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Február 16. számunkban egy cikk jelent | 
meg az elhanyagolt lévai népnevelésről. 
Erre a cikkre nagymultú laptársunktól 
most egy hónap elteltével kapunk vá
laszt. Cáfolat és érv helyett, a régi recept 
szerint: vád és rágalom: »a meggondo
latlanul és könnyen odavetett szavak csak 
arra alkalmasak, hogy destruálják és még 
jobban széttagolják a lévai társadalmat^ 
ezt mondja a cikkíró. Ennél általánosabb 
és felületesebb, be nem bizonyítható vádat 
intelligens ember nem ismer. De ne essünk 
a régi hibába és a ráfogások és közhelyek 
helyett foglalkozzunk az ügy érdemével a 
müveit emberekre kötelező objektivitással.

Ott kezdjük, hogy az inkriminált cikk
ben semmiféle vonatkozásban a JMKT em
lítve nem volt. Hogy miért vette magára 
az érdemes testület, azt bizonyára nem ne
künk kell tudni,* noha tagadhatatlan, hogy 
a népnevelés ügyét a SzMKE-n kívül első
sorban a JMKT kell, hogy felkarolja. Saj
nos a népnevelés ügye Léván valóban el 
van hanyagolva abban az értelemben, 
ahogy ezt a sérelmezett cikkben megírtuk: 
»A vasárnap délutánokkal az unalom és a 
korcsmázás ideje érkezik el. Ha népies elő
adásokat, ingyenes o k t a t ó  t a n f o l y a 
m o k a t  létesítenének ebben az időben, 
üdvös és hasznos munkát végeznének. 
Mindenfelé dívik a laikusok felvilágosítá
sa, tudatlanok tömeges oktatása és tovább
képzése, még olyan helyen is, ahol nincsen 
annyi kulturegyesület, mint Léván. Ezt ir
tuk akkor. Ezzel »destruáltuk« a lévai tár
sadalmat, ezzel zavartuk meg az egyesüle
tekben élő »patriarkális szellemet!«

Az, hogy a JMKT magas nívójú előadá
sokat rendez, valóban nagy munkát végez, 
amit tőle senki sem akar elvitatni. Ez 
azonban néni jelenti azt, hogy a n é p n e 
ve 1 é s ügye nem volna Léván elhanyagol
va. Hiszen a cikkíró is elismeri, hogy saj
nos ezen előadásokat nagyon kevesen lá
togatják, amióta a földműveléssel kapcso
latos kérdéseket vitatják nagynevű elő
adók. A nép széles rétegeit nem tudja ma
gához vonzani a nívós előadás, amely a 
már megfelelően intelligens embernek 
szól, hivatalnoknak, lateinernek stb. Elő
ször kell szántani és csak azután lehet vet
ni, mert különben a mag nem fogamzik 
meg. Először fel kell szántani a magyar 
ugart, azaz törődni a népneveléssel, a to
vábbképzéssel azoknál, akik csak elemi is
kolát végeztek, oktatni kell a tudatlano

kat az ő szellemi nívójuknak megfelelő 
módon. A kultúrát elsősorban azokhoz kell 
eljuttatni, akiknek abból a legkevesebb ju
tott, gyakran önhibájukon kívül.

Aki a népnevelést nem a népnél, hanem 
a müveit rétegeknél kezdi meg, az fordított 
munkát végez és minden elismerésre érde
mes fáradozás dacára máshová érkezünk 
és nem a kitűzött célhoz.

Egyébként a cikk egyes részleteire még 
visszatérünk.

P orienger Léván
Alig hogy elolvadt a hó és átestünk a 

téli időjárás viszontagságain, Léva város 
uj szenzációval kedveskedik saját lakói
nak. Az elmúlt szerdai országos vásár nap
ján és csütörtökön a szél oly nagymeny- 
nyiségü homokot és szemetet sodort végig 
a város uccáin, hogy az külön látványos
ságnak számított. Az emberek szeme, szá
ja, egész arca tele lett porral, piszokkal 
és a városban való közlekedés valóságos 
kínszenvedéssé vált.

Nem volt titok ezelőtt sem, hogy váro
sunk nem tartozik a legtisztább európai 
városok közé, azt azonban nem tudtuk, 
hogy a város belterületén ennyi por, pi
szok és szemét gyülemlett össze azok jó
voltából részben, akik nem tartják szüksé
gesnek a régen beígért radikális intézke
dések foganatosítását.

A közigazgatási hivatalok, a város és a 
kerület feladata az, hogy végre megszüles
sen Léva város köztisztasági szabályrende
lete és ennek nyomán megszülethessen Lé
va város köztisztasága is. Akiben van lel
kiismeret, tudja, hogy az emberek, főként 
pedig a gyermekek százainak egészségét 
veszélyezteti a jelenlegi állapot. Ha be
kérik az illetékes tényezők Léva város tü
dőbetegeinek statisztikáját, az országos 
kórháztól, a Masaryk tüdőbeteggondozó
tól, a betegsegélyzőtől és a Vöröskereszt
től, akkor megdöbbenve fogjak tapasztal
ni, hogy Léva országos viszonylatban e té
ren vezető helyet foglal el. Ki a felelő* 
ezért?! Léván természetesen senki!

Itt említjük meg, hogy a város nemcsak 
saját polgárainak tüdejét tölti meg kellő 
mennyiségű porral, de gondoskodik arról 
is, hogy az ideérkezők is élvezzék ezt az

áldást. Megbízható megfigyelések szerint 
a Benes uccában rendszerint akkor söpör
nek reggelemként, amikor a vasúttól a 
gyermekek és emberek százai özönlenek 
a város felé. Nem tudjuk kinek a dicsé
retére legyen ez mondva, de talán jobb 
volna a főuccák tisztítását a korahajnali 
órákban eszközölni.

M o z i k  m ü t o t a :

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Apolló mozgó: Kolosszális revuefilm! 

Monumentális kiállítás! Az idény szenzá
ciója. Főszereplők: Jessie Matthews, Betty 
Bailfour, Hartley Power.
PÉNTEK. SZOMBAT, VASÁRNAP.

Apolló mozgó: Izgalom, tempó, lendü
let, mindig uj tájak, mindig uj fordulat! 
Sárga lobogó. Ezrek rajongva beszélnek 
róla. A kor férfia, a kor kalandora, a kor 
hőse Hans Albers. A kor asszonytipusa, a 
gyönyörű mondain Olga Cechová, és a 
megelevenedett görög szobor Dorotthea 
Wieck játszák a főszerepet. Vasárnap d. 
u. Izgalmas orosztárgyu nagyfilm, Moskva 
1911-ben: Fedora. Főszereplők: Marié Bell, 
Ernest Henry, Paul Amiot.

Orient mozgó. Rjepkin Sándor hadnagy.
A hazai filmgyártás mestermüve. A »Nyu- 
gaton a helyzet változatlan* óta a legna
gyobb sikerű film. Egy orosz légionárius 
szenzációs drámája a világháborúból. Fő
szereplők: Borsky Vladimír, Adina Mand- 
lová, Písték, Smolík. Pótmüsorok: »A mi 
hadseregünk* és PDC. híradó. Vasárnap
d. u. Magyarul beszélő sláger: Csúnya lány. 
Főszereplők: Muráti Lili, Kabos Gyula, Já
vor Pál, Gőzön, Gombaiszögi.

HÉTFŐ, KEDD.
Orient mozgó: A megindító érzelmek

kel, izgalmas kalandokkal és csodás látni
valókkal átszőtt japán tárgyú nagyfilm: 
Szegény kis Mitsuko (Samurai leánya). 
Főszereplők: Sessue Hayakawa, Setsuko 
Hara exotikus sztáregyüttes.



LÉVAI l JSÁG

Apróhirdetések
I- Mi nden szó 40 fillér, a leg

kisebb hirdetés ára 4 - Ké.

— Határforgalmi egyezmény Csehszlo
vákia és Magyarország között. A kor
mány a képviselőházbein benyújtotta a j 
Csehszlovákia és Magyarország között kö
tött és 1937 november 17-én Prágában alá
irt határforgalmi egyezményt, amely kü- | 
lönbözü könnyítéseket tartalmaz az érvé
nyes előírások alól és megkönnyíti a ha- 
tármenti lakosságnak a mezőgazdasági és 
kisipari termékek kölcsönös kicserélését. 
Lehetővé teszi továbbá az egyes foglalko
zások akadálytalan üzését például orvo- i 
soknál, állatorvosoknál és szülésznőknél. . 
Ugyancsak lehetővé teszi az egyezmény, 1 
hogy bizonyos sürgős esetekben a mentők i 
és tűzoltók külön engedély nélkül siethes- j 
»enek a veszélyeztetett lakosság segitsé- 
gére egyik államból a másikba a csehszlo
vák-magyar határ mentén.

Születés, házasság, halát:
Születés: Belujszky Anna 'leány Anna. 

Kőim Sándor é- Krén Magdolna leány Eri
ka Mária, Gregus József és Sta.ndner Zsu- ! 
'>a !ia'!\ \ született leány, Németh Júlia | 
leány Júlia, Lukács József és Bemard ' 
Eleonóra fiú Gyula, Szebelédy Ferenc és 
Mucska Júlia fiú Ferenc.

Házasság. Amstadter László Lajos r. kát. 
Liska Irén Anna Éva ref., Hornák István r. , 
kát. és Piecka Jolán r. kait.

Halálozás. Podhorec Mátyás 65 éves, Si- 
munek János 61 éves. Konc/. Károly 63 
éves, özv. Weisz Mórné szül. Laufer Regi
na 62 éves, Teticzel Ferenc 15 éves, Dvora- 
kovics Géza né szül. Hrusovszky Júlia 22 j 
eves, Smazák Lajosné szül. Zoller Katalin 
32 éves, Német Júlia 1 napos, Filo Erzsé
bet 3 éves, Kölni László 34 éves.

»LHYAI l)JSÁG« y.tzüii'íivri, kulturális Os kritikai 
hetilop. megjelenik minden szerdán. Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR Felelős szer- 

es/tő és kkidn: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva. Stúr ti. 3. Tele
lőn 1!' Előfizetési dij: egészévre: 48.- -, félév
re 21. . negyedévre 12. Ki, egyes szám ára 

Ké. Három példány megtartása lU éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
idóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a brnt slavai posta- cs 
távirdaigazgatóság lévai felad hellyel 109.976. V 

1934. szám alatt engedélyezte.

XUeh jHindenfeiaí^
Csehszlovákia megalakulása óta 6219 törvény jelent meg és hirdettek ki a törvé- 
nvek és rendeletek tárában. A Pécs melletti Perchtosdorfbam leégett Stefánia 
vöt trónörökösné kastélya. — Sahuschnigg leverte a stájerországi horogkereszte
seket és elcsapta a gráci polgármestert, aki Schuschnigg beszéde alatt horogkeresz
tes zászlót tűzött ki a városházára. — Ellopták Amerika mozgósítási tervét, az ame
rikai hadsereg pontos létszámát és fegyverkezési módját, a Panama-csatorna vé
delmi módozatait, a legújabb hadihajók pontos tervét, a modern bomhavető gépek 

! rajzait, a legfontosabb parimén ti erődítmények tervezetét, az üggyel kapcsolat- 
bán tömeges letartóztatások folynak. - Faulhaber müncheni biboro-s-érsek egyházi 

1 átokkal sújtotta azokia't a nemzeti szocialista lapokat, amelyek állandóan becsmér- 
! ük a katolikus papságot, az egyházi átkot az elmúlt vasárnap olvasták fel a mün- 
j cheni templomokban. — Hodza Pozsonyban hitvallást tett a masaryki politika mel- 
I lett. -  Hitler május első felében látogat el Olaszországba. — Romániában az álla- 
' mi hi vatalnokoknak ki kellett lépniök a politikai pártokból. — Az uj román alkot- 
j mányt 4,295.308-an szavazták meg, ellene mindössze -5000 olyan választópolgár 
; akadt, aki nemmel szavazott, az uj alkotmányt már múlt héten ki is hirdették. — A 
' postaügyi tárcát és egy tárcanélküli miniszterséget kínálnak a szlovák néppártnak,
I ha belép a kormányba. - Meghosszabbították Csehszlovákiában 1939. március el- 
I sejéig a mezőgazdasági fizetésképtelenség lehetőségét, továbbá a moratóriumot is.

Végérvényesen rendezik Csehszlovákiában az állampolgársági kérdést, a törvény- 
javaslat ötödik paragrafusa szerint igényük van a1 csehszlovák állampolgárságra a 
volt osztrák-magyar monarchia ama polgárainak, akik 1914. augusztus 1. ótia meg
szakítás nélkül állandó ‘lakhellyel bírnak csehszlovák területen és időközben nem 
.-/ereztek idegen állampolgárságot. — Ötszáz uj ház épül Pozsonyban és eltűnnek 
a belváros régi jellegzetes házai. Életfogytiglani fegyházra ítélte a pozsonyi es
küdtszék Moravek Vendel csallóközi 44 éves gazdát, aki meggyilkolta feleségét és 
holttestét elásta a szántóföldön, az ügyész szerint a vádlott kötelet érdemelt volna.

A Csehszlovák köztársaságban 3,091 000 asszony van férjnél, kiknek összesen
8,866.000 gyermekük van, a hárommillió asszony közül több mint félmillió gyer
mektelen, úgyhogy minden 16-ik asszony a köztársaságban gyermek nélkül él. — 
Nemzeti ünneppé avatják Romániában az uj alkotmány megszavazásának napját. — 
A romániai közalkalmazottaknak és szabadfoglalkozámaiknak esküt kell tenniök az 
uj alkotmányra. — Budapesten egy 14 éves gimnazista és egy 13 éves diáklány 
öngyilkosságot követtek el. — Németországban nem léphet közszolgálatba és ma
gánvállalatoknál sem vállalhat állást olyan huszonötéi esnél fiatalabb hajadon, aki 
nem igazolja, hogy egy esztendeig dolgozott a háztartásban, vagy mezőgazda
ságban. Március 1-től 25%-al újból megdrágulnak a francia napilapok. — Vácon 
három napi duhaj mulatozás után agyonlőtte magát ifj Magvary Dezső, fiatal 
földbirtokos. Március 1 -töl nem építhetnek uj malmot Csehszlovákiában. — Egy
re vadabb iramú a fegyverkezés az egész világon, Anglia 47 milliárdot költ hadse
regére. Május 1-től október 31-ig terjedő időre újból bevezetik Csehszlovákiá
ban a körutazási jegyeket. — Törökországban 30 olyan aggastyán él, aki megha
ladja 115-ik életévét. — A nyitrai egykori Árpádmalom, ezzel együtt a trencséni, 
n\ itraivánkai és nagyszombati gőzmalmok agrár kézbe mentek át, vételárkén* 20 
millió koronát emlegetnek. — Amerika 150 millió dollár kölcsönt a<d Kínának. - 
Berlint is bevonják az angol-olasz hivatalos tárgyalásokba, amelyek hétfőn kezdőd
nek meg. — Zogu király és Apponyi grófnő házasságához nem kell pápai engedély, 
az esküvő április 26-án Durazzóban lesz. — A lengyel néppárt baráti közeledést kö
vetel Csehszlovákiához. — Romániában tilos ia tanítóknak az iskolában cigarettázni.

Mlcoch kereskedelmi miniszter a kassai küldöttség előtt kijelentette, hogy a 
kereskedők é- iparosok aggkori- és betegbiztosítása rövidesen a megvalósulás stá
diumába került. Magyarországon mérgezett kenyérrel egész családját kiirtotta Fa
zekas Pál alsónémedi molnár, hogy megszerezze a családi vagyont. — A görög 
kormány betiltotta az élő állatokra való lövöldözést a cirkuszokban. -  A kassai 
törvényszék hét évi fegyházra Ítélte Kopcsó András háztulajdonos:, aki levegőbe 
akarta röpíteni házát és lakóit, mivel nem fizették lakbérüket. — Eperjesen Horák 
Hugó nyug. tüzéralezredes felesége fodrásznőjére hagyta félmilliós vagyonát.
A jzpáni minisztertanács 5 milliárd rendkívüli hadügyi póthitelt szavazott meg a kí
nai hadjárat céljaira. Pozsonyban letartóztatták Bródy Miklós dr. és Bródy Ig
nác dr. ügyvédeiket, mivel a foglalás elől elrejtették vagyonukat. — Négyszáz milliót 
adományozott jótékony célra egy angol különc, névtelenül küldte el az angol kor
mánynak, hogy »használják fel a legjobb módon« az adományt. — Városi zálogház 
létesül Pozsonyban a zálogházi túlkapások megfékezésére. — 50 évvel ezelőtt indult 
el az első gőzmozdony Csatáról Léva felé, a pozsony—nagyszombati vasútvonal pedig 
ez évben lett 100 éves. — A világ legnagyobb erdős területe Délamerikában van 
az Amazon-folvó hatalmas vízrendszerének területén, hosszúsága négyezerötszáz ki
lométer, akkora, mint egész Európa. — A Francia Bank aranykészlete egy hét alatt 
400 millió frankkal csökkent. Páris és London magyarázatot kér a német kor
mánytól a harcias Göring-beszéd miatt. — Március elejével naponkénti légiforgalmi 
összeköttetést létesítenek Prágából Bécsbe, Budapestre, Belgrádba és Bukarestbe.

Mexikói banditák megtámadták és felgyújtották Cuautila községet, a községi 
elöljáróság négy tagját felakasztották. Áz angol Everton futballcsapat 1,200.000 
soránál adott egy játékosért, ez a 'legnagyobb összeg, amit valaha futballistáért fi
zettek. íróasztalánál érte utol a halál d' Ánnunziót, az olaszok nagy költőjét. 
Bolgár kitüntetést kapott a magyar kormányzó, a miniszterelnök, a honvédelmi mi
niszter és Bárczy államtitkár. Korlátozni akarják a magyar filmek előadását 
Szlovákiában. Pokolgépet küldött Amerikából megunt feleségének egy ki*sverbói 
gazda mely azonban már a washingtoni főpostán robbant fel és több emberéletet 
követelt, bűntársa a kassai eskiidtbiróság elé került. Floridában tizenkétezer la
ka- központi fűtőberendezéséhez a napsugár szolgáltatja a meleget. — Csehszlová
kiában az előirányzott adóknak csupán 77 százalékát tudták januárban behajtani.

Győzött az egész politikai fronton az angol javaslat, Moszkva is elismeri Fran- 
coéi; hadviselő jogát. Angliában ellicitálták a szerencsétlen sorsú Stuart Mária 
királyné legendáshírű feketegyöngy nyakékét 3,200.000 koronáért. — Budapesten 
'lármás ikrek születtek Weisz Sándor állásnélküli kereskedősegéd feleségének. 
O.aszország múlt évi költségvetése 18 milliárd lira hiánnyal zárult. — Csehszlová
kéban 1938. év végéig ellátják az összes közutakat a kellő jelzésekkel. — Egy ideg
beteg ankarai milliomos kiugrott Kisszállás mellett ia robogó balkán-expressből, há
lán vigyázták rá, mégis megszökött, a kiskunhalasi kórházban ápolják. — Debrecen
ben egy ház falában vasdobozban elásva III. Ferdinánd idejéből való 1641-e- veretű, 
továbbá Mária Terézia, II. József és I. Ferenc József idejéből való aranypénzeket 
találtak. Meghosszabbít ják a katonai szolgálati időt Németországban.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújváron
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Február 16. számunkban egy cikk jelent 
meg az elhanyagolt lévai népnevelésről. 
Erre a cikkre nagymultú laptársunktól 
most egy hónap elteltével kapunk vá
laszt. Cáfolat és érv helyett, a régi recept 
szerint: vád és rágalom: »a meggondo
latlanul és könnyen odavetett szavak csak 
arra alkalmasak, hogy destruálják és még 
jobban széttagolják a lévai társadalmat^ 
ezt mondja a cikkíró. Ennél általánosabb 
és felületesebb, be nem bizonyítható vádat 
intelligens ember nem ismer. De ne essünk 
a régi hibába és a ráfogások és közhelyek 
helyett foglalkozzunk az ügy érdemével a 
müveit emberekre kötelező objektivitással.

Ott kezdjük, hogy az inkriminált cikk
ben semmiféle vonatkozásban a JMKT em
lítve nem volt. Hogy miért vette magára 
az érdemes testület, azt bizonyára nem ne
künk kell tudni,* noha tagadhatatlan, hogy 
a népnevelés ügyét a SzMKE-n kívül első
sorban a JMKT kell, hogy felkarolja. Saj
nos a népnevelés ügye Léván valóban el 
van hanyagolva abban az értelemben, 
ahogy ezt a sérelmezett cikkben megírtuk: 
»A vasárnap délutánokkal az unalom és a 
korcsmázás ideje érkezik el. Ha népies elő
adásokat, ingyenes o k t a t ó  t a n f o l y a 
m o k a t  létesítenének ebben az időben, 
üdvös és hasznos munkát végeznének. 
Mindenfelé dívik a laikusok felvilágosítá
sa, tudatlanok tömeges oktatása és tovább
képzése, még olyan helyen is, ahol nincsen 
annyi kulturegyesület, mint Léván. Ezt ir
tuk akkor. Ezzel »destruáltuk« a lévai tár
sadalmat, ezzel zavartuk meg az egyesüle
tekben élő »patriarkális szellemet!«

Az, hogy a JMKT magas nívójú előadá
sokat rendez, valóban nagy munkát végez, 
amit tőle senki sem akar elvitatni. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a n é p n e 
ve 1 é s ügye nem volna Léván elhanyagol
va. Hiszen a cikkíró is elismeri, hogy saj
nos ezen előadásokat nagyon kevesen lá
togatják, amióta a földműveléssel kapcso
latos kérdéseket vitatják nagynevű elő
adók. A nép széles rétegeit nem tudja ma
gához vonzani a nívós előadás, amely a 
már megfelelően intelligens embernek 
szól, hivatalnoknak, lateinernek stb. Elő
ször kell szántani és csak azután lehet vet
ni, mert különben a mag nem fogamzik 
meg. Először fel kell szántani a magyar 
ugart, azaz törődni a népneveléssel, a to
vábbképzéssel azoknál, akik csak elemi is
kolát végeztek, oktatni kell a tudatlano

kat az ö szellemi nívójuknak megfelelő 
módon. A kultúrát elsősorban azokhoz kell 
eljuttatni, akiknek abból a legkevesebb ju
tott, gyakran önhibájukon kívül.

Aki a népnevelést nem a népnél, hanem 
a müveit rétegeknél kezdi meg, az fordított 
munkát végez és minden elismerésre érde
mes fáradozás dacára máshová érkezünk 
és nem a kitűzött célhoz.

Egyébként a cikk egyes részleteire még 
visszatérünk.

Portfenger Léván
Alig hogy elolvadt a hó és átestünk a 

téli időjárás viszontagságain, Léva város 
uj szenzációval kedveskedik saját lakói
nak. Az elmúlt szerdai országos vásár nap
ján és csütörtökön a szél oly nagymeny- 
nyiségü homokot és szemetet sodort végig 
a város uccáin, hogy az külön látványos
ságnak számított. Az emberek szeme, szá
ja, egész arca tele lett porral, piszokkal 
és a városban való közlekedés valóságos 
kínszenvedéssé vált.

Nem volt titok ezelőtt sem, hogy váro
sunk nem tartozik a legtisztább európai 
városok közé, azt azonban nem tudtuk, 
hogy a város belterületén ennyi por, pi
szok és szemét gyülemlett össze azok jó
voltából részben, akik nem tartják szüksé
gesnek a régen beígért radikális intézke
dések foganatosítását.

A közigazgatási hivatalok, a város és a 
kerület feladata az, hogy végre megszüles
sen Léva város köztisztasági szabályrende
lete és ennek nyomán megszülethessen Lé
va város köztisztasága is. Akiben van lel
kiismeret, tudja, hogy az emberek, főként 
pedig a gyermekek százainak egészségét 
veszélyezteti a jelenlegi állapot. Ha be
kérik az illetékes tényezők Léva város tü
dőbetegeinek statisztikáját, az országos 
kórháztól, a Masaryk tüdőbeteggondozó
tól, a betegsegélyzőtől és a Vöröskereszt
től, akkor megdöbbenve fogjak tapasztal
ni, hogy Léva országos viszonylatban e té
ren vezető helyet foglal el. Ki a felelős 
ezért?! Léván természetesen senki!

Itt említjük meg, hogy a város nemcsak 
saját polgárainak tüdejét tölti meg kellő 
mennyiségű porral, de gondoskodik arról 
is, hogy az ideérkezők is élvezzék ezt az

áldást. Megbízható megfigyelések szerint 
a Benes uccában rendszerint akkor söpör
nek reggelenként, amikor a vasúttól a 
gyermekek és emberek százai özönlenek 
a város felé. Nem tudjuk kinek a dicsé
retére legyen ez mondva, de talán jobb 
volna a főuccák tisztítását a korahajnali 
órákban eszközölni.

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Apolló mozgó: Kolosszális revuefilm! 

Monumentális kiállítás! Az idény szenzá
ciója. Főszereplők: Jessie Ma-tthews, Betty 
Bailfour, Hartley Power.
PÉNTEK. SZOMBAT, VASÁRNAP.

Apolló mozgó: Izgalom, tempó, lendü
let, mindig uj tájak, mindig uj fordulat! 
Sárga lobogó. Ezrek rajongva beszélnek 
róla. A kor férfia, a kor kalandora, a kor 
hőse Hans Albers. A kor asszonytipusa, a 
gyönyörű mondain Olga Cechová, és a 
megelevenedett görög szobor Dorotthea 
YVieck játszók a főszerepet. Vasárnap d. 
u. Izgalmas orosztárgyu nagyfilm, Moskva 
1911-ben: Fedora. Főszereplők: Marié Bell, 
Ernest Fenry, Paul Amiot.

Orient mozgó. Rjepkin Sándor hadnagy.
A hazai filmgyártás mestermüve. A »Nyu- 
gaton <a helyzet változatlan* óta a legna
gyobb sikerű film. Egy orosz légionárius 
szenzációs drámája a világháborúból. Fő
szereplők: Borsky Vladimír, Adina Mand- 
lová, Pí>ték, Smolík. Pótmüsorok: »A mi 
hadseregünk* és PDC. híradó. Vasárnap 
d. u. Magyarul beszélő sláger: Csúnya lány. 
Főszereplők: Muráti Lili, K'aibos Gyula, Já
vor Pál, Gőzön, Gombaiszögi.

HÉTFŐ, KEDD.
Orient mozgó: A megindító érzelmek

kel, izgalmas kalandokkal és csodás látni
valókkal átszőtt japán tárgyú nagy fi lm: 
Szegény kis Mitsuko (Samura] leánya). 
Főszereplők: Sessue Hayakawa, Setsuko 
Mara exotikus sztáregyüttes.
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Világtörténelem
a rádió mellett

Péntek este 7 óra.
A bécsi híreket \árom. A programmszerü hírek 

helyett zene szól. Prasra beszél. Ismerteti a bécsi 
esenu veket. Tüntetések, izgalmak, rendőr-atta
kok. Végül kis szünet. Aztán kicsit izgatott hang: 
Most érkezett hírek szerint a bécsi népszavazást 
bizonytalan időre elhalasztották.

Felemelkedem a helyemről, lljabb fordulat, 
l ’jabb \ iiágszenzáció.

Sietek Bécsbe: Zene szól...
Stuttgart. Német állomás. Állásfoglalások a bé

csi eseményekkel szemben. Színes leírás az iz
galmakról. Éles, támadó hang Schuschnigg oszt
rák kancellárral szemben. Végül közli, hogy meg 
nem erősített hir sezrint Schuschnigg elhalasz
totta a vasárnapra kitűzött népszavazást.

ts  Bécs változatlanul polkákat játszik és val- 
cereket, gramofonlemezeken. Van ebben a mu
zsikában, világosan érzek benne valami kísérte
tiesen tragikusát.

Az ember érzi, hogy valami van a levegőben. 
Idegesen kutatok a rádióban, cikkázok jobbra- 
balra, állomásról-állomásra, híreket keresek.

Talán háromnegyed 8, amikor végre a bécsi 
csinadratta helyett egy kis szünet s a szpíker 
megszólal:

— Néhány perc múlva hivatalos bejelentést te
szünk.

Feszülten várok. Egyszerre mozgás a mikrofon 
mellett. Várom a bejelentőt. De helyette Schusch
nigg kancellár jól ismert hangja. Néni érces, de 
férfias, izgatott, de önmagára nyugalmat erő
szakoló.

Bejelentette lemondását.
Egy darab világtörténelem itt, a fülem halla

tára, a rádió mellett.
Ez a harcos, erős ember ennél a bejelentésnél 

férfiasán viselkedik. Sajátmaga vállalja a buká
sának bejelentését. Hangja tompa, de aránylag 
nyugodt, de van egy uj, egy eddig nem hallott I 
szín, valami vádolóan, mártirosan tragikus szin:

». •. A német kormány ma délután határidőre j 
szóló ultimátumot intézett a szövetségi elnök ur- I 
hoz, melyben az általa megjelölt nevet (nem | 
azt mondotta, hogy személyt) kívánta kineveztet- ; 
ni szövetségi kancellárnak s a szövetségi kor- ' 
mány összetételére vonatkozólag is követelései

voltak. Közölték, hogy amennyiben a követe
lést nem teljesítik, a birodalmi hadsereg már eb
ben az órában átlépi a határt. Itt a világ előtt ki
jelentem — s ekkor remegőre fordult Schusch
nigg hangja — hogy engedünk az erőszaknak, 
mert nem akarjuk, hogy német vér ömöljön. . .  
Búcsúzom hát Ausztria népétől...«

Ez a vallomás ilyen frissen, az esemény legfor
róbb pillanatában megrendítő volt. Olyan élmény, 
amiben ritkán részesül az ember.

Negyedórával később újra jelentkezett a bécsi 
rádió. Újabb bejelentés. Most sem mondták bz, 
hogy ki beszél. Seiss Inqaurt belügyminiszternek, 
Hitler bizalmi emberének a hangját ismertem 
fel.

Rendre hívta fel az osztrák népet, elsősorban 
I az osztrák nemzeti szocialistákat. Az ő hangja 
1 sokkal idegesebb volt, mint Schuschniggé. Reme- 
j gett valósággal, többször a szó közepén kénytelen 

volt megállni, mintha torkában szorongana az iz- 
' galoni. Érthető, hiszen váratlanul jutott neki is 

világtörténelmi szerep, amikor kicsit homályosan 
bejelentette;

— A karhatalmat felhívom, hogy a birodalmi 
hadsereg minden percben esedékes bevonulásá
nál semmi ellenállást ne tanúsítson, mert egyet
len érdek van, a rend és nyugalom fenntartása.

Tovább robogtam a rádiókon. Prága már köz
li, hogy Seiss Inquart az ideiglenes osztrák kor
mány nevében táviratilag felkérte Hitler kancel
lárt, hogy a vérontás elkerülése céljából küldjön 
minél előbb csapatokat Ausztriába.

A londoni rádió ismerteti Chamberlain angol 
miniszterelnök nyilatkozatát, amely szerint azt 
mondotta Ribentropp német külügyminiszternek, 
hogy Németország Ausztriával szemben követett 
eljárása e l r o n t j a  a n é m e t - a n g o l  v i 
s z o n y t .

Ha arra gondol az ember, hogy 1914 júliusában 
Sir Edward Grey angol külügyminiszter azt 
mondotta Lichnovszky német nagykövetnek, hogy 
»Ha önök megsértenék Belgium semlegességét, 
akkor mi aligha maradhatunk semlegesek« s eb
ből tört ki a világháború, akkor Chamberlain 
nyilatkozata s az azt követő ausztriai események 
érthető aggodalommal töltenek el bennünket.

(s. d.) * I * I

Lázadozik 
a lélek

keserű fájdalom fojtogatja az embert, 
amikor az újságok lapjait átfutja. Bűnök 
egész légiója vigyorog ránk a belűtenger- 
bol, csupa rosszaság, elvetemültség és lel
ki piszkosság undorodik ki a nyomtatás
ból és minden nap pontosan és bőségesen 
siet megteremteni a maga néhány lesújtó 
és embertelen bűnesetét.

Csupa gonosz indulat, csupa rossz haj
lam, csupa aljasság bújik ki az emberelv 
cselekedeteiből és hiába keressük a jósá
got, a velünk született nemes hajlamokat. 
Ezeket ugylátszik végleg eltemettük.

Az emberek nagy többsége talán nem is 
tudja, mi a jóság és mi az alázatosság, mi 
a kedvesség és szeretet, mi a mosolygás 
és a lelkiderü, mi a nyájasság és a lélek 
rejtekéböl felbukkanó mosoly. Az emberek 
direkt keresik a rosszat, a gyűlöletet szít
ják és ápolják és tetteiket a rosszakarat, 
a gondoskodás, az ártás, a kellemetlenke
dés, a gúny és a bűn hamis jelszavai irá
nyítják.

Amióta a nagy világégés iiszköt, per
nyét ültetett el a világ négy tája felé, azóta 
az emberek lelke nem tud magához térni. 
Az emberi lélek megtelt fájdalommal, le- ! 
mondással és nemtörődömséggel és nem j 
tudja sehogysem megtalálni egyensúlyát,

i sem pedig bajainak, bánatainak, fájdalmai- 
' nak levezető csatornáját, mely enyhülést 
! hozna.
I A gonosz idők úgyszólván gyökerestül 

tépték ki a lélek mélyén viruló, frissen illa
tozó örömvirágokat és helyükbe nyugta
lanságot, békétlenkedést és bűnözésre csá
bitó rossz indulatokat ültetett. Nincs meg
nyugvás, nincs békesség az emberi lélek
ben, csak féktelenség, szertelenség és ta
pintatlan gorombaság.

Már nem tudnak örülni a tavasznak, 
gyermekmosolynak, madárcsicsergésnek, 
nem tudnak örülni a csendes boldogság
nak, a békés nyugalomnak, az égbolt csil
lagkárpit jának sem. A mai ember izgal
makra vágyik és kéjeleg, ha olyasmit hall 
vagy olvas, ami kizökkenti őt a hétközna
pok csendes békességéből. A lelkek mé
lyén, mint a fegyenc dohos cellájában, a 
konokság ül sötéten és dacosan.

Mindenki úgy érzi, hogy saját személyé
ben sértette meg őt a nagyvilág, a társa
dalom. Ez az indító oka annak a sok-sof 
bűnesetnek, amelyek napról-napra szapo 
rodnak és kétségbeejtő kilátásokat rejte 
getnek magukban a jövőre nézve. Az álta
lános emberi lezüllésnek és eldurvulásnak 
a jelensége és eredménye ez, ami mind i 
lelkek óriási csalódásából ered. Amolyan 
lelki spanyoljárvány ez, melyet az általános 
világkáosz szólított életre és folyvást szo
rongatja lelkünket.

Fájó és jajgató lélekkel figyeljük ezt a 
fokozatos, de rohamos léptekkel haladó 
romlást. a bűnesetek és bűnök halmozódá

sát. Hová vezet ez és meddig? Meddig ve
zet a megpróbáltatások útja? Mikor lá
balunk ki a rothadásból, a lélek zülléséből, 
a durvaságok özönéből, a letargiából és a 
terheltségből? Mikor éljük meg a lélek 
újjászületését és mikor lesz újra igazán 
emberré az ember!?

(KS.)

SZETELE/M
A szerelem, melyről itt mélabús sorokat írok, 

már oly régen kezdődött, hogy a két szerető már 
alig emlékezett az első csókra. Az első csókra, 
mely gyáván és rémülten közéjük fonódott és 
szép, nagy pirosságba borította az életüket.

Ez a pirosság lassan elhalt úgy, mint a messze 
tüzveszedelmek fénye sötétbe hullik az éjszakai 
égbolton. A két szerető szivében a lángok ki
hunytak és ajkukon a csóknak édessége mindig 
halkabb lett.

És úgy érezték, hogy ez az igazi, nagy, szép 
szerelem. A nagy csodavárások elmúltak és a 
lelkűk egybeolvadt szép, meleg együttérzésben. 
Érezték egymást a lelkűkkel és mint valaha ré
gen, a nagy tüzek idején . . .  most is uj pirossá- 
gok gyultak ki életükben.

Azután. . .  elkezdődött a furcsa tánc körülöt
tük. Rájuk szakadtak az élet bajai, rémségei és 
nyomorúságai. A pénz parancsolólag közéjük rik
kantott. Az asszony és a férfi sokszor mogorván 
hallgatott. Végül makacsul hallgattak mindket
ten és a hallgatás fekete tavába belefulladt az 
első csók édességének és a meleg egyiittálmodá- 
soknak minden szépsége.

És aztán uj piros lángok gyultak fel körülöt
tük. Uj érzések keltek bennük életre, emlékezé
seknek, uj vágyaknak tüzvészes lángjai, amik út
jában állottak a megértésnek és végét szakították 
a szép álmodásoknak.

Szerelem? (k s .

A&oyqoH én látom . . .
Léván a nők kalapban ülve tudják 

csak éh ezni a mozielöadásokat. És hogy 
ez az élvezet minél tökéletesebb. minél 
nagyobbfokú legyen. versenyre kelve 
egymással. hatalmasabbnál hatalmasabb 
és terjedelmesebb kalapokat viselnek. 
Természetesen nem gondolnak arra. 
hogy a hátuk mögött is van egy:két sze
rencsétlen ember, aki szintén szeretné 
látni a vásznon történteket. Megkezdő: 
dik az előadás, díszes, nagykalapéi höl: 
gyeink elhelyezkednek és a hátul ülök 
is megkeresik a kilátást, azonban nem 
sokáig élvezhetik a művészek játékát, 
mert melyik az a hölgy, aki két percnél 
tovább nyugodtan tud mozgás nélkül 
egy helyben ülni. Nagy kalapjukkal 
ide:oda mozognak, úgyhogy a hátuk 
mögött ülök hiába is kísérleteznek a jó 
látási helyet biztosítani, ez teljesen le: 
hétetlen és kénytelenek megelégedni 
azzal, hogy a filmet csak végig hallgas: 
sák. Lehetnek szépek a hölgyeknek ka: 
lapjai, lehetnek díszesek és mutatós 
külsőt kölcsönözhetnek nekik, azonban 
a moziban és hátulról nem a legjobb be: 
nyomást teszik az emberekre. Képzel: 
jék el. hölgyeim, mi lenne akkor, ha a 
tér fiák is mind kalapban ülnének a mo: 
ziban?

OKULÁR.
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HÍREK
90 éoe

legszentebb ünnepe a magyar népnek már
cius 15. Ez a nap volt az, amikor a márciu
si ifjak élére álltak annak a mozgalomnak, 
amelyben a magyar nemzet szabadsága ki
vívásáért a leghősiesebb erőfeszítést tette. 
90 éve annak, hogy a magyar nemzet fo
galma nemcsak privilegizált társadalmat 
jelent, hanem mindenkit, aki magát érzés
ben és cselekedetben magyarnak minősíti. 
Népi és nemzeti hagyományainknak tiszta 
kútforrása ez a nap, mert olyan nevekhez 
fűződik, mint Petőfi, Kossuth, Eötvös, 
Arany, Táncsics, Vasváry és mások, egész 
serege a márciusi ifjak kitűnőségeinek, 
ünnepe ez a magyar sajtónak, mert 1848 
március 15-én született meg a magyar '•aj
tószabadság, melynek ágait azóta új
ra nyesegetik. Minden magyar új
ságnak, minden magyar újságírónak szent 
kötelessége, hogy március idusának nemes 
eszméjét és hagyományát, a szabadsajtot 
ne engedje feledésbe menni és azért min
denkor, ma is 90 éve után bátran és harc
ra készen sikra szálljon.

— Bartos Ede újabb kitüntetése. Annak 
idején megemlékeztünk arról, hogy B a r 
t o s  E d e  volt érsekujvári reálgimnáziumi 
igazgatót országos felügyelővé (főigazga
tóvá) nevezték ki. Ebben a magas állás
ban most újabb kitüntetés érte a kiváló 
pedagógust. A köztársaság elnöke iskola
ügyi főtanácsnoknak nevezte ki.

— Házasság. Scheide Gerírud és Hajdú 
Sándor f. hó 12-én tartották esküvőjüket 
Oroszkán.

— Változások a vasúti menetrendben.
A napokban kézbesítette a vasutigazgató- 
ság a május 15-én‘érvénybelépő uj menet
rend tervezetét szerkesztőségünknek. Az 
uj menetrendbe lényeges változások lesz
nek: Uj gyorsvonatot kap Léva, amely 
délután 2.45 órakor érkezik Zólyom felől 
és 2.48 órakor indul Pozsonyba. Reggel 
6.27 órakor uj vonat indul Léváról Ara
nyosma rőt ra. Az eddig Párkány felől reg
gel 7.01 órakor érkező vonat 6.23 órakor 
fut majd be. A d. e. 9.50 órakor érkező 
párkányi vonat 10.36 órakor jön majd Lé
vára. Egyébként a párkányi vonalon a leg
több vonatnál van néhány perces eltérés 
a régi menetrendtől. A Zólyom felől dél
után 1.17 órakor érkező személyvonat a 
délutáni gyors mi'aittt a tervezet szerint
11.50-kor már Léván lesz. Meg kell állapi
tanunk, hogy az új menetrend, amelyet 
annakidején részletesen ismertettünk olva
sóinkkal, lényeges javulást hoz Lévának a 
világgal való összeköttetésben.

I. osxt. gyümölcsfák 
beszerezhetők

Gyümölcsösét és kertjét 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 szőlőoltványok és 
bokorrózsák beszezezhetők.
Értesítések beadhatók a Féld mán trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

AGRASOL ÚC. ZEMED. TR2EBNÁ 
SPOLOÍNOSt 
PRAHA, BRAT1SLAVA 
LEV1CE.

VÁSÁROLJUK az összes gabonanemüeket a legmagasabb áron. — Műtrágyák, takar
mánycikkek eladása.
VESZÜNK heremagot, lucernát, mákot, és a többi összes magokat.
Modern mágneses tisztitóállomásunkon tisztítjuk és plombázzuk 100°/o-ra a megvásárolt 
cikkeket. --
Termelők részére jutányosán kitisztítjuk arankamentesre a vörösherét és lucernát 
Keressen fel bizalommal! Mindenkinek rendelkezésére állunk.

AGRASOL Levice.

— Sorozatos betörések. Az elmúlt na
pokban csaknem minden reggelre újabb és 
újabb betörésekről kaptunk hirt. Úgy lát
szik szervezett társaság járja a várost, akik 
tervszerűen folytatják alattomos munká
jukat. A csendőrség erélyesen nyomoz a 
megismétlődő betörések ügyében és min
den jel arra mutat, hogy rövidesen sikerül 
előaállitani a tetteseket. Mészáros Sándor, 
— aki jelenleg katonai gyakorlaton van — 
lakásából 4000 Ke készpénzt és mintegy 
5000 Ke értékű ékszert loptak el. Majkut 
Dánielnak a régi vásártéren a városi ven
déglővel szemben lévő bódéjából 900 Ke 
értékű árut loptak el. Gápel János Ladányi 
uccai borbély üzletéből ollókat, borotvát 
stb. emeltek el, mintegy 300 Ke értékben. 
Kameneczky András Féja-téri trafikbódé
jából 600 korona értékű trafikot vittek el. 
Ezek a sorozatos betörések rossz fényt 
vetnek közbiztonsági állapotainkra és ag
godalmat keltenek a lakosságban. Erélyes 
és hathatós intézkedéseket várunk!

— ELEGÁNS TAVASZI KOSZTÜMÖT, 
vagy kabátot és férfi öltönyt J A K U BI
OS E K divatszalonjában rendelje meg.

— Iparososztályunk létkérdései címen 
ma este 8 órakor a J. M. K. T. rendezésé
ben a városháza nagytermében Vitovszky 
József előadást tart. Múlt szerdán Hantos 
László: Mezőgazdasági hitel című, igen 
értékes és nagyjelentőségű tanulmányát 
olvasta fel Varga Imre, a SzMKE lévai tit
kára, a JMKT közgazdasági estjén.

— Tolvaj kiskorú cigányok. Szerdáról 
csütörtökre virradó éjszaka Alsó Fegyver- 
neken két kiskorú cigánygyerek belopód
zott az egyik gazda házába és a szekrény
ből 1800 korona készpénzt ellopott. A 
szerzett pénzzel Lévára jöttek, ahol ruhá
kat és fehérneműt, órát és hegedűket vá
sároltak. BeruháZkodva hónuk alatt a he
gedűvel Bakabánya felé indultak, de «a 
csendőrség csakhamar elcsípte őket és át
adta a füzesgyairmati őrsnek, aki a kivizs
gálást végzi. Á két purdénál már csak 80 
koronát találtak.

— 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 betegsegélyzö pénz
tár, valamint az összes fondok részére is.

— A Munkásakadémia közli, hogy 
B u c h i n g e r  Manó Budapestről, orsz. 
gyűlési képviselő március 18-án, pénteken 
este 8 órakor a városháza nagytermében 
^Európai problémák« címen előadást tart. 
Beléptidij nincs.

— Orvosi rendelő áthelyezés. Dr. Hail- 
mann György orvos rendelőjét április 1-től 
Masaryk u. 12 alól Mártonfv u. 22 alá 
helyezi át.

Tavasz hegedűjén
megfeszültek már a húrok ... Nap herceg kezé
be vette már a vonóját — halk, majd mindig tü
zesebben szóló dalára — kidugják először fehér 
fejüket a hóvirágok... s felfigyelnek a fákon az 
ébredő rügyek . . .

Tavasz hóvirágos bölcsőjét ringatják már csó- 
kosölelésü szelek, ügy sietünk már a virágothozó 
Tavasz, mint szerelmes vőlegény csókotadó meny
asszonya fe lé ...

Még alszanak a földtakaró alatt a rózsafák, de 
már az erdőszélen és elrejtve a kertekben kivi
rágzott a mogyoróbokor.

A duzzadökeblii patak ledobta már jégpáncél
ját s elkezdi egy új Tavasz diadalmas énekét!

(n. i.)

V ásári igazo lványok
a budapesti országos mezőgazdasági 
és tenyészállat vásárra kaphatók

DrusUn kirendeltség Levice, Báti u. 11.

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

— Alsógaramvidéki turista megye ala
kult. A helybeli csehszlovák turista klub 
kezdeményezésére <a prágai központ elha
tározta, hogy lévai székhellyel »Alsóga- 
ramvidék« elnevezéssel külön turista me
gyét alakit, amely magába foglalja a lévai, 
újbányái, selmeci, ipolysági, aranyosina- 
róti és párkányi helyicsoportokat. Az uj 
turista megye alakuló gyűlését folyó hó 
13-án vasárnap délelőtt tartották meg a 
Denk-étteremben, a prágai -központ kép
viselőjének jelenlétében. Az alakuló gyű
lés elnökké Durdík selmeci kerületi főnö
köt választotta meg. Alelnökök: Hromada 
János Léva és Hanák Ferenc Aranyosma- 
rót lettek. Titkár: Artbauer János és Ko- 
máromy Jenő Léva. Pénztárnok: Merkl 
Selmecbánya, síelőadó: Karvánek Selmec
bánya, átjelzések előadója: Linhart Léva, 
propagancfaügyi előadó: Protopopov Sel
mecbánya, menhelyek előadója: Navrát 
Újbánya, műemlékek előadója: Kynl Ipoly
ság, vizisportotk előadója: l’Xiron Párkány, 
műszaki elő1 adó: Rasovszky Verebély, saj
tóügyi előadó: Korbay Selmecbánya, 'autó
turisztika előadója: Ing. Slabuch Selmec
bánya, ifjúsági előadó: prof. Vlk. Selmec
bánya. Számvizsgáló bizottság tagjai: Ka- 
sanicky és prof. Viecovsky Selmecbánya. 
Az uj turista megye bizonyára igen sóikat 
tesz majd vidékünk turisztikai fellendítése 
érdekében. Az ideiglenes programúiból 
kiemeljük az alábbiakat: A vidék propa
gálása fényképek, filmek és brosúrák út
ján, turistaszálló építése a Szitnya alatt 
30 2—3 ágyas szobákkal, teljes komforttal 
kb. 500.000 Ke költséggel, a Vo isi non lévő 
menház kibővítése, vízvezetékkel, fürdő- 
bazinnal való felszerelése, a Revistye, Bo- 
zők, Csöbrög várak restaurálás t stb.



Világszenzációk hete
A német hadsereg megszállta Ausztriát. — 
Lemondott s újjáalakult a magyar kormány. 
— Lemondott a Chautemps kormány. — Meg
indultak Rómában az angol— olasz békitési 
tárgyalások. — Ribentropp német külügymi
niszter Londonban tárgyal az angol-német 
közeledésről. — 650 áldozatot követelt a 
hollywoodi özönviz.

— A Lévai Ifjúsáíiuondozó uj titkára. A
Lévai Ifjúsásjgoiidozó vezetősége márciii' 
hó 2-án tartott tanácsülésén a Lévai Ifjú* 
sággondozó titkárának és kozgyámmá 
Mikuréík Ferencet nevezte ki.

— Kék-feltér e>t. A Wizo és Makaói ren- 
dezésében szombaton este volt a Stranskv 
mozitermében. A műsort Dr. Hollós üd
vözlő beszéde vezette he. majd Trebits Ma
dár konferált. Az első szám: Gerő Endre 
szerzeményeiből Dr. Fischer Istvánné a 
szerző daí és zenekiséretével, három tánc- 
dalt adott elő é> az utolsót e! is táncolta.
A szimpatikus duónak nagy sikere volt.

Ezután Adorján Hugóné mesélt el 
Kai ser Teri, Heim Ivy, Rác/. Gyuri há
rom nagyon ismert gyermekmesét: Az el
mondott mesék, illetve történetek azután 
megelevenedtek a színpadon, balett és pán
tomul formájában. A »Csipkerózsában« 
Blumenfeld Rózsi é> Lobi Márta szerepel
tek nagyon szépen, kellemesen hatottak a 
mesebeli díszletek és a szereplők Ízléses 
ruhái. A » Jancsi és Juliskában* Lobi Duci. 
Schwarcz Vera és Rónai Dóri érdemelnek , 
sok dicséretet. Ez a jelenet különösen j 
táncmozdulatoík szempontjából volt nagyon j 
kedves. Schwarcz Vera ruhácskáját külön I 
kiemeljük: ízléses volt. A műsor befejező 
száma Eszter történetének megelev enitése 
volt. A címszerepben ing. Weisz Imréne, 
az udvarhölgyek szerepében pedig Trebits 
Aladárné és Schlésinger Béláné jelentek 
meg a színpadon. A táncosnők — a mai 
görlök ősei: — Fehér Ági, Fischer Klári, 
Lobi Duci, Löv y René, Takács Zsuzsi, \\ e.i 
Márta voltaik. Táncuk kifogástalan és ki
fejező Berényi Rózsi szólója attrakciónak 
mondható! A zongorakiséretet Dr. Sós 
Lászlóné é̂  Gutman Richardné látták el 
jól. A táncok betanításával Wittenberg 
Magda szerzett érdemeket, ilyet még Lé
ván nem láttunk. Kifogástalan volt az 
egész rendezés, még a fényhatások is Lé
ván szokatlanul jók voltak. Ismét iga
zolása annak, hogy a műsor lehet tartal
mas akkor is, ha rövid. Utána a fiatalság 
táncolt.

— HÖLGYEK! Elegáns és olcsó costii- 
möt, kabátot és ruhát csak FEJES női sza
bónál, Szepesi ucca 12.

— A Keresztény Munkás Egyesület már
cius 6-án tartotta meg rendes évi közgyű
lését, amelyen a következő uj vezetőséget 
választották meg: Tiszteletbeli elnök Mi- 
schák István szentszéki tanácsos, örökös 
elnök Lehoczkv Béla, elnök Walde József, 
alelnök Csörgei Lásziló, pénztárnok Abafv 
Béla, titkár Bucsek Gyula, gondnok Pét* 
rás János, jegyző Kovács Jenő, könyvtáros 
Mészáros Árpád, ügyész Dr. Kersék János. 
Választmány: Andresz Vilmos, Bella László, 
Farkas Mór, Földi Géza, Gál Ernő, Kugyel 
Lajos, Kosa István, Nagy János. Xozdro- 
viczky József, Roliács Gusztáv, Szély Ká
roly. Stugel Sándor, Tóth Károly, Varga 
István. Póttagok: Bélik László, Missik An
tal, Sághv János, Vökön Árpád. Számvizs
gáló bizottság: Zvara Mihály, Vanger Mi
hály, Va’asek István.

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

— Lévai birkózó az ungvári országos 
versenyen. A nehéz atlétikai szövetség ál
tal Ungvároii rendezett birkózó versenyek
re a Juventus sportklub Raimann József 
birkozójá: küldte ki. A jó kondícióban é<
. • ii • n iában lé\ő Reimami a verse

nyén a pehelysúlyban indult. Két tus győ
zelme volt már, mikor a harmadik ellenfe
lével folytatott küzdelemben, amely min
den valószínűség szerint Reimann győzel
mével végződött vollna, bokaficamodást 
szenvedett. így sérülten a további küzdel
mekben nem vehetett részt s a biztos győ
zelemtől elesett. A jelenlevő szövetségi 
vezetők az egyesülethez intézett levelük
ben a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz
nak Reimann birkózóképességérö! és ruti- 
nirozottságáról.

LÉVAI ÚJSÁG

Nehéz újságot csinálni. Rendes körűimé- . 
nyék között egy napilap éjszakai szerkesztője , 
komor gondokban ül s töri a fejét, milyen szen
zációt tegyen az első oldalra, amellyel fokozott 
érdeklődést kelthet az újságja iránt. Kénytelen 
semmiből ál-szenzációt csinálni. A mai rendkí
vüli történelmi hetekben éppen fordítva van. Ma 
a világszenzációk olyan tömegben és oly gyor
sasággal követik egymást, hogy még az újságok 
ötödik, hatodik oldalán is olyan világszenzációk 
vannak, amelyek az első oldalra kívánkoznak.

S ami még tegnap világszenzációnak látszik, 
azon ma keresztiilrobognak újabb világszenzá
ciók. Az osztrák események igazolják ezt a tételt.

Schuschnigg na p ja  
és a lk o n ya

Szerdán este Schuschnigg osztrák kancellár 
Innsbruckban beszédet mondott s ezen teljesen 
váratlanul bejelentette, hogy vasárnapra népsza
vazást rendelt el s ezen — a német minta szerint 
— igennel vagy nemmel kell szavaznia az oszt
rák népnek arra a kérdésre, hogy akarja-e Auszt
ria függetlenségét abban a formában, ahogy Hit
ler és Schuschnigg február 12-én Berchtesgaden- 
ben megegyeztek.

A kérdés látszólag ügyesen s rendkívül alkal
masnak látszó időpontban került feltevésre. Elvi
leg erre még a nemzeti szocialisták is igennel 
válaszolhattak volna, ha — nem ismerték volna 
fel, hogy Schuschnigg egy vakmerő, de kétség
telenül zsen álisnak látszó taktikai húzással a 
saját módszerével próbálja legyőzni az osztrák 
nemzeti szocialistákat.

Hitlerék azonban résen voltak s 24 órás der
medt várakozás, újabb 24 órás lázas tanácskozás 
után péntek délután ultimátumot nyújtottak át 
Ausztriának: vagy Schuschnigg távozik, vagy a 
hadsereg bevonul.

És Schuschnigg lemondott.
És amikor ezeket a sorokat irjuk, már a német 

hadsereg átlépte a határt. . .  De a nagyhatalmak 
külügyminisztériumaiban lázasan tnácskoznak.

Ma még áttekinthetetlen, hogy mindez hová 
vezet. . .

A z uj ré g i m a g y a r k o rm á n y

Ugyanakkor, amikor Schuschnigg a népszava
zás világszenzációjával lepte meg a világot, 
ugyanakkor Budapesten is a lapok rendkívüli, 
külön kiadásai jelentek meg az uccákon s beje
lentették a nagy szenzációt: a Darányi-kormány 
lemondott, de a kormányzó újra kinevezte a 
Darányi-kormányt. Két miniszter (Fabinyi és Lá
zár) távozott, mig négy uj jött (Reményi-Schnel- 
ler, Mikecz, Imrédy, Marschall).

Mélyebb politikai jelentőséget nem lehet a vál
tozásnak tulajdonítani. A kormányprogramm nem 
változott s a miniszterelnök győri beszéde képe
zi az uj kormány programmjának lényegét. Hat 
milliárd cseh koronának megfelelő összeget te
remt elő a kormány rendkívüli eszközökkel (va
gyonadó stb.) s ebből fegyverkezik és szociális 
célzatú beruházásokat végez.

Ú ja b b  k o rm á n y v á ls á g  
Franciaország ban

A francia demokrácia csaknem minden negyed
évben bekövetkező válsága újból esedékes volt s 
újból ugyanabból az okból, mint az előző kormá
nyoké. Chautemps is rá kellett, hogy jöjjön arra, 
amire Blum, Samuit és Bonnet már előzőleg rá
jöttek, hogy a francia pénzügyeket csakis kor

látlan felhatalmazással, tehát a diktatúra egyik 
demokratikus módszerével lehet rendbehozni. E 
nélkül a pénzügyi anarchia továbbtart.

Chautemps lemondott s amikorra ezek a sorok 
a nyilvánosságra kerülnek, már bizonyára meg
lesz az uj kormány. Bárki jön azonban, minden
ki érzi, hogy nem végleges megoldás. Kétségte
len, hogy soha rosszabbkor nem lehetett kor
mányválság. Amikor Európa legnagyobb válsá
gát élte át, Franciaországnak nem volt kormánya.

A francia viszonyokat a jelek szerint csakis az 
erős kéz politikájával lehet rendbehozni.

A ró m a i taná cskozá sok

Világtörténelmi jelentőségűek azok a tanács
kozások, amelyek a napokban Rómában kezdőd
tek meg Ciano külügyminiszter s Nagybritánnia 
római nagykövete között. Békét kívánnak terem
teni a két nagyhatalom között, amelyek között 
a viszony az utóbbi időkben ismételten annyira 
kiélesedett, hogy olykor konfliktustól is kellett 
tartani. Az előfeltételek kedvezőek. Anglia békét 
akar s Olaszországnak is nyugalomra van szük
sége, hogy az abesszin hódítást megemészthesse 
s ehhez Anglia támogatását megszerezze. Cham
berlain miniszterelnök bebizonyította, hogy ez 
a közeledés annyira fontos számára, hogy kül
ügyminiszterét is képes volt érte feláldozni. Ha a 
béke sikerül, úgy egész sor európai problémának 
sikerül kivenni a méregfogát, mert tisztázódnak 
az ellentétek s elkerülhetőek lesznek azok a ti
tokzatos motivumu meglepetések, amelyek ismé
telten háborús pszichózist létesítettek.

R ib e n tro p p  L o n d o n b a n

A német külügyminiszter váratlan londoni útja 
is olyan szenzáció, melynek kiszámíthatatlan kö
vetkezményei lehetnek éppen ezekben az izgal
mas napokban. Ribentropp londoni látoga
tását az is siettette, mert Németország 
számára kényelmetlenné válhatik az angol— 
olasz megegyezés, ha abban ugyanakkor Német
ország nincsen benne. Hogy az esetleges elszige
telődésnek elejét vehesse, Ribentropp megjelent 
Londonban, hogy mindenről tájékozódhassék és 
előkészítse az angol—olasz tárgyalások után 
nyomban következő német—angol tárgyalásokat.

Az egész világ jobb sorsa, üdve függ attól, 
hogy ennek a három nagyhatalomnak végre si
kerüljön megegyezni egymással.

A h o llyw o o d i ö zö n v iz
Nem csekélység az sem, ami Hollywoodban, a 

világ filmfővárosában történik. Ott is talajvíz 
van, mint a Garammenti földeken, csak kissé 
amerikaiabb méretekben. A nagy esőzés követ
keztében szökőár lepte el a várost s egész város
részeket néhány órán belül tengerré váltóztatott.

650 halottról írnak a lapok.

Borzalmas, hogy mennyi szerencsétlenség tör
ténik ezen a világon.

Mindkettőnek igaza van!

Az elmegyógyintézet kertésze talicskát tol az 
üvegház felé. Az egyik őrült odamegy hozzá és 
megkérdi:

Mit csinál kertész ur?
— Trágyázom az epret.
Az őrült higgadtan, tárgyilagosan mondja:

Én cukrozni szoktam az epret. Igaz, hogy én 
bolond vagyok.
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S P O R T
LTE—TORNÓCI AFK. 9:0 (3:0).

A lévai csapat új összeállítású csatársor
ral játszott. Ez be is vált, csupán Vizi nem 
találta helyét a jobbszélen. Ez a poszt még 
mindig betöltetlen. Horváth 1. a badszélen 
a mezőny fölé nőtt. Négy gól közül egy 
fejese és egy kapáslövése ritka látványos
ság volt. Kuzsel fáradhatatlan és jól irá
nyit, lövéseit azonban nem kisérte szeren
cse. Juhász összekötő játéka megfelel a 
modern követelményeknek. Gyors, eszes, 
kemény és kihasználja a kínálkozó helyze
teket. Két gólja is bizonyítja ezt. Horváth
III. szem fülességét három gólja dicséri, jó 
technikájú játékos, testben még erősödnie 
kell. Benyovszki középfedezet újból intel
ligens játékával tűnt iki. Egyetlen hibája, 
hogy kevés labdát ad a szélsőknek. Ocsiák 
és Dohány jó társaknak bizonyultak. A két 
hátvéd valamivel gyengébb volt, mint az 
előző meccseken, de igy is elegendőnek 
bizonyultak a friss tornóci csatárokkal 
szemben. Zauikó kapus nagy formában 
van. A vendégcsapatnál csupán Pesti II. 
és Benkó tűntek ki, <a többiek szürkék, de 
agilisak. Nagy jól bíráskodott, a közönség 
azonban »javitásra« szorul.

FELHÍVÁS!
A Lévai Torna Egylet úszószakosztálya 

értesíti Léva és vidéke közönségét, hogy 
a nyári hónapokban gyermek, ifjúsági, va
lamint felnőtt úszók és úszni nem tudók 
részére ingyenes úszókurzusokat rendez.

Nem kell külön hangsúlyozni az úszó- 
sport egészségügyi jelentőségét, mert hisz 
azzal ma már mindenki tisztában van. Bi
zonyos az is, hogy ezen ingyenes kurzusok 
nemcsak Léva és vidéke úszósportját, de 
a jelentkezők testi kondícióját is nagy 
mértékben emeli.

Tekintettel arra, hogy kurzusunk iránt,
— különösen az úszni nem tudók részéről
— már most nagy az érdeklődés, azért 
kérjük a t. szülőket és az érdekelteket, 
•hogy a jelentkezők kellő időben való be
osztása és a szoba-tréningek megkezdése 
végett, írásban mielőbb szíveskedjenek je
lentkezni dr. Heimamn Alfréd titkár, vagy 
Quitt János szakosztály vezető címén.

Az LTE úszószakosztály 
vezetősége.

— A vasúti alkalmazottak kötelesek a 
turistákat tájékoztatni. Az idegen, főleg 
a külföldi forgalom érdekében a vasutügyi 
minisztérium elrendelte, hogy a vasúti ál
lomások alkalmazottai, főleg a kapus és a 
személypénztár kezelője, kötelesek az ér
deklődő turistáknak megfelelő felvilágosí
tásokkal szolgálni, hogy helyben, Vcgy a 
közelben milyen nyaraló-, fü dó-, vagy 
megtekintésre érdemes helyek vannak; a 
szállodákról, turista- vagy diák hálóhe
lyekről, idegenforgalmi- és utazási irodák
ról, a turistaklubokról stb. Ajánlja a mi
nisztérium a vasúti alkalmazottaknak, 
hogy a külföldiekkel való könnyebb érint
kezés céljából az általánosan használt ki
fejezéseket tanulják meg.

— Első kiállítás népviseletekből Pös- 
tyénben. Pöstyénfürdő a köztársaság húsz 
éves fennáííáisa jubileuma alkalmából a 
külföldi látogatókat eredeti módon akarja 
Szlovenszkó szépségeire figyelmeztetni. A 
jubileum alkalmából szlovenszkói népvi
seleti kiállítást rendez. Az eddigi rlyenne- 
mü kiállításoktól eltérően Pöstyénfürdőn 
élő személyek népviseleti öltözetekben és 
csoportokban fognak szabadon mozogni, 
hogy ilyen módon mindenki szeme elé ke
rüljenek. Pöstyén elgondolása igen szép 
és annak keresztülvitelén máris nagyban 
•munkálkodnak.

a kereskényi  mészröl
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 DrdoS
mészégető Verké Krskany
Mész — niészpor — kereskényi mészkő

Mennyit sóhajtoztunk, epedeztünk még hetek
kel ezelőtt, hogy jöjjön el végre Tavasz Őfelsége. ! 
Most itt van, de nincs sok köszönet benne. A , 
poéta, aki búbánatos szívvel kereste lelkében a j 
tavasz színeit, kolosszális náthát kapott jutalmul i 
március elején és trombitahangon könnyezi el : 
rímeit a természet újraéledéséről. A Don Juan, 
aki uj hódításokat remélt a tél elmúlásától és a 
tavasz bemutatkozásától, ágyban, párnák között 
ábrándozik a tavaszi örömökről. A bakfis, aki 
már tavaszi pókháló kosztümöt vett magára, 
most cserepes ajkakkal kuporodik a befiitött 
kályha mellé. A családapa, aki már előre számit- j 
gáttá, hogy márciusban már mennyivel kevesebb 
fa, szén kell majd, most borsos orvosságszámlá
kat kénytelen kiegyenlíteni és határozottan rá
fizet a tavasz bemutatkozó látogatására.

Ó szent tavaszi bübáj, igézet és minden, te csak 
a verseskönyvek hasábjain hóditsz és ejtesz uj 
mámorokba, a valóságban uj keserűségeket cse
pegtetsz a napsugárra vágyakozó szivekbe. És 
azért mégis úgy várunk téged évről-évre, mint 
hűtlen kedvesünket, aki sehogysem akar vissza
térni. Tavasz, most megint itt vagy, de már sze
retnénk gyorsan beadni ellened a válópert. In
fluenzát, náthát hoztál és ezért elegünk van már 
belőled ó isteni Tavasz.

Szeresd a gyümölcsléi
Vádolom az embert, hogy hálátlanul, gonoszul 

bánik a gyümölcsfával. Szolgájává teszi, kihasz
nálja, kiuzsorázza, de nem eteti, betegségében 
nem ápolja, a rátörő ellenségekkel szemben nem 
védi meg. A gyümölcsfa mindenét az embernek 
adja, zöld lombja hűsítő árnyékát, termése pom
pás vérét és húsát, elhalt teste parázsló melegét, 
de az ember nem ad a gyümölcsfának semmit. 
Legtöbbször még jó szót se. Csak késvágásokat, 
baltacsapásokat.

A gyümölcsfa együtt született az emberrel, 
akit azóta is hűségesen követ. Volt idő, mégpe
dig a legszebb idő, a paradicsomi kor, amikor 
egyedül gondoskodott az ember táplálásáról, sőt 
még ruházta is. És amikor a természetellenes 
életmód, kígyók, békák, ikrák nyelése, az élvek 
kelyhének fenékig ürítése aláásta az ember ere- j

A gyümölcsfa irányában nemcsak az egyes em
ber, de az emberek összesége, az állam is kö
nyörtelen. Aki az állatot bántja, kínozza, arra le
sújt a törvény keze, de a gyümölcsfával minden
ki azt teheti, amit akar. Itt nincs ellenőrzés, nincs 
tiltás, nincs megtorlás. Pedig a fa is él, a fa is 
érez, a fának is fáj, ha éhezik, ha elevenen tör
delik az ágait, ha szúrják, hasogatják az oldalát, 
ha férgek rágják a testét. Igaz, hogy nem tud 
szólni, panaszkodni, sírni, de az inkább fokozza, 
mint enyhíti kínját. Ha már a társadalomban 
nincs elég erkölcsi erő összefogni a gyümölcsfa 
védelmére, lépjen elő az állam és hozzon tör
vényt, amely megakadályozza, hogy legnagyobb 
jótevőjével úgy bánjon az ember, ahogy leg
ádázabb ellenségével sem szabadna. A gyümölcs
fára vonatkoztatva az ember homlokegyenest 
megváltoztatta a krisztusi intést és azt vallja: 
aki téged megdob kenyérrel, dobd vissza kővel.

— Vásári árak a lévai 1938. március hó 
8-án megtartott állatvásáron: Ló 1000— 
5000, csikó 800—2000, hízósertés kg. 5— 
6.50, siildó párja 500—700, szopós malac 
100—200, tehén 500—2500. Felhajtás: 
Tehén 342 drb., borjú 126, üsző 83, ló 
2590, csikó 440, hízó sertés 100, malac 
250, süldő 60, anyadisznó 20.

— Százéves a csárdás. Az idei farsang
nak külön kedves jubileuma volt: a csár
dás száz éves. Száz évvel ezelőtt Nagyvá
radon Reviczky Frigyes felügyelete akit: 
rendezett bihari kaszinóban mutatták be 
először a verbunkosból átalakított páros 
szilaj táncot, a csárdás:, amelyet elsőizben 
Reviczky Fridrichné szül. Juricskay Amá
lia, Ferdényi Viktória, Antónia és Jozepha, 
öt délceg magyarruhás ifjú karján lejtet
tek, a megyebeli, mint a máshonnan össze- 
sereglett vendégek teljes megelégedésére. 
A csárdás ezen a bálon nyert polgárjogot 
a magyar úri társaságokban. Az első csár
dást Szőlősy Lajos »játéks.zini táncmester« 
felkérésére Rózsavölgyi Márk szerzetté. A 
Báiiközi Biok most elhatározta, hogy a 
csárdás jubileuma alkalmával az idei bálok 
magyaros jellegét még jobban kidombo
rítja és külön ünnepélyes csárdásbemuta
tásokat tartottak.
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P raga Piccolo
jó karban, üzemben jutányosán 
eladó. Székely Rádió.

— Rövidhullámú rádióiizenetközvetité- 
>ek Amerikába a Nemzetközi Vásárról.
Nemrég kezdte meg működését Magyar- 
országon az uj rövidhullámú irányított 
rádió-állomás Amerika számára. Ez adja 
meg a M. K. Posta és Rádió támogatásával 
a lehetőséget arra, hogy a Budapesti Nem
zetközi Vásárnak az előző években köz
kedveltté vált európai rádióüzenet-közve- 
titései A ni e r i k á r a k kiterjeszthetők 
legyenek. Az 1938. április 29-től május 
9-ig tartandó Budapesti Nemzetközi Vá
sárról bárki .'Zemélyesen üzenhet rádión 
nemcsak a kontinensre, hanem Amerikába 
is! A hazájuktól évek, sőt évtizedek óta 
elszakított magyaroknak most először lesz 
alkalmuk itthonmaradt családtagjaik vagy 
barátaik hangját hallani. Azok. akik a rö
vidhullámú rádiókőzvetitést igénybe kí
vánják venni, az előreláthatólag rendkívül 
nagyszámú jelentkezésre való tekintettel 
idejekorán jelentsék be ezirányu szándé
kukat a Magyar Rádió R. T. igazgatósá
gánál (Budapest Vili., Sándor ucca 7) és 
értesítsék tengerentúli hozzátartozóikat, 
hogy a vásár tartama alatt állítsák be rá
diókészülékeiket a budapesti rövidhul
lámra.

— A \iláu leshide.nebb helye. Ti/. évvel ezelőtt 
fedezte fel Obrucsev orosz tudós .1 világ leghi
degebb helyét. Ez a heh a Jakutföld é>/aki ré
szén. Szibériában, a Cserszki.i-hegység egyik 
völgykatlanában van. Neve: Emmekon. Télen 
sokszor mínusz 66 fokra leszáll ott a higany a 
hőmérőben. Egyszer 91 fok volt a hideg. Az

levegőn
megfagy és leesik, mint a hó. A iakutok télen 
me-sze elkerülik a Cserszkij-hegvség völgytek- 
nőjét, mivel állataik, 1 bozontos szibériai pónik 
megfagynak a nagy hidegben, ha csak rövid 
ideig is. mozdulatlanul állnak.

Születés, házasság, halál:
Születés. Kon ez dános és Mihálik Erzsé

bet leány Magdolna. Stevko József és Ko- 
vacsik Ilona leány Erzsébet Éva, Moravian 
József és Simon Mária fiú József.

Házasság nem volt.
Halálozás. óváry Ferenc 70 éves, Kora- 

lewsky Imre 75 éves, Gál Jánosné szül. 
Boblus Ilona 27 éves, Palkovics Hona 29 
éves, Hudec Antal 27 éves, Hrivnák József 
23 éves.

»LÉVAI UJSÁG« gazdasági, kultúráüs és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR, — Felelős szer- 
kesztö és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési díj: egészévre: 48.—, félév
re 24. . negyedévre 12. Ke, egyes szám ára 
I.— Ki. Három példány megtartása XU 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 engedélyezte.

3 K i t e k  m i n d e n

I 1931. óta ötszörösére emelkedtek a fegyverkezési kiadások, Oroszország, Német-
I ország és Anglia vezetnek a hadiszerekre fordított milliárdok statisztikájában.
I Romániában betiltották a jövendőmondók működését. — ötmillió embernek tog nyu-
I godt öregkort biztosítani a Csehszlovákiában bevezetendő magyar mezőgazdasági 

munkások aggkori biztosítása. — 1,107.850 ember tűnt el múlt évben Amerikában, 
398,813 embernek végleg nyoma veszett. — Dr. Huntington amerikai tanár, kutatá
sai alapján kijelentette egyik Newyorkban tartott előadásában, hogy február 13-ika 
és március 12-ike között születnek a legszerencsésebb emberek. — Németpróna vi
dékén hastífusz grasszál. — 1936-ban 5 millió 200 ezer automobilt gyártottak. — Az 
egész világ rátér a magyar utlevélrendszerre, amely kizárja a hamisítást. — A szov
jet hatalmas búzakészleteket halmoz fel Vladivosztokban. — Hlinkáék követeléseit 
nem teljesítették, igy nem lépnek be a kormányba. — Kaliforniában a pusztító árvíz 
a világ legnagyobb filmvárosát is veszéllyel fenyegeti, egész falvaik viz alá kerültek, 
eddig 650 halottja van az árvíznek, tízezer család pedig hajléktalanná vált. — Po
zsonyban egy lelketlen anya élve csomagolta be gyermekét és bedobta a szeméttar
tályba, hol megfulladt. — A legújabb statisztikai adatok szerint Németországban 
1936. januárjától 1937. decemberéig 90.44s kisipari üzem szűnt meg. — Csehszlová
kiában a múlt év végén 11,684 orvos volt, ami 433-mal több, mint az előző év vé
gén. — Budapesten 100.000 pengős sikkasztás miatt letartóztatták dr. Pullmann Ká
roly ügyvédet, a Váci Egyházmegyei Takarékpénztár volt jogtanácsosát. — A mexi
kói Tijuana városkában a tömeg megrohamozott és felgyújtott egy fegyházat és 
kiszabadította a fegyenceket. — A Kovnó melletti Kuturlakai faluban 82 éves ikorá- 
ban meghalt Franics Fülöp, volt cári tábornok, aki annakidején a vörösök elől me
nekült el és egy parasztnál, mint birkapásztor kapott alkalmazást. — A váci püspök
ség egyházi birtokán jelentős gyümölcsteiepitéshez kezdett, 300 holdas területen al
mát, körtét és barackot fognak termelni. __ Vilma holland királyné uralkodásának 
40. évfordulóján, a nyár folyamán lemond a trónról, lemondása után Julianna trón
örökösnőt azonnal megkoronázzák. — Százezer koronára perli a Csehszlovák álla
mot egy parlamenti képviselő, mert állami autóbuszon utazott és szerencsétlenség 
áldozata lett. — Az északmorvaországi Petersvald községben farsangi mulatozás 
közben tüzbe dobtak a cigányok egy ötéves gyermeket. — Az elmúlt csütörtökön 
a chlumeci állomásnál az oderberg—prágai gyorsvonat utolsó másodosztályú kocsi
ja kisiklott, sebesülés nem történt. — Bácskérésén öt fejszecsapással meggyil
kolta hálószobájában úrnőjét az urasági inas, azután felakasztotta magát. — Po
zsonyban Horváth József 70 éves igazgató-tanító temetése után, ‘az elhalálozott
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