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Kedden délután, lapzárta után érkezett 
el hozzánk a megdöbbentő hir, hogy Antal 
Gyula meghalt! Még az előző héten öröm
mel számolhattunk be arról, hogy súlyos
nak ígérkező betegségében lényeges javu
lás mutatkozik és kétségtelennek tartotta 
mindenki mielőbbi felépülését. Hiszen An
tal Gyula erős, egészséges ember benyo
mását keltette mindenkiben, aki ismerte 
öt, sőt fellépését is az egészségében és 
munkaképességében bizó ember fölényes 
biztonsága jellemezte. Néhány hónappal 
ezelőtt azt a hirt kellett közölnünk, hogy 
a városbiró betegszabadságra ment és csak 
néhány hét múlva tér vissza. A hosszabbra 
preliminált szabadságból azonban csak né
hány napos pihenés lett, mert a fiatalos 
agilitás, a munkaszeretet Antal Gyulát 
visszahívta dolgozószobájába, dacára an
nak, hogy a szakorvosok hosszabb munka
szünetet rendeltek el. A munka szenvedé
lyes <zeretete, a kitartó aktivitás jellemez
ték a volt városbirót, aki az alkotás és a 
cselekvés szépségében élte ki fiatalságát. 
Aránylag fiatal kora ellenére körültekintő 
volt minden cselekvésének vezérfonala, de 
jóindulat és jóhiszeműség mindenek előtt. 
Lelkipásztori humanitását belevitte közigaz
gatási tevékenységébe is, városbirói műkö
désének keretében igyekezett mindenkin 
segíteni, hogy ez nem mindig sikerült, nem 
irható az ö rovására.

Lapunk számos esetben élesen bírálta a 
város vezetőségét, amelynek Antal Gyula 
feje volt, de ez sohasem fajult személyes
kedéssé és a kritika jogosságát Antal Gyu
la emelkedett szelleme mindig elismerte, 
személyi antagonizmus nem volt köztünk 
soha. Mindig készséggel elismertük képes
ségeit, ha nem is helyeseltük munkatársai
nak ténykedését és ha Antal Gyulának hi
bái voltak, akkor ezek csak erényeiből 
eredhettek: a jóhiszeműségből, és a túlzás
ba vitt munkatársi szeretetböl.

Tény az, hogy sokat fáradt ennek a vá
rosnak érdekében, hogy érája alatt számos 
maradandó alkotás valósult meg Léván és 
a város összlakossága méltán kívánhatja, 
hogy a város ügyeit mindig olyan kaliberű 
városbirái vezessék, mint Antal Gyula volt. 

* * *
Antal Gyula 1890-ban született Alsósze- 

csén. Szegény földműves szülök gyermeke 
volt és nagyrészben saját akaraterejéből és 
kitartásából végezte el gimnáziumi tanul
mányait a pápai református főgimnázium

ban. 1915-ben a világháború alatt bevonult j 
katonának és 3 éven át az összes harctere
ken megfordult. Mint tartalékos hadnagy 
szerelt le és tért vissza a pápai teológiai 
akadémiára. Teológiai tanulmányának be
fejezése után két évig Hontfüzesgyarma- 
ton segédlelkészkedett, innét ment ki Hol
landiába, ahol két évig a teológiai tudo
mányokban tovább képezte magát. Vissza- i 
térte után egy évig Garamvezekényben 
volt segédlelkész, innét került 1924-ben 
Lévára, ahol 1925-ben a lévai ref. egyház 
lelkipásztorává választotta meg. 1932-ben 
a községi választások során bekerült Léva 
város képviselőtestületébe. 1932. november 
havában vette át a városbirói hivatal veze
tését. amelyet teljes odaadással látott el 
haláláig.
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Antal Gyula elhunytáról a családon kívül 
a református egyház, a barsi Református 
Egyházmegye, Léva város tanácsa, Léva 
város tiszviselői és alkalmazottjai és a Lé
vai Első Bank r. t. adtak ki gyászjelentése
ket.

Léva város képviselőtestülete vezető vá- 
rosbirájának elhunyta alkalmából 27-én 
délelőtt 1 11 órakor a városi szálló nagy
termében gyászközgyülésre gyűlt össze, 
amelyen a város képviselőtestületének tag
jain kivill az összes hivatalok, testületek, 
egyesületek kiküldöttei és a polgári lakos- j 
ság számos tagja jelent meg. A gyászköz- 
gyülést Csernák Gyula másod városbiró 
nyitotta meg, akinek megnyitó beszédét, 
amelyet az egybegyűltek állva hallgattak 
meg, Vojtás István városi titkár tolmácsol
ta szlovák nyelven.

Az ünnepi emlékbeszédet Boros Béla he
lyettes városbiró mondotta el, kiemelve az 
elhunyt városbirónak, Antal Gyulának az 
érdemeit, munkáját, alkotásait, amelyeket 
rövid működése alatt a város érdekében 
tett. Boros Béla beszédét Andrássi Nándor 
városi fogalmazó olvasta fel szlovák nyel
ven. Vojtás István titkár terjesztette elő 
ezután a tanács határozati javaslatát, amely 
szerint Antal Gyula városbiró emlékét meg
őrzendő, a közgyűlésen elhangzott beszé
dek jegyzőkönyvben való megörökítését 
mondja ki a képviselőtestület. Javasolta 
továbbá, hogy a Kákai-utat, amelyet az el- , 
hunyt városbiró elgondolása alapján hoz- ; 
tak rendbe, örök időkre Antal Gyula-utnak j

nevezzenek. A képviselötestüleí az előter
jesztett javaslatokat egyhangúlag elfogad
ta és ezzel a gyászközgyülés véget ért.

Pénteken reggel a mélységes gyá<z jeléül 
nemcsak a föuccán, de a mellékuccáivon is 
kitűzték a házak tetejére a gyászlobogókat 
és a város ivlámpáit fekete fátyollal von
ták be.

4 tem etés
A holttestet a ref. templomban ravata

lozták fel. D. u. 3 órára volt kitűzve a te
metés időpontja, de már a kora déli órák
ban nagy néptömegek lepték el a ref. tem
plom előtti teret. A kirendelt rendőrség és 
tűzoltóság kordont volt kénytelen vonni, 
hogy a különböző testületek kiküldöttei
nek biztosíthassa a templomba való beme
netét. A templomban az egyházi szertar
tást, amelyet hangszóró továbbított a kívül 
álló ezrekre menő közönségnek, Czeglédy 
Pál esperes végezte. A szertartás befeje
zése után lelkészek, az elhunyt volt segéd
lelkészei vitték ki a koporsót a gyászko
csira. Ezután megalakult a menet, amely 
Antal Gyulát utolsó utján elkísérte a ref. 
temetökertbe. Elől az iskolás gyermekek, 
utánuk a leányegylet, a legényegylet, majd 
a különböző egyletek küldöttségeinek tag
jai, a hatóságok képviselői, a tanítók, a 
lelkészek csoportja. Ezek után jött a négy
lovas koszorúkat vivő társzekér, majd a 
régi városi hajdúk szinpoinpás díszruhájá
ban öltözött két magyar, akiket követett 
a hat lóval vontatott gyas/kocsi. A gyász- 
kocsi két oldalán három-íiárom lelkész tel
jes papi ornátusban, a volt káplánjai. Köz
vetlen a koporsó után a gyászoló c>alád 
ment, utánuk a presbiterek, a hívek és a 
gyászolók beláthatatlan tömege. A mint
egy másfél kilométer hosszúságú menet 
két oldalán a rendőrség, a tűzoltóság és a 
cserkészek vontak kordont. Amerre a me
net elhaladt az ablakok, a járdák megtel
tek nézőkkel.

A temetőben Szabó S. Zsigmond bajkai 
ref. lelkész végezte az egyházi szertartást 
és búcsúzott el a lelkésztársak nevében Antal 
Gyulától. Dr. Nagy Béla főgondnok a pres
bitérium és az egyház nevében, Farkas Ká
roly a ref. tanítóság nevében búcsúztak az 
elköltözőitől. A Dalárda éneke után Jaross 
Andor képviselő pártelnök az egyesült párt 
részéről búcsúzott a halottól. Dr. Zosfák 
András közig, főtanácsos szlovák és ma
gyar beszédben a járás nevében, Simái 
Miklós főmérnök a város tisztviselői és al
kalmazottai, Vojtás István titkár a város 
lakossága, Bándy Endre ev. esperes az 
evangélikus egyház, Dr. Fischer István a 
zsidó hitközség, Dr. Korpás László a helyi 
egyesült párt és Dr. Holota János Érsek
újvár város nevében mondottak utolsó ls- 
ten-hozzádot az elhunytnak. A dalárda 
gyászénekével fejeződött be a temetés, 
amelyen kb. 3000 ember vett részt.
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Az őszi és téli kedvezőtlen időjárás ijtren nagy 
kári>kat okozott a gyümölcsösökben. A hosszú 
őszi esőzések késleltették a fák beérését és ez 
azoknak fagy iránti érzékenységét csak fokozta.

Vidékünkön 27 C fok volt a legalacsonyabb hő
mérséklet és hatása most érezhető egyes gvü* 
mőkrsne in éknél. Az erős fagyok különösen a fia
tal telepítésekben tettek nagy kárt. főleg pedig 
a kajszibarack, őszibarack, éde  ̂ mandula, körte, 
dió és szőlő szenvedett. A fagyás az egyes gyü
mölcsfáknál teljes vagy részleges volt és különö
sen az utóbbi okoz most nagy gondot a terme
lőknek. A fagyos fák kihajtottak és szomorú 
látványt nyújtanak már fonnyadó leveleikkel és 
száraz részeikkel.

A téli erős hideg következtében a virágrügyek 
is szenvedtek és általában a virágzás gyenge volt. 
A kései fagyok a már megtermékenyült virágo
kat megsemmisítették és annak idején még — 7 
C. fokot is jeleztek, úgyhogy minden védekezés 
hiábavalónak bizonyult.

A termelők igyekeztek a modern gyümölcsé- 
szet minden tudományát igénybe venni és számos 
azoknak a barackosoknak a száma, ahol ezidén 
speciális kályhákkal — koksz és kátrány fűtésre 
berendezve — füstöltek.

Óriási látványt nyújtott egy kajszinbarackos 
közel 600 kályhája, mely füstfelhőbe burkolta 
virágzó barackfáit. Azonban a technika ezúttal 
kevésnek bizonyult.

A korai eperfajták első virágai és bimbói le
fagytak és kis termésre van kilátás a kései faj
tákkal szemben, melyek kedvező időjárás esetén 
jó termést adhatnak. A legkevésbbé szenvedett 
kárt a ribizli és egres, mig viszont kajszibarack 
ezidén nem lesz.

Érdekes megjegyezni még. hogy voltak gondos 
kajszibaracktermelők, kik egész fákat, vagy azok 
ágrészeit betakarták. Fáik gyönyörű és teljes 
termésre mutatnak.

A nemes őszibarack és mandula szenvedett a 
legjobban és ezidén termésre nincsen kilátás.

Cseresznye és meggy szintén alig lesz vidé
künkön. mig szilva és ringlóból gyenge termésre 
számítanak. A kései körte és alma termés min
den valószínűség szerint megmaradt.

A kajszifák helyzete sok helyen szomorú és 
számos esetben lépett fel a monilia gombabeteg- 
>>eg. Gyakran összetévesztik a kora tavaszi fagy
károkkal. Tipikus ismertető jele a virágok, haj
tások. valamint a levelek hirtelen fonnyadása. Ez 
a gombabetegség rohamosan terjed és fertőzi az 
egészséges fákat is. Egyébként is a legederje- 
dettebb betegsége a kajszibarackfáknak eo ezért 
előre kell, hogy védekezzünk ellene.

A tavasz, ködök és esők csak kedveznek a mo
nilia terjedésének és infekció esetén az elhaló 
hajtásokat és termőnyársakat, vagy ágrészeket 
azonnal levágjuk majd gondosan összeszedve 
elégetjük.

Ha már az őszi és tavaszi permetezést elmu
lasztottuk .. kajszifáknál, úgy most sürgősen per
metezzünk 1 százalékos Bordói-lével (rézgálic és 
mész oldata).

A hideg és esős idő következtében az ősziba
racknál levélfodrosüdás mutatkozik. 1 százalékos 
kénpreparátummal védekezünk (Herbar, Polyba- 
rit, stb.) és a fodros leveleket lecsípve elégetjük.

WINTLR ISTVÁN.

•LÉVAI L'JSAGt gazdasági, 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.— Kí, egyes szám ára 
1.— Kí. Három példány megtartása V« éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. — Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellvel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

Derkacs János bökényi tanító kétéves kis gyermeke eltűnt. Hosszas keresés után kide
rült, hogy a kisfiú az udvarban lévő és az esőzéstől megáradt gödörbe fulladt. -  Az 
ötmilliárdos francia nemzetvédelmi kölcsönt, melyet az egyik reggel bocsátottak jegy
zésre, délben már teljes egészében lejegyezték. — Buzelka Mihályt, Szlovenszkó uj ka
tolikus püspökét vasárnap szentelték fel Rómában. — A Szentatya nunciust nevezett ki 
a Franco-kormány mellé és igy elismerte Franco tábornok kormányát. — Száz amerikai 
repülőgépet rendelt a francia kormány. — Megtalálták Miksa mexikói császár elsüllyedt 
hajójának mesés értékű kincseit. A hajó 599 darab súlyos aranyrudat és a mexikói ko
ronát vitte, azonkívül 600 láda elsőrangú jamaika rum és százezer dollár értékű maha- 
gonifa volt a rakománya. — Angol kölcsönt kap Törökország. — Znaimban letartóztat
tak egy rablóbandát, amely 60 rablótámadást követett el. A pápa császárrá koronáz
za az olasz királyt, ha Mussolini kibékíti a Vatikánt Hitlerrel. — Egy amerikai csoda
fodrász egyszeri hajvágással életfogytiglan hullámossá teszi a nők haját. Külföldön
készült áliamellenes röpiratokat terjesztenek Cseh és Morvaországban. — Június 30-ig 
minden családnak be kell szereznie a gázmaszkot, 83 koronába kerül s kötelező gáz
álarc. — Két hónapon belül Olaszországban távoznia kell állásából minden nőtlen vagy 
gyermektelen, vagy özvegy polgármesternek, alpolgármesternek, községi tanácsosnak és 
gimnáziumi igazgatónak. — 11.000 zarándok utazik Szlovenszkóról a budapesti eucha
risztikus kongresszusra. — A liptószentmiklósi CPO tagjai egy padlásvizsgálat alkalmá
val a gerendák között rongyokba burkolt csecsemü holttestet találtak, mely már több 
éve feküdhetett ott. — Törökországban Diarbekiruban heves földrengések pusztítottak, 
melynek következtében 85 ház omlott össze és igen sok ház megrongálódott. — Pro- 
hászka Alfonz 25 éves pozsonyi adótisztviselő agyonlőtte édesapját, mert az többszöri 
kérésre sem akart visszatérni elhagyott családjához. — Horogkeresztes propaganda miatt 
letartóztattak egy hatodikos gimnazistát Beregszászon, de hamarosan felmentették. — 
A londoni divathölgyfck a legújabb divat szerint apró repülőgép-modelleket hordanak 
kalapjukon. — Esztergomban Kucsera József dorogi bányalakatos felesége, mert össze
veszett a férjével, megölte két gyermekét, utána saját torkát vágta el. — Prágában 
kipellengérezik a nemfizető könyvvásárlókat. — Harmincévi íegyházra ítélte a lőcsei 
esküdtbiróság Kopcsák Péter sambroni gazdalegényt, aki bosszúból agyonütött egy 
falujabeli legényt. — Rosszul lett kerékpárján és lezuhant Teply Géza 64 éves nyitrai 
magántisztviselő. Olyan szerencsétlenül esett le, hogy nyakcsigolyáját törte és rövid ha
láltusa után kiszenvedett. — Anglia és Mexikó között megszűnt a diplomáciai viszony. 
— Megbukott a karlsbadi és marienbadi tavaszi fürdőszezon. — A szlovákok saját ez- 
redeket követelnek. — Szovjetoroszországban újabb 24 halálos ítéletet hoztak. — Újabb 
Habsburg-házasságot kötöttek; Habsburg Károly főherceg Bécsben feleségül vette Bál- 
ványosi-Hatzger Krisztinát, egy földbirtokos leányát. — A szlovenszkói mezőgazdasági 
ipari részvénytársaság 56 millióért megvásárolta a diószegi cukorgyárat. — Megkötötték 
a magyar-lengyel légügyi szerződést. — Londonban a földalatti vasúton nagy összeüt
közés történt, melynél 7 személy meghalt és 29 megsebesült. — Papén volt bécsi né
met követ titkárának, báró Kettelernek holttestét megtalálták a Dunában. Általános fel
fogás szerint a nácik gyilkolták meg, mert sokat tudott Ausztria bekebelezésének ku
lisszatitkaiból. — Barykin orosz tanár uj szérumot talált fel az influenza ellen, mely 24 

I órán belül megszünteti a betegséget. — Magyarországon eltiltják a köztisztviselők poli- 
| tizálását. — A Prága közelében levő Slany községben Chlupsa Václav 27 éves munkás 

veszekedés hevében agyonütötte feleségét, majd annak holttestét feldarabolta és a közeli 
erdőben elásta. — Az olaszországi aosta-turini vasútállomás közelében a vonat elütött 
egy autót, melyben egy házaspár ült három gyermekével. A férj, feleség és a két gyer
mek szörnyethalt, a harmadik gyermek életveszélyes sérülést szenvedett. — 1300 kilo
méter hosszú uj uccák létesülnek Londonban. — Hodzsa miniszterelnök résztvesz a köztár
saság pozsonyi jubileumi ünnepségein. — Angliában 500 milliót, Amerikában 3 miliár- 
dot adnak ki évente kutyákra. — Börtönbe juttatta kedvesét Kovács Polana 36 éves 
borhalmi asszony, hogy férje vádjaitól szabaduljon, a szerető szerint a férj egy pipáért 
adta el neki feleségét. A hamisan vádaskódó asszonyt két és fél évi börtönre ítélték. — 
Puccsot lepleztek le Mexikóban, külföldről küldtek repülőgépeket a felkelőknek. — 
Franciaországban katasztrófális szárazság pusziit, már hat hónapja nem esett az eső és 
igy Párist az ivóviz hiány veszelye fenyegeti. — Anglia áldozatokra hajlandó a béke 
érdekében s visszaadja Németország gyarmait, azonban Németországnak garanciát kell 
adni arra, hogy nem bolygatja meg a világ békéjét. — Huber János 28 éves németor
szági artista mutatványai közben lezuhant a pozsonyi Redoute kávéház trapézáról és 
súlyosan megsebesült A berlini kormány vízumkényszert léptetett életbe Németország 
és Magyarország között. -  Jugoszláviában 150 németet letartóztattak áliamellenes 
nacionalista propaganda miatt. -  Marseilleben összeült a nemzetközi női konferencia 
a békéért és a fasizmus ellen. Több mint 500 delegátus gyűlt itt össze a világ minden 

i tájáról. — Rendszeres légi közlekedés indul meg Budapest-Varsó között Csehszlovákián 
keresztül. — 18 millió dollárt örökölt Wawrzyniakné lengyel asszony. — Rotterdamban 
egy bérház beomlott. A romok alatt 8 ember lelte halálát, a kataszrófának ezenkívül 40 
súlyos sebesültje van. — A közeljövőben a reáliskolák megszűnnek és technikai gim
názium nevet veszik fel. — Anglia megépíti Magyarországon a Duna-Tisza csatornát. — 
Az Egyesült Államok egyik legnagyobb és leggyorsabb utasszállító repülőgépe Los Vegas 
közelében hatalmas ködbe került és lezuhant. A gépen 9 utas pusztult el. — Növekvő 
feszültség van Róma és Páris között. Olaszország csak akkor békül ki, ha Franciaország 
szakít a szovjetszövetséggel. — Eszterházy Ferenc irók, festők és zenészek számára 
inüvésztelepet alapit Tatán. — Meggyilkolták Pajdics János zemplénszinai Dara község 
legmódosabb gazdáját. Mint vádlottakat letartóztatták az áldozat feleségét és annak 
udvarlóját. — Pünkösd útán kezdődnek meg a csehszlovák-olasz kereskedelmi tár
gyalások. A Sydneyben rendezett háztartási kiállításon a főzőversenyt az egyetlen 
férfiversenyző L. Duckoworth nyerte. A győztes mindössze öt hónap óta foglalkozik 
főzéssel. — Felsővizsnyicén egy 15 éves pásztorgyerek szivenszúrta barátját, mert az 
kövekkel felzavarta a forrás vizét. — Elhalasztották a ruszinszkói községi választásokat, 
csak ősszel lesznek Kárpátalján. — A Vatikán diplomáciai jegyzéket intézett Mussolini- 
hez Hitler olaszországi látogatásával kapcsolatban, amelyben kifogásolja, hogy Hitler 
római látogatása során a keresztény ellenes horogkereszt került a katolikus Róma 
uccáira. Halálraítélté a bécsi bíróság Marék Mártát, aki férjét, egyik gyermekét és 
két távolabbi rokonát patkányméreggel meggyilkolta, hogy a biztosítási összeghez jusson — 
Borzalmas családirtást követett el Mosonszentjánoson Herzog József gazdálkodó aki fej
szével ás borotvával végzett apósával, anyósával, feleségével, kislányával és önmagával 

Tettét azért követte el, mert felesége elhagyta.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsektíjvárott.
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ANTAL GYULA
1 8 9 6 -1 9 3 8 .

Kedden délután, lapzárta után érkezett 
el hozzánk a megdöbbentő hir, hogy Antal 
Gyula meghalt! Még az előző héten öröm
mel számolhattunk be arról, hogy súlyos
nak ígérkező betegségében lényeges javu
lás mutatkozik és kétségtelennek tartotta 
mindenki mielőbbi felépülését. Hiszen An
tal Gyula erős, egészséges ember benyo
mását keltette mindenkiben, aki ismerte 
öt, sőt fellépését is az egészségében és 
munkaképességében bizó ember fölényes 
biztonsága jellemezte. Néhány hónappal 
ezelőtt azt a hirt kellett közölnünk, hogy | 
a városbiró betegszabadságra ment és csak 
néhány hét múlva tér vissza. A hosszabbra 
preliminált szabadságból azonban csak né
hány napos pihenés lett. mert a fiatalos 
agilitás, a munkaszeretet Antal Gyulát 
visszahívta dolgozószobájába, dacára an- j 
nak, hogy a szakorvosok hosszabb munka
szünetet rendeltek el. A munka szenvedé
lyes szeretete, a kitartó aktivitás jellemez
ték a volt városbirót, aki az alkotás és a 
cselekvés szépségében élte ki fiatalságát. 
Aránylag fiatal kora ellenére körültekintő 
volt minden cselekvésének vezérfonala, de 
jóindulat és jóhiszeműség mindenek előtt. 
Lelkipásztori humanitását belevitte közigaz
gatási tevékenységébe is, városbirói műkö
désének keretében igyekezett mindenkin 
segíteni, hogy ez nem mindig sikerült, nem 
irható az ö rovására.

Lapunk számos esetben élesen bírálta a 
város vezetőségét, amelynek Antal Gyula 
feje volt, de ez sohasem fajult személyes
kedéssé és a kritika jogosságát Antal Gyu
la emelkedett szelleme mindig elismerte, 
személyi antagonizmus nem volt köztünk 
soha. Mindig készséggel elismertük képes
ségeit, ha nem is helyeseltük munkatársai
nak ténykedését és ha Antal Gyulának hi
bái voltak, akkor ezek csak erényeiből 
eredhettek: a jóhiszeműségből, és a túlzás
ba vitt munkatársi szeretetböl.

Tény az, hogy sokat fáradt ennek a vá
rosnak érdekében, hogy érája alatt számos 
maradandó alkotás valósult meg Léván és 
a város összlakossága méltán kívánhatja, 
hogy a város ügyeit mindig olyan kaliberű i 
városbirái vezessék, mint Antal Gyula volt.

♦ * *
Antal Gyula 1890-ban született Alsósze- j 

csén. Szegény földműves szülök gyermeke 
volt és nagyrészben saját akaraterejéből és 
kitartásából végezte el gimnáziumi tanul
mányait a pápai református főgimnázium

ban. 1 Ülő-ben a világháború alatt bevonult 
katonának és 3 éven át az összes harctere
ken megfordult. Mint tartalékos hadnagy 
szerelt le és tért vissza a pápai teológiai 
akadémiára. Teológiai tanulmányának be
fejezése után két évig Hontfüzesgyarma- 
ton segédlelkészkedett, innét ment ki Hol
landiába, ahol két évig a teológiai tudo
mányokban tovább képezte magát. Vissza
térte után eg*y évig Garamvezekényben 
volt segédlelkész, innét került 1924-ben 
Lévára, ahol 1925-ben a lévai ref. egyház 
lelkipásztorává választotta meg. 1932-ben 
a községi választások során bekerült Léva 
város képviselőtestületébe. 1932. november 
havában vette át a városbirói hivatal veze
tését. amelyet teljes odaadással látott el 
haláláig.

G y á tije le n ié s e k

Antal Gyula elhunytáról a családon kívül 
a református egyház, a barsi Református 
Egyházmegye, Léva város tanácsa, Léva 
város tiszviselői és alkalmazottjai és a Lé
vai Első Bank r. t. adtak ki gyászjelentése
ket.

Léva város képviselőtestülete vezető vá- 
rosbirájának elhunyta alkalmából 27-én 
délelőtt >11 órakor a városi szálló nagy
termében gyászközgyülésre gyűlt össze, 
amelyen a város képviselőtestületének tag
jain kívül az összes hivatalok, testületek, 
egyesületek kiküldöttei és a polgári lakos- j 
ság számos tagja jelent meg. A gyászköz- 
gyülést Csernák Gyula másod városbiró 
nyitotta meg, akinek megnyitó beszédét, 
amelyet az egybegyűltek állva hallgattak 
meg, Vojtás István városi titkár tolmácsol
ta szlovák nyelven.

Az ünnepi emlékbeszédet Boros Béla he
lyettes városbiró mondotta el, kiemelve az 
elhunyt városbirónak, Antal Gyulának az 
érdemeit, munkáját, alkotásait, amelyeket 
rövid működése alatt a város érdekében 
tett. Boros Béla beszédét Andrássi Nándor 
városi fogalmazó olvasta fel szlovák nyel
ven. Vojtás István titkár terjesztette elő 
ezután a tanács határozati javaslatát, amely 
szerint Antal Gyula városbiró emlékét meg
őrzendő, a közgyűlésen elhangzott beszé
dek jegyzőkönyvben való megörökítését ! 
mondja ki a képviselőtestület. Javasolta 
továbbá, hogy a Kákai-utat, amelyet az el- , 
hunyt városbiró elgondolása alapján hoz
tak rendbe, örök időkre Antal Gyula-utnak

nevezzenek. A képviselőtestület sz előter
jesztett javaslatokat egyhangúlag elfogad
ta és ezzel a gyászközgyülés véget ért.

Pénteken reggel a mélységes gyász jeléül 
nemcsak a föuccán, de a mellékuccá-on is 
kitűzték a házak tetejére a gyászlobogókat 
és a város ivlámpáit fekete fátyollal von
ták be.

A tem etés
A holttestet a ref. templomban ravata

lozták fel. D. u. 3 órára volt kitűzve a te
metés időpontja, de már a kora déli órák
ban nagy néptömegek lepték el a ref. tem
plom előtti teret. A kirendelt rendőrség és 
tűzoltóság kordont volt kénytelen vonni, 
hogy a különböző testületek kiküldöttei
nek biztosíthassa a templomba való beme
netét. A templomban az egyházi szertar
tást, amelyet hangszóró továbbított a kívül 
álló ezrekre menő közönségnek, Czeglédy 
Pál esperes végezte. A szertartás befeje
zése után lelkészek, az elhunyt volt segéd
lelkészei vitték ki a koporsót a gyászko
csira. Ezután megalakult a menet, amely 
Antal Gyulát utolsó utján elkísérte a ref. 
temetökertbe. Elöl az iskolás gyermekek, 
utánuk a leányegylet, a legényegylet, majd 
a különböző egyletek küldöttségeinek tag
jai, a hatóságok képviselői, a tanítók, a 
lelkészek csoportja. Ezek után jött a négy
lovas koszorúkat vivő társzekér, majd a 
régi városi hajdúk szinpompás díszruhájá
ban öltözött két magyar, akiket követett 
a hat lóval vontatott gyászkocsi. A gyász
kocsi két oldalán három-három lelkész tel
jes papi ornátusban, a volt káplánjai. Köz
vetlen a koporsó után a gyászoló család 
ment, utánuk a presbiterek, a hívek és a 
gyászolók beláthatatlan tömege. A mint
egy másfél kilométer hosszúságú menet 
két oldalán a rendőrség, a tűzoltóság és a 
cserkészek vontak kordont. Amerre a me
net elhaladt az ablakok, a járdák megtel
tek nézőkkel.

A temetőben Szabó S. Zsigmond bajkai 
ref. lelkész végezte az egyházi szertartást 
és búcsúzott el a lelkésztársak nevében Antal 
Gyulától. Dr. Nagy Béla főgondnok a pres
bitérium és az egyház nevében, Farkas Ká
roly a ref. tanítóság nevében búcsúztak az 
efköltözöttől. A Dalárda éneke után Jaross 
Andor képviselő pártelnök az egyesült párt 
részéről búcsúzott a halottól. Dr. Zosták 
András közig, főtanácsos szlovák és ma
gyar beszédben a járás nevében, Simái 
Miklós főmérnök a város tisztviselői és al
kalmazottai, Vojtás István titkár a város 
lakossága, Bándy Endre ev. esperes az 
evangélikus egyház, Dr. Fischer István a 
zsidó hitközség. Dr. Korpás László a helyi 
egyesült párt és Dr. Holota János Érsek
újvár város nevében mondottak utolsó ls- 
ten-hozzádot az elhunytnak. A dalárda 
gyászénekével fejeződött be a temetés, 
amelyen kb. 3000 ember vett részt.
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iránt az utóbbi időben több a megértés a 
csehszlovák társadalomban, ezért azt hisz- 
sziik, legidőszerűbb most rámutatni arra, 
hogy mi fáj a magyarságnak.

Visszatetsző például, hogy nyomozást 
lefolytató és gyanúsítottakat s tanukat ki
hallgató csendőrök — sokesetben olyanok 
is, akik beszélnek magyarul — nem haj
landók a felekkel magyarul beszélni s in
kább hagyják dadogni, nyögni, izzadni a 
szlovák nyelvet kerékbe törő feleket, de 
nincsenek segítségére. Pedig a lelkiismere
tes nyomozó közeg nem félremagyarázott 
»politikai missziót« teljesít, amikor köte
lességét végzi, hanem az igazságot keresi. 
Ezt az igazságot egy vérbeli nyomozó kö
zegnek szenvedélyes igyekezettel keresnie 
kell s ezesetben is meg kell könnyitenie a 
gyanúsított számára a védekezést, a tanú
nak a precíz vallomástételt s nem úgy val
latni, hogy könnyen félreértések keletkez
zenek.

Ugyanez szóról-szóra vonatkozik a bíró
sági tárgyalásokra. Ezeken a hasábokon 
ismételten rámutattunk arra az abúzusra, 
hogy egyes bírák képtelenek megérttetni 
magukat a felekkel s úgy hoznak ítéletet, 
hogy sem a biró nem érti a vádlottat, sem 
pedig a vádlott nem érti a bírót. Ez a 
módszer homlokegyenest ellenkezik a cseh
szlovák demokrácia szellemével s mint en
nek a demokráciának egyik árnyékfoltját 
sürgősen el kell tüntetni. Kisebbségi járá
sokban kizárólag magyarul beszélő bírák
nak szabad müködniök.

Elmúlt vasárnap hallgattuk a pozsonyi rá
dió magyar leadását. A külügyi negyedórát 
hallgattuk. Nem akarunk az előadás tartal
mi részéhez állástfoglalni, de különös ér
zést keltett bennünk, hogy a csehszlovák 
állam egyik magyar reprezentációjánál 
olyasvalaki beszél, akinek magyar kiejtése 

enyhén szólva — idegenszerü. A bari-i 
olasz leadó is szokott magyar leadásokat 
adni. Ott is beszél valaki, aki amolyan 
könyvből tanult nyelvet beszél. Ez Barinak 
jól áll s valósággal meghatja az embert, 
hogy valahol az Adriai tenger mellöl ma
gyarul szólnak hozzá, egy idegen világ- , 
hói. De Pozsony nem idegen világ, hanem 
a mi világunk, tízezrével élnek ott s a kör
nyékén szépen magyarul heszélő emberek, 
miért hát egy olyan kinos kiejtésű bemon
dó, aki vagy nem tud tisztességesen magya
rul beszélni, vagy nem alkalmas magyar 
bemondásra.

Aztán mégegyet a rádióval kapcsolatban: 
rendkívül bántó és fülsértő az a mód. hogy 
a bemondók a magyar szövegnél a hely
ségneveket következetesen szlovákul mond
ják. Dacára annak, hogy az országos hi
vatal szigorú rendeletet adott ki arról, 
hogy a magyar szövegben a magyar hely
ségneveket feltétlenül magyar hivatalos ne
vükön kell megjelölni. A pozsonyi rádió 
magyar óráján a szpíker mégis inkább ki
tépné a nyelvét, de nem mondana Érsek
újvárt, Losoncot, Lévát, Kassát, hanem csak 
Nővé Zámkyt, Lucenecet, Kosicét stb... 
Nem tudjuk, hogy az országos hivatal ren
deletéit a rádió köteles-e Szlovenszkó te
rületén betartani, igen vagy sem, de a rá
dió vezetőinek a nyelvi Ízlésére apellálunk, 
hogy ilyen rosszulhangzó mondatokat ne 
olvassanak fel. A magyar szövegben el
mondott szlovák helységnevek úgy hang
zanak, mintha szlovákul beszélve így mon
danők: »Bol som v Érsekújvárt!. . .  cestu- 
ieni do Losoncu . . .  poslal som list do 
Kassy...«

Tetszik ez a pozsonyi rádió urainak?
Hát ha ezt a szlovák szöveget fiil>értő- 

nek tartják, úgy legyenek tekintettel a ma
gyar érzékenységre is . . .

S  ha k isebbségi jo go k ró l

van szó, legyen szabad — a kisebbségi sta
tútum szövegezése közben — még egy 
szempontot a kormánytényezők, illetve az

ellenzéki tényezők szives figyelmébe aján
lani.

A szlovenszkói magyar színház egy évti
zede súlyos válságban van. Anyagi és mű
vészeti válságban egyaránt. Ha esetleg eze
ken a hasábokon a magyar színészetről 
aránylag jó recenziók jelentek meg, ne 
méltóztassanak túlzott jelentőséget tulaj
donítani ennek. Bizonyos mértékben erköl
csi kötelessége a magyar sajtónak, mint 
magyar kultur-faktornak, hogy a szloven
szkói kultúrának másik fontos faktorát, a 

I színészetet támogassa. Legalább annyiban.
hogy szigorú kritikákkal ne idegenitse el 

| tőle a közönséget.
Most azonban elég távol van a színházi 

szezon, hogy keserűen kijelenthessük, hogy 
a szlovenszkói színházi kultúra fájdalma
san alacsony színvonalon áll s ha olykor 
vannak is tiszteletreméltó, rokonszenves 
igyekezetek, a lehetőségek olyanok, hogy 
nem is igen lehet többet követelni a szín
ház vezetőségétől.

I S ennek elsősorban a csehszlovák kor
mányzat az oka.

Nem azért, mert nem támogatja arányla- 
gosan a magyar színészetet. Ez is hiba, de 
nem a legnagyobb.

A nagyobb hiba, hogy politikai sziikiá- 
tókörüségből gátolja a magyar színészet 
természetes fejlődését.

A demokratikus szabadságnak nagyon 
téves értelmezése, hogy a szlovenszkói ma
gyar színház nem oda mehet, ahová akar 
s ahol a közönség szívesen látná.

Már pedig hiába van Nyitrán, Eperjesen, 
Iglón. Nagyszombatban, Pőstyénben, Besz
tercebányán s számtalan más helyen ha
talmas, érdeklődő közönség a magyar szín
ház számára, ide nem teheti be a lábát a 
magyar színház.

Mi a tilalom indokolása?
Ezekben a városokban nincsen meg a j 

kvalifikált magyar kisebbség.
Ez az indokolás minden jogalapot nél

külöz és igazságtalan.
Hogy jogtalan, abból is látszik, hogy 

Prágában mindössze 4%-os német kisebb
ség van s egész éven át játszó t ö b b  ál
landó német színháza van. Ha Prágában le
hetséges. úgy lehetséges Szlovenszkón is 

De méltánytalan is. Mert attól niég öntu
datos szlovák lehet valaki, ha esetleg meg
nézi a magyar színészek játékát, ha ér
dekli.

A szlovák-magyar testvéri együttélés első 
feltétele a kölcsönös egyenjogúság ennek 
az államnak a területén. Amint a magyar 
városok magyar közönsége olykor érdek
lődéssel megtekinti a szlovák művészet al
kotásait, a szlovák színészet teljesítmé
nyeit, éppúgy legyen meg a lehetősége an
nak is, hogy a szlovák többségű városok
ban a magyar színészet működhessék, per
sze a saját felelősségére. Ha nincsen érdek
lődés, majd nem megy másodszor vissza. 
Ha azonban van érdeklődés, úgy egyete
mes magyar érdek, hogy ott is működhes
senek.

Ne tessék azt hinni, hogy az csupán azon 
vidékek lakosságának, illetve az érdekelt 
színigazgatóknak az érdeke.

Ez érdeke a magyar többségű városok
nak is. Minél nagyobb életlehetőséget 
nyújtanak a szlovenszkói magyar színé
szetnek, annál nagyobb igényekkel léphe
tünk fel vele szemben.

S u t t y * *  é v e k

után súlyos hónapok és súlyos napok ro
hannak el fejünk felett és ezeket nemcsak 
anyagilag, de erkölcsileg is érezzük mind
nyájan. A mindennapivá lett izgalmak ezer
nyi más baj mellett megakasztják a fejlődés,

; a haladás nyugodt menetét is. Pedig a ha- 
! ladás az emberi közösségnek egyik legna- 
j gyobb kincse, alapigazsága és örökérvényű 
| törvénye.
j Ha manapság széttekintünk a világon, azt 
| látjuk, hogy minden a haladás, a tökéletese- 
; dés eszméit szolgálja — csak az ember az,
' aki esetről esetre útjába áll ennek A jelen 

szomorú, de már itt*ott átvillan a jobb meg
értés sugara, remélhető, hogy talán eltaka
rítják a haladás utjából a romokat és az 
ember lassan-lassan ráeszmél arra, hogy a 
jövő a haladásé, az életé, az örök igazságé.

Manapság olyan korszakot élünk, amely 
azt látszik igazolni, hogy visszacsúsztunk a 
haladás útjáról, de a fejlődés vas követke
zetességgel követeli jogait és bár akadályo
kon át törtet az örök emberi cél, a kultúra, 
a teljes felvilágosultság és az emberi egyen
lőség felé. Nem lehet sehol tartós állapot 
az, hogy embereket megfosztanak emberi 
jogoktól és mesterségesen válaszfalakat emel
jenek ember és ember közé.

A fejlődés utján lehetnek zökkenők, de 
leküzdhetetlen akadályok nincsenek, lehetnek 
kitérők, de az út végtelen és egyszer mégis 
a célhoz vezet.

Az emberi bölcsesség nem elég erős ah
hoz, hogy végtelen és örök célt fedezhessen 
fel, de értelmünk sejti és keresi azt a célt, 
mely végül is kell, hogy meghozza az igaz 
boldogságot, a békés, megértő és közös 
eszmékért küzdő emberi társadalmat.

Minden baljóslatú történések dacára hinni 
kell emberi jövőben, hinni kell magasabb 
rendeltetésünkben és a haladásban. Hinni 
kell abban, hogy minden vészen, viharon és 
megpróbáltatáson át — végül is győzni fog 
a haladás a maradiság felett, a felvilágosult
ság az emberiséget a középkor sötétségébe 
visszataszítani szándékozó barbárság felett.

Hinni kell mindenben, a mi jó és üldözni 
kell mindent, ami útját állja az emberi ha
ladásnak, a népek megértő közeledésének és 
annak a szilárd alapokon nyugvó békének, 
melyre a mai emberiségnek olyan égetően 
nagy szüksége van . . . (ári.)

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Orient mozgó: A hazai filmgyártás re

mekműve Ignát Hermáim isimért regénye 
nyomán készült nagyfilm: Kondelík apó és 
veje. Főszereplők: a belföldi legjobb gár
da: Th. Pisték, Ant. Nedosínska, Sasa Ra- 
silov.
PÉNTEK, VASÁRNAP (2 és 4 órakor nép- 
helyárakkal).

Orient mozgó: Lázár István regénye 
nyomán készült nagyfilm német verzióban: 
Mária nővér. Főszereplők: Jávor Pál, Svéd 
Sándor, Halmay Tibor, Kamilla Horn. Hil-
de von Stolz, Ottó Tressiér.
HÉTFŐ, KEDD (hétfőn 2 és 4 órakor nép- 
helyárakkal.)

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

CSÍZ jód-bróm 
gyógyfürdő

Olcsó pausál-árak az összköltségekkel 
az elő és utóidényben 14 napra Ke 
760-—, 21 napra Ké 1.1000 —

Otthon tartandó ivókúrákhoz CS1ZI 
jód-brómos gyógyvíz. — Ismertetőt, 
használati utasítást küld a Fürdőigaz
gatóság C!Z-KUPELE, Slovensko.



LÉVAI l'.ISAG

HÍREK
— Az államfő születésnapja. Szombaton, 

múlt hó 28-án ünnepelte Csehszlovákia la
kossága dr. Benes Eduárdnak, a köztársa
ság elnökének születésnapját. E napot vá
rosunkban is megünnepelték. A Sokol tor- 
naegylet az Orient mozi helyiségében tor
na akadémiát rendezett. Á templomok
ban hálaadó isen-tiszteleteket tartot
tak. A középületeket és több magánházat 
fellobogózták. - Dr. Benes elnök szemé
lyében a csehszlovák lakosság nemcsak a 
köztársasági elnököt tiszteli, de tiszteli 
benne a világrelációban kitűnő politikust 
is. Dr. Benes elnök méltó utódja annak a 
Masarvknak, akinek személyét az egész vi
lág nagy tudása és demokratikus gondol
kodása révén tisztelettel vette körül. — 
Tábor városában legutóbb is kijelentette, 
hogy Csehszlovákia minden körülmények 
között megmarad demokratikus államnak 
és ez a demokrácia megértő szelleme és a 
kisebbségeknek megadandó egyenlő jogok 
fognak megvédelmezni bennünket, magya
rokat, az esetleges elnyomó törekvésekkel 
szemben.

— Postai szolgálat a Pünkösdi ünnepek 
alatt. A postahivatal közli, hogy június hó 
6-án pünkösd másodnapján posta, telefon 
és távirdaszolgálat, mint ünnepnapokon. A 
hivatal felek részére d. e. 12 óráig lesz 
nyitva.

— Üdülési társutazás Szliácsra. A CSD
kirándulási vonatok igazgatósága közli, 
hogy ez év június 2-től június 29-ig üdülési 
társasutazást rendez Szliácsra. A részvételi 
dij, amelyben a másodosztályú gyorsvo- 
nati utazási díjon kívül a lakás, élelmezés, 
fürdés, borravaló, biztosítás és fürdőille
ték is bennfoglaltatik 1170 Ke- 1850 Ke, 
aszerint, hogy a résztvevő mely szállodá
ban kívánja az elszállásolást. Indulás Lé
váról június 2-án 8.11-es motoros gyors
vonattal. Részletes tájékoztatást adnak 
a. vasúti jegypénztárak; ahol az utazásra 
jelentkezni lehet.

— Súlyos motorkerékpár szerencsétlen
ség. Az elmúlt hét folyamán a Schoeller- 
féle nagymalom előtt súlyos motorkerék
pár szerencsétlenség történt. A napok óta 
tartott esőzéstől nedves kövezeten egy sza- 
•kaszvezető katona motorkerékpárjával 
megcsúszott és a Munk-ház előtti asz
faltjárdára szaladt fel, ahol egy idősebb 
embert elütött. A kerékpár tovább haladt, 
visszafelé tartott a kövezetre, de újból 
megcsúszott és egy hirtelen fordulattal 
utasát mintegy 'három méter távolságra 
dobta ki a kövezetre. A katona súlyos sé
rüléseket, kéz- és lábtörést szenvedett. A 
kórházban ápolják.

— Cserkészeink fogadalomtétele. A Kő
bán- István nevét viselő lévai cserkészcsa
pat tagjai csütörtökön d. u. a piarista-ház 
kertjében tették le a fogadalmat a cser
késztörvényekre. Szabó Vilmos a csapat 
parancsnoka, ki a fogadalmat kivette a 
fiukból, buzdító beszédében megemléke
zett a lévai cserkészet 25 éves jubileumá
ról, amely az ünnepi fogadalomtétellel esik 
egybe. Vitéz Faragó Ede 25 évvel ezelőtt 
vetette el a magot Léván, amely most uj 
hajtást növesztett. Az ünnepélyes foga
dalom után a cserkész fiuk szavaltak, éne
keltek, két vidám bohózatot adtak elő. 
A jelenlevő kisszámú közönségnek igaz 
örömet és kellemes szórakozást nyújtot
tak. Elszomorodva állapítottuk meg, hogy 
a lévai magyar ifjúság ezen nemes törek
vésével szemben városunk lakossága, külö
nösen az intelligencia nem viseltetik kellő 
megértéssel. Az összetartozandóság, a tele- 
baráti szeretet, a kölcsönös segítség, a nö
vények, az állatok védelme igazi elveinek 
ápolása és terjesztése olyan ideál, amelyet 
mindenkinek támogatni kell.

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

Női kabátkelmék, kosztiimszövetek, blúzselymek 
és angorék, valódi francia imprimék

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

— A zsidó hősök emlékmű leleplezésé
nek beszámolójához, melyet legutóbbi szá- j 
inunkban közöltünk, hozzáfűzzük a követ- j 
kezőket. Az emlékmű felállításának eszméje i 
és kivitelezése a Chevra Kadischa szent- 1 
egylettől, ill. annak elnökétől Schulcz lg- , 
náctól indult ki, akinek önzetlen és fárad- j 
ságos munkájának köszönhető kizárólag j 
ezen emlékmű felállítása. A leleplezési ün- 1 
népségén Schulcz Ignác üdvözölte elsőnek
a megjelenteket és kérte fel Dr. Náthán 
Nándor főrabbit a felavatásra. Az ünnepé
lyen elhangzott beszédek közben Heilbraun 
főkántor régi héber dalokat énekelt.

— Elcsúszott a motorkerékpár. Csermák 
Béla garamszőllősi molnár Komáromban 
járt s motorkerékpáron igyekezett haza
felé. Komárom és Érsekújvár között rend- 
kivül rossz útszakaszok vannak s egy ilyen 
rossz szakasz homokkal felszórt kanyaró- 
dójánál a motorkerékpár megcsúszott s az 
árokba vágódott. Csermák a fejét betörte 
s több sérülést szenvedett. Bevitték a ko
máromi kórházba.

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

Nme. Gizell,
a léleklátó asszony ismét Léván

Tavaly, júniusban volt első Ízben Léván 
ez a csodálatos asszony, kinek léleklátó 
képességét nemcsak nálunk, hanem a kül
föld számos államában is elismerik. Tavaly 
már megszerezte a lévai közönség őszinte 
rokonszenvét, mely számos hívénél lelkes 
rajongássá izzott. Mme Gizell, a természet 
fölötti tehetséggel megáldott uriasszony 
isme megérkezett Lévára.

Mme Gizell az írásból olvas, de nem für
készi a grafológus elskatulyázott, száraz, 
gépies és sokszor hibázó tudományával a 
betűk vonalvezetését, a sorok hullámzását, 
az írásjegyek felrakását, hanem neki a ke
zében tartott irás csak alkahnul szolgál, 
hogy belekapcsolja megérző, múltba és jö
vőbe látó megsejtését. Mme Gizellnek elég 
egy pont, egy vessző, egy betű, hogy be
lőle kiindulva feltámassza és megelevenít
se a múltat, feltárja a jeient és bepillantást 
engedjen a jövendők homályába.

Ezer és ezer köszönő levél, áradozó, hí
zelgő elismerés bizonyítja Mme Gizell rej
telmes, szokatlan, de kétségen felül valósá
gos tehetségét. Akik tavaly felkeresték, 
bizonyára idén is megragadják az alkal
mat, hogy viszont lássák és akiknek eddig 
nem volt módjukban megismerkedni ezzel 
a páratlanul kedves, szolgálatkész és szel- 

! lemes asszonnyal, most feltétlenül látogas- 
| sák meg

— Autó összeütközés. Az. elmúlt hét fo- 
1 lyamán Felsőszecsén Kohn és Blasz teher- 
! autójába az egyik út kanyarban egy sze- 
1 mélykocsi szaladt bele, amelyen beteget 
j szállított a lévai kórházba. A személykocsi 
| súlyosan megrongálódott úgy, hogy útját 
: tovább nem folytathatta.

S z liá c s -f ü r d ő n
(Zvolen mellett)

a Bristol-Tatra-Amalia szállodai és ét
termi üzemeiben június hónapban szé
pen bútorozott szoba elsőrangú étlap 
szerinti élelmezéssel naponként 40.- K£ 
ért kapható. Folyó hideg és melegvízzel 
ellátott szobával K£ 44.

Jutányos pünkösdi weekend-pausál;
lakás, élelmezés, kiszolgálás, kurtaxa és 
garage naponként Ké 45.— — Saját
autópark.

Információk és prospektusok:
Hotely BRISTOL-TATRA-AMALIA, vagy 

Strauss Gyula vendéglős, Sliaé-Kupele
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A budapesti XXXIV-ik
Eucharisztikus Kongresszus

Múlt szerdán délután Budapesten a Hősök te
rén rendkívül fényes ünnepségek között nyitották 
meg a 34. Eucharisztikus Világkongresszust. A 
délelőtti eső után már a kora délutáni órákban 
kiderült az ég és a főváros minden részéből a 
Hósök-tere felé áramló hatalmas tömegeket ra
gyogó napsütés fogadta.

Alighogy a kormányzó elfoglalta helyét páho
lyában, megszólaltak a harangok, mire Vajdahu- 
nyad vára felöl megindult a papság diszmenete. 
Fehérkaringes kispapok többszáz főnyi csoportja 
nyitotta meg a menetet, majd a szerzetesrendek 
tagjai következtek. Ezután a kongregációk, a 
kanonok-rend, majd a presbiterek, kanonokok, 
címzetes apátok, prépostok, prelátusok, proto- 
notáriusok vonultak fel méltóságteljesen ünnepi 
egyházi öltözetben. Őket a püspökök követték, 
akiknek száma 190 volt, majd pedig 37 érsek kö
vetkezett rangsor szerint. Most a bíborosok sorát 
nyitotta meg Serédi Jusztinján hercegprímás ud
vari papjai kíséretében. Ót követte a többi 10 
bíboros. Harsonaszó jelezte azt a pillanatot, ami
kor a pápai legátus is elindult. A legátus a bibo-

a történelem, amelyrőt Buda magasratörő vára 
mintegy az újjáéledés, lelkesedés és testvéri össze
fogás himnuszát zengi.

A bíboros azután háláját fejezte ki mindazok
nak, akik az Eucharisztikus Világkongresszus si
kerét elősegítették, elsősorban a magyar király
ság főméltóságu kormányzójának és az ő kima
gasló és érdemekben gazdag hitvesének és a ma
gyar királyi kormány tagjainak.

Beszédét igy végezte Pacelli bíboros:
— Nyugattól keletig dörögnek az ágyuk, egyre 

telnek a sírok a halál áldozataival, mondhatatlan 
fájdalmak könnyel és vérrel jelzik az utat, ame
lyen a széthúzás és az erőszak szelleme halad. Ám 
mi, tudatában gyengeségünknek, annak a Krisz
tusnak erőteljes segítségével, aki a gyengéket vá
lasztotta munkatársaivá, hogy megzavarja az erő
sek kérkedését, helyezzük ezt a világraszóló ün
nepnapot az Eucharisztia, a vinculum caritatis 
szent jele alá!

A bíboros államtitkár beszédét a közönség nagy 
éljenzéssel és tapssal fogadta.

A himnusz eléneklése után M e s z I é n y i Zol-

mögötte lévő embertömeg nyomása alap 
áll.

Lenn, az előttünk lévő rakparton padso
rok, ahol az előkelőségeket helyezik el. 
Itt is erélyes rendőri intézkedések: »Min- 
denki foglalja el a helyét!«

A hatalmas rendőri apparátus példás 
rendet tart.

LÁ N G O LÓ  K E R E S Z T  A Z  É JS Z A K Á B A N

4 Szeretet szim bólum a Budapest felett
F e le jth e te tle n  é lm é n y  a D u n a -p a rto n  —  M illió  e m b e r  csodá lta  a h a jó -k ö rm e n e te t

Budapesti munkatársunktól. —
Budapest, május 27

Csütörtökön délután 6 órakor érkeztem 
meg az eucharisztikus kongresszus lázában 
égő és fénylő Budapestre. Amint közele
dett a vonat a magyar főváros felé, egyre 
nagyobb tömegek ostromolták a vonatot.

Mindenki Budapestre tódult, hogy tanú
ja legyen az eucharisztikus napok kiemel
kedő eseményének: a Legméltóságosabb 
Oltári Szentség áldozócsütörtöki dunai 
hajó-körmenetének.

Hat órakor érkeztem meg s a kongresz- 
szusi sajtóiroda előzékenysége révén hét 
órakor már kijelölt 'helyem volt a Duna- 
palota előtt, a Dunapart azon pontján,

amelyet a rádió-leadásokra szemeltek ki s 
ahonnan a legjobban lehet áttekinteni az 
egész gigantikus, lélekemelő látványossá
gokat.

1 m iliő  n é ző

A Duna két partján már beláthatatlan tö
meg sorakozott fel. Percenként szirénázó 
rendőri riadó-autók száguldanak hatalmas 
hangszórókkal s félelmetesen bömbölnek 
a tömeg felé:

Ne tessék a korlátra támaszkodni! 
Veszélyben forognak! Ne tessék a korlátra 
támaszkodni! A terhet nem bírja el!

A milliós tömeg azonban tehetetlenül, a

E g y cso d á la to s lá tvá n yo ssá g

Már ereszkedik az este. Csodálatosan 
tiszta, enyhe májusi kora-este. Az ég felé 
szárnyaló imákat meghallgatta az Ur és 
a nyirkos, barátságtalan, hűvös, esős idő
járás szinte órák alatt iiditő tavasszá eny
hült.

Körülnézek.
Csodálatos város. Budapest szépsége ta

lán sehonnan sem olyan lenyűgöző, mint 
éppen ebből a szögből.

Lenn a felséges folyam. Szemben a bu
dai panoráma: a Gellérthegy, a Vár, a Ha
lászbástya, a Mátyás-templom, a méltóság- 
teljes hidak . . .  s minden valami üvegsze- 
rii, halvány, finom fénybe burkoltan. Még 
nincsen teljesen sötét, de már kibontako
zik az egész kép grandiózitása.

A parton mindkét oldalt ezernyi levente 
fáklyákkal áll sorban. Ahogy sötétedik, 
egyre tündöklőbben bontakozik ki a káp
rázatos pompa.

Szakértők szerint több, mint egy millió 
gyertyafény pazarolja fényét. Maga a 
Lánchíd 150.000 gyertyafényben. Két 12 
méter magas neonfényes eucharisztikus 
jelvény tündökölt.

Ahol állunk, egymás mellett, 5—5 méter 
távolságban rádió-leadó mikrofonok. A 
magyar mellett az amerikai rövidhullám, 
az angol, a lengyel, a holland s a belga rá
dió leadók.

Mellettem B u d i n s z k y  Sándor, a rá
dió népszerű, kellemes orgánumú szpíkere 
beszél s szavait a Duna két pontján 260 

I hangszóró alatt közel egymillió ember, a 
i belföldi és külföldi rádió-apparátusoknál 
j pedig, enyhe számítás mellett, 4—5 millió 

ember hallgatja.
Gigantikus hallgató-közönség.

M e g in d u l a  k ö rm e n e t

Minden óriási méretű ezen a kongresz- 
szuson. A nyújtott szépség is.

Lenyügözötten állunk a természet és a 
technika csodái előtt.

Nyolc óra.
Megszólalnak Budapest összes harang

jai. A körmenet most indub el a Baziliká
ból.

Ebben a pillanatban kígyóinak az összes 
fények. A Gellért-hegv felett csodálatos 
fehér és kék fénycsóváic jelennek meg, öt 
ágban törnek az ég felé, mint valami cso- 
daszerü, szent égi jel.

Egy pap futólépésben közeledik:
— Befordultak a Zrinyt-uccán . . .
Most újabb fényorgia. Kigvuinak a kör- 

menetre várakozó hajók fényei. Kilenc ha
jó. Az első orrán hatalmas neon-kereszt. A 
másodikon gigászi villany-gyertyák. Aztán 
az ezernyi villanyfüzérrel díszített szalon- 
hajók. Mintegy 15.000 villanykörte kilenc 
hajón . . .

Elragadtatott felszisszenés!
A hangszórókon orgonazúgás és szfé

rák zenéjéhez hasonlithaió leánykórus.
S már jön a körmenet.
Az egyik hajón megszólalnak a kürtök. 

Ünnepélyes csend, utána a körmenetet ve
zető diszszázad tompa dobpergése s a kö
vezeten pattogó lassú díszlépések . ..

K ö z e le d ik  a z  Oltfári S ze n ts é g

Aztán ezernyi, ezernyi, végtelen sorok 
bán a papság . . .  elől bibor-vörös mini 
stráns-gyerekek, majd a karinges papok 
gyertyával a kezükben, aztán szerzetes 
rendek, barátok, világi papság, a kelet 
szertartásu papok, a görög szerzetes ren 
dek, majd apátok, prépostok, prelátusok 
végül a világ legmagasabb egyházi méltó 
ságai. Mintegy hatvan püspök és érsek 
méltóságteljes lassúsággal s utánuk



a testőrség festői viseletű szakaszá
nak kíséretében, baldachin alatt lépked 
Őszent ségi legátusa, Pacelli bíboros 
államtitkár, kezében az Oltári Szent
séggel.

A Duna két partján térdet hajt százezer
nyi ember s megadja a legmélyebb tiszte
letet az utánuk következő bíborosoknak. 
14 bíboros haladt az Oltári Szentség után, 
fényes kísérettel, egyenként, mindegyik 
után vitték hat méter hosszú bibor-palást- 
jukat.

Felemelő, nagyszerű, csodálatos kép volt. 
Lélek volt benne s nincsen csodálkozni va
ló azon, hogy százezernyi buzgó katolikus
nak leikébe markolt ez a nagy élmény.

Felvonultak a hajókra.
S néhány perc múlva megindult a kilenc 

mesehajó.
Újabb csodálatos, lenyűgöző kép. A fény- 

tengerben úszó Dunán kilenc fényhajó ha
ladt hangtalanul, szinte álomszerűén.

Újra térdre hull a tömeg, meghajlanak a 
zászlók, a fáklyák, amikor Pacelli bíboros 
a hajóról a világ négy tája felé áldást 
oszt . . .

Az ember újra és újra körül jártat ta a 
szemét, hogy a szemébe, a leikébe vésse 
ezt az élményt, amelyhez hasonló csak 
egyszer egy életben juthat osztályrészül.

Éjfél felé tűzijáték volt.
L á n g o ló  k é ré s z i a z é g e n

A fénypompának újabb elképzelhetetlen 
fokozata.

A Gellérthegyen az éjszakában izzó, sis
tergő, vakító bengáli fényben egyszerre 
az égnek emelkedik, szinte fél égboltot be
töltő vérvörös kereszt.

Felszisszennek a nézők százezrei az el
ragadtatástól.

S a vérvörös kereszt vérezni kezd. A sö
tét ég hátteréből kiemelkedő keresztről 
csöpögni kezd a vér.

A vérző Egyház megrendítő, költőien 
grandiózus szimbóluma.

S közben káprázatos tűzijáték ezer szí
nében és ezer pompájában, szikraeső, csil
laghullás, üstökös-pálya, égi nyilak, csip
kéző fény-efféktorok, kifogyhatatlan raf- 
finériával, szín- és fény-orgiákkal.

A tömeg csak némán, csodálva állott az 
égen tündöklő kereszt alatt s talán minden 
elbűvölt néző lelkén átfutott a szomorú
ság, hogy a szeretet szimbóluma nem min
dig ékeskedik ilyen fénnyel a tömegek lel
kében, mint ezen a felejthetetlen pesti éj
szakán.

— Meglopták a lelkipásztorukat. Varga í 
József és Mácsédi András farnadi legények 
elhatározták, Ihogy Bednár József refor
mátus lelkész éléskamráját látogatják meg
s »zsákmá-nyt« keresnek. Amikor besötéte
dett, a papiak éléskamrájába lopództak az 
ablakon keresztül s Varga kiadogatta az | 
éléskamra kincseit. Kétezer korona érték
ben emeltek el húst, zsírt, sonkát, élelmi
szert s Váradi Erzsébetnél rejtették el. A 
csendőrség másnap kinyomozta bennük a 
tetteseket s így került a két tolvaj a bíró
ság elé. Kéthónapi fogházbüntetéssel súj
totta őket a komáromi kerületi bíróság. 
Váradi Erzsébet bizonyítékok híján fel lett 
mentve.

— Garamvölgyi nótaköltő sikerei. Vá-
rady Aba Károly népszerű garamvölgyi 
nóta költő az ez év májusában a magva r- 
nótapálvázatokon nagysikerű eredménye
ket ért el. A Magyar Zenealbum országos 
nótapályázatán ezüstérmet, bronzérmet és 
díszoklevelet nyert három nótája, a Muzsi
kus pályázatán arany díszoklevelet, a Nó
tavilág pályázatán ezüst díszoklevelet s a 
Rádió Újság pályázatán pedig díszokleve
let nyert egy-egv nótája. A pályadíjnyertes 
nótákat több magyarországi zenelap adja 
ki. A szerző kiadásában pedig karácsonyra 
jelennek meg a második nótáskönyvében.

I. ősit. gyümölcsfák 
besierezhetök

Gyümölcsösét és kertiét szakszerűen 
r e n d b e h o z a t j aj Ifj^HollójSéza
oki. kertész LÉVA.  

Városi faiskola, Lövölde mellett.
Ugyanott szőlőoltványok és 
bokorrózsák beszerezhetők.
Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

Almomban
az éj.id messze jártam. Úgy történt, hogy este, 
lefekvés előtt bent ültem kis szobámban és azon 
gondolkoztam, hogy miért is olyan zilált a mai 
ember élete és miért van az, hogy mindennap 
gonddal fekszünk, gonddal ébredünk. Ágyba ke
rülve, tovább gyötrődtem a megoldhatatlan kér
déseken, mig agyam elfáradt, elnyomott az álom. 
Álmomban egyszerre csak előttem termett hosz- 

| szú, fehér szakállal, jóságos, mosolygó szemekkel 
egy nagyon-nagyon öreg ember. Az ősz ember 
lágyan megsimogatta tüzes homlokomat és nyá
jasan így szólt hozzám: »Fiam, nehéz probléma 
az, amin te gondolkozol. Tudni éretnéd, hogy 
mért olyan boldogtalan a mai ember? Szeretnél 
adni valamit a világnak, amitől az megjavulna?

1 Hidd el fiam, az emberiségnek csak egy igazán 
nagy betegsége van: az önzés. A mindent elnyo
mó, könyörtelen önzés. Hogy mi az orvossága 
ennek a bajnak? Emberszeretet, igazságosság, tü
relem. De az Ember fél az orvostól és elűzi ma
gától azt, aki ilyen gyógyszereket ajánlani meré
szel, mert a mai embernek sok esetben nem sza- 

; bad embertársában a felebarátját látnia, hanem 
mesterségesen felszítják benne a rossz indulato
kat és arra tanítják, hogy vallás és nemzetiség 
szerint másként és másként bánjék sorstársaival. 
És sajnos ilyen lesz a jövő nemzedék is. Láthatod: 
nézd meg csak a gyermekeket. Még tipegni is 
alig tudnak, a beszédet csak most kezdik tanulni 
és máris olyan szavak hangzanak el ajkaikról, 
amilyeneket ezelőtt a nagyok is csak gyűlöletből 
ejtettek ki. Azt tanulják, hogy önzők legyenek 
hogy különbséget tegyenek ember és ember kö- 

' zött, aszerint, hogy ki, hogyan imádja Istenét. 
Fiam, az emberszeretet és az igazság orvosságát 
kellene beoltani a ma emberébe, akkor remélhető 
csak a lelkek mcgbékülése«. Ezeket mondotta ne
kem az ősz ember, aztán elrepült velem messze- 
messze, fel egy nagy hegy tetejére. Ha a hegyről 
letekintettem, magam előtt láttam a sivár jelent, 
ha felfelé néztem, láttam a még sivárabb jövőt. 
De a jelen és jövő között balzsamos vizű patak 
folydogált. Rámutatott erre az ősz ember és azt 
mondta: »ltt van a jelen és jövő között a Szere
tet. Ezt keressétek és ha megtaláljátok, más, új, 
gyönyörű szint nyer a jövő«. — Az ősz ember el
tűnt és én felébredtem. Szomjazom és keresem 
az áldottvizü patakot, hogy embertársaimat is 
odavezethessem a Szeretet gyógyító forrásához!

(ári)

— Mme Gizell, psychografológusnő fo
gad egész nap Komenszky-uccu 26. alatt.

A játékkártyák utólagos lebélyegzése.
Mint értesülünk, az országos pénzügyigaz- 
gatóságokat felhatalmazták arra, hogy az 
eddig még le nem bélyegzett játékkártyák
nak utólagos lebélyegzését folyó évi jú
nius 30-ig engedélyezzék. Ezt az utólagos 
lebélyegzést azonban szabályszerűen bé
lyegzett kérvényben kell 'kérelmezni. Az 
érvényben levő pénzügyi szabályok szerint 
le nem bélyegzett kártyákat tilos használ
ni és az ez ellen vétőiket a megrövidített 
bélyegilleték ötvenszeres összegével bün
tetik.

i — Halál az úton. Nagy József né 42 éves 
vámosladányi a>szony szombaton reggel 
Lévára tartott több társával a piacra-. Az 
országúton váratlanul rosszul lett. < ssze- 
esett és percek alatt meghalt. Az orvosi 
vizsgálat szivszélJúidést állapított meg.

— Csejkői választási eredmények. Va
sárnap választott Csejkő község új képvi
selőtestületet. összesen leadtak 690 szava
zatot, amelyből 3.38 eset: a Hlinka pártra, 
352 az agrár pártra. Mindkét párt 9—9 
mandátumot kapott a képviselőtestületben.

LÉVAI ÚJSÁG

— Az LTE választmánya elhatározta, 
| hogy elhunyt elnökének Antall Gyulának 
i emlékezetére minden sportág első verse- 
j nyén, a versenyzők gyászkarszalaggal kö- 
! telesek indulni, továbbá egy később meg- 
| állapítandó célra serleget ajánl fel.

— Cserkészünnepély Léván. A délszlo- 
| \ enszkói cserkész szövetség június 4-én és 
| 5-én Léván nagyszabású kerületi ünnepélyt 
| rendez, amelyen részt vesznek a szövetség 
I cserkészei és cserkészleányai.

— $K. Levice $K. Tapolcsány: II. 0:1.
| Áldozócsütörtökön Tapoicsányban lefolyt 
| mérkőzés, SK. Levice igen gyenge szerep

lésével.
— Az LTE—IFC kupamérkőzés, amelyet 

áldozócsütörtökön, illetve vasárnap, 29-én 
kellett volna újra játszani, június 12-én ke
rül lejátszásra.

— Pünkösd hétfőjén az LTE csapata 
i Magyarország Főiskolai Világbajnok válo

gatott csapatát az eredeti felállításban lát
ja vendégül.

— A Ludin-serlegért folyó középiskolai 
mérkőzések során szombaton délután ke
rült lebonyolításra a gimnázium és a taní
tóképző csapatai között a mérkőzés, ame
lyen a tanítóképző 1:0 győzelmet aratott. 
Szerdán délután 1 *_*6 órakor lesz az utolsó 
mérkőzés a gimnázium és a polgári iskok

! csapatai között. A verseny győztese előre- 
! láthatólag az állami tanítóképző intézet 
í csapata lesz. A szerdai mérkőzés lebonyo

lítása uán a győztes csapatnak ünnepélyes 
keretek között nyújtják át az emlékszob
rot.

SPORT

Születés, házasság, halál:
Születés. Cservenák Mihály és Kerepesi 

Mária fiú László. — Bertha Dezső Róbert 
és Vida Etela Eszter leány Adelaide Zsuzsi
ka. Tóth Károly és Kosztolányi Gizella fiú 
Kálmán.

Házasság. iFaix Béla ev. a. v. és Benicz- 
ky Ilona r. kát.

Halálozás. Kudela László 22 hónapos. 
Hajdú Lajos 36 éves. Inger Gizella 3 hó
napos. Antal Gyula 43 éves.

Egy szoba, konyha, mellékhelyiségekkel

azonnal kiadó.
Brach Ferenc ucca 21 szám alatt.

Külön bejáratú szépen

b ú t o r o z o d  szoba
azonnal kiadó. Vojanská u. 67 szám alatt.
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M e gk e zd ik  a gá zá la rcok árusításéi

PráKában hi\atalos rendelet jelent meg a gáz
álarcok kötelező beszerzéséről. F.zzel megkezdő
dött a lakossás: gázálarccal való ellátása. A ren
delkezés értelmében a vagyontalan osztályok — 
anyagi helyzetük szerint — vagy teljesen Ingye
nesen. illetőleg állami költségen kapnak álarcot, 
vagy pedig anyagi hozzájárulást kapnak az állam
tól az álarc beszerzésére. Június 30-ig: kell min
denkinek bejelenteni, hogy hány gázálarcra van 
szüksége. Nagyobb családoknál azt is engedélyez
ték. hogy eddig a határideig csak egy gázálarcot 
szerezzenek be, de minden további két hónapban 
egy-egy álarcot kell venn.ök, niig a család min
den tagja nincs ellátva.

A hatóságom eddig 11 fajtájú gázálarc árusítá
sát engedélyezték. A gázálarcokat hatósági enge
déllyel erre megbízott kereskedők hozzák forga
lomba. 4 legolcsóbb álarc az FM-IA tipus, amely 
>3 koronába kerül.

A kormányozható gólya titka
t g y  n é m e t professzo r sze n zá ció s  s ik e re

A Daily Express nagy szenzációnak szánt cik
ket közöl Fritz Unterberger professzornak, a kö- 
nigsbergi kórház nőgyógyászati osztálya vezető
jének németországi kísérleteiről. A lap elmondja, 
hogy l'nterberger tanár százszázalékos sikert ért 
el legutóbbi kísérleteivel Németországban, ameny- 
nyiben 74 anyát kezelt, akiknek eddig kizárólag 
leányai születtek, de

az ő kezelése után mind a 74-nek fia szüle
tett.

A siker titka mindezekben az esetekben egy
szerű szódabikarbóna volt, amelynek segítségével , 
a születendő gyerek nemét előre meg tudják 
határozni.

A nagy angol lap tudósítója magyarázatkép el- j 
mondja, hogy Unterbeger tanár tapasztalatai sze- : 
rint azok a nők, akiknek a szervezete »savas«, 
általában leánygyereknek adnak életet, viszont : 
az »alkalikus« szervezetüek fiúgyermeknek ad
nak életet. A német tudós ebből kiindulva egy- j 
szerű vegyi eszközökkel megváltoztatta a szer- ] 
vezet hajlamát, hogy ezután ennek segítségével j 
előre meghatározza, hogy fiú legyen-e a gyerek, j 
vagy leány. A Daily Express megjegyzi, hogy

egyik londoni kórházban is szép eredmény- | 
nyékét értek el Unterberger tanár módsze- . 
révei,

azonban az angol orvosi etika nem engedi meg, 
hogy nyilvánosságra hozzák az eddigi eredménye
ket. Angliában most nrndenesetre további kísér
leteket végeznek a königsbergi tudós módszeré- j
vei.

— Betiltották a gyűléseknek szabad ég 
alatt való rendezését és a töniegfelvonulá- 
sokat. Hogy a választásoknál, azok előké
szítésében a belső rend és fegyelem, vala
mint a nyugalom biztosítást nyerjen, a mi
nisztertanács határozata alapján a belügy
miniszter rendeletet adott ki, amelyben a 
választásokkal kapcsolatosan megtiltja a 
szabad ég alatt rendezni szándékolt nép- 
gyülések tartását és a politikai tömegfelvo
nulásokat. A választói gyűlések csak zárt 
helyiségekben engedélyezhetek és tartha
tók meg.

•LÉVAI UJSAG« gazdasági, kultúrális 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: 46.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Ké, egyes szám ára 
1.— Kő. Három példány megtartása V< éves előfi
zetésnek számit Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. — Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

XUek jMMideHfetot*
80 éves lett Gusztáv Adolf svéd király és ebből az alkalomból a svéd posta jubileumi 
levelezőlapot adott ki, amelyen mindenki gratulálhat a királynak. — Pokolgép robbant 
Rotterdam legforgalmasabb uccáján, a merénylőt darabokra tépte az időelőtt felrobbant 
pokolgép. — A Henlein-párt megtiltotta híveinek a fehér harisnya és tiroli öltözet vise
lését. Németországban a Harz-hegység vidékén a cserebogár rajok miatt nem lehet 
autón járni és az egyéb közlekedést is erősen megnehezítik. — A londoni ünnepi játékok 
aiatt Toscanini hat hangversenyt fog vezényelni, a nagy dirigens 142.000 koronát kap 
egy vezénylésért. — A rendkívüli gyakorlatra bevonult családfenntartók hozzátartozói 
segélyre tarthatnak jogigényt, amennyiben vagyontalanok és ellátatlanok, a segélyért az 
állandó lakhely elöljáróságánál kell jelentkezni. — V. Barikin egyetemi tanárnak, a moszkvai 
epidemológia és mikrobiológiai intézet vezetőjének évek óta tartó kísérletezés után sikerült 
előállítani 3—4 napos csirkeembrióból egy szérumot, amely a spanyol náthát 24 óra alatt 
megszünteti. 1937-ben Japánban készült a legtöbb film. — Romániában bevezették a 
halálbüntetést. — Magyarországon 1500 százalékkal drágult ősz óta a vöröshagyma. — 
Adriai kikötők építésére 100 millió dinárt szavazott meg a jugoszláv kormány — Láng 
Ar.ton, az oberammergaui passió-játékok világhírű Krisztus-alakitója 63 éves korában 
meghalt. — A szociális reformmunka alapján Magyarországon 50.000 hold földet fognak 
szétosztani. — Mosonszentjánoson fejszével és borotvával végzett apósával, anyósával, 
feleségével, kislányával és önmagával egy jómódú gazda. — Milliós költséggel restaurál
ják a lőcsei minorita zárdát. — Munkácson 7 napi fogházra Ítéltek egy szurkolót, aki a 
football-mérkőzés biráját inzultálta. -  A spanyol kérdés robbantotta szét az olasz -  fran
cia közeledést. — Berlintől kérnek pénzt és fegyvert a palesztinai angol katonaság ellen 
az arabok. — Csak katonai segítséggel tudták lokalizálni a turóci nagy erdőégést, 800 
hold erdőség pusztult el. — Anglia megépíti Magyarországon a Duna—Tisza csatornát. — 
Anglia a béke érdekében hajlandó Németországnak visszaadni gyarmatait. — A hónapokig 
tartó szárazság miatt ivóvíz fenyegeti Párist. — Az uj csillagvizsgáló állomást múlt héten 
avatták fel Pozsonyban. — A magyar frontharcosok nyíltan szembeszállnak a szélsőséges 
mozgalmakkal. — Egy amerikai csodafodrász egyszeri hajvágással életfogytiglan hullá
mossá teszi a nők haját. Prágában leégett egy 14. századból származó malom. — 
Országraszóló ünnepség lesz a kassai Rákóczi-emlékmü leleplezése. — A francia sajtó 
nagy elismeréssel ir Csehszlovákia higgadtságáról és önfegyelméről. — Értékes régi 
képeket fedeztek fel a pozsonyi Erzsébet-rend kórházának uccai kolostorában. — Romá
nia rekord gabonatermést vár. — Szlovenszkón 24 községben és 161 gazdasági udvar
ban van száj- és körömfájás. — A közönség idegeinek védelmére gumikerekeket kapnak 
Pozsonyban a tejeskocsik. — Kolerajárvány pusztít Indiában. — Benes elnök a prágai 
várban születésnapján 45.000 gyermek hódoló felvonulását fogadta, az elnök magyar 
nyelven köszönte meg a magyar diákok küldöttségének jókivánatait. — Komáromban is 
bevezették az éjjeli telefonszolgálatot. — Nehogy olcsóbb legyen, ismét 70 millió zsák 
kávét dobtak a tengerbe. — Berlin visszarendelte a német katonai tanácsadókat Kiná- 
ból. — Királyi pompával fogadták Budapesten az eucharisztikus kongresszus alkalmából 
a pápa legátusát, Pacelli biboros-államtitkárt. — Délszlovenszkón öt év alatt háromszo
rosára emelkedett a gyümölcsfák száma. — Törökországba akar költözni sok csehszlo
vákiai nagyvállalat. Tisztviselői lakásokat építtet Rózsahegy. — A spanyol köztársa
sági kormány 20 teherautó aranyat és ezüstöt küldött bevásárlásaira Amerikába. — 
Zachar Izidor risnyovcei földművest a nyitrai esküdtszék kötél általi halálra Ítélte, mert 
fejszével megölte feleségét, a brünni legfelső bíróság a halálos ítéletet harminc évi fegy- 
házra váltóztatta át. — Németországban az evangélikus lelkészek nem hajlandók feles
küdni Hitlerre. — A német lapok cáfolják az olasz király berlini látogatását. — 20.000 
kilométeres autóutat építenek Amerikában. Régi okmányok alapján tizenöt milliót kö
vetelnek Vilmos német excsászáron egy szibériai száműzött leszármazottjai. — Zágrábban 
hevesen tüntettek a horvátok Horvátország függetlensége mellett. — Magyarországon a 
búza ára rohamosan emelkedik. — Prágában és Brünnben német és cseh nacionalisták 
között heves összetűzések voltak. — Nagyszabású közútépítést és mocsártalanitást köve
telt Füssy szenátusi beszédében. — Anglia 2000 millió korona kölcsönt folyósított a 
török államnak. — Félelmetes hadigépeken és nem a tömegeken nyugszik az angol 
hadsereg erőssége. — A Szepességen csak most virágzanak a gyümölcsfák. — Assisi 
Szent Ferenc életéről filmet készítenek. — Romániában még borozgatás közben sem 
szabad politizálni. — Homosexuális merénylet miatt letartóztattak egy eperjesi tanárt. — 
Hétmillió koronába kerül az uj pozsonyi vásárcsarnok felépítése, melynek építését még 
ez évben megkezdik. — Eltiltották Magyarországon a köztisztviselők politizálását. -  
A községi választások után állítják fel Pozsonyban Petőfi szobrát. Angliábán 500 
milliót, Amerikában 3 milliárdot adnak ki évenként kutyákra. — 294.883 hadirokkant, 
özvegy és árva közül csak 54.679 kap járadékot a pozsonyi hadigondozó hivataltól. 
Katasztrófális homokvihar száguldott át Dánián és Délsvédországon, a homokvihar vi
rágzó vidékeket változtatott sivataggá. — Aranyozott hintón vitték keresztelőre a holland 
trónörököspár gyermekét. Szabadkán nyilt uccán sortüzet adott le két nagybátyjára 
egy gyáros, öt sebesültje van a családi háborúnak. — Békésmegyében megszavazták a 
házasság előtti kötelező orvosi vizsgálatot. — Besztercebányán szivenszúrta magát cellája 
ablakrácsával egy apagyilkos legény. — Nem váltak be Prágában a hét osztályos reál
iskolák, a diákokat szellemileg teljesen kimentette a nagy tananyag, igy újra nyolc évre 
emelik fel a tanulmányi időt. — Jugoszláviában, a Bácskában 150 németet tartóztattak 
le államellenes röpiratok terjesztése miatt. — Po Htaung sagaingi (Burma) földműves 
felesége hatos ikreket szült, három fiút és három leányt, a csecsemők közül egy leányka 
meghalt, a többi öt erős és életképes. — A szovjet 50 000 végrehajtót fogadott fel a 
gazdák adójának beszedésére. — Az olaszok külföldi kölcsön nélkül nem tudják kiak
názni Abesszíniát. — Két magyar budapesti fiatalember feltalálta a mesterséges esőt. — 
Hatvan százalékkal csökkent a csehországi világfürdők forgalma. — Lezuhant Babuskin 
orosz pilóta, aki északsarki repülőutjaival tette ismertté nevét. — London részére olyan 
léggömböket készítettek, melyeknek segítségével a levegőben kihúzott hálóban meg le
het fogni és ártalmatlanná tenni a repülőgépeket. — Rendszeres repülőjárat indult meg 
Varsó és Budapest között. — Buzelka Mihályt, Szlovenszkó uj katolikus püspökét az el
múlt vasárnap szentelték fel Rómában. — A görögkeleti ünnepekre való hivatkozással 
elhalasztották a ruszinszkói községi választásokat. — Oroszországban a titkos szovjet
ellenes leadások rejtekhelyét felfedezték és a titkos szovjet-rádió igazgatóját és négy al
kalmazottját birói tárgyalás nélkül azonnal agyonlőtték. — Anglia megfigyelőket akar 
küldeni a csehszlovákiai szudéta vidékre. — Százezernyi közönség jelenlétében nyilt meg 
a budapesti XXXIV.-ik Eucharisztikus Kongresszus Pacelli bíboros, pápai legátus hatal
mas ünnepi beszédével — Az Atlanti óceán partján francia halászok kétszázezer kifogott 
' ardiniát visszadobtak a tengerbe, mert nem tudják eladni árujukat.
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