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Árvizek
pusztítanak az egész Garam- 
völgyében. Léva környékén a 
legközelebb Káinén a vashiönál 
tapasztalható nagyméretű áraőas. 
A magas vízállás folytán a pin
cékbe is behatolt a viz. Az újabb 
arviz pénteken érkezett és ma, 
mikor ezen sorokat olvassuk, 
apaöó tendenciát mutat Garam- 
szentgyörgyön egy hatalmas kő
gátat rombolt szét a hömpölygő 
folyam, amely Szóöó és Oroszi 
között több száz méter széles* 
ségben folyik, réteken, szántó
földeken keresztül. Zseliznél a 
cukorgyári iparvasut hídjának a 
feljáróját tette tönkre, alámosta 
a pilléreket és igy a Garam bal
partján lévő községek, Peszek, 
íergenye, el vannak zárva a 
járási székhelytől. A megáradt 
Garamon keresztül ladikkal köz
lekednek. A Garam déli folyá
sán az árvíz még nagyobb pusz
tításokat végzett. A hegyekből 
érkező hatalmas víztömegek nem 
csak a Garamot és Ipolyt,vala
mint a többi főfolyókat duzzasz
tották meg, de árad a Szikince 
valamint a többi kisebb patak is. 
A földeken ott is ahová az ár
víz nem ért el, hatalmas víztó
csák állanak, a talajvíz nem ta
lál levezetést és igy a mezőgaz
daság kára az egész vidéken 
igen nagy. Több helyen szük
ségcsatornákkal próbálják a vi
zet levezetni és annak pusztí
tását csökkenteni. A kedvezőt
len időjárás folytán a tavaszi 
munkák megkezdése bizonyta
lanná vált és ez további káro
kat jelent.

Az idei árvíz egyelőre felbe
csülhetetlen méretű pusztítása 
komoly figyelmeztetés kell hogy 
legyen az illetékesek számára. 
Minden évben ígéreteket hallani 
a Garamszabályozással kapcso
latban, azonban komoly kezde
ményezés nem történik az árvíz 
pusztításainak megakadályozá
sára. Sok százmillióra tehető 
Szlovenszkó ezidei károsodása 
is és a vizszabályozás kérdésé
nek intenzív és radikális meg
oldása nem várhat soká. Az ed
digi vizszabályozások főként a 
felső folyásnál történtek, amit 
hibának kell minősíteni, mert a 
rendszeres szabályozásnak az 
alsó folyásnál kell megkezdőd-

Tejellátás
Cikksorozatunk befejező közle* 

menyeként foglalkozni kívánunk az* 
zal a kérdéssel, hogy miként fér* 
tóződik a tej és mi annak követ* 
kezniénye. Egyesek ugyanis azt 
vélik, hogy a fertőzött, tisztátalan 
tej eddig Léván nem okozott na* 
gyobb károkat a lakosság egészsé* 
gében. Természetesen ezen állás* 
pont téves, mert a gyermekek gii- 
mőkórjának jelentékeny hányada 
fertőzött tejtől származik, úgyszintén 
s ámos más gyermekbetegség is.

Miként fertőződik a tej?
A  tej eredetének megállapítása 

különösen azért fontos, mert csak 
így lehetséges megtudni vájjon e* 
geszseges tehéntől származik*c, vagy 
sem. Bár a tőgyből kifejt tej sem 
baktériummentes, azt még is fisz* 
tának kell tartani, ha csak a tőgy* 
ben fertőző folyamat nincs.

A  fertőzés legerősebb veszedelme 
a tejkezelésre használt edényekben 
rejtőzik. A  fertőzés cs az ebből 
származó baktériumok, általában 
80°/0*a származik hanyagul kezelt 
edénytől. A z edényzetben vissza* 
maradó legkisebb vízcsepp is fene* 
kcílcn tenger, amelybe belefullad a 
tejtisztaság, amelynek következtében 
tanácsos a kannák számát a mini* 
mumra csökkenteni. Megjegyezzük, 
hogy az üvegedényeket könnyeb* 
ben lehet tisztántartani, mint a pléh* 
kannákat.

A szűrés és pasztörizálás.
A  tejtisztaság előfeltétele az egész* 

séges származás, a higiénikus ke* 
zelés, fejés, tiszta edény. Azonban 
még ez sem minden ! A  tejben ta* 
lálható, gyakran szabad szemmel 
nem is látható piszoktól a tejet szii* 
réssel kell megtisztítani, a bakteri* 
unióktól pedig u. n pasztörizálás 
utján. A  pasztörizálás ellen a fo* 
gyasztó és termelőrétegek egyaránt 
azt a kifogást hozzák fel, hogy na* 
gyón megdrágítja a tej árát. A  va* 
lóságban azonban nem egészen igy

nie, mert az alacsonyabbanfekvő 
vidékeken lényegesebben na
gyobb károkat okoz az árvíz, 
mint a felsőfolyásnál, ahol leg
feljebb kisebb kiterjedésű szán
tóföldeket önt el.

A felső vidéken a tavaszi 
munkálatok lényegesen később 
kezdődnek meg, mint az alföl
dön és igy a tavaszi vetés kése
delme, nem bir jelentőséggel.

rendezése.
all a dolog. Kisebb mennyiségű 
tej pasztörizálása tényleg nem ren* 
labilis, azonban ha pl. Léva min* 
den fogyasztásra kerülő íejmennyi* 
séget vesszük alapul, a pasztörizá* 
las kétsége maximálisan 5 fillér 
többletet jelent literenként.

A tejtörvény.
A  (. sehszlovák köztársaságban 

1935*ben meghozták az u. n. tej* 
törvényt, amely kötelezően irja elő 
minden forgalomba hozott, közvet* 
len fogyasztásra szánt tejnek pasz* 
törizálását. Ezt a törvényt csak fo* 
kozatosan lehet végrehajtani, mert 
előfeltételezi oly tejüzemnek létezé* 
sét, vagy létesítését minden város* 
bán, amely a tejfogyasztás túlnyo* 
mó többségét tudja ellátni. Újabban 
14 varosban tették kötelezővé a 
pasztörizálást. Természetesen előbb* 
utóbb Lévára is sor kerül.

A iejszövtttícczet.
1931*bcn „Léva és vidéke tej* 

szövetkezet** néven alakult meg egy 
széles alapokra fektetett szövetke* 
zet, amelynek üzeme azonban 2 évi 
működés után megszűnt I Iogv hol 
volt a hiba, azt ma már nehéz 
megállapítani, tény az, hogy a szó* 
vetkezeti eszme nem népszerű, no* 
ha a tejtörvény igen nagy előnyö* 
két biztosit újabban az ilyen intéz* 
tnényeknek. Véleményünk szerint 
átmeneti megoldásnak sokkal meg* 
felelőbb egy a lévai gazdák által 
létesítendő tejcsarnok, amelyhez a 
környékbeli nagytermelők is csatla
kozhatnak. Ennek feladata volna : 
gondoskodni a tej elosztásáról, itt 
rendelnék meg a viszontelárusitók 
is a nekik szükséges mennyiséget, 
a további feladat pedig abban áll, 
hogy előkészítsék a talajt arra az 
időre, amikor a kötelező pás töri* 
zálásáról szóló törvény Lévára is 
kiterjed.

*  *
*

Helyesnek vélnék, ha az érdé* 
kelt termelők és fogyasztók észre* 
vételeiket, megjegyzéseiket egy an* 
két keretében fektetnék le. A  tej* 
probléma kérdése előbb-utóbb kon* 
krét formában kerül napirendre és 
hiba volna, ha váratlanul találná 
az érdekelteket.
mr', * — mmm w vmmn 'm Hm*

Petőfi-est. \  lévai S/.ikra kulfuregyc* 
süld ma re. 22*cn este 8 órai kezdettel 
nagyszabású Petcfi-estct rendez mérsé
kelt helvárak mellett. Az ünnepi szónok 
Vast László az ismert publicista lesz. A 
rendezés iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.

Március 15.
Tizenegy esztendő múlva száz éve 

lesz annak, hogy a márciusi ifjak 
élére álltak annak a mozgalomnak, 
amely a magyar nemzet legszebb és 
legszomorúbb időszakát hozta. A sza* 
hadság varázsszavára milliók szálltak 
sikra az igaz úgy érdekében. 89 éve 
annak, hogy a magyar nemzet fo
galma nemcsak a privilegizált társa
dalm at jelenti, hanem  m indenkit, aki 
magát érzésben és cselekedetben m a
gyarnak minősíti. A március 15-ike 
örök öröm ünnepe m arad a magyar 
sajtónak, m ert 1848. március 15-én 
született meg a magyar sajtószabad
ság. M inden magyar újságnak és m in
den magyar újságírónak elemi köte
lessége. hogy március idusának nemes 
eszményét és hagyományait ne en 
gedje feledésbe m enni, hanem  tiszte
lettel, kegyelettel emlékezzék meg 
azokról, akik először küzdöttek a sajtó 
szabadságért: Jókai, Petőfi, Vasvári, 
Irinyi, Vahot, Irányi, Degré, Bujov- 
szky és a többi névtelenek!

A lévai bridge-klub f. hó 20-21-én, 
szombat és vasárnap a Stránszky szálló 
különtermében megrendezi az első vá
rosközi versenyt Léván. Eddig a követ
kező városokból érkeztek nevezések : 
Komárom, Érsekújvár, Pozsony (közgaz
dasági-klub), Trencsén, kilátás van a to. 
váhbi nevezésekre: Trnava, Zilina, Bra, 
tislava (autóklub). A lévai csoport két 
csapattal vesz részt a versenyen. A győz
tes csapat egy ezüst serleget kap, annak 
tagjai pedig két aranyplakettet.

jYtozik m űsora :
S z e r d a ,  C s ü tö r tö k .

Apolló m ozgó: Az idény egyik kivá
ló mestermüvü dzsungelfilmé NAGANA 
A civilizáció terjesztése, végnélküli harc 
a tropikus vidék ezer veszélye ellen a 
benszülöttek kíméletlen bosszúja. Fősze
repekben : Tara Birell, Malvyn Douglas 
Eredeti felvételek.

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

Apolló: A szezon legnagyobb filmé 
teljesen újonnan átdolgozva világhírű 
színészek közreműködésével VOLGA- 
HAJÓSOK. Az orosz nép őrök élő da
la a volgahajósok szivbemarkolóan fe
lejthetetlen indulója. Főszerepekben: 
Charles Vanel, Valerij InkiSinov, Pierre 
Blanchar, Labry Aimo9. Pazar kiállítású 
film, korhű jelenetekkel és mesteri ren
dezéssel és eredeti orosz táncokkal. 
Taramount világhiradó.

O rient m ozgó: Pénteken és vasár
nap Gustav Fröhlich, Lida Baár és 
Theodor Loos főszereplésével A CSÁ
BÍTÓ. Szenzációs társadalmi nagy film- 
ujdonság. Rendező Paul Wegener, zene 
Guiseppe Becce Vasárnap délután nagy 
népelőadás BARKAROLA Gustav Frőh- 
lich, Wili Birgel és Lida Baár főszerep
lésével.

Hétfő, k ed d .
O rient mozgó: Vígjáték premier! 

FURFANGOS ÜZLETTÁRS Wolfgang 
Markén „Cári dér Grosse* cimű regé
nye nyomán. Főszerepekben: JoeStőckel 
Lien Deyers, Erika Glássner, Hermanu 
Speelmann, Hans Richter,
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A  holt betűk
A 11 éve megszavazott törvény előnyeit még ma 
sem élvezik a kereskedők és iparosok.

Meg a kívülállóknak is komoly fejtő* 
rést okoz az a mozdulatlanság, amely a 
kereskedő cs iparos réteg berkeiben he* 
nol. Érthetően felmerül a kérdés, mi a 
magyarázata annak, hogy ez az intelligens 
és értékes társadalmi osztály, amely a 
nehéz idők járása óta ugyancsak mostoha 
helyzetbe került, tétlenül nézi sorsa egyre 
rosszabbra fordulását.

A megpróbáltatások nyomán fakadt cl* 
keseredés nem elfogadható indok arra a 
nemtörődömségre, amely nagy mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy mind mélyebbre 
sülved az iparosok és kereskedők élet* 
színvonala.

Hiszen tudott dolog, hogy a saját sor* 
suk iránt megmutatkozó közöny kerék* 
kötője minden olyan megmozdulásnak, 
amely a jobb holnap gyors elkövctkczé- 
séí célozza. Ennél a foglalkozási ágnál 
semmi jele annak, hogy különb életet 
akarnak. Hogy a holnapi kény rük biz
tosítására törekednek és életük alkonyát 
gondmentes nyugalomba kívánják eltol* 
feni.

Mégha az állandó súlyos gondok ideg* 
öló hatása alatt megtört is az akaratere* 
jük, ez sem lehet mentség arra. hogy 
szervezetlenül és csendes beletörődéssel 
állják háttérbeszoritásukat.

Itt arra gondolunk, hogy az önálló ke* 
rescttel bírók szociális biztosításáról szóló 
törvényt mar 11 évvel ezelőtt megszavaz* 
ták cs az iparosok és kereskedők még 
máig sem élvezik ennek a törvénynek az 
előnyét. Mégpedig azért, mert a keres* 
kedő és iparos osztály erőtlensége miatt 
a szóbanforgó törvényi nem léptették

életbe.
Annál is inkább kifogásolható ez a 

késedelem, mert ma mar tekintélyes le* 
hetne azon iparos és kereskedőknek a 
száma, akik számára szerény, de biztos 
járadékot jelentene a szociális biztositás, 
ha a törvényt életbclépíették volna. Ha a 
törvénynek vannak is hibái, evek sora 
óta a tapasztalat segítségével kiküszöböl* 
hetők lettek volna.

A törvény lényege egyébként abban 
áll, hogy minden önálló fizikai személy, 
aki kereseti, vagy földadót fizet, legalább 
22 koronát havonta, az bizonyos idő el
teltével rokkantság, illetőleg aggkor ese* 
lében 2000 koronányi járadékra szerez 
igénví. Az önálló keresettel bírókat nem 
elégíti ki ez a megoldás, azért nem igyc* 
kezett a népjóléti minisztérium a törvényt 
életbe léptetni, amely különben mintegy 
20*30 miiló korona megterhelést jelentett 
volna az állampénztár számára.

Több más indok is hozzájárult a tör* 
vény végrehajtásának elhalasztásához. Tér 
mcszetcs lényegesen megváltoztak azok az 
előfeltételek, amelyekre több, mint 10 
éve felépítettek az önálló keresettel bírók 
szociális biztosítását. így most már a tör* 
vény megfelelő módosítására is terjedjen 
ki a követelés. S egyidejűleg széles ala* 
pokon indítsák meg az akciót a helyes* 
hitelt törvény életbeléptetése érdekében.

Foglalkozzon ezzel a fontos probléma* 
val az ipartársulat is mihamarabb. S ál* 
lásfoglalásáról értesítse a Grémiumok O r
szágos szövetséget, azzal a kéréssel, hogy 
a szóbanforgó ügy szorgalmazását vegye 
a kezébe.

Levél a szerkesztőséghez.

Igen tisztelt Okulár!
Mindenkor szivesen olvasom nagy* 

szerű meglátásait, de engedje meg, lég* 
utóbb mikor a Dalárdáról irt egy kissé 
homályos volt az üvegje. Nem csodálom ! 
ü n  kívül van és csak természetes, hogy 
kívülről nem láthatja, hogy mi is tulaj* 
donképen a hiba, a baj. Egészen más a 
mi nézetünk, akik tagjai, daloló tagjai 
vagyunk, ill. lennénk a Dalárdának. Nem 
védekezni akarok a magam és dalos test* 
véreim nevében, amikor e sorokat önnek 
irom, de azt akarom, hogy ö n  tisztán 
lásson s önnel együtt mások is. Nem 
a dalos Ü. daltalan tagokban van a hiba, 
nem is a vezetőkben, csak a dalárda ve* 
z elésé ben. Csak kevés embert láttam még 
életemben kedvielenül dalolni. A  lévai 
dalosoknak pedig nincs kedvük dalolni 
olyan dalokat, amelyekkel nem éreznek 
együtt, amelyek nem hatják át őket, a* 
melyek nem gyönyörködtetik. Ilyesmit le* 
hét egy darabig erőszakolni, de nem so* 
káig, mint az a jelen esetben is látható. 
Mi nagyon szívesen, sőt örömmel éne* 
kdünk, de nemcsak mindig azt, ami 
másnak tetszik, néha olyant is, ami ne*

künk is szimpatikus. A lévai dalárda a 
legutóbbi időkben mindig olyasmit éne* 
kelt, amihez a dalosok egyáltalán nem 
éreztek kedvet. Az eredmény, — nem 
jártak el a próbákra. — Hogy a teákon 
megjelennek a dalosok, azt kizárólag a 
vezetőség önzetlen tagjai iránti mély tisz* 
leletből teszik. Sajnos azonban ilyen ese* 
tekben is igen gyakran kell ereznünk, 
hogy vannak urak, akik magasan felette 
érzik magukat dalos testvéreiknek és disz- 
tingvált kis társaságukkal külön vonulnak, 
mutatván, hogy semmi közösséget nem 
ereznek velünk, ö k  »magas gallért* hor* 
danak cs nem látnak meg minket. Ez 
nemcsak a teákon, az ünnepélyeken van 
igv, de máskor és mindenütt, még ha 
idegenben voltunk is. Csak természetes, 
hogy ilyenek után elveszítjük a kedvün
ket és elnémul az ajkunk. Sok minden 
van még, amiről lehetne beszélni, de 
azokat egy előre hagyjuk ! Mi énekelünk, 
akarunk énekelni csak a zavartalan mun* 
kának az előfeltételei legyenek meg

Többek megbízásából 
egy Dalárda tag.

Ha vasúton utazó személy vo* 
natkésés következtében elmulasztja 
az összeköttetést igénye van a kár* 
talanitásra. Ezen igény mértéke cs 
érvényesítésének módja az utasok 
előtt általában ismeretlen és elófor* 
dúl, hogy vagy egyáltalán nem ér* 
vényesítik a kártéritési követelést, 
vagy lehetetlenül nagy igényeket 
támasztanak.

Mire van tehát igénye az uta* 
soknak vonatkésés, vagy egyálta* 
Ián az elmaradt csatlakozás esetén ? 
Elsősorban visszakövetelheti azon 
összeget, amely a le nem utazott 
szakaszra esik. Ezt az utas rende* 
sen akkor fogja kérni, ha azon 
helyre, ahova jegyét megváltotta az 
összeköttetés elmaradása miatt más 
közlekedési eszközzel jut el pld. 
kocsin, autón, autóbuszon. H a az 
Ha az utasnak nem érdeke, hogy 
a kívánt állomásra eljusson, vagy 
e helyet már időben el nem ér* 
heti, akkor az államvasut a legkö* 
zelebbi vonattal díjmentesen visz* 
szaszállitja azon állomásra ahonnan 
elindult és megfizeti az odafelé meg* 
váltott jegy árát.

Minden esetben köteles az utas 
a jegyet igazolás végett azon álló* 
másfőnökségnek felmutatni, ahol az 
összeköttetés elmaradt a vasút hi* 
bájából. Amennyiben visszatér a 
kiindulási helyre, úgy ezen álló* 
másokon az utasnak igazolványt ál
lítanak ki az összeköttetés elmara* 
dásáról és igazolják egyben azt is, 
hogy az utas bejelentette kárigé* 
nyét. Ezen igazolványt a menet*

Fásitani fogják a lévai uccákat.
Legutóbbi számunkban hírt ad* 

tünk arról, hogy a városbiró egy 
bizottságot létesített, amely a nyíl* 
vánosság kizárásával bár, de mégis 
komoly formában foglalkozik a fá* 
sitás kérdésével. A  lévai közvéle* 
meny már számos esetben köve
telte az uccák fásítását, közterek, 
parkok létesítését és örömmel vesz*

szűk tudomásul, hogy hosszú évek 
után végre ez a kérdés is napi* 
rendre került. Minthogy a bízott* 
ság létesitésc és tárgyalásai a nyíl* 
vánosság kizárásával történtek, saj* 
nos nem áll módunkban informál* 
ni lapunk olvasóit arról, hol akar* 
nak fásitani, melyik uccákat és mi* 
Íven fákat hozott a bizottság javas*

latba. Véleményünk szerint a fási* 
tásnál egyes uccák speciális rendel* 
tetését (pl. sétány) figyelembe kéne 
venni és nem sablonosán megöl* 
dani az egész kérdést. Figyelem* 
mel kell lenni továbbá az egyes 
uccák lakói többségének kivánsá* 
gaira is, amennyiben javaslatukat a 
szakértők is helyesnek fogadják el. 
Mindennek természetesen az a fel* 
tétele, hogy az ügyet ne a nyilvá* 
vánosság kizárásával oldják meg, 
mert akár mennyire is megbizha* 
tünk a kiszemelt bizottsági tagok 
szakértelmében, bizonyára akadnak 
Léván más hozzáértők is, akik 
életrevaló javaslatokkal lehetnek se* 
gitségére a bizottságnak közérdekű 
munkájában.

iSCHÖNj
□ °
§ ernyőspecialista üzletét Bástya u. □
° 2 (Tejpiacon) °
d Saját készitményü ernyők állandó- o 
a  an raktáron. d

c Vásároljon a készítőnél, 
o DaOODQDauaGQQGDűQQGDOODDODDQO

Ahogyan én látom...
nem egy ember akad, akit a di* 
csőség mámora, a sikerek elvakul* 
tá tesznek. Ez minden időben volt 
és valószínűen később is lesz, 
mert hisz az emberrel vele szüle* 
tett hibája az önzés, az önmaga 
dicsőítés, a mindent legjobban, 
legtökéletesebben tudni akarás. 
Ezek az emberek azonban csak 
igen ritkán kapaszkodtak fel az 
uborkafára, rendesen még idő 
előtt egy vékonyabb ág letörött 
alattuk. A  zuhanás vagy kijóza* 
ni tolta őket és mint átlag emberek 
a felszínen maradtak, vagy össze* 
törve végleg megsemmisültek. 
Nagy emberek csak azokból val* 
tak, akik uralkodói képességük 
mellett józanul gondolkozó, okos 
tanácsadókkal vették kőiül magú* 
kát és azokra hallgatva cseleked* 
tek. Mások véleményének a ni< :* 
hallgatása nemcsak nélkülözheti7* 
len, de szükséges is ahhoz, lh v 
közügyeket általános megelégedő ■* 
re lehessen elintézni. Egyéni a' ■’ 
ratot emberekre, pláne embe * 
megekre ráerőszakolni csak ne * 
zen megy, akkor is csak bizou > 
ideig. Ez nem uj dolog, de ni 
vannak emberek, akik nem tat f 
tak, nem okultak a múlt péh a 
és még ma is egyéni felfogási at 
akaratukat óhajtják rá kényszer m 
ni emberekre, embertömegekn s 
jaj annak, aki ellenük felit ri 
emelni a szavát. Előbb* u> b 
azonban mégis csak kihúzzak a 
gyékényt az elégedetlenek a 
uk alól és akkor hatalmas z * 
nással esnek le a Nirvánában, 
ahol elgondolkodhatnak azon, ol 
követték el a hibát, amelyért ' 
servesen bűnhődnek.



LÉVAI UJSAQ

Tavaszi újdonságok
KABÁT

KOSZTÜM és
RUHAKELMÉK 

nagy választékban

divatárúháiában.
Szőnyeg, függöny, paplan és linóleum 

gyári lerakat.

A z  írástudók árulása.
Az énjében, ha elbotlik a költő, az iró, a hős;
Ha eszközzé bukik és nem magasabb cél lesz az irás —
A Jánosarcú hazugság a legnagyobb vétek,
Lélek nyomorúság és szégyen a kétszínű irás.

Az írástudóknak lélekben szabadnak kell lenni
Ök az Isten küldöttei, az időben előre, messzire látnak.
Hogy Isten képmásává legyen az ember; lélekbe kell 
Nagykorúvá tenni, hogy útja legyen a próféciának.

Az írástudóknak és a hősnek a népért kell tenni,
Mert önmagáért az anyag, a föld sem jöhetett létre 
Vátesnek nagylelkűen az igazságért élni,
Az Isten tervezete ki igy az igaz Írástudókról előre.

SASS JÁNOS

Törvénytelen vagy házasságon kivüli ?
A népnyelvben régen meggyökerese

dett, de határozottan elitélendő a há
zasságon kívül született gyerekek elne
vezése akkor, amikor mint törvényte
len gyermekekről beszélünk róluk. Min
den gyermek egy és egyenlő törvény 
szerint jön a világra, a természet őrök 
törvényei szerint. Ettől eltekintve azon
ban a házasságon kivül született gyer
mekek is törvényes jogokkal bírnak, úgy 
az anyával, mint a természetes apával 
szemben.

A lévai járás területén nem 
kevesebb, m int 620 házas
ságon kivül született gyerme
ket tartanak nyilván

és ez a szám még önmagában is igazolja, 
hogy ezen gyermekek jogi helyzete és 
általában életsorsa fontos kérdés. Fon
tos ez azért, mert a házasságon kivüli 
gyermek eltartása, neveltetése általában 
hiányos. A természetes apa gyakran haj
landó arra, hogy apaságát letagadja, vagy 
pedig a tartásdijak fizetését megtagadja. 
Az anyák is néha társadalmi kényszer
ből, kenyérkereseti okokból, nem rit
kán azonban léhaságból gyermekeiket 
idegen emberekre bízzák, akik a tartás- 
dij címen fizetett néhány koronából 
még önmagukat is segélyezik.

A házasságon kivül született gyerme
kek sorsát az államnak mielőbb radi
kális intézkedésekkel rendeznie kell, biz
tosítani kell felneveltetésüket testi és 
lelki fejlődésüket. Szlovenszkón általá
ban a rimaszombati gyermekmenhelyre 
viszik az elhagyatottaknak minősített 
gyermekeket és miután az intézmény 
szűknek bizonyult, itt is az történik, 
hogy a gyermekeket idegen emberek 
gondozására bízzák.

Viseltessünk megértéssel azon gyer
mekekkel szemben, akik házasságon ki
vül születtek, mert ez a származás egy
általában nem lehet megbélyegző és 
semmi esetre sem jelenthet társadalmi 
hátrányt a gyermekkel szemben. Ne 
Ítélkezzünk könnyen és felületesen a 
leányanyákkal szemben sem, mert nem 
mindig Ők a hibásak, ha egyáltalában 
hibának lehet nevezni azt, hogy valaki 
gyermeket hoz a világra, olyan gyerme
ket, akiről a magyar népnyelv úgy be
szél, mint a „szerelem gyerekéiről.

(—) Műfogak, fogtömések, arany, 
platina cs „Wipla“ (accl) hídmunkák tar
tós cs szép kivitelben, jótállás és szolid 
árak mellett készülnek BÁZLIK állam, 
vizsg. fogtechnikusnál, Szcpesi^ucca 9. 
szám.

Bazaltoid járdalap az ideális burkolat
Nagyméretű, könnyen tisztán tartható, végtelen tartósságű

gyártja; Ing. Hochberger Sándor
b e t o n á r u g y á r a  

Levice-Léva Kálnai u. 43 
Mindennemű betonmunkák vállaltatnak.

Most látni csak
valójában, hogy mit takart a Vórösökör. 
Most latin, milyen rendezetlenül van a 
Simor ucca. Itt van az alkalom, hogy a 
város rendezéséhez a/ uj bírósági épület 
épitéséxcl kapcsolatban, egy lépéssel ko* 
zelebb jussunk. Reméljük, hogy a biró* 
ság épülete már úgy épül fel, hogy a 
kacskaringós, nyolc szöglettel biró Simor 
luxának legalább az cgxik oldalon egye* 
nes építési irányvonalat szab. Ennek az 
uccának a jelentősége egyre nagyobb lesz 
közlekedési szempontból, amit nem lehet, 
nem szabad figyelmen kivül hagyni. A 
városrendezési politika előrelátásától függ 
csak az agész kérdés és reméljük, hogy 
azt most a város, a lakosság érdekein 
kivül semmi más szempont nem fogja 
befolyásolni.

__HÍREK__
— Házasság. Bayer Ily és Baroska 

János e hó 7-én tartották esküvőjüket 
pozsonyi ág. ev. templomban.

— Doktorráavatás. Schweier Jenőt 
a pozsonyi Komensky-egyetemen e hó 
13-án avatták az összes tudományok 
doktorává.

— Kinevezések a lévai kataszteri 
mérnöki hivatalnál. A kormány ing. 
Jenisch Gyula mérnök biztost főbiztossá 
nevezte ki. A pozsonyi vezérpénzügy- 
igazgatóság elnöke ing. 2izka Jaromir 
mérnök fogalmazót mérnök biztossá, 
ing. Neumann József mérnök jelöltet 
mérnök fogalmazóvá nevezte ki.

— Gyászhir. Dr. Ghimessy Zsigmond 
földink a zsélyei rom. kát. egyház plé
bánosa, aki december 1-én vonult nyu
galomba 66 éves korában f. hó 1-én 
hosszú szenvedés után elhunyt. A ven
dégszeretetéről és népszerűségéről álta
lánosan ismert lelkész temetésén a rossz 
időjárás dacára hívein kivül nagyszámú 
tisztelője és a környéken lakó kartársai 
legnagyobb része is megjelent. A kiváló 
kánonjog tudós plébánost kinek véle
ményét nemcsak kartársai, de felsőbb 
egyházi hatósága is több Ízben kikérte, 
többszőr akarták előléptetni, azonban ö 
szerényen az elöl mindig elzárkózott, 
mint közkatona akart szolgálni. Nem
csak mint lelkész, de mint gazda is 
példát mutatott híveinek a modern gaz
dálkodás előnyeiről, több kiállításon 
vett részt állataival, amiről a nyert dísz
oklevelek tanúskodnak. A megboldo
gultban a lévai Ghimessy családok, Ghi
messy János, Mihály Mária, Anna és 
Júlia testvérüket gyászolják,

— „Petőfi a m iénk" címmel tartja 
előadását S z a 1 a t n a i Rezső tanár a 
Munkásakadémia rendezésében 1937 évi 
március 19-én pénteken este 8 órakor 
a Városháza nagytermében.

— Lem ondott a képviselői m an
dátum áról. Mint értesültünk Weisz 
Jakab a napokban a városi képviselő- 
testületi, valamint tanácsi tagságáról le

mondott. A szoc. dem. párt egyik él
harcosát veszítette el a városi képviselő 
testületben, mert Weisz Jakab egyike 
volt azon keveseknek, akik kellő tapin
tatossággal értelmesen, eléggé objektiven 
és csak ritkán tisztára pártszempontból 
Ítélte meg azt a munkát, amely soha 
nem egyesek, de a város összlakossága 
érdekében történik ill. kellene történni. 
Objektivitása mellett azonban soha sem 
tévesztette szem elől a munkásság érde
keit, amelyekért mindenkor bátran, har
cosan lépett fel.

— Az idei eszperantó világkongresz-
szus Warsóban lesz megtartva augusz
tus 7-14 között. Ezzel megünneplik az 
eszparantó keletkezésének 50. évfordu
lóját, mivel az első eszperantó tankönyv 
1887-ben jelent meg.

Építőtelkek
A z U J M A J O R  cs 
a D O H Á N Y B E *
V  A  L T ö  mellett 
fekvő
S C H O E L L E R  
cs Társa ccg tulaj* 
donát képező teriilc* 
ten

E L A D Ó K
Felvilágosítást ad :

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

Villamos átszerelése
ket az uj á r a m r a
ÉD ER KÁLMÁN k o n c e s s lo - 
n á lt v illa n y - é s  v fzv e ze té k s ze -  
relő v á lla la ta  ju tá n y o s á n  ké sz ít 

M o to ro k a t g yári á ro n  
szá llít.

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

Bartos vendéglő Kobáry u. 27. »
A n. é. közönség szives tudomására hozom, j 

hogy a mai igényeknek és hygieniának megfelelő

m o d e r n  n a g y  t e r e m m e l
állok rendelkezésre, mely táncmulatságok, 

előadások felolvasások stb. rendezésére kiválóan alkalmas.
A term nek teljesen külön bejárata van az uccáről.

Minden szombat és vasárnap este cigányzene.
Legjobb fajta borok kimérése, naponta friss sör 

csapolás!
Szives pártfogást kér

BARTOS vendéglős 
Koháry u. 27
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A esi. turista klub helybeli fiókja 
10-én szerdán tartotta évi rendes kö:- 
gyűlését. Hromada elnök megnyitojab.-.n 
kiemelte a turisztikának idegen torgal- 
mi jelentőségét és a turista klub, amely 
eren a téren hatalmas, sok tekintetben 
kezdeményező munkát vége: Léván, na
gyobb erkölcsi és anyagi támogatást ér
demelne meg, mint amilyenben eddig 
részesült.

Mit tettek eddig a turisták.
A: egyesület munkájáról Linhart tit

kár ad számadást. Jelentésében a: egy e
sület legfontosabb munkájának tekinti, 
hogy Vojsinon a saját telken megkezdte 
a menház építését. Háromnegyed évbe 
került, amig sikerült a: építkezési enge
délyt megszerezni úgy. hogy csak ősszel 
kezdődött meg az épület alapjainak a 
lerakása, amelyet most a tavasz kezde
tén folytatnak. Az eddigi számítások 
szerint május végére készen áll a ház 
teljesen berendezve. Az építés berende
zéssel együtt 30.000 Kc-be kerül. Az 
épület egy férfi hálóterem 12, női háló
terem 8 és három manzart szoba 2—2 
ággyal, azonkívül egy' nagy ebédlőből és 
egy kis helyiségből áll, ahol a sítalpa
kat lehet elhelyezni. Az épületben te
hát 26 fekvőhely van, de szalmazsákok 
igénybevételével 50 személy elhelyezé
sére alkalmas.

Igen figyelemre méltó működése az 
egyesületnek az utjelzés is. 1936-ban 
32*5 km. uj utat láttak el jelzéssel és 
27 km-en újították azt fel. így a már 
meglévő 100*5 km-el együtt 133 km. 
hosszú ut van megjelölve és 34 felvilá
gosító táblával ellátva. Az utjelzés költ

ségei 1936-ban 2673 Ki t tettek ki. Ezt 
a munkát Linhart és Komáromy v égér
ték diákok segítségével.

Kiemelkedő esemény volt a Kmety 
András ut megnyitása. Ez a 43 5 km- 
ut Hliiaik állomástól Szklenón kerese
tül a legszebb selmeci vidéken át Rud- 
no állomásra vezet.

A zsarnócai, újbányái, lévai és voj- 
sini menhelyeket az elmúlt é\ben 377 
turista és diák kereste fel és talált ott 
szállást. További nyári menhelyek meg
szervezése van tervbe véve Bakabányán 
é\  Klakon. 5 diák utazási stipendium
ban részesült. Minden vasárnap és ün
nepnapokon voltak kirándulások köze
lebbi és távolabbi vidékekre.

A többi jelentés.
A tekintélyes munkásságról szóló tit

kári jelentés után Komáromy pénztár
nok számolt be az egyesület gazdálko
dásáról, majd Briestensky síreferens tette 
meg jelentését, amelyből kitűnt, bogy a 
téli szezonban 15 rendes sítúrát rende
zett a szakosztály a Vojsinon átlagosan 
20 résztvevővel, azonkívül ott került 
lebonyolításra az első megyei siverseny 
is. A közgyűlés a jelentéseket egyhan
gúlag elfogadta, a felmentvényt meg
adta, majd a választmány kiegészitése- 
képen Otypka törzskapitányt a síszak
osztály élére, Ing. Albrecht az építési 
bizottság elnökének, mig Arthauer kór
házi gondnokot és Cepek titkárt szám- 
vizsgálóknak delegálta.

Ez az egyesület, amely ilyen dicséretre 
méltó közhasznú munkát végez méltán 
megérdemelné hivatalosak és a közön
ség nagyobb fokú támogatását.

Jákarban levő zongora igen jutányosán, részleiti eteste is Cl .lÍO Kollár u. 3.1

éladó nagyobb családi ház a belvárosban 
Megvételre keresek kisebb családi házat
űtszobás összkomfortos modem lakást, lehetőleg kerttel legkésőbb július l*re bérbeveszünk

^ rtnts1'ir;;három vagy négyszobás lakást keres lefía  
Jégszekrény jutányosán eladó. Szepesi u. 12 I.
i r f t l X n k A i ó p a l ú  butorzott szoba eset- I s j a H f S  Ugyanott jó házikoszt kaphatóKulonbejaraiu |ea teljes ellátással K l t í Q O  Szepesi u. 12. I. em

Gimnazisták figyelmébe ■ Francia oktatást kezdenék. A legelegánsabb stí
lusú francia beszedet elsajátíthatja. Hajlandó vagyok házilag is órákat elvállalni.__________________

Eladó egy divány és két fotel
Két szoba, kiadód Barnái

Jó g a z d á n a k
J Ó  K E R E S K É N Y I  MESZET

A kereskényi mészégető uj tu* 
lajdonosa megjavította a més: 

minőségét.

MESZET vakoláshoz és mesze. 
léshez.

MÉSZPORT trágyázáshoz 
VALÓDI KERESKÉNYI MÉSZ- 
KÖVET minden mennyiségben 

helyre szállít

MARTIN D R D O S
mészégető

V Et KÉ  K R $ K A N y
Kezeskedünk róla, hogy Ön meglesz elégedve

(—) Mi kell egy házba m indig kéz* 
hez, ez az A Ipa sósborszesz. Massiro* 
zás a Ipával elősegíti a vérkeringést, ercsi' 
ti az izmokat és felfrissíti az idegeket. 
Gurgulázzunk és öblítsük ki szájunkat 
langyos vízzel, amibe egy pár csepp Al* 
pát öntünk. Dczinfikáljuk ezáltal a lélek- 
ző utak nyákhártyáit és elhárítjuk a meg' 
hülcst. Kérdezzük meg az orvost!

Születés házasság, halál:

Születés: Holzmann Miklós, Reítmann 
M árta: leány Marianna, Korenovsky 
József, Oravcc Juliana : leány Julián' 
na, Sipos István, Palecka Ilona : fiú 
Gyula, Kucera Bohuslav, Novak Mi' 
ria : fiú Zbynek, Ferencz.

Házasság: nem volt.
H alál: Kerepesi Sándor 83 éves, Pilka 

Tibor 6 hónapos, Bánás Alicc 12 nj' 
pos, Dado András 74 éves, Béna An' 
na 7 éves, Melíchcr István 71 eves 
Kellermann Manó 41 éves, Potockv 
András 69 éves, Cseppan Jó / a -P 
éves, Akúcs Lajos 7 hónapos, Mucin 
Józscfné szül. Rafaj Zsuzsana 50 éves 
Janda Antalné szül. Kiima Katalin

„LÉVAI Ú J S Á G ” gazdasági kulturális s kri*1* 
kai hclilap, megjelenik minden szerdán. — r ‘
kesrto: Dr. ST R A SSE R  EL EM ÉR  Eeldös 
szerkesztő és kiadó: A K Ü C S  ERNŐ ,1 ul. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Léva Stur u. 3. 
Telefon: 19 — Nyomja Laufer Ernő momdíi* 
Zselíz — Előfizetési díj: egészévre 48* — . féUvr< 
24* — , negyedévre 12*— Kő, egyes szám ara l'W 
Három példány megtartása előfizetésnek 
Hirdetések tarifa s/eriut a kiadóhivatalban adhatók 
Gyakori hirdetőknek engedmény. — Kézirata* * 
szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat ucni or» 
zünk meg és nem adunk vissza. — A  pc»tabd><S 
használatát a brarislavai posta* és távirda .'Uga '̂ 
ság lévai feladóhelyei 109.976. V ~ T )-4 
alatt engedélyezte.
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