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4 miniszterelnök 
60 éves

60 éve, ho£y e£y kis szlovák faluban, 
egyszerű házban meglátta a napvilágot egy 
kisfiú, akinek az újkori történelemben je
lentős szerep jutott. H o d t a Milán, ma
gyar egyetemet végzett, de kezdettől fog
va vállalta nemzetének sorsát s mint öntu
datos szlovák, mint a régi Magyarország 
szlovák kisebbségének egyik legöntudato- 
sabb s legtehetségesebb vezére, kora ifjú
ságától fontos közéleti szerepet játszott. 
Bekerült a budapesti parlamentbe s ott fér
fiasán képviselte nemzeti kisebbségének 
érdekeit.

Nyomban a fordulat után, a szlovák nép 
önállóvá válása pillanatától kezdve, Hodza 
Milánnak fontos és vezető szerepe volt a 
csehszlovák nép kezdődő államiságának 
kialakításában. Hodza dr. már az első Kra- 
már-kormányban földmivelésügyi minisz
ter lett, s pályája lépésről-lépésre, kisebb 
megszakításokkal feljebb, egyre feljebb 
emelkedett.

így lett a szlovák kisebbség háború előt
ti pesti képviselőjéből az önálló csehszlo
vák állam kormányelnöke.

Tündöklő pályafutás, amely előtt a poli
tikai ellenfelek is tisztelettel és megbecsü
léssel kalapot kell, hogy emeljenek.

De miniszterelnökké lenni tán nem is 
olyan nehéz, mint megtartani, meg
szilárdítani pozícióját a mai rendkívül ne
héz időkben, a köztársaság életének gond
terhelt napjaiban s egyre jobban meggyőz
ni híveket és ellenfeleket egyaránt, hogy 
magas pozíciójára rátermett, az államnak 
vezetésére szüksége van, mert hivatását 
a súlyos körülmények között is bölcs mér
séklettel tudja betölteni.

A 60 éves államférfiu ma pályája tető
pontján van. Rokonszenves gesztus volt 
tőle, hogy elhárított minden ünneplést s 
nehogy erre hívei rákényszeritsék, isme
retlen helyre utazott, hogy születésnapja 
időpontjában meg se találják őt.

A csehszlovákiai magyarság a kormány
főt nagyrabecsüli Hodza Milánban és szü
letésnapja alkalmából készségesen és tisz
telettel fejezi ki előtte szerencsekivánatait. 
Hodza Milán politikája sok tekintetben új
ra és újra bölcs és nagyvonalú jóakaratot, 
sok nemes gesztust mutatott a kisebbsé
gek felé s igy a magyarság felé is. Hodza 
Milán igazi européer és igazi demokrata s 
a magyarság azt kívánja, hogy minden ne
mes terve, amely a teljes, őszinte kibékü
lést, a középeurópai probléma teljes és 
maradéktalan rendezését, az egymás ellen 
hangolt népek igazságon alapuló kibékülé
sét célozza, teljesüljön.

* * *

Léván a kormányfő 60. születésnapján a 
Városi Színház nagytermében szombat es
te ünnepi előadás volt, amelyen az ünnepi 
beszéd keretében dr. HodZa Milán emberi 
és politikai kvalitásait Klucka tanár méltat
ta. Vasárnap az agrárpárt helyiszervezete 
tartott díszközgyűlést, ahol MoSkó Pál el
nök tartott előadást Hodia személyiségé
ről.

Valamit az uj adókról
Az 1937. évi, tehát az elmúlt esztendő for

dulópontot jelentett az adókivetés tekin
tetében. Ebben az esztendőben tértek át 
az utólagos kivetésről az előzetes kivetés
re, aminek következményeit az adófizető 
abban érezte, hogy a jövedelmi és kere
seti adót 1937-ben 2 esztendőre egyszerre 
vetették ki, 1936-ra visszamenőleg és 1937- 
re előre.

Az 1938-as esztendő újabb meglepetése
ket hozott. Az 1937. évi 247-ik törvény 2 
uj adót vezetett be, az államvédelmi hozzá
járulást és a rendkívüli nyereségek adóját. 
Az adófizető közönség majd csak akkor 
tudja meg praktikusan, hogy milyen uj 
terheket ró reá a 2 uj adó, ha majd a fi
zetési meghagyásokat megkapja. Jó lesz 
azonban tudni mindenkinek, hogy ki és 
mennyit fizet az uj 2 adónem befizetése 
folytán ezen a elmen.

Államvédelmi hozzájárulást tartozik fi
zetni mindenki, aki jövedelmi adót fizet. A 
tisztviselőknél az adót a munkaadó vonja 
le, az önálló keresetűeknél az adóigazgató
ság veti iki. Tehát ha valakinek 30.000 Kő 
összegű adóköteles jövedelme van, akkor 
a járulék összege 1200 Kő. Amennyiben 
ezen összeg meghaladná a rendes jövedel
mi adó és az átmeneti pótlék összegének 
80%-át, úgy mérséklendő, mert ezen 80%- 
nál többet a hozzájárulás ki nem tehet.

Rendkívüli nyereség utáni adót azok fi
zetnek, akiknek k e r e s e t i  a d ó a l a p -  
j a meghaladja az 50.000 Kc-t. Ezeknél
100.000 Kc-ig az adó 2.5%, 100.000 Kc-n 
felül 4%, ifi. 140.000 Kc-n felül 6%. Ameny- 
nyiben tehát valakinek 70.000 Kő jövedel
me van, az önálló vállalkozásokból, az 17.50 
Ke rendkívüli nyereség utáni adót tartozik 
az általános kereseti adón és annak pót
adóin (községi, járási és országos) kívül 
fizetni.

Mindezekből látható, hogy a 2 uj adó 
meglehetősen súlyos, szerencsére azonban 
csak 3 adóéven keresztül marad érvény
ben.

égetőbbé válik, nem megoldhatatlan és az 
idő roppantul gyorsan halad. Pénzkérdés . 
az egész mondják egyesek. Ez természetes, 
pénz nélkül építkezni nem lehet. De ne
künk hihetetlennek látszik, hogy Léván er
re a célra ne lehessen összehozni a hiány
zó összeget. Különösen, ha olyan tekinté
lyek állanak az élen, mint dr. Zosfák And
rás kér. főnők, közig, tanácsos. 50 koro
nás üzletrészekkel, szövetkezeti alapon min
denkinek lehetővé kell tenni, hogy néhány 
fillérrel hozzájáruljon az egészségi szem
pontból nélkülözhetetlen intézmény mi
előbbi létesítéséhez. Meggyőződésünk, 
hogy a járás, a város, az Osvetovy Sbor, 
sportegyletek mellett a bankok stb. és a 
magánosok százai jegyeznék le is fizet
nék be üzletrészeiket csakhogy mielőbb 
megvalósuljon a régi álom: a modern 
uszoda.

Február a gyümölcsfák
koronaritkitásának hava. 

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

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É V A .

Városi faiskola, Lövölde mellett
Ugyanott I. oszt. gyümölcs
fák, szőlőoltványok és bokor
rózsák beszerezhetők. —
Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

Lesz u szo d a ! N em  lesz u szo d a ?
Akut problémája ez a kérdés városunk

nak, amely lassan már krónikussá válik és 
még mindig nem érett meg a megoldásra. 
Évről-évre merülnek fel tervek, megoldá
sok, amelyeket ugyanaz a sors ér. Egy da
rabig beszélnek róluk, aztán mindig keve
sebbet és a végén agyonhallgatják.

A múlt év vége felé is újabb terv kerüli 
felszínre, az eddigiek közül a legkonkré- 
tebb. Nagy port vert fel a városban. Min
denki a bizakodás hangján, elragadtatva 
beszélt róla és sokan már is bizonyosra 
vették, hogy a nyáron már az új uszodá
ban lubickolhatnak, a nagyszabású, mo
dern ugrótoronyból vethetik magukat a 
hüs vizbe. Azóta néhány hónap már eltelt 
és most hallgat ismét mindenki az uszodá
ról. Úgy látszik a hiszékeny idealisták 
csak a tervekben lubickolhatnak, vagy 
jobb estben a Perecben.

Mi akik nem szívesen késünk le sehon
nan sem, időben felelevenítjük a kérdést 
annál is inkább, mert a probléma egyre

SZERDA:
Apolló mozgó: A legszebb cseh beszélő film: 

»Az ifjúság bűne*. Megdöbbentő realitással, el
érhetetlen művésziességgel játszott film, kiváló 
rendezéssel, gyönyörű természeti felvételekkel. 
Főszereplők: Unna Yítová, V'. Sindler, M. Kfápal.

Orient mozgó: Al i b i ,  az ismert magyar dra
maturg, világhírű bűnügyi drámája. Főszereplők: 
Franchot Tone, Loretta Young, Levis Stone.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP:

Apolló mozgó: Gusztáv Flaubert világhírű 
»Bóváryné« cimü regénye nyomán készült film- 
bemutató: »Bűnös szerelem*. A szerelem, a szen
vedély. a forróvérű asszony és a bűnös érzéki 
vágy igazi nagyfámé. Főszereplők: Pola Negri, 
Ferdinand Marian, Paul Bildt, Olga Limburg.
VASÁRNAP:

Orient mozgó: »Rendőrkocsi 17*. »Szürke 
farkas*, a legveszedelmesebb gangszter megszö
kött. Az amerikai alvilág borzalmas harca: a 
rendőrséggel. Főszereplők: Tim Mc Coy, Evalyn 
Knapp, Walis Clark. Vasárnap délután: »A 
dzsungel királynője*. Szenzációs film, melynek 
minden jelenete izgalmas, lebilincselő élmény. 
Főszereplők: Dorothy Lamour, Ray Millard és 
Mala.
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A rohanó idő
Valaki azt mondta nekem ma reggel, 

hogy már a végén járunk az 1938 év első 
hónapjának. Elállt a lélegzetem.

— Szent Isten! Hogy lehet ez!? így 
fogynak az életünk napjai, igy rohan az 
Idő?!?

Nem kaptam választ ezekre a kérdések
re. Az autóbusz elnyargalt mellettem, fon
toskodó tülköléssel, mert az autóbuszok 
nem törődnek a napok rohanásával. Mint 
a vonatok, melyeknél a napokból, hóna
pokból, esztendőkből nem csinálnak ká- 
zust, csak a párpei ces késések izgatják 
okét. Érdekes, tegnap még nem is jutott 
eszembe, hogy az uj esztendő vénebb lett 
egy árnyalattal, mint a tájképek, melyeket 
a művész keze satiroz. ügy vagyunk, hogy 
az esztendők megannyi öblös árokként 
merednek elénk, alig lábolunk ki az egyik
ből. hogy fellélegezve örüljünk, máris bele- 
pottyanunk egy másik árokba, mely ott le
selkedik a talpunk alatt. De furcsák ezek 
az átváltozások! A színész, aki rablóból ki
rállyá, asszonyból leánnyá alakul, nem 
érezheti úgy az átalakulás ujjongó örömét, 
mint a lélek, amely fölött az élet gázol 
méltóságosan és naponkint uj stációhoz 
érkezik. Hiába megyünk repülőgéppel, a 
lélek továbbra is gyalog botorkál a látha
tatlan ösvényeken, amelyek nincsenek ke- 
.amittal kikövezve, amelyeken nincsenek 
villámhárítók és ragyogó kirakatok.

Láttam ma reggel egy asszonyt, akinek 
az arcát a diadalmas kozmetika formálta 
remekbe, de amikor a bíborosra sminkelt 
ajkát megszólaltatta, ezer ördög táncolt ki 
lá.ita pokoli csúnyasággal. És láttam egy 
csúnya asszonyt, aki előtt lehunyt szemek
kel mentek el némelyek, hogy fel ne si- 
kcltsanak az iszonyattól, de amikor meg
szólalt, angyalok kacagtak csilingelve a 
hangjában és napfény áradt tekintetéből, 
mint a reflektorokból.

És láttam egy gyermeket, akinek valódi 
göndör szőke haj hullott a homlokára és 
a játéka nem puska volt, hanem két csinált 
madár.

Élet, örvények, pillanatok, csak egy 
percre álljunk meg álmélkodni! A szó is 
elmúlik, a vér is elmúlik, a csont is elmúlik, 
a fiatalokból vének lesznek, a vénekből 
csak csontok maradnak, a tragédiákból le
gendák lesznek, a legendákból mesék lesz
nek és az iparkodásunkon nevetnek uno
káink. Minden elmúlik, rohan az Idő, csak 
a nap ragyog egyformán és az emberi in
dulatok tobzódnak megfékezhetetlenül. 
Ezeken nem látszik meg a rohanó »ldö«!

A spanyolnáthát nem 
szabadi lebecsülni !

Ha valaki könnyen veszi, 
vagypedig nemtörődöm
séggel a k a r j a  büntetni, 
nagyon megbosszulja ma
gát. - Legjobban cselek
szünk, ha idejekorán meg
akadályozzuk.

ALPA
sósborszesszel való rend
szeres kenegetés és száj- 
öblités erősiti testünket s 
fertőtlenít is egyúttal: 
ilymódon előzzük meg 
legjobban a spanyolnát
hát!
Kérdezzük meg az orvost!

Ügyeljünk, hogy a bevásárlásnál 
valóban Alpát kapjunk!

Józsel A tilla

33 éves korában, néhány hónappal ez i 
előtt a robogó vonat elé vetette magát s 
ugyanabban a pillanatban, amikor tragikus 
sorsszerűséggel befejezett egy boldogta
lan életet, ugyanakkor elindított egy köl
tői értékelést a lelkekben és az esztétiká
ban, amely végül felvezet a legnagyobb 
magyar költők közé.

Van valami tragikus, sorsszerű s egy
úttal végzetesen magyar abban, hogy sok 
magyar nagyság értékelése csak a haláluk 
után kezdődött meg. Ahogy Katona József 
Bánk Bánját csak halála után ismerték fel, 
ugyanúgy Madáchnak is kellett távoznia 
az élők sorából addigra, amíg Az ember 
tragédiáját értékelni kezdték. Ady Endre 
még életében megkezdte mély útvágását a 
lelkekben, de csak a kevesek számára, mig a 
hivatalos elismerés legfeljebb halála után 
következett be. József Attillának is ez volt 
a sorsa s szinte meglepő, milyen nagyvo
nalúnak látszik már most, alig néhány hó
nappal halála után az a költői pálya, 
amelyről életében, ha tudtunk is, alig vet
tünk tudomást, akinek versei az ismeret
lenség vállveregető közönyében vesztek el 
s akinek súlyát, hatását, elhivatásszerü 
misszióját csak most kezdik felismerni és 
számára helyet szorítani az irodalomtörté
netben.

József Attilla tragikus sorsa s szinte köl
tői jelentőségének még tragikusabb elsik- 
kadása tanulságul kellene, hogy szolgáljon 
a tehetségek értékelésénél. Az ö vértanú
halálának kellene megvilágositani az agya
kat, felfokozni a figyelmet a meglévő te
hetségek iránt, amelyeknek lebecsülő ha
lálos közönnyel kell találkozniok életük
ben, amikor levegő-fontosságú volna szá
mukra a megértés és elismerés, s amelyek
nek előbb véres szörnyűséggel kell életü
ket feláldozniok, csak azért, hogy megta
nulják nevüket, felismerjék lényegüket és 
beitassák költői mondanivalóik gazdag 
ajándékait egy nemzet kultúrájának élő 
szervezetébe.

Egy új értékelési, megismerési módszer
nek kellene jelentkeznie az irodalomban, 
művészetben, s általában a közéletben. 
Minden jelentkező és figyelmet érdemlő 
tehetséget, minden közéleti jelenséget a 
kritikusoknak és intelligens figyelőknek 
egyszer-egyszer úgy kellene személyükön

és müveiken keresztül megbirálniok, mint
ha az illetők halottak lennének. Olyan sze
mélytelenül, olyan személyi befolyásoktól 
ment elfogulatlansággal, az értékeknek az
zal a nyugtalan keresésével.

De vonatkozik ez az újfajta értékelés a 
köznapi emberek megítélésére is. Mennyi
vel tisztulíabb és igazságosabb lenne a 
közéletünk, ha az egymással szembenálló 
ellenfelek olykor a saját felfogásuk tisztá
zására »nekrológot« fogalmaznának meg 
ellenfeleikről, akiktől személyi szempontok 
véleményt-elhomályositó szubjektivitás vá
lasztja el s egyébként ezekből az önmaguk 
által készített »nekrológokból« jönnének 
rá, hogy felfogásuk túlzott, személyi élű 
és igazságtalan.

A koyqaH én látom . .  •
a lévai katolikus iskolaszéki választói 
sokkal kapcsolatosan felviharzott harci 
zaj lassan sziinöfélben van. Felekezeti, 
hiiközségi ügyekben csak egy álláspont 
lehet helyes: a békés elintézések módi 
szere. Xem szabad sohasem politikai, 
nemzetiségi, társadalmi ellentéteket ku 
élezni egyházi vonatkozásokban és re; 
méljük' hogy mind a két tábor egyszer 
és mindenkorra elássa a harci bárdot, 
hiszen az iskolaszék kizárólag hitéleti 
dolgokat tárgyal és ott csak egy szem; 
pont lehet az irányadó: az egyház egye* 
temes érdeke. Ezt pedig minden hivő; 
nek kötelessége szem előtt tartani, bár: 
mely nemzetiséghez is tartozik. Egy ia; 
nulság azonban levonható: helytelen 
\'olt a kerületi főnök személyét belevon
ni a választási harcba, mert exponált 
közigazgatási funkciója folytán felül 
kell, hogy álljon minden felekezeti és 
nemzetiségi érdekellentéten. Eddig azt 
tapasztaltuk, hogy ez az elv érvénye* 
sült. reméljük, a jövőben is érvényes 
marad. . .

OKULÁR.

Rendben van előfizetése?
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H ÍR E K
— Viharos közgyűlés. A Lévai Temet

kezési Egylet vasárnap d. u. 2 órakor tar
totta 78-ik évi közgyűlését szokatlan nagy 
látogatottság mellett a városháza nagy
termében. A gyűlést Éder Kálmán elnök 
nyitotta meg és a jelenlévők felállással rót
ták le kegyeletüket az egyesület elhunyt 
\ ál. tagjai Bób József, Klincsok Gyula és 
Klincsok Ferenc iránt. Az évi jelentést, 
melyet Guba József jegyző terjesztett elő 
a közgyűlés tudomásul vette. A pénztár
noki jelentéshez Miklóssy Béla szólalt fel, 
akinek felszólalása után állandó zajos és 
viharos volt a közgyűlés úgy, hogy alig 
lehetett a felszólalók beszédjét továbbra 
figyelemmel kisérni. A választások meg- 
ejtésénél ismételten nagyobb mértékben 
éleződtek ki az ellentétek, úgy hogy a vá
lasztásokat egy más alkalomra volt kény
telen elhalasztani a választási bizottság.

— A Kereskedelmi Csarnok jubileumi 
programmja. A programm a következő fő- 
pontokra oszlik: 1938. február 20-án d. e. 
10.30 órakor jubileumi diszközgyülés. A 
díszközgyűlés keretén belült kívánják a 25 
szolgálati évnél idősebb alkalmazottakat 
kitüntetni, tekintet nélkül foglalkozásuk
ra, tehát segéd, háziszolga stb. A Keresike- 
delmi Csarnok elhatározta továbbá, hogy 
az elaggott és elszegényedett kartársak se
gélyezésére jubileumi alapítványt létesít, 
melynek kamatait óhajtja felajánlani ezen 
célra. A diszközgyülés után ünnepi társas
ebédet rendez, amelyen a Csarnok 50 éves 
jubileumára a vidékről és fővárosokból ér
kezett vendégeket fogják ünnepelni. A Ke
reskedelmi csarnok az utókor számára 
megakarja örökíteni az elmúlt 50 év alatt 
fennállott és jelenleg fennálló üzletek 
tulajdonosait, a Kereskedelmi Csarnok ed
digi elnökeit, tisztikarát és összes tagjait. 
A kérdőív ezen jubileumi aranykönyv ré
szére pontosan kitöltve a Kereskedelmi 
Csarnok titkárának Schulz papirüzlet leg
később február 10-ig küldendő be. Mind
ezen jubileumi ünnepségek fénypontja a 
február 26-án este megtartandó reprezen
tációs műsoros táncestély. További részle
tek a következő számban.

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

— A gyermekvédő liga tea-estélye a Ka
szinóban szombaton este kitünően sike
rült. A kritika elsősorban azért adózik el
ismeréssel a rendezőségnek — élén az agi
lis és nagyvonalú dr. Boleman Jánosnéval 
— hogy a programm nemcsak jó, nívós, 
hanem rövid is volt. Veres László rét. lel
kész beszélt nemes egyszerűséggel, majd 
Berger Edit zongoraművésznő adta elő: 
Chopin Etűdjét és Liszt Campanelláját. A 
fiatal művésznő minden szereplése újabb 
meglepetés és fejlődő tehetségének, szor
galmának bizonyítéka. A közönség lelke
sen tapsolt azután a két kis szereplőnek 
Turpinszky Béluskának és kis bugám: 
akik népies viseletben tipegtek el aranyo
san egy magyar táncot. A háziasszonyaik 
által készített sok finomról külön ódát 
kellene zengeni a riporternek, aki a tánco
soknak legközelebb több levegőt kér.

— Autókarambol. Hétfőn reggel fél 9 
óra tájban a Schceller kastély előtti ka
nyarban két autó egymásnak rohant. Az 
egyik pozsonyi, a másik ujbarsi kocM 
volt Az összeütközés következtében az 
ujbarsi kocsinak az első tengelye eltörött, 
míg a pozsonyi kocsi kisebb sérülést szen
vedett. A bentülőknek nem történt bajuk. 
A felelősség megállapítására megindult a 
kivizsgálás.

— Billiárd verseny. Az Iparos kör tebr. 
,8-tól saját helyiségében billiárd-versenyt 
rendez Léva város bajnokságáért, amelyre 
benevezni íebr. 8-ig Koprda István, WU- 
csek Lajos, Adamcsa Árpádnál és az Ipa
ros körben lehet. Dijat nyer az 1. IU hl. 
helyezett, vigaszdij és a legnagyobb szé
ria.

— Az r. kát. iskolaszék választás január 
26-án a legnagyobb rendben folyt le. Az 
ellenzéki lista 775 szavazatot kapott, inig 
a hivatalos listára 161 szavazat esett. En
nek alapján az uj iskolaszék a következő: 
Dr. Kmoskó Béla>, Bella János, Csernák \ 
Izidor, Csuvara László, Dodek János, Éder I 
Kálmán idb., Frasch József, Ghymessy Mi- | 
hály, Jánossy István, Klain Ödön, Koper- t 
niczky Kornél, Koralevszky Rudolf, Kos- 
tyek József, dr. Ravasz Viktor, Stugel Béla, 
Surányi Béla, dr. Vlcsek Ferenc, dr. Zost'ák 
András. Póttagok: Horatsík Pál, Dunajsky 
Sándor, Mátéffy Gáspár, Ifj. Reindl Ká
roly, Biross József.

— A lévai közkórház multévi forgalma.
Városunk legnagyobb közintézménye a 
tartományi kórház, 1937 évi statisztikája 
hatalmas forgalmat mutat ki. Az elmúlt év
ben 5825 személy volt ápolás alatt, ezek 
•közül a sebészeten: 2750, a belgyógyásza
ton 1975, venerikus osztályon 404 (!á, a 
fertőző betegségek száma 329, a tüdőba
josoké 376 volt. Az operációk száma szin
tén hatalmas: 1908!

— Az LTE álarcos bálját a szokásos 
nagyszabású keretek között február 12-én 
szombaton este tartja a Városi Vigadó 
összes helyiségében. Kitűnő zene. Szépség 
verseny és sok egyéb pompás szórakozás!
_ Rendezik a szlovenszkói vásárokat.

A közeljövőben sor kerül a szlovenszkói 
vásárok rendezésére. Az illetékes Hatósá
gok elsősorban vásári jegyzéket fognak 
elkészíteni, amely tartalmazni fogja az 
összes rendes és rendkívüli vásáiokat, az 
állat-, kirakodó és a külön alkalmaknál 
tartandó vásárokat, valamint a zarándok
latok alkalmával tartandó vásárokat A 
jegyzékben kimutatják az egyes vásárok 
jogosítványainak kereteit is. Azonkívül az 
ujiárendezés során felülvizsgálják a ki
adott vásári igazolványokat. Az országos 
hivatal ezeket a munkálatokat hamarosan 
be akarja fejezni és ezért az egyes k ö ze
gek, ahol vásárokat tartanak, utasítást 
kaptak, hogy az adatgyűjtést április 30-ig 
végezzék el.
— Közgyűlések. A Juventus SK. évi köz

gyűlését saját helyiségében (Honvéd u. 28.) 
február 6-án d. u. 3 órakor tartja. — Az 
Iparos Olvasókör évi közgyűlését saját he
lyiségében (Honvéd u. 28.) február 13-án 
d. u. fél 3 órakor tartja.

— Vigyázz az ondolációnál. Szlusny Gi
zella 15 éves lévai fodrászsegédnő petró
leum melegítőn fodrositó vasait melegített, 
amely hirtelen felrobbant és a felcsapó lán
gok arcát égették meg. Az égési sebekkel 
borított lányt a kórházban kezelik.

— Megjelent az új telefonkönyv. Az
1938. évre érvényes telefonkönyv a na
pokban került Léván szétosztásra a hely
beli telefon előfizetők között. Az uj tele
fonkönyvben Léván nem sok változást ta
lálunk, néhány új előfizető nevét találjuk 
benne a régiek mellett és megállapítjuk, 
hogy Léván 178 telefon előfizető van. 
Legnagyobb hibája a teletonkönyvnek, 
hogy benne az igen fontos utasítások csak 
államnyelven és németül vannak, mintha 
bizony magyar anyanyelvű előfizetői nem 
lennének. Kiváncsiak vagyunk rá, hogy a 
posta és a telefon legfőbb adminisztrációs 
szervei mikor hajlandók már megbarát
kozni a nyelvrendelet paragrafusaival? A 
huszadik, jubileumi évben, amelyről az il
letékesek azt mondják, hogy a kisebbsé
gekkel való megbékélés éve, elvártuk vol
na, hogy a posta és telefon igazgatás is, 
melynek különben is ez üzleti érdeke len
ne, közelebb kerül a kisebbségekhez.

— Lévai és vidéki hírek. A lévai rádió- 
előfizetők száma 1936 december végén 
1175 volt. Ez a szám most egy esztendő 
alatt 1328-ra emelkedett. A Léva Kis- 
óvári országút mentén kiültetett facseme
ték koronáit, számszerűit 14 darabot isme
retlen tettesek megcsonkították. A vandál 
pusztítók ellen a csendőrség erélyes nyo
mozást indított. — A lévai kőbányában 
Izsóid Antal szőílősi munkást beleset érte. 
A lehull# .kőtömeg reázuhant és oly sze
rencsétlenül, hogy balkarját törte. — A 
szandriki ezüstáru gyárban Suchy Gusztáv 
bádogossegéd munkaközben leesett egy 5 
méter magas létráról, agyrázkódást és ko- 
ponvattörést szenvedett, a lévai 'kórház
ban ápolják. — Az alsóalmási cigánytele
pen lakó 4 éves Kovács Margit, amint a ta- 
karéktüzhelynél melegedett, magára húzta 
az ott elhelyezett foró vízzel telt fazekat, 
súlyos égési sebekkel szállították a lévai 
kórházba.

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

— A Közművelődési Szövetség tanács
kozó napja. A Közművelődése Szövetség 
igazgatótanácsa február 6-án Érsekujvá- 
rott, a Kereskedelmi Grémium helyiségé
ben tanácskozó gyűlést tart, amelyre az 
összes JMKT-k, helyi bizottságok, könyv
tártanácsok, közkönyvtárosok, közs. kró
nikások kaptak meghívót. A tanácskozás, 
amely már a III. ily összejövetele a köz- 
művelődési szervek és közkönyvtárak ve
zetőinek, felöleli a közművelődési szerve
zetek organizációs kérdéseit.
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— Kultúrélet Ujbarson. A Szlovákiai 
Magyar Kultűre^y let ujbarsi csoportja 
jólsikerült bállal egybekötött kultúrestet 
rendezett, melyen Várady Aba Károly, 
Hajdúné Tombor Sári és Korentsy Sándor 
nótaszerzők dalaiból énekeltek Mikes Gi
zi és Farkas Dávid. Sziklay Ferenc: »Opti- 
mista ének« ciniü versét Rácz Esztike sza
valta nagy tetszéssel, Veres Vilmos egyik 
novelláját olvasta föl és Csontos Vilmos:
Az Istennel beszélgettem* cimii versét 

Tóth Giziké szavalta érzéssel. Varga Ró- 
zsika Veres Vilmos: ^Csendüljön föl a 
dal«, Sallai Esztike és Pók a Giziké Cson
tos Vilmos egv-egy versével érdemelt el
ismerést. A dalokat Banda Aladár és ci
gányzenekara kisérte. Vasárnap, 30-án a 
SzKÍE rendezésében Farkas István: >Meg- 
jött a Juliska* cimii 3 felvonásos színda
rabját adták elő. Újévkor Borka-Mihola: 
Maharadzsa- cimii színdarabját mutatta 

be i SzKÍE ujbarsi csoportja. Az előadá- 
ok látogatottak voltak.
— Telefon és villanymizériák Léván. 

Hétfőn, j. auár 24-én a Villanytelepet és 
az egyik gyógyszertárt kerestük telefo
non. mind a két alkalommal azt a választ 
kaptuk, hogy rossz a telefon. Nem tudjuk, 
hogy a lévai 178 előfizető közül még 
hánynak volt rossz a telefonja, minden
esetre érthetetlen, hogy amikor nincsen 
sem fagy, sem vihar, akkor a telefonveze
ték nincsen vifogásralan rendben. Remél
jük, hogy ez csak átmenet, véletlen, min
denesetre azonban felhívjuk ezen körül
ményre a postafőnökség figyelmét. — 
Sok a panasz a villanyvilágításra is. Az es
ti órákban gyakran csak félerős fénnyel 
égnek a lámpák, különösen az uccákon. A 
Mártonffy uccában például az esti órák
ban több idősebb urat láttunk villanylám
pával a kezében közlekedni. ígérték az 
ucca>i világítás fokozatos kiépítését, ez 
részben meg is történt, annak dacára, a 
közvilágítás fénye általában nem javult.
— Lévaiak a rádióban. Lányi Baby hang

versenye február 3-án 18 óra 10 perckor 
!c'Z a pozsonyi rádióban. Immár harmad
szor lesz alkalma élvezni a rádió közönsé
gének ezen énekesnő előnyösen fejlődő 
kellemes hangját, aki ez alkalommal Ko
rentsy Sándor lévai dalszerző nótáiból ál
lította össze műsorát.
— A lévai Chevvra Kadisa. az izr. Aggok- 

menháza február 8-án, keden délután négy 
(árakor, a hitközség tanácstermében tartja 
évi rendes közgyűlését.

— »Rende> tag kerestetik« cim alatt a
Lévai Újság legutóbbi számában Spekta- 
or név alatt közölt cikkre a következő 

választ adjuk. — Mint a LTE egyik felelős 
vezetője kijelentem, hogy LTE-nek 280 
fizető tagja van és 90 igazolt játékosa, 
akik alapszabályaink értelmében szintén 
rendes tagjai az egyesületnek. Az egye
sület, amely a legtöbb taggal rendelkező 
helyi sport egyesület ellene van minden 
diktál őri rendszernek és ez az elv vezérel
te a jelölő bizottságot a széleskörű vezető
ség megválasztására. A kritizáló urnáik, 
kinek nevét nem tudom, a szlovenszkói 
magyar sport érdekében inkább építeni, 
mint rombolni kellene. — Hochberger 
Sándor az LTE intézője.

A Lévai Bridge Club közgyűlése. A 
lévai Bridge Club, mely nagy közkedvelt
ségnek örvend, vasárnap délután 2 órakor 
tartotta közgyűlését szép számú részvétel 
mellett. Az uj tisztikar a következő: El
nök: Dr. Hubert Pál, Alelnökök: Engel 
Gyula, Majthényi László és Dr. Simek 
István. Titkár: Schlésinger Béla. Pénztár
nok: .Fuchs Vilmos. Jegyző: Sohwitzer Pál. 
Háznagy: Szilassy Aladár. Clubkapitány: 
Eichenbaum Albert, helyettes Dr. Boleman 
Jánosné. Számvizsgáló bizottság: ing. 
Kinszkv Pál és ing. Weisz Imre. Ezenkívül 
még 14 tagú választmány intézi a club 
ügyeit.

A Sokol álarcosbálja. A Sokol torna 
egylet lévai szervezete szokásos farsangi 
álarcos mulatságát — sibrinky — szomba
ton, február 5-én rendezi a Stránsky-nál. 
Jelige: a világ színekben.

— A Wilcsek Salamon cég ötvenéves 
jubileuma. Öt ven évvel ezelőtt, 1888. feb
ruárjában Wilcsek Salamon, aki azelőtt a : 
jónevü Grotte cégnek volt alkalmazottja, • 
az akkori Boleman, a jelenlegi Kürti ház- j 
bán, rövid- és divatáru üzletet nyitott. Ez 
Léván a szakmában a legrégibb üzlet, i 
amely most ünnepli fennállásának 50 éves 
évfordulóját. 1888-ban alakult meg Léván | 
a Kereskedelmi Csarnok is, amelynek a ! 
fiatal főnök első tagjai közé tartozott. Öt \ 
évtized kitartó és szorgalmas munkáját | 
ünnepli most Wilcsek Salamon és vele 
együtt a lévai kereskedő társadalom, 
amelynek érdemes tagja. A megelégedett 
vevők ezrei tanúskodnak amellett, hogy a 
közönség szolgálatában eltöltött becsüle
tes munka minden üzleti vállalkozásnak 
alapja volt és marad. — Wilcsek Salamon 
1861-ben született az Újbánya melletti 
Magasmart községben, onnan került Lévá
ra, aihol a szerény és higgadt egyéniségű 
kereskedő évtizedek óta közszeretetnek 
örvend.

— Szociológiai szemináriumot tart a 
Magyar Munkás Akadémia rendezésében 
Dr. L e s e r Lajos, a nálunk is igen nép
szerű szociológus. Az előadások a Strán- 
szky-szálló éttermében, minden hétfőn és 
pénteken este 8 órakor tartatnak meg. — 
Első előadás február hó 7-én hétfőn este 
8 órakor. Téma: A dialektikus materializ
mus tana.

— Megszökött két cigánylegény a járás
bíróság fogházából. Hétfőn reggelre a lé
vai járásbíróság városi fogdájából két ci
gánylegény a WC ablak vasrácsát kinyom
ta a helyéről és a félnégyzetméteres nyí
láson kibújva, a városháza udvarán át 
megszöktek. Kézrekeritésükre a csendőr
ség megtette a szükséges lépéseket.

— Lévai Kaszinó közgyűlése. Vasárnap 
délután 6 órakor tartotta a Lévai Kaszinó 
ez évi rendes közgyűlését, melyen a tagok 
nagy számban jelentek meg. Az el
hunyt tagok elparentálása után, a közgyű
lés egyhangúlag a következő tisztikart vá
lasztotta meg: Elnök: Dr. Kmoskó Béla. 
Igazgató: Schubert Tódor. Aligazgató: Dr. 
Simek István. Jegyző: Boros Béla. Pénz
táros: Pekarik Vilmos. Könyvtáros: Dóka 
Sándor. Gondnok: Kleiszner Pál. Ügyész: 
Dr. Huber: Pál. — Választmányi tagok: 
Antal Gyula, Dr. Balog Sándor, Bándy 
Endre, Bógner Gyula, Dr. Bolemann Já
nos, Dr. Guba János, Halász Lipót, Hoff- 
mann Árpád, Klein Ödön, Dr. Laufer Li
pót, Majthényi László, Dr. Nagy Béla, Dr. 
Pető Imre, Dr. Priezner Gyula, lovag 
Schoeller Gusztáv, Schubert Pál, Suszta 
Vilmos, Dr. Szilárd Samu. — Számvizsgá
lók: Farkas Dénes, Horatsik Pál, Dr. Ker- 
stk János. — Leltári bizottság: Heckmann 
István, Kern Oszkár, Surányi Béla. — 
Könyvtárbizottság: Dóka Sándor, Kleisz
ner Pál, iKoperniczky Kornél, Dr. Vargha 
Sándor. — Étkezési és borbizottság: Ha
lász Lipót, Hoffmann Árpád, Kleiszner Pál, 
Krausz Árpád, Suszta Vilmos. — A köz
gyűlés után táncos vacsora volt.

Ezúton mondunk köszönetét 
mindazon rokonoknak, jóbará
toknak és ismerősöknek, kik 
felejthetetlen jó feleségem, illet
ve édesanyánk elhunyta alkalmá
val mély fájdalmunkban részvé
tükkel felkerestek és Öt utolsó 
útjára elkísérték.

Nagy András és családja, 
Nagysalló.
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SPORT
S o rs o lta k  a  d iv íz ió b a n

Febr. 27-én megkezdődnek 
a diviziós küzdelmek

A nyugati divízió szombat este tartotta ülé
sét, melyen a tavaszi szezón megkezdésével fog
lalkoztak. Tekintettel a párisi football világbaj
nokságra a tavaszi szezont hamarább kell meg
kezdeni. A bizottság hosszas vita után úgy nyi
latkozott, hogy a tavaszi rajt február utolsó va
sárnapján kezdődjék. Nyomban meg is ejtették a 
sorsolást.

A sorsolás a következő:
Február 27: Zsolnai SK—ÉSE, LAFC—Tapol- 

csáni SK, Vas—KFC, Zólyom—Trencsén, Rapid 
Trnava—Ruttkai FC.

Március 6: ÉSE—Fülek, Ruttkai FC—Zólyom, 
Trencsén—Vas, KFC—LAFC, Tapolcsány—Zsolna.

Március 13: Fülek- Tapolcsány, — Zsolna—KFC, 
LAFC—Trencsén, Vas—Ruttka, Zólyom—Rapid 
T rnava.

Március 20: Tapolcsány—ÉSE, Rapid -Vas, 
Ruttka—LAFC, Trencsén—Zsolna, KFC—Fülek.

Március 27: ÉSE—KFC, Fülek—Trencsén, Zsol
na—Ruttka, Losonc—Rapid Trnava, Vas—Zólyom.

Április 10: Trencsén—ÉSE, Zólyom- Losonc, 
Rapid Trnava—Zsolna, Ruttka—Fülek, KFC—Ta
polcsány.

Április 17: ÉSE—Ruttka, Tapolcsány—Trencsén, 
Fülek—Rapid, Zsolna—Zólyom, Losonc—Vas.

Április 24: Rapid Trnava—ÉSE, Vas—Zsolna, 
Zólyom—Fülek, Ruttka—Tapolcsány, Trencsén— 
KFC.

Május 1: ÉSE—Zólyom, KFC—Ruttka, Tapol
csány—Rapid, Fülek—Vas, Zsolna—Losonc.

Május 8: Vas—ÉSE, Losonc—Fülek, Zólyom— 
Tapolcsány, Rapid—KFC, Ruttka—Trencsén.

Május Í5: ÉSE—Losonc, Trencsén—Rapid, Ta
polcsány—Vas, Fülek—Zsolna, KFC—Zólyom.

É s za k i lé n y  Lé va  le le tt
Csodálatos égi tünemény 
a keddi éjszakában

Kedd este fél 9 órakor csodálkozással 
tekintettek a járókelők a város északnyu
gati horizontjára, amely tüneményes vörös 
fényben pompázott.

— Tiiz van! — terjedt el az aggódó rém
hír s csakhamar elterjedt a városban a hir, 
hogy Podluzsány lángokban áll. Nyomban 
értesítették a tűzoltóságot is, amely nyom
ban készenlétbe helyezte magát s várta, 
várta a hivás'át a tüzkatasztrófa színhe
lyére.

Csakhamar azonban azt kellett látnio/K 
az embereknek, hogy az égboltozat vörös 
fénye helyét változtatja s lassan csodálatos 
színeivel és fényeivel beborította a*z ég
boltozat legnagyobb részét.

Az emberek csoportokba verődve ámult 
elragadtatással csodálta a ritka tüneményt, 
de a csodálkozást egy kis borzongás vál
totta fel, amikor a babonás emberek vészt. - 
jóslóan jelentették ki, hogy ez az égi je1 
rosszat jelent: nagy és véres háborút. Leg
utoljára 1914-ben jelent meg a föld fe
lett ilyen égi tünemény s pár hónappal ké
sőbb (!) ki is tört a világháború (?)

Ami a különös látomást illeti, kétség
telen, hogy valami természeti csoda révén 
az é s z a k i  f é n y  húzódott le egy-két 
órára Közép-Európára s ezt figyeltük meg 
Léva felett is.

Európa napokig az északi fény csodá
jának hatása alatt áll. A kedd esti látomás- 
szerű jelenség alaposan megbolygatta az 
emberi fantáziát, a tudósok egyhangú éle
tét és mindenki csak az északi fény rejtel
mes csodáját akarja megfejteni. Miután a 
tudósak nem tudták határozottan meg
mondani, hogy a jelenség megismétlődik-e 
a következő napon, a közönség másnap is 
türelmetlenül várta, az északi fény azon
ban nem akart újból jelentkezni.

A kedd esti látványosságról, abban meg
egyezik a tudósok véleménye, hogy az 
északi fény megjelenését Közép- sőt Dél- 
Európában a hihetetlenül nagy napfoltok 
okozták, amelyeknek méreteiről elég any- 
nyit elmondani, hogy vannak naptoltok, 
amelyeknek 85.000 kilométer az átmérője, 
vagyis kétszer olyan nagy egy napfolt, 
mint a föld. Képzelhető, hogy a napfoltok 
titokzatos erők által hajtott mozgása nem 
múlhat el nyom nélkül a világűrben.

A kedd esti különös fényjelenség egész 
Európában látható volt. Külföldi lapok je
lentései szerint az északi fényt Észak- 
Skandináviától le egészen Görögországig 
és Olaszországig, valamint Franciaország
tól egészen Lengyelországig látták. Feltű
nő volt a jelenség eltérő időtartama kü
lönböző helyeken. így például Velencében 
mindössze 15 percig látták, mig Torinóban 
teljes két óra hosszat. Varsó fölött éjjel 
két óra tájban jelent meg az északi fény. 
Angliában megfigyelték, hogy az északi 
fény tartama alatt a La Manche-csatornán 
szünetelt az áramlás. A hajókompaszok az 
északi fény mágneses befolyása következ
tében érzékeny eltéréseket mutattak s 
időnként erős zavarok mutatkoztak a rö
vidhullámú rádióállomásoknál is. A legerő
sebb Skandináviában volt az északi fény. 
Több órán keresztül olyan erős volt, hogy 
teljes nappali világosság uralkodott. Né
metországban csak délen és délkeleten lát
hatták a különös jelenséget, mert Közép- 
és Észak-Németország felett süríi felhő- 
réteg feküdt.

Az aurora borealis, az északi fény, mely 
kedd este piros színbe vonta az északi 
földtekét, az okozat és az ok összefüggé
sében van a napfoltok hatásával. De nem
csak azzal, hanem a földmágnességgel és a 
légköri elektromos tüneményekkel is. Szép 
volt, érdekes volt a kedd esti látvány, 
amennyire mi tanúi lehettünk, de egész 
pompájában az aurora boreális csak a 
sarkvidékeken bontakozik ki. Óriási tün
döklő lepelként jelenik meg ott az égen s 
beborítja boltozatának jórészét. Alakja és 
színei a legkülönbözőbb és legszeszélye
sebb változatokat mutatják. Csak a képze
let szőhet hozzá hasonló látományt. A le
pel néha mozdulatlannak látszik, olyan, 
mint különálló, vagy csoportokban egye
sülő, csillogó lemezek halmaza, másik k  
egyetlen széles ragyogó ívként tűnik fel, 
mely két szélével a horizontra támaszko
dik. A szabálytalan szélű, fénylő ivek válta
kozó fénysugarakat bocsátanak ki maguk
ból, amelyek az égnek ugyanegy pontjá
ból indulnak ki, vagy e pont felé hajlanak 
össze, néha mintegy fénykoszoruban cso
portosulnak körülötte.

ez a medve, nem egészen rendes medve, sőt nem 
is medve, hanem kályha.

Október végén jelentkezett, mint uj kosztos, 
uj fogyasztó száj a télre. Nagyon sokat éhezett 
és bizonyára lesoványodott a hosszú nyár idején. 
Kívülről ugyan nem látszott meg rajta a koplalás, 
de ki tudja, mi van a belsejében. Belsejét még 
nem láttam, csak a torkát, vörös-fekete félelmetes 
torkát. Kitűnő étvágya van, bár a kosztja meg
lehetősen egyhangú. Eleinte szívesen etettük, de 
az uj kosztos a nyakunkra nőtt, kiszipolyozott 
bennünket.

Most már január havának a végén azonban 
nagyon terhesnek érezzük duruzsoló, tiizkigyokat 
lövelő jelenlétét A vendégszeretetnek is van ha
tára és nem lehet ennyire visszaélni a mások 
gyengeségével.

A kályha hihetetlenül önző és materialista, 
többet eszik, mint mi, mennyiségileg egész biz
tosan, de lehet, hogy minőségileg is, mert amit 
kap, az semmi sincs hamisítva. A torkába haji- 
gált táplálékot kitörő örömmel fogadja, vidáman 
és könnyen összemorzsolja, megemészti. Ráveti 
magát az ételre, forgatja a szájában, néha nyö
szörög, hogy vasfogpiszkálóval segítsenek neki, 
élvezi eledelét, sokáig szopogatja, valósággal be
lemelegszik, tiizbe jön és a lelkesedés hullámai 
forrón csapnak ki egész testéből.

Ahogy szerettük eleinte uj koszíosunkat, úgy 
meggyülöltiik a hetek, hónapok folyamán. Tönkre 
zabái bennünket. Gyűlölöm és sokszor ökölbe 
szorult kézzel, vérbenforgó szemmel akarok ne- 
kirohanni, hogy kidobjam, elpusztítsam. A koszt
ját jelentő kifizetetlen számlák tömege dühbe 
gurit. Hálátlansága felbőszít és fokozza elkese
redésemet. Eleszi a családom elől a kenyeret. Fél
re fogom tenni a köteles udvariasságot és ven
dégszeretetet. Nem tűröm tovább és ha az idő 
meg nem embereli magát, fia meg nem szűnik 
a fűtésre kényszerítő időjárás, akkor gyilkossá 
leszek. Az érthető és indokolt elkeseredés legyen 
mentségem, ha baltát ragadok és romboló ösz
töneimnek engedve, lesújtok erre a falánk mon
strumra. Igen, meg fogom gyilkolni a kályhát!

<K. S.)

Saroküzlethelyiség
március hó 1-töl kiadó Jókai u. 11. 

Fűszer és hentes üzletnek különösen alkalmas.

M e g g y ilk o lo m  a k á ly h á t
(Kéretlen vendég, mely tönkreteszi 
életünket, kiszívja vérünket)

Még október végén váratlan vendég jelentke
zett nálunk. Addig is bent volt a szobában, de 
valahogy nem vettük észre, nagyon hűvösen és 
csendesen viselkedett, valósziniileg nyári álmát 
aludta, mint egy nem egészen rendes medve. 
Csakugyan olyan egy kissé, mintha medve vol
na, nagy barna medve, amelyik egyszer a sarok
ban két lábra állt és azóta nem mozdul. Pedig

— Ápolási dijak a lévai közkórházban.
Az egészségügyi minisztérium a napok
ban állapította meg a szlovákiai iközkór- 
házak ápolási dijait az 1938. évre. Eszerint 
a lévai országos kórházban az I. osztályon 
60 Ké, II. o. 40 Ke, és a III. o. 20 Ke. — A 
szomszédos városok: Ipolyság, Aranyos- 
marót, Nyitra, Érsekújvár közkórházai
ban hasonlók az ápolási dijak, csak a két 
utóbbiban a III. o. 21 Ke.
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Apróhirdetések
Minden szó 40 fillér, a leg
kisebb hirdetés ára 4 - Ké.

Belvárosban
irodának alkalmas kiilönbejáratu szoba 
kiadó.

Űzletfhelyiséq
kiadó.
Érdeklődni lehet Rádió Székelynél

Eladó
a Kákái út 26. számú ház, a 
hozzátartozó szőlőterülettel 
együtt egy tételben, vagy rész
ietekben. További felvilágosítást 
ad : Dr. Kmoskó Béla ügyvéd, 
Levice, Báti u. 6.

Egy jó karban levő

biliárd asztal
olcsó eladó.
Hruska vendéglő, Kálna.

— London sokszáz évvel ezelőtt. A lon
doni királyi ágyaikban 1234-ben még szal
mazsákokon aludtak. — 1246-ban az angol 
főváros minden háza még szalmával volt 
fedve. 1300-ban a főváros lakói úgy 
melegedtek, hogy kályhák helyett egy »a 
füstölgő ház közepén felállított tüztartály 
előtt ültek*. —- A londoni gyógyszerészek 
ezidőtájjt a bort mint ssaiverősitőU adták 
e!. — 1351-ben a parlament pénz helyett 
mint fizetőeszközt, árukat szavazott meg.

1509-ben Londonban még nem ismerték 
a répát, a. kelt és a salátát. Ezeket Hollan
diából vitték be. — 1590-ben mindössze 
csak négy (kereskedője volt Londonnak, 
akiknek mindegyike 400 font sterling 
forgótőkével rendelkezett.

Születés, házasság, halál:
Születés. Hoppan András és Dudás Eme- 

rencia leány Erna. — Juhász Vilma 'halva 
-zületett leány. -- Paksi Lajos és László 
Teréz fiú Lajos.

Házasság. Grossmann Károly izr. és 
Hochberger Margit izr.

Halálozás. Banda Irén 8 éves, özv. Mor
eiéin i Gusztávné, szül. Boldis Anna 73 éves, 
Nevai Károlyné, szül. Gyuricza Júlia 38 
eves, Ivanovits Margit Ilona 35 éves, özv. 
Bencsát János 64 éves, Horn Lipótné szül. 
Weiner Katalin 80 éves, Pollák Jánosné 
szül. Buchlovics Rozália 25 éves.

»LÉVAl 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: 48.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— K£, egyes szám ára 
1 KC. 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 szám alatt engedélyezve.

rNyomaioit vAUA8Z rbKfcINC könyvnyomdájában Érsekujvárott.

Az olasz Alpokban fekvő Dosena községben lekete koporsóba feküdt és parancs
szóra meghalt egy különcéletü Rigoli Péter nevezetű pap. — Külföldi városok min
tájára Prágában is megszervezik a női rendőri állásokat. — Csehszlovákiában 1938. 
végéig kötelező lesz minden község részére a telefon bevezetése. — Londoni je
lentés szerint Vilmos német excsászárnak megengedik, hogy a hollandiai Dornbói, 
ahol eddig száműzve volt, hazamehessen Németországba. — A kávéház és vendéglő
tulajdonosok nem (kötelesek a helyiségeikben szereplő zenekarok tagjait a nyugdij- 
biztositóbu és betegsegélyzőbe bejelente ni. — A szovjet beszüntette az Olaszország 
részére történő fizetéseket. — 46 évi elzárásra és 50 millió korona pénzbüntetésre 
ítélt a bíróság egy 26 tagú szacharin csempész-bandái. — Meghalt a budapesti cso
dálatos szivoperáció hőse, hat napig élt összevarrt szívvel az öngyilkos Erdélyi Bé
la. — Katasztrofális árzuhanás a pozsonyi bélyegkiállitás alkalmából kiadott bélyeg
blokkokban, vagyonokat vesztenek a bélyeggyűjtők, akik spekulációs célial vásárol
ták a pozsonyi blokkoktat. — Autóval és fényszóróval járt vadorzásra egy pozsonyi 
társaság, a bíróság szigoiu büntetéssel sujto-tta a társaság tagjait. — Az Angliában 
folyó olasz kölcsöntárgyalások végleg meghiúsultak. — Száz uj hadihajót épít 
Amerika. — Tűz pusztított az oroszkai cukorgyár paprikám almában, 60.000 korona 
értékű paprika esett a lángok martalékává. - Hétszázéves jubileumra készül Nagy
szombat városa. Száz fiatal munkásleánnyal levegőbe repült Madrid legnagyobb 
lőszergyára, majdnem ötszáz halottja van a iöldalatti robbanásnak. — Kina elutasí
totta a japán feltételeket, inkább a további háború folytatását választotta, mint a 
megalázó feltételeket. — Anglia megvásárolta Jugoszlávia egész aluminiumtermelé- 
sét. — Német-olasz vetélkedés folyik a Balkánon és Középeurópábau. — Az ipar- 
társulatok Csehszlovákiában egységes alapszabályokat kapnak. — A szovjet tavasz- 
szal megindítja a háborút Japán ellen. 300.000 koronás ékszerlopás történt Bécsben 
egy ékszerésznél, a tetteseket Pozsonyban keresik. — Németország ismét megindí
totta a fegyverszállítást Spanyolországba. — Bevezetik Csehországban és Morva
országban is a borravalók helyett a százalék rendszert. — Másfélmillió dollár kár
térítést fizet Japán az elsüllyesztett Pannay hajóért. — Összeesküvést lepleztek le 
Athénben, megakarták gyilkolni a görög királyt és Metaxas miniszterelnököt. — Öt
negyed milliárd koronával több adót hajtottak be 1937-ben Csehszlovákiában, mint 
az előző évben. — 18,000 ujjlenyomatot gyűjtött össze a pozsonyi rendőrség. — El- 
hantolt csecsemőhullát kotortak ki a kóbor kutyák a verebélyi temetőben, meJy 
egy kis fadobozban már oszlásnak indult. Az Aidunán, TurnseverinnéJ egy kisebb 
propeller felfordult és a kiránduláson levő leányiskola növendékei közül 22-en a Du
na habjaiban lelték halálukat. Nyitrán bedőlt a kétpilléres vasbetonhid, amely 
a szigetet a Zoborral kötötte össze. Hadianyagokat szállít Olaszország 
a középamerikai államoknak. — Palzeanu petróleum szakértő szerint, ha a terme
lést ai mostani méretek között folytatják, úgy 30—40 év múlva nem lesz petróleum. 
— Orosz-angol-amerikai katonai szövetkezés készül. — Londonban a legújabb di
vathóbort, hogy a nők sötét papírból kivágják és körmeikre ragasztják — egy-egy 
betűt minden körmükre — ideáljuk nevét. — Alfonz exkirály harmadik, fia: 1H. Já
nos kerül a spanyol trónra, ha Francóék győznek. — Németországban a katoliku
soknak megtiltották, hogy résztvegyenek a budapesti eucharisztikus kongresszu
son. — Az iskolaügyi miniszter legújabb rendeleíe szerint, a vakáció alatt nem sza
bad sok leckét feladni a diákoknak. — Múlt héten halt meg Londonban a világ 
egyetlen tudományosan nyilvántartott kétgyomru embere. — Csehszlovákia na
gyobb mennyiségben exportál puha vágott fát Németországba. — Franciaországban 
a futballisták is sztrájkkal fenyegetőznek. — Az idegenforgalom érdekében minden 
külföldi, aki útlevéllel bizonyítja, hogy legalább hat napig tartózkodott Csehszlová
kiában, ötven százalékos menetdijkedvezményben részesül. — A handlovai szénbá
nyában két munkást széttépett a felrobbant ekrazit. — Parisban nagy szegénység
ben meghajt a rajzolt filmek feltalálója. — Több mint százezer táviratot adtak fel 
Pozsonyban 1937-ben. — 107,169 nyilvántartott csehszlovákiai futballista között 
egészben véve 5839 magyar játékos szerepel. — A csehszlovákiai aknaszlatinai só
bánya 22 milliót jövedelmez a kincstárnak. — Kanadában szobrot kapott egy tehén, 
mely gazdájának 13 ezer liter tejet adott, amiből 450 kiló vaj készült. — Japán meg 
akarja hódítani egész Kínát, még egy japán—szov jet háború árán is. — Földalatti 
repülőteret épit Amerika a Havvai szigeteken. — ötszörös gyilkosságot követett el 
egy ámokfutó a Varsó közelében fekvő Umovia községben, agyonlőtte menyasz- 
szonyát, menyasszonya anyját és két nővérét, majd öngyilkosságot követett el. — 
A prágai bankhivatalnokok fizetésemelést követelnek. — A német határon lesznek 
az idei nagy francia hadgyakorlatok. — Elejtették az államnyelv tudásának igazo
lását az új csehszlovák állampolgársági törvényben. — Kassa városának 70 millió az 
adóssága. — Képesítéshez kötik a borkereskedői ipart, és három hónapig terjedő 
fogsággal lógják büntetni a borhamisítást. Nagy az izgalom Hollandiában a trón
örököspár születendő gyermeke miatt, 80 év óta nem született fiú a holland uralko
dóházban. Szabadulni akar Ausztria az emigránsoktól és megszigorítják az ide
genek ellenőrzését. — Magyar nő lesz Albánia királynéja, Zogu albán király Appo- 
nyi Geraldine grófnőt veszi feleségül. — A Kanadában beállott hideg időjárás kö
vetkeztében befagyott a Niagara zuhatag, amire még nem volt példa, 17 méter ma
gas a jégtorlasz. — Újra fellángolt a harc Berlin és a Vatikán között. — Londonban 
hamisított beviteli engedélyek alapján 51 •_> vágón (közepes minőségű lengyel sonkát 
adtak el prágai sonka címen. — 17 éves gimnazista vezetése alatt álló gyermek- 
gangszterbandát fogtak el Franciaországban. — Az amerikai hadiflotta újfajta lég- 
elhárító ágyukat állított szolgálatba, melyek egyszerre hat csövön szórhatják a rob
banó anyagot. — A magyar uccatáblák visszaállításával fogadja Kassa Benes elnö
kük — Elkészült az All-Amerika csatorna, mely az Egyesült Államoknak Délikalifor- 
niában lévő legszárazabb sivatagát fogja vízzel ellátni. — Francia mérnökök uj 
»áram von alas« óceánjáró hajót terveztek, melynek hossza 405 méter, és amely hajó 
3'^ nap alatt szelné át az óceánt. — Magyarországon, gróf Andrássy Imre magyar
országi birtokán fedezte fel Reenstierna svéd tudós híres lepra-szérumát. — Nyolc 
orosz kereskedelmi gőzös és négy jégtörő a jéghegyek közé fagyva sodródik az 
Északi-sark felé, 1200 ember várja a biztos halált az Északi-sark téli éjszakájában.— 
Radomtiál a Visztulába fulladt húsz cigány, szekereken akartak átkelni a befagyott 
íolyón, a jég azonban beszakadt alattuk. — Inam Garanimenti községben Gyuris 
^erenc jómódú gazdát a földek miatt meggyilkolta a veje és a leánya. — Sangháj- 
5an eddig 18,000 kinai halt éhen. — Csehszlovákia 111 L> millió lakosa használ vil- 
anyvilágitást, tehát a köztársaság lakosságának több mint háromnegyed része. — 
-evegőbe repült Páris város vegyészeti laboratóriuma, 13 halottja és több súlyos 

sebesültje van a katasztrófának.
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