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tözködik uj palotájába, amelynek két szár
nya a katolikus és református templomok 
irányában épült.

Az uj otthonban a hivatalos helyiségek 
beosztása a következőképen történik:
A) magas földszint: katolikus templomi 

oldal: technikai ügyosztály, iktató, le
írási osztály.
református templomi oldalon: erdészeti 
ügyosztály, vicinális utcsoport vezető
sége, földművelési osztály.

A Lévai Kereskedelmi Csarnok 
jubileumi díszközgyűlése

Az ötven éves lévai Kereskedelmi Csar 
nők vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartót- i 
ta jubileumi díszközgyűlését a Városi Vi
gadó színháztermében. A diszközgyülést 
Pokorny Bohumir elnök nyitotta meg szlo
vák nyelven üdvözölvén a nagyszámban 
egybegyűlteket. Az elnök' szavait Kern Osz
kár alelnök tolmácsolta magyar nyelven, 
majd megtartotta ünnepi beszédét, amely
ben többszörösen rámutatott a kereskedő 
társadalom egységes összefogásának szük
ségességére. Schulcz Gyula titkár a Kér. 
Csarnok újjáalakulásának jegyzőkönyvét, 
majd a Kér. Csarnok 50 éves történetét ol
vasta fel. Az üdvözlések sorát dr. Zostá'k 
András kér. főnök, főtanácsos nyitotta 
ineg, aki a járás nevében köszöntötte a 
jubiláló egyesületet, a besztercebányai 
Ipar és Keresk. Kamara nevében Rutkay, a 
ref. egyház és a város nevében Antal Gyu
la, -a'Z izr. hitk. részéről dr. Náthán Nándor 
főrabbi, az ev. egyház részéről Sinkó Ká
roly, majd az érsekujvári Keresk. Gré
mium, a komáromi Kér. Grémium, a kor- 
ponai Kér. Grémium kiküldöttjei tolmá
csolták egyesületeik jókivánatait, Tóth 
Antal a helybeli Ipartársulat, Dr. Balogh 
Sándor iz ügyvédszövetség, Éder Kálmán 
a Kát. Kör, Offermanné *a Nőegylet, Sinkó- 
né a 2ivena, Schubert Tódor a Kaszinó, Dr. 
Hollós Endre az Izr. Nőegylet, Frasch Jó
zsef az Iparos Olvasókör, Hruska Kálmán i

a járási Vendéglős Ipartársulat, Dr. Starin- 
sky Jusztin a Sokol, Jaszenák Gyula a pos
ta és táviróhiv atal, Solcansky a csendör- 
ség, Kellner Ernő a Kér. és Magána’kalma- 
zottak, Kriek Jenő a Kér. és tanonciskola 
nevében üdvözölték a jubiláló egyesületet. 
Az üdvözléseket Pokorny elnök szlovákul, 
Kern alelnök magyar nyelven köszönte 
meg. A közgyűlés ezután egyhangúlag el
fogadta Kern .a 1 elnöknek előterjesztésére 
a választmány azon határozatát, mely sza
ruit az elaggott és tönkrement kereskedők 
támogatására 5000 koronás jubileumi alap 
létesít tessék. A jubileumi a.apra a Barsme- 
gyei Népbank, a Schoeller cég, valamint a 
Kohn és Kovács cég 1000—1000 koronás 
befizetését nagy elismeréssel vette tudo
másul a közgyűlés. Ezen jubileumi alka
lommal a Kér. Csarnoki vezetősége dísz
oklevéllel tüntette ki azokat az alkalma
zottakat, akik 25 évnél hosszabb ideig ál
lottak ugyanannak a cégnek a szolgálatá
ban. Díszoklevelet kaptak: Bránvik Mar
git, Bucselk Gyula, Bartos László, Drelicska 
Rudolf, Herskovics Ignác, id. Reindl Ká
roly, Rehák Ede, Szolt Alfréd, Weisz Mór, 
Bogdán Gáspárné, Akúcs Sándor, Gubó Jó
zsef, Hacskó Mihály, Hacskó Károly, Kiss 
István, Tóth Károly.

A gyűlés után kétszáznál több terítékes 
bankett volt a Városi Vigadóban, amelyen 
számos pohárköszöntő hangzott el.

Leszállították a vágóhídi illetékeket
K ö zg y ű lé s  a városhá zá n

Az elmúlt év végén jelentettük, hogy az 
évek óta húzódó harc a város és a hus- 
ipárosok között a karácsonyi ünnepek 
előtt békessége* egyezséggel befejeződött. 
A pénteken délután tartott városi közgyű
lésen perfektuálták azt a megegyezést, 
amelynek értelmében a város a vágóhídi 
illetékeknél engedményeket adott a hus- 
iparosoknalk, hogy 'azok az 1938 évi városi 
költségvetés ellen beadott fellebbezésüket 
visszavonják. A megegyezés szerint a vá
ros a vágóhíd illetékeket a következőké
pen mérsékelte: marhahús kg. után lize- 
tendő eddigi 15 fillért 13-ra, a sertés és

; borjúhúsnál 25-ről 23-ra mérsékelte. Istálló 
! használatáért a jövőben külön dijat nem 

számítanak fel a 'húsiparotoknak, ugyan
úgy a helybeli telefonbeszélgetésekért sem. 
Az idegenből behozott hús kilogrammja 
után eddig szedett 1 Ké-t 50 fillérre mér- 

; séikelté'k. Ezzel kapcsolatban a képviselő- 
I testület a nyers lúdfertályok után szedett 
| 25 fillér illetéket a felére szállította le. 
i A városi rendőrség ügyköréne.v 'illegsz - 1 
] porodása folytán elhatározta a képviselő- I 

testület, hogy a rendőrbiztosi állást újjá j 
! szervezi és ezután a rendőrbiztos csak 
I érettségizett ember lehet. Erre az újjászer

vezett állás betöltésére rövidesen kiírják a 
pályázatot. A képviselőtestület a kör
zeti iskola tanácsba 8 rendes és 3 póttagot 
delegált: Csekey János, ifj. Dóka István, 
Hulley János, Bella József, Tóth József, 
Korentsv Sándor, Velebny, Kleps Károly 
rendes tagoka: és Hradecsny, Szénás;,. 
Müüer póttagokat. - -  Mlynárik András 
műszaki aszisztensnek január 1-től három 
havi betegszabadságot engedélyeztek. — A 
kislakások építésére újabb és most orszá
gos pályázat kiírását rendelte el a képvi-, 
selőtestíilet. Számos jelentéktelen és ke- 
vésbbé fontos ügyben hozott határozatot 
még a pénteki ülés.

Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül a 
szocialista pártoknak napirend előtti jogos 
felszólalását, amelyen tiltakozásukat jelen
tették be a város vezetőségének azon eljá
rási ellen, hogy a képviselőtestületi ülése
ket meglehetős tárgysorozattal mindig 
olyankor tartja, amikor a városháza nagy
termét már jóval előbb az esti órákra elő
adási célokra kiadta.

Ez bizonyos mértékig nyomás akar lenni. 
hog\ a tárgyso-rozati po-n tokai minél gyor
sabban kellő megtárgyalás és megvitatás 
nélkül tárgyalhassák le, ill. szavaztassák 
meg. Nemcsak a szocialista pártok, de a 
város közönsége is rossz szemmel nézi a 
város vezetőségének ezen eljárását, mert 
nem azért küldte képviselőit a város parla
mentjébe. hogy ott percekre kiszámított 
idő alatt hozzák meg azokat az intézkedé
seket, amelyek a város életét, gazdasági vi
szonyait, gazdálkodását szabályozzák és 
döntik el. Ez az eljárás mutatja legjobban 
hogy a város vezetősége mennyire irtózik 
a vitától és a jogos kritikától, mnenyire a 
gyorstalpaló munka híve, amit a város la
kossága nagyon is érez a pótadó és a kü
lönféle újabb illetékek révén.

'Á t & f r i h  :

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Crient mozgó: Veszélyes játék, kedves, 

modern társadalmi vígjáték, elsőrangú 
szereposztással: Jenny Jugo, Theo Lingen, 
Ottó Tressler, Kari Martell, Harry Liedke.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP, HÉTFŐ. 
Orient mozgó: »A néma citadella«. Az el
nyomás és szabadságvágy gigászi össze
csapása a cári Oroszországban egy nagy
szerű asszony szerelmi regényében Anabel- 
la legforróbb sikere. Marcel L’ Herbier gi
gantikus rendezése. Vasárnap d. u. »Buf- 
fallo Bill«, Cecil B. De Mille monumentális 
nagy filmé. Főszereplők: Garv Cooper, 
Jean Art húr.
PÉNTEK, VASÁRNAP.

Apolló mozgó: Az idény legsikerültebb, 
legkedvesebb filmprodukciója az osztrák 
Shirley Temple T r a u d l  Stark bemutató- 
filme: -*A matrózok kedvence«. Gyönyörű 
t e r m é s z e t f el vé t e 1 e k k el, elsőrendű miivé- 
szekkel. Főszereplők: Wolf Albach Retty, 
Herta Feiler, Richard Romanovsky, Lőtte 
Láng. Vasárnap délután »A Notre Dame-i 
kéregetőnő.« Adolf Cormon, híres »Két 
árva« cimü színpadi darabja nyomán. Fő
szereplők: Gábriel Gabrio, Rosine Deréan, 
Emmy Lynn.
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A z »egyLe« és »egyse« 
rom boló hatása
a kisebbségi m a gya rsá g  sorában

nem azért csökken le, meri a legifjabb gene
rációt más nemzetiségi iskolába íratják, ha
nem mert az »egyke« és »egyse« reme Szlo- 
venszkón é« Kárpátalján is megjelent.

Több református egyházmegye és egyházkerü
let ülésein már felvetették ezt a nagyhorderejű 
kérdést, de behatóbban nem tárgyalták, mert nem 
gondoltak arra, hogy a szórványos jelenségek ál
talános helyzetté válnak.

A FALU VÉDEKEZIK 
AZ »ÁLDÁS« ELLEN.

A szlovenszkói magyar városokban és falvak
ban a születések száma az 1930-ik évtől kezdve 
csökken, tehát attól az időponttól, amikor a gaz
dasági helyzet súlyosabbá vált. Ez az összefüggés 
azonban inkább csak városokra vonatkozik, fal
vakban — ahol a magyarság ősereje él — nem 
egészen a rossz gazdasági helyzet miatt szűntek 
meg a magyar anyák szülni. Kétségtelenül kimu
tatható, hogy

a falvak szegényeinél éppen olyan nivón áll 
a gyermekszaporulat, mint régebben volt.

Hiába csökkent minimumra a munkalkalom, 
hiába alacsonyabbak a munkabérek, hiába drá
gább az delem, a szegényeknél változatlanul 
gyakran kopogtat a gólya. Ennél az osztálynál a 
szerelem és gyermek szükségesebb életvigasz.

Az öt-tiz holdon felüli kisgazdáknál azonban 
már nem.

Mennél nagyobb a birtok, annál kevesebb a 
gyermek.

Az uj házasoknál, — értve alatta a nyolc-tiz év 
óta egyiittélöket is, nincs két ivadéknál több, leg
inkább csak egy és igen soknál egyse.

A falvakon a gyermekáldás elleni eszközök fii- 
szeriizletekben, csizmadiáknál, korcsmárosoknál 
kaphatók és a szomszédok úgy kölcsönzik egy
másnak, mint a gereblyét, vagy a sót.

Egy huszholdas gazdával beszélgettem.
— Milyen nagy a család? — kérdem.
— Hát csak egy pulya.
— Mióta házas?
— Tizedik esztendeje.
— A pulya hány éves?
— Most tölti be a kilencet.
— Többet nem adott az Isten?
— Adott vón, csak nem kell.
— Miért nem kell?
— Elég egy, hagy maradjon egy darabban a 

föd. Ha több pulya vón, csak szétmamá.
— Hogy beszélhet így?
— Tudom én magamról. Mi öten vótunk test

vérek, egy nieghót, a többiről meg nem is akarok 
tudni. Kiforgattak az örökségből, nem akarom, 
hogy az én földemet az én pulyáim húzzák szét.

Ezzel hasztalan vitatkozni. Beszéltem az asz- 
szonnyal.

— Magának sem kéne több gyerek?
— Dehogy is, az ember nem akarja, oszt tán 

igaza is van.
Megtudom, hogy már négy gyermek »ment el« 

időnek előtte. Az asszony kétszer feküdt kórház
ban.

DIVAT A FALUN.
Hasonló beszélgetést folytattam több gazdával. 

Kgy tizenkétholdastól megkérdeztem, hogy miért 
nincs egynél több gyermeke, amikor a falubeli 
szegények ötöt, meg tizet is felnevelnek.

Ez a helyzet falun. A városiak felfogása a meg- 
regulázott gólyamadárról nem kevésbbé elszo
morító.

A városban az anyák nagyrésze valóban a gaz
dasági helyzet miatt nem szül, másik réíize azon
ban éppen jómódjában. Előbb ezekről beszéljünk.

Tudósok bebizonyították, hogy a jómódban élő 
nők éppen annyira gyengén tápláltak, mint a sze
gények. A fogyókúra őrülete, az alak fiatalossá
gának megőrzése a nők szervezetét megrongál
ták. A gazdag asszonyok táplálkozási hiánya a 
szülést veszélyessé tette számukra, azonban nem 
ez az ok, amiért nem hajlandók utódot hozni a 
világra. A jómódúak osztályánál a férjek ragasz
kodnak a gyermekhez, de amig ezen a téren fal
vakon a férfiak szava a döntő, a városokban ép
pen ellenkezőleg, kizáróan a feleségek akarata 
érvényesül. A férj talán nem is annyira utódot 
kíván, mint azt szeretné elérni, hogy feleségét az 
anyaság lekösse.

Ezzel szemben ezek az asszonyok a házasság 
első éveiben semmiesetre sem akarják elrontani 
alakjukat a szüléssel! Megkérdeztem egy ilyen 
asszonyt, hogy miért nem akar gyermeket.

— Nincs szükségem rá, nem vagyok anyának 
nevelve, másként látom az életet, mint a régi 
asszonyok.

Ennek az asszonynak napi programmja: torna, 
fodrásznő, kozmetika, bridzs, kávéház. Szülés még 
programon kívül sem.

BAJOK AZ ÉVEK KÖRÜL.
A városokban élő, kenyeret kereső, vagy jöve

delem nélkül álló házastársaknál tragikusan ne
héz a helyzet.

A férfiak — egzisztenciális okok miatt — későn 
nősülnek és a nők is későbben mehetnek férjhez.

H a r c

a ragályos nátha ellen!
Leghatásosabban védekezünk a ra
gályos nátha infekciója ellen, ha 
szájunkat, orrüregeinket és légző

szerveinket

A L P A
sósborszesszel fertőtlenítjük.

Gargalizáljunk és öblítsük szájunkat 
hígított Alpa sósborszesszel. Néhány 
csepp egy pohár vízbe elegendő. 
Ugyancsak kiválóan hat a higítatlan 
Alpa belélekzése. Permetezzünk Al- 
pát a szobában és társas helyiségek
ben, ezáltal fertőtlenítjük a levegőt.

Kérdezzük meg orvosunkat!

Ügyeljünk, hogy bevásárlásnál 
tényleg Alpát kapjunk.

Harminc év körüli nők pedig vagy félnek az első 
szüléstől vagy egynél, kettőnél több gyermeket 

j nincs is idejük világra hozni.
A dolgozó nő a következőket mondja:
— Harminchárom éves koromban mentem férj

hez. Az első két évben az anyagiak miatt óva-
í kodtunk a gyermektől, most már félek szülni.

GAZDASÁGI OKOK.
Egy magántisztviselővel beszélgettem. Negy- 

j venegy éves, hat évvel ezelőtt nősült. Felesége 
| harminckét éves.

— Miért nincs gyermeke?
— Az első időben sziik volt a lakásunk, később 

I kivettem két szoba, konyhát, de nyomban vala
mi baj lett az áliás körül, sikerült azonban veszély 
nélkül megúszni. A harmadik évben a bajok miatt 
feleségemnél műtéti beavatkozást kellett végezni, 
hogy ne legyen gyermek, hosszabb ideig beteg 
volt utána és azóta nem is gondoltunk utódra.

MI LESZ?
Ez nagy általánosságban a helyzet az egyke és 

egyse körül.
A városban élő magyarságnál észlelt születési 

csökkenésen nehéz segíteni, legfeljebb a jobb- 
móduakat lehetne talán emberibb belátásra bírni 
az élettel és az élet céljával szemben. A falvakon 
azonban fel kell venni a küzdelmet, mert ott tet- 
jesen indokolatlan a kisebbségi magyarságunkat 
pusztító egyke és egyse. (J. S.)

— Féltékenység dráma könnyebb sebe
süléssel. L. P. lévai fiatalember, aki ez idő 
szerint egy morvaországi várOsSban teljesít 
katonai szolgálatot, néhány napja szabad
ságra jött haza. A városban hallotta, hogy 
ideálja a 19 éves B. M. hűtlen lett hozzá. 
Péntek estére találkát beszélt meg ideál
jával az egyik félreeső uccában. Sétál ás 
közben a fiú szemrehányásokat tett a 
lánynak, amire az csak vicces megjegyzé
sekkel válaszolt. Ez annyira dühbe ihozta a 
szerelmes fiút, hogy kirántotta oldalfegy
verét és azt a lány hátába szúrta. A lány 
csak könnyebben sebesült meg, de a fiú 
részére súlyos következményei lesznek '3 
dolognak.

A fogyón én
a JMKT első vitaestélyén a lévai keres* 
kedö társadalom megállotta helyét. Az 
értékes, tartalmas felszólalások egész 
sora hangzott el és mondhatjuk, hogy 
ilyen egységesen még sohasem láttuk 
fellépni kereskedőinket. Remélhetőleg, 
hogy végre ők is ráeszmélnek: szervez; 
kedni, sőt szövetkezni kell! Minden feU 
szólaló más és más oldalról világította 
meg a felvetett kérdést: Kern Oszkár 
filozofikus mélységű gondolatai, Gam* 
báty Gyula higgadtságról tanúskodó 
szavai, Breuer ügyesen felépített beszéd 
de. Klein Ármin statisztikai adatai, 
Bencsát nyíltsága, Reitmann Sándor 
fulmináns hatású beszéde, egy^egy hizo- 
nyitéka volt annak, hogy a lévai keres; 
kedök, ha sorsukra vonatkozó kérdések 
megvitatásáról van szó, egyenrangú eh 
lenfélnek bizonyulnak a legképzettebb 
előadóval szemben is. Kár, hogy az 
adotl esetben egy szofisztikus válasszal 
az ellenfél kitért a vita lényege elöl. Az 
előadó) az ideális szövetkezetről beszélt 
— tehát olyanról, ami nincs. Ezzel állU 
tóttá szembe a szabad kereskedelmet, 
természetesen nem mint eszmét az eszs 
mével, hanem mint erényt a bűnnel 
szemben. Ilyen beállitás, enyhén kifes 
jezve, taktikai tévedés és ne csodálkozs 
zék azon, hogy ha szelet vet, vihart 
arat . . .

OKULÁR
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a ker eskényi  mészr öl
Bizonyára próbálkozott vele már ön is. - Tudja 
tehát, milyen kiadós, azért olcsó. Ma bátorkodunk 
önnek megemlíteni, mennyire kedvelik az építé
szek, kereskedők és gazdák.
1937-ben a megrendelések özönét kaptuk.

Két és félannyit
szállítottunk le belőle mint 1936-ban. Ez már jelent 
valamit. Minőségét nem szállítjuk le. Rendelkezé
sére állunk vele Önnek is bármilyen mennyiségben. 
Megrendeléseit megelégedésére intézi el

Martin D rdos
mészégető Veiké Krskany
Mész -- mészpor — kereskényi mészkő

H ÍR E K
— Uj biró Léván. Dr. Janée'k Erzsébet 

végrehajtási biró távozása után a felsőbí
róság Dr. Engelsmann Lajos járásbirót 
nevezte ki a végrehajtási ügyosztály élére. 
Az új biró Liptószentmiklósról lett áthe
lyezve Lévára.

— Dr. Sokol Károly eltávozott Léváról.
Amint közöltük, az Országos hivatal ren
delkezése folytán, Dr. Sokol Károly köz- 
igazgatási biztos, a kerületi főnök helyet
tese Pozsonyba lett áthelyezve az Orszá
gos hivatal IV-ik ügyosztályához. A kiváló 
tisztviselő rövid ittléte alatt nagy népsze
rűségre tett szert. Utóda Dr. Ursiny Ala
dár, aki a múlt héten már el is foglalta uj 
hivatalát.

— Másodszor követett el öngyilkossági 
kísérletet. R. 1. sz. P. 27 éves asszony már 
négy éve válik a férjétől, aki Pozsonyban 
él, inig Ö az utóbbi időben mostoha apjá
nál Léván tartózkodott. De nem a legba
rátságosabb volt a viszony a válófélben le
vő asszony és a mostohaszülők között. A 
múlt csütörtökön is összeszólalkoztak, ami 
R. I.-t annyira elkeserítette, hogy a kcny- 
haabkikion levő lugkőoldatos bögre tartal
mát kiitta. A maró lugkő a fiatalasszony 
gégéjét összeégette, azonkívül súlyos gyo
morégéseket szenvedett. A kórházban 
ápolják. A fiatalasszonynak ez már a má
sodik öngyilkossági kísérlete, az elsőt
1935-ben egy párkányi hotelben kísérelte 
meg.

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

— Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mának második oldalán »A népesedés el
hanyagolása Léván* cikkünk címében sze- 
dési hiba csúszott be, mert az eredeti óm 
helyesen igy hangzik: »A népnevelés eliha- 
nyagolása Léván.«

— Autós bál. A Lévai Egységes Autóve
zetők Szövetsége 26-án szombaton este fél 
9 órai kezdettel az Iparos Olvasó-kör és 
Juventus összes helyiségeiben zártkörű 
farsangi mulatságot rendez. Beléptidij sze
mélyenként adóval 6 Ké.

— Vadászfegyverével lőtte agyon ma
gát. Pénteken reggel a felsőgyőrödi teme
tőben, az édesapja sírján Gazsó János 54 
éves erdész, aki gyermekkora óta a 
Schoeller uradalom szolgálatában állott, 
vadászfegyverével szivén lőtte magát. Tet
tét állítólag gyógyíthatatlan betegsége fe
letti elkeseredésében követte el.

— Gépírási munkát otthonra jutányo
sán, a legpontosabb kivitelben vállalok. — 
Cím a kiadóban.

— Közgazdasági előadás. A J. M. K. T.
rendezésében szerdán este Nagy Ferenc, a 
Hanza szövetkezeti központ főigazgatója 
tartott előadást »A szövetkezeti mozga
lom és a magyar kereskedő osztály* cí
men. A tartalmas és igen értékes előadást, 
amely eszmei szempontból domborította 
ki a szövetkezetek jelentőségét és az ideá
lis szövetkezeti munkát vázolta, — szokat
lanul nagyszámú közönség hallgatta végig, 
akik között ez egyszer ott láthattuk váro
sunk közgazdasági, kereskedelmi és ipari 
vezéregyéniségeit. Az előadást vita követ
te, amelyben Kern Oszkár, Gambaty Gyu
la,’ Breuer Jónás, Klein Ármin, Högvész 
István, Bencsát István, Reitmann Sándor, 
Dr. Hollós Endre, Háber Zoltán, Dr. Fi- 
seher István vettek részt. A vitát dr. Szi
lárd Samu, mint korelnök vezette. — A 
legközelebbi előadás március 2-án lesz, 
amelyen Fodor Jenő a mezőgazdasági 
szervezkedésről és gazdasági iskoláikról 
beszél.
_ A demokrácia, mint a nemzeti eszme

kiteljesedése címen tart előadást 25-én, 
pénteken este 8 óraikor a Sztránszky szálló 
éttermében Dr. L e s e r Lajos, a szocioló
giai szeminárium keretében, a Munkás 
Akadémia rendezésében. Ez az előadás 
folytatása lesz a hétfői, »A nemzeti esz
me* c. előadásnak.

— Irodalmi est volt a cime annak a ren
dezésnek, amelyet néhány vállalkozó szel
lemű J. M. K. T. égisze alatt az elmúlt 
kedden este a városháza nagytermében 
rendezni akart. Irtuk: akart, mert eltekint
ve attól, hogy aiz előadók fele és a cigány- 
zenekar is hirtelen megbetegedett — a 
rendezés is sok kívánni valót hagyott ma
ga után. Matuska professzor értékes és 
tartalmas előadását, tanítványain kívül, 
alig néhány ember hallgatta végig. Háber 
Zoltán az irodalom és az iró hivatásáról 
értekezett jól. Taby Sári Sass és Pál Imre 
saját költeményeit szavalta mély érzéssel, 
Kotperniczky Kornél két novelláját olvasta 
fel. — Nagyon csodálkozunk, hogy a J. M. 
K. T. mielőtt a védnökséget vállalja, nem 
győződik meg arról, hogy van-e elegendő 
garancia a rendezés sikeres lebonyolításá
ra, különösen, ha a nemzeti kuitúrközele- 
dés ügyéről van szó.

— Gazdanapok Léván. A Járási Mező- 
gazdasági Tanácsadó Testület március hó
2- án a szlovák kisgazdák részére, március
3- án a magyar kisgazdák részére a Denk- 
mozitermében, délelőtt 9 órai kezdettel 
gazdanapókat rendez. A program szerint 
a gazdaságban előforduló veszteségekről, 
a gazdasági iskolák fontosságáról és a 
háziállatok fertőző betegségeiről, különös 
tekintettel a száj- és körömfájásra, tarta
nak előadásokat dr. Chovan járási állat
orvos, Ing. Snoplko, a földmivelési tanács 
biztosa, Cízek, az aranyosmaróti gazdasá
gi iskola igazgatója és Ing. Kovács, a ko
máromi gazd. iskola tanára. Az előadások 
után >Az államnak az alapja a gazdaság*
c. (hangosfilmet mutatják be magyar és 
szlovák nyelven. Belépés teljesen díjtalan.

— Süt a nap cimü Zilahy vígjátékot 
szombaton este a ref. ifjúság műkedvelő 
gárdája nagy sikerrel hozta színre. Az elő
adást kedden este megismételték. Az elő
adásról részletes beszámolót hely szűke 
miatt lapunk legközelebbi számában 
adunk.

— Körzeti lett a lévai áll. polgári iskola.
A lévai áll. polgári iskola körzeti iskolává 
alakult át. A körzetet Léva és az ahhoz 
tartozó majorok: Génye, Lászlómüve és 
Nixpród, továbbá Kelecsény és Alsószecse 
községeik képezik. Ebbe a körzetbe Alsó
szecse önként jelentkezett.

— ELEGÁNS TAVASZI KOSZTÜMÖT, 
vagy kabátot és férfi öltönyt J A K U B 1- 
C S E K divatszalonjában rendelje meg.
_ Végzetes korcsolyázás. Ocsiak János

8 éves elemi iskolai tanuló, aki most kez
dett tanulni korcsolyázni, vasárnap dél
után be akarta mutatni a tudományát is
merősei előtt és a ^nyolcas* bemutatása 
közben oly szerencsétlenül bukott föl, 
hogy a lábát eltörte. Beszállították a kór
házba.

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

— Vidéki kultúrélet. Jól sikerült nóta
estet rendezett Deménden f. hó 13-án Ra- 
kota József ig. tanító, melyen Farkas Ist
ván író s Várady Aba Károly dalköltö lep
tek fel. Farkas István nagyszerű előadásá
ban a magyar szó erejéről, majd Mécs 
Lászlóról, a költőről tartott igen értékes 
előadást. Várady Aba Károly dalköltő pe
dig a magyar nótáról beszélt, majd saját 
szerzeményeit énekelte általános teszés 
mellett, cigányzene kísérettel. Az est hely
beli szereplői Mécs-verseket szavaltak. - 
Kissáróban a helyi közm. bizottság f. hó
13-án tartotta első téli kultúres:jét, mely 
Pap József elnök tartalmas bevezető be
szédével kezdődött. Majd Galambos Béla 
ig. tanító az adónemekről, V. Vargha Emí
lia tanítónő a magyarság nagyjairól, Szűcs 
Béla gazda az állatok betegségéről tartot
tak értékes előadásokat. A sikerült est ki
emelkedő miisorszáma Várady Aba Károly 
kiváló dalköltö szereplése volt, aki hangu
latos nótáiból adott elő cigányzene kíséret 
mellett, melyet a közönség nagy tapsok
kal jutalmazott, Várady-nótákat énekelt a 
szerző kíséretével Vanöo János tani:ó is 
tisztacsengésü tenor (hangján. — A \ eze
kén vi és lekéri közm. testületek f. hó 20-án 
nótaesteket tartottak, melyen Farkas Ist
ván iró előadással s Várady Aba Károly 
da költő pedig nótáival szerepeltek. A nó
taestek rendezői Réthy Lajos és Dudich 
László ig. tanító voltak.

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. —
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Fájdalomnélküli foghúzás, fog- 
tömés, porcellán koronák, müfogak, va
lamint mozgó fogak fixálása a legmo
dernebb metódusok szerint Bodánszky 
Irén fogmütermében, Levice, Főtér, 
készülnek. Rendel a betegsegélyző pénz
tár. valamint az összes fondok részére is.

— Gyászhir. Ismé: egy íöldink, Mater j 
Gliimessy Mária, aki a lévai névnek '/.éles 1 
körben elismerést é> megbecsülést szer- | 
zett, haláláról hozott hirt a posta. Mater 
Gliimessy Mária, az Ango.kisasszonyou 
B. M. \ . Intézetének aram fogadalma * 
rendtagja, a veszprémi é< budapesti inté
zetek volt főnöknője, rendi kormányasz- 
szistens, az intézetek összes iskoláinak volt 
vezető tanára, a pápai »Pro Ecclesia et 
Pontit'ice* érdemkereszt tulajdonosa, 7J 
éve- korában, a veszprémi rendházban, 
február 4-én elhunyt.

A gimnazisták műkedvelő elöadasa 
a teljes siker jegyében tolyt le. A fiatal 
műkedvelők érett, kiforrott játékot pro
dukáltak és a közönség nagyon meg volt 
elégedve a nagyszerű játékkal. A főszere
pekben .fancsó és partnernője, Zelenyák 
k. a., Stotter, Bekért, Filip és Kosa J. k. a. 
nyújtottak kitűnő alakítást. Az elsőrangú 
rendezésért Kopcsáa G;« örgyöt kell külön 
megdicsérni.

— Mikor és miért sírnak a japánok. Dr.
Masao Naruse tokiói egyetemi tanár két 
hónapi kúra után elhagyta Pöstyénfürdőt, 
ahol igen sok jóbarátra tett szert. Mikor 
a japán professzor eultazott, barátai ki
fé r té k  a pályaudvarra és búcsúzás jeléül 
kis, japán lobogóval lepték meg. A zászló 
megpillantásakor dr. Maruse elkezdett sír
ni. Barátai azt hitték, hogy a búcsúzás 
okoz neki fájdalmat. Dr. Maruse kijelen
tet te, hogy minden japánnak sírni kell, ha 
meglátja hazájának zászlaját. De annál 
jobban fáj ez neki mostan, amikor bará
tait kell itthagynia, de hazája Pöstyénből 
hazaszállította és mennie 'kell. (g. g.)

Vigyázat a szabadságról való iemon- 
mondással. Gyakran előfordul, hogy az al
kalmazottak lemondanak szabadságukról, 
mert ebben az esetben kártérítés jár ne
ki < a szabadság idejére járó rendes fize
tés magasságában. Ezzel kapcsolatban a 
legfelsőbb bíróság nemrégen Ítéletet ho
zott, amely a jövőben valószínűleg mérv
adó le>z. Á lényeg az, hogy az alkalma
zottnak kártérítés az igénybe nem vett 
szabadságért csak akkor jár, ha maga ér
vényesíti igényét. Ha az alkalmazott ab
ban az esztendőben, amelyre neki szabad
ság vagy kártérítés jár, igényét nem érvé
nyesítette, akkor elveszti azt. A szóban- 
forgó ítélet előzményéhez tartozott, hogy 
egy alkalmazott visszamenőleg hat eszten
dőre perelte igénybe nem vett szabadsá
gának anyagi ellenértékét, de mind a há
rom bíróság elutasította követelését. Azok 
az alkalmazottak tehát, akik anyagi kár
pótlás fejében nem veszik igénybe szabad
ságidejüket, kénytelenek ennek <aiz Ítélet
nek az értelmében igényüket azonnal, még 
ugyanabban az esztendőben érvényesíteni. 
Ha ez: elmulasztják, akkor később sem
miféle igényük nincsen.

— A spanyol polgárháború lévai halott
ja. Rajcsánvi Árpád lévai fiatalembert a 
kalandvágy még 1936. decemberében Spa
nyolországba hajtotta, hogy az ottani pol
gárháborúban harcoljon. Azóta nem hal
latott magáról hirt. A napokban kapta 
meg fivére \ spanyolországi csehszlovák 
konzulátustól az értesítést, hogy Rajcsá
nyi 1937. február 15-én a Jerema-folyó 
menti ütközetben szerzett sebesüléseibe 
belehalt. Vele együtt ment ki egy másik 
lévai fiatalember is, ki még ma is harcol a 
polgárháborúban.

Épületes Jeleneinek
voltam tanúja egy lévai családnál tett 
Iá t óga t á so m a lkaim á v a 1.

A család szemefénye, a dédelgetett gyer
mek, aki dacára aiinaK, hogy még csak a 
nyolcadik évét tiporja, máris az egész csa
ládnak parancsol. Azért, mert egy kívánsá
gát nem teljesítették azonnal, toporzékol- 
ni kezdett, bőgött, ordított, földhözverte 
magát és addig le sem csillapult, amig kí
vánságát nem teljesítették, sőt Ígéretek
kel, ajándékokkal meg nem engesztelték.

Véletlenül azt találtam mondani, hogy 
egy ilyen kis gyermeknek még nem sza
badna annyira rossznak lenni. Mire édes
anyja azt felelte: »H i s z e n nem  is 
r o s s z  az én g y é r m é k é  m, c s a k | 
i d e g e  s.«

Ideges!
Korunk egyik .legáltalánosabb betegsé

ge, méh' nem kímél meg sem szegényt, sem 
gazdagot. Olyan elterjedt, hogy ép ideg
zetű embert csodaszámba lehetne muto
gatni.

Amig az idegbaj csak a felnőtteket tá
madta meg, vigasztaló volt az ia tudat, 
hogy az élet küzdőterén, a nehéz munká
ban szerezték azt. Az is természetes, hogy 
az utóbbi évek rohanó világeseményei, 
megrázkódtatásai, politikai válságai, va- ; 
gyónók eltűnése, újabb vagyonok tünemé- í 
nyes gyorsasággal való megszerzése, hoz
zátartozókért érzett aggodalom, a sokszo
rosan felszaporodott gondok — növelték j 
az ideges emberek számát.

Azonban az a tény, hogy ma már a kis- ! 
gyermek, sőt a tizéven aluli gyermek is i 
époly ideges, mint a felnőttek, igazán le- | 
verő és kétségbeejtő.

Mi okozza ezt a mérhetetlen károkat 
okozó betegséget a gyermeknél? Azt hi
szem, jó helyen tapogatódzom, ha azt 
állítom, hogy a baj egyik legfőbb okozója 
az, hogy a gyermek manapság már majd-

i nem olyan társadalmi életet él, mint a 
! felnőtt.

Az anya büszkeségében az okos és éber 
| gyermekét mindenhová magával viszi é̂  
! ez vagy résztvesz a nagyok társalgásában, 

vagy legalább is végighallgatja azt. Sok- 
I szór elviszik nyilvános helyekre is, mond

juk a kávéházba, vendéglőbe, házi mulat
ságokra, ahol a gyermek sokáig ébren 
marad — és innen származtatható azután 
a gyermek idegessége.

Nem egy szülő (már csak tréfából is) 
belédiktál gyermekébe egy kevéske alko
holos italt, mások nem ellenőrzik a gyer
mekek olvasmányait. Taníttatják őket ze
nére, idegen nyelvekre, esetleg gyermek- 
tánctanfolyamra járatják, szóval túlterhe
lik az agyát és elvonják tőlük azt az időt, 
vilii: sétára, testmozgásra, tornára kellene 
fordítani.

Nem tudom a módokat megjelölni, me
lyekkel a gyermekek idegessége ellen si
keresen lehetne küzdeni, ez az orvosok 
dolga, de látom, hogy a legtöbb szülő két
ségbe van esve, ha a gyermekének a feje 
vagy fa torka fáj — de az ilyen nagyobb 
betegségnél, mint az idegesség — nem 
tartja fontosnak és szükségesnek, hogy 
azt gyógykezeltesse. Isteni flegmával 
mondja: Hisz a gyermek nem is annyira 
rossz, mint ideges.

Pedig erre is ügyelni kellene. Tekintetbe 
véve azt, hogy minden második ember 
ideges, már a gyermekeknél kellene csírá
jában elfojtani a bajt és alkalmazni azo
kat a rendszabályokat, amelyek célraveze
tőnek látszanak.

Az egyszerűben, a kicsinyben kell na
gyoknak lennünk. Ne riadjunk vissza sem
mitől. hogy gyermekeinket megvédjük az 
idegességtől.

K. S.

— Müvészestély. A Kereskedelmi Csar
nok fennállásának 50 éves jubileuma alkal
miból február 26-án, szombaton este a vá
rosi vigadó összes termeiben G o d i n I m- 
r e operaénekes, Szudy Nándorné, Kemény 
Pálné, Berger Edith .zongoraművésznők és 
Grünwald Edith tánc-művésznő közremű
ködésével jőtékonycélu, tánccal egybekö
tött müvészestély: rendez. Az estély iránt 
igen nagy az érdeklődés.

Az a d óhiva ta lok  és az a d ó 
fizetők barátságosabb 
érintkezése é r d e k é b e n

Kalfus pénzügyminiszter kishivaíalnok- 
ként kezdte pályáját s igy az adóhivatali 
munkákat saját tapasztalatából apróléko
san ismeri.

B á l után
Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem az alábbi sorokat b. lapjában kö

zölni:
Mi úriasszonyok és úrilányok, amikor 

elhatároztuk, hogy az LTE bálján jelmez
ben megjelenünk, ezzel csak a maszkosok 
számát és a bál fényét kívántuk emelni, 
doggal követelhetjük az LTE vezetőségé
től, hogy a rendezésben jobb modorú ura
kat válasszanak, mert nem vagyunk haj
landók eltűrni, hogy velünk, enyhén szól
va, ordítsanak. Különben elő fog állni az 
az eset, hogy az LTE legközelebbi álarcos
bálján a rendező urak lesznek majd kény
telenek maszknak menni, ha azt akarják, 
hogy az amúgy is évről-évre csökkenő 
maszkosok helyét betöltsék.

Tisztelettel:
Egy jelmezes.

A pénzügyi hivatalok 1937. évi munká
jával kapcsolatban kijelentette, szükség 
van arra, hogy a pénzügyi hivatalnokok 
hivatalos ügyekben jól, barátságosan és 
szívesen bánjanak az adófizetőkkel. Azclk 
az alkalmazottak, akik vétenek ez ellen, 
súlyosan károsítják az állam érdekeit. El
felejtik, hogy a pénzügyi hivatalnokok vi
szonya az adófizetőkhöz a népuralmi köz
társaságban nem lehet felsőbbségi, rossz 
értelemben értve. Az adóhivatalok alkal
mazottai kötelesek megértést tanúsítani az 
adófizetők helyzete iránt, mert az állam 
bizony nehéz terheket ró rájuk. Nem való, 
hogy a pénzügyi alkalmazottak meggon
dolatlan megjegyzésekre ragadtassák ma
gukat, hanem inkább a felek bizalmát kell 
kiérdemelniük. A pénzügyminiszter hang
súlyozta, hogy a pénzügyi alkalmazottak
nak tudniok kell, hogy modoruknak mek
kora a jelentősége és reméli, hogy kíván- 
Giga teljesülni fog s az 'adóügyi alkalma
zottakra a jövőben nem fognak érkezni 
panaszok. (A Zemédélské druzstevní listv 
szerint.)

3 szobás összkomfortos lakás, hallal és 
kerttel a városban április 1-től

k i a d ó
KLEI N szállítónál.

— Katonaöngyilkosság. Megdöbbentő 
öngyilkosság történt hétfőn Párkányban. 
Jakab Pál aranyosmaróti illetőségű kato
na elment egy ismerős családhoz, ahol be
szélgetés közben hirtelen revolvert rántott 
és halántékon lőtte magát. A golyó meg
sértette agy velejét és azonnali halált oko
zott. Az öngyilkosság oka, mint a katona 
búcsúleveleiből kitűnt, önmagával való 
meghasonlás, ugyanis Jakab Pálnak Ara- 
nyosmaróton menyasszonya volt, közben 
azonban Párkányban is volt imádottja és 
nem tudta magát elhatározni, hogy melyi
ket vezesse oltárhoz. Az öngyilkossá lett 
katona holttestét felboncolták, majd 
csendben eltemették.
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,------SPORT Felkészültünk a tavaszra
a legszebb újdonságok

szövet és selyem áruházában. Szőnyeg, függöny, 
paplan és linóleum a legnagyobb választékban!

A köszöntésről
Egyizben már irtunk erről a témáról és 

megkíséreltük érzékeltetni, hogy mint vi
selkednek a nők a nekik köszönő férfiak
kal szemben. Most általában beszélünk az 
uccai köszöntésről, még pedig azoknak a 
megfigyeléseknek az alapján, amelyeket 
itt Léván gyűjtöttünk.

Végigróva a lévai uccukat, érdekes 
megfigyeléseket gyűjthet az ember a kö
szöntésről és annak módjairól, sőt megfi
gyelheti azt is, hogy hogyan fogadják 
egyesek a köszöntést.

Bizony, polgártársam, ha szembejövők 
előtt megemeled drága pénzen vásárolt 
kalapodat, vagy észreveszel az ucca for
gatagában egy ismerős arcot, kalapodhoz 
kapsz és kellő méltósággal szellőzteted tar 
koponyádat. Azt hiszed, hogy ezzel eleget 
tettél az udvariasság követelményeinek, 
de eszedbe se jut arra gondolni, hogy 
ezen ténykedésedet köszönő viszonyban 
lévő ismerőseid rettentő súllyal mérle
gelik.

Kimerítve 'a köszöntés »ismérveit«, ka
lapemelésedet bonckés alá veszik, osztá
lyozzák, minősítik, végül téged is köszön
tésed után osztályoznak és kijelentik (ha 
szépen köszöntél), hogy te egy igazi úri
ember vagy, nagyszerű családapa, jórava- 
ló fiú, a legjobb férj és rokon, vagy pedig 
(ha csúnyán köszönsz'), hogy te egy udva
riatlan paraszt vagy, nincs benned egv 
szemernyi intelligencia és isteni csoda, 
hogy nem be^jrő lett belőled.

Ha tizenötéven felüli lányoknak nem 
úgy köszönsz, hogy: kezitcsókolom, akkor 
felhúzzák az orrukat, ha mamájuknak nem 
csókolsz kezet, lenézik a feleségedet. Ha 
a papájuknak csak azt mondod, a.lászolgá- 
ja és nem kérdezed meg legalább kétszer: 
hogy van?, hogy van? — 'akkor azt mond
ja rólad, hogy megbízhatatlan ember vagy. 
Ha egy nálad két hónappal idősebb ember
nek nem köszönsz előre, iáikkor egyéb go
rombaságon kívül legalább is kijár a 
»szemtelen« jelző. Ha egy náladnál vagyo
nosabb polgárnak nem köszönsz széles 
gesztussal, azt mondja rád, hogy ripők 
vagy, aiki nem tudod, mi illik. Ha valaki 
valami csomaggal a hóna alatt szembe jön 
veled, barátságosan feléd bólint, mire te 
ösztönszerüen hirtelen kalapot emelsz — 
az illető fensőbbségesen, barátságos le
ereszkedéssel fogadja üdvözlésedet.

neked előre. Ha a kereskedőnek nem kö
szönsz, fennhordod az orrodat, ha szabó
nak, suszternak, borbélynak nem bőgsz 
harsány jónapot, azt mondják: azt hiszed, 
te tialákad fel a spanyolviaszkot, de majd 
adod te még olcsóbban is! Ha . . .  stb.

Ezért édes felebarátom, barátságosan 
figyelmeztetlek téged, vigyázz! Számláid 
köszöntéseidet, ügyeld az ismerősöket, 
kapd le a kalapodat, hajtsd meg a fejedet 
és köszönj szépen, illedelmesen, előírás 
szerint.

(K. S.)

ÉJFÉLKOR
Most tértem haza. Mindenki alszik. Barna kö

penyében beszökött a házba a hazug álom és ró
zsaszínű rongyával elfátyolozza a máskor sötét
be meredő tekinteteket. A gond és bánat rán
cait elsimítja, a kíntól görbe szájakat mosolyra 
ékesíti, a kifakult virágra szint lehel, hajnalt fa
kaszt az alkony egén és szerelmet lop a jaj ágyá
ra. ördögi munka. Kárhozat.

Egy szent könyvben olvastam: »A pokol lángjai 
szüntelen mardossák a testet, tűz serceg a belek 
ben és parázs izzik a csontokban, a velő helyén«. 
És ez a k n mégis elenyésző ahhoz, amit a menny
ország látása, az üdvösség elvesztése okoz az el- 
kárhozottaknak.

Mondom: Az élet ördöge, pokla, kárhozatja az 
álom, mely bepillantást enged az örömbe, a bol
dogságba, szerelembe. Cinkosa: az ébredés. Ez 
visszalök a bánatba, szenvedésbe, a jajok tenge
rébe, a szinte elviselhetetlen fájdalmak özönébe.

Éjfél van. Mindenki alszik. Álom! Te élet ör
döge, pokla, miért csak engem kerülsz el? Én 
is, én is el akarok kárhozni!

*5éí a Sleiec ftarijÓH.
Mélyen lent álmodik a fű, 
felette ezüst hó ragyog 
és a házakon zárva mind 
az opálos tág ablakok.

A híd is, hol nyáron annyit 
jártam, csupa bú, csupa rom. 
Mért veszteglek én még mindig 
itt az alkonyi hüs havon?

Kérjük az alábbi soraink közlését:
Igen tisztelt Lévai újság!
Elmúlt az LTE álarcosbálja is. Északon, 

Keleten és Délen a csapatod már megkezd
ték a tréningeket, csak az LTE futballcsa
pata az, amely megelégszik egy toruater- 
mi tréninggel, amelyen cca 15 játékos vett 
részt és azo'k közül is 10 ifjúsági. Egyne
gyed órai ugrálás, és meg volt az edzés. 
Ez is egy fütetlen helységben, teljesen fel
öltözött játékosokkal. Mint mondják, 
most tárgyaltunk egy pesti centerrel, most 
egy beregszászival és mire eljön a tavaszi 
szezon, ismét ott tartunk, ahol az ősszel 
voltunk. Mi aíkcepíáljuk a vezetőség nyi
latkozatát, amelyben hat év óta hangoz
tatja, hogy nincs pénz és nem lehet profi
kat tartani, de viszont tudjuk azt is, hogy 
nem lehet egy csapatot előbbrevinni, ha 
az nem összejátszott és csak a 12-ik órá
ban, hirtelenében összehozott keret. Ve
gyünk példát Párkánytól és Galántától, 
ők már profik nélkül játszótt»a'k meccse
ket, mikor mi az őszi elvesztett pontokon 
polemizálunk.

Soraink közléséért fogadják előre hálás 
köszönetünket és maradunk mindenkor 
hű olvasójuk:

Két LTE drukker.
— Az LTE vívógárdája pénteken Po

zsonyban versenyzett a Zitonia csapatá
val. A hármas csapatversenyben tőrben és 
kardban egyaránt 5:4 arányú vereséget 
szenvedeti a LTE csapata, mely Gyapay, 
Dr. Sós és Steiner összeállításban vette fel 
a küzdelmet. Tekintve a hazai terem, kö
zönség és bírák előnyét, a minimális vere
ség sikernek mondható.

— Melegvizü tó Pőstyénben. A napok
ban a pőstyéni fürdőszigeten munkások 
dolgoztak egy mesterséges tó elkészítésén, 
amelyben egzotikus virágokat akartak el
helyezni. Ezt a tavacskát eredetileg a für
dő forrásának melegvizéből csöveken át 
akarták melegíteni. Mikor azonban a mun
kások az egyik helyen mélyebben beástak, 
75 fokos víz tört elő a föld alól, amely rö
vid idő alatt teljesen elárasztotta a kiásott 
tó medencét. A kitört forró víz gőze az 
egész fürdőszigetet belepi. Az építés veze
tője azonnal megtett minden intézkedést, 
hogy az újonnan felbuggyant hőforrást 
megfelelő keretek közé szorítsa. Igv most 
Pöstyén egy új melegvizü tóval lett gazda
gabb. (g. g.)

— Súlyos szerencsétlenség favágás köz
ben. Régebbi számaink egyikében hirt ad
tunk arról a szerencsétlenségről, amely 
Garamrudnón ért egy erdőmunkást. Most 
egy újabbról kaptunk hirt, amely szerint 
Rudzan Péter 16 éves munkás fadöntés 
közben az egyik kidőlő fa alá került, 
amely súlyos sérüléseket okozott -a- mellén. 
Beszállították a lévai kórházba.

— Véres verekedés. Csömör András 20 
éves nagyölvedi kovácssegéd összeszóllal- 
kozott barátjaival, amely veszekedésnek 
verekedés lett a vége. Majd előkerültek -a 
késeik és Csömört nyakán és oldalán ősz- 
szeszurkálva szállították be a lévai kór
házba.

— A ragályos náthát belélegzük! Igen, 
a ragályos nátha a szájon, szájüregen és 
légzőszerveinken keresztül hatol testünk
be. Ha egyszer sikerült befészkelődnie, 
csak nagynehezen tudunk megszabadulni 
tőle. Ezért kell szájunkat és szájüregünket 
oly gondosan ápolni. Ezt úgy végezzük 
legjobban, ha langyos vízzel gargalizá- 
lunk, melybe néhány csepp Alpa sósbor- 
szeszt csepegtetünk. Ez kitűnő fertőtlenítő 
szer. Itt a ragályos nátha semmit sem ér 
el. Ha még aztán Alpát a testünkbe dör
zsölünk, a ragályos nátha az egész vona
lon vereséget szenvedett. Kérdezzük meg 
az orvost!

Ha ia hiteleződnek véletlen elnézésből 
nem köszönsz, széliében, hosszában arról 
beszél, milyen hálátlan vagy.

Ha az adósod elkerüli figyelmedet: 
megint szemtelen vagy, mert rongyos pár 
korona miatt elvárod, hogy ő köszönjön

S a közeli állomáson 
felsikolt egy mozdony füttye: 
a ványain száll most vonatra 
és indul lomhán, messzire.

B. F.
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Saroküzlethelyiség
március hó 1-től kiadó Jókai u. 11. 

Fűszer és hentesüzletnek különösen alkalmas

Egy jókarban levő

billiárd asztal
olcsón eladó.
Hruska vendéglős, Kálna.

Egy vagy két napos, száraz, parkettes és

különbejáratú szoba
esetleg reggelivel és fürdőszobn használattal 
március 1-től kiadó Zách ucca 14 sz. alatt.

— Uj okmánybélyegek. A pénzügymi
nisztérium a jubileumi évre uj okmánybé
lyegek kiadását tervezi. Az eddigi okmány 
bélyegek az államfordulat óta az egyetlen 
kiadásban jelentek meg, de a törvény sze
rint bizonyos idő letelte után uj kiadással 
pót lan dók. Az uj okmánybélyegeket május 
1-én ihozzák forgalomba. Három színben 
fogják kiadni az okmánybélyegeket. A fil
léres értékű bélyegek kékek, a koronásak 
pirosak és a nagyobb értékű okmánybé
lyegek egészen kétszáz koronáig zöldek 
lesznek.

Születés, házasság, halál:
Születés: Kovács Irén fiú Tibor Sámuel.

- Blaho István és Bittner Katalin fiú Sá
muel. — Piecka Erzsébet leány Mária. — 
Máté Irén fiú Sándor. — Galambos Gyula 
és Kocúr Vilma leány Klára. — Petruska 
László és Bób Júlia leány Margit,

Házasság nem volt.
Halálozás. Kocsi István 77 éves, Lupták 

Mátyásné szül. Andruska Anna 47 éves. 
Cmacho Mihály 80 éves. — Piecka Mária 
1 napon alul. Baran István 31 éves, Uhlárik 
János 78 éves, Strapec Ferenc 75 éves. Hu
szár Tibor 37 éves.

»LÉVAI ÚJSÁG* gazdasági kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer- j 
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele- 
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 48.—, félév- I 
re 24.—, negyedévre 12.— Kí, egyes szám ára 
1. Kí. Három példány megtartása V« 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.

Három magasrangu tiszt polgári ruhában revolveres merényletet akart elkövetni 
Hitler ellen, melyet csak az utolsó pillanatban sikerült megakadályozni. — Február 
13-án az eimul: szombaton, 13 bálja volt Pozsonynak. — Delaware államban anv- 
nyira elharapódzott a rablás és utonállás, hogy a törvényhozás elrettentő bűn. - 
tésiil visszaállította a megvesszözést. — Moscicki lengyel államfő májusban ine k;.. 
togatja Budapestet. Elvetemült betörők kifosztották Kecskemét legrégibb tem
plomát, az Erzsébet templomot. — Egy soproni cselédközvetitő Varga; János nevű 
üzletvezetője áruba bocsátotta az állástalan cselédeket, eme bűnéért letartóztatták 

- 59 állam közül már 49 letért az aranyalapról. A prágai postatakarék megkez
dette a régi postatakarékpénztári követelések kifizetését, aranykoronánként 62 fil
lért és az időközi kamatokat fizetik ki. — Amerika és Anglia titkon készülődik 
Japán ellen. Szörnyű hóciklon pusztított a mu.lt héten az angol partvidéken inelv 
óriási károkat okozott. — Uj vizsgára utalta a bíróság Nernec Károly dr briimíi 
orvost, aki ^kézenfekvő tudatlanság* miatt 24 halálos operációt hajtott végre jel
lemző, hogy Nernec a pozsonyi egyetemen kitüntetéssel végzett. — Keleíszlovenszkót 
a burgonya-rák veszélyezteti, az egyetlen védekezés a veszedelem ellen a bete^ ül
tetvények kiszedése és megsemmisítése. — A pápa jegyzéket intézett a spanyol köztár
sasági kormányhoz és Francóhoz, hogy a nyílt városok bombázását szüntessék be

A németországi Bücker-repülőgépgyárban újfajta repülőgépeket készítettek’ 
amelyek száz kilométeres utón csak 71- liter benzint fogyasztanak a kis gépek se’ 
bessége 175 km. óránként és 650 kilométeres utat képesek megtenni egyhuzamban.

A budapesti eucharisztikus világkongresszusra (38 külön vonatot és 42 különcso- 
portot jelentettek be már eddi.tr a külföldről. _  Sulvos feltételek mellett kaphat csak 
Róma kölcsönt Angliában. Magyar bírót neveztek ki a beregszászi bíróság élére 
— Zogu albán király vissza 'akarja vásárolni a szlovenszkói Ápponyi-birtokot — 
PráP b™ 10.000 kokainista és morfinista van. Az egész világon nem kevesebb 
mini 900 ezer or\o> el, a legelterjedtebb három betegség az érelmeszesedés tuberku- 
lozis és a rák. — Becs és Belgrád között nagv a feszültség. — A kínai-japán fetrv- 
veres konfliktus már túlhaladta az 1904—1005-ös orosz-japán háború méreteit — A 
Budapestvidéki kőszénbánya részvénytársaságnál hatmillió pengős sikkasztásnak jöt
tek nyomára. - - Megnyugvással fogadta a világ a román rendszerváltozást Páris 
London Moszkva buktatta meg G ogát.------ Április 26-án lesz Zogu király’és Ap
ponyi Geraldme esküvője -  A beregszászi járásban tropikus malária pusztít. -  
Felakasztották Budapesten Varga Pál ciganylegényt, aki műit év novemberében 
meggyilkolt es kirabolt egy kereskedőt. - Lezuhant utolsó próbarepülésén eev né
met oriásrepülőgép, három repülő ejtőernyő segítségével megmenekült " kettő 
azonban hajaira zúzta magát. Hat évre Ítélték el Norman Károly bielici vendég- 
őst, aki 4o fillért kitevő korcsmái adósság miatt agyonlőtte egyik vendégét 1  

Kezipodgvászkent akartak szállítani egy halott gyereket a vasúti 'személykocsiban 
Pozsonyból Zsolnára, mivel nem volt pénzük a teherszállításra. — Hetven év előtt
talál;ák fel az Írógépet, 'amely eleinte féimázsás szörnyeteg volt _ Chia sirini
olasz tanár merész operációval uj életre keltett egy embert, akinek .szívműködése 
már la percen át teljesen szünetelt. -  Egy évről másfél évre emelték fel a katonai 
szolgálati időt Ausztriában. - • Egy esés közben elsült fegyver agyonlőtt egy nagy- 
szombat, pénzügyőrt. -  Nyíregyházán rálőtt vőlegényére egy féltékeny menyasz- 
szony, utána a vonat ele vetette magat, a mozdonv kerekei háláira gázolták — A 
múlt évr rendkivüh szárazság folytán nagy takarmányhiány mutatkozik Szlovén- 
szko keleti megyeiben és Podkarpátszka Ruszban. — Dérer miniszter a .kassai soc 
dem part nagygyűlésén beje entette az állampolgársági panaszok végleges likvidá- 
|?s.at-.., A kanadai oto> rkrek keresete vetekedik a filmcsillagok bevételével jőve-
delmuk fotorrása 'a film es a turisták látogatása _ Rossi icmprt frin v n ’ ‘
2000 kilométeren 2000 kilogramos terheléssel 437 kilométerre javította az olahok 
jiital tartott 429 kilométeres gyorsasági világrekordot. -  A nvitrái "sküd.b S S  
kötél általi halálra Ítélte Zachar Izidor 40 éves földművest aki’ álmábin -ki f  
pásokkal megölte feleségét. -  Kibővítik a k o m á ro tT v &  M rhS at 
sebeszet, pavillon irodák valamint alkalmazotti lakások épülnek. _  A magyar kük 
kereskedelmi merleg januárban 16 millió pengővel aktív — Félmillió 1 ' "  ' ,
f i  ™ S ,  "*”«  * * * •  Nemzeti Í S * S t
mcít wiJaíat. Struve, a világhírű amerikai csillagász, egy u f  csillagot fe 
dezett tel, amelynek nagysága a nap ötszöröse. — Egy ólmützi száMnó^.! t X  
akasztotta magát Jakes privigyei gyógyszerész. — Az ammi a 1 fe :
beutazza az Angol domíniumokat és a világkörüli ut során VI GyörgTkirálvt'^ün 
nepélyes keretek között India császárává koronázzák meg — Ez év i ^ L i k V kk 
csőd volt Csehszlovákiában, mint tavaly. - CsebsHovák-maffVar rm™ 
zási együttműködést tervez mindkét állam. — Romániában idegen főke

latot fogadott el, mely erre a költségvetési évre 250 millió t l n i í i V. -  -,av.as- 

marad Franciaországhoz és szövetségeseihez ie Z L  t  T ' ~  Rontania hu

dés\ört ki a’^ n k ' í n S

legsűrűbben lakott állama Belgium, négv/etkiló étere kén ósnTt/^ fok*k«rekséír

eszmecserét, Anglia nem akarii zavarni \  3 rj36̂ 1111 ^ to^a^skor megkezdett 
üárd koronában állapította níeg ’ a h a d á r é ten?elyt‘ ~  JaPán 30 mil’ 
a kínai itoadjárattal kapcsolatban Mírró. íi lad, en^eré'szet pótköltségvetéseit 
gvarországból C s e h s » S a  " e r ^ S  n f  kon^ n^ s  néjkiü Jeh^t Ma- 
nokságon kisebb botrány tört ki mivpl v im J  ‘ ' A prágai jéghoki világbai-
magyar csapatot, a m é r ^ T '

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érseknjvárott.
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