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Megalakult a járási képv. testület
A választások óta még csak az el

múlt napokban nevezte ki a belügy
minisztérium a járási képviselőtestület 
szakértő tagjait úgy, hogy eddig nem 
lehetett a választott képviselőkből álló 
csonka testületet összehívni.

Az uj képviselőtestület alakuló gyű
lését nov. 11-én, hétfőn délelőtt nyi
totta meg Dr Zosták András, kerületi 
főnök. A fogadalom letétele után a 
kér. főnök üdvözölte az uj képviselő- 
testületet, majd ismertette az előző 
képviselőtestület nagyarányú munká
ját, amelyet a járás összlakosságának 
érdekében közigazgatási, gazdasági, 
kulturális és szociális téren tett. 
1,460.154 Ke kiadással s amellett ma 
a járásnak 853.614 Ke vagyona van. 
Ezzel szemben a járási pótadó 1931- 
ig 35*/0 volt s csak azután emelke
dett 50%*ra. A járási képviselőtestü
letnek mindig az volt a törekvése, 
hogy az amúgy is súlyos közterhekkel 
sulytott lakosságot még külön ne ter
helje. Ez csak agy történhetett, hogy 
mindig megvolt a kellő megértés és 
egyetértés a képviselőtestület tagjai 
közt. Sem felesleges felszólalásokkal, 
sem felekezeti vagy nemzetiségi egy
oldalú szemszögből való ítéletekkel 
nem igyekeztek a közös munkát el
odázni, vagy lehetetlenné tenni. Kéri 
az uj képviselőtestület tagjait, hogy 
továbbra is a megértés szelleme has
sa át, mert csak ezen az utón végez
hetnek hasznos munkát a járás lakos
ságának javára.

Dr Kmoskó Béla, mint a régi kép
viselőtestület tagja, megerősíti a kér. 
főnök szavait és mint az uj képviselő- 
testület tagja örömmel veszi tudomá
sul, hogy hivatalos helyen is elisme
rik, hogy a különböző összetételű kép
viselőtestület mindenkor a megértés 
szellemében dolgozott. Éppen azért 
felveti a kérdést: mi az oka mégis 
annak, hogy a magyarság, amely min
denkor teljesítette kötelességét, amely 
a járásnak több mint 27° 0-át teszi ki 
s a járási képv. testületben is 5 tag
gal szerepel, a kinevezett szakértő ta
gok között nem kapott helyet? Rosszul 
esik, hogy már az első alkalommal is 
sérelmeket kell felpanaszolni, de kény
telen, mert nemcsak ebben az eset
ben, de sok másban is mellőzés éri 
a magyarságot. Felemlíti, hogy a gyű
lési meghívó két nyelvű ugyan, de a 
magyar nyelvű szöveg tele van hibá
val, az útjavításnál sehol nincs egy 
magyar nyelvű figyelmeztető tábla, 
már pedig az közérdek, hogy minden
ki a saját anyanyelvén olvashassa eze
ket. Sem nem lesz erősebb az által 
az úttest, hogy csak szlovák feliratok
kal látják el, sem gyöngébb nem lelt 
volna, ha magyarul is kitették volna 
® figyelmeztető táblát. De kijelenti, 
hogy mindennek dacára is az ügyek 
békés elintézésében mindenkor kész
séggel részt vesznek a magyar pár
tok, de a hatóság is mindenkor vegye 
figyelembe a magyarság jogos kíván
ságait.

Az uj képv. testület ezután Denk 
János indítványára táviratilag üdvözli 
a köztársasági elnököt, Hodza, mi
niszter elnököt és Országh, országos 
elnököt.

A járási választmányba: Simko Ká
rolyt, Dr Starinsky Justint (agrár), Su- 
sa Fábiánt, Bruekner Viktort (szoed.) 
Bernatovic Pált, Denk Jánost, Mikula 
Istvánt (néppárt), Dr Kmoskó Bélát 
(magy.) választották be rendes tag
nak. Póttagok: Ollik Kálmán, Boldis 
János, Löwingcr Moizes, Paczala Ist-

Az SzMKE lévai fiókja és a Lévai 
Dalárda rendezésében Léva város 
magyarsága vasárnap ünnepelte meg
11. Rákóczi Ferencz halálának 200 éves 
évfordulóját. Az ünnepély nívója mél
tó volt a Fejedelem emlékéhez. Az 
ünneplő közönség megtöltötte a váro
si színház nagytermét és sokat tap
solt a kitűnő műsorszámoknak. Dr 
Vargha Sándor meggyőző erővel 
szavalta cl Kersék János versét. Mű
vészi interpretációja hatalmas sikert 
szerzett a tartalmas és lendületes köl
teménynek. A Lévai Dalárda vegyes 
kara Heckmann István karnagy ve
zénylete alatt ismert kuruez dalokat 
adott elő.

Fábry Viktor eperjesi evangélikus 
lelkész ünnepi emlékbeszéde valósá
gos élmény volt. A lévai pódiumon 
eddig még nem hallottunk ilyen lé
lekbe markoló erejű tartalmas szóno
kot. Fábry Viktor fanatikus rajongá
sából fakadt beszéde méltóan rajzolta 
meg a Fejedelem nagyszerű alakját, 
heroizmusát. Minden kiválósága mel
lett — mondotta — nem legendák re
meklése, hanem ma is élő eleven va
lóság, lendítő és lelkesítő erő Rákó
czi Ferencz neve, amely odavésődött 
minden magyar ember lelkének falá-

Pénteken délután nyitotta meg An
tal városbiró a városi képviselőtestü
let azon első közgyűlését, amelynek 
hivatása a város 1936 évi költségve
tésének letárgyalása, illetőleg jóváha
gyása. Az előjelek szerint itelve, a 
költségvetés tárgyalása több gyűlés- 
napot vesz igénybe.

Napirend előtt Weisz Jakab szólal* 
fel a karzat megnyitása érdekében. 
Antal városbiró — válaszolva Weisz 
felszólalására — csodálkozásának ad 
kifejezést, mert hiszen előzőleg épen 
a szoc. dem. pártnak volt a kívánsá
ga, hogy a hallgatóságot a gyűlésié* 
rembe bocsássák be.

A napirend első pontját, az 1934 
évi zárszámadásokat: 7,561.327 Ke be
vétellel szemben 7,555.930 Ké kiadást, 
5.397 Ké maradvánnyal a közgyűlés 
jóváhagyta. 1934 évi zárszámadások 
szerint Léva város tiszta vagyona

ván, Hóra Márton, Krbû ik Mihály, 
Polják Károly, Holló Géza lettek.

A pénzügyi bizottságban rendes ta
gok : Agárdy Zsigmond, Bobok And
rás, Paczala István, póttagok: Denk Já
nos, Setcsik Mihály, Löwingcr Moizes.

Az okmányok aláírására Denk Jánost 
választotta meg a képv. testület.

A járási székház építéséhez szük
séges 1,100.000*— Ké járási kölcsönt 
jóváhagyta, valamint a Léva város ál
tal ugyanerre a célra felveendő négy- 
százezer Ke kölcsönre garanciát adott 
a képviselőtestület.

ra. A pompás szónokot a közönség 
forró ünneplésbe részesítette. Cigány
zene kísérettel Dóka Sándor énekelt 
kuruez dalokat. Kellemes csengésű 
tenorja érzékeltetni tudta az előadott 
müvek minden szépségét. Utána há
rom pár régi magyar táncot, palotást 
mutatott be. A mozdulatokban kevés 
volt az elevenség.

Szünet után a Dalárda vegyes kora 
énekelte el a Bujdosók megható da
lát művészi érzéssel, a szoprán szó
lót Randik Aranka és a baritonszólót 
Barta Mór énekelte. Schubert Pali 
Mikes Kelemennek 1735-ben kelt nagy
pénteki levelét olvasta fel, amely Rá
kóczi életének utolsó perceit ismerteti.

Az újszerűség erejével hatott a sza
valókórus, amelyik Rákóczi 1711-ből 
származó énekét adta elő.

Kacsóh 4 kurucdalát Barta Mór éne
kelte pompás baritonján Heckmann 
zongorakisérete mellett. Lévay: Mikes 
költeményét nagy sikerrel adta elő 
Kuzbcrt József. Az ünnepély méltó be
fejezése volt a Lévai Dalárda férfi
karának igazi 'művészet számba menő 
Lévay-Kecskés: Mikes, befejező éneke.

A példás rendezés és a nívósán 
összeállított programra Dr Kersék Já
nos munkáját dicséri.

26,720.361 Kc-t tesz ki. Az előadó 
azután bejelentette, hogy a 69 935 
számú törvény lehetővé teszi, hogy a 
város bizonyos adósságainak rende
zését az országos hivataltól kérel
mezze. Ha az országos hivatal a vá
ros ily irányú kérelmét kedvezően old
ja meg, akkor évente mintegy félmilli
ós tehertől szabadul meg a költség- 
vetés.

A közgyűlés egyhangúlag elhatároz
ta ezirányban az országos hivatal meg
keresését. Ezután következett volna a 
város jövő évi költségvetésének tár
gyalása, amelyre azonban ez alkalom
mal nem került sor. A munkáspártok 
városházi egységfrontja ragaszkodott 
ahhoz, hogy az előző számunkban már 
ismertetett memorandumának kívánsá
gait a költségvetésben érvényesítsék 
és addig nem kívánnak rcsztvenni a 
költségvetés tárgyalásában, amíg ez

meg nem történik. Hosszasabb vita 
fejlődött ki, amelynek végén a város
biró szavazásra bocsájtotta Sthwarcz 
Mór ama indítványát, hogy a költség- 
vetést halasszák el és előbb a me
morandumot tárgyalják le. A baloldali 
pártok ekkor kivonultak a teremből 
és minthogy a közgyűlés igy határo
zatképtelen lett, azt Antal városbiró 
berekcsztette azzal, hogy a törvény 
értelmében a következő gyűlés tekin
tet nélkül a megjelentek számára — 
határozatképes és jogosult a költség- 
vetés tárgyalására.

E lő a d á s  a d if té r ia  
e l le n i v é d ő o ltá s r ó l

16-án, szombaton délután fél 6-kor 
a városháza nagytermében az 
összes helybeli iskolák közös szü
lői értekezletet tartanak, amelyen 
a diftéria elleni védőoltások je
lentősége lesz ismertetve.
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APOLLO MOZI (Denk)

Szerdán és csütörtökön este az 
idény legjobb cseh beszélő filmé. A 
mai életből vett kalandor vígjáték. 
„M1NÁLUNK MUCSÁN- (Kocurkov- 
bán). Főszerepekben: Ján Werich, 
Zdenka Baldová, Lad. Peick, M. Tau- 
berová, V. Trégl. Ha valaki jól akar 
mulatni okvetlenül nézze meg ezt a 
filmet. — Csütörtökön, pénteken és 
vasárnap este. Bemutató! Az idény 
legnagyobb slágere! Lida Baarová és 
Gustáv Fröhlich a világhírű filmben: 
„BARCAROLA*. A szenvedélyes sze
relem megindító regénye. Festői és 
feledhetetlen képek a meseszép Ve
lencéből. További szereplők: Willy 
Birgel, A. Wagnerová, ífilde Hilde- 
brand. Ezt a csodás filmet okvetlenül 
nézze meg. FOX legújabb hangos hí
radó. — Vasárnap délután népelő- 
adás: „POLGÁRKÁM, MOST MIT?- 
Kitűnő vígjáték tele humorral és ka
cagással. Főszerepekben: Hertha Thiel, 
Hermann Thimig, Viktor de Kowa, Ida 
Wüst, Jakub Tiedke, Fritz Kampers.

ORIENT MOZI (Strónsky)
Csak ma este a nagy expediciós 

film: ZANE GRAY * A tengeri óriások 
országában*. A déli tenger varázsla
tos panorámájába vezeti a nézőt. Még 
soha nem látott csodás felvételek! 
Cápa-vadászat. A bennszülöttek szo
kásai és táncai 1 — 14., 15. és 17-én, 
csütörtökön, pénteken és vasárnap, a 
Paramount világfilmjének bemutatója: 
„AVE CAESAR-, Cecil B. De Miile 
mesterrendező monumentális milliós 
remekműve. Főszerepekben: Charles 
Laughton, Claudctte Colbert, Fredic 
March, Elissa Landi. Pótmüsornak a 
legújabb Silly Symfonia. — 18. és 
19-én, hétfőn és kedden: megrázó 
film a világháborúból .BESZÉL AZ 
ISMERETLEN KATONA- (Forgottén 
mén — Elfelejtett emberek). Ez a film 
ott készült a háború poklában, a film- 
operatőrök életük kockáztatásával vet
ték fel a képeket. Egyedülálló film 
dokumentális felvételekkel a hadviselt 
államok katonai archivaiból. Az Egy. 
államokban több mint 15 millió em
ber nézte végig ezt a filmet. Pótmü- 
sor: Masaryk-Autoverseny, Brno,
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Költségvetés a városi közgyűlésen



Lévai Újság

A beszéd reformja
I. — Hogy vagy?

A világon sok minden vállozott az 
utóbbi néhány évtizedben, azonban a 
társadalmi érintkezés formája maradt 
konokul sablonosán, régimódi. Tele 
?an banalitással, anakroizmussal és a 
gondolkodó ember elölt egyre kelle
metlenebbé és kényelmetlenebbé vé
lik ez a mesterkélt beszélgetési mo
dor. Mondhatnék modorosság. Ne ért
sen félre senki minket, nem a jóizlés 
kritikája az, amely ezen cikksorozat 
tárgyaként szerepel majd, hanem az 
Ízléstelenségig hajszolt elavult, ideje
múlt beszédformák, a modoros üres
ségnek mellőzését célozza, kívánjuk 
a hétköznapi beszéd reformját, kor
szerű tartalommal való helyettesítését. 

•• •
Ha két angol ember találkozik, ak

kor egy sablonos üdvözlés történik,

mind a kelten megkérdezik egymás
tól : How do you do ? Erre az udva
riassági megkérdezésre, amely kölcsö
nös, természetesen egyik sem ad vá
laszt, hanem mindjárt rátérnek a be
szélgetésre. Ez igy még rendben volna.

De mi történik nálunk?! Találkozik 
mondjuk két úriember, az egyik meg
kérdezi a másiktól: Hogy vagy ? Erre 
természetesen nem illik ugyanazzal a 
kérdéssel válaszolni, hanem magára 
a kérdésre kell adni feleletet. Ilyen
kor több variáció lehetséges. A szel- 
lemeskedők raktáron tartanak bizonyos 
„humoros" értelmű feleletet, pld.: Még 
egy kicsit és aztán sehogy, mint sze
gény ember a gazdag városban, mint 
a többi grófok, lehetne rajtam segíte
ni stb. Ez természetesen kellemes 
hallani egyszer-kétszer, de egy egész 
életen át aligha.
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11. számú rejtvény.
M egfejtési határidő: novem ber 19.

A másik csoport ilyenkor sava
nyú arcot vág, legyint a kezével min
den szava kétségbeesés, sopánkodás, 
panasz. Sok a baj, nagy a krízis, nem 
mennek az üzletek, tönkre kell menni 
és a befejező sóhaja igy hangzik: 
könnyű nf'ked, de nehéz a tisztessé
ges és becsületes embernek! Erre 
természetesen a másik szintén nem 
akar elmaradni, nem akar irigyelt em
ber lenni, ő is a panaszok özönét 
okádja magából és a végén mindket
ten olyan siránkozásba kezdenek, hogy 
a találkozás öröme gyászünnepéllyé 
válik. Az ilyen „beszélgetések" napi
renden vannak és jellegzetes, hogy 
főként jómódú, gyakrfu gazdag em
berek beszélgetnek igy. Mindez azért, 
mert a régi sab'ón szerint az egyik 
nem tudta mivel kezdeni a beszélge
tést, megkérdezte a másiktól: hogy 
van? természetesen a nélkül, hogy fe
lebarátjának sorsa és hogyléte őt egy
általán érdekelné.

A harmadik egyre ritkább csoportja 
a kérdés megválaszolásának a dicsek
vés. Ma divat panaszkodni és ha va
laki mégis optimista nyilatkozatot tesz, 
el meri mondani sikereit, akkor kész 
az ítélet: hencegő tráter, beképzelt, 
hazug stb.

Minden értelmes ember előtt nyih 
vánvaló, hogy semmi szükség sincsen 
ilyen banális kérdésre: Hogy vagy? 
különösen akkor nem, amikor az ille
tővel naponta találkozunk, látjuk őt 
virulva egészségben és kisvárosi lé
tünkre úgyszólván belelátunk a gyom
rába, ismerjük életének minden váltó- 
zását. A modor, az illem és az ízlés 
nem követelheti meg a banalitások
hoz való ragaszkodást, az élet gyors 
üteme ma az udvariaskodás helyett 
tárgyilagosságot és a lényeg kihang. 
súlyozását követeli meg.

S tefi (éhé*heted. . .
Még Itt a kezed; érzem, fogom.
De már barázdát viselt homlokom 
Borulással csüggesztem kezedre 
S érzem, hogy válik mind hidegebbre. 
Szép fehér kezed . . .

A megfejtő neve és teljes címe:........

V ÍZS Z IN TE S :
1. Sorok — németül. 4. Szervezet, mely a 

népek közötti megértésért küzd. 9 Keréken 
van. 11. Közszolgáltatás — ha egy l-vel bő
vítjük. 13. Ruházati cikk. 16. Háromszoros. 
22. Utón, utszélen látni eleget. 23. Szokás- 
mondás, egyébként sovány vigasz azok szá
méra, akiknek életpárja a szokottnál is be
szédesebb. 26. Plusz. 27. Ebben van a siva 
tagi utasok minden reménysége. 28. Néz — 
táj szólással 29a. LYE 31. iratkapocs. 32. An
gol elöljáró szócska. 33. A teljes ABC első. 
második és hatodik betűje. 35. Erén. 36 Visz- 
sza: kettős mássalhangzó. 37. Német határo
zatlan névmás. 38. Hegycsúcs a Magas Tát
rában, 24% m magas. 40. Görög város, egy 
„y* csúszott a végére. 41. Előbb-e? 42. Kép
ző, -vé párja. 43. Vallás névvégződés. 44 
Rag. 45. EEE. 46. , , . marsi 48. Női becenév.

50. Nem előre. 55. Szerb névvégződés. 60. 
időhatározó. 61. Ilyen cső Is van. 62. Szülő, 
becézve. 63. Ilyen gyerek a lelenc. 65. 101 
Rómában. 66. Megfelelő, egyező, hasonlatos. 
67. Mások javával önzetlenül törődő, vagyis 
az egoista ellenkezője. 70. Nem haszon. 71. 
Történelmi nevezetességű olasz család.

F Ü G G Ő L E G E S :
1. A magyar újságírás egyik elhunyt kivá

lósága. 2. A Mohamed állal hirdetett vallás 
neve. 3. Szigligeti Ede egyik színmüvének 
elme. 4 Beszédrész 5. Kettős mássalhangzó.
6. Angol névelő. 7. EÁ. 8. őrizet mássalhang* 
zól. 9. Bizonyos zajt kifejező ige. 10. Firma, 
röv. 12. Afrika első körülhajózója. 14. Hát 
kérem — ez a tehénnek egy nemes tulajdon
sága. 15. Léván egyre elterjedtebb köszönés. 
17. A mai Portugália helyén volt római pro
vincia neve, melyet azonban más vonatkozás

ban igen ismerősnek fogunk találni. 19. Fér
finév. 20. Szegény ember itala. 21. Igen — 
angolul. 24. Hurcol. 25. Kivétel nélkül az ősz- 
szes. 29. Törvényhatóság, de jelzői formában. 
30. Annak pórja. 31. Félénk. 33. Régi angol 
közjogi tétel. 34. Német névelő, ék. hiba 37. 
A szorgalom jelképe. 39, Vén. 47. Amit ala
posan kikezdett az idő vasfoga. 49. Alak, 
külső — latinul. 50. Gyógyult seb. 51. Hoch- 
berger egyik cementgyártmánya. 52. Teréz — 
becézve. 53. Részvénytársaság. 54. Mátka. 56. 
Ruhadisz. 57. Az ókorban a bűnösökre, szö
kevényrabszolgákra stb. szúrt vagy sütött bé
lyeg. 58. Női név. 59. Vissza: öregember. 63. 
Szín. 64 Nagyon — franciául. 65a, Vissza: 
van fü, lapu stb. 68. Gentleman. 69. Monté 
Christo vára.

Ginzery Endre, Ipolyság.

A 9. számú keresztrejtvényünk 
helyes megfejtői közül sorsolás 
utján a Pick drogéria ajándékát 
Lachky Iboly, Rosenberg Hermán 
ajándékcsomagját Márkus Barná- 
né és Dr Mihola Gyuszi nótás- 
könyvét Mészáros Gizi nyerte meg.

A rejtvény helyes megfejtői között a következő dijakat sorsoljuk ki:
1 . dij: Vámos Mór ajándéka, dísztárgy
2. dij: Slovenka áruház ajándéka
3. dij: Lévai Lexikon

A dijak a sorsolás után a Lévai Újság utalványa alapján vehetők ét.

Nem mondom: hadd még.- Elvonod, - hagyom, 
Nem mondom azt se, hogy ez fá j nagyon... 
Magamba fojtva minden érzelem:
Elég, hogy egyszer drága volt nekem.
Szép fehér kezed . . .

Nyúlnak már mások szép kezed felé,
Mert szebb, mint másik asszony-emberé .. 
Legyen hát drágább s melegebb nekik,
De átkom éri, kik megsebezik.
Szép fehér kezed . . .

És átkom éri, kik beszennyezik 
S nem csupán csak a kezed kell nekik.
De szived Is kell — s kell az én szivem, 
Mely addig ver csak. még rajta pihen. 
Szép fehér kezed . . .

C S O N TO S  VILM O S.

Ahogyan in  tótom...
a Jőtéri korzó forgalm ának megrend- 
szabályozása csődöt mondott. Hiába 
vannak kint a táb lák : ne álldogálj, 
balra tarts, m indenki úgy já r, ahogy 
neki tetszik és a nagy összevissza
ságon nem segített a szigorú tilalom. 
Pedig az előírások nem arra valók, 
hogy megszegjék. Vagy van értelme 
valamilyen intézkedésnek és akkor 
minden körülmények között ragasz
kodni ke ll betartásához, vagy pedig 
nincsen és akkor kár vo lt nyilvános• [|
ságra hozni. A  hatósági intézkedések 
tekintélye megköveteli, hogy minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel ra
gaszkodjunk annak betartásához. A 
főtéren elhúzódó korzórészlet szaoá• 
lyainak betartása mindnyájunk érdeke | 
és annyival inkább Jontos, mert a jő- 

útvonal burkolatának elkészítése után 
a balra tarts elvét ezekre is k i kell 
terjeszteni. A  főuccán a szabályo
zott közlekedés még sokkal szüksé
gesebb, m int bárhol másutt. A lévai 
főuccák forgalm a napról napra nőve- J  
kedik és ezzel együtt nő a zavar is.
Ma, am ikor tervgazdaságot vezetnek  
be az egész világon, minden emberi 
cselekvésnek irányt szabnak, furcsa, 
hogy nálunk még a legprimitívebb 
közlekedési előírások betartására sem 
fordítunk gondot.

Okulár.
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Ne várjon tovább!
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Mcir most vegye meg téli 
ruházatát. Nem lesz semmi 
olcsóbb, most jól és figyel
mesen kiszolgáljuk #

szövet és selyemáruháza 
Szőnyeg, függöny, paplan és 
linóleum nagy választékban!

SZIGORÚ AN SZABÓT f ÁRRENDSZER!

Megkezdődnek a Járási Magyar 
Közművelődési Bizottság előadásai

A lévai őszi kultúrprograni legki
magaslóbb eseményeinek egyike a
J. M. K. B. népszerű tudományos elő
adásai. Az idén hasonlóképen, mint 
már 2 éven keresztül, minden szerdán 
két előadás keretében ismertetik az. 
előadók a tudomány és a művészet 
legújabb fejlődését, azon aktuális prob
lémákat amelyek iránt érdeklődni min
den kultúrembernek kötelessége.

Az előadók névsora ezidén ismét 
bővül, mert egyre jobban tudatossá 
válik az intellektuellek körében az, 
hogy valamely szakkérdésben való tá
jékozódás, magasabb műveltség nem 
jelentheti a tömegtől való elzárkózást. 
Minden tudás csak úgy válik igazi 
értékké, ha azt közös birtoková tesz- 
szük minden embernek. Az elefánt
csonttorony magányából, a rideg el
szigeteltségből ki kell lépni a ma em
berének, hogy testvéri önzetlenséggel 
hozzájáruljon a kultúra, tudomány és

művészet népszerűsítéséhez.
Mi, akik hiszünk a kultúra ember

megváltó erejében minden erőnkkel 
propagálni kívánjuk a J. M. K. B. mű
ködését és telkérjük lapunk barátait, 
hogy minden melléktekinlet, szégyen
kezés félretevésével álljanak sorom
póba, vállalják a közös munkát, je
lentkezzenek előadásaikkal, hogy a 
programra annál változatosabb, tartal
masabb és értékesebb legyen.

Lapunk szerkesztősége készséggel 
ad felvilágosítást és továbbítja az elő
adók bejelentéseit. Az előadások, fel
olvasások tartania legalább 20, leg
feljebb 40 perc és tárgyuk lehet bár
mely tudományos vagy művészi prob
léma, kivéve a napi politikai és fele
kezeti kérdéseket.

Az első előadás november hó 20-ra 
van tervezve. A részleteket lapunk 
legközelebbi számában közöljük.

1936 évre szóló naptárok már megérkeztek WWwr FODOR Utóda céghez, Szepesi-ucca 28. sz.

— Könyvet az ifjúságnak 1 Csak 
a testileg és szellemileg erős, egész
séges, edzett nemzedék tudja meg
állni a helyét a jövő nehéz küzdelmei
ben. Az ifjúság helyes nevelése mind
nyájunk kötelessége. A testi erőt és 
edzettséget a sport adja meg az if
júnak, szellemét tanulással és ossz- 
müveléssel képezheti. A mai nehéz 
gazdasági viszonyok közt a dolgozó 
ifjúságnak, akik már sokszor fiatalon 
családfenntartók, nem áll módjában, 
hogy keresetéből drága könyveket tud
jon beszerezni. Az olvasás utján való

önművelésnek elejét veszi éppen a jó 
könyvek magas óra. A Juventus Sport
klub, a lévai dolgozó ifjúság egyesü
lete azért most azzal a kérelemmel 
fordul a tehetősebbekhez, hogy a mór 
kiolvasott és felesleges könyveikből 
juttassanak könyvtárának, hogy így a 
dolgozó itjúsóg szellemi igényeit is 
minél jobban kielégíthesse. A jövőt 
építjük, legyen segítségünkre. Aján
dékkönyvek átadhatók lapunk szer
kesztőségében, vagy a Juventus helyi
ségében, Honvéd u. 28. (Iparos Ol
vasókör.

Van szerencsém értesíteni a 
n. b. vevőközönséget, hogy 
üzletemet áthelyeztem nov. 
1 -töl Komensky-u. 3. sz. alá, 
a volt Kohn Rózsi fodrász
üzlet helyére. Tisztelettel:

SZÉKELY
G Y U L A
R á d ió —Elek tro  — Gramaphon

— Szigorú büntetés vár a vaj- 
hamisitókra. A vajnak margarinnal
való hamisítása az utóbbi időben any- 
nyira elterjedt, hogy már a hatóságok 
erélyes közbelépése vált szükségessé. 
Az egészségügyi minisztérium rövide
sen rendeletet bocsójt ki, melyben a 
margarinnal kevert vaj lefoglalását 
rendeli el. Az igazságügyi miniszté
rium pedig rendelet alakjában utasítja 
a bíróságokat és a közigazgatási ha
tóságokat, hogy a vajhamisitókat a 
legszigorúbban büntessék és a lefog
lalt vajat kobozzák el. Mindkét rende
letre mór nagy szükség van, ideje, 
hogy a lelkiismeretlen élelmiszerhami- 
silók tevékenységét meggátolják.

sósborszesz
torok öblögetésre. Megelőzi 

az áthülésl és a náthát.

— Szovjet Barátok kulturestje.
Az a kulturest, amelyet a Szovjet Ba
rátok köre f. hó 7-én a Városi szín
házban rendezett, a Szovjet Unió 
fennállásának 18. évfordulóján elejé- 
től-végéig az őszinte, igazi kollektiviz
mus jegyében folyt le. Nemcsak a 
műsor számok érzékellették ki a kö
zös munka nemes és felemelő érze
tének tudatát, de a nézőközönség ösz- 
szetétele is a rang- és osztálykülönb
ség nélküli társadalom képét vetítette 
szemünk elé. A nehéz munkásélet örök 
mozgó körfolyamaténak egyes rövid 
pillanatait, o szovjet eddigi munkatel
jesítményének egyes fázisait, a min
dig vig, nótáskedvű, kollektív öntuda
tú munkással, mint elszakithatatlanul 
összekapcsolódó láncszemeket imitálta 
ügyesen a mozgó- és szavalókórus. 
Az általános munkássors érzékelteté
se a bányász sorsában, a rész és az 
egész érdekében végzett közös mun
kának minden akadályt legyőző ereje, 
a kultúr'munkának sajátságos újszerű 
bemutatása volt.

— Felmentették Prachór Istvánt 
a rendtörvényes vétség vádja alól.
A rendtörvénybe ütköző közbéke meg
zavarásának vétségével vádolták Pra- 
chár István bádogosmestert, aki Kis- 
koszmályon egy népgyülés alkalmával 
a Saar-vidék öntudatos lakóira hivat
kozott. Feljelentették azzal, hogy iz
gatott. Beszéde közben a hatósági 
közeg megvonta Prachártól a szót s 
igy beszédét nem is fejezte be. A 
kihallgatott tanuk, valamint a felolva
sott iratok elegendő terhelő bizo
nyítékot szolgáltatni nem tudtak s a 
terheltet az ellene emelt vád alól a 
326 § 1. pontja alapján felmentették. 
Az államügyész lelebbezetl.

— A könyvekkel is úgy vagyunk,
mint az emberekkel. Sokkal kötünk 
ismeretséget, de keveset választunk 
barátunkká. (Feuerbach) —- A városi 
magyar közkönyvtárban a legjobb 
könyveket kaphatja kölcsön.

Ki kérhet adókedvezményt.
Az utóbbi időben erősen emelkedett 
az adóengedmények iránti kérvények 
száma. Adókedvezményre vagy egé
szen kivételes esetekben adómentes
ségre az a kereskedő vagy iparos tart
hat igényt, aki az üzem vezetésére 
már nem kielégítő mértékben alkal
mas, legfeljebb csak segéderővel dol
gozik s adó alapja nem haladja meg 
a 7000 Kc-t. 65 évnél idősebb adófi
zető akkor kérhet adókedvezményt, ha 
adóalapja 10.000 Ké-nél nem több és 
az utóbbi 20 esztendőben rendesen 
fizette adóját.

— Autóban látott napvilágot.
Egy vándorzenész a napokban tovább 
akart utazni Léváról a feleségével. Az 
asszonyt az állomáson fájdalmak fog
ták el, mire a férj autotaxiban szállt 
vele, hogy a kórházba szállítsa. Út
közben az autó utasai egy egészsé
ges gyermekkel szaporodtak meg s a 
kórházban már nemcsak ez asszonyt, 
de gyermekét is gondozásba kellet* 
venni. Mindketten jól érzik magukat.

— Súlyos kerékpárszerencsét
lenség. Az elmúlt napokban súlyos 
szerencsétlenség ért egy kerékpáros 
liatalembert a báti parton. A fiatalem
ber elég lassú tempóban ereszkedett 
le, előtte az úttesten egy nő haladt s 
mikor azt ki akarta kerülni, a sáros 
sikamlós úttesten ugy vágódott el, 
hogy eszméletét elveszítve szállították 
be a k ó r h á z b a .______
OLVASSUK ÉS TERJESSZÜK
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Vaiga Mária i. hó U-én délután 5 
órakor tartották esküvejüket a helybeli 
r. kath. templomban. (M. k. é. h.)

—  Elfogták a nagyszombati pos
tacsekk csalót. Pénteken este Lé
ván a esendórség elfogta Spányik Ist
vánt, aki a nagyszombati postán huszon
négyezer koronás csekkcsalást köve
tett el.

—  G yászhir. Akúcs Lajos ny. ref. 
lelkész f. hó 11-én hosszas beteges
kedés utón 65 éves korában elhunyt. 
Kiváló egyházi férfiú, aki 29 éven ót 
volt a nagypeszeki ref. egyház lelki
pásztora általános tiszteletnek és köz
kedveltségnek örvendett. Hosszúidéig 
volt a barsi ref. egyházmegye főjegy
zője, egyházmegyei és egyhózkerületi 
tanócsbiró és számvevő, amely tiszt
ségeiről félévvel ezelőtt történt nyug
díjba vonulásakor mondott le. Az el
hunytat kiterjedt rokonsága gyászolja. 
Temetése f. hó 13-ón, szerdán délután 
2 órakor lesz Léván.

—  Schubert Tód or ünneplése. 
Hétfőn a Kaszinó nagytermében a nép
szerű lévai kulturkorifeus névnapja al
kalmával barátai és tisztelői ünnepi 
vacsorára gyűltek össze. A vacsorán 
számos felköszöntő hangzott el.

—  A  W. L Z. O . nov. 18-ón, hét
főn este fél 9 órakor tartja kulturestjét 
a Makóbi nagytermében. —  Előadó: 
Dr Bányai Zoltánná.

— A tartalékos tisztek kurzusa 
megkezdődött, előadások minden szer
dán 6— 8-ig a városháza nagytermé
ben lesznek megtartva. Az aktív és 
tartalékos tisztek helyicsoportja szom
baton este a Denk-étteremben család
tagjaik részvételében barátságos Össze
jövetelt rendezett, amelyet havonta 
megismételnek.

—  A Lévai Sakk Klub háziver
senyére a nevezési határidő f. hó 23- 
ón jár le. Későbbi jelentkezők nem 
vétetnek figyelembe. Nevezéseket el
fogad Knapp József (Szepcsi-ucca) és 
Hajdú fényképész. Nevezési dij tag
sági díjjal együtt 20.—  Ke. Az első 
helyezettek között a Klub értékes di
jakat tog szétosztani.

— Tudományos munkára szer
vezkednek a lévai orvosok. A ga- 
remvölgyi orvosok egyesületének meg
alakul a lévai helyicsoportja is, amely 
magába fogja egyesíteni a lévai és 
környékbeli orvosokat. A tudományos 
összejöveteleiket a kórházban tartják, 
ahol az összes műszerek, berendezé
sek és anyagok rendelkezésükre álla
nak. Ezen szervezkedésnek Dr Laufer 
Lipót és a kórházi orvosikar a kez
deményezője.

— Kereskedelmi és ipari hírek. 
Nagy reményekkel néztek a 162,1935 
sz. az ipari korlátozásról szóló rende
let elé. Azonban ennek néhány ren
delkezése nem egészen világos, azért 
legközelebb egy, ezt szabatosan kö
rülíró rendelet fog megjelenni, mely 
az eddigi tapasztalatok alapján mó
dosítást is fog tartalmazni. —  A ke
reskedelmi kamarai központ beadvány* 
nyal fordult a minisztériumhoz és or
voslást kért a legutóbb megjelent bé
lyegrendelet sérelmes rendelkezései 
ellen. Kiemeli, hogy kóros az, hogy 
egy privát ember rendelését 5 Ké bé
lyeggel kell ellátni. De még súlyosabb 
az a rendelkezés, hogy egy kézmű 
vagy kereskedő iparos rendelése bé- 
lyegkőteles legyen. Hiszen ez fel
emésztené egy kisiparos teljes kere
setét. A bélyegrendeletet nem módo
sítani, hanem teljesen megmásítani 
kellene.

(—) Nagy téli segélyakció Léván 
a SBOR ruhaáruházban. Nov. 9-től 
dec. 1-ig. Reklám eladás 100% tiszta 
gyapjú szövetből kövérebb urak részé
re öltönyök Ké 259-től, télikabótok Ké 
239-től, továbbá férfi télikabótok Ké 
119-től, férfi öltönyök Ké 79-től: úgy, 
hogy a legszegényebbek is télre fel* 
ruhózkodhatnak. Dec. 2*án 3 dij lesz 
kisorsolva. Saját érdekében ne dobja 
el röpcéduláinkat, amig cl nem ol
vasta. Hirdetésünk valóságáról győ
ződjön meg üzletünkben. Holzmann 
Ernő.

jiitír:, .niititiiHtitöWfli

— Az ad óh átralék o k  m egszü n 
te tése  nemcsak az adózó fél, hanem 
inkább a pénzügyi hatóságoknak nagy 
gondot okoz. A gondon kívül még te
temes kiadást is, mert ezen hátralé
kokat számontartani, könyvelni, az 
adózókat fizetésre felszólítani, a foly
tonos reklamációkat, panaszokat és 
tárgyalásokat elintézni sok munkát, 
munkaerőt és költséget igényel és az 
eredmény leggyakrabban nem éri meg 
az érte hozott áldozatot. Azért az ipa
rosok országos szövetsége azt az in
dítványt tette, hogy egy bizottság előtt, 
mely a pénzügyi illetve adóhivatali 
közeg, helyi hatóság és az Illető szak- 
megbízottéiból álljon, egyezzen ki min
den féllel olyan összegben, melyet ez 
egy éven belül meg tud fizetni. A 
régi tartozást teljesen leírni, a jövőre 
pedig olyan adótartozást Írjanak elő, 
mely az illető jövedelmének tényleg 
megfelel. Mindenki már januárban 
kezdje meg a múlt évi jövedelme 
után az adóját fizetni. Mindenki azon 
adófizetésből, melyet július 1. előtt 
teljesít 5%  engedményben részesül, 
ki később fizet 5%  késedelmi dijat 
fizet. Esetleges reklamációk néhány 
héten belül elintézendők. —  Ha ezen 
indítvány valóra válik, akkor úgy az 
adózó közönség, mint az adóhivatal 
mentesül egy nagy gondtól. A közön
séget nem fogja az elviselhetetlen adó 
súlya nyomni, az adóhivatal megsza
badul sok hiábavaló munka terhétől

(— ) Talán  se h o l a  világon  olyan 
alacsony áron olyan Jó minőségű sző 
nyeget, paplant, függönyt, lin óle
um ot vagy tev eszőr-tak aró k at nem 
kap, mint Kohn é s  K o v á cs  üzleté
ben. Mindenben nagy választék, de 
szigorúan szab o tt á rak . Minden da
rab árun feltűnően van Jelezve a sza
bott ár s ez által felesleges minden 
alku-kisérlet. Ha fővárosi nívón ren
dezett kirakatainkat megtekinti, akkor 
állandóan tájékoztatva lesz a legutolsó 
divatról. Szives pártfogást kér Kohn 
és Kovács selyem- és szövetárúháza.

(—) Azt mondják 9 napig tart a 
nátha, ez nagyon kellemetlen. Bősz- 
szusak, kedvtelenek vagyunk, a napi 
munkánk sínyli meg ezt a testi indlsz- 
pozíciót. De érezzük a nátha követ
kezményeit továbbra is, ha talán nincs 
is kellemetlen folytatása. Ne tegyük 
magunkat ki Ilyen kellemetlenségek
nek, edzük testünket rendszeres Alpa 
bedörzsöléssel. Kérdezzük meg orvo
sunkat.

Apró hirdetések °r° * ̂
K iadó lak ások at é s  b ú to ro zo tt szo b ák at  
lapunk előfizetői ré s z é re  ingyen  közlünk.

2 szobás lakás nov. l-löl kiadó. Kákái ut 26.
f ___• i - ___ mindennemű munkát vállal, házhoz i%f  ő v á r o s i  d iv a t s z a p o n o  ajánlkozik. Kollár u. 28. m ucc«j 

V e s z ü n k  jó k a r b a n  lé v ő  s p a n y o l f a l a k a t .  
E la d ó  e g y  jó k a r b a n  lé v ő  k o f fe rg ra m o fo n .

Címek a kiadóban. §tur utca 3. szám.

Barátságos m érkőzés 9 gó lla l. 4 k iá llítással, 
verekedésse l és egyéb  lá tványossággal 

LTE-LAFC 5:4 (3:2)
A déli- és közép kerületek éllova

sai csaptak össze ezen a mérkőzésen, 
amely Boros Béla bíráskodása mellett 
az évad legszebb mérkőzésének in
dult. Napsütéses időben, nehéz tala
jon kezdés után losonci támadások 
futnak, a vendég csatársor veszélye
sen gyors és gólképes. Mér az 5-ik 
percben kavarodás az LTE kapu előtt 
és Molnár (LAFC) a védelem súlyos 
hibáját kihasználva gólt fejel. Alig te
lik el néhány perc. Molnár kitör az 
LTE védelem diszkiséreiében és a té
továzó Dubec mellett gólt lő. 2:0*ra 
vezet a LAFC1 Mos* feljön az LTE 
is, a labda vándorol lábról-lóbra a 
16-Ig. Ott megáll a tudomány. Puha 
és tétova a lévai csatársor, nem tud 
megbirkózni a nagyszerű LAFC véde
lemmel. Egyedül a fiatal Víg a hal
szélen veszélyes, ideális beadásaiból 
helyzetek teremnek, de gól nem esik. 
Végre lendületes lévai támadás jön, 
ismét Vig a lenditőkerék és Lóczy 
éles lövése a kapufa mellett gólba 
suhan. Változó játék után a tulkemény 
LAFC védelem a 16. vonalon belül 
fault vét. A tizenegyes nem vitás, a 
bíró fuj. Lóczy kiegyenlít erős helye
zett lövésével. 2:2.

A losonci játékosok erőszakosan 
protestálnak, a fegyelmezetlenség kezd 
kiütközni rajtuk. A játék most a me
zőnyben folyik, a LAFC szépen ját
szik, feltűnően Jók wolley továbbítá
saik. Azonban gólt az LTE szerez. 
Víg lefut, ideálisan bead, Lóczy stop
pol és a vetődő kapus mellett élesen 
lő. 3:2-re vezet az LTE! Röviddel ez
után a játékvezető a félidő végét jelzi.

Szünet után a LAFC feljön és min
den áron a kiegyenlítésre törekszik. 
Az LTE fedezetek ki vannak merülve 
és a LAFC erőszakos játékkal egy
más után két gólt ér el. 4:3-ra vezet 
a LAFC. Ami ezután következik, az 
már nem sport. A LAFC tartaná az 
eredményt, az LTE meg győzni akar, 
durvaságok, verekedések a közönség 
asszisztálása mellett. A tiszteletlen és 
szemtelenkedö LAFC-lsták közül egy
más után hárman a kiállítás sorsára 
Jutnak. Az LTE Horváth bombaszabad
rúgásával kiegyenlít és Víg megszerzi 
a győzelmet jelentő 5-lk gólt Is. Köz
ben az LTE Horváthját Is kiállítja a 
bíró, de a csonka csapatok továbbra 
Is durván Játszanak. A durvaságokban 
a LAFC vezérkedlk az utolsó fütty
szóig.

A mérkőzés bírálata:
A szépen induló játékot a néhány 

losonci játékos fegyelmezetlensége és 
a biró kezdetbeli erélytelensége ron
tották le. Az idegeit az utolsó idők
ben gyorsan elvesztő közönség, a nép, 
az istenadta nép többszöri beavatko
zása is fokozta a mérkőzés botrányos 
lefolyását. Kár a lévai közönségnek 
az utolsó időkig jó hírnevét kockáz
tatni meggondolatlan cselekedeteivel, 
amelyeknek súlyos következményei le
hetnek. A játékos játszón, a néző biz
tasson és szurkoljon, a bíró pedig 
Ítélkezzen objektiven és erélyesen. 
Boros biró, aki hosszú szünet uián 
vezetett mérkőzést, nélkülözte a szo
kásos biztonságot, amellyel a játékot 
kezében tarthatta volna.

A csapatok közül a LAFC volt az, 
amely észszerűbb, gólralörőbb futballt 
játszott és a csapat zöme kitűnő já
tékosokból áll. A közvetlen védelem, 
a belső trió, Spitz, Molnár, a közép 
fedezet, Ménesy — mind elsőrangú 
futballista. Az LTE-ben sok a gyönge 
poszt, a halfsor valóságos átjáró-ház 
volt. A közvetlen védelem oszlopa 
Kovács I. volt, míg a csatársorban 
Lóczy és Vig a legveszélyesebb csa
tárok. Jó Krammer és Németh is.

*
Az LTE csapata az őszi bajnoki 

idényt befejezte és 3 pont előnnyel 
vezet a bajnokságban. Az ősz folya
mán a csapat 13 mérkőzést játszott, 
12 mérkőzést nyert, egyszer mérkő
zött eldöntetlenül. Egyetlen mérkőzési 
sem veszített. 45 gólt adott, 14 góli 
kapott. A góllövők: Lóczy 13, Nem- 
csők 9, Horváth 6, Német 5, Krammer 
3, Tóth 3, Dokupil 2, Vízi 2, Danis i 
és Vig 1.
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