elkép* 
zelni azt, hogy az országos hivatal he* 
lyesen cselekszik amikor takarékoskodik, 
azt mégsem hihetjük, hogy itt helyén való 
volna a takarékosság. Ez a jelen esetben 
rossz üzletnek fog bizonyulni, mert az 
inspckciós orvosokban való hiány miatt

kórházban.
egyre több panasz terjed el a városban 
és környékén s ez, az eddig jóhirnévnek 
örvendő hatalmas méretű és újabb bőví
tés előtt álló közintézmény rovására megy.

Az orvoshiányon kívül felhívjuk az or
szágos és természetesen a kerületi hivatal 
figyelmét arra is, hogy az uj épületben a 
feliratok nincsenek meg magyar nyelven, 
noha igen sok olyan garamvÖlgyi magyar 
fekszik ott, aki más nyelven nem ért. A 
kórház végeredményképen humánus vál* 
lalkozás, ahová még akkor sem hiányoz
hatnak a kétnyelvű feliratok, ha C:-ak 19 
°/o magyar beteg volna. Reméljük, hogy 
a panaszolt hiány nem tendencia, 
munka csak figyelmetlenség, a munka 
kiírásoknál a tervező bizonyára csak cgv 
nyelvű táblákra irt ki pályázatot. A  hiány 
pótlása nem jelent nagy kiadást és az 
egész ügyet ,,egy tollvonással" el lehet 
intézni, amint ezt Hodza miniszterelnök 
legutóbb Pőstyénbcn hangsúlyozta.

M e n y a s s z o n y s o r s  1 9 3 6 .
B . M. Lcvakörnycki hölgy jegy* 

ben járt egy fiatalemberrel és a há
zasság megkötését csak az akadá
lyozta, hogy a fiúnak katonának 
kellett bevonulni. A  vőlegény Lé
vára vonult be katonának és a hű
séges menyasszony ide jött látoga
tóba. A  baka úrnak természetesen 
este 9 után nem volt joga kintma
radni a lány azonban kint sétált, 
levegőzőtt a korzón az esti órák
ban. Egészen gyanútlanul járt fel 
és alá, amikor hozzáállit egy rendőr 
igazolásra szólliíja fel, mert razzia 
van, a prostituáltakat akarja meg- 
rendszabályozni. Illik ugyanis tudni 
mindenkinek — nemcsak azoknak 
akiket illet — hogy Lévában a nyílt 
és titkos prostitúció erősen fejlődik. 
Ennek megakadályozása érdekében 
a városi tisztiorvos nagyon helye
sen erélyes intézkedésre határozta 
el magát, elrendelte az általános 
razziát. A  menyasszonynál nem

voltak iratok, egyetlen bizonyítéka 
a jegygyűrű volt. De a rendőr még 
abból az időből ismerte, amikor 
évekkel ezelőtt az egyik vendéglő
ben mint pincérlány működött és 
igy a bizonyíték nem volt elég. 
Minden tiltakozása hiábavalónak bi
zonyult az erélyes lévai rendőrség
gel szemben, bevitték az őrszobára, 
majd reggel a kórházba, ahol egy
két napig különféle vizsgálatot vé
geztek rajta, amig megállapították, 
hogy nem beteg. Most a rendőr
ség feljelentése alapján ki akarták 
őt toloncolni és tiltani Léváról. A  
lány kétségbe volt esve, mert a 
szégyenen kívül ez azt is jelentette, 
hogy nem láthatja két évig a vőle
gényét és akit az ember nem lát, 
könnyen cl is felejt. Szerencsére 
azonban a lány beszerezte azon ira
tokat, amelyek tanúsították, hogy a 
vőlegény tényleg cl akarta és el 
akarja őt venni feleségül, a törvény

B a z a l t o i d * j á r d a l a p  a z  
i d e á l i s  j á r d a b u r k o l a t
Nagyméretű, könnyen, tisztán tartható, 
végtelen tartósságé. gyártja :

In g . H o c h b e r g e r  S á n d o r  
b e to n á rú g y á ra  

LEVICE - LÉVA, Kálnai-u 4 3 .

biztosan eszébe jutna a Rádión, 
mely gyorsan és alaposan vég
zi a mosást, mert így minél 
előbb eljutna a törzsasztalhoz, 
ahol úgy várják. Az okos háziasz- 
szony azonban min
denkor Radiont hasz
nál, mert tudja, hogy 
akkor a nagymosás 
nem jelent fáradságot.

előírásai szerint és erre a menyasz- 
szonyt szabadlábra helyezték. Az 
ara most lett Csak igazán boldog! 
Ez egy menyasszony sorsa 1936- 
ban.

A komáromi Jókai- 
szobor felállítását
jövő évre tervezik. Hogy azonban a szo
bor minél impozánsabb legyen s minél 
jókban kifejezze azt a rajongást, amelyet 
a nagy iró olvasói ma is éreznek Jókai
val szemben : ahhoz szükséges a szlo- 
venszkói magyar társadalom áldozatos 
összefogása, lelkes ajánlkozása. A szo
bornak nemcsak Komárom, hanem egész 
Szlovenszkó szereíeíét kell hirdetnie s 
azért a Jókai szoborbizottság ismételten 
kér minden szlovcnszkói könyvszerető 
embert, hô jy a szoborfclálliíás nehéz mun
kájában segítse a Jókai Egyesületet. B i
zonyítsuk a szlovcnszkói magyarság áldo
zatkészségét, nagyjaival szemben érzett 
megbecsülését. Minden koronával, amit 
a szoborra adunk, közeledik a szobor 
megvalósulásához. Küldjük még ma cl 
adományunkat a Jókai szoborra, Komá
romba (Kultúrpalota).

h í r e k  a
— Eszperantista házasság. A bol

gár eszperantisták nagygyűlésén igen nagy’ 
érdeklődést keltett a Vasilcv házaspár 
Szófiából. Vasilcv a bolgár nemzetiségű, 
neje pedig Magyarországról származik. 
Közös nyelvük az eszperantó, kis gyer
mekük csak az eszperantót érti.

— Uj ügyvédi iroda. Dr. Grósz Im
re ügyvédi irodáját Léván, Stcfanik 
9. szám alatt megnyitotta.

— A járási munkaközvetítő hiva
tal ismételten figyelmezteti a munkaadó
kat, hogy’ az uj munkaközvetítő törvény 
értelmében a megüresedett állásokat 24 
órán belül jelentsék be, mert annak el
mulasztása szigorú büntetés von maga 
utak. Uj, vagy megüresedett állásokba al
kalmazottat a munkaközvetítő utal ki. 
Azonban a munkaadók csak a neki meg
felelő alkalmazottat köteles elfogadni. Uj 
alkalmazottat csak abban az esetben ve
gyünk fel, ha van a munkaközvetítőtől 
sárga cédulája, mert különben büntetés
nek tesszük ki magunkat.

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉD ER KÁLMÁN kon cesslo -  
nált villany- é s  vízvezetéksze- 
reió vállalata ju tán yo sán  készít 

Motorokat gyári áron 
szállít.

L ev ice  S z e p e s s l  u c c a  2 0

( —) Engedjünk meg magunknak 
egy kis pihenést fárasztó munka 
után. Az egészségünknek erre szüksége 
van. A testnek és az idegeknek szüksé
gük van felfrissülésre, hogy erősek legye
nek a további munkára. Felfrissüléshez 
cs megerősítéshez Alpa sósborszcszt hasz
nálunk. Masszálás Alpával edzi az iz
mokat és felfrissíti az idegeket. Ha vala
hol sósborszeszt szabadon töltenek, nem 
Alpa gyártmány. Alpa csak zárt üvegek
ben plombával ellátva kapható.

Régi rádióját kedvezően b e c s e 
rélem modern új villamos készü*

lékre.
B á rm e ly ik e t fe n ti r á d i ó k  kö zü l 
d íjm e n te s e n  é s  v é te lk ő te le z e tts é g  
n é lk ü l b e m u ta to m .
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Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó. 
3  szobás lakás verandával kiadó Ugyano"

Címek a kiadóban Stur utca 3. szám.

Kultur-kartell.
• A közönség körében nem valami nagy 
közkedveltségnek örvendenek ugyan a 
kartellek, de ez egyszer olyan megegye* 
zésről van szó, amely nem hátrányos, sőt 
előnyös a közönségre is. Léván nagyon 
sok az egyesület és ezeknek legnagyobb 
része kifelé azzal reprezentál, hogy idő* 
közönként nyilvános előadásokat, tcadcl* 
utinokat, estélyeket, mulatságokat rendez* 
Évek óta sok a panasz, hogy a sok 
egyesület „egy másra rendez" azaz a szűk* 
re szabott szezonban némely vasárnapon 
több egyesület is rendez, míg máskor 
egy sem. A legutóbbi vasárnap is ez 
történt és a közönség, aki társadalmi kö* 
telezettségenek eleget akar tenni, nem 
tudja, hogy' hová menjen. Ha ezekhez 
még hozzávesszük, hogy hétköznapokon 
a különböző bizottsági*, egyesületi meg* 
bcszélésekct, házi és egyéb megbeszélő* 
seket, házi és egyéb összejöveteleket, 
amelyek elöl a számottevő kulíurcmber 
nem zárkózhafik el, akkor igazán nem 
csodálkozhatunk, ha társadalmunk legna* 
gyobb része közömbös lesz és visszavo* 
nul a családi fészkébe, ahonnan csak a 
legnagyobb eseményekre reagal.

Mi, akik állandóan figyelemmel kitér* 
jük Léva életét igen jól látjuk, hogy kö* 
zönségünk szeret szórakozni. Sőt mond* 
hatnánk nagyon szeret. Sokszor csodál* 
kozással láttuk, hogy egy*cgy dús prog*

Régóta ismeretes, hogy a Léva*’ 
csatai vicinális vonalon nem nagy 
gondot forditanak az utasok kényei* 
mére. Pedig ez a vonal — élte* 
kintve a szerda*szombati piaci na* 
póktól, — elég nagy forgalmat bo* 
nyolit le. Kivételt képezhetnek ta* 
Ián az esti járatok, de ez nem je* 
lenti azt, hogy azért az este utazó* 
kát az Isten gondjaira bizza a vasút. 
Hogy az egyes állomásokon este 
nem adnak ki jegyet, ez nem hiba 
legfeljebb takarékosság. Az sem 
hiba, hogy a hivatalos helyiségek 
be vannak zárva. De igenis hiba 
az, hogy az állomás nincs kiviiá* 
gitva, hogy a váróteremben afrikai 
sötétség van, hogy az nincs fütve, 
hogy a legtöbb helyen be van zár
va! Ha mindez Szibériában, vagy 
esetleg Afrikában történik, hál jó,

— Nyugalomba vonult Moravcsik 
Lajos a lévai posta főpénztárosa. Helyére 
Séska László titkárt nevezték ki.

Orvosi hír 1 Dr. Pick György fog* 
orvos ismét rendel 9 —12, 2—6. (Kürti 
ház).

— Berzsenyi estjét a lévai Kaszi* 
nó nov. 8*án tartotta meg szépszámú 
előkelő közönség előtt. Berzsenyi Dániel, 
a kiváló magyar költő, a niklai remete 
munkásságának irodalmi és nemzetnevelő 
jelentőségét Dr. Sziklay Ferencz méltatta 
tartalmas és felemelő hatású előadásában, 
mig Kövy Juci Berzsenyi több közis* 
mert költeményének elszavalása mellett 
néhány szlovenszkói költő versét mutatta 
be mély átérzéssel és kitűnő előadói kész* 
seggel. Az est fényét nagyban emelte 
Gasparik Tibor hegedűművész Plattv 
Máry zongora kísérete mellett előadott

rammu nap mennyi közönséget hozott 
össze a különbé ö nyilvános helyekre. 
Természetesen akkor, ha a programul jó 
volt. De a közönség szeszélyes, akadtak 
napok, amikor a termek kongtak az üres* 
ségtol.

Az egymásra való rendezésnek kárát 
látja a közönség, de még nagyobb kárát 
látják a rendező egyesületek, amelyeket 
anyagilag érint, mert mint már tavaly 
kiszámítottuk minden rendezés oly tete* 
mes kiadással jár, amelyet csak nagy* 
számú közönség mellett lehet behozni. 
Nem közömbös tehát egyik egyesületre 
sem az, hogy hány fizető személy vesz 
részt rendezésén. Már pedig, ha egy napra 
több rendezés esik, természetesen meg* 
oszlik a közönség is és nincs meg sehol 
sem a kívánt erkölcsi*anyagi haszon.

Már a múltban is, de most ismételten 
felvetjük az eszmét, hogy a lévai rendező 
egyesületek üljenek össze és állapítsák 
meg a téli programmjukat és közös erő* 
vei jelöljek ki jóelőre azokat a napokat, 
amelyeken valamit rendezni óhajtanak, 
hogy elkerülhető legyen a közönség meg* 
oszlása. E  téren is példát mutatott az 
egyesületek vezetőinek a J .M  K .T., amely 
már most nyilvánosságra hozta az egcsz 
szezonra szerda esti programmjáí. Min* 
den egyesület a saját érdekében cselek* 
szik, ha közös munkához csatlakozik.

nem szólunk semmit, de méltóz* 
tassanak megengedni Közcpeurópá* 
bán talán mégis csak egy kicsit 
sok igy bánni az utazó közönség* 
gél. Vájjon mit mond az a kül* 
földi, aki pl. látogatóban volt Baj* 
kán — a világ közepén — és az 
esti gyorssal Zólyomba akar utazni, 
kimegy az alsóváradi állomásra, 
ahol éjjeli sötétség, zárt ajtók fo* 
gadják s nyitott helyiségben kell 
várakoznia ! Bármennyire is ponto* 
san kiszámolja valaki az időt, hogy 
ne kelljen sokat várakozni, azt iga* 
zán nem tudhatja, hogy a vonat 
mikor jön ? Különösen nem ősszel 
vagy pláne télen! Azért ha vala* 
mely vonal vicinális, még nem je* 
lenti azt, hogy ne kezeljék azt euró* 
paibb módon !

hegedűszámai. — Berzsenyi Dániel mun* 
kássága nemcsak korának szólt, de abból 
a mai magyarság is tanulhat, művei ma 
is aktuálisak és méltán megérdemelné azt, 
hogy halálának 100. évfordulóján a ki
sebbségi magyarság a legszélesebb réte
gekre kiterjedően emlékezzék meg róla.

— Kosztolányi Dezső haláláról
kegyelettel emlékezik meg a Lévai Újság 
is. Kevés vidéki hetilap dicsekedhetik az* 
zal, hogy hasábjain a nagy író eredeti 
novelláját közölhette. Lapunk megindula* 
sakor egyik sikerült alkotását bocsájtotía 
rendelkezésünkre. Nyilatkozatában hang* 
súlyozta, hogy szeretne Szlovenszkón iro* 
dalmi felolvasó körutat rendezni é* kilá
tásba helyezte lévai látogatását is. Ennek 
a tervnek és mint még sok annyi nemes 
szándékának és elképzelésének az egyre 
elhatalmasodó betegség emelt gátat, mig 
végre a halál pontot tett munkás, kúa* 
delmes, értékes életének végeve.

— Méhészeti előadás. A  lévai mé*
hészegycsület f. hó 15*én d. u. 2 órakor 
a városháza nagytermében gyűlést rendez, 
amelyen Balogh Bálint a „Méhészetünk" 
szerkesztője magyar nyelvű előadást tart.

— A járdák kérdésében többek ki* 
vánságára eljártunk a város illetékesinél, 
ahol azt a felvilágosítást nyertük, hogy 
még a tél folyamán nyilvánosan felhívja 
a város jelentkezésre azokat a háztulaj* 
donosokat, akik nemcsak kívánják a jár* 
dák létesítését, de hajlandók is a költse* 
geket viselni. Többször közöltük már a 
lakossággal, hogy a város nem Köteles 
a járdákat készíteni, ez a háztulajdonosok 
kötelessége, de érdeke is, mert ez által 
a házuk értéke is nagyban emelkedik. A  
város vállalja a tervek, a költségvetések 
elkészítését, a kivitelezés veretesét, ellen* 
őrzését, de a költségeket a háztélajdono* 
soknak kell viselni. Nem zárkózik el a 
város az elől, hogy bizonyos */• részese* 
dést ne vállaljon.

E  2398/36.
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D R A ÍE B N É  O ZN AM EN IE A 
D R A Z E B N É  P O D M IEN K Y .

Súd v exekúcnej veci vymáhajúcej ve* 
riteíky Alzbety Hechiovej zast. prílezitost* 
nym opatrovníkom dr.*om Tiborom Ge* 
rényim pravotárom v Starej*Dale proli 
povinnej strane Ignácovi Hechtovi, kre- 
márovi v Káiné na ziadosf vymáhajúcej 
veriterky podía § .9 1 . zák. císlo 23. z 
roku 1928. cl. VI. nariaefuje exekúcnú 
drazbu k vydobitiu vykonateínej pohía* 
dávky 50.000 Ke. istiny 5°/o úroky z 
isíiny 25.000 Ke odo dna 26*ho júna 
1935. a fo|0 úroky z istiny 25.000 Ke. 
odo dna l*ho októbra 1933. 3.315 Ke. 
95 hal. posial stanovenych pravotnych a 
exckúcnych a este sa ustálif sa rr.ajúcich 
trov, d’alej za ziadosf o drazbu tymto sta* 
novenych 244 Ke a útraty za prevedenie 
exekúcie 645 Ke a za prevedenie odha* 
du 686 Ke trov:

na hostinskú vycapnicku zivnosf, kto- 
rú prevádza dlzník Ignácz Hecht v Kál* 
vcj v dome císlo 143.

Vyken drazby sa prevedie na obec* 
nőm dome o b e e  K á l n a  dna 21. 
novembra 1936. o 15 hodine odpo- 
ludnia a súd stanovuje tieío drazebné 
podmienky:

1. ) Vykricná cena je, 1 .5 0 0  Ke na 
jeden rok a zivnosf nesmie byf prenajatá 
nize polovice vykricnej ceny.

2. ) Árenda sa zacina odo dna drazby 
a frvá tri roky pocinajúc odo dna právo* 
platnosfi lejtő drazby.

3. ) Árendu za prvy rok musí drazob- 
ny árendátor ihned’ do súdného depozitu 
slozif, ostatné rocné árendy je povinny 
árendátor vopred k rukám zástupcu vy* 
máhajúcej veretefky zaplatif,

4. ) Predmetom árendy je hostinská 
vycapnícká zivosf ako právo a hostinská 
a vycapnícká miestnosf s úplnym saria* 
dením a vedlaj?ími miestnostiami.

5. ) Drazitelia sú povinní slozif u vy* 
konncho orgána vádium v obnosc 10o|o 
vykricnej ceny v hotovosti a podpisaf 
drazebné podmienky.

6. ) Kupec je povinny prvu rocnú á- 
rendu vykonnému orgánovi pri drazbe 
ihned zaplatif, poíaznc svoj vádium do

vysky 1 rocnej árendy doplnif,
7.) Súd vydáva jedon exemplár toho* 

ío oznámenia k vyvescniu, jedon exem* 
plár prcdstavensfvu obee v Kálnej, jedon 
exemplár okresnému úradu v Leviciach 
s tym aby prípadné podmienky ohíadne 
osoby drazitefov ustanovil.

Okresny súd v Leviciach odd. VI. 
dna 6. novembra 1936

E  1203/32.
97.

Exekúéná vec vymáhajúcej strany I. 
Tungsram spolecnosf pre vyr. elekí. zia* 
rovek v Prahe, II. Ceská akc. tov. na 
cokoládu Ruhatec na Moravec, IÖ. Ok* 
resná nemocenská poisf. v Leviciach, IV. 
Chemická tov, Libénia spol. v Prahe,
V. Edvard Held v Zákupcch, VI. Fa 
Simon Ackersman v Ruzomberkn. 
proli povinnej strane pre I. 500 Ke, 1050 
Ke, 300 Ke, 500 Ke, 600 Ke, 600 Ke, 
a 815 Ke, II. 568 Kő. III. 259 Ke, 
707 Ke, 579 Ke, 669 Ke, 470 Ke, a 
291 Ke. IV. 453 Ke, V. 505 Ke, 53 
Ke s prisl.

V Y H L Á S K A  O D R A Z BE.
Dna 2 5  novembra 1936. o 8  bo

ci iné dopoludnia budú v Leviciach ni 
Masarykovej ul. ö .  4 . vo verejnéj draz
be predávené tieto veci: 1. amcrická kas* 
sa National, 2. jazdné kolá Praga, 3. rá* 
dia Tclefunken 3. lamp. 3. rádia Tung* 
sram 3 lamp. 10 rádió lampi, 50 kg cuk* 
ru, 1 váha rapid, 1 Telefunken rádió 3 
lamp. 1 rádió 5 lámp. 1 jazdné kolo Praga
2 jazdné kóla Praga, 1 pisaci stroj Re- 
mington, 2 pisace stoly, 1 decimálna vá* 
ha, 4 rádia 3 lamp. Telefunken, 8 amp* 
lionov, 20 rádió lampa, 1 pult, 1 rádió
3 lámp., 1 rádió Philips 3 lámp, 1 rí* 
dió Telefunken 3 lamp., 2 ampliony Te* 
lefunken, 1 rádió Telefunken typ. 40, g. 
8 q liatinovych platni a rámov na spo* 
ráky, 1 elektro lux.

Vyzvanie, aby sa podávalo, síanc sa 
az za pol hodiny po dobé vyáeuvedenej. 
MedziJym mozno veci prchliadnúf.

Okresny súd v Leviciach odd. VI. 
dna 7. novembra 1936.

Születés házasság, halá l:

S zü letés: Búra István, Czimmermann 
Gabriella fiú István, Kclecsényi Er* 
zsébet leány Ilona, Szokol Géza, Pleso 
Anna leány Matilda Mária.

H ázasság : Nem volt.
H alá l: Bélán György 58 éves, Ambrus 

József 2 éves, Král József 42 éves, 
Szenesi Mária 3 éves.

-LÉVAI Ú JSÁ G " gazdasági kulturális és kriti - 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer' 
kesztő: Dr. STRA SSER ELEMÉR -  Felelés 
szerkesztő és kiadó: AKOCS ERNŐ dipl. Jgr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stúr u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufcr Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési díj.- egészévre 48’—, félévre 
24’—, negyedévre 12’— Kő, egyes szám ára 1*K£ 
Három példány megtartása előfizetésnek számit 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem őr* 
zünk meg és nem adunk vissza. — A postabélyeg 
használatát a brarislavai posta* és távirdaigazgató* 
ság lévai feladóhelycl 109.976. V -1934  szám 
alatt engedélyezte.

Magyar család asztaláról nem hiányozhat a

„ Szlovenszkói Magyar írók Antológiája"
négykötetes sorozat, mely a kisebbségi magyar írók válogatott írásait 
tartalmazza. Ára kötetenkint 27.50 korona (plusz portó). A  négykö* 
tetcs sorozat kedvezményes előjegyzési ára 100 korona.
Magrendelhatő LÉVAI UJSÁQ kidóhivatalánál

Tarthatatlan állapotok a L év a*C sata i 
vonalon.
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