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A z  ügyész felment 

—- a város vácid.
Le a varos képviselőtestülete 

pénieken este sürgős rendkívüli 
közgyűlési iar«ott. Ar- uk idején 
je'entettük, hogy a vilianyíelepi 
sikkasztással kapcsolatban a kc- 
máromi állarnüpyész.og Borom- 
isza Tivadar volt vilianytelepi 
igazgató es Hradecsny Géza 
szerelő ellen a vadat elejtette. 
Léva város ez eik-n a pozsony; 
főáliamügyészséghez íebebbe- 
zeit. amely a komáromi állam
ügyészség határozatéi helyben
hagyta és felszólított,, a várost, 
hogy záros határidőn belül nyi
latkozzék, hogy váilaija-e ez 
ügyben a póimagánváöat. Pász
tor i^ajos, Csernicsek Perencz 
es Kovács Gyuia hozzászólása 
üi i\ a V.V.T. üzembizoíisága, a 
jogügyi bizottság, .valamint a ta
nács javaslata alapján a közgyű
lés egyhangú határozattal ki
mond a, hogy a póíntagánvád 
képvis.letét átveszi a varos.

Az államügyészség megálla
pította a vizsgálat során, hogy 
az elsikkasztott összeg 645.595 
Ke. Ennek az összegnek az el- 
sikkasztását és az azzal kap
c s o l a t  okiraíhamisitásokat 
Blasinné vállalta magára és ki
jelentette, hogy azt egyedül ma
ga követte el. Hogy mindezek 
dacára mégis vállalja azok ellen 
a pótmagánvábat, akiket az ál
lamügye r.ség megfelelő terhelő 
adatok hiány? bán ?. vád alól 
felmentett, ez bizonyos mérték
ben ér.km. ennek látszik. A 
képviselőrestü et szavaz jobbra 
szavaz balra, anélkül, hogy kel
lően tájékozódva és tájékoztat
va lenne. A kérdés nem olyan 
egyszerű, i .erí a háttérben ott 
van a felelősség kérdése és az, 
hogy ki fizeti meg az elsikasz- 
tott összeget ?

A közgyűlés még Ujváry Já
nos hentes azon kérelmét tár
gyalta, hogy a város térít -e visz- 
sza neki az álfala befizetett vá
góhídi illetékből azt a külömbö- 
zdet, amely : régi vágóhíd ér 
<r.' uj vágóhíd ideiéi ■ kcAv: 
fennáll, mert az uj vágóhíd ille
tékeinek szedésére a városnak 
még nincs jóváhagyott szabály
rendelete. A közgyűlés az elő
adó részletes megokolása alap-

izqy kd turbotrány
Szó' aporitás lenne a mo/i j-Hentő«c» 

g-'r.-l’ sol; szót vesztegetni, kiviké • 1 
fontosabb kulíurfakioroknak.

Tömegszükscglet.
A ’v-; eió film i'.cpízerüsödésc óta 

nyélén. '>égvk vauink. A l  ciiszlová* 
hiúban c.o magyar*., g pcióanl tiimszük-- 
séglcíc . k 99 százalékát ide; . m Íven 
kapja, .sernetü*, ango'ul, franc* .n schü , 
s/lovakul s a szio'.cn ./kci t5ia; i ok cv A 
nagyon elvétve jutnak ahhoz az élmény* 
liez, heg anyanyelvűken készült filmben 
gyönyörködik., senek

Az idegen filmeknél feliratokra van 
szükség, hogy a párbeszédek s ezeken 
keresztül a csőiéi meny érthető legyen.

1 z.l löl a feliratokról keli beszelni.
Ez az a kulturboírány, amely a ki* 

sebbsegi elet csaknem . i ede alatt 
boszai.lja a magyar közönséget és még 
sem teVénik -cnur.i ,i/. orvoslására, a 
bo.r i. megszünteti -n o  

* * *

•Szil a érthetetlen. Ei mek készülnek 
milliós, tízmilliós költséggel, > a végén 
w U 50 koronát igyekszik a iilinkcl- 
esönzo megtakarítani, amikor arról van 
szó, og\ a film a magyar közönség szá
ma n is érthető legyen. A /t ke!! hinnie 
az embernek, hagy analfabétákat tartanak

ira a célra, hogy a filmek mag var szó* 
vegeit elkészítsék. Olyanokat, akik nem 
értik n í.’m nyelve*, nem inának magva* 
rul, nem tudnak fogalmazni cs nem tud* 
nak irr:.

Egyébként kitűnő emberek lehetnek.
Amikor a sok S/.áz kitűnő magyar uj* 

s.igiró van, akiknek ivaki- a helyes fo* 
galmaz.is. a filmköScaön: ok tanulatlan 
m elvliö ukokat a'! almaznak, akik clcg

193 A január f-cn  nyilt meg 
Rimádon hatban az első magyar 
paraszüskola, amelynek célja a ma* 
gyár kLcbbscg zömének és alap* 
pillérének, a parasztságnak a tovább* 
képzőé. A  négyhetes tanfolyam 
alatt a gyakorlati életben működő 
előadók egyszerű magyarázatokkal, 
kérdései, es felek lekkel fogják be
vezeti. a falusi hallgatókat a mos
tani nehéz gazdasági helyzet külön
féle kérdéseiben. A  legnagyobb el
i sm erés  és dicséret illeti meg az 
egész magyar társadalom re- erői 
*££3333: SSasSSEi ’ "si ?,5vá*3ESE3ÖM

ián Ujváry kérelmét egyhangú
an elutasította.

A postapalota épít'sének cél
jára a város a Komenszky uc- 
cai leikét 80.000 Ke kedvezmé
nyes árért átengedi a postaigaz- 

aléőágnak azzal a kikötéssel, 
hogy az építkezés még ez év 
folyamán kezdődjék meg, auto
mata telefon központot szerel
jenek fel és a munkálatoknál 
lévaiakat foglalkoztassanak.

, amiről írni kell.
i. Kusn.viviVtuk ahhoz, hogy elvállalnak 
o v.m munkát, amihez nem értenék. Es 
me-jelennck a film mellett olyan feliratok, 
amelyek néha igen mulatságosak, de vég* 
eredményben mégis csak boszúságot 
okoznak és elrontják a magyar nézők 
szórakozását.

Bizonyos, hogy a német társadalom 
ilyen közönyösséget cs sértő semmibeve* 
vcst nem tűrne és tiltakoznék az ellen, 
hogy nyelvét egy kultúrintézmény ben 
megcsonkítsak.

A szlovenszkói magyar városok mozi* 
tulajdonosai nehéz helyzetben vannak, 
mert a legtöbb esetben a filmkölcsönzők* 
tol kapjak a okát a lehetetlenül szöveg* 
zett és lehetetlen Írással Írott feliratokat, 
amelyek sok zor a felháborodás moraját 
hívják ki a magyar nézőközönségből.

Kassa, Komárom, Érsekújvár, Léva, 
Rimaszombat és sok más szlovenszkói 
magy ar város magyar közönsége követeli 
eltökélten, hogy ebben a kérdésben te* 
remfscnck végre rendet. Tartalmilag és 
alakilag egyaránt megfelelő feliratokra van 
szükség, lehetőleg olyanokra, amelyek va* 
la milyen formában szinkroni/áltan futnak 
korai, vagy kést: közvetítés, amely min* 
den alkalommal zavarokat okoz.

Egész bizonyos, hogy ez nem impre* 
duktív befektetés a filmkölcsönzők szá* 
mára, mert a filmek fokozott élvezete fo* 
kozott érdeklődést s igy tokozott üzletet 
jelent.

És kultúrkötclesség.
Elvégre a film mégsem az a terület, 

ahol megengedhető zavarosan, magyarta
lanul fogalmazott macskakaparással írott 
s azonkívül primitív helyesírási hibákkal 
teletűzdelt felírásoknak a vetítése, (s. d.)

Rimaszombat városának cs a rima
szombati nőegylet fennkölt cs nobi
lis gondolkozást! vezetőségét, akik 
anyagi támogatásukkal lehetővé tet
tek az iskola és a hallgatóinak el
helyezést és fenntartását. A z iskola, 
mely b zonnyára a falu és a város 
kultúrkapc.' olaíainak kiépítésénél ve
zető szerepet tölt be, példaképpen 
szolgálhat nemcsak kultúr köreink
nek, hanem más városainknak is. 
Ezen a téren a kezdeményező lé
pés a J .M .K .T .-t illeti meg. Vi
dékünkön régi mulasztást és nagy 
hiányt pótolna hasonló iskola meg
szervezése, nemcsak Léván, de 
különösen Zselizen is.

Városunk egyik jellegzetes, tös-  
gyökeres egyénisége távozott el 4z 
élők soraiból. Búcsúztatóul el- 
mondhatnánk, hogy a lévai ü g y  
vidék nesztora volt, egyházme» 
gyei főjegyző, kerületi tanácsbiró, 
kerületi ügyész, sőt egy ideig lé* 
vai városbiró, de mindez vata- 
hogy túlhivatalosan hangzik az ő 
puritán és közvetlen egyénisége 
mellett. Egy tény: jó ember volt, 
embertársaival szemben sohasem 
helyezkedett olyan álláspontra, 
amelyet a harag, vagy pláne a 
gyűlölet diktált volna. Becsületé-  
ben, önérzeteben, emberi méltó- 
ságában senkit meg nem sértett, 
mindenkit felebarátként kezelt. A  
robusztusztus testben sok szere- 
tét halmozódott fel, amely min-  
den ki baja* bánata iránti érdeklő- 
désben nyilvánult meg. Tóth Sán-  
dórral nem találkozunk többé a 
bíróság zöld asztalánál heves csa-  
Iákban, sem a fehér asztal lélek-  
kitáró örömeiben. A keresztszóa 
rejtvények, amelyeknek Léván 
legnagyobb mestere volt, megfej- 
tétlenül hevernek szerte, mert el-  
jött a legnagyobb íéébus, amelyet 
azok, akik nem ismerik a rejtvé- 
nyék megfejtésének szépséges örö
me// a létezés nagy titkait, egy- 
szerűen úgy hívnak * elmúlás, ha-

jYtozik műs:
V a s á r n a p  17 -én  

Apolló mozgó: Székely István ren
dezésében humoros tárgvú filmjáték EL
JE G Y Z É S  A K A D Á LY  O K K  A L van 
műsoron. Az egymást követő kacagtató 
jelenetek humorát emeli: Dolly Haas, 
Paul llörbigcr, Adélé Sandrock. Curt 
Bois kitűnő játéka is. Ha jól akar mulat
ni nézze meg ezt a filmet.

V a s á r n a p ,  h é t fő  
k e d d .  17-18-19 

O rient m ozgó: Erna Sack az első
bécsi nagyfilmjében N IZZA I V IR Á 
G O K , melyben alkalmuk lesz a minden 
idők legnagyobb koloratura ének művész
nőnek Erna Sack pompás hangját meg
ismerni, aki úgy is mint énekesnő és úgy 
is mint színésznő minndenki! elbájol. To
vábbi szerepekben: Kari Schönböck, 
Paul Kcmp, cs Fricdl Czepa. — Elő
készületben az eddig legnagyobb Jan  
Kiepura film A  SZ E R EL M E S V Á 
RO S. Vasárnap délután népelőadisban 
a nagy G  i g 1 i film : N E F E L E JT S  
Főszereplők : Benjamino Gigli Magda 
Schneider és a kis Pcter Bőssé.

bíső magyar parasztiskola.
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Gyerünk a vágóhídra!
Cikksorozat a lévai vágóhidröl. (1.)

Nehogy bárki is tcndenciö/us heálli* 
tiss.il illethessen minket ezen közérdekű 
ügy nyilvános tárgyalásánál, konkrét esc* 

‘ tekol kivonunk felhozni, ol> tényeket, a* 
melyek igazolást nyertek és azok valódi' 
ságiról- bárki meggyőződhet, elsősorban 
természetesen ar iHefékes ténye zők is. íme 
az cgjik.

„Hdscsempészés" a vágóhídon.
A  városi állatorvos feljelentést tett né' 

hány hónappal ezelőtt az egyik mészáros 
ellen. ÁUitása szerint a városi vágóhíd 
hűtőjében észre vétlenül bél> egezcflen húst 
akart elhelyezni, amely állítólag u. n. fc' 
kete vágásból származott.

A  rendörbirósági eljárás során a vádolt 
mészáros tagadta a terhére rótt bűncsc' 
lekmeny! és igazolni kívánta, hogy a hús 
oly marhából származik, amelyet eredeti' 
lég a vágóhídon vágtak le, átesett az ál- 
ialrendöri vizsgalaton és igy lett elhelyez-- 
vuí a hűtőben. Onnan vittek ki elözó nap, 
azonban nem fogyott el, a megrendelő 
nem jött el érte és ezért visszavitték más* 
nap a hűtőbe. A zsíros marhacombon a 
bélyegző rosszul volt látható és a vágó' 
hid Lázár rtevü alkalmazottja, aki tulaj- 
donkepen gépész azt állította, hogy a 
aoinbon nincs bélyegző. A törvény sze' 
riot ug>anis csak bélyegzett húst szabad 
forgalomba hozni. A mészáros azonnal 
két szakértői hivatott, ezek megállapították, 
hogy a bélyeget a húson elhelyezték, de 
Tossmf latható, elmosódott, mert a hús 
igen zsíros volt. Ennek dacára az állM* 
örvös es Lazár tanúvallomása alapján a 
mészárost elítélték.

Mit szól az Országos Hivatal.
Fellebbezés folytán az ügy az országos 

hivatalhoz került, amely a kerületi hivatal 
ítéletét teljes egészében feloldotta cs uía' 
Hította a rendőrbirót az egész tényállás 
alapos kivizsgálására. Az állatorvos sze*

rint ugyanis a bélyegző hamis utón ke* 
rült a combra, Lázár tanú szerint egyál
talán nem volt bélyegezve, a két szakér* 
tő szerint, akiket azonban nem hallgattak 
ki, a hús szabályszerűen volí bélyegezve. 
De érdekes dolgok sültek ki még! Az 
országos hivatal kiváncsi arra, hogyan 
történhetett meg, hogy a húst nem az 
állatorvos, hanem a vágóhíd egyik Sághy 
nevű alkalmazottja bélyegezte és mii szól 
ehhez az állatorvos, aki a törvény szerint 
kizárólag é3 személyesen jogosult és kö
teles a húst lebélyegezni az állatrendori 
vizsgálat megejtése után!

Megjegyezzük, hogy a vádlott azzal is 
védekezett, hogy más esetben is clöfor* 
dúlt, hogy a vizsgálat dacára az cllcnő* 
rök elfelejtették a húst lebélyegezni és 
erre számos tanút is kert kihallgatni.

M iért van ez ?
Hogyan történhetnek meg ilyen cs 

ehhez hasonló félreértések a vágóhídon, 
kérdezheti mindenki jogosan. Nos, erre 
a kérdésre a következő tények adják meg 
a választ:

1. A vágóhíd Nagy Sándor városi 
állatorvos vezetése alatt áll. Fizetésének 
nagvresze a vágóhíd költségvetését terheli, 
ahol ezen a címen 30000 Ke van fel* 
véve. A valóság azonban az, hogy az 
állatorvos idejének túlnyomó részét a vá* 
góbidon kívüli egyéb állatrendőri intéz* 
kedésekkel kénytelen eltölteni. A vágó' 
hidon hetente hatszor van vágás, ami 
napi 3 óráig tart. Ezért a heti 18 óráért 
kell a vágóhíd költségvetését 30000 Ke* 
val megterhelni. Az állatorvos elfoglalt' 
sága miatt nem foglalkozhat kizárólag 
a vágóhíd ügyeivel, annak vezetésével. 
Ha a vár:s értene az intenzív gazdáiké* 
dáshoz, akkor egy második állatorvost 
venne fel, mert 30000 KC'ért nem is 
egy, hanem két fiatal állatorvost is kap'

hat, aki elintézné nemcsak a húsv izsgála* 
tót, hanem az egyéb adminisztratív teen
dőket is. mint a bolcták kiállítása, adó cs 
illeték kiszámítása, levelezés stb.

2. Ki intézi ezzel szemben az admi* 
nisztrativ teendőket, a kiszámítást, boléíák 
kiállítását, a belső felügyelet ? Egy Lázár 
nevű alkalmazott, akinek ehhez nincs meg 
a képesítése, mert foglalkozása szerint 
nem könyvelő, vágóhídi szakember, ha* 
nem g é p é s z !  Akár niilvcn tehetséges* 
nck, szorgalmasnak és megbízhatónak 
volnánk hajlandók őt minősíteni egycb' 
ként, tény az, hogy olyan munkát végez, 
olyan munkakört tölt be, amelyre képe* 
sitésc nincsen. Tudomásunk szerint Lá* 
zár a városbiró úr rokona. Kérdezzük : 
helyesen cselekszik*c a város, amikor 
ezen munkakörre nem kcpcsitct* munka* 
erőt állít, noha számos érettségizett sőt 
diplomás ember van Léván ke’lo képe* 
sitéssel cs képességgel

3. Érdekes cs megemlítendő, hogv a 
hivatalos húsellenörző közeg, egy volt 
szabómester, aki ugyan szintén derék és 
becsületes ember, azonban nem tudjuk, 
hogy milyen rokonságbán van a szabó* 
szakma a húsvizsgálással ? Azt már meg* 
említettük, hogy a vágóhíd harmadik al
kalmazottja, aki a húsra bélyegzőt teszi, 
szintén nincsen szakmája szerint kapcso* 
latban a húsiparral, mint szolga van al* 
kalmazva, akinek kötelessége a liszío* 
gatás.

Mai cikünk tanulsága tehát a következő. 
Az állatorvosi fizetés címen 30.000 Ke* 
hői legalább két állatorvost tarthatna a 
vágóhíd, akik az összes Írásbeli teendő
ket, adminisztrációt cs állandó felügyele* 
tel is cltudnák látni, természetesen a hús* 
ellenőrzésen kívül. A vágóhíd írásbeli te
endőinek nagy részét, a pénzkezelést egy 
gépész végzi cs legvégül a húsjövedéki 
ellenőr egy volt szabómester!

Egyenlőre talán ennyi is elég! Lég* 
közelebb folytatjuk.

X’

8 .  s z á m ú  re jtvén y . Megfejtési határidő jan 2 0
Beküldte: CSÖPSÉG.

A megfejtő neve és lakhelvr

L dij: Salvátor Gyógyszertár ajándéka, két darab francia szappan
2. dij: Schulcz papírkereskedés ajándéka, fényképalbum, vagy értékes könyv

A 6. számú rejtvényünk helyes megfejtői körül Pick Drogéria ajándékát a 
puderdobozt Kösa Júlia, Koráb virágkereskedés ajándékát egy cserép virágot 
Wilcsek Erzsébet nyerte meg.

VÍZSZINTES 1. ezt 
kíván magának a Lévai Új
ság. 14. Berlini állatkcrf, 15. 
Ilyenek a inán mezei mun
kák ('névelővel). 16. Az al
világban ugat. 17. Kicsinyítő 
képző (ford.) 18. Templom. 
20. Pusztít. 21. C. A . 22. 
Dame (keverve). 24. Latin 
köszönés. 25. N. J . 26. Kü
lönösen sok van háború al
kalmával (ékezettel1. 27. Csa- 
pek dráma. 28. ütni fszlov.j 
2^. Vissza : ilyen túrót árul
nak a lévai tejes asszonyok 
(két szó) 32. Egy és ötszáz 
Rómában. 33‘ Arany (fr) 34. 
Ásvány (ford.y. 35. Rag. 3r 
Többször állt a kapuban. 40 
Görög betű. 41. Házi állat 
(névelővel) 42. A U  A. 43. 
Tiltószócska. 44. Vigyázz. 
45. Láb (latinul). 4tv Híres 
betyár névbetui 47. A  magvar 
„Csalogány". 4 .̂ Papirmcr- 
ték (ford.) 50. ÖGK. 51 
SOS (keverve). 52. Kettős
mássalhangzó. 53. Jó Göre 
nyelvén 54. Dcinog (keverve)
55.....................vérpor kémiai
vegyszer. 5o. Női becenév. 
t*l. O  latinul. t»2. A  feszület 
két utolsó betűje. t>3. Spa- 
n>ol szigetcsoport névelővel.

FÜGGŐLEGES. 1.
Xátiiumhidrokarbonáf. 2. A z
onos betűk 3. Szépségápolás 
4. Vi ágnév. 5. Bormárka.
6. Művészet (fr. nevelővel).
7. Bőr (keverve). 8. A  fa 
száraz lepárlásakor nyert fo
lyadék. 9. Vissza : lévai hen
tes 10. ZAU. 11. Latin se
gédige egyik alakja. 12. 
Személyes névmás. 13. Spó
rol. 17. Exotikus állat 19. 
Régi római költő 23. 1717* 
17l8-ban Rákóczi F\ szám- 
üzetési helye. 2ó. A  Bctlini 
olimpiász vadászugratásának 
első helyezik az utolsó s*á 
30. Rag. 31. Középkor előtti 
36. A  levegő is ez kémiai
lag 38. Halfajta. 39. Női név 
4 ’ . Magvar énekesnő 48.
1 liszi k.v.v* 51. Mintául szol
gáló forma. 5b. Fém. 57. 
Németországi villamos társa
ság. 58, Ősapánk. 60. CR, 
62. Rag.

Megértük ezt is!
Kétségtelen, hogy napról*napra 

öregszik az ember és hova tovább 
mindig újabb és újabb események 
szemtanúja, az élet előbbre hala* 
dásával egyre több és több dolog 
válik múlttá. Bármily nehezen érié* 
lödnek Léván tetté az igeretek, 
mégis idők múltával egy*kerío való* 
sággá válik azokból. így az évek 
óta hangoztatott közvilágítás meg* 
javítása is lassú lépésekkel, de ha* 
lad előre. Egyenlőre természetesen 
csak a város belső területein ugyan, 
de mégis csak van előmenetel. 
Legutóbb a Főtéren felállított két 
nagy kandeláber valamint a Városi 
Vigadó bejáratánál felállított két ki* 
sebb kandeláber méltóképen illesz* 
kedik abba a harmonikus megvilá* 
gitásba, amelyet a kereskedők ki
rakatai, fényreklámjai nyújtanak az 
esti sétálóknak, vagy az átutazó 
idegeneknek, örömm el üdvözöljük 
a V .V .T . tevékeny szellemét, de 
örömünk csak akkor lesz valódi, ha 
a villanyárak beígért leszállítására 
kerül majd a sor. Ezt várjuk első* 
sorban a V.V.T.*től.

Ahogyan én látom ..
a városbiró nagyon szép jövőt jó* 
solt Lévának az 1937. esztendő* 
re. Bár a jövendőmondásokból sok 
minden ki maradt, de hát Istenem 
egy újságcikk keretében hova is 
férne el minden, meg kinek jut* 
hat minden eszébe kapásból, ha 
egy újságíró eléjeall, csak úgy be* 
jelentés nélkül. (!) A  látszat mind* 
ennek dacára valóban az, mintha 
minden megvalósulna ebben az 
esztendőben, amiért annyit áhito* 
zunk és ha kell verekszünk. Mon* 
dóm ez a látszat, természetesen a 
látszat csal. Mi előre bejelentjük, 
hogyha jövő ilyenkor megint ele* 
vesszük a városbiró úr optimista 
nyilatkozatát, felálltjuk a mérleget: 
mi lett igaz, valóság, mi maradt 
meg abból ígéretnek, ~  mondiuk 
az 1938 évi választásokra. Mert 
hát előbb*utobb ezekre is felkeli 
készülni. Természetes, hogy a vá* 
lasztások ígéretek nélkül nem ér* 
nek semmit, sőt el sem képzel he* 
tok. Már figyelmébe ájánljuk a 
pártoknak az első számú jelszót: 
le kell szállítani a pótadót, amely 
300°io*ék volt, most pedig 350°/0. 
Igaz, hogy ez volt a legutóbbi 
választásokon is a vezérjelszó és 
az is igaz, hogy leszállítás helyett 
felemelték a pótadót, de ugyebár 
ez nem jelent semmit. A  viszo* 
nyok változhatnak, de a jelszó 
megmarad. A z  ígéretek halhatat* 
tanok. A  Biblia is tud már az 
ígéretek földjéről, Kánaánról, a 
fejje 1 és mézze\ folyó országról, 
Léván is kánaáni állapotok van* 
nak. Mindent megígérnek. Léva 
is az ígéretek földje. De, hogy 
mi folyik itten tej és méz helyett, 
arról jobb nem beszél/?/ . . .

OKULÁR.
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U T O L S Ó  A LK A LO M .!!

F E H É R  H É T
még a r é g i  o l c s ó  árakon

kelengye á
S i e s s e n  amíg a k é s z l e t  tart 
mert átlag 20 0 ,<-aI drágább az

Szlovenszkó legnagyobb kultúrintézmé
nye, az alsófüredi gyermekszanatórium.

Sokszor halljuk különféle oldalról, 
hogy Szlovenszkó még nem érte el a 
nyugateurópai kultúrnivót, visszamaradt 
a fejlődésben és nehezen hozza be azt, 
amit elmulasztott. Ezzel szemben a va
lóság az, hogy Szlovenszkón oly kultúr
intézmények vannak, amelyekkel, még 
kevés nyugateurópai állam is dicseked
hetik. Sajnos ezek a humánus, ember- 
segitő intézmények nincsenek kellőké
pen propagálva, még a szlovenszkói la
kosság is kevéssé ismeri őket. Ezek kö
zül első sorban az alsótátrafüredi állami 
gyermek szanatóriumot kell megemlíte
ni, kell átvinni jelentőségét és magas 
nivótát a köztudatba.

A beteg gyermekek paradicsoma.
Az alsótátrafüredi szanatórium helye

sebben gyógyintézet az első csehszlovák 
közegészségügyi miniszter: Srobár nevét 
viseli és közvetlenül a Poprád-Csorbai 
villamosvasút mentén fekszik. A repü
lőgéphez hasonló modernen épült 2 
szárnyú, a higiénia minden vívmányá
nak felhasználásával létesített gyógyhely 
már külsőben is impozáns. Itt helyezik 
el, gyűjtik össze az egész országból, de 
főként Szlovenszkóról a gyermekeket, 
akik tuberkulózisban, vagy skrofulózis- 
ban szenvednek. Az intézet főként ezen 
két betegségre van specializálva. A gyer
mekek közül a súlyosabb betegek éjjel 
nappal kint fekszenek a hatalmas nyi
tott teraszokon, mindenütt rádió szóra
koztatja őket. A lábadozók, vagy a kőny- 
nyebb betegek kint sportolnak, a jég- 
hokky pályán nagy az élet, egy csoport 
éppen a símezőkről tér vissza, korcso
lyáznak, ródliznak stb. Az intézet igaz
gatója Ríha egészségügyi főtanácsos, az 
intézet egyik kipróbált ápolónővérét adja 
mellénk, aki sorra mutatja meg az in
tézet helyiségeit és berendezéseit.

A m odern higiénia 
valóságos eldorádója a gyógyintézet, 
mindenütt ragyogó tisztaság. Először az 
egészségügyi berendezéseket nézzük meg. 
operációs termet, röntgen-szoba, gyógy
szertár, fogmű terein stb. Az intézet fel
van szerelve a legmodernebb gyógyesz- 
közökkel, eépekkel, felszerelésekkel. Erek. 
valamint a tátrai ózondús levegő segít
ségével, gondos ápolással sikerül a leg
nehezebb betegeket is egészséges embe
rekké varázsolni. Külön említést érde
mel, hogy’ a gyógyintézetben a gyerme

kekkel megkülönböztetett módon bán
nak, mindig emberségesen, szívélyesen 
és a szanatóriumnak egyáltalán nincsen 
tömegkórház jellege. Itt a gyermekeket, 
nem csak gyógyítják, hanem nevelik is, 
sőt oktatásba is részesülnek, mer az in
tézetnek külön elemi iskolája van, ne
hogy a hosszabb időre beutalt gyerme
kek a; iskolai oktatást elmulasszák.

Jókedv, mosoly 
togadja mindenütt az embert, dacára 
annak, hogy bizony szomorú és súlyos 
betegek fekszenek itt. A közös termek
ben mindenütt rádió — éppen egy prá
gai jéghokky mérkőzést hallgatnak, — 
a helyiségek és bútorok a legélénkebb 
színekre vannak festve, a betegek nem, 
kor, a betegség súlyossága szerint van
nak csoportosítva, az intézetbe felekezeti 
és nemzeti külömbség nélkül vesznek fel 
minden gyógyításra szoruló beteg gyer
meket, természetesen társadalmi külőmb- 
ség nélkül. A vagyonosak, naponta 32 
Kc-t fizetnek, ellátással és orvosi gyógy
kezeléssel együtt, ez a napi panzió ára, 
a kevésbé tehetősek, megfelelő mérsék
lést kapnak és a vagyontalanokat ter
mészetesen ingyen helyezik el a gyógy- 
palotában. Sajnos népünk kevéssé ismeri 
ezt a gyönyörű intézményt, amit igazol 
az a tény is, hogy a 260 ágyas szana
tóriumban csak 230 beteg volt látoga
tásunk alkalmával elhelyezve.

Egy kis statisztika.
Az intézet fentartása 3.5 millió koro

nába kerül, amelyből csak 1 millió Ke 
térül meg a kezelt betegektől, ill. azok 
kozzátartozóitól, a többit az állam adja 
hozzá. Az intézetben, amelyet 1919-ben 
létesítettek és 1932-ben építettek fel tel
jesen újonnan, 6 orvos, 24 ápolóvő és 
összesen 96 tagú személyzet segítségével 
lPtják el a szolgálatot. Az intézet sta
tisztikája évente 94.000 gyógynapot mu
tat ki, amiből látható, hogy egy-egy be
tegre mennyi esik. Városunkban és ál
talában a garamvőlgyében sajnos a tü* 
döbaj eléggé elterjedt betegség és ezért 
figyelembe ajánljuk az alsótátrafüredi 
szanatóriumot, mindazoknak, akiknek 
gyermekei ebben a betegségben szenved
nek. A kérvények közvetlenül az igaz
gatósághoz cimzendök.

Az alsófüredi kultúr intézményre egész 
Szlovenszkó büszke lehet.

Az LTE népes Közgyűlésen választotta 
meg uj vezetőségét.

Szerdán 6-án délután a városháza 
nagytermében tartotta évi rendes köz
gyűlését az LTE V.üns elnök ve - lése 
alatt, aki elnöki bes ámolójában részle
tesen kitért a jubileumi év egyes mo
mentumaira. Őszintén rámutatott mind
azokra a körülményekre, amelyek az 
egyesület előző évi munkáját, eredmé
nyét befolyásolták. Az egyes szakosztály
vezetők részletes jelentései után az uj 
tisztikar megválasztása következett. Yass 
elnök ti: évi odaadó, fáradhatatlan 
munkásság után az elnökséget továbbra 
nem válalta és így az elnöki szék be
töltetlen maradt, a közgyűlés úgy hatá
rozott, hogy az egyesület ügyeit a két 
alelnők közösen intézi. Egyébként az 
LTE vezetősége, melyet a közgyűlés - 
hangulag választott meg a kővetkező 
\  édnök : Dr. Ravasz Viktor, diszelnök : 
Antal Gyula, Dr. Balog Sándor, id. 
Frasch József, Dr. Kmoskó Béla, skpt. 
Palkovics, Dr. Pető Imre, Dr. Bányai 
Sándor. Tiszteletbeli elnökök : Mischák 
István, Dr. Nagy Béla, W’eis Gyula, 
Vass Jenő. Alelnők : Boros Béla, Dr. 
Wildteuer Jenő. Igazgató: Dr. Korpás 
László. Főtitkár: Dr. Mudry Sándor. 
Jegyző: Szabó Vilmos. Pénztárnok : Bu- 
daváry László. E llenőr: Kern Aladár. 
Háznagy : Lakos Sándor. Pályagondnok : 
Lehoczky Béla.

Mi lesz az
Kei eve, hogy elsőnek felvétet* 

tiik eg\ modern uszoda es strand* 
fürdő építésének tervei. Azóta ez a 
kérdés állandóan napirenden volí 
és már az összes illetékesek inda* 
iában érlelődött, hogy Léva nem 
nélkülözhet egy modern uszodái és 
strandfürdőt, az nemcsak sport* 
szempontból, hanem általános köz- 
egészségügyi szempontból is nél
külözhetetlen egy 14000 lakosú vá* 
rosban. Mindenesetre nagy hala* 
dást jelent az, hogy az illetékesek 
már januárban foglalkoznak az ügy* 
gyei és nemcsak júniusban. Igaz, 
hogy egyenlőre csak nyilatkozatok 
hangzanak el jobbra*balra, de ezen 
nyilatkozatoknak a leglényegesebb 
része az, hogy a szükséges összeg 
a rendelkezésre áll. Már magában 
véve ez is nagy dolog, mert Lé* 
ván évek óta csak ahhoz vagyunk 
szokva, hogy „nincs pénz“. Alii* 
tólag a tárgyalások folyamatban 
vannak az uszoda megépítéséről és 
már csak az a kérdés ki építéssé 
meg ill. hol ? Úgy tudjuk c körül 
forog minden vita, de már vagy 
egy fél év óta! Lassan itt a tavasz, 
itt a nyár, a vita egyre tart és az 
uszoda meg az idén sem épül meg. 
A  sok bába között clvész majd a 
gyerek és ti szegény lévaiak tovább

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉDER KÁLMÁN k o n c e s s io -  
n á lt v illa n y - é s  v lz v e z e té k s z e -  
reló v á lla la ta  ju tá n y o s á n  kör- ft 

M o to ro k a t gyári  á ron  
szá llít.

L e v ic e  S z e p e s s i  u c c a  2 0

Pén:tárvi:.sj.V > hirottsá:: Krivk Gy., 
Szabados L a j i » s .  Weinberger László, 
Sinkó Oszkár, Blurrcnfcld Ferenc:.

Választmány: Dr. Kersék János, Schlé- 
singer Béla, Kemény Pál, Breuer Jónás, 
Juranck Imre, Szolt Alfréd, Weiner 
Dezső, Denk János, Ing. Ertler Jenő, 
Widdt-r Jenő, V'ámos László. Perl Jó
zsef, Mtiller Lajos, Trébitsh Aladár, 
Turpinszky István. Pálty János, Róth 
László. Krausz Árpád, Slama József és 
Steiner Oszkár

Fegyelmi bizottság: Halász Lipót, Dr. 
Hollós Endre, Simái Miklós, Dr. Sós 
László, Dr. Pergőr Aladár. Fellebbezési 
elnök : Schubert Tódor, tagok: Pap 
Elek, L>r. Műnk Károly.

A futball szakosztály elnöke Vass 
Jenő, s:. o. vezető Blumenfeld Ferencz, 
az atlétikai szakosztály elnöke Boros 
Béla, sz. o. vezető Budaváry László, 
v ív ó  szakosztály elnöke Dr. Sós László, 
sz. o. vezető Gyapay Ede, tenisz sz. o. 
elnök Trébitsch Aladár, sz. o. vezető 
Schwitzer Pál, úszó és vizipólő sz. o. 
elnök Dr. Knapp Pál, sz. o. vezető Dr. 
Grosz Imre, turisztika és télisport sz. o. 
elnök Dr. Mudry Sándor, sz. o. vezető 
Kern Aladár, társadalmi sz. o. elnök 
Engel Pálné, sz. o. vezető Dr. Korpás 
László.

__________________ 1_________________

uszodával ?
fürdőzhettek a pocsolyákban cs 
strandolhattok a réteken.

A  leglényegesebb kérdés, ami a 
keresztülvitelnek egyedüli akadályo* 
zója lehet a pénz, biztosítva van. 
Nincs mit gondolkodni tovább. 
G yois tempóban el kell intézni a 
területi kérdést, ha az egy ik nem 
megy, megy a másik, vagy menni 
tog a harmadik. Még a tervek el* 
készítése is időbe kerül, a munka 
kiadása stb. mind időt igényel és 
félő, hogy majd elmúlik a nyár s 
az uszodából meg mindig nem lesz 
más, mint a terv.

(—) Müfogak, fog töm ések , arany,
platina cs ,,Wipla“ (acél) hídmunkák tar
fos cs szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak melleit készülnek BÁZLIK állam. 
\izsg. fogtechnikusnál, Szép esi'ucca 9. 
szám.

Ke 895 —
de mégis TELEFUNKEN

SZÉKELY R Á D IÓ
L E V I C E .
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írónőnk sikere.
i n g . ! i'alné, iiói ncvcn Rúd- 

nóy Teri, akinek ki\.íló írói kész* 
seget elsőnek a 1 évei Újság méU 
falta, most egy kitűnő cletnicgíigvc* 
lésben bővelkedő r..\g\szerű lelek* 
tani telepítéssel megír: novellájával 
az Kdition Inteicontinentál buda* 
pesti irodalmi pályázatán értékes 
dijat nyert. A  fiatal lévai írónő ezen 
sikerét még azon körülmény is 
emeli, hogy az Ediíion Intercont. 
igazgatósága felhívta az összegyűjt 
tóit novelláinak a beküldésére, a- 
melveket könyvalakban kíván kit 
adni. A  szép sikerhez őszinte s z iv t  

bői gratulálunk.

__HÍREK__
— Halálozás. Nagytéréi Dr. Tóth 

Sándor ügyvéd, rd. egyházmegyei fő* 
jegyző, kerületi tanácsbiró, kerületi ügyész 
hosszas szenvedés után f. hó 7*én P o 
zsonyban 64 éves korában elhunyt Ham* 
vait f. hó 10-cn vasárnap d. u. a lévai 
ref. temetőben lévő családi sírboltban 
általános részvét mellett helyezték örök 
nyugalomra.

— Öngyilkos vándorló. A múlt hét 
folyamán egy jobban öltözött fiatalember 
kcrcgctctt városunkban, miközben a Báti 
uccai állami bérházakba is betért. Itt fel* 
lopódzótf a padlásra, ahol saljára felakaszt 
tóttá magát, mire észre vitték a szeren* 
esetlen fiatalember már halott volt. Zse
bében 7'50 Kc*t cs iratokat találtak, 
amelyekből megállapították, hogy Zlámel 
József 24 eves morvaországi munkással 
azonos.

— A turócszentmártoni állami ipar
fejlesztő intézet ez év folyamán több 
ipari szakban, úgy a mesterek, mint a 
segédek részére továbbképző tanfolyamé* 
kát rendez. Bővebb felvilágosítást az ipar* 
társulat irodája nyújt.

— Meghosszabbították a mezőgaz
dasági alkalmazottak biztosítási díj
mérséklését. Az  1934. evi 123 sz. kor* 
mányrcndelct a gazdasági válság idejére 
mérsékelte a mezőgazdasági alkalmazottak 
biztosítási dijait. Ennek a kormánvrende* 
leinek a hatályát most további félévre 
meghosszabbították.

— Garbai Sándor előadása. Pénte- 
csle a Munkás Akadémia rendezésében 
a városháza nagytermében a: amerikai 
tanulmányújáról visszatért Garbai Sán
dor nagyszámú hallgatóság előtt tartott 
előadást. Ennek során ismertette az a- 
merikai és az európai munkásság szociá
lis viszonyai közötti külőmbségeket.

(—) Minden drágul, csak Kohn és 
Kovács divatházában maradt meg a ré
gi olcsó ár. Bennünket a csehszlovák 
korona esése nem érdekel, mindent jól 
előre megvettünk és ezért olyan olcsó 
bál i  vásárt csaphatunk, amilyen
re Léván még nem volt példa. Előnyös 
vétel folytán több ezer maradék félá* 
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir* 
dőlésünket Biztosítsa szükségletét ideje* 
ben, meg lesz lepve, mily kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb báli 
ajándékot.

— Népszerű ismeretterjesztő előa
dás. A J.M .K .T . téli előadás sorozatá* 
nak második részében szerdén este fél 9 
órai kezdettel a városháza nagytermében 
Vargha Imre a szlovenszkói magyarság 
kisebbség statisztikájáról és Horváth I V* 
rencz a Magyar parasztság Szlovenszkón 
timen tartanak előadást. Beléptidíj nincs.

Apró hirdetések
l aoo.T : zxtjzzsássscacas?a^aEaca&saasz. *. *öw eisí~ ő ŝ-srrr riss:^ rrarr: i
Különbejáratú ;, Zach-utca 14
Zongora, a legjobb karban e>aöó. 
Gyermeklábzsák és sportkocsi jutányosán eladó

r ? n h ó c  modern i:j k i/ a belváros köveiében. Parketta, in.,., obj, \ i, # 
i . - 'U U  r  b í U U d o  v* etek, na ■ i. A  ónnal bekt! ővebbei

Vced it veszek és eladok. Breznaync. Szepesi u. 12.

Bútorozott szoba C8y vai!y k„ ú, ^  kiadó Jókai„.„, _ 
Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó
L J A - w  £ & la r lÓ  f a l u n  forgalmas nagy községben falu közepén, két szoba, konyha, spei. 
T l a C  v l a U U  l e l i  UI  I, .̂s külön üzletnek, vagy iparűzésnek alkalmas helyiség, konyha 

gyümölcsös kert. Ára Í2.000 korona.

Különbejáratú bútorozott MObJ lclies elu,ással ■,zonnal kiadó.
Bejárónőt kcfcá,Ji a z o n n a l i  brlépéstc.

?Ö  holdnyi ingatlant: .. ő'ŐŐŐ
hOldaS ki>cbb brilokokal korcsok megvételre a Ci.ii dilivel;:}ibvn.

15-50 holdas birtokot ̂  Peibt, E ....... ~ ~~
Selyem s z ö v e t  Schönsteinnél Sch1 r ,<
Sita p teljesen jó karban, női cipővel eg>ült elcsón ©l3ClO»
Kitömött sa s , kiterjesztett szárnyakkal 2 m. 400 Keiért GJu* •

Jokarban lévő Z O I l g ö i 3  jutányosán, rcszletfiéctésrc i v21 . í ( Í Ó  ; 01jiiru>3 ?

Címek a kiadóban Sfur utca 3. szám.

— A húsadó átalányozása. A gaz* 
ddk a házi vágás után a husadót 1937. 
január l*löt kezdve átalányban fizetik a 
forgalmiadéval együtt és pedig minden 
hektár megmunkált szántó föld és a rét 
után 150 koronával. A  busádé átalánv 
fiictéscre azoknak a gazdáknak van igé* 
nyűk, akik egyben állattenyésztéssel is 
foglalkoznak, ha nincs valamilyen húsi
pari üzemük cs a levágott állat busát 
háztartásukban használják fel. Hasonló 
átalányfizetési kedvezményre van igényük 
az állandó mezőgazdasági munkásoknak 
és komcnciós alkalmazottaknak, kiknek az 
állattenyésztés szerződésükben ki van köt* 
ve. A nem mezőgazdák a husadót ezután 
is úgy fogják fizetni mint ezelőtt. Az 
ökör és tehénvágás után azonban az uj 
szabályozás ellenére is az eddigi rendes 
liusadóf kell fizetni a jövőben is.

— Egy magyar orvos uj „csodasze- 
re“ nátha ellen. Dr. Halász egy buda
pesti kórház igazg.*főorvcsa uj nátha cl* 
leni gyógyszert talált fel, mely rövid per* 
cek alatt megszünteti a náthát. Halász 
doktor csodaszere a jód, de nem a már 
régóta használt formájában. Eddig egy
két csepp jódtinktútát kevr Vk egy pohár 
\izbc, dv dr. Halász szerint a tiszta jód* 
oldat párát kell bclélcgezni ahhoz iiogv 
a nát' a azonnal megszűnjön. A jódolda! 
lehetőleg igen erős legyen, legalább 20'Vo. 
Egy*két rö\id belélegzés az orron kérész* 
túl percek alatt hat. Ha a nátha igen 
csökönyös, úgy a belélegzést egy óra 
múlva meg lehet ismételni. A gyógyító 
hatás föltétlenül azonnal bekövetkezik.

SPORT
SÍ KIRÁNDULÁS. Felhívjuk a síe

lők figyelmet a szervezés alatt álló sí
kirándulásokra. Autobuson Pukanec- 
Selmec vidékére, Jelentkezni lehet 
lapunk szerkesztőségében legkésőbb 
minden pénteken.

MEGHÍVÓ.

A Juventus sportklub f. hó 2 3-án d. 
u. fél 3 órakor tartja évi r e n d e s

k ö z g y ű l é s é t
saját helyiségében (Honvéd ucca 28.3, 
amelyre tagjait ezúton is meghívja.

Tárgysorozat: 1.) Közgyűlés megnyi
tása, jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése. 
2.) Elnöki beszámoló. 3.) Titkári jelen
tés. 4.) Pénztárnoki jelentés. 5.) A fel
mentvény megadása a tisztikarnak. 6.) 
Uj tisztikar megválasztása. 7.) Indítvá
nyok. Az indítványok a gyűlés előtt 
Írásban nyújtandók be az elnökséghez.

Amennyiban a kitűzött órára hatá
rozatképes számban nem jelennének meg 
a tagok, úgy az alapszabályok értelmé
ben fél órával később megtartandó köz
gyűlés a jelenlevők számára való tekin
tet nélkül határozatképes.

Léva, 1937. január 5-én.

KUZBERT s.k. Di\ STRASSER s.k. 
titkár. elnök.

á z z . n . .... ..,

Szünetéi- h ázasság , h a lá l:

Születés: S/Lvk \ i re, Károlyi Irén: 
ikrek, Lsfv.m. . ló* .f, I ha'vaszülctcP, 
Holy Pál, Kovács M utgií: fiú Pál, 
Kecskémén Rozália: fiú Lajos, Mi* 
kés Lajos, Bieiik M ária: leány Éva, 
Horn Tcodpr, Paklin Hermin : haha* 
szüleiéit fiú.

Házasság: Nvum.i n Márk, Tahik An* 
fonia izr.

H alál: Zlámal József 24 éves, Sedy 
Fcrencz 40 é \\ >, Bez.dk Jancsiié, szül. 
Akács Maria 75 éves, özv. Láncr 
Islvánnc szül. Nagy Erzsébet 76 év es 
özv. Maíejovics Jozscfné szül. San o 
Katalin 78 éves

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdj>ági kulturális cs kriti- 
kai hetilap, megjelenik minden s erdán. — i\V c r  
kcsztő: Dr. STR A SSER  ELEMÉR -  Fel o 
szerkesztő cs kiació: AKU'_’S  FLRNO dipl. agr 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stur u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő nyomdája 
Zselíz — Előfizetési dij: egés/.óvrc 48* — , félévre 
24* — , negyedévre l é ’— Ké, egves szám ára 1-lv  
Három példány megtartása előfizetésnek számit 
Hirdetések tarifa szerint a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kéziratok a 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem ér
zünk meg és nem adunk vissza. — A  postabélyeg 
használatát a brarislavai posta- cs távirdaigazgató- 
ság lévai feladóhelyei 109.97b. V  —1934 szám 
alatt engedéJyeeie.

— Az izr. hitközség közgyűlése. A
lévai i.-r. hitközség vasárnap d. c. 10 
órakor toriéit évi rendes közeidé • ! Ad* 
ler Ci>ula lii kö/ségi alclnók ncaic.-v alaü. 
A köz gyűlés mindvégig niclfóságteljes le* 
folyási voll és az előadók jelenléteit Un* 
nepéh cs csendben egyhangúlag vette lu* 
domásul. A d. u. megtorlóit hitközségi 
választásokon elnöknek Adlerá Gyulát, 
alclnöknek Dr. Fischer Istvánt, ellenőr* 
nek Ornstein Jenőt, gondnoknak Bernát 
Adolfot, pénztárosnak Knapp Gyulát, 
választották meg, nagy szótöbbséggel. 
Azonkívül megválasztották a 38 tagú 
képviselőtestcletet cs a I tagú iskelaszc* 
két. A  választás eredményét a késő éjjel 
órákban hirdette ki Rónai Emil a sza* 
vazalszcdö bizottság elnöke.

— A Gabonatársaság revíziós szol
gálatának átszervezése. A  Gabona* 
társaság — hir szerint — múlt év 
dccmbcr 31--re 280 revizornak mon
dott fel s csupán 40 revizort hagy 
meg, akiknek az lesz a feladatuk, 
hogy a raktáron levő gabona meny* 
nyiséget és minősegét ellenőrizzek. 
A  többi mo iOpoliumi előírások be* 
tartása fölött a belügyminisztérium 
revizorai fognak őrködni, akiknek 
állítólag letartóztatásra is joguk lesz.

— A gazdasági testületek a vigalmi 
adó felemelése ellen. A belügyminisz
térium uj vigalmiadó törvényen dolgo
zik, amely erősen felemelné a vigalmi
adót. A gazdasági és a kereskedelmi 
testületek azzal indokolják álláspontju
kat, hogy a tervezet megvalósítása ese
tén csökkenne a mulatságok száma és 
ez által a kereskedő társadalom jelen
tős bevételi forrástól esne el.

— Ki megy az 1937. évben gya
korlatra. A nemzetvédelmi minisztéri
um most kiadott hirdetménye szerint 
1937-ben a kővetkező személyeket hív
ják be fegyvergyakorlatra : A tartalékos 
tisztek és őrmesterek közül az összes 
tegyvemembeli, 1933 sorozási évfolyam
belieket 24 napos, az 1931, 1929 és 
1927 évfolyambelieket 18 napos, má
sodik, .11. harmadik gyakorlatra. A lel- 
készi szolgálatos tisztek közül csak a 
külön rendelettel behivandók tartoznak 
bevonulni. — Áz A) osztályzatú le
génységet ,i következőképen hívják b e : 
1. a harci szekerészét ezredéinél, ez 
automobilzászlóaljánál szolgáló tartalé
kosok közül az 1932 és 1933 sorozási 
évfolyambelieket: 1. ill. I. rendes 28 
napos fegyvergyakorlatra. Az 1928 és 
1926 sorozási évfolyambelieket harma
dik ill. negyedik 21 napos szolgálatra 
rendelik be. Az összes többi fegyver
nemnél az 1932 sorozási évfolyambeli
eket 24 napos és az 1930, 1928 soro
zási évfolyambelieket 18 napra hívják 
be. A Bs) és B) osztályú, a hadosztály
kórházban és földrajzi intézetben szol
gálatot teljesített 1932 sorozási évfo
lyambelieket első 24 napos, az 1930. 
sorozási évfolyambelieket 18 napos gya
korlatra hívják be. A póttartalékosok 
közül az 1934 sorozási évfolyambelieket 
hívják be 4 hetes gyakorlatra, az 1928 
és 1926 sorozási évfolyambelieket 18 
r.apra. A külföldön tartózkodó tartalé
kosokat 1937-ben nem hívják be gya
korlatra. Aki 1937-ben elmulasztott 
fegyvergyakorlatot végez, az is csak n 
fent előirt tartamban kőteles fegyver- 
gyakorlatra bevonulni.

B B  S z ő l ő t e r m e l ő k !
I  S im a . g y ö k e re s  és  m in d e m é * B 
I  le s zö lö o itv ó n y
I  A F U Z - A L I  é s  S Z Ő L Ő S -  1  
I  K E R T E K - K I R Á L Y N Ő J E  I
I  o lcsó n  és  e ls ő o sztá lyú  ml- *
|  n o s é g b e n  k a p h a tó k  ^
■ H  N á d a s  J ó z s e f n é l ,  KH§3
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