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A* ui menetrend
A bratislavai vasutigazgaitóság képvi

selői hétfőn reggel érkeztek Lévára, hogy 
meghallgassák az érdekeltek észrevételeit 
az uj menetrend összeállításánál. Az uj me
netrend f. évi május 16-án lép életbe és 
Léva szempontjából jelentős változásokat 
igér.

A városháza nagytermében gyűltek ösz- 
sze a helyi érdekképviseletek megbízottai, 
Flesko Vilmos és Holéczy Dezső, Dvo- 
fan állomásfőnök a v asút igazgatóság kép
viseletében üdvözölte a jelenlévőket és is
mertették a menetrend tervezetét. Felkéré
sükre a kereskedelmi grémium megbízásá
ból Schucz Gyula titkár kérte Pozsony, 
Prága és Béc> irány felé a közlekedés 
megjavítását. A v asutigazgatóság delegá
tusai közölték, hogy Léva uj motoros 
gyorsvonatot kap, amely 13.20 p. indul 
Zólyomból és csak Garamszentkereszten, 
valamint Újbányán áll meg. 14.45 p. érke
zik Lévára és innen Surány és Érsekújvár 
érintésével 17 órakor érkezik a fővárosba.

Ezen gyorsvonaton kívül az összekötte
tést javítani a vasút igazgatóságnak nem 
áll módjában.

A Lévai Újság kiküldött munkatársa ja
vaslatba hozta Párkány és Garamberzence, 
valamint Aranyosmarót felé a 'közlekedés 
megjavítását, úgy, hogy mindkét irányban 
még a délelőtti órákban lehessen Lévára 
érkezni. Újbánya felöl ugyanis eddig reg
gel 8 óra és d. u. fél 2-ig nem érkezett 
vonat, Zseliz felöl pedig csak a kora dél
előtti órákban. A vasutigazgatóság mind
járt az értekezleten megállapító:!a ezen 
kérés jogos voltát, valamint . i . hogy 1 
ezen uj vonatok beiktatása lehe;>éges. En- j 
enk alapján ígéretet kaptunk arra, hogy a 
közlekedés a kért formában módosítva lesz. |

Egyébként értesülésünk szerint az Ez- 1 
bég -Aranyosmarót Garamkovácsi vasút- 1 
vonal üzembehelyezésével közvetlen vona- ! 
tokát kapunk '.Párkány—Kovácsi—Ara- j 
nyosmarót vonalon. Amint látható az ö s 
szeköttetés javulni fog minden irányban. \

A m e ző g a zd a s á g i bale sete k  
szám a á lla n d ó a n  e m e lk e d ik

A mezőgazdasági munkások 1937 aug. 
havában bejelentett baleseteit az 1936. év 
ugyanazon havának adataival összehason
lítva megállapíthatjuk, hogy ez év augusz
tusában a mezőgazdaságban a balesetek 
száma 100-ról 111.36%-ra emelkedett. Az 
1937. év nyolc hónapjában, vagyis január
tól augusztusig a szlcvenszkói mezőgazda
sági Balesetbiztosítási pénztárnak Po
zsonyban 848 balesetet jelentettek be, míg 
1936 ugyanezen időszakában ez a szám 
714 volt, ámbár már ez a szám is az előző 
1935. évvel szemben teteme> emelkedési 
jelentett. Ez az emelkedés ugyanis 100 ról 
118.77%-ra való gyarapodást tett ki.

A legtöbb baleset augusztus havában a 
cséplőgépeknél fordult elő, ami azt bizo
nyítja, hogy ebben a hónapban t olyt a 
cséplés teljes terjedelmében. A cséplési bal
esetek az augusztusban bejelentett összes 
balesetek 27.47%-át teszik.

Az augusztushavi baleseteknek az azok 
okai szerint alkotott csoportjai között 
második helyen a kocsiról való esés bal
esetei állanak, amelyek a bejelentett összes 
balesetek 12.09%-át teszik. Harmadik he
lyen az állatok ápolása áll, mint bale>et- 
okozó, melv az össz-szám 11.11%-át teszi 
Negyedik helyen egyenlő számmal állanak 
a gazdasági szerszámok által okozott és a 
fakitermelésnél előállott balesetek.

I Ami az 1937 augusztusában előfordult 
| baleseteknél az egyes testrészek sérüléseit 
I illeti, első helyen az alsó végtagok állanak, 

melyek az összes balesetek 31.87% -át ké
pezik. Második helyen következnek a teN > 
végtagok 16.48%-kal, harmadik helyen a 
törzs 14.28%-kai és negyedik helyen az 
újjak 12.09%-kal. A balesetek többi oko
zói kisebb % -számmal szerepelnek.

L é v á n  o lcsóbb a le j 
m in i a viz

Az ásványvíz adójának emelése folytán 
Léva abba a helyzetbe került, hogy az ás- | 

I ványviz ma már drágább, mint a tej. A 
tejcsarnokokban 1.20 Ke, a piacon már I 
koronáért is lehet tejet kapni, amivel , 
szemben 1 liter szántói víznek az ára 1.30 j 
Ke, sőt amint értesülünk, újabb áremelke- j 
désre van kilátás. Léván a helyzet az ás- 

i ványviz fogyasztás tekintetében egészen ; 
speciális és pedig két okból: egyrészt a j 
savanyúviz-forrás közelsége firvarmegta- j 
karitást jelent, másrészt a kútviz hiánya | 
és rossz minősége folytán a fogyasztás 
igen nagy. Még a kevésbbé tehetősebb ré
tegek is kénytelenek ásványvizet fogyasz- j 
tani és ezért Léván nem luxus, hanem | 
kényszer annak vásárlása. Az illetékes ha- j 
tóságoknak tehát feltétlenül cselekedni I 

! kell, a lévai érdekek megvédése tekinteté- !

ben és el kell érni azt, hogy a Léván fo
gyasztásra kerülő ásvány- és szikvizek ára 
ne emelkedjen lényegesen.

Az ásványvíz drágulása legfeljebb azzal 
az előnnyel jár, hogy emelkedni fog a tej- 
fogyasztás, ez azonban sovány vigasz, 
mert utóvégre nem minden esetben lehet 
a tejet viz helyett felhasználni és élvezni.

Január a gyümölcsfák
koronaritkitásának hava. 

Gyümölcsösét szakszerűen
rend b e h o z a t j a

Ifj. Holló Géza
oki. kertész LÉVA.

Városi faiskola, Lövölde mellett
Ugyanott I. oszt. gyümölcs
fák, szölőoltványok és bokor
rózsák beszerezhetők. —
Értesítések beadhatók a Féld mán trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe, telefon 56. —

M o % i k  ,míUoia:

PÉNTEK. \  ASÁRNAP:

Orient mozgó: Luise (Jllrich és Viktor de Kowa 
\eigori MMlHc. Egr> ifjú 

házaspár >zerehn: történetét vi<zi vászonra, Ch. 
Ricmann >/aidarabja nyomán készült film. Va
sárnap délután: Felejthetetlen hangosfilm: »Bu- 
dai cukrászda.« Főszereplők: Kabos Gyula, Per- 
czel Zita. Gózon Gyula. Somlay Artúr

VASÁRNAP:
Apolló mozgó: Megrendítő dráma a Santa 

Máriái fegyenctelep könyörtelen világából. »Az 
elátkozottak királya*. Főszereplők Konrad Veit, 
Hetena Vinsonová. Noah Berry, Raymond Lo- 
weel. Végig izgalmas. idegfe>zitő nagyfilm Va
sárnap délután: »Aratá<« Paula Ve»e!> 0 szerep
lésével. Bolváry Géza rendezése. Sandauer ma
gyaros izü zenéje Kiváló cigányzene, magyar 
táncok és dalok. További szereplők Attila Hör- 
biger, Somlay Artúr

HÉTFŐ KEDD:
Orient mozgó: »A nevető harmadik...* A ti-

roli hegyekben játszódik le ezen kedves, zenés 
vígjáték. Főszereplők: Lucie Englisch. Sepp Rist, 
Oskar Sima, Harald Paulsen és Gina Falkenbcrg.

MELICHAR S U P E R C Á R O K

KNAPP DÁVID cégnél
Kérjen prospektust és á ra ján la to t!



i EVAI l'JSÁG

kihirdették
A JÖVEDELMI ADÓ IDEIGLENES PÓTLÉKÁ

NAK MEGHOSSZABBÍTÁSA
A törv. és rend. tárában kihirdették azokat az 

tij adókat, amelyeket az utóbbi hetekben a parla
ment jóváhagyott.

A 24b. számú törvény meghosszabbítja a jö- 
\edelmi adó és a tantiem-adö ideiglenes pótlékát 
a/ 19.Í8—1940 adóévekre is.

ÁLLAMVÉDELMI ILLETÉK.
A 247. számú törvény az államvédelmi illetékről 

szol. Ezt az illetéket a jövedelmi adót fizető fi
zikai személyek és atnemadott örökség fizetik, 
továbbá az általános kereseti adót fizető egyesü
letek és a külön kereseti adót fizető vállalatok.

A fizikai személyek (örökségek) esetében az 
államvédelmi illeték a következő: a s z o l g á l a t i  
bevétel 1.5 százaléka, de nem lehet nagyobb, 
mint a jövedelmi adó b0 százalékos pótléka. Ha a 
szolgálati bevétel nagyobb, mint b0 ezer korona, 
de kisebb, mint 100 ezer, akkor az államvédelmi 
illeték 2.5 százalék, 100 ezertől 200 ezerig 4 szá
zalék és ‘>00 ezren felül 5 százalék

A földből, épületekből és a tökéből származó 
bevétel után az államvédelmi illeték 4 százalékot 
'esz ki, de néni lehet nagyobb, mint a jövedelmi 
adó S0 százalékos pótléka.

Az általános kereseti adót fizető vállalatoknál 
és társaságoknál az államvédelmi illetéket, mint a 
kereseti adó 40 százalékos pótlékát fogják kivet
ni. Ott, ahol a külön kereseti adót az alaptőke 
nagysága szerint vetik k , az államvédelmi illeték 
a tényleg kivetett kereseti adó 40 százalékát te
szi ki. Az államvédelmi illetéket azok a vállalatok 
is fizetik, amelyeket fölmentettek a külön kere
seti adó fizetése alól és ped g a kereseti adó 
100 százalékát.

\ RENDKÍVÜLI h a sz o n  a d ó ja .
Ez az adó is azokra a fizikai vagy jogi szemé

lyekre vonatkozik, akik általános vagy külön ke
reseti adót fizetnek. Az 50 ezer koronát túl nem

az ui adókat
haladó haszon nem esik ezen adó alá. Az adó
tarifa 100 ezertől 140 ezerig 4 százalék, 500 ezerig 
b százalék, 500 ezeren felül az egész alap 8 szá
zaléka A rendkívüli haszonadót együtt vetik k 
majd a kereseti adóval. Sem az államvédelmi 
illeték, sem a rendkiviili haszonadó nem lehet 
különböző levonások alapja.

MINDKÉT ADÓ CSAK 1940-IG ÉRVÉNYES.
A szolgálati jövedelmeknél a határidőpont az 

1941-es adóév.
A LIMONÁDÉ, ÁSVÁNY- ÉS SZÓDAVÍZ ADÓJA.

A 248-as számú törvény újból rendezi a limo
nádé, szóda- és ásványvíz fogyasztási adóját. A 
limonádé literjénél az adó 52 fillér, az ásvány- és 
szódavíz literjénél 28 fillér. Az adót a termelő 
vagy az importőr fizeti.

Saját használatra 20 literig ezeknek az italok
nak u gyártása adómentes.

AZ ÁLTALÁNOS ITALADÓ MEGVÁLTOZ
TATÁSA.

A 249. számú törvény bizonyos részeiben meg
változtatja az általános italtörvényt. A 14 fokos, 
szőlőből készült bor es a must literjének adója 
0.80 korona, 14 fokú alkoholtartalmon felül 2 ko
rona. Más gyümölcsből készült 14 fokos bor adó
ja 0.40 korona, 14 fokon felül 2 korona.

SÖRADÓ.
A 250. számú törvény megváltoztatja a söradót, 

még pedig egy liter csapolt sör adója 5b fillér, 
palacksör 70 fillér, speciális sör 90 fillér. A sör- 
termelőknek csak 10 fillérrel szabad többet kér 
niök a sör literjéért, mint 1937 október elsején. 
Ugyancsak a vendéglősök sem adhatják drágáb
ban a sört, min 10 fillérrel literenként.

MÜZSIR ADÓ.
Az eddigi törvényt a 251. számú törvény vál

toztatja meg. Az adó 2 koronát, 1.80 és 0.80 ko
ronát tesz ki a miizsir minősége szerint. A napra
forgóolaj nem esik a miizsir adója alá.

A  c*widá* . . •
A csárdás az egy magyar eredetű tánc, 

amelyet ma is legtöbbnyire a magyarok 
táncolnak, de nagy szeretetnek örvend 
sok más temperamentumos nemzetnél is.

A csárdást valamikor nagyon régen, 
még itt, kies kis városunkban, Léván is 
tanították. Az új generáció a tangót, fo\- 
trottot, bluest, englisch-walzot é̂  hasonló 
szép elnevezésű ringó táncokat tanulja, a 
csárdást azt csak táncolja. Na de kérem, 
hogy táncolja, az ellen nincs senkinek sem 
kifogása, de hogy hogy táncolja! hát az 

, több a soknál.
A lassú csárdás az még csak megjárná 

(egyet vagy kettőt jobbra tessék, majd 
ugyanazt balra, egy forgás jobbra és 
ugyanazt balra és kész).

A gyors csárdásnál, amikor most kezdő
dik a most kezdődik a . .. hát ifjúságunk 
néha úgy néz ki, mint egy megbokroso
dott ménes. Lábaikat úgy dobálják, mint
ha vitustáncot járnának. .Némelyik úgy do
bog a lábával, hogy az ember a táncter
met hirtelenében istálónak nézi és ez az 

| érzés még csak fokozódik, amikor jobb
ról meg balról egy-egy rúgás éri lábszá
rainkat.

Hát kérem ez nemcsak az ifjúságra, 
hanem a társadalomra nézve is szégyen. 
Itt Léván, ahol úgy a bálokon, mint a tea- 
délutánokon olyan nagy szeretetnek ör
vend a csárdás, tessék csárdást tanítani, il- 
let\e tanulni. Ellenkező esetben a csárdást 
táncoló igen groteszk alaknak tűnik fel 
a parketten, ami azt hiszem egy cseppet 
sem kellemes érzés.

(—ász.)
U j szellem

van úgy látszik kialakulóban a szloven
szkói magyar életben. Uj szellem, amely 
uj értelmet, új tartalmat ad a kisebbségi 
életnek Szlovenszkó magyarsága számára. 
Ennek az ú.i szellemnek a kialakításában 
minden bizonnyal cselekvő része van a 
Prágában megjelenő U j S z e l l e m  cimii 
folyóiratnak,

Legutolsó számában már meg is formu- 
lázta ennek az ú.i szellemnek a lényegét, 
amikor magyar nemzeti demokráciának 
nevezte el azt az irányt, amelyet az euró
pai látókörű kisebbségi magyar politika 
felvett vagy felvenni készül.

Szvatkó Pál dr.-nak. az Uj Szellem meg- i 
teremtőjének a küldetése, hogy közeledési 
folyamatot indítson meg a nemzeti alapon 
álló konzervatív és haladó magyarság, az 
»öregek« és »fiatalok« között. Ez a folya
mat még nem kezdődött el, de mintha 
megindulóhan volna. A demokrácia élmé
nye a kisebbségi sorba került magyarság 
számára több, mint egy politikai rendszer 
megismerése. Életforma, amely egész gon
dolkodását befolyásolja, determinálja és 
egész politikai lényét áthatja. Ez a demo
krácia minden korrektúrára váró hibájával 
együtt megközelíti azt a politikai formái, 
amelyet a legeszmenyibbnek kell tekinteni.

Vlindezt — s ez nagyon természetes is 
— először a fiatalság érezte meg, az új 
helyzetbe került szlovenszkói magyarság
ban. A konzervatívok merev elzárkózása a 
demokráciával szemben, a fiatalok haladó 
gondolkodását túlzásokba csábította s át
menetileg az ür az »öregek« és »fiaialok« 
között szinte áthidalhatatlannak látszott. 1

Két eszme, ennek a kornak kétségtelenül 
két legdinamikusabb, legnagyobb tömege- ; 
két mozgató eszméje, elvégezte aztán ha- |

fását a magyarság mindkét rétegére. Kon
zervatívokra, haladókra egyaránt.

A jobboldal és baloldal kiélezett szembe
állítása abban a pillanatban megenyhült, 
amikor jóhiszeműen és érdeklődőén köze
ledtek egymás felé az ellenfelek s amikor 
rájöttek arra, hogy a nézetek különböző
sége. a kritika férfias nyíltsága nem jelent 
destrukciót, mivel nincsen önző, személyes 
jellege, hanem meggyőződés és javítani 
akarás a célja.

Ez az új magyar nemzeti demokrácia át 
fogja hatni az egész szlovenszkói magyar 
közvéleményt.

A ragályos nátha a 
levegőben lesben áll.

Meg akarja támadni ! Ködös, változé
kony időjárásnál, nedves levegőben a 
különböző kórokozó baktériumok jól ér
zik magukat. Legolattomosabbok közülük 
a ragályos nátha baktériumai. Orvul tá
madják meg akkor, amikor legkevésbé 
von rá elkészülve A szájon át és a lég
ző utakon keresztül jutnak a testbe

Á fertőzést 
megakadályozza

a szójüregnek

ALPA
sosborszesszei voló hatásos 
dezinficiólása által, melyből 
szájöblitéshez és gargalizá- 
láshoz egy keveset egy po

hár vízbe öntünk.
Kérdezze meg az orvost!

Kérjen Alpot csakis 
plombával ellátott üvegekben

Bíró József

vendéglője a Kőpincéknél
az ismert és közkedvelt nyári 
kirándulóhely január 1 -töl télen 
is nyitva van egész éven át.
Jó italok, ételek, szolid árak!

Keressétek fel Biró bácsit a Kőpincéknél !

Aú+Wan én tótom . .  .
Léván nem igen tisztítsuk a gyalog* 

járókat, hz a panasz nem is annyira a 
j belváros területére, mint inkább a küb 

só városrészekre vonatkozik, ahol rit* 
kábban lordul meg ellenőrző közeg, 
természetesen az előírások az egész vá* 
ros területére vonatkoznak és minden 
ház túl ajd onos egyenlőképpen felelős 
azért, ha a háza előtti gyalogjárón válás 
kit baleset ér. a hő vagy a jég el nem 
takarítása miatt, harcsának találjuk, 
hogy a város, mint a közlekedési utak 
tulajdonosa, szintén nem törődik a hó 
es a jég eltakarításával az úttesteken  
es ezzel jónak nem mondható példával 
bizonyára befolyásolja a \'áros egves 
lakóinak kötelességérzetét is. Minden 
\ árosban eltakarítják az úttesten lévő 
hótömegeket. Léván azonban megvár
ják azt. amig kisüt a nap. Másutt a 
munkanélkülieknek adnak ezzel foglal
kozást. Léván azonban ez a tétel hiába 
van felvéve a költségvetésbe, a hó elta* 
karitására a város nem igen költ. Érde
kes. hogy bizonyos vonatkozásokban a 
város vezet ősege milyen takarékosan 
tud eljárni. . .



k ellen e... valami merész, új áldomások hangján 
szólani az emberekhez, de tiltó parancsként üt 
kezemre az É le t ... és a szinpompás szavak he
lyett kínzókeservként feketedik a fehér papíron 
kúszó gondolatok sereg e ... letört egzisztenciák, 
fájdalmak, panaszok mindennapi áriája és ez a 
siralmas kóruszene barázdálja a lap hasábjait új
sággá . . .  Így volt ez tegnap és igy van ma . . .  de 
talán holnap?! Igen! Talán holnap másként 
lesz . . .  felderülnek a gondterhes arcok, visszatér 
az Igazi szent mosoly a lányok arcára és a gyil
kos kezében a kés a munkával szerzett kenyér 
szeletelésére idomul. . .  Mert holnap talán megta
lálja a Ma embere azt az elveszett valamit, ami 
miatt ilyen keserű ez a mai élet és amit olyan 
könnyű megtalálni — csak akarni kell és aminek 
ez az egyszerű neve: emberszeretet!

— Személyi hírek. Koréi Károly főtitkár,
.1 lévai adóigazgatóság referense, az el
múlt héten ünnepelte 50. születésnapját.

— Zsák Antal lévai vasúti tisztviselő 40 
éves szolgálat után nyugalomba vonult. A 
közszeretetnek örvendő tisztviselőtől kar
tá ja i szombaton este búcsúztak el egy 
bankét keretében, amelyen a Keresztény 
Munkásegyletben számos vendég is megje
lent. Zsák Antal mintaképe volt a pedáns 
tisztviselőnek, a ki a közönséggel szemben 
tanúsított viselkedésével is kiérdemelte a 
megbecsülést.

— Eljegyzés. Dampf Mimi, Zseliz és 
Vojtás István városi tanácsnok, Léva. je
gyesek. M. k. é. li.

— Az Izr. hitközség közgyűlése. Vasár
nap d. e. tartotta saját székházában a Lé
vai Izr. hitközség évi rendes közgyűlését, 
amelyen a hitközség tagjai nagy számban 
jelentek meg. A közgyűlést Dr. Fischer 
István alelnök nyitotta meg és vezette le. 
A közgyűlés elfogadta a terjedelmes és 
tartalmas elnöki jelentést, megszavazta az 
11147 évi zárszámadást és az 1933. évi költ
ségvetést. A megüresedett rabbi-állá.'-: a 
hitközség febr. 13. tartandó közgyü ésén 
tölti be. A közgyűlés tárgyalta továbbá a 
zsidó vendéglősök panaszát a hitközség 
egyik alkalmazottjával szemben a bormé
rés miatt. A vitás kérdé> békés elintézést 
nyert olyan értelemben, hogy az alkalma
zottnak ezentúl a hitközség házában tilos 
a kimérés.
_ Február elsejétől drágábbak lesznek

a hétvégi vasúti jeg y ek . A Prager Abend- 
zeitung jelenti, hogy február elsejével az 
államvasutak olyan újítást vezetnek be, 
amely valamennyi hétvégi kirándulás: 
érinteni fog: az eddig 33 százalékos jegy- 
kedvezményi. 25 százalékra csökkentik. Az 
uj rendelkezés szerint a jegykedv ezmenv- 
nyel utazó kirándulók útjukat csupán az 
ünnepnapot megelőző napon déli 12 óra 
után kezdhetik meg. E hátrányok ellené
ben azonban február elsejétől kezdve va
lamennyi állomásról bármely állomásra ad
nak majd ki hétvégi kedvezményes jegye
ket.
_ Az ügyvédi, kereskedelmi és magán-

alkalmazottak levicei csoportja í. hó 15-én 
20.30 órai kezdettel tartja szokásos nagy
szabású tánccal egybekötött műsoros es
télyét, mely a Stránsky szálló összes ter
meiben lesz megtartva. A nagyszámú ren
dezőség serényen dolgozik és ezzel bizto
sítja az e>t sikerét. Aki tévedésből nem ka
pott meghívót, az jelentkezzen Ku/beii 
Józsefnél (Engel kávé-import, telefon 11.)

— Az a ran yosm arót—üzbégi vasútvonal 
munkálatainak már ez év végén el -vclleL 
volna készülniük. A közbejött technikai 
akadályok folytán különösen a s/ele- 
zsényi nehéz talajviszonyok s..vetkezte- 
ben csak ez év júliusában lesz ntadliatn t 
forgalomnak az ni vasút, amelynek 'a m 
sünk közlekedése szempontjából is nagy 
jelentősége van.

— Halálesetek. Az elmúlt héten elhunyt
S3 éves koráiban Liska György, akiben Lis- ; 
.. Sándor a Szí wák Biztositó Társaság lé
vai főügynök'égének tisztviselője, atyját 
gyászolja. — Nagy András sallói malom- 
tulajdonos neje Paulinvi Mária hos>za> 
szenvedés után 46 éves korában elhunyt.

— Mégis sor kerül az Ipoly szabályo
zására? Az Ipoly, mely 116 kilométeres 
vonalon a csehszlovák—magyar határvonalat 
képezi, minden évben mintegy 18.000 hektár 
termőföldet önt el áradásaival, mérhetetlenül 
megkárosítva a gazdákat. Az elöntött föld 
kétharmada Szlovenszkóra és egyharmada 
Magyarországra esik. Most az öt érdekelt 
járás összefogott, hogy végre elintézzék az 
Ipoly szabályozásának régóta húzódó kér
dését. A hírek szerint a legközelebbi időben 
kidolgozzák a szabályozás tervét, melyet a 
magyar hivatalokkal közösen csinálnak meg.

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

— A LÉVAI IROD1STALANYOK f. hó 
22-én este fél 9 órai kezdettel tartják mű
soros táncestjüket »Tavasz a télben« cím
mel. — Tekintettel arra, hogy az est tiszta 
jövedelme kizárólag jótékonycélra lesz 
fordítva, u. m. a járási fiatalsággondozó, 
az árvaház és a Masaryk liga javára, ez
úton is kérik a L közönség támogatását. 
— Vidám hangulatról, jó zenéről, pompás 
műsorról egy hatalmas rendezői kar gon
doskodik.

Kifutófiu azonnal 
felvétetik
FISCHER, Báti u. 16.

— A dohányzás hatása a májra. A do
hányzás az emberiség egyik legkárosabb 
szenvedélye. Mértékletesen folytatva is 
ártalmas a szervezetre. A legújabb megál
lapításod szerint, _ dohány nikotinméreg 
tartalmának nagy hatása han a máj műkö
désére. Dohányzás alkalmával a májból 
cukor ömlik a vérbe és ez eltünteti az éh
ség érzetét. Ez az élettani folyamat a szer
vezet életműködésének összhangját meg
zavarja és megrövidíti az életet. A rákos 
betegek nagy része a dohányosokból ke
rül ki.

— Tyúkadó. Ezt az új adónemet a japá
nok találták fel. A japán megszállás alatt 
létő Kvantung kinai tartomány kormány
zója ugyanis a következő rendelkezést 
hozta a tartomány pénzügyeinek rendezé
sre : Minden család kap egy 2 cent értékű 
csirkét és ezt a csirkét tartozik az állam 
javára 1 dollár értékű tyúkká nevelni és 
hizlalni. Mikor »az állami tyűk« elérte ér
tékét, a család tartozik beszolgáltatni a 
tyúkot a megfelelő államhivatalnak.

— Melyik a legokosabb háziállat? Érde
kes kísérletet végeztek arra vonatkozólag, 
hogy melyik háziállatnak van a legfejlet
tebb szellemi képessége? Az állatokat ket
recbe zárták, még pedig úgy, hogy ketre
cük ajtaját belülről maguk is kinyithatták. 
Rövidebb-hosszabb idő telt el, amig vala
melyik állat rájött a zár kinyitásának tit
kára. A legrövidebb idő alatt a kutya talál
ta meg a szabadulás útját. Utána a macska 
következett, aztán a ló, végül pedig a 
tyuk. Egyidejűleg párhuzamos kísérleteket 
folytattak majmokkal is. Kiderült, hogy a 
majmok a szabadulás útját, pillanatok 
alatt megtalálják, tehát csaknem olyan ele
venen gondolkoznak, mint az ember.

— FOGÁSZATI MUNKÁK a legjobb mi
nőségű anyagokból. Koronák, hidak, mű- 
fogsorok, plombák. Saját készítésű porce
lán (zagnet) koronák. Dentist MÁRTON 
ALADÁR, Levice, Bátovská 5.

A cárok feltámadnak . . .
Néhány hét elölt egy csendes, magábavonuit 

család lakott egy pőstyéni villában, teljesen tá- 
vol minden társadalmi élettől. Csak néhány ben- 
tentes tudta, hogy a/ egykor hatalmas Romano- 
vök sarjadékáról volt szó.

Romanov Olga orosz nagyhercegnő III. Sándor 
cár leánya, az utolsó szerencsétlen II. Miklós cár 
nővére tartózkodott Pöstyénben fürdökurán. Vele 
volt a morgant kus férje Kolikovsky ezredes és 
két fia. A liazátlannok passzusával voltak el
látva.

Romanov Olga az egykor oly mérhetetlen gaz
dag nagyhercegnő senkit sem fogadott, nem 
óhajtotta a múlt emlékeit felkavarni. Férje ko- 
likovszky volt kozák ezredes, ama határozott 
Ígéretünk mellett, hogy csak Pőstyénböl való tá
vozásuk után írjuk meg, — elmondotta, hogy 
a cseka elrendelte a cári sírboltoknak a felbontá
sát. Állítólag nagy kincsek volnának a sírokban 
felhalmozva. Az orosz cárok sírjai tudvalevőleg 
Petropawlowskban, az ősrégi templom pincéjében 
állnak, ahol a bizottság 111. Sándor cár — vagyis 
a Pöstyénben tartózkodott Olga nagyhercegnő 
édes apja — sírjánál kezdte meg munkáját.

Az érkezett jelentések szerint a cár holttes
tének bebalzsamozása oly kiválóan volt végre
hajtva, hogy a bizottság tagjai először vonakod
tak

a 197 br iliánssal ellátott rendeket és az 
arany kardot a holttest kezéből kivenni.

A többi sírokban is temérdek kincseket talál
tak. I. Sándor cár sírjának kibontásánál nagy 
meglepetés érte a cseka embereit. Ugyanis a mon
da szerint, amikor I. Sándor cárt a katonai s rba 
vitték, azt mondották volna: »Mi egy üres kopor
sót viszünk sirba« és ez a népmonda még máig 
is fennáll. Azért nagy volt az aggodalom és iz
galom

mikor ezt a sirt felbontották és a sir teljesen 
üres volt, csak egy könyvet találtak, mely
ből valószínűleg meg fogják tudni, hogy a 
cárok cárja miért határozta el egyedül elte
metve lenni.

I. Katalin cárnö sírjának felbontása alkalmából, 
milliókat érő nyakláncot és másfél kilogramm 
súlyú briliánsokkal kirakott keresztet találtak.

Végül Nagy Péter cár sírját akarták felbon
tani, amikor váratlan és borzalmas meglepetés
ben volt részük.

A koporsó fedele leemelésekor a cár teste 
felemelkedett és csak később jöttek rá, hogy 
ezt a bebalzsamozott holttest alatt levő rugó 
idézte elő.

Most már újra elhagyottan állnak a nehéz kő- 
keporsók — fejezte be Kolikovsky ezredes érde
kes előadását — s a nagy halottak, most már 
kincseiktől megfosztva várják az igazi feltáma
dást. g.

— —  LÉVAI ÚJSÁG

E. E. SCHRÉDL:

'Q ^ n d o ia to k  . . .
Az egész élet egy változatos komédia,
A föld maga az aréna, a >zinpad.
Egy végnélkül: színes sakktábla minden.
Mely sakktáblán ml. az emberiség maga 
A nyüzsgő tarka >akkfigura.
Miként egy sakktábla előtt 
Agyunk parancsoló hatása alatt 
Idegtáncot járó ujjaink játszanak.
Ügy játszik velünk is a sors, az élet.
Rakosgat fel, le, ide, oda
Mig végül mint megunt játékszert
Lesodor a mindent megemésztő végtelenségbe . . .
A természet sorsa is ugyanez.

Tavasszal!
A fák zóldelőn rügyeznek,
Az erdők és az utak zöld lombsátortól 
Lesznek árnyékossá . . .
A messzeségbe tűnő rétek és mezők felett 
Kábító vadvirág illatos légi tenger 
Azúrjában madarak serege száll dalosán.
A föld mélyéből az éltető meleg napsugár 
Ezernyi kis férget, bogárkát, állatkát.
Csal elő.
Valahogy ilyenkor még a vizeknek,
A folyóknak is más a csobogásuk,
Élénkebb, kedvesebb a regéjük ...
Az ősz pediglen jön, közeleg lassan,

| Jön szomorú elmúlást > hervadást hirdető 
Gyászdalt zokogó komor fellegével,
Jön, közeleg, elpusztítva, felemésztve mindazt, 
Amit a természet szeszélyes jókedvében alkotott. 
Ugyan miért, miért van mindez igy? Miért?



LÉVAI ÚJSÁG

A S Z E N E S L Á D A
Irta: Polgár László

Még ma is, amikor elalvás előtt az ágyamba;, 
kucorogva végiggondolom az egész napomat, a? 
apámat látom magam előtt és beszámolok neki 
mindenről, ami aznap velem történt, amit tettem, 
végeztem, ha látom a szomorú arcát, hallom, 
amint rosszalóan szól hozzám és kétségbeesetten 
kérdi:

— Mi tesz veled? —, akkor tudom, baj van. De 
ha bólint, arra mosolyogva ájulok álomba, mert 
érzem a gyermeki engedelmességnek azt a lehe
letszerű, halvány árnyát, amely még mindig apám 
vasakaratának a hatása, az, hogy a saját eszmé
nyi képmását, az egész képzelt énjét velem akar
ta jussoltatni.

Mert az én apám szűkszavú bölcsessége, a haj- 
lithatatlan igazságos természete, mindig félel
metesen ereztette velem zsenge éretlenségemet, 
gyermekkoromat, amely ellen hiába lázadoztam 
egészen addig, amíg az ö fagyos keménysége 
lassan lassan fel nem engedett, tekintélye, a fel
tétlen engedelmességet parancsoló gigászi ma 
gasságából le nem ereszkedett hozzám és en
gem viszont lentről, a fiatalságom alacsony rendű- 
ségéből fel nem emelt magához.

Olyan szeretve féltem öt, mint a Teremtömet, 
akiből sarjadtam.

Anyámtól tudom, amikor Sz...  n éjfélkor be
járt a pályaudvarra a belgrádi gyorsvonat, ame
lyet az apám, mint áJJomásfönök aranygalléros 
formaruhájában éppen tisztelegve fogadott, a 
szolgálólányunk pedig lélekszakadva vitte neki 
a hirt:

— Tekintetes ur! Fiú lett! — örömében éssze- 
ölelte a kollégáit, felrohant az állomasfónüki 
lakba, mert ott látott petroieumvilágot — és 
sirvafakadt.

Nem bízta a fürdetésemet, meg a pályázáso
mat sem a bábára, sem az akkor még tizennyolc 
éves anyám kezeire, hanem a szolgálata előtt és 
után, de napközben is felszaladt es mindent maga 
végzett el.

Négyéves koromban torokgyíkba estem. Akkor 
még nem találták fel az oltást e betegség ellen, 
az én apám egész éjszakákat ott virrasztóit az 
ágyam mellett, leste a lélekzetemet és minden 
negyedórában petroleumos kendővel csavarta 
körűi a mutatóujját, azzal tisztította ki a torko
mat. Kigyógyitott.

Felépülésem jutalmául triciklit kaptam, amely 
nem bizonyulhatott valami gyors közlekedési 
eszköznek, mert hamarosan meguntam, otthagy
tam egy délelőtt a jármüvemet a vágányok közt, 
felmásztam az előttem álló expresszvonat étke- 
zőkocsijának a lépcsőjére, leültem, megtogódz- 
kodtam a vasrácsban és mint ingyenutas négy 
falut hagytam a hátam mögött. Persze az ottho
niak észrevették az eibitangolásomat, az apáin 
táviratozhatott utánam, mert az első megállónál 
a vonatvezetó levakart a lépcsőről és hajtányon 
küldött vissza. Ekkor kódorogtam el először és 
kaptam fogadtatásul, emlékezetem szerint az el
ső és egyszersmind az utolsó fergeteges verést.

Azon az estén, amikor lefektettek, halkan be 
nyitott az apám a gyerekszobába, megállt az 
agyam előtt, én pedig alvást színleltem és vár
tám. A szomszéd szobából az üvegajtón beszúró- 
dö, gyér világosságnál láttam a sunyoritott pillám 
mögül, amint ö elmosolyodott, óvatosan meg
igazította a fejem alatti kispárnámat, elsimította 
a homlokomról a hosszú, szőke hajamat, betakart 
és lábujjhegyen osont ki. így, csupán lopva tuu 
tani meg, hogy valamit érez is irántam, de szem 
töl-szemben sohasem láttam, mert ő állhatatosan 
leplezte a szeretetét, rövidebbre fogott és ez 
egyetlen eset kivételével nem emlékszem egé>z 
gyermekkorom idejéből apám cirógatására, ba- 
busgatására, csókjára, ölelésére, vagy bármilyen 
kényeztetésére. Később, amikor már kinőttem a 
gyerekágyat és lurkóvá cseperedtem, még ez a 
parányi, szinte suttyonban elcsent gyengédsége 
is megszűnt, csak a sarokbaszoritó, mérges, 
szikrázó tekintetét láttam és a vezényszó rövid- 
ségü, ellentmondást nem tűrő parancsait hallot
tam.

Nem ütött meg, de reszkettem a tekintetétől. 
Már fclsőgimnáz.umba jártam, amikor megen

gedte, hogy délutánonként vele sétálhassak. \ i  

én vasutas pontosságú apámnak még a lépésén 
is látszott a régivágásu urak kimértsége és zár
kózottsága. Ha beszélgettünk és kérdeztem tok 
valamit, féllépéssel előbbre ugrottam, a szemébe

csillant a tekintetem és úgy vártam a válaszát, 
mint a cukorért szolgáló taxikutya. Ha viszont 
én feleltem az ö kérdésére valami meglepőt, 
olyat, amilyent még ö sem várhatott el tőlein, 
szempillantásra meghökkent, elsimította a fekete 
bajuszát, nyilván restelte előttem azt a titkolt 
mosolyát, amely a szája szegleten játszott. De e! 
is fordult ilyenkor, mert nem akart még a tekin
tetével sem megjutalmazni, vagy csupán elismer
ni.

A végső iskolai bizonyítványommal áliottani 
ele és dicséretet várva, büszkén feszítettem ki a 
mellemet. Az apám ridegen ennyit mondott:

— Rendben van.
És amikor a harctérre mentem, férfias kézfo

gással igy köszönt
— Az Isten áldjon meg —, iiátattordítva nyom

ban elsietett, félt, talán meglátom a szemében a 
csillogó könnycseppet.

A béke eisö hónapjaiban én is jobban örültem 
a visszahozott életemnek a kelleténél és a kocs
mai cimborák, a bor, a sokszor virradásig ma
rasztaltak. De reggel dolgoznom kellett, valami 
kevés alvás elengedhetetlen volt. A másnapi mun
káin tói meg nem is féltem volna annyira, mint 
inkább a hazamenéstől. Szégyelteni a léhaságo
mat és mindent elkövettem, hogy apáin észre ne 
vegye, mikor kerülök az ágyamba. Már nappal 
oeolajoztam a szobaajtót, hogy a nyikorgása ne 
hallatszék át a szomszéd szobába, ahol o aiudí. 
Éjszaka a folyosón kezdtem a vetkőzódést, kitűz
tem a cipőmet, felgombolíam a mellényemet, 
széthúztam a nyakkendőmet, az előszobában pe
dig mindent levetettem és a fogasra akasztottam. 
A kilincset óvatosan, lassan nyomtam le, vigyáz
va nyitottam be, pucéran közeledtem a redő
nyökkel lezárt sötétségben az ágyam fele, ami
kor — Bumm! —, belerúgtam valamibe, ami kon
gó bádoghangot adott.

Ott álltam meztelenül, megsemmisültem gyö
keret vert lábbal és szorongva vártam. Mi lesz 
most? Jaj, csak ne hallotta volna azt a dübörgő 
csattanást, csak fel ne ébredne szegény ott a má
sik szobában! De fölkattant a viilany és kiszólt 
az apám:

— Hány óra?
— Tizenkettő elmúlt — hazudtam.
— Igen — válaszolta korholó hangon —, el

múlt, de már három órája.
A keserűség összeszoritotta a torkomat, be

bújtam az ágyamba , de nem jött álom a n e 
memre. Fc.gadkoztam, Ígéretet tettem magam
ban, ilyesmi többé nem fog előfordulni. De ho
gyan került az a nyavalyás, horpadt szenesiáda 
a szobám közepére, pontosan az ajtót és az 
ágyamat összekötő vonalba? Jenő öcsém, vagy 
talán Giga húgom tette oda? Nem, ilyen bárgyú 
íréi át ők se eszelhetnek ki. Vagy a szobalány? 
Eh! De hát akkor kicsoda?

Másnap este már tizenegykor elbúcsúztam a 
barátaimtól és azzal az eltökélt szándékkal siet
tem haza, majd én meg fogom azt, aki a csap
dát felállította. Rendesen Hazaértem, az első pil
lantásom a fekete széntartót kereste. De az ott 
állt a szokott helyén, a zöld cserépkályha mellett 
a sarokban.

Harmadnap reggel négykor a szokott módon 
pőrére vetkőzve, iszkoltam volna befelé, de az 
ajtó szárnya megakadt valamibe. Lassan toltam 
magain előtt, amire morgó csúszás hallatszott. 
Ajtónyilás közben megálltam, de még nem fér
tem be a nyíláson, még egyet taszítottam az aj
tón, amire még hangosabb dübörgés hallatszott. 
Újra az az átkozott széntartó! Az apámból fel
tört a sóhajtó sopánkodás:

— Mi lesz belőled!?

* * *

Hosszú, zajló esztendők, külföldi kóborlások 
után, egy fagyos téli estén kerültem haza. Anyám 
könnyezve fogadott, az apámmal csupán kezet 
fogtunk és talán egy pillanattal hosszabban mé- 
lyedtiink egymás szemébe.

A rózsásra sült kacsapecsenye, a hideg szaty- 
mazi sillerbor, a ráncosra töpödt szőlő, amikkel 
vacsorára traktáltak, a jóllakottság, a hosszú ut 
fáradalma, a sok beszéd elernyesztett. Éjfél felé 
járt, a szoba levegője meghiivösödött. A tűzre | 
akartam tenni, odaléptem a kályhához, megfog* . 
tam a szeneslapátot, de megakadt a tekintetni | 
a széntartón. A régi, horpadt, bádog szencsládán.

Persze elgondolkozhattam, mert az apám észre
vette a tétovázó álldogálásomat ott a tűzhely 
mellett és rámszólt:

— No, mi az?
— Sem m i... sehehemmi — ocsúdtam fel. Mi

kor elfutott a hirtelen méreg és dühömben bele
rúgtam a szenesládába.

A kongó durranásra felugrott az apám.
— Mi történt? — kérdezte elképedve.
A kezemben szorongatott lapáttal a szeneslá

dára böktem.
— Ez itt, ez a vacak. . .
— Mért haragszol erre az élettelen tárgyra?
— Mert elárult. Mindig elárult.
— Ez itt?
— Ez. Régen, amikor éjszaka lemaradoz

tam . . .
— Hja! — vágja e! a szavamat az apám és 

visszaemlékezve, megértőn bólingatott — persze, 
p ersze... Ha annakidején úgy éjféltájban még 
nem voltál itthon, mindig én állítottam az utadba 
a szenesládát, hogy reggel felé, amikor te haza
vetődsz, belebotolj.

Már meglett ember voltam akkor, mégis lesü
töttem a szememet és a bünbánattól elcsuk’ó 
hangon, szinte magamnak mondtam:

— Hányszor felébresztettem édesapámat haj
nalban!

Az én öreg apám a vállamra tette a kezét.
— Dehogyis ébreszíetté fel, fiam. Nem. Én 

csak akkor aludtam el, amikor te már belerúgta! 
a szenesládába . . .

F illé re s  k e ríté s
A gyümölcsös bekerítése sokaknak okoz nagy 

gondot. Kerítés készítése ma is komoly anyagi 
áldozatot kiván. Ezért örvendenek olyan nagy 
népszerűségnek az élősövények, vagy az élősövé
nyekkel kombinált egyszerű szögesdrót keríté
sek. Az ismertebb sövénycsemeték ezre 5—G pen
gő s ezekből már tekintélyes hosszúságú mesgyé- 
ket lehet kiültetni. Az itt leirt filléres kerítés 
azonban még ennél is is olcsóbb, úgyszólván csak 
a munkába kerül. Anyaga napraforgószár. Nem 
tart sokáig, de ha két-három évig helyettesíti, 
vagy elodázza a végleges kerítés kiadásait, mégis 
csak nyereséget jelent, s végül, ha elromlott, új
ból is lehet készíteni. A határvonal mentén ta
vasszal keskeny (másfél ásónyom mély és széles) 
árkot ásunk s földjét, ha nagyon rossz, valami 
trágyával megjavíthatjuk. Ezután napraforgó
magot vetünk zsinór mellett sekélyebb barázdá
ba. A magok egymástól legfeljebb 3 cin.-re le
gyenek, a barázdát azután gereblyével behúzzuk 
és száraz idő esetén megöntözzük. A magvak ke
lését és a palánták kelését gondosan megfigyel
jük, s ha a vetésben hézagok mutatkoznának, 
úgy a külön és egyidejűleg vetett palántákból 
kipótoljuk. A napraforgó még ilyen sűrű vetés 
mellett is elég vastagra és magasra megnő. Nyár 
közepén kissé feltöltögetjük és a szélnyomás el
len egyszerű váltakozó drótfiizéssel erősítjük 
őket egymáshoz, ősszel azután 1—1.5 méter ma
gasságban végig levagdaljuk s a napraforgó- 
fejeket takarmányozásra, éneklő hasznos mada
rak teli etetésére félretesszük. A napraforgótöve- 
ket jcbbról-balról jól megtapossuk és két sorban 
vékony olcsó dróttal egymáshoz fűzzük. Nem ál
lítjuk. hogy a kerítés hosszú életű, vagy a betö
rök ellen védelmet nyújt, de vájjon melyik kerí
tés »biztes« ebből a szempontból? A nyulak, a 
szél ellen azonban két-három évig, ha igy készí
tettük, megvéd s ami a legfontosabb: minden 
költség nélkül.

A TÉNYÁLLÁS.
Vidéki atyafi kopogtat be az ügyvédhez. t iő -  

ádja neki az ügyet, ami idehozta. Az ügyved tü
relmesen meghallgatja és igy szól:

— Biztos per, ezt el sem lehet veszíteni.
Hát akkor Isten áldja, — mondja az atyafi 

és összeszedelőzködik, hogy elmenjen.
— Mi az? — csodálkozik az ügyvéd — nem 

adja át az ügyet?
— Nem - feleli a látogató, mert amit előad

tam, az az ellenfelem esete volt.
* * *

TÖRVÉNY ELŐTT.
B i r ó :  És miért csinált maga hamispénzt?
V á d l o t t :  Jó kérdés! Ha tudnám, hogyan 

készítik í valódi pénzt, nem csináltam volna ha
misat.
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Megkezdődött
a tévői

A farsang ősi hagyományok szerint viz- 
keresztTöl hamvazó szerdáig tart. Az idei 
farsang igazán elég hosszú ahhoz, hogy 
mindenki kimulathassa magát. A hamvazó 
szerda március 2-ára esik, tehát a farsang 
teljes 8 hétig tart. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy meg ne hosszabbítsák, sőt mind
járt az elején hosszabbítsák meg, mert 
bálnak számit már a szilveszteri estély is, 
a farsang tehát már december 81-én kez
detét veszi.

Az első bált a helybeli szlovák sport- 
egyesület, az 8. K. Levice rendezi, hogy 
megnyissa ezzel a báloknak, teádéiul állók
nak egész sorozatát. Sajnos nem remél
hetjük, hogy minden szombat este sikerül
ne megtölteni a báltermeket és maradék
talan jókedvet varázsolni a vendégek 
közé.

A bálok helyett a közönség nagy része 
előnyben részesíti a teadélutánokat, aho
vá nem kell estélyiruha, nincs nagy belépti- 
díj, nincsen vacsorával egybekötött éjféli 
szünet, szóval elmarad a sok kiadás. Ol
csón mulatni, ez ma az igazi mulatság, 
mert ahogy a közmondás tartja, pénzért 
a bolond is tud . . .

Tanácsos volna és talán nem is bizo
nyulna rossz üzletnek, ha a báli szezon 
tartamára úgynevezett farsangi árakat 
léptetnének életbe, ami annyit jelent, hogy 
le íkéne szállítani egy kissé az italok árait, 
hogy mindenki szórakozhasson, és na
gyobb legyen a fogyasztás. Egyelőre az 
a divat, hogy a bálokon az italok árait fel
emelik, ez pedig nemcsak rossz üzlet, de 
egyben akadálya is a jókedv kialakulásá
nak.

Lapunk olvasóinak és barátainak kelle
mes farsangolást kívánunk, érezzék magu
kat jól és ne felejtsék el azt, hogy a han
gulatot mindenki magával viszi, azt csak 
ritkán lehet csinálni, és ezért tanácsos a 
jókedvet nem otthon felejteni.

Újév utón
Megint elmerült egy év az idők tengerében. A 

bizonytalanság sűrű fátyola takarja a jövőt. Váj
jon mit rejt a ni éhében?

Régente az emberek újévkor búzát, bort és bé
kességet kívántak, mert ebben megvolt minden, 
ami az emberi boldogsághoz szükséges. Jólét, ke 
délyesség és béke, mert béke nélkül nincs boldog
ság, béke nélkül nem lehet a jólétet élvezni. A 
békének pedig a szeretet, a felebaráti szeretet 
az előfeltétele. Már Mózes hirdette azt a mély- 
jelentőségű igét: ^Szeresd embertársndat« mint 
ünmagadat«, vagyis amit nem szeretnél, hogy ne
ked tegyenek, azt te se tedd másnak És ezen 
igét a későbbi vallásalapitók is átvették, mint az 
emberi lét fenntartásának és boldogulásának 
egyik alaptételét.

Ha a multheti lapok közül bármelyiket vesszük 
kezünkbe, az mind a szeretetet hirdeti, mind azt 
hangoztatja, hogy emberek! szeressük egymást 
és akkor boldogok leszünk. — l)r. Darányi, ma
gyar miniszterelnök, a budapesti református egy
ház kurátora azt hangoztatja, hogy a felekezeti 
békére kell törekedni, mert csak az lehet jó ke
resztény, aki megértéssel van az iránt is, ki más 
templomba jár. — Bécsben a r. kath. érsek nyi
latkoztatta ki, hogy a más vallásuak megvetése, 
vagy gyűlölete, szégyene az emberiségnek. A pá
pa kijelentette az elmúlt napokban, hogy ami je
lenleg Németországban történik az olymérvii vaí 
lásfildözés, melyhez hasonló még nem létezett.

Dr. Kalis, az állami rendőrség vezetője Aussig- 
bati több tanáccsal szolgál, hogy hogyan szolgál
hatja mindenki a saját embertársai boldogságát, 
hogy mozdíthatja azt elő. Dr. Kalis többek közt 
azt ajánlja: Az emberek szeressék egymást, egy
más hibái és gyengéi iránt legyenek elnézéssel. 
— Szomjúságon felül ne igyanak, mert ennek a 
következménye veszekedés és szurkálás. — Úgy 
otthon, mint az iskolában kell a gyermekeket ne
velni és szoktatni arra, hogy mikép viselkedjenek 
emberek közt, különösen idősebbel, vagy beteg
gel szemben.

Farsangi bálokra
a legszebb és a legdivatosabb francia és belföldi 
u j d o n s é g o k

selyem és szövetéruhézéban

Mindenütt azt olvasni, azt hallani, hogy a szere
tet a legértékesebb kincs. A szeretet, a megér
tés, békés együttlét, a legnagyobb boldogság.
És mégis mit tapasztalunk? Az emberek túlnyomó 
része teli van gyűlölettel, irigységgel, rossz indu
lattal . . .

Egy hírneves orvostanár hallotta, hogy a vá
rosban egy csodaorvos működik, kit olyan sokan 
keresnek fel, hogy alig győzi őket fogadni, mig 
öt, az elismert tudóst, mellőzik. Érdekelte a do
log és felkereste a csodaorvost. Mily nagy volt 
a meglepetése, midőn a csodaorvosban az ő volt 
szolgáját ismerte fel. — Hogy van az — kérdi a 
tanár —, hogy téged oly sokan keresnek tel, inig 
engem oly kevesen, hisz te is tudod, hogy az én 
tudásom mily alapos, mig te, mit tudsz? Enged
jen meg, tanár ur, egy kérdést. — Tessék k néz
ni az uccára, it hömpölyög egy v—1»000 tönyi tö
meg. Hány igazán okos ember van ezek között? 
— Talán öO—(>0, szóval a 10 százaléka. Tetszik 
látni, tanár ur, ez a 10 százalék keresi fel a tanár 
urat, mig a többi 90 százalék, én hozzám jön.

így van ez más téren is, különösen a társadal
mi életben. Sajnos, csak egy nagyon kis hányada 
az emberiségnek az, mely ment minden elő téléi
től és elfogultságtól, mely mindenkiben az embert 
látja, tekintet nélkül arra, hogy mely faj, nem- | 
zet, vagy valláshoz tartozik.

Ha majd az emberiség nagyobbik része fogja '• 
: a tudás és a felvilágosodottság magas fokát el- 
i érni és a középkorra emlékeztető előítéletet. 1 

irigységet és gyűlöletet ki fogják az emberi élet- | 
' bői küszöbölni, akkor fog felvirradni az emberi- | 

ség boldog kora, mert ahol nincs gyűlölet, ott » 
virul a béke, és ott, ahol béke uralkodik, ott nvi- i 
lik a boldogság virága.

— A rövid haj veszedelme. Németorszá
gi klinikákon megállapították, hogy utób
bi időben nagyon elszaporodtak azok a 
nők, kiknek arcán megindul a szakái és 
a bajusz növekedése, mintha férfiak volná
nak. A vizsgálatok alkalmával érdeKes 
megállapításokat tettek. A rendellenes 
szőrnövés főképpen azoknál a nőknél ke
letkezik, akik hajukat rövidre vágva vise
lik és állandóan visszavágják. Tudomá
nyos kísérletekkel és vizsgálatokkal bebi
zonyították, hogy a nő a természettől fog
va hosszú hajat kell, hogy viseljen és ha 
rövidre vágja haját, ez azt a rendellenes
séget eredményezi, hogy az arcon szőr 
kezd nőni.

— Óriási gombóc. Ferenc József szüle
tésnapjára 1864-ben Wagner gyáros egy 
olyan óriási gombócot készített, ami 1130 
font sulvu volt és öt nap és öt éjjel kellett 
főzni, úgyhogy bádogcsövet eresztett rajta 
keresztül, amin gőz járta keresztül az óriá
si gombócot s azt vitorla vászonba kötve, 
csigán emelte 12 ember két hajtógépen az
íixl hp

Születés, házasság, halál:
Születések. Tóth János és Útinak Anna 

fia Ottó, Egon, Sáli József és Hulló Mária 
leánya Mária, Czvanga István és Suja Ju
lianna fia István, Svolik István és Mráz 
Anna leánya Jolán Mária, Kovács László 
és Blumenfeld Mária fia János Imre, Tóth 
János és Gyurgyanovics Júlia leánya Má
ria Pavla, — Kucmera József és Maliska 
Katalin leánya Dorottya Edit Károlyi 
Ernő és Árendás Vilma fia Ernő.

Halálozások. Újvári József 36 éves, özv_ 
Liska György 82 éves.

1938-21.
Talán kevés ember vette észre eddig, hogy az 

esztendő, melynek most lépünk küszöbére, a kár
tyások kabalája szerint, szerencsésnek ígérkezik, 
mert számjegyeinek összege huszonegyet tesz ki.

Bízzunk hát az egyszer a kártyások kabalájá
ban és amikor még tart a karácsony bűbájos ál
ma, amikor még itt kisért köztünk az ünnep me
lege, amikor temetjük a régi és üdvözöljük az új 
esztendőt, reméljük, hogy az 1938-as év több 
örömet hoz, mint az előtte multbaveszö.

Igaz, hogy egy kissé szomorkodnunk kellene, 
mert egy esztendővel öregebbek lettünk, de még
se szomorkodjunk az elmúlt év rossz napjaira va 
ló emlékezés hatása alatt, hanem örüljünk az új 
esztendőnek, mely a fenti kabala alapján nyerő
nek Ígérkezik. Ne törődjünk a lepergett évvel, 
melyet már úgyis meguntunk apró gondjaival, 
hétköznapi nyiigösködéseivel, amikkel kifárasz
tott, megalázott és megszomoritott bennünket.

1938 21. Milyen jó, hogy még ilyen kicsi vé
letlen, ilyen kártyásbabona is tud reményt fa
kasztani! Mert \an-e ember, aki minden bajén ne 
várna kárpótlást az új esztendőtől!? Szilveszter 
estéjén úgy nézünk az ó-esztendöre, mint egy 
csödbekerült emberre, aki nem tudta teljesíteni 
kötelezettségeit, de most, megérkezett a csödbe
került év rokonszenves barátja, az új esztendő, 
aki körülnéz a követelődzők seregén, rejtélyes 
mozdulattal a zsebére mutat és azt mondja: 
Majd én elintézek mindent, amit az a haszontalan 
régi év összezavart.

Kissé elérzékenyülve és erősen bizakodva vár
juk azt a pillanatot, amikor az öreg Szilveszter
apó a kalendárium utolsó lapjával a hátán kivo
nul az élők sorából és felajzott idegekkel várjuk 
az éjfélt, amikor a toronyóra ütése jobban meg
dobogtatja a szivet, mint más éjfélen és a leoltott 
lámpák jelzik azt a határkövet, amely a Múlt és 
Jövő között van. Ilyenkor elmélyedünk a múltban 
és egy kis kesergés után csak azért is mulatunk 
és hiszünk abban, hogy talán az új évben, mely
nek számjegyeit összeadva, olyan Ígéretes ui szá
mot kapunk — jobb és emberibb sorsunk lesz. 
Hiszünk abban, hogy talán ez az év hozza meg 
azt az időt, amikor újra igazán emberek leszünk, 
újra megtaláljuk egymást és újra béke és szere
tet lesz úrrá a sziveken!
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Apróhirdetések
Minden szó 40 fillér, a leg
kisebb hirdetés ára 4 - Kő.

B izto sítási a k v iiitö r  
és sze rve ző

kerestetik elsőrangú intézethez azonnali 
belépésre. — Cim a kiadóban.

Belvárosban
irodának alkalmas különbejáratu szoba 

. kiadó.

Friss (Champignon) 
g o m b a
minden nap kapható, Báti u. 38. 
Autófényezőben.

Üzlethelyiség
kiadó.
Érdeklődni lehet Rádió Székelynél 

Fehérre festett

vaságy
r0 — Kő-ét eladó Béka ucca 1 szám alatt, j

Ház
és 30 hold (öld
Lontón eladó vagy bérbeadó. - Cim
a kiadóban.

Kocsibunda
eladó
Bay szűcsnél. Ladányi u. 3.

Ha előfizetése nincs 
rendben —  rendezze!

LÉVAI UJSÁG« gazdasági kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer* 
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 46.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Ké. egyes szám ára 
1.— Ké. Három példány megtartása */« éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1934 >zám alatt engedélyezve.

Kínában Hankoro környékén a parasztok egy torzszülött állatot fogtak, melynek testét 
szőrmeszerü fekete tollak fedik, mindegyik lábán négy lábujja es szája helyén sascsőre 
van, a babonás nép a szörnyeteg feltűnését a japán háborúval kapcsolatos természetfe
letti tüneménynek tartja. — New-Yorkban elkészült a Hudson folyó alatt vezető alagút, 
amelyet múlt szerdán adtak át rendeltetésének. — Nanking körül 58.000 kínai halott 
maradt a harctéren. — A legesősebb tél 1861 óta az 1937. év volt. — Áprilisban 
lesznek az uj román választások. — A Balkánon az elmúlt héten 34- 37 fokos hidegek 
voltak. Máhrisch-Ostrauban agyonlőtte válófélben levő feleségét egy hivatalnok, azu
tán öngyilkos lett. -  Egy fiatal tiszt múlt hétfőn agyonlőtte magát a pozsonyi főpálya- 
udvaron. — Mexikó fővárosában újabb erős földrengés volt, amely úgy anyagiakban, 
mint emberéletben nagy károkat okozott. — Japánban - takarékossági szempontból - az 
újévi kártyák küldését betiltották. — 54,570.970 zsák kávét égettek el Brazíliában 1931. 
óta. — Egy angol artista az idomitás csodájaként egy hatalmas oroszlánt kötéltáncossá 
tanított ki. — Másodszor is megbukott a csehszlovák kormány beígért állampolgársági 
javaslata és harmadszori átdolgozásra készteti a kormányköröket. — Puska helyett gép
fegyvert kap az angol gyalogság. — Három halott áldozata van a temesvári vasúti ka
tasztrófának. A múlt évhez képest több mint hatezer munkással gyarapodott Bafa al
kalmazottainak száma. — Magyarországból ezidén is 9500 juhot szállítanak Csehszlová
kiába. — A Pápa melletti Marcaltő községben Csehi Lajos gazda agyonlőtte egyetlen 
leányának csábitóját, Godács Imrét, a falu leggazdagabb legényét. — Közel kétmilliót 
fizet rá Pozsony város bérházaira. -  Egy csikágói mechanikus olyan kis írógépet kon
struált, amelyet a zsebben lehet hordani, a gépnek olyan finom mechanizmusa van, mint 
egy órának. — Lezuhant a Milánóból Rajna felé repülő német utasszállító repülőgép, a 
szerencsétlenségnek hat halálos áldozata van. -- Meghalt Dewar hindufejedelme, aki egy 
magyar leány kedvéért elköltötte országa vagyonát, és elpezsgőzte az állami adóbevéte
leket is. — New-Orleansban egy 19 éves ember egyik szemére megvakult, egyik barátja 
kioperáltatta a szemét és azt átültették a fiatalember rossz szeme helyére. — Átépítik a 
prágai Wilson és Masaryk pályaudvarokat és ezzel egyidöben a vágányok számát is sza
porítani fogják. — Pozsonyban egy apa három gyermekét egy sötét kamrában hónapo
kig elzárva tartotta, hol megtetvesedtek, testüket bőrbaj támadta meg és a sötét kamrá
ban majdnem megvakultak és teljesen elvadultak. — A nagytapolcsányi vasúti raktárból 
dinamitot lopott két fiú, beleharaptak, mert azt hitték, hogy csokoládé, szerencsére felfe
dezték tettüket, mielőtt nagyobb szerencsétlenség következett volna be — A nagyszőlő- 
si járásban fekvő Novoselice községet egy farkascsorda támadta meg és több juhot és 
kecskét marcangolt szét. — A szovjet rendőri ellenőrzés alá helyezte a vallásoktatást. - • 
Magyarországon bevezetik a kötelező diftériavédőoltást. A Midland angol bank be
tétállománya több mint 60 milliárd. 182 község lakossága jutott földhöz egy év alatt 
Magyarországon. — Több, mint ötszáz iskolásgyermek éhezik Komáromban. — Páris 
nem engedi, hogy Románia elismerje az olasz impériumot. — Január 10-én kezdődik a 
háromhatalmi értekezlet Budapesten, három napig fognak tartani a tanácskozások. — 
Egv Horn nevű nyitrai tanár elmezavarában megfojtotta feleségét. — Decemberben 36°/o- 
al emelkedett Csehszlovákiában a munkanélküliség. — Németországból a troppaui járás
ba behurcolták a ragályos köröm- és szájfájást. A népszövetség megszünteti Magyar- 
ország pénzügyi ellenőrzését. — Bécsben lelepleztek egy csempészbandát, mely Cseh
szlovákiában kábítószerek elhelyezésével foglalkozott, lefoglaltak náluk 300 zsák ópiumot.

A General Motors amerikai gépkocsigyár az üzleti pangás miatt 30 003 munkást el
bocsátott. — Párisban végétért a nagy sztrájk, mivel katonai beavatkozással fenyegették 
meg a sztrájkolókat. — Benes elnök 200.000 korona szubvenciót juttatott a reichenbergi 
színháznak. - Isac Francisco Nascimento Rio de Janeiróbó! a világ legöregebb embere, 
i35 éves, 19 gyermeke, 180 unokája és 200 dédunokája van. Egy német statisztikus 
szerint 13 millió Schmidt él a világon, utána legtöbb - kilenc millió - Braun nevű em
ber él a világon. — A japán hadbíróság agyonlövetett egy katonát, mert amikor elbú
csúzott családjától sirva fakadt. Japán négy hónap alatt 90 millió kínait helyezett 
fennhatósága alá. Ezerötszáz dalossal 44 énekkar jelentkezett a komáromi országos 
dalosünnepre. — Februárban feloszlatják a román parlamentet és áprilisban tartják meg 
az uj választásokat. A köztársaság elnöke a Vöröskereszt utján 50.000 koronát ado
mányozott a kárpátaljai szegénysorsú gyermekek élelmezésére és felruházására. A vi
déki tűzoltóságok fejlesztésére a belügyminisztérium 133 milliót tart készenlétben. — 
Vága és Galánta között egy gyermekhullát fogtak ki a Vágból. — Heléna olasz királyné 
az „Anyák napján“ Rómában megajándékozta és kitüntette a sokgyermekes anyákat. — 
Anglia háború esetére elővételben lekötötte Kanada búzatermését. Fiatalkorú urifiúk 
betörőbandáját fogták el Rozsnyón. Jugoszlávia hadügyi költségvetése 2772’ millió di
nár. — 100 évvel ezelőtt született Erzsébet magyar királynő, akit 1898-ban Genfben egy 
anarchista meggyilkolt. Eleven hiúzt fogtak Kárpátalján, Técső közelében az állami 
erdőigazgatóság alkalmazottai. — Kiirtotta családját Budapesten Czigány Dezső jónevü 
festőművész, majd öngyilkosságot követett el. — Osztrák legitimista körök azt terjesztik 
a közvéleményben, hogy Ottó már májusban visszatér Ausztriába. — Hitler májusban 
Olaszországba utazik. — Újév napján szerelmi bánatában leugrott a negyedik emeletről 
egy híres prágai szépség, Tuschka prágai órás 16 éves leánya. -  Benes elnök szerint 
az 1938-as év a szomszédokkal való megegyezés éve lesz. — Németország és Lengyel- 
ország között a legközelebbi napokban teljes megegyezés jön létre. — Párisban az „al
világ népszövetsége“ kongresszust tartott, melyen Európa hivatásos gonosztevői és bű
nözői kölcsönös támogatási egyezményt kötöttek. --  Az országos hivatal engedélyezte 
Nagyszombat városának, hogy a községi pótadót, amelyet a város polgárai eddig az ál
lami adóhivatalnak szolgáltattak be, január elsejétől a városházi pénztárba fizessék. — 
Csehszlovákia és Románia között megállapodás jött létre, melynek értelmében ismét! be
vezették a tavaly megszüntetett vízumkényszert a csehszlovák-román határon, a vizűm 
ingyenes lesz. — Peruban földrengés volt és 100 emberéletet követelt áldozatul. — Egy 
különc amerikai milliomos letétbe helyezte óriási vagyonát és annak kamatait minden 
évben az kapja meg, aki az Amerikai Egyesült Államok területén a legtöbb keresztrejt
vényt fejtette meg. Csehszlovák árukat vásárol Amerika a bojkottált japán áruk he
lyett. — Los Angelesben különös módon csinált reklámot egy filmszinésznő egy most 
készülő filmnek, fehér lovon meztelenül vágtatott végig a város főuccáján. — A buka
resti angol követ figyel meztette a román kormányt a kisebbségvédelmi törvény betartá
sára. Az uj román kormányzat következményeképpen csehszlovák-magyar szövetkezést 
jósol a francia közvélemény. — Több mint 40 milliárd az angol hadügyi költségvetés. 
~  koronás csalásért 2xli évi fegyházra Ítéltek egy elzüllött pozsonyi urifiút. — Az 
Ungvár melletti Neresnice községbe 23 év után hazatért egy holttá nyilvánított hadifo
goly Oroszországból. A világ legnagyobb könyve nem a biblia és nem is irodalmi alko
tás, hanem az amerikai takarékpénztárak regisztere, mely 336.000 betétes nevét tartalmazza.
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