
f ü g g e t l e n  g a z d a s á g i ,  k u l t u r á l i s  és k r i t i k a i  H e t i l a p

V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1938. MÁRCIUS 2.

Megfellebbeztél*
a Tem etkezési egylet 
választásait

Vasárnap, február 13-án tartotta váro
sunk legnagyobb és legrégibb egyesülete, 
a Temetkezési Egylet tisztikar-választó 
közgyűlését, illetve a szavazatszedő bízott- . 
ság ezen a napon foganatosította a válasz
tásokat. A közvélemény úgy vélte, hogy 
ezzel a Temetkezési Egyletben helyreállt a 
rend és az új vezetőség, valamint a választ
mány egyesült erővel hozzálát a belső át
szervezéshez.

Amint értesülünk, azonban a választáso
kat megfellebbezték. A panaszt a Kerületi 
Hivatalhoz Oszvald Mihály kőműves mes
ter adta be és beadványában a követke
zőkkel indokolja a választások érvényte

1. A közgyűlést összehívó hirdetmény 
nem volt szlovák nyelven közzétéve, 2. a 
pénztárnok üzletszerző is egy személyben, 
ez pedig összeférhetetlen két funkció, an
nál is inkább, mert egyúttal a könyvelést 
is végzi, 3. dacára annak, hogy az inkasz- 
szátoroknak van kauciója, a pénztárnok
nak, aki szintén pénzt kezel, kauciója nin
csen, 4. a felebbezés kifogásolja azt is, 
hogy a választásnál az ellenőrzést oly sze
mélyek végezték, akik a jelölő listán is 
szerepeltek.

Nem tartjuk valószínűnek, hogy a Kerü
leti Hivatal a választásokat megsemmisíte
né, azonban az egyesületi élet zavartalan 
menete akadályozva van.

Mdrcius a gyümölcsfák
koronaritkitásának hava.

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

Ifj. Holló Géza

Fájdalomnélküli foghúzás, fog- 
tömés, porcellán koronák, mfifogak, 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.

M + % i k  :

A Kereskedelmi Csarnok 
művészestélye

A Kereskedelmi csarnok művészetiéivé 
méltó befejezése volt azoknak az ünnep
ségeknek, melyekkel a csarnok .50 éves ju
bileumát ünnepelte. Végre egy olyan ren
dezés, melyről csak jót lehet írni.

Az előkelő közönséget, mert a dámák 
valóságos düvatrevüt rendeztek, kápráza
tos toilettjaikban, diszkréten és Ízlésesen 
feldíszített terem fogadta.

A közönséget, melynek soraiban ott lát
tuk városunk számos előkelőségét, Pokor- 
ny elnök szlovák, Kern alelnök pedig ma
gyar nyelven üdvözölte, majd Szudy Nán- 
dorné adott elő zongorán két darabot. 
Szudyné kiforrott technikájú, kitűnő nui- 
mésznö, ki játékába egész leikét beleadja 
és teljesen összeolvad a zongorával, .látó
kat hosszú és megérdemelt taps fogadta. 
Ezután Grünwald Edit táncmüvésznő tán- i 
colta el Szudyné zongorajátékára Chopin: 
Valsát. Olyan könnyed biztonsággal és ke
csességgel mozgott a színpadon, hog\ 
szinte' elfelejtettük, hogy Léván vagyunk | 
és valami nagyváros színházának nézőte
rére képzeltük magunkat. Rabtánca pedig . 
olyan átütő sikert aratott eredeti, érzékel- , 
;etö elgondolásával, hogy a tiatal művész* ! 
nő megérdemli a legnagyobb elismerés:

Az est csillaga természetesen Godin Im
re, a bécsi Operaház tenorjának fellépése 
volt. Godin nagy tudásáról és ragyogó 
hangjáról mi nem vagyunk hivatottak vé
leményt adni, azt a fővárosi sajtó már 
megtette. A tomboló és szűnni nem akaró 
tapsvihar azonban tanúságot tett arról, 
hogy az igazi művészet még Léva kényes 
közönségét is lázba tudja hozni. A vendég- 
min ész 3 cseh, 1 német, 1 magyar rnüdalt 
adott elő. Legnagyobb sikerét kétségtele
nül Rigolettó áriájával aratta. A vendég
művész a műsor után megismerkedett vá
rosunk notabilitásaival és számos táncot 
járt a sok szépasszonnyal. Befejezésül 
jazz-fantáziák hangzottak el, melyeket két 
zongorára Szudyné dolgozott át és Szudy 
Nándonié, valamint Kemény Pálné adtak 
elő tökéletes interpretálásban. Az utolsó 
müsorszám pattogó jazzhangjai mintegy 
bevezetésül szolgáltak az utána következő 
tánchoz, melyhez a zenét Schindler-Turay 
kibővített zenekara szolgáltatta. Mindent 
összegezve megállapíthatjuk, hogy a bál 
úgy művészi, mint megszervezési tekintet
ben a szezon legsikerültebb rendezése volt.

SPEKTÁTOR.

SZF.KDA, C SÜTÖRTÖK:
Apolló mozgó: Han* Knotek és Ottó Getúihr 

; kiváló művészek legsikerültebb rokokó filmé: 
»A bájos rokokó kisasszony*. Játszi könnyedség
gel pergő tárgy, korhű kiállítással, szerelmi bo
nyodalmakkal. További szereplők: H. Schneider. 
.lack Trevor, Paul Kiinger.
PÉNTEK, SZOMBAT. V ASÁRNAP:

Apolló: Az orosz filmgyártás legnagyobb alko
tása. A. Totetoj- V Petrov rendezésében, díszle
tekben. maszkban olyat produkálnak benne az 
oro</ színészek, amit eddig Hollywood. Páris 
Bécs nem adott a közönségnek »Nagy Péter cár«. 
A legendáshírű, országát modernizálni akaró cár, 

! fáradtságot, félelmet nem ismerő küzdelme Fő
szerepekben: N. K. Simonov, K. Tarasova, Y 
Cerkasov. M Zarov — Vasárnap délután: »Tarras 
Búiba, a kozák atamán*.

Orient: »Mircha a csibész«. \  budapesti Hunnia 
j filmgyár elkészítette az évad legbájosabb vig.iá- 

tekát C'iia' Béla rendezésében. Brodszky Mikló< 
pompás zenéjével. Főszerepekben: Szőke Sza
káll. Bállá Lici, Ottó Walburg. — Pénteken dél
után 1 órakor: Gyerniekelöadás. — Szombaton 
este nincs előadás!!! — Vasárnap délután: »Bulfa- 
lo B 11«. Garry Cooper-.le.m Arthur szenzáeios 
amerikai nagyfilme 

i HÉTFŐ, KEDD:
Orient: »Csók a hóban* Nagysikerű belföldi 

| sláger. Főszereplők: Dr. Rolf Wanka. Koldovská. 
| sarkévá, Holzinger Elegancia zene pi- 

kantér.; télisportok. P D. C SSSR-hirado
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Könnyen emészt
hető -  ez fontos!
Egyik le g k é n y e se b b  szervü n k  a 
g y o m o r . Ezért kell munkáját -  
az e m é sz té s t  — a m en n y ir e  csak  
le h e t , m egk ön nyit énünk  úgy 

hogy könnyen emészthető C eres  
le g y e n  m in d en  fó z tü n k b e n .

1 0 0 % ’ OS tiszta növényzsír

(ouHŐpa cóá*do

Európa csárda volna,
Én meg a betyárja.

Zene szólna, cigány húzna, 
Csavarognék sírva, dúlva.

Duna, Tisza, Szajna volna: 
Boros pincék aszú bora.

Folyna, folyna, folydogálva, 
Énekelnék iddogálva.

Iddogálnék a csárdába’
Mit se adnék a számlára.

Bankjaidból telne rája, 
Szegény, pénzes Európa.

ifi. CSICSÁTKA JÓZSEF Ptic

L á b b a d o zó b
a ra g á ly o s  n á th a  u tá n

általános gyengeséget és fáradtságot 
éreznek, az izmok ellanyhultak, az 
az idegek letompultak. Végezzünk az 
orvos kimondott tanácsára masszázst

ALPA
sósborszesszel. Az A 1 p á v a I való 
masszázs a vért tökéletesebb kerin
gésbe hozza, az izmok ismét meg
erősödnek, az idegek meglepetés
szerűen felfrissülnek és újból fiatalos 
kedvünk támad.

Permetezzünk Alpát a szobában és 
társas helyiségekben, ezáltal fertőt
lenítjük a levegőt.

Kérjünk Alpát csakis plombával el
látott üvegekben.

én tótom . .  .
cf városi közigazgatásról nem lehet sem: 
mit írni. Sem jót, sem rosszat és pedig 
egyszerűen azért, mert nem csinál sem: 
mit. I agy legalább is nincsen semmi 
látható nyoma annak, hogy előkészület 
tek történnék az állítólag rö\ idesen be: 
következendő tavaszi szezonra. Ezalatt 
nemcsak az építkezéseket értjük, a köz: 
munkákat, hanem minden más munkát, 
amit már télén el kellett volna végezni• 
Ha nem \olna nagyon unalmas, akkor 
elismét elnök mind, de helyszűke miatt 
csak néhányat említünk meg. Mi v*an 
például a köztisztasági szabályrendelet: 
tel. amely hivatva volna rendezni a ló: 
tartás, a fekáliakihordás sokat vitatott 
ügyét is. Miért maradt el ezidén a vá: 
rosbirónak akciója a munkanélküliek 
érdekében? Miért nem nyitották meg 
az olvasótermet, miért nem alakították 
meg az önkéntes tűzoltóságot, amelyre 
egetö szükség van, nem beszélve aról. 
hogy a tűzoltóság felszerelése hiányos! 
fis általában szeretné tudni a város kö: 
zönsége. mivel múlott el a tél, felkészül: 
tünk:e a tavaszra?!. . . Rövidesen meg: 
látjuk . . .

o k u l á r
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HÍREK
— Hruz Sámuel búcsúztatása. Hruz Sá

muel tanfelügyelőt nyugalomban vonulása 
alkalmából ünneplésben részesítették, ! 
amely kedden a polgári iskola tornaterme- ; 
ben zajlott le. Az ünnepélyre Hruz Sámuelt 
küldöttség hívta meg, amely egyben át- 1 
nyújtotta a tanítóság szép emléktárgyát is.
A .szlovák és magyar tannyelvű iskolák 
énekkarának alkalmi éneke után Hulják 
Pál csejkői igazgatótanitó nyitotta meg i 
az ünnepélyt két nyelven, majd Polja'k j 
Zsófia polg. isk. szalktanitónő szlovákul és j 
Réthy Lajos, a Léva—zselizi magyar tani- j 
tómegye elnöke a magyar tanítóság névé- 
ben vett búcsút a tanfelügyelőtől. Szoby 
Endre szaktanító a magyar polgári isko
lák nevében mondott búcsúbeszédet. Ez
után Knopp Vilmos igazgatótanitó inon- j 
dotta el szlovák nyelvű becsúbeszédét, köz- ] 
ben különböző iskolák énekkarai szerepel- I 
tek Hedkmann István és Orgonás Károly i 
vezetésével és a növendékek virágcsokrok
kal köszöntötték a búcsúzó tanfelügyelőt. 
Majd a nyugdíjas -tanitőik nevében Lihota 
Ferenc, a zselizi járás nevében dr. Missik 1 
járási főnök szólalt fel. Léva városa, majd
a ref. egyház és iskolája nevében Antal j 
Gyula városbiró, Mischák István szentszéki 
tanácsos, plébános a r. k. egyház és iskolái, 
Bogner Gyula másodfelügyelő az ág. ev. 
egyház, dr. Adorján Hugó az izr. iskola
szék, Lisy Mátyás a gimnázium, dr. Zsibrita 
Lajos a tanítóképző, Pabiska Ferenc a szlo
vák tanítóegyesület részéről vettek búcsút 
Hruz Sámueltől, aki megindult hangon vá
laszolt a beszédekre és megköszönte az 
ünneplést. Dr. Zosfák András közigazgatá
si főtanácsos Írásbeli üdvözlést küldött. Az 
ünnepély után társas ebéd volt a Vigadó
ban, amelyen a tanítói kar teljes számban 
megjelent. A hivatalos pobá pköszön tő két 
Szarka Zsigmond (Zseliz) és Moskó Pál 
mondták, de ezenkívül számos felszólalás 
is történt.

Esküvő. Vojtás István városi titkár 
és Danii Mimi 27-én, vasárnap déli 1 -H 
órakor tartották esküvőjüket a zselizi r. 
kát. templomban.

— Uj ügyvéd. Dr. Knapp Pál, néhai 
Knapp Géza bankigazgató fia, a prágai 
felsőbíróság előtt, az ügyvédi vizsgát si
kerre' letette.

— Sorozások Léván. Az idei fősorozást 
Léván március 21.—24. között tartják 
meg. Az eddigi két évfolyam helyett ez- 
alka'ommil már három évfolyam kerül 
>or alá, mégpedig az 1916, 1917, 1918. év
ben '/illetett hadkötelesek. Március 21-én 
a garamujfahisi, szőlősi, almási, szecsei és 
varsányi körjegyzőségek, 22-én az óbarsi, 
báti, demér.di és Ladányi körjegyzőségek,
23-án a kálnai, ujbarsi körjegyzőségek 
községeiből és a lévai illetőségűek, 24-én 
a baíkabányai körjegyzőség területéről, va
lamint a lévai jegvzőségből az idegen il
letőségűek kerülnek sor aki. Akik jelenle- , 
gi tartózkodási helyükön kívánják magu
kat soroztatni, kérelmükkel forduljanak | 
legalább 14 nappal <a sorozás előtt ahhoz j 
a (kerületi hivatalhoz, ahol összeírásra je- , 
lentkeztek. A katonai szolgálat elhalasztá- 
sia, vagy a póttartalékba való helyezés . 
iránti kérelem szintén a kerületi hivatalnál : 
adandó be.

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

— Népművelő előadás. A Lévai Járási 
Magyar Közművelődési Testület március 
hó 2-án, szerdán este közgazdasági elő
adást rendez a városháza nagytermében. 
Előadó: Fodor Jenő, a Sajóvölgyi Gazda
sági Egyesület elnöke. Előadásának tár
gya: Gazdasági egyesületeink a szlovákiai 
magyarság szolgálatában; a gazdasági ér
dekvédelem; a gazdasági egyesületek célja 
és feladata; mezőgazdasági szakképzés; 
szaksajtó; együttműködés a társadalmi 
egyesületeikkel. Az érdekes előadásra tel
hívjuk a 'közönség, főként a gazdaközön
ség figyelmét.

Igazság
a ker eskényi  mészr öl

Bizonyára próbálkozott vele már Ön is. - Tudja 
tehát, milyen kiadós, azért olcsó. Ma bátorkodunk 
Önnek megemliteni, 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 DrdoS
mészégető Verké Krskany
Mész — mészpor kereskényi mészkő

— A SzMKE uj titkára. Durkó István irót, ’ 
a SzMKE ga ram völgyi titkárát az elnök
ség visszahelyezte Kassára és Lévára Var- . 
ga Imrét helyezte titkárnak, aki már meg 1 
is kezdte itteni működését.

— Gépirási munkát otthonra jutányo
sán, a legpontosabb kivitelben vállalok. - , 
Cim a kiadóban.

— Kirabolt trafikbódé. Vasárnap reggel- , 
re a Komenszky és a Schoeller ucca ke
reszteződésénél lévő trafikbódé: ismeret
len tettesek feltörték és kirabolták. A bó
déban mintegy 80 Ke értékű trafik volt 
csak, mert kedden akarták a készletet ki- j 
egészíteni, amelyet a betörők magukkal 
vittek. Az eléggé forgalmas útkeresztező- 
dősnél természetesen teljes sötétség ural
kodott, a betörők kényelmesen és nyugod
tan dolgozhattak. A tettesek után a csend
őrség nyomoz.

— Nótaestek Garamvezekényen és Leké
rem Sikerült nótaesteket tartottak f. hó
20-án Vezekény és Lekér községek Farkas 
István iró s Várady Aba Károly nótaköltő 
közreműködésével. Garamvezekényen az 
estet a tudós lelkész, dr. Agyagássi Sándor 
nyitotta meg s meleg szavakkal (köszöntöt
te úgy az előadókat, mint a nagyszámban 
egybegyült közönséget. Majd Várady nó
táiból adtak elő cigányzene kiséret mellett 
»Garamvölgye csalogányai Réthy Lajosné 
és Szilva József, a jóhangú baritonénekes

általános teszés mellett. Farkas István 
értékes és tartalmas előadásában az egyké
ről beszélt. Várady Aba Károly a magyar 
nótáról tartott előadása után, saját szerze
ményeiből énekelt nagy sikerrel. A helybe
li szereplők szavalataikkal tudásuk legjavát 
nyújtották. A nagyszerűen sikerült nótaest 
Réthy Lajos tanító zárószavai után ért vé
get. Farkas István s Várady Aba Károly, a • 
vezekényi műsort Lekéren is megismé
telték nagy 'ikerrel. A nagyszámú közön
ség itt is sokáig ünnepelte az előadókat.
— Kisebbségi politikánk mérlege a cime 

annak az előadásnak, amelyet S c h u l c z  
Ignác nemzetgyűlési képviselő március hó
4-én pénteken este a városiháza nagyter
mében, a Magyar Munkásakadémia rende
zésében tart.

— Az időjárás nagy befolyással van az 
egészségre. Ha hideg szél fű s a levegő 
nedvességgel van telítve, egészsége ilyen
kor van leginkább veszélyeztetve nátha, 
torokgyulladás és spanyolnátha által, ön
magán "múlik, hogy szervezetéről kellőleg , 
gondoskodjék. Védekezzen a betegségek , 
ellen, melyeket a rossz időjárás hoz maga- j 
val. Az A Ipa sósborszesszel való masszá
zsok megedzik testét s ellenállóképessé te- j 
szik a zord évszak kellemetlen befolyásai j 
ellen. Az Alpa fertőtlenítő hatása általáno* j 
san elismert. Kérdezze meg az orvost! — 
Ügyeljen, hogy bevásárlásnál valóban 1 
Alpát kapjon.

— Kék-fehér est. A W1ZO és Makabi. 
mint minden évben, az idén i> megrendezi 
a szokásos kék-fehér táncestélyt műsorral 
egybekötve. Idén ezen kék-fehér est 1938. 
március 12-én lesz, amelyre az előkészüle
tek már lázasan folynak és a rendezőség 
uj programmal fogja meglepni a közönsé
gét, hogy azok is, akik nem táncolnak, 
számításukat és szórakozásukat megtalál
hassák. Meghívók később lesznek kibo
csátva. A kék-felvér est bővebb ismerteté
sére még vissza fogunk ttérni.

— ELEGÁNS TAVASZI KOSZTÜMÖT, 
vagy kabátot és férfi öltönyt J A K ll B I- 
C S E K divatszalonjában rendelje meg.

— Meghívó. A Lévai Keresztény Munkás 
Egyesület rendes évi közgyűlését március 
hó 6-án, délután 5 órakor tartja, melyre 
tisztelettel meghívja tagjait a Vezetőség.

— Három kérdés — egy felelet. Három 
kérdést tesz föl magának majdnem minden 
háziasszony; »Hogyan főzök táplálóan?*, 
» Hogyan főzök jól emészthetően?«, »Ho
gyan ‘főzök olcsón?« Mindhárom kérdésre 
egy szóval lehet felelni: »Főzz C e r e s  
étel zsírral!* Ceres a legfinomabb pálma
olajakból való természetes, hamisítatlan 
zsiradék tápláló, erősítő! A Ceres ctel- 
zsir könnven emészthető, ezért o-ly egész
séges! A Ceres ételzsir 100' r-os zsiradék 
azért oly kiadós, gazdaságos és olcsó. A 
bevásárlásnál ügyeljen a Schicht névre, 
hogv valóban az igazi Ceres étel/.sirt 
kapja.

— Autósbál. Az autóvezetők szombat 
esti bálja, amelyet az Iparos Olvasó Kör
ben rendeztek meg, kitűnően sikerült és a 
késő reggeli órákig a legjobb hangulatban 
tartott. Eleinte kissé nyomott volt a han
gulat, ahogyan ez már szokásos, de a jo 
zene és a kitűnő bor csakhamar jókedvre 
hangolta a jelenlévőket. A termek nagyon 
Ízlésesen voltak feldíszítve, ami a rendező
ség körültekintő munkájára, a közönség
gel való törődésre vall.

— Telek kisajátítás kis lakásoknak. A 
szakszervezetek és a szoc. dem. párt moz
galmat indított, hogy a város munkás ki> 
lakások részére telkeket sajátítson ki. A 
>zoc. dem pártnak ez a terve már régebbi 
keletű, de most döntő stádiumba akarja 
juttatni, mert *a kis lakások építésének tá
mogatására vonatkozó államsegélyezések 
ez év végen megszűnnek. A telkek kisajá
títását a Munkás ucca mögötti részen kí
vánják, alhol emelkedettebb a terep és <a 
talajvizektől nem kell tartani. A párt elő
jegyzésieket a kisajátítandó telkekre már 
gül uzsonnán.

__ Gyermekdélután. A szakszervezetek 
és a Munkásakadémia vasárnap délután 
farsangvégi gyermekdélutánt rendeztek a 
Munkásotthonban (Koháry-u. 28.), ame
lyen mintegy 250 gyermeket láttak vendé
gül uzsonna.
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Ma més buján búg a saxofon a fényes bálte
remben: én nézem a tarka kavargást, hallgatom 
a tangók szerelemre szédítő zenéjét — csárdá
sok víg hejehujáit!. . .  Sohse halunk meg! kiált
ja egy huszesztendös hang . . .  Ma még az öröm 
szórja a táncolok szőke, barna feje fölé a sok
színű konfettit, amety májusi virágesöként hull 
alá az illatban úszó táncterem erkélyéről. . .

Ma még ezüstös utón fut a farsang gyors szán
ja . . .  Holnapután hajnalban már hamvazószerdát 
harangoz be a világ összes templomainak bün- 
bánatra konduló harangja.. . .

Holnapután márványtemplomok kőlépcsőjére 
térdepel az elmúlt farsang pezsgőző, táncoló fia
talsága — és zsolozmázó pap felszentelt kezeivel 
a Rünhánat fehér havával, a Múlandóság hamu
jával ezüstözi be a tegnap még vigadók korom
feketén és aranylón ragyogó haját. . .

Holnapután már a fekete maszkú Múlandóság: 
a Halát dobálja kacagva — a csillagok égi magas
ságából gyorsan repülő, kígyózó szerpentint, 
akire ráhurkolódik jéghideg szalagja: az elnémul 
örökre...  ó de még a farsangéjszaka mámort Ígé
rő éjszakája még egészen a mienk, táncoljunk 
minden bút s bánatot feledő kedvvel... s feled
jük. hogy a vágytól fütött, cigány muzsikás bál
teremből — egy csöndes akácillatos kert örökös 
némaságába lépünk egyszer...

(Léva, febr. 28.) (n. i.) í

Halálozás. Február 27-én özv. Weisz 
Mórné sz. Laufer Regina 64 éves .korában, 
hosszú szenvedés után, Léván elhunyt. — 
Hétfőn délután temették el nagy részvét 
mellett. A gyászbeszédet dr. Náthán főrab
bi mondotta az elhunyt fölött, akiben Ing. 
Weisz Béla és Dr. Weisz László anyjukat, 
Dr. Laufer Lipót -és Ing. Laufer Oszkár pe
dig nővérüket gyászolják.

— Buchinger Manó, magyar orsz. gyűl. 
képviselő Léván. A .Munkás Akadémia ve
zetősége közli, hogy a magyarországi 
s /oc .  dem. párt ismert vezére március hó 
IN .in Lévára érkezik és a Munkás Akadé
mia rendezésében előadást tar;. Itt említ
jük meg, hogy Léser Lajos <a jövő héten 
folytatja szemináriumát és pedig hétfőn, j 
március 7-én a v Szocializmus«, 11-én, pén- j 
teken pedig a »Szocia!izmus kettészakadd- j 
sa címmel.

— Cigánybál. A lévai cigányzenészek 
március Vén, a Bartos-féle vendéglőben, 
Kohárv-u. 27., fél kilenc órai kezdettel 
ía:'angbefejezö műsoros cigánybált ren
deznek. A műsor keretében Balog Béla és 
Horváth írónké, érsekujvári vendégek a 
legújabb táncokat mutatják be. A bál ren
dezősége ezúton is tkéri <a nagyközönség 
szives pártfogását és támogatását.

— Kéménytüz. Csütörtökön a déli órák
ban a Schoeller uradalom központi irodá
jának kéményéből szikra pattant ki a zsin
dely tetőre, mely tüzet fogott. Telefon hí
vásra a városi tűzoltóság motoros fecs
kendőjével a helyszínen termett és a tü
zet, még mielőtt tovább terjedt volna, el
oltotta. A tetőzet megrongálódott úgy, 
hogy az uradalom azt lebontatta és újjal 
pótol ja.

— A kongregáció teaestélye. Vasárnap 
délután rendezte a Lévai Mária Kongregá
ció tar>ungzáró teaestélvét, amely kitü
nően sikerült. A Katolikus Kör összes he
lyi-egei szűknek bizonyultak a nagyszámú 
vendégsereg befogadására. A rövid Pro
gramul után megkezdődött a tánc, amely 
j<> hangulatban éjfélkor ért véget. A sike
rült rendezés főkép Koskó Erzsébet és 
Géczv Jolán, a kongregáció ezen két tel
kes tábornokának érdeme.

— Boy asztaltársaság kedden este, i 
Tál ács-féle vendéglőben tartotta első tár
sas összejövetelét disznótoros vacsorával 
egybekötve, amelyen a tagok igen szép 
számban jelentek meg > mindvégig a leg
vidámabb hangulatban xzórakf ztak.

Egy utazó megszáll a kis vidéki szállo
dában. Éjfél után hangos szitkolódzás, 
káromkodás veri fel édes álmából. A zaj 
a szomszéd szobából hallatszik át.

— Szégyelje magát! Szerződésszegő! 
Hallatlan! — és egyéb ilyen kifejezé
sek röpködnek a levegőben.

Jó ideig türelmesen várakozik, de ami
kor a lárma egyre erősebb lesz, felkapja 
ruháit és bekopog szomszédja ajtaján. 
Az ajtó nyílik, de legnagyobb csodálko
zásra csak egy magános urat talál a 
szobában.

— Uram — mondja neki csodálkozva 
—, kivel veszekedik ön itt ?

— Kérem — feleli a magános ur —, 
én egy vándor-artista vagyok

— Na és ?
— Bolhacirkuszom van.
— Na és ?
— És másfél év után végre itt ráta

láltam a megszökött primadonnámra.

lemondtam  
a do&ántf j ártát

Húsz évvel ezelőtt, amikor egy naiv orvos azt 
ajánlotta, hogy mondjak le a dohányzásról, pár 
napi gondolkozási időt kértem. A gondolkozási 
idő alatt egyik cigarettát a másik után füstöltem 
el és mélán bámultam a tovakeringő édes, fáj
dalmas lilafelhőkbe. Húsz évi gondolkodás után 
végre ma reggel megtörtént a visszavonhatatlan 
és utolsó elhatározás: többé semmi olyan dolgot 
nem veszek a számba, aminek egyik végéből füst 
árad, a másik vége pedig lassan, parázsolva ég.

Végre is ennyivel tartozom zaklatott idegeim
nek. különben sem olyan nehéz feladat, akarat
erő kérdése az egész. Elsősorban is egészséges 
életmódot kezdek, tornászom és mához egy esz
tendőre könnyedén felemelek félkézzel akár száz 
kilós súlyt is.

Nagyon sajnálom, Uram, de nem kínálhatom 
meg cigarettával, mert ma reggel végleg lemond
tam a dohányzásról. . .  Csodálkozik ugyebár?

ó , köszönöm, köszönöm, nem cigarettázom, 
igazán köszönöm . . .  Ma reggel óta . . .  már más
félórája nem volt cigaretta a szájamban . . .  Ah, 
Uram, mintha újjá születtem vo ln a ... Nagyszerű 
érzés e z . . .  Érzem, hogyha nem dohányzom, het
ven esztendős koromban sugározni fogok az erő
től és az egészségtől. Gyermekeim és unokáim 
társaságában megmászom esetleg még a lomnici- 
csncsot i s . . .  És akkor majd igy szólok hozzájuk: 
»Látjátok gyerekek, igy néz ki az olyan ember, 
aki le tud mondani az ártalmas élvezetekről...*  
Nem . . .  Nem lehet tovább kibírni. . .  Pardon, 
Uram, nincs véletlenül egy cigarettája?

(kár.)

— A vasúti sínek mellékfoglalkozása.
A vonatok krónikájában különös kalan
dok fordulnak elő. Egyszer káposztaher
nyók milliói állítják meg a gyorsvonatot; 
a száguldó gőzös nem mehet tovább, a 
vánszorgóan mászó hernyó nem engedi. 
Most meg Magyarországról jön még kü
lönösebb Ilir. Valahol megállt a gyorsvo
nat, nem mehetett tovább, a sínek le vol
tak foglalva. Egész különös népség vette 
igénybe a sint, egész különös célra. Ka
szálók lepték el a vaspályát és —- kaszá
jukat verték ki az acélsíneken. A csengő 
koncert szép lehetett, talán az utasok közt 
voltak is, akik gyönyörködtek benne, a 
mozdonyvezetőnek azonban nem volt ér
zéke az ilyen romantika iránt és följelen
tette a kaszásokat. Ezeket a szegényeket 
most majd megbüntetik; pedig csakugyan, 
a vasúti sínek valóságos uj hasznát, mel
lékfoglalkozását fedezték fel. Kaszáláskor 
ki lehet verni rajta a kaszát is.

— Pusztulnak az eszkimók. Sok az eszkimó, 
kevés a fóka . . .  mondta a szállóige amel>
lassan, lassan korszerűtlenné válik. Egy amerikai 
orvos hosszabb időt töltött az eszkimók között 
Grönlandban. Most dolgozta fel tapasztalatait, 
melynek az a végkövetkeztetése, ha komolyan 
közbe nem lépnek, akkor az eszkimó faj közeli 
kipusztulásával kell számolni. Az eszkimókat a 
tuberkulózis tizedeli. A halálolási arány oly ma
gas, hogy az eszkimó lakosság átlagos életkora 
már csak 24 év. Ritkán fordul elő, hogy közülük 
valaki elérje az érett, vagy aggkort. A baj olyan 
mély pusztítást végez, hogy az orvosi tudomány 
sürgős beavatkozására van szükség. Ha nem, 
ugv azzal kell számítanunk, hogy 50 éven belül 
— az eszkimók a kihalt emberfajokhoz fognak 
tartozni.

OíffttH a tettiem . . .
Olyan a lelkem, mint lehullott rózsakert,
Mely hervadt vágyaim illatával betett.
Itt fekszik az öröm fehér virága,
Vágyrózsák égő bíbor palástja:

Hirdetmény.
Zsemlét- község az újonnan építendő

községi istállóra
árajánlat beadását hirdeti.

A pályázat legkésőbb f. évi márc. I3-án 
déli 12 óráig adhatók be Zsemléren a 
községi birónál, ahol az építkezésre vonat- 1 
kozólag bővebb felvilágosítás is kapható. !

Zsemlér, 1938 febr. 28.

Községi tanács.
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Fényes temetés í
Régi, primitív emlékek élnek abban a | 

t u d a t a l a t t i  vágyakozásban, amely a 
szép temetésben, a halott dicsőítésében, az 
élőt akarja megtartani. Mert az e m l é 
k e z é s  az élet egyik formája. Akire em
lékeznek, az él. És az ember azért fél any- 
nyira a haláltól, mert az az elmúlás. A te
metés pompájával életet akar csalni a ha
lott köré.

Ez a vágyakozás az élet látszata után, 
ez a kísérteties hivalkodás a holttest por 
és hamu értéktelensége körül, olyan régi, 
mint az emberiség. A bronzkorszak halott 
vezérének a sírja előtt az élő dicsőségét 
énekelték meg, hogy az e m l é k e z e t e  
fennmaradjon. Nagy kőoszlopokat, egész 
hegyeket emeltek sírja fölé, hogy késő 
századokban is emlékezzenek a halottról, 
tehát é l j en.

Pedig hiába minden. Az élet az élőké, 
akik járnak, lármáznak, verekszenek. A 
halott, aki megpihent, ma, holnap, holnap
után, száz, ezer év múlva, de egyszer telje
sen és végérvényesen meghal annyira, 
hogy még a neve sem jelent semmit.

Az ember, akinek olthatatlan vágyako
zása az örökkévalóság, ez ellen védekezik, 
amikor pompás temetést akar. Tovább 
akar élni az élet megszűnése után is. Ezért 
véseti a nevét márványba és ezért reméli, 
hogy élettelen testének utolsó útján minél 
többen kisérik, hogy emlékezzenek rá.

És nekünk, a szürkéknek, az élet robo- 
tosainak valami kis vigasztalás az, hogy 
tudjuk, miszerint a legfényesebb temetés 
után is éppolyan biztosan elkövetkezik az 
elmúlás, az enyészet, mint a legszegénye
sebb, legszürkébb gyászmenet után. Az 
élet egyenlőtlensége után a halál egyenlő
ségében egyek vagyunk. Aki meghalt, el
temetik és bárhogyan is szeretnők az ellen
kezőjét, emléke mindinkább elszürkül, el
tompul, elmosódik. A feledés, az emléke- j 
zetből való lassú kiveszés aztán a végső és 
teljes halál. Ennek nem állhatja útját a leg
pompásabb temetés sem. Mert bizony a 
halál a >orsa minden élőnek és az örök 
körforgásban az hal meg igazán, akit 
pompás temetések után, esetleg bebal
zsamozva. hideg kőfalak közé temetnek, 
mert a sirján testének poraiból nem nő 
zöld fű és ragyogó szinpompás virág.

le v é l  a S ze rk e s ztő s é g h e z
Tisztelt Szerkesztő Ur!

A Lévai Újság múlt heti számában meg
írták, hogy a város vezetősége nagylel
kűen leszállította a vágóhídi illetéket, élő
súly kilogrammonként 2 fillérrel, de ugyan
akkor a lúdfertály után járó illetéket, 
amely fél kilogramm húsnak felel meg, 
12.5 fillérrel csökkentette. Kérdezzük 
most a közvéleményt, vájjon nem jogos-e 
a lévai húsiparosoknak azon megállapítása, 
hogy a város vezetősége a saját polgárait, 
akik sok-sok ezer koronával járulnak hoz
zá a város szükségleteihez, mostohábban 
kezeli, mint azoktat, akik a város kiadásai
hoz egyáltalán nem járulnak hozzá. Saj
nos, ezt minden téren tapasztaljuk a város 
vezetőségének részéről.

Soraim közléséért fogadja Szerkesztő 
Ur leghálásabb köszönet emet.

Egy lévai husiparos.

B e s zé lg e té s  Já n o s g a z d á 
va l a  Iá k  té li, ille tv e  ko ra  
tavaszi p e rm e te zé s é rő l

Szép napsütéses február délelőtt, nap van. Már 
éjjel sem fagy. Bátran beillene márciusi napnak 
is. Gyermekeket, felnőtteket egyaránt kicsa! az 
ilyen szép idő a szabad természetbe. Engem is ki
csalt. Mivel rég nem voltam már János gazdánál, 
elnézek a kertje felé. Hiszen ő, mint jó kertész 
bizonyára ott foglalkozik már gyümölcsös kert
jében. Nem is csalódom. Látom már messziről a 
kertben, permetező kannával a hátán.

Hasznos munkát. János gazda, latom, hogy 
már permetezi fáit. kiváncsi vagyok, hogy mivel, 
mi ellen?

- Permetezek én már másodízben, Igazgató 
uram. Először megpermeteztem mohák, zuzmók, 
gombabetegségek, monilia ellen két százalékos 
bordói lével, körülbelül tiz nappal ezelőtt, most 
permetezek »MixdrinneI« a gyümölcsfa kártevő 
bogarai ellen.

Hát ez miféle újabb permetező-szer már 
János gazda?

Én nem tudom másként. Igazgató uram, 
csak annyit tudok, hogy a boltban ajánlották, 
adtak is mellé egy írást, azon le van írva. hogy a
Mixdrin« tel: permetező szer, gyümölcsfák : 

kártevői ellen. Nemcsak almamoly, téli araszoló i 
férget, almavirágfuró bogarakat pusztítja el; ha
nem a levél es pajzstetvek mindenféle fajtáját, a 
szilva pajzstetveit, cseresznyemolyt, szóval nem 
!e>z férges a gyümölcs, ami fődolog és növeli a 
fák életképességét.

Ez mind szép dolog, János gazda, ha így 
van és hogyan csinálja?

Én m >t 10 .százalékos oldatot készítettem, 
ó liter vízbe kevertem 1 liter Mixdrint, de ha a 
rügyek már fakadni kezdenek, vagyis ha későb
ben permetezek \ele. József nap után, akkor már 
nem szabad csak négy százalékos oldatot hasz
nálni. Én nem is tudom, hogy miért kell most 
íjabi) időben annyira védekezni és az eredménye 

majd semmi. Az én gyerekkoromban hire sem 
volt a fa permetezésének, mégis termett annyi 
gyümölcs, hogy nem is tudtuk elfogyasztani, édes 
anyám még aszalta is az almát, körtét és télire 
eltette. Ma meg védekezünk s mégis alig terem 
valami.

Ezt a sokféle bajt és betegséget János gaz
da a legtöbbször külföldről hozták be, vagy itt | 
tenyészett ki nálunk, épp azért, mert csirájában, 
kezdetben nem védekeztünk ellene és még azért 
is, mert ma már nemcsak a szabad földbe, szél, 
levegőjárta, napsütéses helyekre; hanem udva
runk, kertünk minden zugába ültetünk gyümölcs
fákat.

Hiszen az én gyermekkoromban, még a szőlőt 
sem permetezték bordói lével, mégis termett elég 
bor, két-négy krajcár volt pintje, annyi volt.

Azután behozták a filoxerát Francia országból.
Ez a parányi, nagyitóüveggel alig látható bogár 
tönkretette, kipusztitotta az összes szőlőhegye
ket. Azóta ültették a szőlőt homokos talajba, 
mert abban a filoxera nem él meg. De ott sem 
hiszem, hogy bor teremne, ha nem permeteznék 
meg 4-szer 5-szor peronoszpóra ellen. Ma már, ha 
termést akarunk, nemcsak a szőlőt, de a gyü
mölcsfákat is permeteznünk kell, nemcsak nyá
ron, hanem sokkal inkább télen.

Ha nem röstelli a fáradságot, menjünk be 
János gazda. Fogjon papirt és ceruzát, majd én 
elmondom, maga írja le, mert fejében nem tart
hatja, hogy mi ellen, mivel kell az egyes gyű* 
möicsfákat télen át vagy kora tavasszal megper
metezni.

— Gyerünk csak hamar be, azt nagyon szeret
ném máris tudni, le fogom írni, úgy a fejembe, 
illetve a papiroson megmarad örökre.

Kezdjük hát János gazda az a 1 m á v a 1. A 
bemohosodott, repedezett kérget éles kefével le
tisztítjuk. Úgy március hó első felében 4 S%-os 
Dendriunel bepermetezzük, ez még a levél és vér- 
tetüt is elpusztítja a fákon. Később, mikor a fa 
kivirágzott, a virág már hullani kezd 4 százalé
kom Mixdrinnel permetezzük meg. hogy gyümöl
cse férges ne legyen. Elhanyagolt, soha nem per
metezett fákat erősebb, gondozott fákat mindig 
a gyengébb oldatta! permetezzük.

K ö r t é t  rovarkárok ellen rügyfakadás előtt 4 
százalékos Dendrinnel permetezzük.

A r i n g 1 ó és egyéb s z i l v a  f á k a t  rovarkár, 
paizs- levéltetvek ellen V ő százalékos Den
drinnel permetezzük be vagy alkalmazhatunk J 
százalékos Herbárt, poralakban mészkénlé és 4 
százalék Mixdrin keveréket, mely a levétfodrosi- 
tást is gyógyítja.

C s e r e  s z n  y e, m e g g y permetezésére a cse
resznyemoly és levéltetvek elpusztítására rügyfa
kadás előtt 4 ti százalékos Dendrin oldatot hasz
nálunk.

Ő s z i b a r a c k o t  ievéltetvektől é> a levél tod- 
rositásától megvédhetjük, ha rügyfakadás előtt J 
százalékos Herbár és 4 százalékos Mixdrin keve
rékkel permetezünk.

K a j s z i n barack permetezésére monilia ellen 
2 százalékos bordói lével védekezünk vagy 10 
százalékos Sulfomág illetőleg i százalékos Herbár 
oldattal.

E g r e s  é' r i b i z 1 it rügyfakadás előtt \ szá
zalékos Herbár, rügyfakadás idején pedig 1 szá
zalékos oldattal okvetlenül permetezzük meg.

Ezeket kell okvetlenül tudni János gazda 
i minden gyümölcsfatenyésztőnek a téli permete

zésről. Ezenkívül soha el ne mulasszuk a hernyó- 
j zást télvége felé é> a fán maradt moníliás gyü

mölcsök leszedését és elégetését, mert ezek a 
I legtöbb betegségnek terjesztői. A <ürii koronát 
J okvetlen ritkítsuk meg, mert csak igy kaphatunk 
l egészséges szép gyümölcsöket.

Én mindezeket betartom. Igazgató ur.
Jól cselekszi, ha betartja, János gazda, hasz

nát is látja és tudom sok öröme is lesz kertié
ben. Isten megáldja!

SZŰCS KÁROLY, nyug. ig. tanító.

— Délszlovákiai furcsaság. Naszvadi le
velezőnk irja: Érsekújvár- Xaszvad között 
a térkép szerint 8 kin a távolság, az autók
nak, bicikliknek, kocsiknak stb. mégis 40 
km. hosszú utat kell megtenni, ha Újvárból 
Naszvadra, vagy vissza akarnak jutni. 
Miért? Mert az Érsekújvár—naszvadi ut 
járhatatlansága miatt a jármüveknek Imelv- 
Martos-Zöldállás-Ógyalla-Bagota-Bajcs irá
nyába kell kerülni, amely ut bizony ponto
san negyven kilométer hosszú. Vájjon 
meddig tart még ezen állapot?

ORVOSI RENDELÉS.
— Asszonyom magyarázza az orvo* 

az ön férjének a betegsége egyáltalá
ban nem súlyos. Amire legnagyobb szük
sége \an, az a feltétlen nyugalom. Majd 
felírok egy csillapítót, sőt egy kis kábi 
tószert. ..

— És hányszor kell neki beadnom belő
le, doktor úr?

— Egyszer sem, asszonyom. A szert Ön
nek kell bevennie, naponta négyszer. . .



LÉVAI ÚJSÁG

Apróhirdetések
I Minden szó 40 fillér, a leg

kisebb hirdetés ára 4 - Ke.

Születés, házassáy, halál:
.. i

Születés: Pintér Gé/.a és Ki>s Mária tiu 1 
György Géza. Fehér Jenő é> Vékom | 
Jolán fiú Kálmán. Záhorszky István és 
Koszorin Ilona fiú János. Adler Pál és 
Neumann Alice fiú Gábor. Svaral Antal 
és Székesvári írén leány Katalin.

Házasság: Mészáros András ref. és Pa- 
terka Erzsébet rkat. Mészáros László 
ref. és Laczkó Ottilia rkat. Kudr Károly i 
rkat. és Stará Júlia rkat. Dékány János 
ref. é< Hcimann Olga izr.

Halálozás: V izv János 50 éves, Koiicz ’ 
Károly 04 éves.

•LÉVAI U.ISAG* L'.izd.oájfi. kulturális és kritikai i
hetilap, mtvrielenik minden szerdán Főszer- !
készt0: Dr. STRASSER ELEMÉR Felelős szer- ! 
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. aĵ r. Szer- | 
kesztósétf és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
lőn 10 Előfizetési di.i: egészévre: 48.—. félév- |
re 24. . negyedévre 12. Ké. egyes szám ára |
1. Ké. Három példány megtartása * 4 éves előf - 
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szer nt a ki* I 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. Kéziratokat nem adunk vissza. A 
postabélyeg használatát a hratislavai posta* és 1 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 100.976 V 

1934. >zám alatt engedélyezte.

X h e k
A világ legnagyobb városa Xewyork 6,990.000 lakossal, sorrendben utána Tokió kö- 
\ étkezik 5,695.000 lakossal, majd London 4,897.000 lakossal, Berlin 4,243.000, Moszk
va 3,663.000, Csikágó 3,576.00, Sanghai 2,259.000 és Leningrad 2,896.000 lakossal.
XI. Pius pápa 16 év előtt lépett a pápai trónra, 1922. február 6-án választották meg 
pápává, miután előbb Lengyelországban pápai nuncius volt. A Breznó melletti Po- 
horela községben Haluska József 26 éves gazda megölte az apját és holttestét két 
napig az ágya alatt tartotta. — Csikágó városa 200 emeletes házat építtet, huszon
négy házat rombolnak le, hogy helyet csináljanak az óriási épületnek. — Magyar- 
országon 50.000 tisztviselőnek van 100 pengőnél kisebb fizetése. — A svájci népsza- 
zás álamnyelvve emelte >az 1.1 százalékos rétoronián nemzeti kisebbség nyelvét. 
Kommunista röpiratterjesztőket lepleztek le Budapesten. Troppauban kivégeztek 

j egy háromszoros gyilkost, akinek utolsó kívánsága az volt, hogy dupla adag bécsi 
i szeletet és sört kapjon. — Ünnepélyesen megnyitották a loninici függővasutat, amely 
l Európa leghosszabb és legmagasabb hegyi drótkötélpályája, húsz millióba került a 
I technika egyik legszebb és a Tátra legújabb alkotása. — Mussolini visszahívta az olasz 
I csapatokat Spanyol-országból. — Az osztrák kormány az egyre megismétlődő tün- 
j tetések és felvonulások miatt négyhetes gyülekezési tilalmat rendelt el. — Varzi, a 
| híres olasz autóversenyző repülőgépével nekiment egy hegyoldalnak, lezuhant és 
| azonnal szörnyethalt. — A német posta új fajta autóbuszokat állított forgalomba a 

havas hegyvidékek részére, az autóbuszok hátsó kerekek helyett lánccal vannak fej
szerelve. — Fíabsburg Ottót az osztrák események annyira elkeserítették, hogy ere- 

| deti terveitől eltérően világkörüli útra indul. Várkony községben a kútban szülte 
| meg gyermekét egy leányanya, aki öngyilkosságot akart elkövetni. — Zogu király 
I mesébe illő ékszerekkel ajándékozta meg menyasszonyát, Apponyi Geraldina gróf- 
i nőt. — Magyarország 300 vagon borsó kivitelére létesített megállapodást Német- 
I országgal. — Olaszország vágómarha szükséglete jelentékeny részét Abesszíniából 
I akarja behozni. — Az olasz rádió beszüntette az angolellenes propagandát. — Fel

oszlatták Magyarországon a magyar nemzeti szocialista pártot és annak vezetőit le
tartóztatták. — Francia területen lezuhant a köln-párisi repülőgép és utasai porrá 
égtek. Magyarországon a tatvasszal 600 milliós belső kölcsönt bocsátanak ki.

Kilenc tátraalji járás 200 gyümölcsfaiskolája évente 50.000 gyümölcsfát ter
meszt. Múlt héten próbálták ki először az első csehszlovák áramvonalas moz
donyt, mely próbautazásán 110 kilométer sebességet ért el, az uj áramvonalas moz
dony a prága—-pozsonyi vonalon kerü’ üzembe. — A francia kormány újabb 3200 
millió frank nemzetvédelmi kölcsön megszavazását fogja kérni a képviselőháztól. 
Rohamosan emelkedik Csehszlovákiában a szójabab termelése. — Négy hétig ját
szott magyar filmet egy párisi színház. Vásáruton letartóztatták Pörge József 
csavargót, öt gyanúsítják a szentpéteri, perbetei, udvardi, nagyfödémesi és cscKlé- 
>zi templomrablásokkal. — Uj hadihajókat épit és modernizálja repülőparkját Fran
ciaország. Egy évig nem adnak ki Csehszlovákiában uj vendéglői és italmérési en
gedélyeket. — Burgonyát szabadon lehet behozni Magyarországból Csehszlovákiába.

Alaki hibák miatt visszautasítják Csehszlovákiában a gazdai kényszeregyezségek 
legnagyobb részét. Ápr. 1-től adókat készpénzzel h fizethetünk az adóhivatalok
nál. — Egy tüzérkatona a vonat tetején ülve utazott, Pozsonynál a f ütő ház melletti 
vasutátjáró alatt az alacsonyan függő szemafor drótkötele halántékon ütötte és hol
tan terült el. — 1238. aug. 1-én lett Nagyszombat várossá, eme 700 éves jubileu
mot nagy ünnepségek mellett fogja a város megülni. — Nem lesz kötelező a ka
tonai szolgálat Angliában. — 46 uj hadihajót, 1000 bombavető repülőgépet épit 
Amerika. Románra adóbevételei januárban a múlt évnek egytizedére zuhantak. — 
Az Egyesült Államok 71L. millió dollárt, (mintegy 192 millió koronát) irányoztak 
elő a Newyorkban megnyíló kiállításra. Bécsben a nagy hitelezők rendőrséggel fi- 
gyeltetik a nemfizető adósokat. - Katolikus templomot építtet Zogu király leendő 
felesége Apponyi Geraldíne grófnő részére. — Léván magyar gimnáziumot és a Ga- 
ram és az Ipoly folyók szabályozását követeli Léva és Zseliz magyarsága. — Össze
verekedtek a béc>i egyetemen a hitlerista diákok a baloldaliakkal. Az országos hi
vatal 20.000 korona segélyt utalt ki a magyar diákmenzának. — A répatermelők 
egy csoportja szövetkezeti cukorgyárat akar létesíteni Pőstyénben. Az érettségi 
vizsgák uj előirásai szerint csak kétszer lehet megismételni az érettségi vizsgát. — 
Külföldön ivagyon olcsó a pénz, már P ó—2 százalékos kamatról beszélnek London
ban. Kivégeztetett a szovjet 11 állatorvost, mivel kolerabacilusokkal oltották be 
az állatokat és ezáltal 90.000 állat pusztulását idézték elő.. — Leütötték kalapáccsal 
Brüsszelben a szovjet volt ellentengernagyát. A híres bécsi belgyógyász, Singer 
Gusztáv kijelentése szerint küszöbön áll a cukorbaj tökéletes gyógyítása. — Ásatás 
közben őskeresztény bazilika romjaira akadtak Pécsett. — Benes és Hodza a német 
aktivistákhoz irt levelükben kijelentették, hogy a kisebbségek számíthatnak jogos 
kívánságaik teljesítésére. — A Londonban elhunyt László Fülöp magyar arckép- 
l’estő után húsz millió korona vagyon maradt. Felgyújtotta magával tehetetlen 
fivérének ágyát Valicsek Mária budapesti magánzónő és utána kiv etette magát a 
4-ik emeleti lakás ablakán. — A német posta azzal <a tervvel foglalkozik, hogy a jö
vő év januárjától kezdve minden külföldre szóló levelet repülőgépen továbbit. 
Bécsben az árak tartása érdekében a zöldség nagykereskedők a Dunába dobtak tiz 
vagon spenótot. Az állami statisztikai hivatal kimutatása szerint januárban emel
kedett Csehszlovákiában a sztrájkok száma és 10.267 munkanap és 180.000 korona 
munkabér ment ezáltal veszendőbe. Nürnbergben kisérletképen az elemi iskolában 
kötelező tantárgyul bevezették a korcsolyázást. — Több mint egymillió koronás 
nyeresége olt a pozsonyi filatelista klubnak, a bélvegkiállitásnak 77.000 látogatója 
volt és 837.000 bélyegblokkot adtak el, a pozsonyi Masaryk-szobor felállítására fél
millió koronát szavaztak meg. — Csehszlovákiában bevezetik az államtitkársági állá
sokat. India el akar szakadni Angliától. — Januárban 542 millióval kevesebb volt 
Csehszlovákiában az adóbevétel, mint decemberben. — Hitler nem erőszakolja ki 
az Ansahlusst, de horogkeresztes állammá akarja átalakítani Ausztriát, a munkásság 
tiltakozik Hitlerek uralma ellen. - A troppaui bíróság udvarán kivégezték Sajtár 
László 21 éves studenkai lakatossegédet, ki három emberéletet oltott ki négy kor. 
miatt. Meghosszabbították a 100 holdas kisgazdák forgalmi adóvallomásának be
nyújtási határidejét március 31-ig. Karhatalmi megerősítéssel oszlatták fel a nyi- 
! ’>ok kecskeméti gyűlését. — Róma mellett lezuhant egy repülőgép, öt utasa és pi
lótája életét vesztette. Nemzetközi harc fog megindulni a mezei egerek és patká
nyok ellen, a kártevők a termés 40 százalékát pusztítják el. — ötven év óta nem 
tapasztalt katasztrofális árvizek pusztítanak Angliában. — Olaszország ugyanolyan 
erős flottát akar tartani a Földközi tengeren, mint Anglia és Franciaország. — 
Betiltották a horogkeresztes jelvények viselését s a hitlerista köszöntést Ausztriában.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújvárod.
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