
Épül a lévai uszoda
Hosszas terveztetés után végre a meg- j 

valósulás stádiumába kerül a lévai modern 
uszoda és strand. Az elmúlt héten a Halas- j 
tó helyén megkezdték az uj uszoda építési 
munkálatait. Amint ismeretes a Halászcsár
da és a vele kapcsolatos Halastó az Osve- 
tovy Sbor tulajdona, amely az uj uszoda 
építtetője is. A testület elnöke Dr. Zosfák 
András, aki a helyzet ismerete alapján ér
tékelte a Léván rendkívüli horderejű egész
ségügyi intézmény szükségességét és Léva 
iránti szeretettnek újabb tanujelét adva, 
lehetővé tette, hogy ez a régen nélkülözött 
intézmény megvalósuljon. Az uszoda ter
veit, költségvetéseit Deák József mérnök
igazgató készítette, aki a kivitelezést is 
személyesen vezeti és ellenőrzi.

AZ USZODA ELRENDEZÉSE.

Az elrendezésnél — amint arról Deák 
mérnök igazgató informált minket — a fő
szempont az volt, hogy a területre a Nap 
lehetőleg egész napon át süssön, de ez az 
úszók szemét minél kevésbbé zavarja, 
vagyis a medence hossztengelye az észak
dél irányban feküdjön. Minthogy az uszo
da nemcsak fürdésre, de sportcélokra, sőt 
pihenésre és felüdülésre is szolgál, igen 
fontos a tiszta, egészséges jó levegő, ami 
itt meg is van. Hogy az északi szelektől le
hetőleg védve legyen a terület, azért az 
épületeket, kabinokat az északi oldalon a 
Zúgó felüli részen helyezik el. Itt lesz a be
járat és a büffé, vendéglő is.

A MEDENCÉK.
Többes számban irtuk, mert az uj uszo

dában több is lesz. Közvetlen a kabinok 
előtt készül egy kis medence a gyermekek 
részére 4X8 m. nagyságban 30—80 cm. 
mély vízzel, közepén szökőkuttal. Ezután 
következik a nagy medence, amely 65X25 
m. nagyságú, de ez egy 50 cm. széles vas
beton híddal két részre lesz osztva. 15X25 
m. kisebb mélységgel az úszni nem tudók 
részére és 50X25 m. az úszók részére. A 
két medencének a vize az egyenlő felmele
gedés érdekében közös lesz. Az úszni nem 
tudók két oldalt épített betonlépcsőn, inig 
az úszni tudók az oldalfalakhoz erősített 
merőleges vaslétrákon juthatnak a meden
cékbe. Az úszni nemtudók medencéjének 
lépcsői előtt 3—3 zuhany áll majd a kö
zönség szabad rendelkezésére.

A nagy medence alsó végén, a mai ha
lászcsárdái oldalon lesznek elhelyezve a-z 
ugródeszkák. Középen a legnagyobb, 
amel" beton állványon 3 m-re a vizszine 
fölöt nyúlik be a medence fölé. Jobbra

balra a két kisebb, amelyeknek deszkája 
1 méter magasan lesz a vizszine felett. Az 
ugró deszkák alatt 3 méteres víztömeg 
hullámzik. Az ugródeszkák mellett 4 zu
hany van tervbevéve.

A medencék fala »Opaxit« üveggel lesz 
kirakva, mig az alja fehér angol cement
ből készül. Az úszók medencéjében körös
körül a fal mellett 1.20 cm. magasságban 
keskeny párkányt készítenek, ahol a fáradt 
úszók megpihenhetnek.

A VIZSZERZÉS.
Az uszodához szükséges vízmennyiséget 

a Perecből, illetőleg a Podluzsankából 
emeiik megfelelő tisztítással a hidrogépek, 
amelyek külön épületben lesznek elhelyez
ve. Hogy a nagymedencébe homok és 
egyéb szennyet a fürdőzőik be ne hurcol- 
zanak, azért az egész medencét körül veszi 
az u. n. »lábmo$ó«. Ez egy méter széles és 
15 cm. mély, vízzel megtöltött csatorna. 
Csak ezen keresztül lehet a medencébe be
jutni. A víz tisztaságáról még külön prak
tikus megoldással gondoskodtak. A súlyo
sabb szenny a medence alján végig futó 
csatornában gyűlik össze, mig a viz felszí
nén úszó szenny, szalma, falevél stb. felfo
gására a vizszintjének megfelelően az ol
dalfalakban csatorna lesz kiképezve, ahová 
a hullámzás következtében a vízzel együtt 
a szennyek is bekerülnek és eltávolodnak 
a megfelelő levezető csatornák utján. Itt 
említjük meg, hogy a »lábmosó« mellett 
egy méter széles piros cementlapokkal ki
rakott járda készül.

AZ ÉPÜLETEK.
Az uszoda-telep északi oldalán lesznek 

elhelyezve az összes épületek: a vizgépház, 
a kabinok, a vendéglő. A kabinrész két 
teljesen egyenlő nagyságú és berendezésű 
alaprészre oszlik: egyik rész a férfiaké, a 
másik rész a nőké. Mindegyik részen lesz 
15—15 önálló kabin, lesz 4— \ vetkőző ka
bin azok részére, akik a ruháikat külön 
szekrényekben kívánják elhelyezni, 4—4 
vetkőző kabin azok részére, akik a ruhái
kat a közös ruhatárban helyezik el. Termé
szetesen a fürdőjegyek ára is a kabin hasz
nálat szerint változik. Az uszoda pénztárá
nál külön vasszekrény lesz több saffé-re- 
kesszel, ahol teljesen díjtalanul lehet elhe
lyezni megőrzésre az értéktárgyakat.

Az uszodavendéglő 10X10 m. fedett he
lyiségből és 20—20 m. szabad terraszból 
áll, zenepavilloniia'l és táncparkettel.

A nagy medence körüli szabad terület 
mintegy 12 m. szélességben terraszon épül 
majd ki, hogy versenyek alkalmával a kö

zönség ott, mint tribünön jól elhelyezhető 
legyen.

Az építési költségek kb. 800.000 koro
nára rúgnak. A munkálatok meglehetős 
gyorsan haladnak előre, állandóan 30 mun
kás dolgozik 2 turnusban és minden kilá
tás meg van, hogy a nyár közepére, ha az 
időjárás nagyon nem hátráltatja a munká
latokat, elkészül a lévai modern uszoda és 
strand.

I. oszt. gyümölcsfák 
beszerezhetők

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

Ifj. Holló Géza
oki kertész L É VA.  

Városi faiskola, Lövölde mellett
Ugyanott szőlőoltváin ok és 
bokorrózsák beszezezhetök.

Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56 —
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SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Orient mozgó: »A 47. sz. őrszem.« Min

den szivet megrendítő asszonyi sors gyö
nyörű regénye. Rendezte a közelmúltban 
elhunyt J. Rovensky. Főszereplők: Ja- 
roslav Prucha, Maria Glaserová, Ladislav 
Bohác.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP.

Apolló mozgó: A Hopea világhírű re
génye nyomán: »Zendai fogoly«. Egy gár
dahadnagy történelmi nevezetességű és bá
mulatom mesével átszőtt kalandja, önfelál
dozása uralkodójáért. Főszereplők: Ró
náid Colman, Douglas Fairbanks, Mary 
Astor. Raymond Massey.

Orient mozgó: Az utolsó bécsi filmek 
egyike. »Méltóságos asszony* (Igazolatlan 
óra). Békefi István nagysikerű vigjátéka a 
korán fér j h e zni e n ő gyér m ek - as s zon y r ÓI. 
Főszereplők: Gusti Huber, Halmay Tibor, 
lla n s Moser, Theo Li-ngen.. Vasárnap <1. u. 
»Babszem kisasszony*. Főszereplő: Shirley 
Teniple.



A spanyol háború 
és a CPO

A spanyol háborúban idegen államok fegyve
reiket próbálják ki, taktikát tanulnak, azonban a 
közönség is értékes ismereteket szerezhet a mo
dern háború legveszélyesebb fegyvere a repülő- 
támadás elleni védekezés terén. Láttuk a spanyol 
háborúban, hogy légitámadásokat vezetnek a fő
város, kisebb városok, sőt községek ellen is, lát
tuk, hogy a támadás nemcsak az erődítményeket 
éri, hanem nyílt városokat is, ahol ily támadás
nak számtalan emberélet esik áldozatul. Megálla
pítható, hogy a repülőgép a katonai légvédelmi 
berendezkedés folytán kénytelen magasan re
pülni, igy azután bombával bizonyos célt eltalál
ni nem tud és ezért nagyszámú gyújtó és robba
nó bombát dob le csak azért, hogy azok felrob
banva minél nagyobb kárt okozzanak és igy a la
kosság pánikhangulatát növeljék. Spanyolország 
a polgárháború kezdetén nem volt a légitáma
dásokra felkészülve és csak a háború folyamán 
építette ki polgári légvédelmét, amely általános
ságban épp úgy van berendezve, mint nálunk.

A nappali repülöriadó esetén három percen be
lül az uccai forgalomnak meg kell szűnnie. A fo- j 

gatok az ut szélén állnak le, utasa k, valamint az , 
összes gyalogosok fedezékbe, vagy legalább há
zakba rejtőznek el. \ z  uccának feltétlenül sza
badnak kell lennie a polgári légvédelem végre
hajtó szervei részére. A katonasággal megerösi- ; 
tett rendfenntartási szolgálatnak nagy hatásköre 
van, az engedetlenséget a helyszínen való agyon- 
lövetéssel büntetheti. Éjjel az egész város el van 
sötétítve. Totális háborúban az elsötitésnek is to
tálisnak kell lennie. A polgárháború alatt Madrid
ban és Barcelonában is a fedezékek egész háló
zatát építették ki. Következetesen decentralizál- 
tatnak, az összes fedezékek szellőző és szűrő 
(filtrációs) berendezéssel vannak ellátva Minden 
fedezék számozva, háztömbökhöz van beosztva. 
Klőször a gyermekek, nők, és öregek rejtőzhet
nek el, a férfiak csak akkor, ha hely marad. A 
tűzoltóság légitámadás esetén nem vár a tűz jel- • 
zesére, hanem mindjárt kivonul körzetébe, hogy 
minél előbb közbeléphessen.

Nálunk fedezékeket építeni nem lehet (kivéve a 
város közepét), ezeket kerti árkokkal kell he- 
lyettesitenünk. A szétszórt közszolgálatos tűzol
tóság helyett nálunk a házszakasz tűzoltói mű
ködnek.

Iliiró József |
vendéglője

a Köpincénél
az ismert és közkedvelt nyári 
kirándulóhely
egész éven át n y i t v a .
Jó italok, ételek,  szolid árak! 
KERESSÉTEK FEL
bíró bácsit a koringeknél i

Fűszer és csem ege
a címe annak a színdarabnak, amit az el
múlt szombaton mutatott be a budapesti 
Vígszínház. Csathó Kálmánnak, a kitűnő 
magyar gentry-irónak és a Vígszínháznak 
a premierjei mindig társadalmi események 
a budapesti életben s szombaton este is ott 
volt a Vigben tout Budapest, magával a 
miniszterelnökkel az élén.

Csathó, aki maga is gentry, rendkívül 
alapos ismerője és rideg bírálója a saját
maga társadalmi osztályának. Előző darab
jaiban is ennek a magyar oztálynak a hi
báit, tunyaságát, s korszerűtlen roman
tikus beállítottságát, naivságát helyezte re
flektor-fénybe. Ebben a darabjában is ez 
volt a célja. S mivel nagyon időszerű ez 
éppen a mai magyar életben, érdemes vele 
kicsit közelebbről foglalkozni.

A mai magyar életben meglehetősen di
vatos irigyelni és egyúttal lenézni a keres
kedő-osztályt s Csathó Kálmán elég bátor 
volt ahhoz, hogy ennek az álláspontnak a 
visszásságát mutassa meg a Fűszer és cse
mege nézőinek.

Mert a fűszer és csemege-üzlet, amely
ről Csathó darabja szól, az öreg Pammer 
Aladárnak az alapítása s az 52 esztendős 
üzlet becsületes nevet és nagy vagyont 
szerzett a családnak. S mikor eljött a nagy 
nap, hogy azt id. Pammer Aladár átadja 
üzletét unokájának, ifj. Pammer Aladár
nak, akkor kiderül, hogy a fiatal Pammer 
nemcsak a család régi jó nevétől szabadult 
meg, hanem méltatlannak találja magához 
azt is, hogy »holmi iiz!etember« legyen, 
mert »úr nem lehet üzletember .. .«

Az ifj. Pammer mégis átveszi az üzletet, 
de lenézi a foglalkozását, szégyenli keres
kedő-voltát. legfeljebb arra találja jónak, 
hogy gentryskedö allűrjeire anyagi fede
zetül szolgáljon. Lóversenyez, agarászik, 
estélyeket ád, észszerütlen birtok-spekulá
ciókba megy bele s egyetlen év mindösz- 
sze . . .  és tönkremegy az üzlet.

A teljes katasztrófától csak testvérhuga, 
a reálisan, okosan gondolkodó Pammer 
Vilma menti meg, aki vagyonának egy ré
szét jóhiszeműen bátyja rendelkezésére bo
csátja, csakhogy megmentse a cég hírne
vét, és megkímélje a nagyszülőket a csa
lódástól. hogy az ő üzletük tönkrement.

Csakhamar kiderül azonban, hogy ifj. 
Pammer a testvérhugát is becsapta. Ami
kor a fiatal lány erre rájön s ránéz az uri- 
záló, fölületes. könnyelmű testvérére, ki
tör belőle a felháborodás:

— Egy úr nem lehet kereskedő? Te ép
pen azért vagy rossz kereskedőnek, mert 
rossz vagy úriembernek is . . .

Csak Mácsi úr, az egyszerű paraszti fiú
ból lett szorgalmas, lelkiismeretes keres
kedősegéd menti meg a szituációt, mert 
neki nem származása, nem vagyona, de 
becsülete s igy hitele van . . .  S Pammer 
Vilma is inkább választja, helyes érzékkel, 
ezt a feltörekvő, dolgozó, magánúton le
érettségiző »parasztfiut« mint bátyjának 
léha barátait. . .

Csathó Kálmán, aki magánéletében és 
irói eszközeiben is mindig az »igazi úr« 
volt, ebben a darabjában egy uj magyar 
szellemiség propagálója volt. Azé a szelle
miségé, amely ifj. Pammer úrnak a frázi- 
kus megjegyzésére, hogy csak a föld lehet 
úri foglalkozás, mert »azé az ország, akié 
a föld«. lelkes kitörésben mondatja az 
okos, modem leánnyal:

— Azé az ország, aki becsületesen dol
gozik, akár a szántóföldön, akár a műhely
ben, akár a boltban . . .

Egy fontos társadalmi és nemzetgazda
sági küldetést betöltő osztálynak a dicsé
rete ez a komoly szinvonalu színdarab. 
Azé az osztályé, amelynek talán a legtöbb 
irigységgel és — lenézéssel kell megküz
denie. Holott egyik sem jogosult!
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Bizony mondom néktek, emberek,
Nincs elég szeretet bennetek.
Ha mi van is, csak úgy félig az,
Nem melegít, inkább fénylik az.

Bizony mondom néktek — halljátok:
Botorok, csak egymást marjátok,
Holott szivetekből vér csepeg 
S ezer sebtől ég a lelketek.

Bizony mondom néktek — nézzétek:
Csak úgy tesztek, mintha élnétek,
Holott örök gyilkos hajszába 
Kergetitek egymást halálba.

Bizony mondom néktek — lássátok: 
önsírotok egyre ássátok,
S önkezetek gyúrja a rögöt,
Mely vádlón majd rátok dübörög.

A nagy halált félve-féltitek,
Kis éltetek mégse é litek ...
— Nincs bennetek, bizony emberek,
Bölcsesség se, nemhogy szeretet.

LAMPÉRTH GÉZA.

Érelmeszesedés, neurasténia, golyva, 
mirigy-csont-izületi és bőrbajoknál, hü- 
dések, köszvényes-csuzos loboknál

Csíz jód*bróm 
gyógyfürdő

j Olcsó pausál-árak az összköltségekkel 
az elő és utóidényben 14 napra Kő 
760*—, 21 napra Kő 1.1000 —

Otthon tartandó ivókúrákhoz CSiZl 
jód-brómos gyógyvíz. — Ismertetőt, 
használati utasítást küld a Fürdőigaz
gatóság ClZ-KUPELE, Slovensko.

A vidámmá9
rokonszenves jelenség. Kiragyogása: a derű jól 
esik szemünknek, hangos érzéki kifejeződése, a 
nevetés jól esik a fülünknek. Van benne valami a 
felszabadulásból, az élet indulatos lüktetéséből, 
némi fensöbbség és némi letársulás. A vidámság 
nyílt kapcsolatbajutás a környezettel, a világgal 
és pillanatnyi szervező munka a tömeg irányában. 
Vidámnak lenni tulajdonképpen nehezebb dolog, 
mint a szomorúságban maradni, mely súlyos meg- 
terheltsége emberi mivoltunknak és igy természe
tesebb, mint a vidámság erős függetlensége. A 
teremtő erő a magányosságban, a szomorúság
ban lappang, de a vidámság összefűzi, amit ellen
téte teremt. Ezért népszerű, kedves és ellenállha
tatlan. Tiszteljük és szeretjük a vidám embereket 
és ha irigyeljük is titokban, a jóságra való álta
lános törekvésünkben melegen kívánjuk, hogy a 
derű forrása ne maradjon el senkiben, akit a ter
mészet vele megajándékozott. Boldogok a vidá
mak, a nevetni tudók, mert az élet szomorúságai
nak jege felolvad a derii melegében.
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Léván kezdik túlságba vinni a jóté- 

konykodást. Mindenki át van hatva a 
szociális gondoskodás magasztos eszme: 
jétóL de csak úgy, hogy ti többiek mind 
adjatok, hogy én is adhassak, szóval ná: 
lünk mindenki jótékonykodni akar a 
másokéból. Embertársainkon segíteni, a 
szociális intézményeket támogatni mim 
denkinek kötelessége és ez alól nem is 
kívánja kivonni magát senki sem. Az ar: 
ra hivatott szervezetektől, intézmények: 
töl nem is tagadja meg a támogatást 
senki sem. De teljesen feleslegesnek 
tartjuk, hogy előre meghatározott céllal 
alakult szervezetek működési és hiva; 
tásbeli körükön túl más intézmények 
munkájába belekontárkodjanak, költsék 
geket szaporítsanak és a szociális cés 
lókra fordítandó összeget ily módon 
megkisebbitsék. Bátran és nyíltan ki: 
mondjuk, amire itt célozunk. A CPO le: 
gyen CPO és ne akarjon az árvák és az 
aggok gyámolitója is lenni, arra vannak 
a hivatott szervek, akiknek egyenesen 
ez a feladatuk. Minden intézmény csak 
a saját hivatásának éljen és azt töltse 
be hiánytalanul.

OKULÁR.



LÉVAI ÚJSÁG

G ÍUutulá*
Van valami különös szépség: az elindulásban és 

a megérkezésben mindig. Lehet, hogy messzi vi
dékek, elhagyott tájak szegélyezik az utat és az 
uj vidékekre visszasüt az emlékezés sápadt nap 
sugara. De gy látszanak szebbeknek az elmúlt 
idők cselekvései, megélése, igy válik zenévé az 
a mondat, amelyet valamelyik szép alkonyaiban 
ismerősünk elmondott és igy növekszik gazdag, 
szindus, lepergő filmképpé mindaz, amit valaha 
megéltünk. — Szeretem azt, aki elmegy — mon
dotta Ady és ebben a mondatban benne él mind
az, a temérdek átérthetetlen súlyos érték, amit 
az elmenő köszöntése, bucsukézfogása és pillan
tása nyújt.

Bizony érték vagyunk egymásra nézve mi em
berek, érték és jóleső kézfogás, amelynek súlyát 
csak akkor értjük fel, ha elválunk egymástól, 
vagy hosszú távoliét után újra összetalálkozunk.

Van úgy, hogy szétfutnak egymástól az utak, 
de ez a szétfutás is összekapcsolódást jelent és 
a két ut valahol, a megszépítő messzeségben egy
be fogódzik, szétszakithatatlanul és örökre. Uj 
horizontok alatt könnyebb az ut, uj erdők és uj 
mezők mindig frissebb muzsikával suhognak el 
az ember mellett, aki vándorlásra termett és aki
nek jólesik a vándorlás kenyerének ize. Vonat 
röpít, repülőgép suhan, vagy keskeny ösvény 
hátán sietnek a messzeségbe lépteink — mindegy. 
Minden vándorlásnak van szépsége, romantikája 
és mélysége.

Minden elindulás búcsúszavában ott rezeg a 
megérkezés örömének a kiáltása is. Ezért boldo
gok azok, akik útra indulhatnak és elbúcsúzhat
nak, hogy boldog köszöntésekre leljenek.

(ári.)

— Knapp István tragikus halála. Péntek
ről szombatra virradó éjjel április 2-án Lé
ván hirtelen elhunyt Knapp István, Knapp 
Gyulának a közismert Knapp Dávid cég 
társtulajdonosának egyetlen fia. Huszon
hat éves korában érte, váratlanul a halál, 
az egyébként egészséges és közszeretetnek 
örvendő fiatalembert, akit nagy részvét 
mellett temettek el vasárnap a lévai izr. te
metőben.

— Házasság. Dr. Wildfeuer Jenő ügy
véd március 27-én házasságot kötött Horn 
Zoricával. (Minden külön értesítés helyett.) 

. — Változások a bíróságon. Dr. Engels-
mann Jenő, járásbirót felettes hatósága a 
besztercebányai bírósághoz helyezte át. 
Helyére a végrehajtási osztály élére Dr. 
Francsek György járásbirót nevezték ki 
Pozsonyból és melléje Dr. Patsch Matild 
bírónő jelöltet osztották be a pozsonyi fel
sőbíróságtól. Egyébként a bíróság hivatal
noki karában is történt személyi átcsopor
tosítás.

— Össze! megkezdik a szlovák elemi is
kola építését. A régen vajúdó kérdés las
san elér a megoldáshoz. Ismeretes, hogy a 
szülői társulat küldöttsége eljárt az építése 
ügyében az iskolaügyi minisztériumnál és 
a még függőben levő kérdéseket itt a hely
színen elintézte. Kijelentése szerint az is
kola ügye már annyira előrehaladt stá
diumban van, hogy a szükséges formalitá
sok elintézése után a pályázatot rövidesen 
kiírják és az építkezést még az ősz előtt 
megkezdhetik.

— Lévaiak a rádióban. Csütörtökön, 
7-én este a pozsonyi rádió mikrofonja 
előtt Randik Aranka magyar dalokat éne
kel Ma-tuska János zongora kísérete mel
lett. Többek között műsorán szerepel Tö- 
kölv Guszti, Bukrovics Aranka lévai szer
zők Szeretlek én igaz szívvel kezdetű dala. 
““̂ "Kigyulladt autó. Csütörtökön este Dr. 
Rauchmann nagypeszeki orvos autója a 
Szepesi uccában kigyulladt. Az égő autót 
az uccán tartózkodók és a (környékbeli há
zak lakóinak segítségével csakhamar elol
tották, azonban az autó gépháza súlyosan 
megrongálódott.

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

/gy vagyunk már ezzel mindannyian 
jó barátom, mi jószivück: nem jó a szó 
vünk! Nem bir el kínzást, kínos élmé
nyeket. orvul támad ránk a baj. Knapp 
István, nem látjuk többé mosolygós art 
codat, az élet nagy forgószele elsodort 
e földről! Előkészület nélkül, álmodban 
lepett meg a halál, amely \'égleges, örök: 
ké megnyugtató álom leplét borította 
rád. talán könyörtelenségből, de talán 
egy kicsit jóságból is . . . Isten veled!

— Szeméttelep a Mártonfy uccában. A
Mártonfy ucca lakói elkeseredve látják, 
hogy uccájutyxin a port, szemetet az ucca- 
söprők rakásokba söprik ugyan, de annak 
elszálitásáról már nem gondoskodik senki. 
Heteken keresztül ott hever az ut szélén a 
szemét, amelyet a szét újra széthord. A 
köztisztaság kérdésének megoldása csak 
nem akar előbbre jutni Léván! Úgy látszik 
az már az uj városvezetőség feladata lesz.

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

— Ártalmatlanná tett tolvaj cigány ban
da. A kálnai csendőrség az elmúlt héten 
elfogott egy négytagú cigánybandát, akik 
sorozatos lopásokat követtek le. A banda 
tagjai közül 2 felnőtt és 2 kiskorú. Feb
ruár 23-án a társaság -a* kálnai állomáson 
az egyik vagonból egy zsák lisztet kb. 230 
Ke értékben lopott el. Március 18-án este 
Nagy András nagysallói malomtulajdonos
nak csukott autójából egy kétcsövű va
dászfegyvert, amelynek értéke kb. 3000 
Ke, loptak el. Március 21-én este a vasúti 
állomás raktárából 59 kg kávét, 1 demion 
rumot, erős pálinkát és rumesszenciát kb. 
1200 Ke értékben. Mindezeket a tárgyakat 
a mezőn szalmakazal'ba dugták el és ami
kor a csendőrség letartóztatta a cigányo
kat, már csak igen kis hányada volt meg 
az ellopott tárgyaknak, mert azokat idő
közben eladták. A csendőrség most keresi 
az ellopott tárgyak megvásárlóit.

— Szerencsétlenség az építkezésnél. Koc
ka Lajos 42 éves bényi napszámos építke
zésnél dolgozott. Egyik pillanatban az 
építkezési állványok összedőlve ráestek és 
Kockának az oldalbordáit összetörték. A 
’évai kórázba szállították.

— Sorozatos betörések Léván. Az utób
bi időben, amint azt már megírtuk Léván 
napirenden vannak a betörések. Legutóbb 
Kohn Sándor szepesi uccai mészáros és 
hentes üzletében jártak betörők, ahonnét 
füstölt árut, húst és szalonnát loptak el kb. 
3000 Ke értékben. A csendőrség azonnal 
megindította a nyomozást és az ellopott 
holmik egy része a Podluzsánka patak part- 
járói, ahol elrejtve voltak, megkerültek. 
A tetteseket azonban még ezideig nem si
került kézrekeriteni.

— Drága tánc. Az egyik lévai vendég
lőben, ahol a lévai fiatalság vasárnap es
ténként mulatni szokott, betért K. 1. fiatal
ember is. Felöltőjét a fogasra akasztotta 
és beállt '3 táncolok közé. Tánc közben 
nem vette észre* amikor a kabátját az 
egyik vendég a fogasról magára öltötte és 
eltávozott. így K. I.-nek a rövid tánc kb. 
200 Ké-jába került.

— Visszerek. Mennyi fájdalom, kelle
metlenség és gond. És mennyit fáradoztak 
a betegek már azon, hogy ettől a fájdal
mas és hivatást gátló betegségtől megsza
baduljanak. Most végre itt a segítség: 
^Brantal-kenőcskura*. Ez az igazi. Vissz
erek és nyitott lábsebek ellen rendeljen 
azonnal egy kombinált gyógycsomagolást 
(ára 25 Ké portó és csomagolás nélkül) a 
»Bradroga« pharm. laboratóriumnál, Pra- 
ha II., Príkopv 14/45. osztály.

— Uj vezető a Szlovák biztosítónál. A
Szlovák biztosító intézet lévai fiókjának 
vezetésével Kinlovits Jenő titkárt bízták 
meg, aki eddig a kassai fióknál volt alkal
mazva. Heéko Ernő itteni volt titkárt, 
ugyanilyen minőségben Kassára helyezték 
át.

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

— A magas emberek panasza. A napok
ban két magas ember panaszkodott, hogy 
a lévai járdákon életveszélyes részükre a 
járás, mert a kereskedők a napellenzőiket 
160—170 cm. magasan helyezik el a föld
től és igy ők a fejüket abba rendesen be
verik, vagy legjobb esetben a kalapjuk ke
rül a földre. E magas uraknak a panasza 
jogos, mert a városi szabályzat előírása 
szerint 2 méternél alacsonyabban a járda 
fölött nem szabad semmit elhelyezni.

— Halálos végű kerékpár karambol, pá-
nyik Pál 56 éves garamujfalusi loldmives 
csütörtökön este Léváról hazafelé ment 
motorkerékpáron, amelynek hátsó ülésén 
magával vitte Bób Mihály falubelijét is. A 
kurta-hegyi kanyarodót Pányik rosszul Nőt
te és kerékpárjával neki vágódott az u;>zé- 
len álló telefonoszlopnak. Pányik a fején 
súlyos sérüléseket szenvedett, a lévai kór
házba szállították, ahol rövidesen belehalt. 
Bobnak kisebb sérüléseken és az ijedtségen 
kívül nagyobb baja nem történt.

— Bélyeggyűjtők gyűlése. A Léva és vi
déke filatelista klub 6-án ma este 8 órakor 
tartja a Denk-féle kis étteremben évi köz
gyűlését, amelyen a tagokon kívül szíve
sen Iáinak mindenkit, aki a bélyeggyüjtés 
iránt érdeklődik. Tárgysorozat: elnöki 
megnyitó, titkári beszámoló, pénztári be
számoló, tisztujitás, indítványok.

— A CsI. légionáriusok helyi csoportja
az állam fennállásának 20 éves jubileuma 
alkalmából felhívást intézett a nagyközön
séghez, hogy az álla info rdulat idején az 
1918-19 években lefolyt harcok eseményeit, 
élményeit gyűjtse össze. 9 garamvölgyi 
harcok során számos esetben volt a la kos- 
ság segítségére a katonaságnak, számos 
epizód játszódott le, amelyeket akkor nem 
jegyeztek fel. A szerkesztés alatt álló lé
gionárius Em'.ékmemorandum szerkesztői 
azt akarják, hogy ezek a hadiélmények é.- 
érdemek feljegyeztessenek, amiért is 'el
hívást intéz a lakosságihoz, hogy azon c e 
teket, amelyekről tudomással bir. közölje 
az egyesület titkárával, Malickv csendőr- 
parancsnokkal, legkésőbb 1933 április vé- 
géig. (Bek.)
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— »Ének a buzamezökröU bemutatója 1 
Léván. A lévai magyar ipa rost anoncak ön- I 
képzókörének rendezésében látjuk az 
örókszép Móra regény színpadi változatát 
ápr. 9-én, szombaton este a Kát. Kör szín
padán. Előre is a legnagyobb elismerés 
illeti meg a bátor, ambiciózus fiatalokat, 
akik itt a Gararn partján színtiszta, magyar 
énekeket akarna\ dalolni a magyar búza
mezőkről. — Az előadás iránt nagy érdek
lődés nyilvánul meg a vidékről is. Hely- 
árak: 6, 4, 8, 2 Ke.

— Honnét kap vizet a Köpincék előtti 
hegyközségi kút? Igaz. lvogy a szőlőkben 
nem szokás vizet inni. de azért ott is szük
ség van a vízre. A Kőpincék előtti kutban 
pedig az nincs, nincs pedig azért, mert a 
nixbródi szeszgyár szenyvize befolyik. Az 
érdekeltek állítólag ez ügyben már eljár
tak a városnál, de közbenjárásuknak eddig 
még nem látszik eredménye, legalább a 
kutban nem. Nyilvánosságra hozzuk ezt 
azért, hogy részben figyelmeztessük az ar
ra sétálókat, hogy a kutból vizet ne igya
nak, részben azért, hogy ezúton is felhív
juk a város figyelmét a lehetetlen álla
potra.

— Mulatságból rosszindulatú bosszú.
Krátkv András szénásujfalusi földműves 
szekerével a szomszéd községbe Bzenicára 
ment át fuvarral. A községi vendéglő előtt 
megállótt és oda betért, ahol éppen mulat
ság volt. Szekerét és lovait kinhagyta a 
vendéglő udvarán. Krátkv a mulatók közé 
vegyült és mulatság közben a bukovinyi 
Malis .1-t megsértette, aki ezért bosszút állt 
rajta. Kirohant az udvarra, ahol Krátkv lo
vai állottak, azokat kifogta a szekérből és 
az ostorral verdesve nekihajto:ta a Garani- 
nak ill. a kompra, a»hol a lovak nem tudtak 
megállni és beleugrottak a 3—4 méteres 
vízbe. Az örvényben mind a két ló meg
fulladt.

— Fásitják a Kákát. Az ősszel rendbe
hozott kákái aszfalt <zélét most, hogy Ká
ka villanegyedszerüségét még jobban hang
súlyozzák, 6—8 m. távolságban hársfákkal 
ültették ki. A harsak a Mantovai útig ala- 
csonynövésiiek, feljebb pedig magastör- 
zsüek lesznek.

— A »Szikra« márciusi ünnepélyét kicsi, 
de lelkes közönség hallgatta végig. Pedig 
nagyobb érdeklődést !s megérdemeltek 
volna, mert a mii sorszámok jók voltak és 
az előadás simán gördült. A főleg munkás
fiukból rek rotáló dó gárda tudásának leg
javát adta. Különösen ki kell emelni a sza
valókórust, mely hibátlanul működött s 
elemi ereje megrázta a hallgatóságot. Jók 
voltak az énekesek és szavalatok is. Érde
kes megjegyezni, hogy a nézők között csak 
munkásokat láttunk, az »elite« nem képvi
seltette magát.

— Megjelentek a Budapesti Nemzetközi 
Vásár utazási igazolványai. 25- 50róos 
utazási kedvezmények egész Európában!
A Budapesti Nemzetközi Vásár utazási 
igazolványai, amelyek 27 országban bizto
sítanak 25- 50%-os menetdijmérséklés: a 
vasúti, hajózási és légiforgalmi vonalakon, 
megjelentek és kaphatók a magyar kir. 
külképviseleti hatóságoknál, a vásár tb. 
képviselőinél és az utazási irodákban. A 
vásár utazási igazolványaival Magyaror
szágra vizűm nélkül lehet beutazni. Utóla
gos vizűm 2.50 Pengő.

— 5000 éves korcsolya a pöstyéni mú
zeumban. A pöstyéni múzeumban egy igen 
érdekes lelet látható. A lelet egy szarvas 
sipcsontjából vau kifaragva s olyan hosz- 
szú, mint egy emberi lábfej, hátul széle
sebb mint elől, hátul kétszer, elől egyszer 
van átlyukasztva. Ezt a leletet több más 
tárggyal együtt a Pöstyén melletti Vigvár 
községben ia Vág-folyó mentén ásták ki. 
Childe Gordon londoni archelógus, aki 
éppen Pöstyénben tartózkodott, kijelentet
te, hogy a lelet körülbelül 5000 éves és 
csontból faragott korcsolya, amilyent az 
őskori Vágmenti lakosok — akik min: 
tudjuk, barlangokban éltek vadászatok 
alkalmával a befagyott Vág-foáyón áike
lésre használtak, (g. g.)

találhattam  af el*a űiggtft l
Bt* kell számolnom ez üggyel: 
Találkoztam az első rüggyel!
Dudorodott egy nyurga nyirfaágon 
Ifjonti hetyke peckességgel,
S mintha egyedül volna a világon,
Ügy barátkozott a napsütéssel...
Langyos szél lágyan megringatta,
Kis fehér felhők nevettek rája ...
Boldog volt a rügy s alatta 
Büszke a nyirfagaly - mamája.
De hirtelen — csupán egy pillanat — 
Szürke pára futott az égre,
Belőle vad, fagyasztó szél fakadt 
S kihunyt a nap aranyló fénye.
A szél tépte, vágta az ágat. 
lireje soká nem lankadt 
S a megtépázott nyirfaágon 
A pici rügy halálba hervadt. . .
S én azt hittem — és Önök is talán — 
örökké naiv reményycl, hittel:
A rügyecske a tar, kopasz fán 
Hosszú, fájdalmas telet vitt el.
Így járunk m indig...
A szivünk mélyén pici napsugárka 
Biztató remény rügyeket fakaszt. . .
De meghalnak az Élet egy fuvallatára 
S mi várjuk, egyre várjuk 
A soha-soha nem jövő tavaszt.

(kár.)

Akik lakást igényelnek az euchariszti
kus kongresszusra! A budapesti eucharisz
tikus kongresszus vendéggondozójához 
Szlovákiából igen sokan fordulnak azzal a 
kéréssel, hogy a fenti hivatal a kongresz- 
'Zus idejére lakást biztosítson számukra. A 
vendéggondozó hivatal minden ilyen irá
nyú megkeresést v'isszaküld a szlovákiai 
hivatalos rendezőségnek (Meggyesi Sán
dor Rozsnyó és Ustr. Skáláká kancelária 
Bratislava) elintézés végett. Ezúton figyel
meztetjük az érdeklődőket, hogy bármilyen 
lakás iránti kérdésükkel ne Budapestre, 
hanem a fenti címhez forduljanak, ahon
nan árajánlatot kapnak egy a szállodákra, 
valamint magánhelyen, vagy más termé
szetű elszállásolásra. Megjegyezzük, hogy 
Budapesten minden szállodát, in-teoiátust 
és magánlakást lefoglak a vendéggondozó 
hivatal s igy csak a fent jelzett módon le
het Budapesten a kongresszus idejére la
kást biztosítani. A kongresszus egyes ren- 
dezményeire ülőhelyeket, valamint a kong
resszus igazolványát a fenti címeken lehet 
előjegyeztetni.

— A köröm és a babona. Rengeteg ba
bona fűződik az emberi körömhöz. így 
például az északi államokban azt tartják, 
hogy körmöt csak pénteken szabad vágni, 
vasárnap és ünnepnap soha. A levágott kö
römdarabot el kell égetni, mert különben 
az ördög veszi azt birtokába és az igen 
veszélyes lehet az emberre nézve. Még ma 
is különös v arázserőt tulajdonítanak a kö
römnek Kínában, ahol ha egy fiatalember 
meg akar hódítani egy leányt s az vissza- 
utasitóan viselkedik, akkor a férfi körmé
nek egv kis darabját porrá töri, beszórja 
egy pohár borba a port és átnyújtja sze
leimének. Ez a hódítási mód a kínaiak sze
rint rendkívül hatásos.

— Öt csontvázat ástak ki a földből ia
párkányi vágóhíd környékén egy építke
zésnél. Hivatalos bizottság szállott ki és 
megállapította, hogy a csontvázak minden 
valószínűség szerint az 1848—49-es idők
ből származnak és valószínűleg elesett har
cosok maradványai. A csontvázakat illően 
eltemették.

— Nem vetítik Csehszlovákiában az 
ausztriai eseményeket. A belügyminiszté
rium értesítette az összes heti filmhíradó
kat, hogy Csehszlovákia területén tilos az 
utolsó osztrák eseményekről készített fel
vételek vetítése.

Bútorozott szo b a  
•  k i a d ó  #
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i — A karlini Varieté Léván a Denk-szálló nagy
termében április 11-étől 14-éig négy napon 
át fog vendégszerepelni. Sokat ígér a plakátokon 
kifüggesztett szenzációs, fővárosi nívójú műsor. 
Nemcsak a plakátokon, hanem a valóságban is 
hatalmas, nem mindennapi műsort mutat be a 
Karlini Varieté. A számokat annyira változatosan 
állították össze, hogy az egyhangúságból messze 
kiemelkedve, a legigényesebb nézőt Ls meglepi. 
Mindenki megtalálja benne, amit keres, sőt vára
kozását jóval felülmúlja. Emberek és állatok mű
ködnek közre. A technika legújabb vívmányait 
használja fel. Látványosságok a színpadon úgy 
követik egymást, hogy a néző nem tud ámulatá
ból felocsúdni. Hipnotizált médium lebeg a leve
gőben. Rózsák virulnak a nézők szemei előtt. 
Jupiter a számoló csodaatya. Karlini megszemé
lyesíti a világ leghíresebb zeneszerzőit: Smetanát, 
Strausst, Schubertét, Offenbachot, Verdit. Dvo- 
rákot, Mozartot és Lisztet. Az a néző, aki a szín
padra lép, eltűnik. Röviden tehát, csodát csodára 
halmoz. Elragadó látványt nyújt a Pata Morgana 
csodás színösszeállítása, amelyben az 1001 éjsza
ka meséinek világa jelenik meg szemeink előtt. 
Viduló szívvel és ámuló szemekkel nézi a közön
ség. Csodálatos! Meseszerü, amely a felnőtteket 
is magával ragadja. — Az alacsony belépődíjak 
lehetővé teszik, hogy Karlini Varietéjét mindenki 
meglátogassa. A csodák eme tárházat, ahol egé
szen biztosan elfelejti a mindennapi gondját és 
az örök csodák országában képzeli magát. — Az 
előadások kezdete negyed kilenc órakor.

Két külügyminiszter tárgyal és tárgyalás köz
ben egyik megkérdi:

— Nem értem, hogy miért van nektek annyi 
bajotok a zsidókkal?

— Nem szeretjük őket.
Hát tulajdonképpen mennyi zsidótok van?

— Van vagy ötszázezer.
— Tudod mit, add őket nekem, én szívesen el

fogadom őket.
— Boldogan, holnap elküldöm őket.
Másnap tényleg elküld háromszázezer zsidót. A

másik erre felhívja telefonon:
— Kérlek, te ötszázezer zsidót ígértél és csak 

háromszázezret küldtél. Mi van a többi kétszáz
ezerrel?

— Azokat nem küldhetem, kérlek, azok kel
lenek nekünk itthon belső propagandára.

Fordítva cselekedett.
— Miért jár Gebula barátunk olyan savanvu 

ábrázattal?
— Rosszul spekulált a házasságával. Elvett egy 

csúnya nőt nagy hozománnyal. . .
— Na és?
— Ahelyett, hogy a nőt verte volna el és a 

hozomány maradt volna meg, ő a hozományt 
verte el és a feleség maradt meg.

Arisztid és a rádió.
Arisztid éjfél után ásóval és egy nehéz csomag

gal megy lefelé a lépcsőn. Szembe jön vele Age- 
nor és megkérdi:

— Hová mész, kéhlek?
— A kehtbe, kéhlek.
— És minek ez az ásó és a csomag?
— A hádiómat viszem, kéhlek, meht beniond- 

ták, hogy el ne felejtsem elföldelni. . .

Költői vita a kerítésen.
Egy üres telek kerítésére valaki ezt a cédulát 

ragasztotta föl:
Ki a bort, nőt, dalt 
Nem szereti:
Az életet nem érdemli!

Másnap uj cédula került a Iá ja, amelyen ez állt: 
Innád csak az én boromat,
Élnéd nőmmel a sorsodat,
Anyósom tanítana dalra,
Nem írnál ilyesmit a falra 
Marha!

Mézeshetek után:
A menyecske a .mézeshetek után igy panasz

kodik a férjének: Ti, férfiak, mindnyájan egy
formák vagytok! Esküvő előtt nem tudtok nél
külünk élni, esküvő után meg nem tudtok ve
lünk élni...
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Husvétra most még nagy a választék!
Női kabátkelmék, .kosztümszövetek, blúzselymek 
és angorék, valódi francia imprimék

férfiaknak ruha,  f e l ö l t ő  és r a g i á n  k e l mé k  
a l e g n a g y o b b  v á l a s z t é k b a n .

Mosolyogj e m b e r___

Áramdij leszállítás a tarifás fogyasztás
nál. A tarifa megállapodásnál 1938. évi áp
rilis 1.-től kezdve az eddigi kWh-kénti Ke
1.20 egységár helyett Kő 1.10-ás egységár 
állapitcatott meg. Felhívjuk a közönség fi
gyelmét arra; hogy Léva Város Villamos
telepe mindenkinek díjtalanul szolgál felvi
lágosítással az áramdijtarifát illetően, 
amely lehetővé teszi úgy a háztartásokban, 
mint üzletekben stb. a villany-áram sokol
dalú alkalmazását és az áramfogyasztás 
költségeinek lényeges csökkentését.

— Különös lopás. Rohringer GyuL ebe- 
di lakos a szőlőkben, egy még a prevrat 
előtti időkből származó, fel nem robbant 
gránátot talált. Azonnal a csendőrségre 
sietett és jelentést tett a veszedelmes le
letről. A csendőrség ki is szállott a lelet 
színhelyére, hogy a gránátot elszállítsa és 
megsemmisit'tesse, de nem mindennapi 
meglepetésben részesült, mert inig a meg
találó elment jelentést tenni, va.aiki ellopta 
a gránátot. Most azon fáradoznak, hogy 
a különös ízlésű tolvajt kézrekeritsék.

— Nagy károkat okoztak az éjjeli fa
gyok a gyümölcsösökben. Az enyhe télutó 
és a korán bekövetkezett meleg tavaszi 
időjárás folytán virágzásnak indultak a 
gyümölcsfák és igen szép termésre volt ki
látás. A meleg időjárás azonban vasárnap 
hirtelen hidegre fordult és a hőmérő mí
nusz 3—4 fok alá süllyedt talajmenti fa
gyokkal. A talajmenti fagyokat erős lehű
lés követte, amely a már kivirágzott ba
rack- és cseresnyefák mintegy felét tönk
retette. A házak melletti kertekben a fagy 
nem igen tett kárt, telve vannak virágok
kal a barack- és cseresnyefák. Ugyancsak 
károkat Okozott a fagy a vetésben és a 
szőlőkben is. Szerencsének mondható, hogy 
a szilva-, alma- és körtefák még nincsenek 
kivirágozva.

— Több százezer korona tulajdonosai 
kerestetnek. Újólag figyelmeztetjük a Csl. 
állami építő sorsjegyek tulajdonosait, 
hogy az állami adósságok Igazgatósága 
hivatalos listája szerint eddig több száz
ezer korona értékű nyeremény hever gaz
dátlanul a fenti hivatal pénztárában. Hogy 
az építő sorsjegyek tulajdonosai meg le
gyenek anyagi veszteségtől óva, — mivel 
ezen nyeremények bizonyos időn belül 
érvényüket vesztik — külön hivatalt állí
tottak fel, amely díjtalanul felülvizsgálja 
minden sorsjegytulajdonos sorsjegyét, el
lenőrzi az összes előzetes húzásokat 1922- 
töl 1938-ig és a,z esetleges nyereményeket 
azonnal kifizeti. 214,365 sorsjegy, mely 
több százezer koronát tett ki, lett már 
ezen hivatal által felülvizsgálva és a tulaj
donosoknak tudomására adva, rövid két 
hónap alatt. Kívánatra a 16 év alatt történt 
húzások listáját 6 Ké-ért megküldjük. Az 
ellenőrzés teljesen díjmentes. Közöljék te
hát sorsjegyük számát és szériáját a fenti 
hivatallal, melynek címe: »Kontrolní loso- 
vá centrála, riaditer J. $varc« v Praze II., 
Václavské nám 60.

— Puskát »talált« az országúton. Nagy- 
surány határában annakidején szolgálati 
körútját járta Kucsera József erdőkerülő, 
amikor lövésre lett figyelmes és csakha
mar szembetalálta magát Pecsimut József 
vadorzóval, aki fegyvert rejtegetett ka
bátja alatt. Amikor Pecsimut felszólításá
ra nem adta át fegyverét, bírókra kelték 
és csak igy tudta őt ártalmatlanná tenni. 
A kerületi bíróság múlt héten ítélkezett 
Pecsimut ügyében, aki azzal védekezett, 
hogy a puskát az országúton »talált'a>« és 
éppen a csendőrségre készült vele, amikor 
Kucsera erőszakkal elvette tőle a fegyvert. 
A bíróság más véleményen volt és öthavi 
fogházzal sújtotta Pecsimutot.

— Erőszakkal vették el a kerékpárját. 
Kellemetlen kalandban volt része Szabó 
Péter gazdalegénynek, 'aki kerékpáron in
dult el az esti órákban falujából, hogy a 
közeli tanyán lakó imádottját meglátogas
sa. A mezei dülőuton két ismeretlen férfi 
megállította és erőszakkal elvette kerék
párját. Szabó megkísérelte az ellenállást, 
de vesztére, mert az ismeretlenek alaposan 
elverték. A csendőrség keresi az erőszakos 
tolvajokat.

Ezt a jelszót valamikor az angolszászok 
dobták a világba. Hiába az itt-ott felbuk
kanó háborúskodások, hiába a világ tér
képének változásai, hiába rémüldöznek az 
emberek a jelen eseményein tűnődve a jö
vő gondolatára, hiába a földönfutóvá, 
existencia nélkülivé lett százezrek jajkiál
tása — a jelszó az marad: mosolyogj pol
gár. Amerikában találták ki ezt a jelszót 
és onnan importálták azzal a feladattal, 
hogy jelszavak talán még segítenek a vi
lág mai cudar helyzetén. Mosolyogj polgár 
— mondják még ma is, de aki mosolyog, 
olyan kényszeredetten vigyorog, mintha a 
legkeserübb pirulát nyelte volna. Pedig 
igaza van ennek a jelszónak. Legjobb az, 
ha minden körülmények között vidám ar
cot vágunk, ha tényleg mosolygunk a Ke
serű izüvé vált dolgok felett és az élet bús 
rejtelmét nevetve kutatjuk, hiszen egy 
pénzbe kerül.

Mosolyogj ember. Kérdés azonban, hogy 
a hus-vér ember tud-e mosolyogni manap
ság is, amikor körülötte a gondok rémei 
táboroznak. Csoda-e, ha mosolygása szo
morú fintorrá torzul?

Csoda-e, hogy mostanában annyi szo
morú arcot látunk, hogy lefagy a mosoly a 
mai ember arcáról és csoda-e, hogy a gon
dok barázdái mind mélyebbre vésődnek 
homlokán?

Nevető arcot vágjunk mindenhez, mond
ja az angol jelszó, de ki tud jó képet vág
ni 1938 bús történetéhez. Ki reagál ma a 
vidámságra? Pedig egyre megy. A ma- 
gunkbaroskadással, a végnélküli töprengé
sekkel, az önmarcangolással nem haszná
lunk sem magunknak, sem embertársaink
nak.

Tehát kacagj polgár, ha belehalsz is: 
nem érdemes arcodra a szomorúság gyász
virágait ültetni, egy a fizetség akár ne
vetsz, akár sírsz és szomorú arcoddal úgy
sem váltod meg a világot!

A világ nagy válságok kínjai közt fet- I 
reng, de azért csak mosolyogj ember, ha I 
belepusztulsz is, nevess a könnyezés helyett, j 
végy fölényesen, tág gesztussal minden 
kellemetlenséget, uralkodj bánataidon, ije
delmeiden és bármily hihetetlennek hangzó 
követelés is ez a mai vájudó világhelyzet
ben: próbálj egyszer optimista lenni em
ber!

Persze ne elemezd a politikai történése
ket és ne gondolkozz mélyen az események 
felett. Optimizmusodat ne építsd mások 
véleményére, azt belsőleg építsd magad
ban, hited az emberi lélek, az emberi jó
zanság, az emberi együttérzés formáló ké
pességébe vessed, abba. hogy ezen a vilá
gon még akadnak, lesznek olyanok, akik 
ésszel, értelemmel, megértéssel intézik sor
sodat.

Mosolyogj ember: nevess azon, hogy 
annyi baj, annyi fájdalmas gond közepette 
még adódik kedved, még tudsz remélni, 
bízni és hinni.

Mosolyogj embertársam, próbálj moso
lyogni, ha kínos is a mosoly, mert nem 
tudhatod, hogy neni-e a te arcod mosolyá
ból fakad a szomszédod mosolya és talán 
a te derűd fénye önti el egyre több sors
társad arcát, mig egy napon aztán sereg
nyi szív és lélek mosolyog.

Csak az első mosoly sikerüljön, a többi 
egyre könnyebben megy, mert arra gon
dolj ember, hogy tested mellett lelked is 
van, különös érthetetlen lelked.

Az a baj ugye, valld be csak, hogy nem 
hiszel a saját lelki erődben, nem bizol 
és nem hiszel abban, hogy hamarosan el
múlhatnak azok a bajok, amelyek nya
kunkba szakadtak és ezzel önmagad riasz
tod el magadtól a mosolyt öntudatlanul.

Gondolj azonban arra, hogy a világban 
te csak múló pont vagy és életed úgyis 
csak önmagad előtt nélkülözhetetlen. Ezért 
hát mosolyogj ember egy pillanatra.

Melegedj saját mosolyodnál.
(Kadarka.)

Mintegy 265 m. holdas birtok
f. évi októbertől házasság okából

b é r b e a d ó ,
eddig maga a tulajdonos kezelte. Köze
lebbi felvilágosítások kaphatók: SzendrŐ 
Ferenc, Slov. Darmoty.
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Fő útvonalon

bét uccai labás
amely irodának, üzletnek, esetleg lakás
nak is alkalmas, május 1-től kiadó. 
Közelebbit Szepesi u. 9 alatt.

Sarokiizlethelyiség
azonnal kiadó. Fűszer vagy hentes
üzletnek különösen alkalmas. Jókai u. 11.

Eladó
uj családi ház 2 lakással. Újtelep, 
111. ucca 22.

Születés, házasság, halál:
Születés. Ki<< Károly Polgár .Etel fiú 

György János. Stégmar Ferenc Laczkó Ilo
na leány Mária Anna. Streda István Bielik 
Rozália halva szül. fiú. Szlovák József Mol
nár Mária leány Ilona. Spanyo József Kus- 
tyek Erzsébet fiú József. Csákányi Sándor 
Letava Mária leány Klári. Perich Sándor 
és Dohány Gizella fiú Sándor Jenő.

Házasság. Bulta Antal rk. és Safárik r. k.
Halálozás. Özv. Randik Lászlóné szül. 

Király Rozália 77 éves. Sebő Mária 32 na
pos. Václav Zdenka 2 éves, Knapp István 
26 éves.

— Sírkövekből csinált házának alapot.
A naszvadi kálváriáról és temetőből már 
hosszabb idő óta tünedeznek el a ikőke- 
reszrek és más emlékkövek, mig végül a 
napokban a véletlen fedte fel az eltűnés 
okát. Vizsgyák Gyula temetőmelletti há
zának fala kidőlt és a leomlott falból egy
másután tűntek elő a márványkövek. — 
Yizsgyák csendőri fedezet mellett hordta 
vissza a helyükre a sírkereszteket. Egyút
tal pedig büntető eljárás indult ellene.

•LÉVAI t'.ISÁG« gazdaság1!, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési dij: egészévre: 48.—, félév
re 24. . negyedévre 12— KC. egyes szám ára 
1.— KC. Három példány megtartása 1 • éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postnbélveg használatát a hratistavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

X i b e k  s H u n d e n f e t ö i *
Byrd admirális hernyótaipu pán eél kocsikik ad indul a Délisark meghódítására. — Ro
mániában az uj főiskolai törvény alapján 6000 egyetemi hallgatót zárt ki az egye
temről a kultuszminiszter, mivel az utolsó két évben semmiből sem vizsgáztak. — 
Parisban két 15 éves gyermek — a köztársasági elnök engedélyével — házasságot 
kötött. Istambulbaif gyászszertartás közben egy halott felült a nyitott koporsó
ban, a gyászolók sorában vakrémület tört ki és a gyászház pillanatok alatt kiürült.

kitörlik az érettségit Németországban. — Brüsszelben földalatti tereket építenek 
az autók részére, mivel a megnövekedett autóforgalmat lehetetlen vök már simán 
az uccákon lebonyolítani. — San Francisko egyik középiskolájának tanulója, Zim- 
mermann Vendel, feltalálta a legrettenetesebb robbantó szert, amit ember egyálta
lán elképzelhet, hat százszor erősebb a dináruknál. — Arany-, ezüst- és bronzból ké
szül: emlékérmeket veret Nagyszombat a város 700 esztendős jubileuma alkalmából.

Szecsuán kínai tartományban megszűnt a >>King-Ku« nevű újság, amely ebben az 
esztendőben érte volna el a 2098-ik évfolyamát. — Letartóztatták Bécsben Esterházy 
Pál grófot, mert becsmérelte a német hadsereget. — A prágai repülőtéren két kato
nai gép összeütközött és lezuhant. — Habsburg Ottó diszpolgárságait megsemmisí
tik a volt Ausztriában. Hatgyermekes családanyáknak a besztercebányai járási 
fiatalsággondozó 1000 korona segélyt ád. — A külföldről bevándorolt emigránsok
ból nemzetközi brigádot szervez Anglia. — Románia és Magyarország között meg
indult a megegyezési tárgyalás. — Williaimson angol tudós megbízható adatok alap
ján összeállított statisztikája szerint 2796 nyelven beszélnek a világon. — Múlt va
sárnap déltájbam erős földrengést észleltek Magyarországon, különösen a Dunántú
lon. - A brünni műegyetemen doktorrá avatták Bat’a A. Jánost, a zlíni cipész- 
királyt, aki mint edénymosogató kezdte el karrierjét egy newyorki vendéglőben.

17,000 osztrák emigránst fogad be Amerika, továbbá együttműködésre szólítják 
fel a délamerikai államokat, Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Dániát, Svéd
országot, Norvégiát és Svájcot. — A szombathelyi törvényszék halálraiitéít egy
csendőrt, aki agyonlőtte feljebbvalóját. — Rövidesen bevezetik Csehszlovákiában a 
kötelező gázálarc vásárlást. — A románok sürgetik a Magyarországgal való meg
egyezés:, Jugoszlávia pedig támogatja Magyarország és a kisántáint kiegyezését. — 
Rádium-telepeket fedeztek fel Abesszíniában. — Csehszlovákra kormánya restaurál- 
tatja a pozsonyi várat, egymillió korona van előirányozva a munkálatokra. — Ős
kori barlangot fedeztek fel Gümörben. — Az amerikai hölgyek a kutya versenyek 
után most uj sportágra vetették magúkat, kis malacokat fognak be és szabályszerű 
versenyeket bonyolítanak le a nagyszámú közönség élénk derültségére. — Sziv- 
szélhüdés érte Darovecz Mátyás állaim vasúti tisztviselő nejét a komáromi kórház
ban, leánya betegágyánál, midőn tudatták vele, hogy leánya menthetetlen, anya és 
leánya egy órában haltaik meg és ezrekre menő tömeg jelent meg közös temetésü
kön. — Erősen meggyorsítják az angol fegyverkezés tempóját, Amerikában pedig 
óriási csatahajókat építenek. — A m agya r—y román tárgy alá sóik sikerrel kecsegtet
nek. — Katasztrofális földrengés volt Zágráb környékén, Kaproncán egyetlen ház 
sem maradt épen, iskolák, templomok ésgyárkémények omlottak össze. — Két 
millió dollárt fizet az elsüllyesztett hadihajóért Japán Amerikának. — Habsburg Ottó 
lemondott az osztrák trónról és belga állampolgárságot kért. — Két hét múlva 
összeülnek az angol és francia miniszterek, hogy megtárgyalják az európai helyzetet, 
mely Németország uj hatalmi pozíciója következtében beállott. — Egy bécsi klini
kán botrányos operáció közben, kötszert, ollót és csipeszt felejtettek a megoperált 
asszony testében, a bíróságnál feljelentést tett az orvosak ellen súlyos testi sértés 
dinén s részére fájdalomdijat és havi járadékot követelt. — A budweisi bíróság tár
gyhó termében agyon akarta lőni válófélben levő feleségét és ügyvédjét egy vas
utas, mert elvesztette válópörét. — Az amerikai Detroitban egy 8 kilo súlyú és 60 
centiméter nagyságú rekordbébi született; a legnagyobb csecsemő, aki eddig az 
Egyesült Államokban a napvilágot meglátta egy 6 kilós fiúcska volt, a rekord- 
csecsemő az anya hetedik gyermeke. — 1937-ben Olaszország marhabevitelének 50 
százalékát Magyarország szállította. — Enyhült a feszültség a Vatikán és a Némef 
birodalom között. — Felállítják Budapesten a Névtelen Magyar Munkás szobrát. — 
Apponyi Geraidine grófnő, az albán király menyasszonya, a szegények javára lemon
dott a nászajándékokról. — Hollandiából Angliába úszik egy dán bajnoknő, a két
száz kilométeres utat motoros bárka kíséretében teszi meg. — Hetényben 170 szar
vasmarha betegedett meg száj- és körömfájásban, a betegséget egy morvaországi 
vándorkereskedő hurcolta be a faluba, aki építkezés céljára szolgáló náddal kereske
dik. — Mussolini adatai szerint Olaszország kilenc millió embert tud mozgósítani , 
és ebből négy milliót küldhet a harcvonalba. — Románia költségvetésében a honvé
delem céljaira 8 milliárd lei van beállítva. — 40.000 tonnásnál nagyobb hadihajókat 
épit London, Páris és Washington. — A Sancta Maria angol kongregáció Pőstyén- 
ben kétmilliós költséggel egy modernül berendezett kolostort épit. — Két milliárd 
sillingre rúg az osztrák államadósság, legközelebb dől el, hogy Németország milyen 
álláspontot foglal el az osztrák kölcsönök ügyében. — Négyszázágyas kórház épül 
Huszton. --  Lengyelország felfüggesztette a búza és rozs behozatali tilalmát. — A 
román-csehszlovák vegyes bizottság határozata szerint egy millió korona visszaté
rítést kap Szatmár-megye Csehszlovákiától. — Aranyhintón viszik keresztelőre a hol
land trónörökös pár kislányát. — Április 1-től október 31-ig nem fizetnek Buda
pesten sorompóvámot a külföldi autók. — 1800 kiállítóval és több állam részvételé
vel április 29-én nyílik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár. — 250 méter mélységbe 
hatolt be Roberto Galezzi olasz búvár és ezzel az eddigi rekordot száz méterrel 
javította meg. — A francia kamara 8 millió frankot engedélyezett az angol királyi 
pár párisi fogadtatásának költségeire. — A csehszlovák kormány benyújtotta a 
parlamentben , / uj állampolgársági javaslatot, mely az egységes előírások révén 
megszünteti a hontalanságot. — Mise közben a rózsahegyi templomban eszméletle
nül esett össze Hlinka András, a szlovák néppárt vezére. — A Komárom melletti 
Rózsás-puszta temetőjében a nemrég elhalt felesége sírja melletti akácfán felakasz
totta magát Keve Imre 76 éves gazda; nem tudott felesége nélkül élni. — Németor
szág felvásárolja Ausztria egész borfeleslegét. — Kínába szállít papirost a rózsa
hegyi celluloze-gyár. — Husvét után kiírják Csehszlovákiában a községi választáso
kat. Egy karlsbadi zsidó porcellángyáros végrendeletében húsz milliót hagyott a 
prágai német egyetemre. — Mexikó befogadja az osztrák és német menekülteket.

Texas állam közegészségügyi hivatalának jelentése szerint a termékenység világ
rekordját egy 44 éves austini nő tartja, aki 22 év alatt 28 gyermeknek adott életet.
— Csehországban két hét alatt közel ezer gyermek betegedett meg torokgyíkban.

A legutóbbi napokban rengeteg napi- és hetilapot koboztak el Csehszlovákiában.
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