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A lévai uccák rendezése
Az a látható fejlődés, amit a város lakói 

és főként az ide látogató idegenek a főút
vonalon és a főtéren tapasztalnak, nem 
terjedt ki a mellékuccákra. Itt egyelőre 
nem az uccaburkolatok kérdésével kívá
nunk foglalkozni, hanem rá akarunk mu
tatni arra, hogy a mellékuccák nagyrésze 
teljesen szabálytalan alakban épül ki és 
ami még nagyobb hiba, az uccaszabályozá- 
sok tekintetében nincsen egységes vonal- 
vezetés. Léva a zeg-zúgos uccák városa.

A városi költségvetésben uccanyitások 
céljaira van megfelelő fedezet, a rendkívüli 
költségvetés keretében 400.000 Ke erejéig. 
Ennek dacára azt tapasztaljuk, hogy a város 
erre a célra eddig egészen minimális össze
get fordított, mert ott is, ahol parcellázás 
folytán új uccák nyílnak, az ucca céljait 
szolgáló közterületet a város a tulajdono
soktól ingyen követeli. A város belterüle
tén számos esetben volna szükség erélye
sebb intézkedésre az ucca szabályozásának 
tekintetében és oly megoldást is lehetne 
találni, amely nem kívánna különösebb 
költséget, csupán kezdeményezésre és az 
érvényes előírások alkalmazására volna 
szükség.

Általános vonatkozások helyett konkrét 
példát kívánunk felhozni és pedig a Berno- 
lák (Béni) ucca szabályozását illetően. 
Ezen fontos összekötő ucca a Káka és az 
Ozmán-tér között húzódik és jelentősége 
a jövőben napról-napra nő. Ennek dacára 
az uccának a Honvéd uccával való keresz
teződése teljesen rendezetlen, nem is szól
va a Káka-féle vezető részről, ahol az ucca 
kereszteződésnél egy rozoga kerítéssel el
határolt telek nyúlik bele az ucca vonalába 
és teszi lehetetlenné a közlekedést. Ezen 
telek kisajátítására csak részben volna 
szükség, a néhány négyszögölnyi területet 
olcsón meglehetne kapni és az ucca meg
nyitását nem kell tovább halasztani.

Uccanyitási lehetőség nyílik a Kersék 
ucca meghosszabbításával is, a mostan 
épülő új Bernolák-uccai emeletes ház irá
nyában a város felé. Az érdekelt telektulaj
donosok szívesen fogadnák ezt a tervet, 
mert a most még kevésbbé értékes belső 
kertek és udvarok uccai frontot kapnának. 
Ezzel nemcsak a jelenlegi telektulajdono
sok járnának jól, de lehetővé válna újabb 
épitőtelek létesítése a város belterületén, 
ami annál is inkább bir jelentőséggel a vá
ros szempontjából, mert ezzel a szórvány- 
szerüen képződő külvárosok létesülését 
akadályozná meg.

Meg kell szüntetni a város szégyenét 
képező úgynevezett közöket, amelyek nem

a közlekedést teszik lehetővé, hanem illem- 
és szemétlerakodó helyek. Ha a város a 
»közöket« megszünteti és ezek területét 
eladja a szomszédos telektulajdonosoknak, 
bizonyára oly összeghez jutna, amely le
hetővé tenné 1—2 nyilvános illemhely fel
állítását.

A város belterületén gyakran látunk tel
jesen elhanyagolt düledezö házakat, ame
lyeket bátran lehet közveszélyesnek minő
síteni. Ezen irányban is erélyes intézkedés
re van szükség. Itt a Kaszinó melletti rozo
ga ház példájára gondolunk.

A város sorsát szivén viselő polgárok 
számos esetben látnak oly eseteket, ame
lyek az illetékes tényezők figyelmét elke
rülik, a város részéről nem tapasztalunk 
kezdeményezést, a megoldási lehetőségek 
kihasználatlanul maradnak. Nem lehet hi
vatkozni arra, hogy nincs végleges szabá
lyozási terv, mert ez csak évek múltán ké
szül el és ennek hiánya városunk fejlődé
sét meg nem akaszthatja.

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 LÉVA.  

Városi faiskola, Lövölde mellett
Ugyanott szőlőoltványok és 
bokorrózsák beszezezhetök.

Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

A z iga zi sze lle m  na gyság a

nyilvánult meg abban a beszédben, melyet 
Szentgyörgyi Albert, a Nobel-dijas magyar 
tudós mondott a napokban a szegedi egye
temen, amikor diszdoktorrá avatták. A jó 
emberek elgondolkodhatnak felette, hogy 
amikor körülöttünk a féktelen gyűlölet 
nemcsak tombol, hanem egyik-másik ál
lamban uralomra jutott, akkor is a kor 
i g a z i  nagy szellemei arisztokratikus ide
genkedéssel tartják magukat távol a gyű
lölet politikájától s ha sok finom elme nem 
is szívesen keveredik bele a szennyes poli
tikai forgatagba s keserűen elvonulva mély

és sokatmondó hallgatásba burkolózik, a 
bátrak, az apostoli szellemek elég bátrak 
ahhoz, hogy szembeszálljanak a divatos 
korszellemmel s kinyilvánítják a vélemé
nyüket.

Szent-Györgyi professzor maga hangsú
lyozta, hogy a kiállás k ö t e l e s s é g e  a 
tudósnak is.

»A professzor — mondotta a magyar tudo
mány uj, fiatal büszkesége — a szó értelmé
nél fogva az, aki nyiltan tesz hitvallást a ma
ga legbensöbb meggyőződéséről, aki keresi 
az igazságokat és ha azokat megtalálta, 
azokról félelem nélkül tesz nyíltan tanúbi
zonyságot, tekintet nélkül minden külső ha
talomra. Az igazságoknak ez a törhetetlen 
szeretete és keresése, a szellemi szabadság 
az egyetem éltető levegője s maga az egye
tem is csak addig élhet és tarthat számot 
magas helyzetére, amig ezen hivatásának ele
get tesz s nem adja el magát a nap divatos 
jelszavainak, nem helyei pártnézeteket az 
örök igazságok fölébe. . .  Ha széjjelnézünk 
a világban, látjuk, hogy a nemzetek közötti 
viszonyt a gyűlölet, a félelem, az uralom- 
vágy és az önzés jellemzi, hogy mindenki a 
saját faját, nemzetiségét és nyelvét akarja a 
másik fölébe helyezni, hogy a polgárok bé
kés munkájának gyümölcseiből világszerte az 
uszítás eszközeit kovácsolják. . .  A történeti 
távlat azt tanítja, hogy nem állhatunk mind
annyian egymás felett, hanem egymás mellett 
kell élnünk, ha békességben akarunk élni és 
hogy nem az a lényeg, hogy a magunk nem
zetségét, faját vagy pártját helyezzük min
denki fölé, hanem az, hogy

a tudást helyezzük a tudatlanság fölé, a 
képességet, a szaktudást, a tehetséget a 
protekció és a pártérdem fölé, a szere- 
tetet a gyűlölet, a megértést a mara
kodás, az építést a rombolás fö lé ...*

Olyan szavak, amelyek márványba kí
vánkoznak. Igazságosak, bölcsek, mérték
tartók, emberiek, hasznosak s mégis, 
mennyire világosan érzi az ember, hogy 
m a hiába hangzanak el, mert a gyűlölet 
vásári lármájában ezek a nemes szavak el
vesznek.

M o $ Ík  m ü ő M a :

SZERDA:
Orient: Utoljára a »H i n d u s i r e m-

1 é k«. Minden idők legnagyobb kalandor 
fiilmje. La Jana, Gustav Diessl, Van Don- 
gen, Theo Lingen a főszerepekben.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK:

Orient: »A z u t o 1 s ó akadá l y* .  Egy
lóverseny izgalmas története. Clark Gabié 
és Magda Evans a főszerepben.
SZOMBAT, VASÁRNAP:

Orient: Nagy művészi esemény. »A z 
u r a l k o d ó d  (Naplemente előtt). Ger* 
hard Hauptmann világhírű regényének 
filmváltozata. Főszereplők: Emil Jannings, 
Mariane Hoppé, Theodor Loos. Vasárnap 
délután: Jókai Mór »A r a n y e ni b e r«-e, 
a nagysikerű magyarul beszélő film nép* 
helyárakkal.
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Langyos iramú mérkőzés, amely csak a 
második félidőben hozott változatos játé
kot. Az első félidőben szinte állandó buda
pesti fölény, amit a szél is támogatott. Ek
kor az LTE szinte elfogódottan küzdött, 
mintha a budapestiek ellen nem volna illő 
játszani. A vezetőség elkövette iazt a hibát, 
hogy a csatársor közepébe Csákányit, 
jobbszélre pedig Hengetnert állította. Hor
váth III. pedig a mérkőzés elején megsérült 
. igy a lévai csapat játéka Matulányi és 
Horváth I. kivételével szinte a semmivel 
volt egyenlő. Szünet után Hengetner lett a 
középcsatár és Horváth II. a jobbszélső. 
Ekkor megváltozott a játék képe és a honi 
csapat egyenrangú ellenfélnek mutatko
zott. Az első félidő nagy fölénye ellenére, 
csak két véletlen lövés sétált a kapuba, mig 
a második félidőben a közben hatalmasan 
feljavult Zavkó tette lehetetlenné a na- 
gyobbarányu pesti győzelmet. Ekkor a 
vendégek súlyos védelmi hibákból érték el 
góljaikat. A budapestiek és a mezőny leg
jobbja Szalay balszélső volt. Tóth a jobb
szélen nem sokkal maradt mögötte. Ko- 
roncai rengeteg gólhelyzetét fölösleges 
cselezésekre használta fel és ilyenkor Ma
tulányi mindig közbe tudott lépni. Táncos 
már jobban megközelíti a modern csatár 
típusát. A fedezetsorban Bencik a legjobb, 
a szélsőfedezetek hasznosak. A két hátvéd 
nem imponált. Az olimpiás Tuskó (Régir) 
néhány szép védést mutatott, a góloknál ő 
is elbámészkodott. A honi csapat legjobb
ja Matulányi. Van szive és küzdőképessé
ge. Neki köszönhető, hogy nagyobb vere
ség nem csúszott ki. Hogy a végén kicsú
szott egy-két hiba, ez annak tudható be, 
hogy szinte egyedül állt szemben iá kitűnő 
Szalayval és Koroncaival és a nagy munká
ban kimerült. Újvári több súlyos hibát kö
vetett el, aminek az egyike gól lett. Zavkó 
rengeteg helyzetet tisztázott, az első gól
nál azonban elaludt. Hibája még, hogy né
hány labdát kiejtett. Teljesítménye azért 
dicséretes, annál inkább, mivel még sérül
ten állott ki. A szélsőfedezetek nagy hibá
ja, hogy nem törődnek az ellenfél szélsői
vel. Vízi ezenkívül két budapesti gólt »ké- 
szitett elő«. Benyovszki az első félidőben 
nem találta helyét, a másodikban már szo
kott jó játékát játszotta. A csatársor leg
jobbja a balszélső Horváth I. Minden lefu
tása veszélyes és mindkét lévai gólban 
benne volt. Hengetner a jobbszélen nem 
volt játékban, a középen szépen szöktetett, 
de áttörni és lőni ő sem tud. Nem az a cen
ter, akire a csapatnak szüksége van. A bel
sők közül egyedül Horváth III. tudja, hogy 
mi az egyből való játék és bátorság! Ku- 
zsel formán kívül van, Horváth II. javul, 
Csákányival azonban törököt fogtak. For
gács biró objektív.

Az előmérkőzésen az LTE tartalékcsa
pat 18:0 'arányban győzte le a Ladány— 
Füzesgyarmat vegyescsapatot.

— SK Levice—SK Nővé Zámky. 5:2. Az
újváriak tartalékcsapattal álltak ki, de igy 
is erős küzdelmet biztosítottak.

A garamszentgyörgyi körjegyzőségnél
azonnali belépéssel felvétetik

IRODAI SEGÉD MUNKAERŐ.
Megkívánttalik az államnyelven kivül a 
magyar nyelv teljes tudása szóban és 
írásban, továbbá, hogy a jelentkező 
perfekt gépíró legyen. Jelentkezni le
het a körjegyzői irodában.

Községi Tanács.

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 m é k  
a l e g n a g y o b b  v á l a s z t é k b a n .

7leAéjt vidéki tevüje
Tizenkét pirostojás meg egy fehér nárcisz

Olyan szegények voltunk azon a ta* 
vászon, mint a templom egere. De azért 
dalos kedvvel vártuk a husvétot, mert 
a jó Istenbe vetettük a bizodalmun*
ká t . . .

Kishugom ugyan a jó Istenen kívül 
sokat bazírozott titokban az egyetlen 
kendermagos*tyúkunkra is, ez a re
ménysége azonban virágvasárnapra teU 
jesen szertefoszlott, mikor drága édes* 
anyánk könnyes szemmel azt jelentet* 
te, hogy váratlanul megkotlott a kens 
dermagos . . .

Egy hét volt még husvét hétfőig s en* 
nek a hétnek a tojásbeli eredményét 
szánta édesanyánk az öntözölegények* 
nek.

Szegény kishugom virágvasárnaptól 
kezdve olyan szomorú lett, mint a jeru* 
zsálemi sirató*asszonyok ...

— Kisfiam, neked kell megmentened 
a becsületet! — szólt hozzám egy hét 
múlva édesanyám, miután hiába vártuk, 
hogy a megkotlott kendermagostól eb 
fogadható eredményt kapjunk.

Értelmetlenül néztem rá.
Drága édesanyám pedig folytatta:
— Te holnap, vagyis húsvéthétfőn 

már kora hajnalban útrakelsz. S ha vas 
lahol pirostojást kapsz, rögtön szaladsz 
vele haza, hogy Margitka öntözőinek 
adhassuk!

Nem tetszett az üzlet, bevallom. Az 
én keresetemet igy elkótyavetélni, hob 
mi jöttsment illetőknek!?

— Be kell zárni a külső ajtót! — 
mondtam zord tekintettel. — Ha nincs 
pirostojás, nincs fehérnép!

De, hogy az édesanyám igen simogat* 
ta a fejemet s a kishugom szeméből úgy 
hullott a könny, mint a záporesö: bead* 
tam a derekamat mégis és megígértem, 
hogy a becsületért helytállók.

Olyan kutyavilágot azonban nem ért 
még kotlóstyúk, mint amilyenben én 
részesítettem a mi kendermagosunkat 
ezen a husvétvasárnap délutánon / . . .

Másnap alig virradt még, már talpon 
voltam. Édesanyám öltözni is segített, 
kishugom pedig a frizurámat hozta 
rendbe szokatlan gondossággal, ugyanő 
pucolta ki a csizmámat is, holott ettől 
a művelettől születése napja óta mindig 
idegenkedett a szentem ...

S öt óra tájban útnak indultam.
Akkora locsolóüvegem volt, mint egy 

sörösüveg. A teteje fehér gyolccsal volt 
bekötve, amelyen át úgy hullott a sza* 
gosviz, hogy egy leánynak se lehetett

panasza. S a szagosvizem is páratlan 
volt. Nyárfabimbóból áztattam be s jut 
tott közéje pár szál levendula is. Eredd 
tileg két darab citromhéjat is tettem be* 
le, de az harmadnapra kiszörösödött s 
igy jobbnak véltem mellőzni az igény* 
bevételét. .  .

Ilykép felfegyverkezve jártam be elő* 
szőr a szomszédságot. Negyedóra mub 
va öt darab pirostojás állott otthon a 
kishugom asztalán ...

Patkány Endre húgától egy világos* 
sárgát kaptam. Akkor még Endre is 
otthon volt s meg is jegyezte a szeren* 
csétlen:

— Komám, ilyen tojást aligha tojik 
a ti tyúkotok!

Később ugyanezt a sárgát éppen Pat* 
kány Endrénél láttam. Csak röhögtem 
magamban ...

Tizenkét tojást vittem már haza s a 
kishugom legényei mind megkapták az 
öntözés jutalmát. Egy helyre akartam 
még elmenni, de föltettem magamban, 
hogy azt a pirostojást, amit ott kapok. 
a világért se viszem haza! Eltagadom 
még drága édesanyám előtt is. El én, ha 
addig élek is!

Tóth Annusékhoz kopogtam be utol* 
jára.

A kedves, aranyos*hajú kis Tóth An* 
nuska pirosán, boldogan fogadta a sza* 
gosvizemet, de a szemeiben könnyeket 
láttam, mikor ezt mondta:

— Ne haragudj, Ferkó, hogy nem ad* 
hatok pirostojást. . . Igen szegények 
lettünk ... Csak egy szál fehér nárciszt 
tűzök a melledre!

Higyjétek el, atyámfiai, ezért az árva* 
szál fehér nárciszért nem sajnáltam az 
egész húsvéthétfői keresetemet: azt a 
tizenkét pirostojást!

—  M ezőgazdasági napszám osok óra
bére. Hosszas tárgyalások után megegyezés 
jött létre Pozsonyban a mezőgazdasági nap
számosok béreire vonatkozólag. Eszerint a 
férfiak órabérét 1 korona 20 fillérről 1 ko
rona 40 fillérre emelték, az asszonyokét és a 
16—18 éves munkások órabérét 90 fillérről 
1 korona 05 fillérre, a 16 éven aluli mun
kásokét 80 fillérről 85 fillérre. A munkaidőt 
napi 10 órában állapították meg. Az ezen
felüli túlórákért az órabérhez 50 százalékos 
pótlék jár. Az uj bérek április 11-én léptek 
érvénybe és égés? Szlovenszkóra vonatkoznak.
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A Vöröskereszt békeünnepélyén, me
lyet a Városháza nagytermében a katonai, 
polgári és társadalmi testületek képviselői
nek jelenlétében tartottak meg, dr. Hatrik- 
né szlovák, Adler Gyuláné pedig magyar 
nyelven mondottak bevezetőt. Majd a Vö
röskeresztes nővérek kettős sorokban ki
vonultak a Stefánik szobor elé, ahol két
perces teljes csenddel áldoztak a hősi ha
lottak emlékének.

— Emelkedik a húsfogyasztás Léván.
Az utóbbi években Léván fokozatosan 
emelkedik a húsfogyasztás. így az előző 
évi mennyiséggel szemben az i937. évben 
51.540 kg-inal nagyobb volt a fogyasztás. 
1937-ben a vágóhídon a hivatalos kimuta
tás szerint levágtak: 816 marhát, 739 bor
jút, 424 juhot, 4650 sertést. Ez a 6629 da
rab állat adott összesen 672.761 kg húst és 
pedig 190221 kg marhahúst, 40513 bor jú
liust, 8794 kg. birkahúst és 433.233 kg. 
sertéshúst. Léváról kivittek 7630 kg. húst,
1936-ban csak 3240 kg-ot. Behoztak 6371 
kg-t, mig 1936-ban csak 3240 kg-ot. El
koboztak az év folyamán kb. 8000 kg. húst.

— Fogászati hir. B á z l i k  Mi h á l y
vizsg. fogtechnikus fogmütermét Stur u. 
5. sz. (Fried ház) helyezte át. Egyben tu
datja, hogy fogászati munkáját újból meg
kezdte.

— Balesetek Léva környékén. Szabó 
Eszter 71 éves nagyodi asszony megcsú
szott a konyhában és lábát törte. — Suliaj- 
da János felsőhámori lakos tat vitt szeke
rén Újbányára. A szekéren volt felesége is, 
ki oly szerencsétlenül esett le a kocsiról, 
hogy lábát törte. — Boliács Pál Felsőhá
morról létrán fákat hernyózott. Közben el
vesztette az egyensúlyt és leesett. Kisebb 
agyrázkódást és csuklótörést szenvedett.
_ Árvay Dániel bakabányai lakos fát vitt
haza az erdőből kocsin. Az egyik hasáb le
esett és Árvaynak bal lábát törte. — Vigh 
Mária 36 éves cigányasszony a lévai ci
gánytáborban öngyilkosságot kísérelt 
meg. Lúgkőoldatot ivott, mely erősen ösz- 
szemarta gégéjét és gyomrát. Életben ma
radt.

— Jelentkezési határidő a Nemzetközi 
Dunavásáron való részvételre Pozsonyban.
Az egyes csoportokba való jelentkezés ha
tárideje már lejárt, ezzel szemben a föld
művelésre, valamint az építkezésre vonat
kozó csoportokba április hó 25-ig lehet 
jelentkezni. A jelentkezők száma meg
nyugtató, sőt jobb, mint az előző évé volt, 
emellett az a körülmény is örvendeztető, 
hogy a befutott jelentkezők nagyrésze 
elsőrendű áruk gyártóitól származik. A 
bolgár-kiállitás már bizositva van, éppen 
úgy a Nagy-’kiái 1 itásrb vonatkozó előké
születek is befejeztettek. Az építkezési 
ipartársulatok most tanácskoznak a Duna
vásáron való részvételüket illetőleg. Az 
építkezési forgalom, amely úgy a főváros
ban, mint a többi szlovenszkói városokban 
fejlődési fokán van, feltétlenül áttekintését 
igényli az építkezési piacnak, főleg ami az 
építkezési gépezetek előállítását vagy az 
építkezési 'anyagot illeti.

— Balesetek Léva környékén. Ghéczy
Győző felsögyörödi 55 éves munkás, aki a 
lévai vasútállomásnál dolgozott, munka 
közben fején >úlyosan megsebesült.
Mikló Sándor 13 éves zselizi tanuló kerék
párról leesett és jobb kezén súlyosan 
megsebesült. — Kotlár Kálmán 20 éves 
csekei cigány útközben, amikor sorozásra 
ment \ erebélyre, kerékpárjáról leesett és 
a fején súlyosan megsebesült. — Odvany 
József 43 éves pecsenyédi lakosnak tahor- 
dás közben egy nagyobb darab fa úgy 
esett a jobb kezére, hogy az újjait leszakí
totta. Obert László 56 éves munkás 
Lászlómüvén láncon bikát vezetett. A bika 
egy rövid ideig nyugodtan követte a mun
kást, amikor váratlanul megvadult és úgy 
megrángatta vezetőjét, hogy annak a jobb 
karja eltört. — A balesetet szenvedőket 
a lévai kórházban ápolják.

— Földművelési kiállítás Bratislavában. 
A Földművelésügyi Tanács az ezidei D u- 
n a v á s á r r a  is bejelentette a háziállatok 
és az árpa kiállítását termelési versennyel 
egybekötve, melyen a bratislavai tőzsde is 
részt fog venni. Azonkívül a Szlovák Gyü
mölcstermelési Társaság is egy nagyobb- 
szabásu gyümölcskiállitást tog rendezni, 
melyen teljes kiterjedésű szlovenszkói pro- 
pagációs ténykedését fogja bemutatni. A 
Földművelési kiállítás külön szakmáját a 
gazdasági gépezetek és a Műtrágya szák
osztálya képezi.

— Madarak és Fák napja. Az összes lé
vai iskolák f. hó 24-én, vasárnap, tartják 
meg egy közös ünnepség keretében a Ma
darak és Fák napját. A kedves és vonzó 
műsorszámokkal tarkított ünnepély dél
előtt 11 órakor a Főtéren lesz. Ezzel az 
ünnepéllyel tanulóifjúságunk hitvallást 
óhajt tenni azon nemes elhatározásáról, 
hogy az örök szép természetnek őszinte 
barátja kíván lenni, szeretettel akarja 'azt 
ápolni és védeni, hogy annak fenséges 
szépségében mindenkor gyönyörködhes
sék. Reméljük, hogy a minden szépért és 
jóért lelkesedő lévai közönség ifjúságunk 
ezen nemes törekvésével szemben a legna
gyobb együttérzését fejezi ki és az ünne
pélyen minél nagyobb számban jelenik 
meg.

— A lakosság összeírása a honvédelmi 
kiképzés céljaira. A napokban »Kérdő-ive- 
ket« osztottak szét az egyes lakásokban, 
amelyeknek kitöltése minden 14—50 év 
közötti egyénre nézve kötelező. A »Kérdő- 
iv«-ek a honvédelmi neveléssel vannak 
összefüggésben, amelyet a 184. sz. 1937 
évi törvény rendel el. A törvény keresztül
vitelének módozatairól a napokban mi
niszteri rendeletek jelennek meg.

Va6ttmi e
valami meghibbant bennünk emberek. Ezért van 
az, hogy a mai tönkrement idegzetű embernek, 
mindig újabb és újabb izgalom kell. Kell valami, 
ami az idegeinket mindig újabb feszültségekre 
húrozza és ha kell elpattantsa.

N.ncs nyugvópont és nincs megállás, ahol zakla
tott életünk bele tudna kapcsolódni a nagy izgal
mak nélküli, békés, nyugodt életbe. Csak a napi
lapok hasábjait kell figyelemmel kísérti1, hogy az 
izgalomhoz szokott ember igazi képét lássuk. 
Berlin, Páris, Bécs és a többi világvárosok, ahol 
a tömeg életének kiváltó eseményeit megfigyel
hetjük — napról napra izgalmas szenzációkkal 
szolgálnak. A tömegekben mindenhol lappangó, 
kirobbanásra váró indulatok leselkednek, az élet, 
az ember olcsó portékává lett és a társadalom 
minden osztályában észlelhetők azok a jelensé
gek, amelyek a gondolkodni tudó embert mélysé
ges megdöbbenésre bírják.

Most tavasz van. Ujhodó tisztasággal uj életek 
fogamzanak a föld mellében és az ember, aki az 
élniakarás legfelsőbbrendii megtestesítője, a ta
vaszi ég alatt, az újjászülető föld életeket adó 
kérgén még mindig nem tud megbékélni. Mon
dom nektek: valami elromlott, valami meghibbant 
bennünk, ezért nem tudunk igazán emberek 
lenni.

(ári.)

az ismert és közkedvelt nyári 
kirándulóhely
eg6sz éven át n y i t v a .
Jó italok, ét el ek,  szolid árak!
KERESSÉTEK FEL
BÍRÓ BÁCSIT A KÖP1NCÉKNÉL!

M ilye n  időjárás lesz 
1938 é v b e n ?

Több időjáiáskutató intézet jóslása,nak és gya
korlati tapasztalatoknak felhasználásával a folyó 
évre a következő időjárási jóslatot állítják fel: 

Általánosságban mondhatjuk, hogy folyó év
ben kellemesebb lesz az időjárás, mint a múlt 
esztendőben volt. Ez különösen arra vonatkozik, 
hogy nem lesz szeszélyes. így, bár sok nedves és 
hűvös légáranilatu időszaka lesz az esztendőnek, 
mégis a folyó év időjárását bizonyos állandóság 
fogja jellemezni.

Az összes jóslatok állítják, hogy a tavasz szá
raz és igen hűvös lesz gyakori erős fagyokkal. 
Május 20-ika körül fordul az időjárás meleggé. 
Tavaszi fagyok lesznek,'azonban a legtöbb időjá- 
ráskutató intézet hangsúlyozza, hogy nem kell 
tartani olyan nagyméretű, késői fagyoktól, ami
lyenek az elmúlt esztendőben okoztak károkat.

A nyár eleje nagyon változó lesz. Esős napok 
fognak váltakozni derült, meleg napokkal. A nyár 
vége felé esős napok fognak váltakozni höhullá- 
mos időszakokkal. Zivatarok már májusban is 
lesznek. A július 2(>-ika előtti hetekben várhat 
juk a legtöbb zivatart. A jégferés veszedelme eb
ben az esztendőben alig lesz. A legtöbb jégesőt 
június 27-től augusztus 19-ig várhatjuk.

Ha részleteiben akarjuk elemezni, hogy az idő
járás milyen lesz, lássuk a havonkénti jóslatokat, 
amelyek természetszerűleg az évszakokra vonat
kozó, általános jóslatoknál is bizonytalanabbak.

Április hónap eleje kellemetlen és nagyon hű
vös lesz. 27-ike után az időjárás megjavul, azon
ban éjjeli fagyoktól ledet tartani.

Május hónap eleje esős lesz, késöb eső és szép 
dók fognak váltakozni. 18-ikától kezdve nteieg, 

nyárias idő lesz és zivatarok várhatók.
Júniusban sok zivatar lesz, 10-ike után esőzé

sek várhatók, amelyek lassacskán fognak szép 
időjárásnak teret adni.

Július a nyár legszebb és legmelegebb hónapja 
lesz, de gyakori zivatarok várhatók.

Augusztus hónap szépnek ígérkezik. Állandóan 
magas lesz a levegőnyomás, tehát szép idő vár
ható. A hónap közepe táján és a hónap vége felé 
azonban szelek lesznek.

Szeptember hónap nagyon változékony lesz. Az 
időjárás lehűl és a hegyvidéken korai fagyok 
várhatók.

Október és november hónapok barátságtalan 
esős időt fognak hozni. Az időjárás hűvössé vál
tozik.

December hónap eleje hideg lesz, később vala
mit enyhülni fog. A hónap vége felé nagy hava
zások lesznek.

A felállított jóslásban nem szabad teljesen meg
bízni. Időjárásunkat az ingadozás jellemzi s igy 
könnyen fordulhatnak elő eltérések a különben 
tudományos alapon készitett jóslástól.

— Végzetes virítiskodás. Fekete Imre 
egy közeli uradalom bérese virtuskodásból 
egy élesre fent sarlót dobtilt a magasba 
s büszkélkedett vele, hogy azt mindig a 
nyelénél tudja elkapni. Végül is pórul járt, 
mert a sarló egyszer élével esett a keze- 
fejére, melyet teljesen átvágott és olyan 
súlyos sebet ejtett rajta, hogy kórházba 
kellett őt szállítani.
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A maúoti kutfwfá*,a fiaiét
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házak építésére, modern lakásberendezésekre, 
zongora és más luxus dolgokra fordítják. A 
tőkét nem holttá kell tenni, forgatni és forgatni, 
miként a vérkeringés az emberi szervezetben. 
Szövetkezeti és gyáripari vállalkozás hozza létre 
a társadalmi meggazdagodás alkalmait és lehető- 

. ségeit. A gazdag polgáriasság iitogtatása és mu- 
j togatásának egyoldalúsága idejét múlta. Amit 
1 ebben a tekintetben Rimaszombat mutogat, még 

csak nem is nyers utánzása a múltnak. Bizon\i- 
tom: A múltban a város szőlőhegyén jól gondo
zott szőlő és gyümölcskertek díszelegtek. Hol 
vannak most? Elhanyagolt állapotban. Helyette 
a kis városkában bárok, éjjeli mulatók szapo
rodnak. A megtakarított tőke ilyen felhaszná
lásával egy gondolkozó ember nem lehet meg
elégedve.

Most pedig nyilvánosan üzenem a rimaszom
bati konzervgyár igazgatóságának:

A gyümölcs és konyhakertészet reformidejét 
éljük, aki nyitott szemmel néz szét maga körül, 
reformgazdáknál oly termény gyümölcsöket és 
produktumokat fedez fel az ember, melyek a 
konzervgyári termelés tekintetében találmány
számba mennek. Csak egy-két példát említek.

Újvár közelében találtam egy csailádot, aki a 
be nem ért paradicsomból egy másik növény 
hozzáadásával kitűnő izü lekvárt készít. Magam 
sem hittem volna el, ha nem ettem volna belőle. 
Saját kertemben termelek egy gyógyteát, mely 
sokkal felülmúlja minőség tekintetében az orosz 
és más külföldi teát. Míg ezek a jó drága teák 
csak cukor és rum vagy citrom hozzáadásával él
vezhetők, addig a saját termésű teámhoz csak 
cukor szükséges. Tornaija vidékén más ismerő- 
se.m is termelik. Ott van a rebarbara növény, ki
tűnő citrom és ecet-pótló stb. stb.

Konzervgyári igazgatóság! Elő az igazgatói 
bölcsességgel!

* * *
Most pedig tartsunk egy seregszemlét a leg

jobban sínylődő iparágakban: az asztalos, szabó 
és cipő-iparban.

Rimaszombat városában: az ipar önvédelmi 
harca szép eredményeket ér el az asztalos ipar
ban. A pusztulásnak induló, egykor virágzó asz
talos ipar érdekeltjei felismerték a szervezkedés 
és szövetkezés fontosságát. ^Többségben az erö« 
kell, hogy érvényesüljön a létért való küzdelem
ben. Itt az asztalosoknak szövetkezeti alapon 
nyugvó közös értékesítési üzletjük van (jó lenne 
hozzá közös anyagbevásárlás), önvédelmi harcu
kat állandóan fokozzák egész a boldogulás le
hetőségéig. A szervezkedésben nem allnak meg. 
Már a vidék Rozsnyó, Peisőcz, Tornaija, Feled, 
Fülek, Losonc asztalosait is bevonták egy 
közös érdekképviseleti szövetkezetbe. Városon
ként vándorló értekezleteket tartanak, melynek 
tárgya: az egymás közti esztelen verseny és 
újabb és újabb problémák stb. stb. Lévai asz
talosok tanuljatok a rimaszombatiaktól! A pusz
tuló kisipar csakis az önerejére támaszkodhat. A 
mentés munkájának egyetlen eszköze a szövet
kezeti alapon nyugvó közös anyagbevásárlás, 
közös gépteldolgozás s közös értékesítés! Ebben 
a tekintetben szép példát szolgáltat a rimaszom
bati asztalosság a többi magyar városoknak.

A fiatal szabó mesterek jól boldogulnak. Ka
tonakorukban megtanulták ugy-ahogy az állam
nyelvet, melynek most hasznát veszik úgy az 
anyagbevasárlásnál, mint a termelt áruik érté
kesítésénél. Értékesítés, munkamódszerük példás. 
Nem elégednek meg az új ruha és javítás ren
delésekkel, raktárra dolgoznak, bent a városban 
értékesítési üzletük van, kint a közel és távol 
szlovák-magyar vidéken vásárokra autóznak és 
fuvarozzák ruhakészletüket. Férj az üzletben, fe
leség a vásáron. Szép példa: Lévai szabók ta
nuljatok. Szövetkezeti alapon megszervezett ren
delés, üzleti és vásári értékesítéssel boldogultok.

Csak a cipő-ipar nem akar hozzáfogni az önvé
delmi harchoz, pedig a lehetőség adva van. Ta
nácsot adok. A gyáripar nemcsak a cipészeket 
tette tönkre, hanem veszélybe hozta a cipész
szakmának dolgozó gummiáru gyáripart is: B el
sőn gummisarok gyáripar felismerve a veszélyt, 
siet a cipőipar megmentésére, mert tudja jól, 
hogy a cipőipartól függ a gyár léte. Cipészek 
fogadjátok el a kinyújtott segitőkezet a gyár 
ingyen adja a firma cipész táblád, reklámjait, ered
ményes reklám-tanácsokkal, ingyenes kirakatren
dezést ad stb. stb. Lévai cipészek szövetkezzetek 
a gummi árakkal érdekvédelmi harcra.

* * *
Hetisajtója: a vasárnaponként megjelenő 4 ol

dalas »Gömör« (XVII. évfolyam). Főszerkesztője 
a jól ismert Márkus László: az újságírók nestora.

Őszinte kritika: a lapnak van mondanivalója, 
bizonyíték: sűrűn nyomtatott sorok, kulturérté* 
kékben gazdag. Csak egy hibája van: a »Gömör« 
név és a lap tartalma nem fedik egymást. Meg
érdemelné a lap, hogy a gümöri városkák közös 
hetilapja lenne, ugv, ahogy a»Gömör« név mu
tatja. Az 1937 június 13. számában egy cikken 
megállt a szemem: »Indiai levelek. — Időjárás In
diában*. Ugyan főszerkesztő ur ne menjen olyan 
messzire. Mit érdekli a gömörieket az indiai idő
járás? Tudja mi érdekli a gömörieket? Megmon
dom: »Gömöri levelek, (vidéki városokból) időjá
rás Gömörben*.

* * *

Egyik nevezetessége utánzásra méltó Léva 
részére is: Májusi, júniusi meleg holdvilágos 
esték ölében nyüzsög a nép a város főterén: 
Térzene van esténkint 8—9 óra között és felcsen
dülnek a cigányzene fülbemászó melódiái. Kelle
mes sétakorzó! Jó szokás!

DOBRÁNSZKY ISTVÁN.
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Megjöttek. Megleptek bennünket. Jöt- 
tűket nem előzte meg a szokásos reklám- 
hadjárat, csupán az utolsó nap szomorko- 
dott néhány kirakatban pár bús műsor. 
Szerényen, csendesen, feltűnés nélkül vo
nultak be az éj leple alatt és mi arra éb
redtünk, hogy itt vannak. De még igy is 
örülünk, mert mi szívesen szórakozunk.

Megnyitóul, a húsvéti ünnepek előesté
lvén, kisszámú közönség előtt Barabás ko
médiáját, a »Pénz- pénz, pénz«-t adták. — 
Vasárnap és hétfőn este Erdélyi operettje, 
a »Sárgapitykés közlegény* ment zsúfolt 
házak előtt. Délután a ^Csárdást* és »Ma- 
rika hadnagyán nézte végig szépszámú 
közönség. (Sajnos, a függönyt elfelejtet
ték kiporolni.)

Természetesen az első előadások után 
még nem lehet végleges véleményt alkot
ni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
a társulat i g y e k s z i k  kielégíteni a kö
zönség igényeit, mely helyenkint sikerül is. 
Megállapítható azonban, hogy néhol gyen
ge pontok is vannak — ezekre különben 
még visszatérünk. Lehet, hogy ez talán a 
megváltozott környezetnek és a színpad 
szokatlanságának tulajdonítható csak. — 
Majd meglátjuk.

A lévai közönség szívesen honorálja a 
színészek fáradozását, mert ahol kis mű
vészetet lát: azonnal felhangzik a taps. Mi 
szeretünk tapsolni. . .  ha van miért!

NYUGATSZLOVENSZKÓI
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA 

LÉVÁN:

Április 21-én, csütörtökön: Eső után kö
pönyeg (másodszor).

Április 22-én, pénteken: Jöjjön elsején.
Április 23-án, szombaton délután: Pénz, 

pénz, pénz.
Április 23-án, szombaton este: Nincs 

szebb, mint a szerelem.
Április 24-én, vasárnap délután: Sok hű

hó semmiért.
Április 24-én, vasárnap este: Nincs szebb 

mint a szerelem.
Április 25-én, hétfőn: 3:1 a szerelem ja

vára.
Április 26-án, kedden és április 27-én ; 

szerdán: Az ember tragédiája.
Április 28-án, csütörtökön: Sárga pity* j 

kés közlegény.

LÉVAI ÚJSÁG

a k e r e s k é n y i  m é s z r ö l
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 Veiké Krskany
Mész — mészpor — kereskényi mészkő

Gyümölcskatfasztfrófa 
D é l -  S z l o v á k i á b a n

Csaknem 1007í-ban elfagyott a délszlovenszkói barack és a cseresznye. — 
Nagy fagykárok a szilvatermésben. — Az alma és a körte még rendbejöhet.

Körülbelül egy hét óta tart a »sarki légáramlata 
Közép-Európában s ez annál súlyosabb következ
ményekkel jár, mert a márciusi kora-tavasz már 
kicsalta a gyümölcsfák virágait s olyan termés 
ígérkezett, ami a legopt misztikusabb reménnyel | 
töltötte el a gyümölcstermelőket. A lévai 
határban vasárnap éjszaka óta csaknem minden 
éjszaka szakszerűen füstöltek az öszes gyümöl- | 
esősökben, hogy a fagykártól mentesítsék a fá- | 
kát, azonban

keddről szerdára és szerdáról csütörtökre 
virradó éjszakákon több mint 6 fokos hide
get mértek a lévai határban s igy a füs
tölés is legfeljebb 2 fok hidegre csökken
tette a hőmérsékletet s ennek súlyos követ
kezménye lett.

A gyümölcsöskert-tulajdonosok szomorúan ál
lapították meg, hogy a hideghullám katasztrófá-

lis hatással volt a gyümölcsfákra s a napokkal ez
előtt még üde virágba szökkent fák most feke
tén, lefagyottan állottak.

Szakértői vélemény szerint

a kajszibarack csaknem 95?íosan elpusztult 
a váratlan h deg következtében s hasonlóan 
megsemmisítő hatással volt a fagy a cseresz
nyére is.

A szilvában okozott kár nem olyan pótolhatat
lan s remény van mintegy 60%-os termésre. A 
jelek szerint a meggy sem érzékeny annyira s ta
lán még rendbejöhet. Az alma- és körtefákban a 
kár nem jelentékeny.

A gabonafélékben még lényeges kárt nem 
okozhatott a fagy, legfeljebb a cukorrépában, 
olyan helyeken, ahol már némileg kifejlődött.

Te lje s  e g y  h ó n a p ig  é rvé n ye s e k  
a B u d a p e sti N em zetközi Vásár 
utazási és v izu m k e d v e zm é n y e i

Csehszlovákia valamennyi utazási és menet
jegyirodájában árusítják már az április 29-én i 
kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár vásáriga
zolványait. Az igazolvány pontos és részlete^ fel
világosítást ad mindazokról a lényeges kedvez
ményekről. amelyeket ebben az évben élvezhet
nek a vásár látogatói. A legjelentősebb ezek 
között a kedvezmények között az utazási ked
vezmény, amely már április 19-én érvénybe lép.
E naptól kezdve május 9-ig utazhatnak a láto
gatók Budapestre és onnan vissza pedig április 
29-től május 19-ig, úgy hogy a vásár utazási 
kedvezménye végig rendelkezésükre áll. A Buda
pesti Nemzetközi Vásár utazási kedvezményével 
tehát akár egy teljes hónapig tartózkodhatik a 
látogató Magyarországon. De hasonlóan nagyje
lentőségű a vizumkedvezmény is, amely abból áll, 
hogy a vásárigazolvány tulajdonosa vizűm nél
kül lépheti át a határt és Budapesten utólag 
szerezheti meg a vizumot, amely a vásárigazol
ványok tulajdonosai részére személyenként mind
össze 2 pengő 50 fillér és három hónapra szóló 
tartózkodási kedvezményt jelent.

Az összes kedvezmények igénybevételére jogo
sító vásárigazolványt, amely természetesen a vá
sár többszöri ingyenes látogatására is szól, bár
ki megszerezheti magának, még pedig a CEDOK 
utazásii és menetjegyiroda minden fiókjánál, vala
mint a Cseh-Magyar Kamara valamennyi szer
vezeténél. — Városunkban a Duna-Bankban sze
rezhető be a vásárigazolvány.

| — A magasabb kártyaadó április 13-án
j lépett törvényerőre E naptól fogva csakis uj, 
í magasabb összeggel lebélyegzett kártyákkal 

szabad játszani, de nemcsak a kávéházakban 
és vendéglőkben, hanem odahaza saját laká
sunkon is.

é n  í á t o m  .  . .

Léván is nagy károkat okozott a husvét 
előtti fagy. Panaszkodnak a szölöbirto: 
kosok, a kertészkedő polgárok, mert nái* 
lünk majdnem mindenkinek van még 
egy kis földje a viskó mellett. A tavasz 
tehát szomorúan kezdődik. A gazdák 
arra panaszkodnak, hogy nincsen eső 
és a veteménvek már nem bírják sokáig 
a szárazságot. A kilátások tehát nem 
valami biztatóak számunkra, akik köz; 
vetve, vagy közvetlenül, úgyszólván 
mindannyian a földből, terményeiből 
élünk. De reménykedésünket még ne 
adjuk fel. Ha jó lesz a gabonatermés, az 
még sokat segíthet nemcsak gazdáins 
kon, hanem a városi iparosokon és ke; 
reskedökön is. Polgár, ne hagyj fel mim 
den reménnyel. . .

OKULÁR.



LÉVAI ÚJSÁG

Apróhirdetések

Bútorozott szoba
külön bejárattal azonnal kiadó. 
Magtárköz 2. Bakernénál.

P raga Piccolo
jó karban, üzemben jutányosán 
eladó. Székely Rádió.

Pianinót
használtat, teljesen jó karban lévőt
eladok.

Fő útvonalon

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

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

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

Magános nőnek

bútorozott szoba kiadó
Balogh Micinéi, Béka u. 1. sz. 
Ugyanott fehérre festett vaságy 
70 Ké-ért eladó.

Két darab

kelim asztalterítő
jutányosán eladó Balogh Micinéi.

Születés, házasság, halál:
Születés: Wertheimer Béla Renner Irén 

fia András György. — Karas Ferenc Ko- 
hout Katarina leánya Viera.

Házasság: Nem volt.
Halálozás: Puskás Ilona 5 éves. — Ma

gyar dános 78 éves. — özv. Mercader Ala- 
josné sz. Bobok Berta 79 éves.

•LÉVAI l'JSÁG« iriizdaságri, 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.— Hé. egyes szám ára 
1.— Kf. Három példány megtartása l U  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.

S K i * e h  A H M td & n

Jugoszlávia kormánya felhatalmazást kapott a törvényhozástól, hogy négy milliár
dos belső kölcsönt bocsásson ki, melynek teljes összegét a honvédelem megerősíté
sére, modernizálására és fegyverkezési célokra fogják felhasználni. — A román 
egyetemek úgy döntöttek, hogy az idei Nobel-békedíjra Edén volt angol külügymi
nisztert ajánlják. — Készül Csehszlovákiában az önálló foglalkozásúak biztosítása, 
részben kötelező, részben önkéntes lesz az uj intézményhez való belépés. — Felgyúj
tották Ausztriában a hírhedt wöllersdorfi koncentrációs tábort, ahol a Schuschnigg- 
kormány alatt a nemzeti szocialisták ezrei voltak fogságban. — A magyar kormány 
már elkészült a honvédelem fejlesztését és beruházását előmozdító javaslatokkal.
— Bezárták a jeruzsálemi Szent Sír templomot, mert beomlással fenyeget. — Az 
Anschluss következtébe!! beállt változások miatt Csehszlovákia és Németország kö
zött új kereskedelmi tárgyalások fognak megkezdődni. — A budapesti Británnia- 
sz áll óban megölte magát egy dúsgazdag igazgató, mert megtudta, hogy rákbeteg.
— Uj pénzügyi palotát építenek Komáromban. — Fákat csavart ki tövestül, embere
ket vágott földhöz a tátrai nagy vihar. — Pozsonyban építik fel a köztársaság leg
modernebb gimnáziumát. — ötvenmillió fontot költenek az angolok futtballfoga- 
dásókra. — A Habsburgok híres flórenci gyémántja eladó, súlya 194 karát, ára két
millió korona. — Hatszáz autó részvételével tartatták meg Pozsonyban a csehszlo
vák autópropaganda napot. — Keletporoszország egyik legnagyobb flottatüzérségi 
arzenáljában, Pillau mellett, borzalmas robbanás történt, amelynek tíz halálos áldo
zata van. — Magyarország 1937.—1938. évi költségvetése 1335 millió pengő bevé
tellel és 1334 millió pengő kiadással van előirányozva. — Az iskola tiz perceiben 
agyonlőtte magát apja revolverével a kassai reálgimnázium egyik negyedosztályos 
diákja. — Komáromban és a környező községekben diftéria-járvány pusztít, mely 
nemcsak <a gyermekeket, hanem a felnőtteket is megtámadja. — Anglia 15 milliár
dos frank kölcsönt ád Franciaországnak, ha szakít a kommunistákkal. — Amerika 
hadianyagot kínál Angliának, még az amerikai hadsereg ellátásának rovására is. — 
Kegyelmet kapott Matuska, a biatorbágyi rém. — Medveszámlálást tartottak Mára- 
marosban, az adatok szerint 130 medve található a máramarosi rengetegben. — 
Százezer koronát követelnek a rakoitzi borzalmas tömegkatasztrófánál elpusztult 
gyermekek szülei ia halálkomp tulajdonosától. — Pusztító viharok és fagyhullám 
óriási károkat okoznak Amerikában, Abrevillis városában a vihar házakat döntött 
romba és a romok alól 20 'halottat és mintegy 70 sebesültet emeltek ki, Illinois ál
lamban a fagyhullám a gyümölcsösökben okozott milliárdos károkat. — Egy ameri
kai dúsgazdag milliomost elevenen temette magába saját hatalmas pénzszekré
nye, megállapították, hogy midőn belépett pénzszekrényébe, véletlen folytán becsa
pódott mögötte a pénzszekrény ajtaja és ott halt meg milliói között. — A délameri
kai Antonio dél Monté faluban egy földműves felesége öt egészséges fiúgyermek
nek adott életet. — Az idén nem lesz szóbeli érettségi Ausztriában, a maturánsok 
csak írásbeli vizsgát tesznek. — A komáromi és ógyallai járásokban — a száj- és 
körömfájás járványa miatt — az állatvásárokat betiltották. — Az elmúlt évben 2U» 
milliárddal gyarapodott Csehszlovákiában a betétállomány. — Budapesten még csak 
férfiak mérkőznek a szabadstílusú birkózás bajnokságáért, de külföldön már a höl
gyek körében is nagy népszerűségnek örvend a »fogd, ahol éred«-birkózás, állító
lag fogyókúrának is nagyon alkalmas. — Hőre Belisha angol hadügyminiszter Mál
tából visszatérve Rómába utazik és meglátogatja Mussolinit, kivel fontos tárgyaláso
kat is fog folytatni, a látogatás tanujele annak, hogy kellő jóakarattal milyen gyor
san javulhat a viszony két ország között. — A Vághosszúfalu melletti Baka község
ben Őszik János ácsmester alvás közben agyonlőtte 17 éves fiát, majd öngyilkossá
got követett el, búcsúlevelében megírta, hogy apai szive nem bírja elviselni azt, hogy 
fia gyógyíthatatlan beteg és azért határozta el, hogy megmenti gyermekét a további 
szenvedéstől, de bűnössége tudatában önmagával is végez. — Párisban meghalt Sal- 
japin, a világhírű operaénekes, aki kikötőmunkásból lett óriási fellépti dijakkal fi
zetett énekművész. — A Kanzasz államban levő Columbuf városa felett olyan ha
talmas vihar dühöngött, hogy a városka házai kártyavárként omlottak össze. — 
Róma megfizeti impériumának elismerését, Anglia Abesszin területet kap ennek elle
nében. — Tizenkét állam közvetíti Benes elnök húsvéti békeszózatát. — A lapok hír
adása szerint elmaradnak május elsején Csehszlovákiában a politikai gyűlések és fel
vonulások. — Amerika és Európa között 20 perc alatt szeli át az Atlanti óceánt 
a rakéta-repülőgép. — Angol és Olaszország között szent a béke, már aláírták az 
olasz angol szerződést, Franciaország hasonló szerződést köt Olaszországgal. — A 
szlovák néppárt rendületlenül kitart az autonomista blokk mellett. — Csökken a 
népszaporulat Oroszországban. — Ötezer éves a világ legrégibb gyógyszerkönyve.
— A komáromi kórházban egy munkásasszonynak ikrei születtek, akik mellkasuk
kal össze voltak nőve, az összenőtt ikerpár a születés után nemsokára meghalt, 
holttesteiket a prágai anatómiai intézetnek küldték fel. — Az »Economist«, Anglia 
vezető gazdasági lapja megállapítja, hogy Németország egyelőre képtelen lenne egy 
hosszú háborút végigküzdeni, mivel nyersanyagok dolgában rosszabbul áll, mint a 
világháborús esztendőkben. — Harmincöt uj gyümölcsfaiskola létesül a Szepesség- 
ben. — Minden csehszlovák állampolgár köteles ausztriai és németországi vagyonát 
bejelenteni a csehszlovák Nemzeti Banknak. — Olaszországban a »Popolo di Roma« 
cimü nagy napilap vasárnapi számát elkobozták, mert egyik cikkében igen barát
ságtalanul, szinte támadóan irt Csehszlovákiáról. — Jugoszláviában az elmúlt héten 
oly nagy havazás, illetve hófúvás volt, hogy több községet teljesen elzárt a külvi
lágtól. — Csaknem 34.000 métermázsa ásványolajat termeltek ezévben Magyarorszá
gon. — A francia kamara 508 szavazattal 12 ellenében megszavazta Deladier kormá
nyának a felhatalmazási javaslatot, így megmutatta a külföldnek, hogy a francia 
nemzet egységes. — Lázasan fegyverkeznek az északi »semleges« államok is, Nor
végia, Svédország, Finnország jelentősen emelte hadügyi kiadásait. — Fegyház, 
milliós büntetés vár Magyarországon az ékszercsempészekre. — A Habsburg-ház 
morganatikus házasságnak tekinti Albrecht főherceg uj házasságát Bocskay Katalin 
tanítónővel. — Hollandiában, Loches közelében egv 35 éves férfi idegrohamában 
meggyilkolta apját, anyját, nővérét, sógorát és li éves unokaöccsét, majd pedig 
felgyújtotta a házat és felakasztotta magát. — Anglia javaslatot tett a népszövet
ségnél Olasz-Abesszinia elismerésére. — Galac közelében a vonat elütött egy zsúfolt 
autóbuszt, a romok alól hét halottat és huszonött sebesültet húztak ki. — Anglia 
megszakítja a diplomáciai viszonyt Mexikóval és az olajvállalatok kisajátítása miatt 
megtorlással felel. — Budapestre megy nászúira az albán király, csak polgári esküvő 
lesz Tiranában. — 99.75%-os többséggel győzött Hitler az ausztriai népszavazáson.Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújváron.
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