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A  Tabán ügye.Léva-Selmec
Léva nélkül . . .

Nemrégiben adtunk hirt ar
ról, hogy a Nyitrát Selmeccel 
összekötő országút a tervek 
szerint Léva mellett, annak el
kerülésével halaöna. Most vi
szont arról értesülünk, hogy a 
Lévát Selmeccel összekötő va
sútvonal kiinduló pontja Ková
csi lesz, a tervek szerint. A 
Kovácsiból kiinduló vonal Pesz- 
érnél lépné át a Garamot és a 
Krivin melletti völgyön át Puka- 
nec és Poőuvadlo érintésével 
érné el Selmecet.

Ez a terv talán bizonyos ma
gasabb szempontokból lehet in
dokolt, azonban a2 bizonyos, 
hogy sem vasutigazgatási, sem 
jövedelmezőségi szempontokból 
nem előnyös Annak a vidéknek 
lakossága, amelyen ez a vasút
vonal haladna nagyrészben Lé
va felé gravitál, a vonal fő for
galmát és jövedelmét pedig a 
környék lakossága adja és alig
ha az átutazók előreláthatóan 
gyér száma. A Lévától északra 
fekvő meglehetősen sűrűn né
pesült területek lakói, amennyire 
mi ismerjük, aligha veszik na
gyobb arányban igénybe a vo
natot akkor, ha Kovácsiban csak 
átszállással közelithetik meg Lé
vát. Minden ilyen átszállás idő- 
veszteséggel és várakozással 
jár, amit még a türelmes falusi 
népünk sem szivesen vállal ma 
már. Nem kell lévainak lenni, 
csak egy kicsit kell a viszonyo
kat Ismerni, és könnyű belátni, 
hogy nemcsak a vasútnak, de a 
vidéknek is az érdeke azt kí
vánja, hogy ez a vonal direkt 
Léváról induljon ki.

Hogy mit jelent Lévának e 
vasútvonal megépítése azt ma 
kellően értékelni még nem le
het. Ha a kiindulási pont itt van 
minden bizonnyal többet, mintha 
Kovácsiban lesz. Ez a vasútvo
nal nem annyira Lévát érdekli, 
mint inkább azokat a falvakat, 
amelyek lakói Selmec, Vihnye, 
Kovácsi, Léva, Ipolyság között 
válogathattak, ha vasúton óhaj
tottak utazni. Mi hisszük, hogy 
a tervek keresztülvitele előtt az 
illetékesek még kellőképpen tá
jékoztatják magukat és az ér
dekelteket is meghallgatják.

Akik ismerősök ;i helyi viszonyokkal, 
tudják, hogy Lévának legősibb része, 
sőt maga a tősgyökeres része, egyet je
lent a Tabánnal. így hívják a László és 
a Bottka uccuk által képezett szögben 
elterülő városrészt. Nem vagyunk elké
nyeztetve oly irányban, hogy a város 
különösebb gondot fordítana a belvá
roson túl elterülő részek igényeinek ki
elégítésére, a városfejlesztés úgyszólván 
csak néhány uccára szorítkozik.

A mostohagyermek.
Városunk családjában tulajdonképen 

Tabán az elsőszülött gyermek, a régi 
Léva, ősi lakóival, az Ő lakóinak birto
kában van a lévai határ nagy része, 
ennek dacára azonban mostohagyermek
ként kezelik már évtizedek óta. Tabán 
fiai leadták mindig a voksot, hittek 
minden választási Ígéretnek, megfizették 
rendesen az adót, sőt a lévai polgárság 
legjobb adófizetői közé számítanak, be
csületes dolgozó emberek, ennek dacára 
azonban a Tabán fejlesztése, gondozása, 
kiépítése érdekében alig történt évtize
dek óta valami. Jogosan tehető fel te
hát a kérdés, miért ez indokolatlan mel
lőzés ? !

Falu a városban.
Nem a tabáni őslakók hibája az, hogy 

a belváros rohamos fejlődése mellett 
elmaradt, elhanyagolták. Amig a belvá
rosban az emeletes házak mellett asz
faltjárda létesült, a főútvonalba torkoló 
uccák fásitva, sőt újabban kanalizálva 
lettek, addig a Tabán a mai napig nél
külözi az aszfalt gyalogjárókat, kanali- 
zációt, nincsen fásítás, sőt még a köz
világítás is gyatra. Ezen az állapoton 
feltétlenül sürgősen segíteni kell, mert 
a tabániak megérdemlik, hogy ne csak 
Ígéretekkel lássák el őket, különösen

Az ujbarsi
A napokban magyar-ruhás vőfélyek 

jelentek meg szerkesztőségünkben és 
„Hidosó-vers“-sel invitáltak meg minket 
Ujbarsra, a magyar nóta és tánc lakodal
mára, amelyet a Sz.M.K.E. ujbarsi he
lyi csoportja rendezett vasárnap nagyszá
mú közönség jelenlétében. A meghívás
nak Léváról számosán tettek eleget és 
nem csalódtak sem a vendégszeretetben, 
sem az előadás remélt készségében. Re
ményi Sándor versét Lőrincz Esztike 
mondta cl áhítattal, Csomos Vilmos ver
seit Koncz Rózsi, Farkas Dávid, Veres 
Vilmos hatásos jeligéjét pedig Mokos La
jos szavalta el Az. estély két kiemelke
dő programpontja egy Székely ballada cs 
az ujbarsi lakodalmi szokások bemutatása 
volt. Kós Károly énekét, Atilla királyról 
a fa'u leányaiból és legényeiből alakított 
hatalmas szavalókórus adta elő úgy szól
ván kifogástalanul. A  ballada minden 
szépsége érvényre jutott az egyszerű fa
lusi színpadon. A lakodalmi szokások 
bemutatása olyan eleven volt, minden 
mesterkéltség nélkül való, mintha igazi 
lakodalomban lettünk volna. Az ősi szo-

választások előtt, hanem tegyenek is az 
érdekükben, támogassák, karolják fel a 
várossáépités ügyét.

Elhanvagolt utak.
A tabániak legnagyobb panasza az 

utakra vonatkozik. Minthogy a lakók 
legnagyobb része földműveléssel foglal
kozik, az utak jókarba helyezése külö
nös érdekük. Sajnos a képviselőtestület 
azon tagjai, akik a tabáni gazdatársada
lomhoz tartoznak, vagy azok érdekeit 
képviselik, annyira háttérbe szorítják 
hogy a jogos kívánságoknak nem tud, 
nak érvényt szerezni. Eddig csak Ígére
tet kaptak útjavítás helyett. A szerény 
és derék tabániak azt remélték, hogy 
majd a vágóhíddal kapcsolatban kerül 
sor az utak megjavítására, azonban ez 
sem történt meg. Télen sár, nyáron por 
jellemzi ezt a városrészt, még talán sok
kal inkább mint bárhol másutt.

A Tabán szervezkedik.
Amikor városunk gazdatársadalma, a* 

melynek a nagyrésze a Tabánban lakik 
azt látja, hogyr minden igyekvése hiába
való a városi urak n#»m hajlandók sem 
mit sem tenni érdekükben, szervezkedni 
kezdtek és megalapították a Lévai Gaz
dák Egyesületét, amelynek elnöke ifj. 
Váczi István lett. Reméljük, hogy a 
szervezett egyöntetű fellépése meghozza 
a kívánt sikert a Tabán is megindul 
végre a fejlődés utján és elfoglalja Lé
ván azt a helyet, amelyet számbeli, er
kölcsi és anyagi súlyánál fogva megér
demel.

* *
Ezen cikkünk bevezetése kíván lenni 

azon akciónak, amelyet a lévai külváro
sok érdekében indítunk, legközelebb a 
Káka, az Újtelep, Hegyalja stb. kerül
nek sorra.

péidaadás.
kás szerint a lakodalmi kalácsból minden 
vendég tehát a nézőközönség is kapott. 
Ez alkalommal ismerkedtünk meg az uj- 
barsiak kézügyességével is a szebbnél- 
szebb virágdíszekkel, amelyek a népmű
vészetet dicsérik Az est, különösen pe
dig a szavaló-kórus megszervezése első 
sorban Holló Péter érdeme. Segítőtársai 
közül ki kell emelni Veres Vilmost az is
mert költőt és Pcterke gazdurat, aki a 
régi lakodalmi verseket szedte össze. A  
szereplők kozott dicséretet érdemelnek 
Koncz Rózsi, Rácz Rózsi, Rácz Eszti. 
Mikes ( iizi, Jancsa Böskc. A legények 
közül Pcterke András. Juhász Géza, 
Dávid Pista cs András, Rácz András, 
Farkas Dávid, Kulcsár János, Dávid 
András cs Juhász Pista vitték a főbb 
szerepet.

Ujbars példát mutatott miként kell a 
falu igazi Kultúráját megőrizni, értékesen 
fejleszteni. Reméljük, hogy a környező 
falvak felbuzdulnak a szép sikeren, mert 
a becsületes munka cl kell, hogy érje ju
talmát.

A  nyelvtörvény 
újabb sérelme Léván.

Köztudomású, hog\ 1936 októ
ber 1-töl minden munkaadó kote- 
les bejelenteni, ha a nála levő ál
lás megüresedik és uj munkaerőt 
kizárólag a Járási munkaközvetítő 
utján vehet fel. Ezek a nyomtatvá
nyok, amelyekkel a kötelező mun
kaközvetítésről szóló törvényt vég
rehajtják 1 .évin kizárólag egynyel- 
vűek. Dacára annak, hogy a járás
nak kvalifikált magyar kisebbsége 
van, a magyar nyelvet egyszerűen 
figyelmen kívül hagyták. Nem kell 
külön érveket felhozni ann llett, hogy 
a város és a járás magyar nyelvű 
lakosságának ezen nyomtatványok 
kitöltése milyen nehézségeket jelent. 
Mindettől eltekintve a járási hivatal
nak első sorban kötelessége, hogy 
a parlament által elfogadott törvé
nyek szerint járjon el, azokat tiszte- 
letbrntartv^ a nyclvíörvcny rendel
kezéseit se hanyagolja el. A z állam- 
polgári jogok érvényesítése nem 
mellőzhető és nem kívánható sen
kitől, hogy azokról egyszerűen le
mondjon. Felhívjuk erre az anomá
liára a hatóság fiigyeimét és elvár
juk a jogos panasz sürgős orvos
lását.

jtfozik műsora
S z e r d a ,  c s ü t ö r t ö k .

Apolló mozgó : Gyönyörű tengerészfilm, 
kalózháború a titokzatos tengeri öbölben: 
K I N C S E S  SZ IG E T . Főszereplők: 
Wallace Beery, Jackie Cooper, Lionel 
Barrymore, Lcwis Stonc, Dorothy Pe- 
terson. Természetes felvételekben gazdag 
film mesteri rendezésével mindenütt nagy 
sikereket ért el.

P é n t e k ,  s z o m b a t ,  
v a s á r n a p

Orient morgó: Egy United artisfs 
újdonság N Á S Z  É JS Z A K A  King Vi
dor rendezése Ciary Cooper valamint 
Anna Stenn főszereplése biztosítja e drá
ma sikerét.

Apolló morgó : Az idény legizgal
masabb repülőfilmjc az orosz filmgyártás 
kiváló alkotása. A R E PÜ L Ö K  Á R 
N Y É K Á B A N . Bámulatos repülőbra* 
vúrok, a repülők bámulatos és semmi fé
lelmet nem ismerő úttörő munkája. A fi
gyelmet végig lekötő nagyfiún, Föszerep- 
lök: Kovái Samborsky, Melnikova, 
Stchoukme. Biztosítsa jegvét elővételben. 
Vasárnap d. e. 11 órakor vidékiek 
résrére.

Hétfő. k e d d .
O rient m ozgó: Erich Waschneck

rendezésében Leó Slezák, Sibillc Schmitz 
és Wolfgang Liebcneier főszereplésével: 
Z E N É SZ  VÉR. E nagy filmdráma a 
fiatalságnak is engedélyezve van,
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Gyerünk a vágóhídra Léva idegenforgalma 1936-ban.

Befejező

Már a: eddigiek is kellőképen igazol
ták. hogy nem hiába invitáltuk az ille
tékeseket a vágóhidra, hogy meggyő
ződjenek a: ott egyre elhatalmasodó 
bajokról. A város lakossága pártállásra 
való tekintet nélkül igazat ad nekünk, 
amikor Őszintén cs nyíltan a város ér
dekeinek szemelőtt tartásával teltárjuk 
a hibákar

Az ellenőrző bizottság.
A vágóhfdnál épp úgy, amint a vil

lamostelepen egy u. n. üzemellenőrző 
bizottság működik. Az üzemvezető állat
orvoson kívül ez tuiajdonképpen az a 
szerv, amelynek intézkedni kellene első
sorban a vágóhíd szervi és egyéb bajai
nak ügyében. Pe az üzemellenőrző bi
zottság néma maraLlt cikkeink hatásá
nak dacára is, mint ahogy hallgat akkor, 
amidőn a mészárosok és hentesek pa
naszaikat a bizottság elé terjesztették. 
Az ellenőrzőbizottság tagjait sürgősen 
ki kell cserélni aktiv és agilis embe
rekkel, akik tudnak és mernek intéz
kedni, nem irtóznak attól, hogy a ba
jokat gyökeresen orvosolják. A bizott
ság passzivitása még súlyos nézeteltéré
seknek lehet kútíorrása.

Illetéktelen beavatkozás.
Tudomásunk van arról, hogy a városi 

elöljáróság és több városi tisztviselő 
közvetlenül intézkedik a vágóhíd ügyé-

kőzlemény.
ben, utasításokat ad az ottani alkalma
zottaknak. Nyilvánvaló, hogy ez hely
telen, mert a vágóhíd felelős vezetője 
az állatorvos, a közvetlen intézkedé
sekre jogosult szerv pedig az üzemellen
őrzőbizottság. A város vezetésének ter
mészetesen van beleszólása a vágóhíd 
ügyeibe, azonban az csakis a bizottságon 
és az üzemvezető állatorvoson keresztül 
teheti meg, szóval csakis alkotmányos 
úton intézkedhetik. Minden ezzel ellen
kező befolyás illetéktelennek minősí
tendő.

Harc a mészárosokkal.
A logikusan gondolkozó ember azt 

vélné, hogy a vágóhíd vezetősége és ál
talában a város elöljárósága a legna
gyobb békességben igyekszik minden vi
tás kérdést elintézni, lehetőleg a mé
szárosok jogos kívánságait teljesíteni. 
Azonban nem ez történik. A vágóhíd 
és általában a város harcban áll a mé
szárosokkal tehát saját polgárai közül 
azokkal, akik tulajdonképpen a vágó
hidat fenntartják. A harcra a magas 
illetékek bevezetése adott okot, vala
mint azon Ígéretek, amelyeket elfelej
tettek beváltani. A város vezetősége 
mindig azzal érvelt, hogy a hűsiparo- 
sok kényelmére és érdekében építteti a 
vágóhidat, amivel szemben most a hús- 
iparosok azt mondják, hogy őket az uj

A z általános felfogás szerint Lé* 
ván nincs idegenforgalom ill. a ga* 
bona monopólium bevezetése óta 
az a minimumra csökkent. Ez a 
valóságnak meg is felel. Mert a 
közvetlen környék lakossága csak 
a legsürgősebb és nélkülözhetetlen 
ügyeinek elintézésére jön be Lé* 
vára. Ezen egy napos látogatókon 
kivül Léva idegen forgalmának 
pontos adatait lehetetlen összeállí
tani, mert a jelentkezési kötelezett* 
ség nincs bevezetve csak a szálló* 
dákban. Ezek adatai szerint 193b. 
évben Léván megfordult cs szálló*

vágóhíd ill. annak magas illetékei hoz
zásegítették a tönkrejutáshoz.

A kettős ünnepek.
Azon számos panasz közül, amelyek 

a fentieken kívül úgyszólván hetente 
felmerül, említjük meg a kettős ünne
pek előtti vágásokat. A megállapodás 
értelmében a kettős ünnepek előtt a 
mészárosok kérhetik a vágóhíd üzern- 
bentartását, hogy’ friss húst árusíthassa
nak mindjárt az ünnepek utáni napon. 
A mészárosok egyébként sincsenek olyan 
helyzetben, hogy egyszerre annyi vágó
állatot szerezzenek be és vigyenek levá
gáshoz, amennyi egy hétre elegendő fo
gyasztást biztosítana. A vágási idő be-

s ó s b o rs z e s z
gurgulázáshoz. Megelőzzük a 
meghűlést és náthalázat

osztása körül azonban mindig nehézsé
gek vannak, nem segítik elő a husipa- 
rosok jogos kívánságainak teljesítését.

Az elkobzások sorozata.
A mészárosokat igen felháboritják 

azon elkobzások, amelyek véleményük 
szerint teljesen jogtalanok és kifogásol
ják, hogy az elkobzott hús sorsáról Ők 
semmiféle értesítést nem kapnak. A- 
mennyiben ugyanis az elkobzott hús 
nem kifogásolható egészségi szempont
ból, úgy azt nyilvános árverésen el le
het adni, amit eddig Léván nem prak- 
iizáltak. Ha a hús rossz, úgy tanuk je
lenlétében kell elásni, és ennek meg
történtéről jegyzőkönyvet felvenni. Meg
történt az elkobzások során oly eset is, 
amikor a húsellenőr azt állította, hogy 
wfekete vágásból* származik, a húst el
kobozták, dacára annak, hogy az érde
kelt mészáros igazolni kívánta, hogy azt 
Léva környéki községben vásárolta, át
esett az állatrendőri vizsgálaton és a 
forgalmi adó is be lett űzetve.

Még számos kisebb-nagyobb sérelmet 
lehetne napvilágra hozni, azonban re
méljük, hogy már az eddigiek is ele
gendők lesznek ahhoz, hogy az illeté
kesek a vágóhíd ügyére felfigyeljenek, a 
panaszokat megszüntessék, a bajokat 
orvosolják addig amíg nem késő.

A húsiparosok elkeseredése folytán 
bekővetkezhetik a lévai vágóhíd boj
kottálása, ami súlyos károkat okozhat 
a város összlakosságának is.

Hogy az új vágóhíd milyen pusztítást 
vitt véghez azt legjobban igazolja, hogy 
addig 26 önálló húsiparos volt Léván, 
most számuk 18-ra csökkent és ezek is 
egyesek kivételével a tőnk szélén vannak.

dóban lakolt 5238 idegen, akik 
közül 4933 volt belföldi cs 305 
külföldi. A  külföldi vendegek kö* 
zül 152 magyar, 111 osztrák, 13 
francia, 12 olasz, 10 lengyel, 5 
német, 2 jugoszláv állampolgár volt 
Természetesen igen nagy azoknak 
a száma akik rokoni és egyéb Iá* 
logaíások kapcsán priváf házaknál 
voltak elhelyezve. 1936 cv őszén 
a környéken tartott nagyobb sza* 
básu hadgyakorlatok néhány napra 
megélénkítették a város forgalmát 
és rendkívüli módon emelték az 
idegenforgalmat.

( —) Müfogak, fogtömések, a ranv,
platina cs ,,Wipla“ (accl) hídmunkák tar
tós és s/cp kivitelben, jótállás cs szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szepesi*ucca 9.
szám.

— Irodistakisasszonyok teája. Az
irodista kisasszonyok január 31-én d. 
u. 5 órakor tarják farsangi teadélután
jukat a Városi Vigadó éttermében. Ze
ne Hevesi dzsesz.

Ahogyan én látom . . .
a járási munkaközvetítő hivatal 
erős kézzel fogott hozzá az uj 
törvény végrehajtásához. A  tör* 
vény nem tudása nem mentesít 
senkit, ez bizonyos, azonban a 
törvény paragrafusainak jóindulat 
tű kezelése sok esetben szükséges. 
A Köztársaságban annyi az uj tör* 
vény és rendelet, hogy csaknem 
minden napra esik egy, (az el* 
múlt évben 312 törvény HL ren* 
deletet adtak ki) a megélhetés ne* 
héz gondjaival küzködö polgárok* 
nak aligha jut arra idejük, hogy 
ezt mind át tanulmányozzák és 
igy annak előírásait pontosan be* 
tartsák. A munkaközvetítőre vonat* 
kozó alig néhány hónapos törvénv 
sem ment még at annyira a köz
tudatba, hogy az abban foglalt 
rendelkezéseknek mindenki eleget 
tegyen. Ez azonban semmi esette 
sem történik rosszhiszeműen, vagv 
szándékos mulasztásból. Bizonyo* 
sak vagyunk benne, hogy a járási 
hivatal sem fogia a hozzá beérke* 
zett feljelentéseket egyelőre szigc* 
rubb alapon elbírálni és mintegy 
figyelmeztetésképpen a legenyhébb 
büntetéssel sújtja a mulasztást ti* 
követőket, annál inkább, mert 
mint éppen a mai számunk má> 
helyén rámutatunk az egy nyel\ ü 
nyomtatványok is sok esetben az 
okai a mulasztások elkövetésének 
Meg vagyunk győződve róla, hogy 
a lakosság is kellőképpen etfékeit 
az állami munkaközvetítő mun* 
kásságát, de ehhez szükséges az, 
hogy az intézmény jelentősége at* 
menjen a köztudatba s amig ez 
megtörténik a hatóság is jóindu* 
lattal kezelje a mulasztásokat, 
mert csak igy válik a törvény az 
állam, a köz erdekeben hasznossá.

O K U L Á K .

10. s z á m ú  re jtv é n y . Megfejtési határidő febr. 3
Beküldte: JUHÁSZ L.

A mcgfeitó neve cs lakhelye .
VÍZSZINTES 1. Rádió kereskedőnk. (Jó hanglemezei is vannak.) 11. Szigetek — fran* 

ciaul. 12. Nálunk sütik — éppen mo>t. 13. Hegy*oroni, a sasok tanyája. 14. Aki a Juveutusba 
tár. 16. Megesik a ẑive raita. Ír. Papák neve. 18. H#val előtte itt » más nyelven. 19. .Jövőbe* 
látó kókicMele. 20. Igazán .' Roppant megiieszt! 21a. Vissza - gyötrelem. 23. Másodpéldány, mi* 
solat. 25. C >enc » nemeiül. 27. F.z a .tulajdonság" a szülök és az iskola hibáia. 30. Szárny * la* 
•inul. 31. Fesfékszin. 32. héttő* mi»>»alhangzó. (Egy szó kezdődik vele a magyarban. 33. Nádas. 
35. Kcirv.-t. 38. Faj. 40. Arpale. 41. Meg>e »■ szomszédot volt Barssal. 4*. I l'vatalnokok van* 
nak benne. 45. Rossz diák teszi ilyenkor. 4ö. N évelővel: község a vidékén. 47. Német prepozíció. 
49. Két ojdal. 50. Rudolffal kötötte meg a bécsi békét 160o*ban.

KUü GOLECíES 1 . hotonk. (Egy kedves barátom ezt a megállapítást fűzte hozza, ami* 
kor róla beszélt Magasan szárnyal tolöttunk." Ez lalan jó ismertető jel * mert hiszen. . . 2. Pró* 
feta. 3. Lévai üzlet. 4. Szürkülettel kezdődik. 5. Csodás, természeti szépségekben gazdag Eszaka 
menkai vidék. t. Keltben hasznaliák. 7. „Igazgató ur” magunk között. 8. Jámbor femplombaiáro. 
9. Ilyen csoda volt pl. rhodosi kolosszus. 10. £J6 » mis melvcn. 11. A körtében lévé fémszál. 15. 
Amerikai költő. 17. Méz*féle. 20. Felőled. 21. „Er“*rel a végén lévai ck>zer»uzem. 22. A sm e  
helyen ke van - bizonyára. 23. Főzelék, kevés embernek kell. 24. Besen\v*vezér. az élve eltörne* 
trtt leoímzóba fia. 26. Exkirálynö. 28. U>en óriás is szerepel a moeben. iA meseiré nem ad 
kommentárjában megjelölést a * fogai felöl.) 29. Délben is olvashatom ezt a lapot * mondjuk a 
Denknel. 34. Rögtön tudom róla. hogv unatkozik. 3b. Bizony - ómagyarul. 37. N.ú,iumcloiid 39 
Regi megyénk. 4 l. Ál l j# más nselvcn. 42. Rendszerébe tartozunk. 43 Jő a kávén. 44. Qmzés 
tövidifés. 48. Németül: az. ami kolombusszal összefügg.

1. d i j : Holzmann Ernő divatárúház ajándéka, selyem harisnya vagy
nyakkendő.

2. d ij: Róth 1. és fiai vaskereskedés ajándéka egy háztartási cikk.
A 8. srámu rejtvény helyes megfejtői körül a Salvator gyógyszertár aján

dékát két drb. francia szappant Simko Éva (Aranyosmarót), Schulcz papir- 
kereskedés ajándékát könyvet vagy’ fénykép albumot Vinkovics Manci nyerte.



LÉVAI UJSÁQ

Adófizető polgér,Utolsó akalom !.. í

F E H É R  H É T  !
még a régi olcsó árakon. I

kelengye árúházában.
Siessen amíg a készlet tart, 
mert átlag 2 ( f o-aldrágább az áru. jj

Glosszák a jégpályáról.
Mi is az a jégpálya? Tulajdonképen 

humbug, mert ez a halastónak téli fog* 
lalkozása, ahol — ami a legkellemetlc* 
ncbb az esetben, — fizetni kell. De állí* 
tólag ilyenkor igen divatos sporíhely, ezért 
minden boldog és boldogtalan, aki a mai 
sportvilágban számítani akar valamit, elő
szed két vasdarabot, ezt a lábára kötözi 
és mintha belészállt volna az Ördög, ro
hanni kezd le s föl a tükörsima jégen.

Vannak különböző típusok a korcsé* 
lyázók nagy közösségében Pl. itt van a 
szakember. Közös ismertető jelük, hogy 
vörös kék cs más hasonló fantasztikus 
színű pullovereket hordanak. Hónuk alatt 
a nap minden szakában cipőreszerelt kor* 
csolya díszeleg. A  lábukon ritkábban. 
Rengeteg szakkifejezést használnak s bi* 
rálgatjak a jeget. Főleg a korzón és ká* 
véházban találhatók.

Vannak azután a gyerekek. Mindenütt 
ott láthatók, ahol semmi szükség sincs 
rájuk. Főleg az emberek lábai között és 
alatt. Érthetetlen okokból nem a korcso* 
Iván, hanem az alfelükön korcsolyáznak. 
Állítólag ez a legmodernebb technika.

Néha öreg urak is kimerészkednek a 
jégre. Korukhoz illő méltósággal köröz* 
nek s néha le is ülnek a föntebb emli* 
tett részükre — korukhoz nem illő mcl* 
Jósággal Leginkább a melegedőben far* 
tózkodnak, hol a spanyol polgárháborút 
vitatják.

Bajuszt növeszteni manapság a legna
gyobb elhatározás. Aki erre merészkedik 
legyen elkészülve a legrosszabbra : a gú
nyos megszólások, megjegyzések egész 
sorát vághatja zsebre. Unalmamban el
határoztam, hogy' bajuszt növesztek és 
erre megindult a lavina. Hasonló sorsú 
embertársaim igazolni tudják, hogy azt 
amit ezzel kapcsolatban hallottam és 
most leírok, mind szóról-szóra igaz. Az 
egyik ismerősöm azt m ondta: „Mi az a 
kis piszok az orrod alatt44, a másik : 
„Miért nem mosakszol“, a harmadik 
mézet ajánlott, hogy jobban nőjjön és 
még egyéb kétes értékű szereket belső 
bekenésre. A negyedik azt kérdezte: ál
arcos bálba megyek-e, hogy maszkíro
zom magam. így’ Ment ez minden nap, 
mindenkinek volt valami „szellemes44 
megjegyzése. * baráti tanácsa44: befestés, 
leborotválás, szálanként való kihuzigá- 
lás, bekenés stb. Mondanom sem kell,

Nem szabad megfeledkezni a szerel* 
mes párokról sem. Kézenfogva siklanak 
a jégen. Nem engednek el egymás kezét 
a világ n inden kincséért sem. Elös'.erc* 
tettel tanulmányozzák egymás szemét s 
mindenkibe beleütköznek.

A fogyókúrát fai tó nagy ságos asszony 
hódító koicsolyaruh. íjában elszántan ro* 
hangaszik. hogy fölös kilóit leadja. A  
kúra után mérlegre all és örömmel kon
statálja, hogy megint lefogyott 30 dg*t. 
Frre azután jóízűen megissza ozsenna 
kávéját dupla habbal és 3 kuglóffal. Mert 
fogyni kell.

Komolvképü diákok Kari Scháffert 
meghazudtoló kecsességgel ti jaráznak s 
fütyülnek a latin feladatra.

Hirtelen kirohan 6*8 bunkókkal fel- 
fegyverzett fiatalember, kik valami kis 
fekete gumidarabot hajszolnak dühösen a 
jégen. M>nd egyforma futurista öltözet* 
ben vannak, mellükön különböző betűk* 
bői ál!ó hieroglifákat viselnek. Fzck a jég 
királyai, a hockevozók. Közönséges cm* 
bérrel nem állanak szóba, mert ők igazi 
sportemberek.

Egyben azonban mindenki egyforma. 
Mindenki fázik és vágyakozva gondol a 
jó meleg fütött szobára. De ott nem le* 
het, mert a korcsolyázás presztízskérdés. 
Nekem azonban nem s megyek haza a 
melegbe . , .

—y L -

hogy egyik tanácsot sem fogadtam meg 
és bajuszom vigan nő tovább, mintegy 
válaszként a sok kérdezésre. Megfigyel
tem, hogy főként a bajuszosok figyelik 
irigykedve növekedését. Kíváncsian vár
tam egy emberre, aki végre megdicséri 
és azt fogja m ondani: „Jaj de szép ba- 
júszod van44. Hát hölgyeim és uraim, ez 
a csoda is megtörtént. Akadt egy gen
tleman aki szóról-szóra azt mondta : 
„Milyen szép már a bajuszod". Monda
nom sem kell végtelen boldog voltam. 
Elárulom a titkot, az egyetlen gentle- 
mann, akivel bajuszos koromban talál
koztam Révay István volt, pedig neki 
szintén van bajusza. Ezúton mondok 
neki hálás köszönetét, úgy a magam, 
mint a bajuszom nevében. Egyben azon 
titkos reményemnek adok kifejezést, 
hogy nekem is olyan szép bajuszom lesz, 
mint neki van.

(—r —r)

ha azt akarod, hogy tényleges jövedel
med és kereseted után adóztassanak meg, 
akkor ne csak a bevételeket valld be 
becsülettel, de hozd levonásba mindazon 
kiadásokat, amelyeket a törvény értel
mében levonásba hozni jogodban áll. 
Az adófizetők elkövetik azt a nagy hi
bát, hogy a vallomásban nem tüntetik 
fel és nem igazolják kellőképen a levo
násokat, azokat pontosan nem is isme
rik és ezért figyelmeztetésül az alábbiak
ban közöljük azon tételeket, amelyeket 
az adókiveto hivatal kellő igazolás mel
lett elfogad. Amennyiben az adófizető
nek nincsenek számlái vagy nyugtái, úgy 
legalább azon személy nevét kell meg
jelölni, akinek a levont tételű összeg ki 
lett fizetve:

1. ) Az 1936. évben befizetett forgal
mi és kereseti adó (a jövedelmiadó nem 
vonható le). Ezt az adóhivatal igazolja.

2. ) Az alkalmazottak fizetése (alkal
mazott neve és havi fizetése feltünte
tendő).

3. ) Betegtegsegélyzői és szociális biz
tosítás járulékai felerészben vagy egész
ben, amennyiben azokat a munkaadó fi
zeti.

4. ) Fűtés és világítás címén mennyi 
és kinek lett kifizetve.

5. ) Biztosítási dijak, tűz, betörés, sza
vatosság teljes összegben levonható, élet- 
biztosítás 2000 Ke erejéig.

6. ) Szakfolyóiratok, szakegyesületek, 
testületek tagdijai, szakkönyvek. Az ezen 
címen kifizetett összegek levonhatók.

? I
■ ■

— Ismerek Léván maharad
zsát, Ali babát és csatlósát, ők 
szeretnék intézni Léva sorsát?

— Juöás eladta Krisztust 30 
ezüszt pénzért, Léván egy fél
deci pálinka is elég!

— Léván a helyzet változatlan. 
A motoros tűzoltó fecskendőt 
javitották, a munkát átvette a 
tűzoltóparancsnok, aki lehet jó 
tűzoltó, de aligha szakértő a gé
pész munkában, mert civil fog
lalkozása - borbély.

__ h í r e k __
— XI. LTE Karnevál nagy álarcos 

bál február 6-án szombaton este a Vá
rosi Vígadó összes helyiségeiben.

— Kultúrelöadás. A Makábi Egye* 
siileí folytatólagos cionista tanfolyamán e 
hó 29*én pénteken iste Lőwinger Mó* 
zcs tart előadást Herzl cs a politikai cio* 
nizmus cimcn.

— Szerencsétlenség a Vörösökör
bontásánál. Legutóbbi számunkban jc* 
lentettük, hogv a Vörösökör lebontását 
megkezdték. A bontási munkálatok fo* 
lyamán a Zöldkert ucca felőli részen a 
meglazult, rozoga kerítés váratlanul kidőlt 
és két mellette játszadozó gyereket maga 
alá temetett. A gyerekek kisebb zúzódá* 
sokat szenvedtek, ma már minden vészé* 
Íven túl vannak.

( —) A náthaláz a levegőbe fekszik.
Ködös és változékony időben, a nedves 
levegőben tartózkodnak mindenféle kór* 
támasztó baktériumok. A legalattomosab- 
bak a náfhalázat okzzóak. Meglepnek 
minket, mikor legkevésbé vagyunk rá el* 
készülve. A  testben szájon és lélegző 
utakon jutnak. A  fertőzést megelőzzük,

7. ) A házbér címén kifizetett összeg.
8. ) Telefon és távbeszélések dija.
9. ) A keresettel összefüggő utazási, 

élelmezési és szállási dijak.
10. ) Az üzleti tartozások után kifize

tett kamatok a hitelező nevének meg
jelölése mellett.

11. ) Az üzemi berendezésen vagy ház
ingatlanon foganatosított javítások.

12. ) A beszerzett anyagok, amely az 
üzlet vagy üzem folytatásához szüksé
gesek, amennyiben ezek számlákkal iga
zolva vannak.

13. ) Az üzleti, általában a vállalati 
berendezés amortizációja, aminek ez a 
feltétele, hogy az adófizető részletes lel
tárt készít és feltünteti az egyes tárgyak 
beszerzési értékét.

14. ) Szegény rokonok rendszeres tá
mogatására kifizetett összeg kellő igazo
lás mellett.

15. ) Az üzemben tartósan alkalmazott 
vagy dolgozó családtagok eltartásának 
megfelelő összeg, ca 6000 Ke erejéig.

16. ) Portó költségek, nyomtatványok, 
hirdetések dijai és az üzemmel kapcso
latos egyébb kiadások.

Ha az adófizető igénybe veszi az ösz- 
szes törvényes levonásokat, azokat meg
felelő formában igazolja, akkor ritkán 
lesz oka arra, hogy a kivetés ellen pa
naszt tegyen, mert a túladózás gyakori 
esete az, amikor az adófizető teljesen 
bevallja jövedelmét anélkül, hogy a le
vonásokat érvényesítené és azokat fel- 
felhivásra kellőképpen igazolná.

ha a szájüreget Alpa sósborszesszel de* 
sinficiáljuk, melyet kis mennyiségben egy 
pohár vízbe öntünk, a száj öblítésére és 
gurgulázáshoz Kérdezzük meg az orvo* 
sunk.it!

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
É D ER  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 -  
re lő  v á lla la ta  ju tá n y o s á n  k é s z ít  

M o to ro k a t g y ári á ro n  
Szállít.

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

— Mennyi ház van Léván ? A lég*
utóbbi lakás bejelentés adatai szerint Le* 
ván 2297 ház van. Ezen adatban azon* 
bán nem szerepelnek az u. n. szükségla* 
kások, amelyek nincsenek nyilvántartva, 
sem házszámmal ellátva.

de mégis TELEFUNKEN

SZÉKELY R Á D IÓ
L E V I C E .

A  b a j u s z .
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Masarvk-ember az emberek között*'.
Eg> csox:: dlcrr/c i ckdóía 

az ilbm cpik' e!>ö elr.ck immár le* 
g*ndan> alakjának run. hivatalos,

Misa*
r\k családi körben, nuivcszkiállitá* 
sokon, baráíjai kozott. A  mindig 
élénk, minden iránt érdeklődő, min*- 
den kérdési átőiciő szellem apró fel* 
villanásai, rneUck mind a magné* 
zium tellobbanása szükségesek a 
hu kép előállításához. Nem meg* 
fontolt, óvatosan megrágott, kidől* 
gozott szentenciák, hanem közvet
len extemporck, vidám kozbeszó* 
lások az élet színpadja előtt. A  nagy

történelmi alakok tetteit a tudomány 
világítja meg:  emberi mivoltukat 
ezzel szemben a népszá;, a költé* 
szét cs a vidám kis történetek tűk* 
rozik vissza. Ezért tagja a magvar 
közönséget is megragadni e könvv.  
mely bemutatja neki a gondtalan, 
szellemes, életkedvtelt világhíressé* 
get, a privát Masarvkof. Herben 
Iván. Masch József eredetije nyo* 
mán a magvar kiadást Hajnóczi 
. József rendezte saifc alá. Megrcn* 
delhctö minden könyvesboltban. 
Ára Ke 2 5 .— Prágai O R B IS  
R T. kiadása.

Révay István előadása.
A  I. M. K. T. szerdai előadá* 

sát nagy érdeklődés előzte meg, 
mert az illustris előadónak ez volt 
első lévai nyilvános bemutatkozása. 
Révay István előadásával szemben 
úgy a hozzáértők, mint az érdeklő* 
dők fokozott különösebb várakozás* 
sál tekintettek és tényként kell ic* 
szögezni, hogy a felolvasás úgy 
alapos felkészültségével, m:nt érdé* 
kés újszerű tartalmával, objtAÍivifá* 
savai mindenkit kielégített. A  de* 
mográfia uj tudományának Révay 
István nagy jelentőségű képviselője 
helyzetismerete, feltétlen biztos, lo* 
gikus megá!lapirá>ai -tatisztikai té* 
nyékben gyokerzenek e  ̂ mentesek 
minden elfogultságtól, előítélettől.

Révai István a több mint 1 1 2. 
óráig tartó felolvasást két részre 
osztotta tel. A z általános részben 
a nemzetiség demokrácia cs statisz* 
fikai rendszerek alapé ivat ismertette. 
Korulhatárolta a nemzetiség fogai* 
mát, kimutatta az egves statisztikai 
rendszerek hibáit és előnyeit. Al* 
láspontja szerint a nemzetiségi ho*

— Uj bíró a lévai járásbíróságon.
A lévai járásbíróság végrehajtási ügy
osztályának vezetésével a felsőbb ható
ság nemrégiben Dr. Jancek Erzsébet bí
rónőt bízta meg. aki hivatalát már el 
is foglalta. Az új birőnő a nemrégiben 
elhunyt rózsahegyi Jancek szenátornak 
a lánya.

-  Népszerű, ingyenes előadás. A
J .  M. K. T. sz erda esti előadássorozatá
ban 2T*én este 8 órai kezdettel a város*

Építőtelkek
A z U JM A .IO R  és 
a D O H Á N Y B E *
V  A  L T ö  mellett 
fekvő
S C H O f c L L E R
és Társa cég tulaj* 
donát képező terük* 
ten

E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

Dr.  S i m e k  István
ügy véd L E  V I C  E

Hirdessen a „Lévai Újság",bán

vatartozás részben objektív, részben
. *

lapítható meg. Az előadó nem iga* 
zodik a divatos jelszavak után, íu* 
domanyc- álláspontja elutasítja a 
faji teória kizárólagosságát. A  má* 
>odik részben a csehszlovákiai ma* 
gyár kisebbség statisztikai adatait 
ismertette. Ismertette az áJiamfordu- 
.ar előtti cs utáni népszámlálások 
eredményét es az azokból levon
ható következtetéseket. Körülhafá* 
rolía a szlovenszkói magyar nyelv* 
területet, amelyben Révay István 
úgy szólván minden községet is
mer, fölényes tudása meggyőző és 
imponáló.

Révay István a tudós és az em* 
berbarát optimizmusával fejezte be 
előadását, véleménye szerint a szlo* 
venszkói magyarság mint kisebbség 
számottevő tényező cs fenmaradása 
biztosítva van. A  nagy érdeklődés
sel kisért előadás pártállásra váló 
tekintet nélkül igen nagy sikert ért

háza nagy termében Esterházy Lujza . 
Nevelés a kisebbségi sorsközösségre, 
Peérv Rezső: Magyar út Kozépeurópa 
felé cimcn tartanak előadást.

Hol m ulathatunk  szombaton és 
vasárnap : 30-án szombaton este a Vá
rosi Vigadó nagytermében a 2ivena nő- 
egylet bálja, míg a Stránszky szálló nagy
termében a Dohánygyári alkalmazottak 
bálja lesz. — Vasárnap délután az iro
dakisasszonyok rendeznek teát a Váro
si Vigadó nagytermében.

( —) Minden drágul, csak Kohn és 
Kovács divatházában maradt még a re
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 ezsr maradék felá* 
ron. Figyelje kirakatainkat és olvassa hir* 
dőlésünket. Biztosítsa szükségletét ideje* 
ben, meg lesz lepve, mily kevés pénzért 
veheti meg a legalkalmasabb báli 
ajándékot.

Apró hirdetések ■ - '-"r:;
Két szobás lakás, belvárosban azonnal kiadó 
Bútorozott szoba „ „„ , f K kiadó ,lto „
Jókarban lévő zongora „« „iao., eladó k»»í,.,3
Kiadó 3 szobás komplett lakás

vag> 15rföl. Dobó u. 3. Érdeklődni u. o

Bútorozott szoba ^ r<“t,g k“dó fcbr- ^
C  íbk, ó l l ó c t  p r ü Q  lehetőleg gazda-ágban. Érdeklődni lehet Ko«
w U T U l  , géplakatos d ’ Vicánál V. ucca 31. Majoralja.

írnek a kiadóban Stur utca 3. szám.

— Kollár ucca kövezése. A  \áros i 
munkanélküliek foglalkoztatására meg* 
kezdte az Újtelep második uccájának a 
Kollir*uccának rendbehozatalát. A  beal* 
ioft kemény fagyok miatt azonban kein* 
télének voltak a munkát beszüntetni, ame* 
Ivet csak az enyhébb idő elkövetkeztével 
folytatnak.

— Különvonat Besztercebányára a 
síversenyekre. A/, állomásfönokség közli 
E. évi január 30 és február T-e között 
Besztercebányán Slován nemzetközi baj* 
noki, katonai és a csehszlovák bajnoki 
síversenyek rendeztetnek. E/cn alkalom* 
mai záróversenyekre az államvasutak kü- 
lönvonat indítását tervezik. A vonat feb* 
ruár hó 6*án 18 óra 14 perckor indul 
Léváról, vissza T*én érkezik 21 óra 29 
perckor. Menetdij 45 Ke, beleértse a 
visszautazást is. Jelentkezni február l*ig 
lehel az állomáson.

Szántóföld
a dohánybeváltó 
mellett parcellá
zásra is alkalmas 
szabadkézből  
eladó.

Felvilágosítást ad az 
eladással megbízott

Dr Strasser Elemér
ügy véd, Léván §túr u. 3

— Nantes városa az eszperantóért.
Nantes város tanácsa Franciaorszagbaij 
1936 évi július 6*ikai gyűlésén niegsza* 
vazta a/, eszperantó nyelv bevezetését az 
iskolákba.

_ S P O R T _
Juventus-Gimnézium 2:2

(0.1, 1.1, 1:0)

A két csapat reváns mérkőzését va* 
sárnap délelőtt tartotta a halastó jégpályán 
nagy óbb számú nézőközönség előtt. Mind* 
két csapat játékán meglátszott a közbeni 
tréning. Hcllyel-közzcl szép játékot mu
tattak be, ami a fej ődőképességet jelzi. 
Ezek a barátságos mérkőzések mutatják, 
Hogy Léván van alkalmas anyag szamot* 
tevő, komoly hokki csapathoz csak meg* 
felelő összcválogdlas és komoly tréningek 
kellenek. Mint értesülünk már megindu’* 
lak a tárgyalások, hogy e szezonban a 
szomszédos városok csapatait barátságos 
mérkőzésen Léván vendégül lássák.

A  J U V E N T U S
közgyűlése

A  reorganizált Juventus sportklub 
vasárnap tartotta meg saját otthonában 
impozáns közgy űlését, amelyen Dr. Sírás* 
ser elnök részletes beszámolójában ismer* 
tette a sportklub elmúlt évi működését. 
Pálffy János aldnök az egyesület lelíá* 
ráf ismertette, amelyből kitűnt, hogy a 
kiül) által űzött sportágakban az egyesü* 
let ma már megfelelő felszereléssel ren
delkezik és ezek értéke meghaladja az 
5000 Kc*t. Akúcs Ernő pénzíárnok j 
zárszámadást terjesztette elő, amelyet a 
közgyűlés az elnöki jelentéssel egyhangú
lag elfojadott és a lelépő tisztikarnak, vá
lasztmánynak a felmentést megadta. Az 
uj választásokat Klopstock Gyula és Boj* 
sza Imre vezették le, amelynek eredmé* 
nyeként az 193T évre a Juventus vá
lasztmánya a következő tagokból á ll: 
Adamcsa Árpád, Berczcliy Miklós, Boj- 
sza Imre, Botílik József, Budaváry Fe* 
rencz, Ing. Halász Antal, Jakab Sán
dor, Kuzbert József, Rajcsányi Sándor, 
Dr. Strasser elemér. Pálffy János, Wetz* 
Jer Sándor, Akúcs Ernő, Laufer Lajos, 
Vörösmaríhy László.

A  közgyűlés után megtartott első vá
lasztmányi gyűlés megválasztotta a veze
tőséget. Elnök: Dr. Sirasser Elemér, a!* 
elnök Pálffy János, titkár Ing. Halász 
Antal, jegyző Bcrczelly Miklós, pénztár* 
nők Akúcs Ernő, intéző Bojsza Imre, h. 
intéző Kuzbert József. A  választmánv az 
193r évi munkaprogramul kidolgozásá
val a vezetőséget bízta meg, amelyet ké* 
sőbb ismertetni fogunk.

Születés házasság, ha lál:

Születés: Szabó Béla, Gazdik Ilona: 
leány Irma, Magyar László, Bóna Ro
zália : hú József, Grosmann Máiia 
leány Eszter, Jancso Andris, Náter 
M ária: leány Julianna, Német Má
ria : fiú András, Szedlacsek Bogdai 
Zelinka Mari: fiú Bogdán.

Házasság: Bencsaí János, Kuldán Cii- 
zella, Teréz r. kaf.

H alál: Barsi Edit 22 éves, Vjjdieska 
Pál 62 éves, Buc.sck Lajos 66 éves, 
Karesz József, Ferenci 34 éves, Bang- 
ha Ida T8 éves, Madar. S' István 8J 
éves, Kubelka Ilona 6 éves.

„LÉVAI I JSA C i’ gazdasági kulturális és krit * 
kai hetilap, megjelenik minden szerdán. — Fáarer' 
kesztő: Dr. S T k A S S h R  1:1 FMER -  Fele:: 
szerkesztő es kiadó. A K G C S F.RNÖ dipl. 
Szerkesztőség cs kiadóhivatal: Léva Slár u. 3 
Telefon: 1Ú — Nyomja I^mfer Ernő nyomdáid 
Z.selíz — Előfizetési dl), egeszévre 48' — , félévié 
24* — • negyedévre 12’— Ke, egves szám ara 1-hs 
Három példány megtartása előfizetésnek szánni 
Hirdetések tarifa s eünt a kiadóhivatalban adhatok 
üyakoii hirdetőknek engedmény. — Kéziratok * 
szerkesztőséghez küldendő!;. Kéziratokat nem őr* 
zunk meg és nem adunk vhs/a. — A  postahelyet 
használatai a brarislavai posta* es távirdaigazgai* ‘ 
s>ág lévai feladóhelyei ICW.97o. V —1034 a«ái* 
alatt engedélyezte.
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