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1938 küszöbén
Ezt is m egé l tük :  elmúlt ismét egy esz

tendő. Ö regebbek  és tapasz ta l tabbak let
tünk 365 nap sok-sok  élményével és talán 
edzettebbek is. A panaszok ,  b a jok  nem je
lentenek sz ám u n k ra  szenzációt többé, 
megszoktuk őket  és ez egy lépést jelent 
már az op tim izm us felé.

Az újév küszöbén  k e t tő s  a kötelessé
günk. Számadással ta r to zu n k  az elmúlt esz
tendőre  és p r o g r a m m o t  kell adnunk az el
következőre .  Egyenlő  képen nehéz feladat 
mind a k e t tő .

I la fel a k a r ju k  sorolni,  összegezni az el
múlt esz tendő eseményeit ,  amelyek a mi 
tágabb csa ládunkat ,  Léva városát  illetik, 
akkor  furcsa  fo lyószám lának  kap juk  meg 
a képét. N agyon  sok van a tar tozik  rova
ton, amit m ég  jo g g a l  követelünk és na 
gyon kevés abban  a rova tban ,  ahol az van 
feltüntetve,  am it  kapunk .

És itt  m in d já r t  m egem lít jük ,  hogy a ka 
pottak  k ö zö t t  is a legnagyobb  tételt az ígé
retek képezik.  íg é r ték  az uj já rásb írósá 
got, az uj pos tá t ,  az uj  uszodái,  Perec- 
szabályozást , uj elemi iskolát és még sok 
mást, k isebb-nagyobb  dolgot.  Amit kap
tunk: néhány uccának  k iaszfaltozása  hosz- 
szas küzdelm ek után ,  néhány uj rendőr, 
akikre m ár  nagy  szükség  volt, nos és k a p 
tunk néhány fényrek lám ot  is. Mit kaptunk

m é g ? . . .  ki tudná megmondani! 350 szá
zalékos p ó ta d ó t . . .

A be nem váltott ígéreteken kívül is sok 
volna még a tennivaló és érdemes volna 
1 elsorolni, ha ezt ezeken a hasábokon már 
az unalomig sokszor el nem ismételtük 
volna. Itt elsősorban a hiányzó szociális in
tézményekre és intézkedésekre gondolunk.

És ha megcsináltuk nagy vonásokban a 
számadást 1937-re, akkor  már adva is van 
a program ul 1938-ra: megcsinálni mindazt,  
amit már tavaly meg kellett volna csinál
nunk. A restanciák elintézése nálunk már 
önm agában véve is elegendő p ro g ram  a 
jövő esztendőre.

A köztársaság 1938-ban jubiláns eszten
dőt fog  ünnepelni. Fennállásának 20. év
fordulóját .  Ezt az esztendőt nem csak az
zal kell megünnepelni,  hogy elhalasztják az 
esedékes községi választásokat,  hanem 
méltó cselekedetekkel és a lkotásokkal is. 
Azok, akik a jubileumi esztendőnek kö- 
szönhetik m andátumuk meghosszabbítását,  
tekintsék kötelességüknek pár tkü lönbség  
nélkül, hogy a rendelkezésükre bocsá jto t t  
időt használják fel okosan és hasznosan és 
igy eredményekkel igazolják m űködésű
ket. A jubileumi esztendőt a lko tásokkal  
kell megünnepelni Léván is.

M u n k á b a n

Adót fizetni kell. Ezt mindenki tudja. 
Hogy mégis sokan vannak, akik hátralék
ban maradtak, ezt nem minden esetben le
het az adózó alanyok terhére Írni. Bár
mennyire 'konszolidálódtak is Léván az 
adózási viszonyok, mégis kevesen akad
nak, a'kiik bátran elmondhatják, hogy az 
adókkal rendben vannak. Természetesen 
még igen sok ‘azoknak a száma, akik az 
évenként terhűkre kivetett adókra csak 
részleteket fizettek és fizetnek, de mindig 
kevesebbet, mint amennyi esedékes volt. 
így azután alaposan felgyülemlett a hát
rálókuk és amikor az adóhivatal a behaj
tást szigorította, gyorsan részletfizetési 
engedményt kérték. Az adóhivatal méltá-

a d ó v é g r e h a jt ó k
i nvosan kezelte ezeket az eseteket és a leg

többjében nagyobb összeg lefizetése elle
nében engedélyezte is 'a további régie
teket, szemelőtt tartván az adófizetők 
exisztenciáját.

Abban a békés és méltányos munkában, 
amelyet az adóhivatal eddig gyakorolt, 
most közvetlen a karácsonyi ünnepek előtt 
valami zavar állott be, mintha bizony az 
adóhivatalban nem vennének tudomást a 
karácsony szent ünnepéről, vagy éppen
séggel nagyon is az adófizetőknek kriszt- 

1 kindlikókép nyakukra 'küldik a végrehaj
tókat. Az ajándék nagyon ötletes, de egy 
csöppet sem mondható kellemesnek, külö- 

: nősen abban a formában nem, ahogyan

megtörtént. Az adóhivatalnalk abban igaza 
van, ihogy az ünnepek előtt nagyobb üzle
tek kötésére van kilátása a kereskedőknek, 
tehát jobban akad pénzük is, de talán ép
pen a kereskedők exisztenciális szempont
jából nem tarthatjuk helyesnek, hogy pia
ci napokon a nagy nyilvánosság előtt száll
jak meg üzleteiket a végrehajtók: »vagv 
fizetsz, vagy az árudat visszük* — jel
mondattal.

Az adóhivatal is nagyon jól tudja, hogy 
t az üzleti viszonyok nem a legrózsásabbak 
• és a kereskedők nagy része nehéz harcot 
I folytat a megélhetésért és sokszor a szá- 
; jától vonja el a falatot, vagy a ruháján 
I spórolja meg a részleteket, hogy az adó- 
| kötelezettségének eleget tehessen, méltá- 
I nvolta is eddig. Ez a kis eltérés az ősi <zo- 
1 kasoktól remélhetőleg nem állandósul. Kár 
| csak az, hogy éppen Karácsony előtt tör

tént közvetlenül.

M o % i h  . m ü * o \ a

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Orient:  Magda Schneider a bájos bécsi 

filmsztár zenés vigjátéka Liselotte biine.

SZOMBAT VASÁRNAP.
Apollo: A régi cári Oroszország életéből 

j merített romantikus történet. — Tömege
ket megmozgató ünnepi bemutató. A cár- 
nő nevelő intézete. (Lányok fehérben). A 
közönség kedvencei a főszerepekben: Má
ria Cebotári, Iván Petrovic, Georg Alexan- 

! dér, Hilde Stolz. A szerelem minden ár- 
j nyalotát és finom fordulatát bemutató, re- 
! mek témájú film.

Szom baton délután: Népelőadás: Ana- 
bella feledhetetlen filmé: Kék brigád. — 
Vasárnap délután: Gustáv Frölich és Lida 
Baarová remek filmé Bobby hadnagy . . .

SZOMBAT, VASÁRNAP, HÉTFŐ.
Orient.  A legnagyobb szabású dzsungel- 

i film: Tarzán szökése, melynek minden je
lenete izgalom. Főszerepben a világ leg
jobb úszója: Jonny Weissmüller, partner
nője: () Sullivan. Szom baton  és vasárnap 
délután: A szovjet-orosz (filmbemutató 

I néphelyárak mellett: Az elsüllyedt hajó  
titka. Kalandos filmdráma, melynek izgal
mas jelenetei a tenger fenekén is játszód- 

! nak.

MELICHAR S U P E R C Á R O K
KNAPP DÁVID  cégnél

Kérjen prospektust és árajánlatot!

A Levice
Kedvező 
fizetési 
feltételek!



LÉVAI ÚJSÁG

N evetséges
k o m o lyság o k

Az olvasó,• ha kezébe vesz egy újságot,  
sokszor találkozik ->tt kisebb hírekkel vagy 
nagyobb cikkekkel is, melyek az első e lo l
vasáskor moso!> t varázsolnak orcájára,  
hogy azután gondolkodóba ejtsék és rá
jöjjön a szomorú valóságra, hogy ez a ne
vetséges dolog, eg \  nagyon komoly dolog.

Ki nem ismer: például a bűvészek azon  
közszeretetnek örvendő- produkcióját,  
amikor a közönség >oruiból felinvitált ur 
szájából néhanv darab fris> tojást szednek  
ki. vag\ amikor a büvészpálca fazékban 
v-aló keverése urán, finom rántottéval kí
nálják meg a felinvitált hölgyet.

Ks kérem ugye kissé mosolyognunk kel
lett. amikor a napokban, azt olvastuk a la
pokban, hogy  van ország, ahol tilos a bű
vészeknek produkcióikhoz éllemiszert hasz
nálni. E rendelet m ögött pedig egy nagyon  
komoly dolog  húzódik meg. Élelmiszer
hiány — békében . . .

Vagy ki ne ismerné Gyula bácsi sokszor  
elmondott anekdotáját, mely szerint a ta
karékosság egy nagyon kártékony dolog  
a nemzetgazdaságra nézve, ö  ezért nem i< 
takarékoskodik, mondja, hanem bemegy 1 
Stránsky Mórichoz é; sér egy pár v irs!i‘ 
azt mondja, hogy: »Móric adj hozzá jó  sok  
mustárt, mert hadd fogyjon az «a mustár 
és igy több dolga lesz a mustárgyárnak.*  

És kérem, ha a napokban megjelent vol
na lapunk hasábján egv cikk: \ ú  HIÁNY 
LÉVÁN? ugye el m osolyogtak volna. P e
dig kérem ez is egy egész kom oly  dolog.  
A Lévára érkező idegen fiatalemberek, 
egvtő l-egyig  azt hangoztatják, hogy ná
lunk, Léván, nincs nő; egyrészt csupa asz- 
>zony és másrészt csupa « kislány* sétál i 
korzón. Amikor pedig védeni akarjuk vá
rosunk becsületét, kijelenthetjük az e lég e 
detlenkedő idegeneknek, hogy mi meg va
gyunk a lévai nőikkel elégedve.

A kereskedők karácsonya
Valamikor karácsony hava volt a kereskedők 

minden reménysége. Valamikor ebben a hónap
ban az üzleti forgalom sokszorosára emelkedett 
és a reális kereskedő a karácsonyi forgalomtól 
remélhette reményeinek valóra válását.

Vlkaimunk volt néhány lévai kereskedővel 
beszélgetni és némi képet alkotni az idei kará
csonyi forgalomról. Megállapítottuk, hogy eziden 
bizony gyenge a karácsonyi bevásárlás és akár
hány helyen láttuk, hogy az üzletek ajtajában szo
morúan áll a kereskedő és ráér arra, hogy vég g- 
bamulja a csatakos decemberi uccát. Árukkal telt 
polcok várják a vevőt és a kirakatokban szebbnél 
szebb holmik kívánatosán kínálják magukat, de 
az 19,17-es esztendő embere szinte unott kö
zönnyel rohan el a kirakatok előtt. Minek is néz
né meg, hiszen úgysem tud semmit sem vásárolni. 
Pénzhiány őfelsége huzamosabb tartózkodásra ér
kezett ide és súlyos lakatot vert a zsebekre, tét
lenségre kárhoztatva a kereskedőket és megállí
totta útjukban az árukat.

Itt az újév és máskor ilyenkor, az ünnep 
előtt voltak legélénkebbek az üzletek, a keres
kedőnek az ünnepeket megelőző hetek jelentet
ték azt az időszakot, amikor az egész évért 
regrasszálhatta magát. Ma általános a panasz, 
hogy nincs vételkedv az emberekben. Ügylátszik 
elmúlt a kedves meglepetések és az ajándékozá
sok kora. A kereskedőknek már megszokott és 
általában humorosnak tartott panaszkodása ez
úttal szomorúan komoly igazsággá lépett elő. 
Ritkán téved vevő az üzletbe és az is gyorsan tá
vozik, mert nincs pénzé.

A pénzhiány az egész ünnepi hetekre rá
nyomta bélyegét. Áru van bőven, kereslet is volna 
elég, csak éppen a legfontosabb hiányzik: a pénz.
A középosztály, mely m nden időben a legjobb

vásárló volt, ma a legrosszabb vásárlóvá lett és ha 
meg is nézi az üzletek fényes kirakatát,  csak egy 
lemondó sóhajjal távozik.

A munkásosztályra soha sem támaszokodott a 
kereskedő, mert ezek a szerényebb viszonyok kö
zött élő emberek fényűzésnek tekintik a minden
napi szükségleteket is és vásárlásuk is csak mini
mális. A gazdagabb közönség vásárló kedve is 
csak bizonyos határok között mozog, ma min
denki meggondolja, mielőtt nagyobb pénzössze
get ad ki valamiért.

Így fest az 19H7-es esztendő december hava.

A Lr o k ig  ép
Ha az ember gép volna, akkor most be

lém dobnának 20 fillért és a másik pilla
natban, foggantyú híján, a fülemet húznák 
meg, a zsebemből kiesne egy  kroki.

De sajnos még nem vagyunk teljesen 
gépesítve és a kroki nem születik meg  
ilyen gyorsan. De Te, kroki iró, akkor is 
krokizol, ha rosszkedvű vagy, ha bosszan
kodsz, ha epés v agy, ha bánt valami, vagy  
ha éppenséggel a fejedet törték be egy  
néhány perc e 1 ö t :i verekedésnél, mert a 
nb. olvasó k özönség  krokit akar olvasni.

Hát valahogyan igy van ez -kérem, és 
én mit tehetek?

A tulaj panaszkodik, h ogy  200 uj e lő f i
zető helyett csak 198-at szerzett. A felelős  

i panaszkodik, h ogy  mindenért és minden- 
| kiért ő felel, pedig már régen volt diák. 

—yl.—  panaszkodik, hogy  szomorú e g y 
hangú, szürke az élete, m ég szerencse,  
hogy van egy kis elefánt bébije, akit úgy  
hívnak, hogy  gyere ide, a neve pedig Jani
bb. Spectator gyűjti a pénzt, h ogy  a váro
si képviselőtestületi tagoknak lúdfertályt 
vehessen. Okulár az okulárját tisztítja, 
mert az utóbbi időben homályosan lát. 
—-ász.—  bocsánatot kér, hogy  ezt a krokit  
megírta.

Csak soha többé 
spanyolnáthát!
Ezt mondja mindenki, aki egyszer 
már túlesett rajta, aki ismeri veszé
lyességét, aki erejét és egészségét  
félti. Dehát csak szavakkal nem 
érünk el semmit, itt cselekednünk 
kell ! Ha szájunkat naponta vízzel 
öblítjük, mely néhány csepp

ALPA
sósborszeszt tartalmaz, ha testünket 
Alpávai megmasszirozzuk, megelőz
zük a spanyolnáthát. Friss, fürgék 
és egészségesek leszünk.

Kérdezzük meg az orvost!

Kérjünk Alpát csakis plombával 
ellátott üvegekben!

—  410 gyermeket ruházott fel a Járási 
Fiatalságot védő Egyesület. A Járási Fia
talságot védő Egyesület a karácsonyi ün
nepek előtt 410 gyermeket ruházott fel, 
az akciót tovább folytatja. A szlovenszkói 
ifjúságot védő egyesületek országos k ö z 
pontja jelenti, ho g y  az egész Szlovenszkón  

»Gyerméknap« gyűjtési akciója során a 
lévai ifjúságot védő egyesület érte el a 
legnagyobb sikert. A helyi egyesület veze
tősége kötelességének tartja ez utón is 
köszönetét kifejezni a lévai k özön ség  ál
dozatkész támogatásáért és -kéri a k ö zö n 
séget, hogy a jövőben is teljes m egértés
sel legyen segítségére.

Megkezdődtek a Budapesti M ezőgaz
dasági Kiállítás előkészületei.  Az Országos  
Magyar Gazdasági Egyesület kiállítás-ren
dező bizottsága elhatározta, hogy az 1938. 
évi, sorrendben immár negyvenhetedik ki
állítását nagyobb arányokban rendezi meg  
március 23— 28. napjain. Az előkészületek  

! ennek figyelembevételével folynak, a kiál- 
! litási iroda az ősz kezdete óta teljes fel- 

készültséggel dolgozik  és a kiállítás -korai 
időpontjára való tekintettel szétküldték  
már a jelentkezési felhívásokat. A tenyész
állatok csoportjában a bejelentések határ
ideje 1938. január 6., a többi csoportokban  
1938. február 1. —  A gazdák máris nagy  
érdeklődéssel és várakozással tekintenek a 
jövő  évi kiállítás elé, amely igen tanulsá
gosnak, sok tekintetben újszerűnek Ígér
kezik és mint eddig, előreláthatóan most 
is igen nagy szolgálatot fo g  tenni állatié
in észtésünknek a legjobb minőségű te- 
nvészállatértékesités központosított  forga l
mának lebonyolítása egész m ezőgazdasá
gunknak pedig nagy oktató és nevelő ha
tása által. A kiállításon a tenyészállatérté- 
kesitést és beszerzést jelentős szállítási hi
tel és különféle egyéb kedvezmények f o g 
ják előmozdítani. Belföldön 50% -os, a 
szom szédos államokban ugyancsak jelen
tős utazási kedvezmények lesznek a kiállí
tás alkalmával, amely az 1938. évben a ma
gyar gazdasági élet egyik legjelentősebb  
eseményének idérkezik. A már most is 
igen élénk külföldi érdeklődés fokozása  
érdekében a rendezőség felvette a kapcso
latot a szom szédos államok hivatalos tes
tületéivel, gazdatársadalmi szervezeteivel 
és utazási irodáival. A kiállítási iroda kész
séggel ad felvilágosítást bármilyen irányú 
érdeklődésre (Budapest, IX., Köztelek-u. 8., 
telefon 18— 79— 541).

A & o - y q a n  é n

nem nagyon lehet látni Léván a város 
által kifüggesztett határozatokat. A vás 
rosházának főbejárata alatt vannak eh 
helyezve a díszes hirdetési táblák és a 
jóhiszemű polgár ott keresi azon képvu 
selötestületi és tanácsi határozatokat, 

amelyeket a törvény értelmében 14 naps 
ra ki kell függeszteni, hogy azokról mim 
denki tudomást szerezhessen és amenys 
nyihen valamely adófizető vagy szavas 
zásra jogosult polgár úgy véli, hogy a 
'  áros bölcs tanácsa vagy képviselőtes
tülete tévedett, jogában van azt megfel
lebbezni. A jóhiszemű polgár azonban 
a házasulandók hirdetményei és az árs 
verési hirdetmények között hiába keresi 
a tanács és képviselőtestület határozás 
fait, mert azok ott kifüggesztve nincsen 
nek. Itt eláruljuk a titkot, amelyet sike
rült kinyomozni; ezek a fontos határos 
zaiok, amelyek minden polgár zsebét 
éiintik a hátsó bejáratnál a főjegyző fe
lé vezető) folyosón vannak elhelyezve jó 
magasan, nehogy azokat bárki kényel
mesen elolvashassa. Ebben természetes 
sen nincsen semmi szándékosság. A vá
rosházán nincs másutt megfelelő helyük. 
De Léván ez igy is jó. Itt a polgárok 
már évtizedek óta elszoktak attól, hogy 
a város ügyeivel törődjenek és lebunkós 
zandó lázadónak minősíttetik az. aki 
olykorsolykor egy / e r e s  határozatot meg 
mer fellebbezni. Ennek a közönynek kös 
szűnhet jük azt, hogy elérkeztünk a 
maximális pót adóhoz és ki tudja még 
mi mindent fogunk ezen az utón elérni.
A hirdetési tábla csekélységnek látszik, 
de igen jellemző.

OKULÁR .



December a gyümölcsfák

törzsápolásának hava. 

Gyümölcsösét szakszerűen

r e n d  b e  h o z a t j a

lfj. Holló G éza
oki. kertész L É V A .

Városi faiskola, Lövölde mellett

Ugyanott I. oszt. gyümölcs
fák, szőlőoltványok és bokur- 
rózsák beszerezhetők. —
Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe, telefon 55. —

Pőstyén’ múltja és jövője
Irta: GERENDAY GÉZA

A mai Pöstyént sok-sok ember ismer!, tk na
gyon kevés fürdőlátogató tudja elképzelni, h.-.rá
nézett ki a múltban ez a világhírű fürdőváros. 
Sőt a város őslakói sem tudnak már pontosan 
visszaemlékezni azokra az időkre, amikor még 
Pöstyén még egészen másként festett, mint n. .!

A mai modern Pöstyént szinte természetesnek 
találják: előkelő szállodák, rendezett parkok, asz
falt járdák és utak, vízvezeték, csatornázás, új 
nagy hidak, mind-mind oly magát'';! értetődj', dol
gok, mintha már ősidők óta csak igy é ' máskép 
nem is lehetett volna.

De térjünk csak vissza száz. ötvenév, vag\ még 
rővideb!) időre es mindjárt látjuk, hogy Pö tyén- 
fürdő 1837-ben mily másképpen nézett k„ mint 
ma. Az akkori Pöstyén nem is hasonlított a m á
hoz. Sok minden, talán azt is mondhatunk, hogy 
m i n d e n megváltozott azóta.

Nem maradt vissza azokból az időkből semmi, 
még egy épület sem. Talán még húsz evvel ez
előtt találkozhattunk volna a parkban vag\ 
fürdőszigeten oly dolgokkal, melyek még a rév. 
időkből maradtak vissza, de az államforduld 
Pöstyén oly átalakuláson ment keresztül, hogy 
minden, ami még a régi időkből \ >*zanu: ü:. 
mintegy akadálya volt a modernizálásnak és el 
kellett tűnnie, hogy helyet adjon az un.bb lui- 
lődésnek.

Pontosan nem lehet tudni, hogyan és mikor ke
letkezett Pöstyén. Csak azt tudjuk, hogy \ '.kuni
kor telepitvény volt »Lehota« elnevezéssel ^ - k é 
sőbb, amikor a Vágfolyó rengeteg homokot h r- 
dott össze erre a vidékre, a lakos-ag elnevez e 
Piescan-nak (piesok szlovákul homo ot 
csak később nyerte el azután a »Pistyan« ehu vé
sést*

Hosszabb ideig nem volt jelentősebb hely. d 
amikor a forró forrásokra bukkantak, n; !>. 
gvógyerejükről tanúskodtak, egyszerre megimt'.id 
a népvándorlás a jelentéktelen tahié -kain. A 
\ 'ág-völgy minden tájékáról, de a me>.'/; \ 1 -
ről is sereglettek ide a szenvedő betegek. A -
gvomány szerint Pöstyén forrásá t állatin fe z- 
ték fel, melyek természetes ösztöntől h tva. m - 
lég vizet kerestek a Vágban es a nu eg\ duai 
való fürdésük után mintha \ ;-*/ ::iyeru.\ vo.,:.i 
rugalmasságukat. Hogy mikor volt ez. pontovin 
nem tudjuk. Pöstyénről 1113-ból találunk e.>o 
Írott feljegyzéseket és ezekből a iörtein-mi: o 
iratokból ki lehet venni, hogy Pöstyén Poz><>n\ 
mellett egyik fontos helység. Pöstyén mint 
gyógyhely csak 1551-ben lesz ismertté. A e- 
gek, akik akkor idejöttek, még magúban I ’ 
bán fürödtek, azokon a helyeken, an 1 a • ! 1 
források törtek  elő. Néhány évvel ke>< bb l‘> .- 
ben már felállítják az első épületeket, terme- v- 
tesen még csak fából, egyszerűen felép.tve. de 
az akkori viszonyoknak megfelelően.

Közben a török háború és az ezzel kapc> • y- 
ellenséges portyázások, megakadályozták P">- 
tyén fejlődését, a betörő török csapatuk i \ av- 
völgyében állandóan raboltak, gyújtogatta... e- 
mindent elpusztítottak. Pöstyént több-/ m -* 
támadták és a fürdőzőket magukkal eipe.tek 
foglyul ejtve igen sok asszonyt is. M i m i a  Ri
cára Pöstyén tovább haladt a fejlődés utján, bu:- 
döinek csodás hatása, mindinkább k e / 1 t\ : J 1 .1
válni és még a messze külföldről .* élde.\!i*ane.\ 
magas személyiségek Pöstyén fórra- a :r.int. k i
rályok, fejedelmek, sőt a pápa is elküldi • rv .-d .  
hogy a források hatását személyesen tanulmá
nyozza.

Ezek az orvosok mindann'i  .n megírják táp * 
talataikat: jó véleményt mond-iii.’k. 1' .. V
imák és a ma már annvira híre- p<Myuu b.;- 
zeumban sok Írott nyoma van an . h.mv n i ' - 
orvos dicsérte Pőstyén csodá* I* dá>u toií .i'

Az első fürdőorvos, aki már tudom ány> ■*
pon irta elő a betegnek a fürdőket Dr Emu i é i  
F. E. volt. Később lebontották a la épmeiekm e 
helyükbe uj tégla- és faépületeki : ei1 - - ■

az épületek fe! voltak osztva három ré*zre: urak
nak, a népnek és lovaknak külön fürdők voltak 
berendezve.

A \  ágfolyó mentén újabb é '  újabb házak énül- 
nek. a parkot lassan szabályozni kezdik, hogy a 
>etegck szabad idejüket triss levegőn tölthessék 

e* .assacskán a régi Pőstyén arculata eltünedezik, 
üe azúrt a lejlode* még zökkenőül haladhat ülőre.

Cv.K az lS()0-a> években kezd igazi fejlődés 
mutatkozni, amikor már csak téglákból építik 
;! ^-nlodakat es vendégfogadókat. A Yágfolvón át 
tahidat építettek, s/ nház, kávéház állt a közön
ség rendelkezésére és a parkot átszelő kis pata
kocskát csatornába terelik.

A köztársaság megalakulása óta Pőstvénfürdőn 
IS ‘■•gV^erre torradalmi újítások lettek keresztül- 
wzetve Gombamódra emelkedtek a hatalmas 
szállodák, szanatóriumok, fedett modern h;d. az 
egesz város csatornázva és vízvezetékkel ellátva 
es bárhová tekintünk, mindenhol a. nyugati kul
túra, rend, tisztaság é* .un a fö nagy vendég- 
szeretet uralkodik. Ma már büszkén lehet mon
dani, hog\ Pő> tyűn fürdő Csehszlovák.a 
gyöngve.

I g y  v o l t . . .

Álmatlan éjszakákon, mikor kimerülök a gon
dolatban és vágyban, régen elfelejtett események, 
elmosódott képek öltenek határozott a lakot.. .

Nyár. Falusi kúria. Lakói fürdőbe utaztak. A 
gazdaság vezetésével öccsét bízza meg a férj, a 
háztartás ellenőrzésére egy bugát kérette Ide az 
asszony. — Az üres lakásban ketten vannak. A 
huszonhárom éves szép szemű, csillogó fogú fiú 
és a tizennyolcéves lány. A magány, az esős na
pok teljesen egymáshoz sodorják őket. Mint egy 
lakatlan szigeten úgy vannak. Udvarlás, szerelem, 
sok csól . Folyton, folyton. A lánynak első sze
relme ez, számára minden a tVú: Bakfis álmok 
testié válása. Felejthetetlen délutánok az elzsa- 
aizott szobákban. Csodálatosan szép séták este 
az országúton, melyeknek állomszeriiségét csak az 
arra robogó autók reflektorának vakitása töri 
meg, hogy aztán újra annál melegebben karolja 
nak egymásba s folytassák olyan önfeledtséggel, 
amelyre az ember csak ebben a korban képe*. 
Hogy mindezen szépségeknek vége lesz? Ki gon
dolna ilyenre. Távoli az. »Csak itt maradhatni 
mindig ezze: a fiúval, a világtól elzárva« — gon
dolja a lány.

Egy este különösen tikkasztó nap után későn 
feküsznek le. A lány maga sem tudja miért, be
csukja maga mi gött hálószobája ajtaját, bár ed- 
d g nem tette, semmi szüksége sem volt rá soha 
Hiszen a laka* nagy, távol vannak egymástól; 
nagy házőrző kutyák odakint. I jjel felriad. Mint
ha kopogtak volna. Kint a nyári éjszaka. A csilla- 
gok — fénylő szemecskék — szelíden hunyorog
nak be az ablakon keresztül. Csak a fák susog- - 
nak lágyan. — Mi volt az? Kopognak .. .  — ; 
»Nyisd ki az ajtót«, hangzik követelőén. A i 
kopogás mint a jégeső oly dermesztőén hull az 
ébredező öntudatra. — Neki merték ezt mon- < 
dani? Rémület és elkntallás a lénye. Kopogás. 1 
Határozott követelés. — »Akarok neked mondani 
valamit!* Hallom az ajtón keresztül is. »! gy 
nem lehet.* \ kopogás egyre sürgetőbb. »Akkor 
holnap reggele — mondja a lány. A kilincs le van 
nyomva. A bezárt ajtó ellentá.l. A lány mint egv 
remeg > 1 i.-értet az. ajtónál áll. Akarata inegin 
Hiszen ‘/erelmes borzasztóan. És ő be akar jönni. 
Küzd. De legyőz önmagát. V kopogás fenyegető 
már. Egyszerre abba marad. Távolodó gyors lép 
tek. Egy ajtó valahol becsapódik. Csend. Csak a 
kutya elnyújtott ugatása a teühold sápadt fényé
ben. — Utána álomtalan álom. Szürke reggel. Azt i 
hiszi I d rcnyomása volt éjjel. Felkel. A laka' I 
üres. Nem üdvözli őt a fiú a reggeli viharos csól - 
kai. A bámész szoba ány reggelit hoz. —
» \ fiatalúr hajnalban befogatott és az állomás
hoz hajtott. Nem jön vissza már azt üzeni.* — 
Rémes! Üt lenni most nélküle. Ez kibírhatatlan 
M nden mcg-inegreccsenő bútordarab, minden sa
rok róla beszél. A kölnivíz illata még ott terjeng 
elhagyott hálószobájában. Elviselhetetlen ez a 
kongó lakás. Nem lehet a dohos almaszagú szo
bákban meglenni. Érdekes, eddig nem vette észre. 
Ki a szabadba. A kert olyan ízléstelen, egyhangú. 
Itt az almafa alatt volt az eiső csók. Ott. a má- 
sikről — az ágak magasak — szakított neki gyü
mölcsöt. A pádon üllek lyeukor mindig, eg> ni*
,a! ,leselkedve. Milyen üres és tarthatatlan dióit 
ment cl? Hogy tehetett ilyet? Miért bünteti eny- 
nyire?. . .  Hatalmába keríti egy eddig smeretlen 
érzés. Amolyan -m á d  féle. Mégis ki kellett volna

nyitni az ajtót. Hi*z szerették egymást. Akkor 
most itt . olna mellette. Együtt lehetne vele. 
ürülhetnének az életnek. Az e*o visszakergeti a 
szobába. Hatványozott mértékben elednek benne 
ezek a kínzó gondolatok. — A nap rémes lawi-  
*ággal múlik. Tócsákban bugyborékolnak a csep
pek. dinden kibírhatatlan. Rettentő nélküle. Mi
nek is vallalta tulajdonképpen ezt a házvezetést. 
— Ha visszajönne.. .  teljesítené kérését. Miért 
történt ez igy? Mást úgy sem fog szeretni az 
életben. Roskadozó térdekkel odorig. Végre el
múlik ez a gyötrelme* nap. Lefekhet. Senki sem 
mond »jóéjszakát.«

Az ajtó kinyílik. A szolgáló jön be óvatosan. 
Arcán sunyi nevetés. Szokatlanul bizalmaskodó. 
Megmagyarázhatatlan undor fogja el. — »A kis
asszony nem ín tudja, miért hagyott minket itt 
a fiatalúr ilyen gyorsam — kezdi. A lánynak min
den idegszala borzasztóan feszül. Várakozástel 
jesen íigyei. — »F1,mesélem* — s közelebb húzó- 
d k nozzá, hog> letompitott hangja hallhatőbb 
legyen. — »Tessék képzelni, zajra ébredek fel éj
fél után. Azt hittem a gulyásfiú, mert meghagy
tam neki, hogy nagyon korán költsön. De a sö- 
t.’tség gyanú* volt nekem, még csak nem is pity- 
:.iállott. Kérdem hát: ki az? — »Én vagyok a fia
talúr. nyiss l:i!« Viss/afeküdtem az ágyba. Felőlem 
zörgethet akár reggelig. Ezért ment el mérgében.

J a j ! ! . . .  osszedül benne a világ? Hát lehetséges 
C s ■

A szolgáló végre kimegy. Érzi, mintha sárral 
dobáltak volna meg egy szentképet.

Most szél foszlik benne v alami. Szájában az első 
rémes csalódás keserű ze. Kombadőlt bálvány. És 
zzt szerette ö, első szerelmének tíizéve!? Hát 
mindegy volt ennek a fiúnak, ö vagy a szolgáló. 
Tökéletesen mindegy. És ezt imádta ö és ezért 
kínozta az önvád?! Ha most itt volna, ostorra! 
•erre  rajta végig. Oh a nyom oru lt . . .

Utána évekig gyűlölte a férfiakat.

iiu11 > -ti.iu i E'.i/ené v póz. kn. katastrálneho 
;:/en’;.: obee D. Zumburovce. vlozka c. 330 pod A. 
t  rC. 1. illő 119 21 Roín (na ktorej parcele je 
t e i .;/ p o iav en y  doni) pod B. 1. a. I). na menü 
dl/nikov v celosti písaná v cene Ke 5500

Erazba bade o 9. hodine dna S. januára 1938 
♦ i radnej miestnosti okr. súdu v l.evlciacii, Hr- 
banová ul. c. 9. C. dv. ti.

Do drazhy danú nehnuteínosf nemoino odprt- 
daf pod cenou vyvolávacou.

Ti. ktorí chcú draüif. povinní sú sloiif jakc 
. . n 10% odlíadnej ceny v hotovosti alebo \
, imv ,-h p.ipieroch, ku kaucii spósobilych podfa 

k-ir/a uréei.élio v él. III. c. 4. zák. é. 23,928. a § 
127. >. p. .i to osobne, vyslanej síidom alebo tej-
to odovzdaf poistenku o predbeznom ulození vá
di. i do súdneho depozitu.

Taktie/. >ii povinní drazebné podmienky podpi- 
. ü  : 170 . 15ü.. 117. zák. Cl. LX. z roku 18*1

21. z.ik. Cl. XL. z roku 1908.)
Tun, kto za nemovitosf viacej sTúbil, ako od- 

li idiiú ikim, jestli nikto viacej nesTubuje. povinny 
ju podfa procenta odhadnej ceny urCené vadiuni 
po \ \  vU práve tnkého procenta srúbenej ceny 
biicd doplnif.

Okrc-iis *úd v Leviciach, odd. IV., 
dna 21. decembra 1937.

Á lelcdcitesiyséq reLordjo

Az egyik nagy belgrádi napilapban a 
következő hirdetés jelent meg:

Felkérem uj háziuramat, akinek a lak
bért egy hónapra előre kifizettem, 
közölje velem, hogy hol lakom, mert 
uj lakásom utcáját és házszámát elfe 
lejtettem. A kapu és lakáskulcs nálam 
van. Vukicsevics Milán gimnáziumi 
tanár.

Érdekes, hogy  a szórakozott tanár csak 
akkor jött rá, hogy elfelejtette uj lakás
aimét, amikor régi lakásában végeztek a 
csomagolással a butorszállitók é* el akart 
indulni az uj Lakás felé. Nem valószínű, 
hogv ezt a feledékenységi rekordot valaki 
túlszárnyalja.



HÍREK
( isszes előfizetőinknek , hirdetőink? 

nek, barátainknak és munkatársainknak 
BOLDOG ÚJÉVÉT kívánunk

SZERKESZTŐSÉG
ÉS KIADÓHIVATAL

— Beiktatták hivatalába Szudy Nándort.
Szudy Nándor volt lévai rét. s. lelkészt 
folyó hó 16-án ünnepélyes keretek között 
vitték uj állomáshelyére Garamszent- 
syörgyre. A rossz idő dacára mintegy 40 
lovas és több hintó jött eléje s vitte haza 
uj paróchiájára, ahol a lakosság általános 
lelkesedéssel fogadta. Az uj lelkész ünne
pélyes beiktatása vasárnap 19-én történt 
ineg és az egyházmegye részéről Papp Jó
zsef \i>>árói ref. lelkész és Csekey János 
egyházmegyei tanácsbiró jelentek meg az 
ünnepélyen. A templomi istentisztelet után 
■ irsasebéii volt. amelyen az egyházmegyei 
kiküldöttek, a község előkelőségei és a 
presbitérium tagjai vettek részt.

Az M. L. L. első délutánja. A Masaryk- 
ról elnevezett repülőliga lévai fiókja ja
nuár hó 9-én vasárnap délután a Denk 
szálló éttermében rendezi első 5 órai teá
ját lánccal egybekötve. A helyi csoport ve
zetősége ezúton is propagálni kívánja a 
repülés ügyét a lévai társadalomban. Min
den vendég egy sárkányt Ikiap, és verse
nyezhet vele a kitűzött szép dijakért. A 
teadélután iránt különösen a fiatalok köré
ben nagy az érdeklődéi

— Uj uccatáblák. A város vezetősége a 
napokban cserélte ki a Kálnai ucca táblá
ját az uj elnevezésnek megfelelő Benes 
ucca feliratú táblával. Ugyanez alkalommal 
a regi Kasznársági majorban kiépített uc- 
cákra is kihelyezték a táblákat igy a Tyrs, 
Marx, Tanuló, Csáky, Leidenfrost uccák- 
ban.

— Ügyvédi iroda áthelyezés! Irodámat 
a régi járá>birósági épülettel szemben le
vő, közjegyzői iroda melletti uj házamba 
helyeztem át. l)r. Liebermann Leó, ügv- 
véd.

— Emelkedik a munkanélküliség, csök
ken az élelmiszer segély. A lévai járá> te
rületén a munkanélküliek száma december 
l*én 1315 volt, tehát 576-tal több, mint no
vember 1-én. E hó folyamán az eddigi je
lek szerint a dupláját is eléri a számuk. Az 
összes munkanélküliek közül csak 261 ré
szesült a genti rendszer alapján segélyben, 
mig a többiek állami élelmiszer akció se
gélyben részesülnek. Azonban az idén ez 
is elenyésző semmiség, mert a népjóléti 
minisztérium csak a harmadát utalta ki az 
előző évi segélynek. Mindössze 8 mm. lisz
tet, su kg. zsírt és 11300 jegyet, összesen
16.000 Ke értésben. A minisztérium szük- 
kebliiségét azzal indokolta, hogy a lévai 
muni\anélxiikeket küldjék el a Beszterce- 
bánva vidékén folyó munkálatokhoz. így 
az összeírás során 295 munkanélküli része
sült b 1 ok ksegé Ívben.

— A húsiparosok és a városháza között 
a karácsonyi ünnepek előtt, mint értesü- 
liinx. Weis/. Gyula közvetítése révén meg
egyezés jött létre. A város annak ellené
ben, hogy a husiparosok visszavonják a

kóitsegvetés ellen beadott fellebbe
zésüket. csaknem 100 , -bán teljesítette az 
ossze< kívánságaikat. Ez ügyre még visz- 
szatérünk.

— A kereskedelmi és magánalkalmazot
tak lévai csoportja f. hó 29-én szerdán este 
> órakor tartja évi közgyűlését a Munkás
on lumban (Koháry u. 29.), amelyen Bródy j 
Béla országos titkár tart beszámolót az I 
aktualitásokról. A vezetőség kéri a kar- ' 
társakat, hogy minél nagyobb számban je- I 
lenjenek meg a közgyűlésen.

— I)r. Wilcsek Friderika a szemészet ' 
szakorvosa rendel Bratislava Grössling u. 
53. naponta 10—12 év 3 5. Az összes ma
gánpénztárak és gyógyalapok részére is. 
Telefon: 22—40.

LÉVAI ÚJSÁG

1 0 . 0 0 0  m éter m arad ék  l é l á r o n !
Csak nálunk veheti meg, 
a leghasznosabb, 
a legszebb 
és legolcsóbb 
újévi ajándékot

— Személy hir. Dr. Jancek Erzsébet bí
rónőt, a lévai járásbíróság végrehajtási í 
osztályának vezetőjét,  felettes hatósága a 
iiptóváraljai járásbírósághoz helyezte át.

—  Könyvtári tagok beiratkozása a városi 
magyar könyvtárba az 1938. évre már de
cember folyamán m egkezdődött .  V áro
sunk ezen magyar kultúrintézménye, a 
maga 10.000 kötetével megérdemli, hogy  a 
város minden magyar polgára támogassa, 
mégha pillanatnyilag nincs is talán rá szűk- , 
sége. Mindenki, aki a magyar kultúrán ne- ! 
velkedett, tartsa kötelességének, hogy  an- i 
nak érdekében a legcsekélyebb áldozatot j 
meghozza. Egész évi tagsági dij a városi : 
magyar közkönyvtárban 6 Ke, azok, akik 
először iratkoznak be kötelesek megvenni
a könyv tár nyomatott címjegyzékét is, en- 1 
nek ára 6 Ke. Kölcsönző napok kedd d. e. 
10- 12 és péntek d. u. 4— 1 L>7 között. Be
iratkozni lehet kedden, szerdán, esütörtö- ! 
kön, pénteken d. e. 10— 12 között .

—  Súlyos égési sebeket szenvedett.  Man- 
kovecki László bessei földművesnek 5 éves 
fia a konyhában a tűzhely mellett játsza- j 
dozott és egy vigyázatlan pillanatban ma
gára rántott egv forró vizzel megtelt  ! 
edényt. A szerencsétlen fiúcska súlyos 
égési sebeket szenvedett, a mellét és a ke- > 
zét leforrázta. A lévai kórházban ápolják.

— Köztársaságunk postahivatalairól.
Köztársaságunkban összesen 3754 postahi
vatal és 836 postaügynökség működik. A 1 
Masaryk-gyászbélyegből 24 millió darab 
került forgalomba s szeptember végé ig  | 
ebben az évben 10 uj bélyegsorozat 29 bé
lyeggel került forgalomba. A gyerm ek jó
tékonysági bélyeg a postának 1,719.842 
korona hasznot szerzett.

—  Teadélután. A lévai Izr. Nőegylet ja
nuár 16-án d. u. rendezi első teadélutánját 
a Stransky szállóban.
—  A Nöegylet szilvesztere. A lévai Árva- 

házat fenntartó Nőegylet szokásos szil
veszteri estélyét ez évben is megrendezi a 
városi színházban. A szomorú év vidám 
befejezése lesz ez a társadalmi összejöve
tel, amely a legnemesebb cél szolgálatában  
áll. Kedves, vig műsor várja a lévai árva
ház pártfogóit.

— Lévaiak a déli kerület Bírói Testüle
tében. A deli kerület Birói Testületének  
legutolsó, Karácsony előtti ülésén ejtették  
meg a jelöléseket. Elnöknek újra Boros  
Bélát jelölték, mig bizottsági r. tagnak  
Burkó Józsefet, póttagnak Hochberger  
Sándort.

— Nagy családi összejövetel a Kér. 
Munkás Egyletben Szilveszter éjszakáján. 
Ajándék malac és újévi ajándék csom agok  
kiosztása. Belépődíj nincs.

— Szigorú büntetések a túíóráztató 
munkaadókra. A járási hivatalhoz nap-nap 
után futnak be a feljelentések a túlóráz
tak') munkaadók ellen. A napokban vagy 20 
munkaadót büntettek m eg az alkalmazot
tak túlóráztatásáért.

Szilveszter est. Az Iparos Olvasókör  
vidám Szilveszter estet rendez, amelyre a 
kör tagjait és barátait ez úton hívja meg  
a rendezőség. —  Tombola, cigányzene.

Közeii fürdőhelyen 2 szobás nyaralóház,  
(mellékhelyiségekkel),  gyümölcsössel eladó. 
Bővebbet Bialogh Mici kézimunka-üzleté
ben.

— Reumában szenved? Tanácskozzon az 
orvossal, mit kell tennie s hogyan járjon 
el; vásároljon Alpa sósborszeszt.  Alpa- 
ma-százs által enyhülést szerez, a vérkerin
gés tökéletes lesz, a testnek a szükséges  
táplálékot nyújtja, erősíti az izmokat és 
üdvösen hat az idegeikre. Kérjen Alpát 
csakis plombával ellátott üvegekben.

— SZÉP ÉS JÓ müfogakat készít Bázlik 
vizsg. fogtechnikus Szepesi u. 9. égetett 
PORCELLÁN KORONÁK !!! igen termé
szetim.

— »Tavasz a télben« címmel és jeligével  
rendezik meg az irodistalányok ez idei 
farsangi estjüket kitűnő műsorral január 
22-én a Denk-szálloda nagytermében.

— Hány választó van Léván? A legutol
só választói névjegyzék szerint Léván 8307 
választó van, ebből 3667 férfi és 4640 a nő, 
tehát csaknem 1000-rel több a női választó, 
mint a férfi.

— Katholikus kör szilveszter estélye
szinelőadással, táncai és tombolával eg yb e
kötve december 31-én a kör helyiségében. 
Beléptidij 5 Ke és a vigalmi adó.

1 9 2 8 -  1 9 3 8
10 6ves cég tapasztalatai, előzé
kenysége és munkája az Ön rendelke
zésére is áll !
Használja ki az ünnepekre !

Székely R Á D IÓ .
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Összes mélyen tisztelt vendégeinknek, vevőinknek
ezúton kívánunk

boldog ui évet!
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Meyhalt a kétgyomrú
egy»itomi esette ember

H o ltte s ié t m á r é te lt  e lő li  e la d ta  10.(100 
fo n té rt a lo n d o n i R o c Ite le lle r -iiilé a e ln e L

Meghalt Had/si Ali, a híres kétgyomrú egyipto
mi csodaember, ak arról volt híres, hogy a leg- 
kü inbozőbb tárgyakat le tudta nyelni anélkül, 
hogy bárin.lyen baja tcirtént volna. Egymásután 
nyeit le órákat, égó cigarettákat, eleven halakat, 
ezután nagymennyiségű benzint öntött le. Hadzsi 
\ \  t íiyakran vetették alá orvosi vizsgálatnak és 
ig> állapították meg, hogy különös tudománya 
abban találja magyarázatát, hogy két gyomra 
\an.

Mar fiatal gyermekkorában rájött arra, hogy 
valam egészen szokatlan rendellenességgel ren
delkezik. Gyerekkorában ugyanis beleesett a N - 
lusba és percekig a viz alatt fuldoklott, amikor 
végűi kimentették. Ekkor az életmentők szokás 
szerint mindenekelőtt a vizet távolították el a 
gyomrából és igy kiderült részben az, hogy szo- 
katk.üul nagymenny.ségü vizet nyelt, részben pe
dig, hogy két eleven hal is került a gyomrába.

1tói kezdve Hadzsi Ali dúsan kamatoztatta tu
dományát és igy most, amikor meghalt, tekinté
lyes vagyont hagyott hátra. A csodaember egyéb
ként náthalázban halt meg.

\ londoni Rockeleller-intézet még életében ki- 
fizetett neki 10.000 fontot, ezzel szemben Hadzsi 
Ali kötelezte magát, hogy halála után holttestét 
átengedi az intézetnek, hogy kettős gyomrát ta
nulmányozhassák.

■*Le \ M l\1SAC« gazdasági kulturális és kritikai 
iu? megjelenik minden szerdán. — Főszer
ki*-t.-: l)r. STRASSER ELEMÉR. Felelős szer- 

* i" és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer* 
i.. <ztíkcg és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele- 
t ' *n 1‘*. Előfizetési dij: egészévre: 4vS.—, félév
re 21. . negyedévre 12.— Ké, egyes szám ára 
1. Ke. Három példány megtartása 1 i éves előfi* 
z été mi ek számit Hirdetések tarifa szerint a ki* 
idi'diivatalban adhatók Gyakori hirdetőknek en- 
gedménv. Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a brat simái posta- és 
t.í\iiilaig.i gató 'ág lévai feladóhellyel 109.976. \ ’ 

1934 szám alatt engedélyezve.

d C U e k  m in d e n
' Csehszlovákiában a munkanélküli segélyek állami hozzájárulására vonatkozó intéz

kedéseket további egy évre. 1938. december végéig meghosszabbítják. — Németor-  
szagban a nagy nyersanyaghiányra való tekintettél a német iskolákban ismét beve- 

i zeti'k a palatáblák használatát. — 24 óriási repülőgépet épit Amerika az óceánfor-  
I galom lebonyolítására. — Agyonverette magát öccsével Pjaták Iván, a Kárpátalján 

működő rablóvezér, mert a csendőrök által körülvett gyűrűből nem akart a csend
őrök kezébe kerülni. — A legújabb amerikai divathóbort a kutyaóra, melynek egyik  
szeme az órákat, a másik a perceket mutatja. A szlovenszkói műemlékek hatha
tósabb védelmét sürgeti az állami műemlékvédő hivatal. — Angliában katasztrofális  
hóviharok pusztítanak, melyek megnehezítik a forgalmat. — Győrben egy  hétéves 
iskolásfiu lugkőoldatdh öntött hároméves testvérkéjének szájába, a kislány borzal- 
mas kínok közöt kiszenvedett, a fiú mikor látta mit tett, felakasztotta magát, a ha
zaérkező szülők mindkét gyermeküket holtan találták meg lakásukban. —  A fizetés
levonásokkal 5 millfórdot takarított meg Csehszlovákia öt év alatt a közalkalmazot
takon. — Machnyik, csehszlovák nemzetvédelmi miniszter kijelentette, hogy szeg é 
nyektől és szegény * fajuktól nem fogják kívánni, hogy erődítési berendezéseket  
építsenek — Csehszlovákia a hatodik helyen áll a világ sörtermelésében. —  30 millió 
a fedezethiány Kassa költségvetésében. Agyonlőttek egy képviselőt Argentína  
parlamentjében. —  Sopronmegyében, Bogyovaló község  határában 2300 méter mély
ségben bőséges olajrétegre akadtak. — Ötmillió dollárt örökölt egy homoródke-  
ménvfalvai nyomorgó famunkás. — Magyarország nem hagyja el Genfet,  de a Nép- 
szövetség átszervezését követeli. —  Svájc izgalmas küzdelmet folytat a pénz be- 
özönlése ellen, a belföldi tőkés jutalékot fizet pénze megőrzéséért,  a külföldi t ő 
kés pénze után kamatot pedig egyáltalán nem kap. —  Ez évben már tizedszer került 
árvizveszedelembe Gömör vidéke. — A csehszlovák agrárpárt titokban megvásárolta  
a farkashidai cukorgyárat. — Tizenöt évi fegyház helyett kötelet követelt a b íróság
tól maga számára egy budapesti gyilkos. —  Mihály nagyvajda, a román trónörökös  
édesatyja, Károly király kívánságára, hetenként egyszer, az egyik bukaresti g y á r
ban, mint közönséges munkás dolgozik. — Németországban a vaj-, tej- és husren- 
delet után úgynevezett ingrendeletet adtak ki, ezek szerint az ingek úgy elől, mim  
hátul néhány centiméterrel rövidebbre szabandók. —  Párisban a muzsikusok, a szín
házak, operák, varieték és egyéb mulatóhelyek a karácsonyi ünnepek alatt sztrájkot 
rendeznek. Lengyelországban az új honvédelmi törvény szerint hadkötelesek a 
nők is, hadkötelezettségük 19 éves koruktól 45 évig tart, ugyanúgy fogják sorozni 
őket, mint a férfiakat, egyelőre azonban tényleges katonai szolgálatra békében csak 
azon nőknek kell bevonulni, akik a katonai szolgálatra önként jelentkeztek. —  Stra- 
div ári, a világhírű hegedükészitő kétszáz évvel ezelőtt halt meg, olyan hegedűket  
készített, amelyeknél jobbakat ma sem tudnak csinálni. —  Rómában kétméteres  
áradat höm pölyög az uccákon, emeletes házak állanak viz alatt, Magyarországon a 
Sójó és annak mellékfolyói okoznak rengeteg károkat, Szlovenszkón a Felsőnyitra  
é< Alsónyitra környékén is több ezer hold került viz alá. — A Kisküköllő megyében  
fekvő Erdőalja községben a választói gyüíés alkalmából a község lakosai összevere
kedtek, a község bírája helyre akarta állítani a rendet, a verekedők erre leteperték,

1 majd levágták a fejét s kidobták az uccára. — Sok az üres lakás Pozsonyban és a 
( köztársaság területén mégis legdrágábbak a lakások. — 2,200.000 koronát vett be 

ezidén Kassa városa fueladásból. — Ujjlenyomatos vízumok lesznek Franciaország
ban a külföldiek fokozottabb ellenőrzése miatt. — Elkobozták Németországban az 
osztrák püspökök pásztorlevelét. —  Havonta egy milliárd cigarettát szívnak el Cseh
szlovákiában. — Glattfelder dunántúli püspök felsőházi beszédében élesen kikelt a 
magyarországi diktaturatörekvések ellen. —  Négy évre meghosszabbították a cukor
gyárak létesítésének tilalmát. — Röder magyar honvédelmi minisztert nagy katonai 
pompával fogadták Rómában. —  Az ellenzék koncentrált támadása megbuktatta a 
csehszlovák kormány pártfeloszlatási javaslatát. —  130 vaggon zsírt vett át N ém etor
szág Magyarországtól.  — Angliában felöltöztetik a juhokat, hogy gyapjúk tisztasá
gát megóvják. —  500.000 koronát csempészett Becsbe egy pozsonyi fiatal nő, a 
pénzt a hatóságok a Ferenc József pályaudvaron lefoglalták. —  Végétért a határ- 
megállapitó bizottság tevékenysége, tizenhatévi munkával járt Csehszlovákia hatá- 

1 rainak megállapítása. —  A visszaadott Habsburg-vagyon értéke kJ). 100 millió korona.
- Érdekes vegyészeti kísérletek folynak mindenfelé, arról van szó, hogy  feltalálták 

j a jövt} világító-eszközét, a szerves festéket, jövőben az uccákon nem elektromos  
| izzólámpák, hanem fénylő festékkel bekent házfalak fognak világítani. —  László  

Mihályné, egy budapesti fiiszerkereskedö özvegye, negyedik emeleti lakásából leve
tette magát és összetört tagokkal holtan terült el a földön, férje októberben hasonló  

| módon követett el öngyilkosságot. —  Prágában a legújabb rendelet szerint 14 éven  
| aluli gyermeknek tilos a kerékpározás. —  Csak 40 órát dolgoznák hetenként a pá- 
| risi cselédek s helyettük a férjek segítenek a • háztartásban. —  Az Ungvár melleti 
; Császlav községben a falu kovácsa halálos ágyán egy 1926-ban elkövetett g y i lk os

ságot vallott be, bűnéért négy évig ártatlan ember ült. — A h ató ié t  óta tartó cseh- 
szlovák— magyar kereskedelmi tárgyalások .befejeződtek és kölcsönösen aláírták az 
egyezményt. —  ötszázmillió  dollárért épit uj hadihajókat- Amerika. —  Kiskunfél
egyházán letartóztatták dr. Tabodi József ügyvédjelöltet, aki nappal ügyvéd, —  éjjel 
betörő volt, beismerő vallomásában elmondotta, hogy a detektivregények vitték er
re az útra. —  Nyitra határában a megáradt fo lyó áttörte a védőgátat és elöntötte a 
félig kész uj folyómedret, nagy károkat okoz az áradás az egész Nyitra völgyben és 
iszaptengerré változtatja a kitűnő termőföldeket. —  Budapesten a múlt évben k ö 
zel ezer uj ház épült. —  A beregszászi járásban egy év alatt 228 iparos tette le szer
számát. — Budapesten megalakult az elhanyagolt és meg nem értett nők klubja. —  
Belgrád mellett Bucsics községben egy 105 éves nagyapa meggyilkolta unokáját, 
mert elitta a családi vagyont.. —  Olaszországban a Tiberis fo lyó kilépett medréből 
és vízállása sok helyen 12 méterrel magasabb a rendesnél. —  A szlovák és  magyar  
diviziós futball egyenlő erejét mutatja a statisztika. —  Románia és Magyarország  
között légi egyezmény köttetett. — Amerika nem elégszik meg a japán követ  b o 
csánat kérésé vei. — Berlinben tárgyalások folynak Berlin és Paris sajtóbékéjének  
megteremtésére. —  A római blokk budapesti‘tanácskozásán rá akarják vermi Auszt
riát, hogy hagyja ott Genfet. —  A Magyar Újság szerkesztőségét Prágába, k iadóhi
vatalát Zsolnára helyezték. —  A szlovák néppárt ünnepélyes deklarációban jelentette  

1 ki, hogy az autonómia eszméjét soha sem adja fel. —  Olaszország átengedi a német  
! birodalomnak a szomáliföldi olasz gyarmat déli részét, a jubai tartományt. —  Bu

dapesten internálni fogják a m egrögzött bűnözőket és zsebtolvajokat. —  Ameriká- 
i bán fokozódott a japánellenes hangulat, Vuhu városában, Nanking közelében japán 
i katonák letépték az amerikai zászlót és a csillagos lobogót a Jange vizébe dobták.
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