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Beteg a villanytelep . . .
A villanyárak leszállításával kapcsolat

ban irt cikkünk a város lakossága köré
ben általános helyeslésre talált. A tarifa- 
kérdés rendezése előtt viszont a villanyte
lep két felelős vezető tisztviselője megbe
tegedett. Pokorny főkönyvelő két hónapi 
betegszabadságra ment, Páldy üzemvezető 
vakbél operáció után a kórházban fekszik. 
Miután Mihályi pénztárnok szabadságon 
van, Balogh rak tárnok pedig katonai gya
korlatra vonult be, igy a tisztviselői kar
ból csak az agilis Halász Antal van aktív 
szolgálatban. A város vezetősége a hiány
zó tisztviselők helyettesítésére egy városi 
tisztviselőt, Andrási fogalmazót küldte a 
villaytelepre »csodadoktor«-nak. A közis
merten kiváló képességű vezetőtisztviselő
vel a villanytelep bizonyára sokat nyer a 
helyettesítés rövid ideje alatt is. Andrási 
fogalmazó elévülhetetlen érdemeket sze
rezhetne és a város aranykönyvébe 
örök időkbe beírná a nevét, ha igazi

»csodadoktor«-ként a tarifakérdés lende- 
zésén kívül megoldaná a villanyárak leszál
lítását is!

A hálózat átszerelése előtt mindig azt 
hallottuk, hogy majd igy lesz. úgy lesz, 
csak a hálózatot kell átszerelni, mert ki
számíthatatlanul rengeteg az az áram, ami 
a rossz vezetékben elveszik és azért »mu- 
száj« az áramárakat tartani. Most azt lát
juk, hogy a vezetékeken a veszteség mini
málisra csökkent, a fogyasztás emelkedett, 
a jövedelem megkétszereződött és az áram 
árak még mindig a régiek. Hogy mennyi
re jól megy a villanytelepnek, azt legjob
ban mutatja az, hogy a 650.000 koronás 
sikkasztást már kiheverte, sőt most ugyan
ilyen összeg erejéig egy bizonytalan kime
netelű pörbe is belemerészkedetl. Ha ezt 1 
megtehette, akkor igazán nem okozhat 1 
nagy gondot a villanyárak leszállítása 
sem, hacsak nem akarnak újabb személy
autót vásárolni.

Szom orú nyár
íg y  illenék, hogy ilyenkor, az aratás hónapjá

ban csupa ragyogó életről, napsugárról és szere
lemről meséljen a krónikás.

Könnyű mesterség, gyerekjáték. Nem kell hoz
zá egyéb, mint hogy felpattanjon az ember az | 
emlékezés időgépére, egy pillanatra lehunyja a 
szemét és beleképzelje magát a régi, boldog, 
egyszerű nyugalomba, a régi nyárba.

Az egészen má> \olt. Más volt a színe, illata, a 
levegője. Más \ olt a mosolygás, ahogy leneve
tett az égről, m nt egy vásott gyerek. Más volt 
a sóhajtása, ami a fák között bolyongott, mint 
\alami érzelemtől űzött szerelmes.

Hol az a százesztendős, őszszakállu, mindent- 
tudó aggastyán, aki vissza tud emlékezni a régi 
nyarak édes emlékeire?

Ma: kisétálsz a szabadba, betekintesz a kertek 
kopott kerítésén, jársz az utak hol poros, hol sá
ros összevisszaságában, keresed a nyarat és alig 
mosolyog rád a napsugár. Elnézed vágyódva az 
ég kékségét, keresve a felhők futását és a nap
sugár közönyösen elkerül, mintha féllábií, nyö
szörgő, rokkant koldus lennél az uccasarkon. 
Ember, mai ember mondd, minek jársz, minek 
nézel, minek vágyódd? És mondd, miért élsz? A 
világ minden tájáról vészhirek jönnek, napjaid 
tele aggodalommal, rettegéssel, nyugtalanság
gal Véres konfliktusok, borzalmas katasztrófák 
emberek százezreit pusztítják el és te aggódás
sal fekszel, aggódással ébredsz. Mindenfelől fegy- í 
vercsörgés zaja hallatszik, a gyűlölség és türel
metlenség orgiáinak zaját hallod, örülhetsz-e j 
ilyenformán a nyárnak?

Ez a nyár. nem nyár. Ez a céltalan kóborlás, 
ez a reménytelen békekeresés, ez a küzdés, ma- 
gunkbaroskadás, titkon befelé zokogás, kapkodó 
lézengés, ez nem az, ami után vágyódunk. A ke
zünk, mely keresve tapogat, a szemünk, mely ál- 
mélkodva elmered, az arcunk, mely sápadt és kí
nos vigyorba torzul, ai  idő, mely elfutott felet
tünk. a napsugár, mely ragyogása dacára, annyi 
feketeséget mutat, az egész értő és érzékelő mi

voltunk azt mondja, hogy elveszett a mi nya
runk. A szivünk valahol mélyen bennünk azt za
katolja, hogy nem ez a nyár az, ami után mi 
sóvárgó vággyal epekediink. Nem igaz, hogy a 
népek egymás ellen törése, hogy az emberek 
nagy gonoszsága valóság, nem igaz semmi, amit í 
látsz, amit érzel, amit olvasol és nem igaz, ami a 
füledbe recseg, nem igaz, hogy ez az élet, ez a 
nyár! Nem és n em !... Az a valóság, hogy holmi 
dévaj démon próbálgatja rajtunk játékos kedvét, | 
ráncigálja az életünk bábzsinegeit és nevetve né- 1 
zi kínjainkat.

Démon, háború, gyűlölség, nyomor, vagy tu
dom is én, hogy minek nevezzelek: mi már bele
törődtünk az álmaink szétfoszlásába, reményeink 
megsemmisülésébe, a nyomorúság száraz kenye
rébe, az izzadó homlokba, az élet ezernyi vérző 
sebébe. Mi már mindenbe beletörődtünk, de a 
nyarunkat, a régi, álarc nélküli nyarunkat, azt 
mégis vissza kell adnod. . .  Meg kell szüntetned 
azokat a viszályokat, amelyek mostanában nem
zetek életét mérgezik meg, amelyek az embert 
az ember ellenségévé teszik és amelyek miatt 
nyugtalanul alszunk, nyugtalanul ébredünk.

Vissza kell adnod az igazi békét, a béke nyarát, 
mert ha nem: akkor tartsd meg a tavaszt, az 
őszt, a telet is, mindent, amivel kápráztatsz ben
nünket, amivel csalsz magad után az élet örvé
nyén.

Tartsd meg! Nekünk néni kell az igazi béke 
nélkül sem m i... (ks.)

A lévai középiskolák
értesítője igen sok tanulságos adatot mu
tat és azoknak, akik az iskola és nemzeti- 
ségi kérdésekkel foglalkoznak, igen érde
kes olvasmány. Mi csak néhány statiszti
kai adatot közlünk a két intézet: a gim
názium és tanítóképző 1937-38. évi érte
sítőjéből.

A lévai gimnáziumba az 1936-37. tan
évben járt 503 tanuló, mig az 1937-38.

tanévben 569, akik közül 404 fiú, 165 
leány. Lévai 132, szlovákiai 391, cseh
országi 17, morvaországi 14. ruszinszkói 
1. idegen 14. Szüleinél lakott 265, mások
nál 79, bejáró volt 225. Anyanyelv szerint 
cseh 61, szlovák 368, magyar 128, német 
8, ruszin 4. Vallásfelekezet szerint: r. kát. 
390, evang. 43, ref. 17. pravoszláv 1, cseh- 
testvér 4. csehszlovák 6, izr. 100, fel. nél
küli 8. A legidősebb tanuló 26 (1), a leg
fiatalabb 11 (7), éves volt. A gimnázium
ban a magyar nyelvet tanulta (a 3, 4, 5 
osztályokból) 51 tanuló. Az iskolai évet 
kitüntetéssel végezte 82 (14.4%), megfe
lelően 407 (71..55%), nem felelt meg
22 (3.86%), javító vizsgára utasítva 58 
(10.19%).

Az állami tanítóképző intézetben járt az
1937-38. tanévben 170 hallgató, akik kö
zül lévai volt 9. szlovákiai 139, csehorszá
gi 7, morvaországi 7, idegen 8. A tanulók 
közül csehszlovák volt 164, magyar 3, né
met 2 és ruszin 1. Vallásfelekezet szerin*: 
r. kát. volt 136, ref. 4, evang. 23, csehszlo
vák 2, izr. 3, fel. nélküli 2. Szülőknél la
kott 27, másoknál 44. internátusbán 9}, 
bejáró volt 6. Az intézet legöregebb tanu
lója 32 (1), legfiatalabb 16 (13) éves volt. 
A vizsgákat kitüntetéssel tette le 18 
(10.58%), megfelelően 120 (70.58%), nem 
felelt meg 2 (1.18%), javító vizsgára uta
sítva 28 (16.47%), nem nyert osztályzatot 
2< tanuló.

SZERDA.
Apolló: Hatalmas idegfesziiő mieyfilm. 

Az ember küzdelme havasok égbenvúló 
ormaival. A gleccserek, a lavinák örök or
szágában játszódik !e ez a gyönyörű film. 
A fehér pokol. Főszerepben: Gus 
Leni Riefenthal, Ernst üdét, a hire< repülő 
és a híres hegymászó Spring.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP:

Orient: Nagy francia filmbemuta'ó. 
Parancs ellen (Kadett becsület), mégha ó 
dráma, a szerelem és kötelesség eposza. 
Főszerepben: Marcella Chaníal, \ iktor 
Francén.
SZOMBAT VASÁRNAP.

Apolló: Az idény egyik legjobban meg
kacagtató vig játéka: Milliomosok (A pénz 
nem minden). A váltakozó, mulatságos je
lenetek még a legszomorúbb embert is 
felvidítják. iFőszerepben: Wolf Albach 
Betty, Friedl Czapa, Alfréd Ábel, Jan 
Thimig.
HÉTFŐ, KEDD.

Orient: A legmélyebb tartalmú magyar 
film: Évforduló. Vitéz Miklós fordulatos, 
mai életből vett drámája. Főszerepben: 
Páger Antal, Gordon Zita, Ráday Imre. 
Komár Júlia, Rajnay Gábor. Nádor Mihály 
muzsikája.

A vasárnapi 4 órai előadások néphely- 
árakkal.
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A gazdák a búzaár em eléséi köveiebk, 
a fogyasztók árleszállitóstf kivávmak

A jövő gazdasági év gabonaárainak kérdésé
ben már közeledik a döntés ideje. A Centro- 
kooperativa áltat képviselt mezőgazdasági cso
port rámutat az ipari gyártmányok áremelkedé
sére és az ipari és mezőgazdasági árindex közöt
ti diszparitásra, amelynek következménye a me
zőgazdasági termelés költségeinek emelkedése 
volt. Ez a csoport tehát

a jelenleg érvényben lévő gabonaárak általá
nos emelését kívánja

a legközelebbi gazdasági évre. Megfelelő árként 
a búzánál a 170 koronás árat (eddig 164 korona) 
tekintik prágai paritásban. Egyidejűleg azt kíván
ják, hogy az eddigi métermázsánkénti 4 koronás 
pótlékot töröljék el. Tehát a mezőgazdasági cso
port által kívánt áremelés

a búzánál métermázsánként 10 koronát ten
ne ki.

Azonkívül a mezőgazdasági csoport a búzánál a 
havi pótlék teljes összegének 8 koronáról 10 ko
ronára való emelését is kívánja.

Az idei 135 koronás rozsár helyébe a mezőgaz
dasági csoport 150 koronás árat javasol a havi 
pótlékoknak egyidejűleg 8 koronáról 10 koronára 
\aló emelésével. A mezőgazdák rámutattak arra, 
hogy

a rozsár a búzához képest az elmúlt idény
ben nagyon alacsony volt,

ami a rozs vetésterületében is kifejezést nyert, 
aminek kiterjesztése általános érdeket képez. Az 
árpaárat 130 koronáról 135 koronára kívánják 
felemelni a sörárpánál, azonkívül az 5 koronás 
havi pótlékoknak 8 koronára való emelését kí
vánják.

I A vadállat végighúzza karmait Koczka mellka- 
! sán.
j Vérezni kezd!

A vér szagától megvadul a krokodilig, niar. 
tép.

Koczka odahúzódik a medence sarkához, két 
kést húz elő s szurkálni kezdi a vadállatot.

Vérző testtel, kócosán, lihegve, kimerültén hát
rál s jön ki a mendencébő!. . .

Felmegyünk a szuterénből, ismét napvilágra ju
tottunk.

— Uram hathónapi munka fekszik abban, amit 
ön látott! — mondja. — Hat hónapja gyakorlom 
ugyanezt... Még egy félév betelik s a kroko- 
dilusok teljesen engedelmesek lesznek. . .  Azt te
szik amit én akarok.

Leszállítani

különbséget és ezt azzal indokolják meg, hogy ez
által Szlovenszkón az ellátási feltételek rosszab
bodnának. Ezenkívül

a fogyasztók azt javasolják, hogy a takar
mányárakat is szállítsák le 

s hogy az árpára nézve szilárd árak legyenek, 
végül, hogy a gabonaárakat a mezőgazdasági 
vállalatok nagysága szerint olyként állapítsák 
meg, hogy egy 15 hektárig terjedő mezőgazda- 
sági üzem szilárd árakat, a 15-től 30 hektár 
nagyságú 5 százalékkal és a 30 hektáron felüliek 
10 százalékkal kisebb árakat kapjanak.

A kereskedelmi csoport rámutat arra, hogy a 
búza- és rozsár közötti eddigi viszonyt fenntar
tani nem lehet és a rozsárnak 6 koronával való 
emelését javasolja, mert ezáltal el lehet érni a 
rozs vetésterületének kiterjesztését.

Pestkörnyéken saját villájában él Koczka La
jos, harminc év körüli fiatalember. Hatalmas, két
méteres ember. Boltozatos mellkasa, dagadó izmai 
félelmetes benyomást tesznek.

Ez a fiatalember egy idő óta villájában kroko- 
dilusokat tart. Számszerint nyolcat.

A villába, melyben a fenevadakat tartja Koczka 
Lajos senkit be nem enged.

Senki sem tudja, mi célból hozta ide Koczka 
Lajos a Nílus fenevadait, minek tartogatja őket 
villájában?

KOCZKA LAJOS VILLÁJÁBAN.
Félóráig zörgettem a villa kapuján, aniig meg

jelent Koczka Lajos.
Kelletlenül, barátságtalanul fogadott.
— Igaz az, hogy ön krokodilusokat tart a há

zában? — kérdeztem.
Koczka ki sem nyitotta a kaput, a kerítésen 

keresztül válaszolt:
— Kinek mi köze hozzá?!
— De kérem uram . . .  mondtam.
Mire közbevágott:
— Talán nem szabad?! ki tilthatja meg nekem?
— Senki — feleltem —. Nem is azért jöttem
— Hanem?
— Látni szeretném a krokodilusokat.
— Azt nem lehet.
— Miért?
Megrázta a fejét:
—■ A krokodilusokat senki sem láthatja...
Már visszafelé indult, utánaszóltam:
Tízperces vita következett ezután.
— Semmi értelm e... semmi értelm e... — haj

togatta.
Aztán engedett.
— Tessék utánam jönni! — mondta.
— Hol vannak az állatok? — kérdeztem.
— Itt fenn a szuterénben — válaszolta.
Villanyt gyújtott.
És ebben a pillanatban elém tűnt a titokzatos 1

villa idegen emberi szem nem látta titka, a me
dence.

S a medencében lustán elterülve fekszik a nyolc 
hatalmas krokod;lus.

BIRKÓZÁS A FENEVADAKKAL.
Most belép a medencébe. Kinyit egy csapot, 

a vizet teljesen kiengedi.
Az állatok riadtan mászkálnak ide-oda.
— Nagyon megijedtek! — mondja Koczka.
Majd felemeli a legnagyobbat.
.lobkezével átfogja a krokod.Ius nyakát bal

kezével az állat altestét kapja cl.
A krokodilus kapkod, kapálózik, farka jobbra- 

balra csapkod.
— Egy ütés leteriti az embert! — szól ki 

Koczka.
Utána lecsúsztatja az állat altestét. Jobbkezével 

a *ába alá nyúl. Balkezét a szájához teszi.
Elmondja, hogy megakarja tanulni, be akarja 

gyakorolni a krokodilusokkal való birkózást.
Kinyitja a krokod lus száját.
A hatalmas erejű krokodilus vergődik Koczka 

Lajos óriásizmu karjaiban. Már-már ugylátszik, 
hogy kiszabadul, Koczka nem hagyja.

Feszíti a száját. Egyre jobban, egyre vadab
ból. Az állat ellenáll.

T z percig folyik a harc, az emberfeletti erejű 
Koczka és a vadállat között.

Mig végül sikerül.
A krokodilus szája teljesen nyitva van.
Most Koczka beteszi a fejét az óriási kroko- ! 

dilus torkába.
Ijesztő látvány!
Pár percig pihen, majd visszamegy a meden- ;

cébe.

A KÉS! j
Viszamegy és újonnan birkózni kezd.
Egy másik óriáskrokodüussal.
Az állat felülkerekedik, Koczka kétvállon fék- \ 

szik a medence alján.

a villanyárakat!
Igen tisztelt Uraim!
Úgy látszik Léván a közéleti lelkiisme

retet már csak Önök képviselik. Nálunk 
ugyanis az a divat, hogy mindenkit igyek
szenek elhallgattatni és nagyon szomorú, 
hogy az egyes vezető pozícióban lévő 
uraknak majdnem mindig sikerül is. Mi 
választó polgárok egymás között gyakran 
kérdezzük, ki is képviseli tulajdonképpen 
a mi érdekeinket és bizony erre a kérdés
re nehéz választ adni . . . ilyen beszélgetés 
során ikerült szóba az önök lapja és ezzel 
kapcsolatban a villanyárak leszállítása. Va
laki megjegyezte: no az még sokára lesz, 
mert még sok retortán kell keresztül men
ni a javaslatnak. Először üzembizottság, 
azután pénzügyi bizottság, tanács és csak 
azután kerül a végső fórum, a képviselő- 
testület elé! Ha jól megy, akkor kisütik 
azt is, hogy a kerületi és az országos hi
vataloknak is jóvá kell hagyni a tarifa le
szállítását . . .  iMindnyájan bólogattunk! 
De egyszerre csak megszólalt egyik bará- 

| tünk: meg lehet ezt gyorsan oldani! Ho- 
i gyan — kérdeztük? Hát úgy, mint az 
l autóvásárlást. Mert azt úgy csinálták,
| hogy megvették az autót és csak azután 
I került a képviselőtestület elé. Most is úgy 

lehetne csinálni a villanyárakkal: gyorsan 
leszállítani a tarifát és kész ténvek elé ál
lítani a derék városatyákat... Talán nem 
vagyok túlzott optimista, ha azt állítom, 
hogy azt is vita nélkül tudomásul vennék, 
mint az autóvásárlást!

Tisztelettel: 
K. I.

A levélhez csak az a megjegyzésünk, 
hogy meg ikéne próbálni az ajánlott mód-
' 7-erí. hátha srkerül. Eddig mindig sike
rült . ..

AAogqaH én tótom . ..
a lévai uszoda mégis csak rövidesen feU 
épül. minden ellenkező híresztelés dac;b 
ra. A viszonyok normalizálódásával az 
illetékesek bizonyára folyósítani fogják 
a beígért szubvenciókat és augusztus 
első napjaiban már lubickolhatunk a 
kék vízben. Remélhetőleg minél többen 
lesznek abban a helyzetben, hogy a P 
recnek ne\ezeti sár és mittudom én mi
lyen vizizé helyett higiénikus modern 
uszodában üdülhetnek.. Ezt az. énitke
züknek. a háziuraknak kell elősegíteni és 
pedig nemcsak a lakosság, hanem a 
iát érdekükben is. A lévai uszodánál 
nemcsak a legnagyobbnak kell lenn e 
Szlovákiában. hanem a leghumánusabb 
nak is. Ez lesz az igazi dicsőség! Rémé! 
jiik. hogy a magas beléptidijakról tér 
jeszteti hírek nemcsak alaptalanok, de 
eszében sem lesz senkinek azokat elfo
gadni.

OKULÁR.
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Tizhónapi kemény munka után megérkezett a 

nehezen várt vakáció. Most hamarább köszöntött 
be, mint az elmúlt években, ezért nagyobb az 
értéke is. Az életiraniban is lassú megállás követ
kezik be, de ez nem a kényszerű tétlenség, hanem 
u.iabb előkészület és erőgyűjtés a jövő feladatai
ra. Mert a mai nemzedékre, a mi ifjúságunkra 
most az a feladat vár, hogy állandóan felkészülve 
legyen a reá váró küzdelemre, az élettel való 
kemény viaskodásra s bátor és izmos kezekkel 
tudja szelni a hullámokat.

A vakáció most itt van minden kedves örö
mével és szórakozásával s erre méltán rászol
gáltak azok, akik most az iskola kapuján kilép
nek, azok is, akik büszkén lobogtatják kezükben 
a »jó bizonyitványt«, azok is, akiknek munkája 
ebben az évben nem hozott sikert és eredményt.

De úgy a vidáman, mint a búsan »ballagóknak<i 
egyképpen azt üzenjük: Nem szabad elbizakodni, 
se elcsüggedni, hanem okulva a tanulságokon, 
megacélozott energiával, reménykedő lélekkel, 
bátor akarással kell készülni az új munkára, az 
új feladatokra. Kedves magyar diákjaink! Kelle
mes, testet és lelket felüditő pihenést — de új 
erőgyűjtést!

— Tragikus halál. Eckert Béla, a Nárcd- 
ná Banka lévai fiókjának vezetője vasár
nap délután családjával együtt a nagyodi 
Garani partra rándult ki. Fürdés közben 
a bankdirektor szivgörcsöt kapott, család
ja azonnal partra vitte, majd autóján or
voshoz szállította, de segíteni már nem 
lehetett, mert az alig 48 éves bankdirek
tort szivszé Ibiidé < megölte. Az általános 
köztiszteletben álló bankdirektort mély 
részvét mellett temették el.

— Motorkerékpár és autó karambolja.
Pénteken reggel a Barsinegyei Népbank 
előtti útkereszteződésnél, az úgynevezett 
Steiner-sarkon, a 2695 sz. katonai sze
mélyautó és egy motorkerékpár, amelyet 
Lupták András, a vágóhídi Bőrszövetkezet 
alkalmazottja vezetett, összeütköztek. Az 
összeütközés következtében Lupták egyik 
lábát elörte, a katonai autó hűtője és lám
pája összetörött. Rendőr nem állt az út
kereszteződésnél. A helyszínen azonnal 
megjelenő csendőrség és katonai bizott
ság az összeütközést azonnal rekonstruál
ta és minden kétséget kizáróan megálla
pítható volt, hogy a hibás a katonai autó 
vezetője volt. Több Ízben szóvátettük már, 
hogy tűrhetetlen az a tempó, amellyel a 
motorkerékpárok és az autók a városon 
végig rohannak és ebben a katonai soffő- 
rök vezetnek. A következmények most 
már mutatkoznak. Az új közlekedési tör
vény alapján a város tiltsa meg a főuccán 
az autóknak 15 km-nél nagyobb sebesség
gel való közlekedést és utasítsa a rendőr
séget, hogy a legkisebb szabálytalanságot 
elkövető vezetőket is okvetlenül jelentsék 
fel. Csak a legnagyobb eréllyel lehet úgy 
látszik megfékezni a motorvezetőket, 
hogy a lévai aszfaltúim ne tekintsék ver
senypályának.

— Nyugdíjazás. Hromadi János, a pol
gári iskola igazgatója, aki az utóbbi hó
napokban betegszabad'ágon volt, az isko
lai év végével nyugdíjba ment. Utódjáról 
még nem történt gondoskodás

— Tűz a Honvéd uccában. Pénteken az 
esti órákban kisebb riadalmat okozott a 
Honvéd uccában, a Bisitzéknél keletkezett 
tetőtüz, amelyet az idejében kivonult tűz
oltóság pillanatok alatt lokalizált. A tűz 
minden valószínűség szerint a kéményből 
kipattanó szikra útján keletkezett.

— Spanyolországban végre m a
guk a spanyolok lesznek kénytele
nek verekedni?

siövet és selyemáruházában.
Olcsó nyári hetek! Nagy maradékvásár!

Én tudom ...
Én tudom, én érzem, elvesztettem a csatát, — 
Hej!! — Pedig egykor de erős valékü 
Vállamon az ifjúság, szememben az élet tüze. — 
.Mindent akartam, ami szép !...
Szűzi lélekkel, nagy csodavárón indultam útnak. 
Az élet nagy országutján . . .
S az út v é g e ...  roncs a testem, fáradt a lelkem!! 
Én érzem, hogy mindent, mindent elvesztettem!!!

Tervezgetéseim. . .  Óh! Hát ti is hová lettetek?!
Ébredő hajnalomra mindig gyászalkony borul??
S a napok lassan, lassan évekké válnak —
Most látom csak. mily végtelen ez út!
Ezer »miért«-be ütközöm s a végzet vas keze

nem ereszt!!
S látom az út véres a lábam nyomán . . .
Egykor te mondád, hogy az élet hazudik —
Nem hittem Neked se !! .. .  Bocsáss meg

jó Anyám!!. . .  
Sz. .1.

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

— A hibás jelzőtábla áldozatai. Pénte
ken egy vasáruval megrakott teherautó 
Ipolyságról Selmecbányára tartott. Az út 
meredeksége miatt az autó sebességét 
nem lehetett fékezni és az egyik hirtelen 
'kanyarban az árokba szaladt. A munkások 
az autóból kiestek és az egyik a fején és 
a test tpbb helyén sérüléseket szenvedett. 
A szerencsétlenség előidézője az volt, hogy 
az útszéli jelzőtábla nem a megfelelő he
lyen volt felállítva.

— Leégett 8 podluzsányi hajlok. Pén
teken éjjel 12 óra ájban a podluzsányi 
szőlőhegyen nagyobbszabású tűz volt, 
amelynek 8 hajlok esett áldozatul. A lévai 
tűzoltóság is kivonult, azonban a fecsken
dővel nem lelhetett az égő hajiokokat meg
közelíteni, de különben is viz hiányában 
úgy sem sokat segíthetett volna.

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

CSÍZ jód-bróm 
gyógyfürdő

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

Otthon tartandó ivókúrákhoz CSIZI 
jód-bróm os gyógyvíz. — Ismertetőt, 
használati utasítást küld a Fürdőigaz
gatóság ClZ-KUPELE, Slovensko.

— Áthelyezés. Ing. Hornv Jóvcfet. a 
járási ihivatal technikai biz'osjt. ukí Léván 
8 évig hivataloskodott a rimaszombati 
technikai osztály vezetésével bízták míg 
Helyére Ing. Buksa Alois jón Pozsoinbó!

Női divatszabászatj tanfolyam francia 
és angol munkák készítésére június 30-tói 
július 30-ig az Iparos Olvasókor helyisé
gében (Honvéd ucca). A tanfolyamon részt
vevők elsajátitjájí a m o d e 11 r a j /. készí
tését modern szisztéma szerint és a párisi 
szabászati akadémia praktikus modellező 
metódusát. A tanfolyam dija 200 Ke. Je
lentkezéseket elfogad Koráb virágkereske
dése és Borcsányi & Csernák úri szabósága.
29-én, szerdán az Iparoskörben személye
sen adok információkat az érdeklődők
nek. — Mészáros Imre.

— Egy új ’íélenieletes állami népiskola. — Két 
éves leány kereskedelmi. — Nyilvános reálgimná
zium. Még két év előtt Pöstyénben csak egy na
gyobb elemi és polgári iskola működött. Az első 
fellendítést egy nyilvános gimnázium létesítése 
jelentette. Ez a gimnázium, mely erősen van lá
togatva. ma már harmadik esztendejébe lép és öt 
osztályt foglal magában. Az intézet 1939-ben mo
dern iskolát kap. internátussal egybekötve. Né
hány nap előtt a Sancta Mária angol kisasszo- 
nyok társasága engedélyt kapott Pöstyénben két
éves leánykereskedelmi iskola felállítására. Mind
két intézmény igen célszerűnek bizonyul, mint
hogy fürdőhelyen vannak és a gyenge testalkatú 
gyermekek nemcsak tiszta levegőhöz, parkok
hoz, uszodákhoz juthatnak, de olyan gyermekek, 
akik reumában szenvednek, a tanulás mellett 
gyógykezelésben is részesülhetnek. Az új fedett 
kolonádé-hid közelében már az új tanév kezde
tével megnyílik a teljesen új állami népiskola, 
mely 20 osztályból és a szükséges meUéktanter- 
mekből áll. Ezen rohamos fellendülés által Pós- 
tyénben minden eddigi tanügyi hiány teljesen 
pótolva lett. (g. g.)

— Hogy télen a tyúkoknak takarmány
répa és valami zöldféle —- vagy tv utóbbi 
helyett csíráztatott gabona — is kell csipe
getni: azt már megírtuk. Mos: az a hir jön, 
hogy egv ausztriai tyukfarmon é\ elejé
től kezdve tavaszig minden nap egy kis >a- 
v anyukáposztát is kapnak a tyúkok, és pe
dig a napi adag fejenként 12 gram — va
gyis 10 tyúkra 12 deka savanyúkáposzta. 
Azt mondják, hogy ettől a kevés savanyú- 
káposztától javul a tyúkok étvágya és a/ 
öreg tyúkok hamarább kezdik el a tojás
rakást, a télen tojó fiatal tvukok pedig 
amelyek közönségesen februárig kimerül
nek és vedleni kezdenek — a savanyuká- 
poszta-etetés következtében sokkal tovább 
tojnak és elmarad a februári vedlésük. 
Ezenkívül a tyukoik egészsége is szemmel- 
láthatóan jobb, ha savanyukáposztát i> 
kapnak a téli hónapokban.
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— Anglia és Itália megkötik 
egymással a spanyol békét ?

Korai volna
elsietett optimizmussal arról beszélni, hogy 
hála Istennek elmúlt Európa felett min
den veszély s a boldog, békés fejlődés kor
szaka következik. A beteg állapota válto
zatlanul súlyos, de a láz csökkent, a köz- . 
érzet lényegesen javult. Sajnos azonban a 
lázokozó változatlanul megvan s a fertő
zés veszélye egyáltalán nem szűnt meg.

Kétségtelen azonban, hogy az európai 
helyzet egy hónap alatt, május 21-töl, a 
válság tetőpontjától a mai napig lényege
sen javult.

A háború veszélye körülbelül ugyan
annyira csökkent, mint amennyire a lát
szat szerint Németország és Olaszország 
átütő ereje csökkent. Ma a két »dinamikus« 
állam nem akar háborút, mert nincsenek 
abban a helyzetben, hogy egy hosszú há
ború gazdasági megpróbáltatásainak te
gyék ki amugyis megviselt gazdasági 
életüket.

Mindkét állam tehát úgynevezett békés 
eszközökkel kívánja céljait elérni.

A két nagyhatalomnak legközelebbi cél
ja azoknak a gazdasági nehézségeknek a 
leküzdése, amelyek a nemzetgazdasági 
törvényekkel szembeszálló gazdálkodás
ból keletkeztek. Az egész világ megcsodál
ta és csodálja még ma is azokat a le nem 
becsülhető eredményeket, amelyeket a fa
siszta Olaszország és a nemzeti szocialista 
Németország ért el. Amikor a világ min
den államában a gazdasági válság követ
keztében a fejlődés megtorpant s ijesztő 
munkanélküliség okozott szinte elhárítha
tatlan gondokat, ugyanakkor ebben a két 
országban soha nem képzelt építés, terme
ié*. legfőképpen természetesen hadiipari 
fejlődés indult meg s a munkanélküliség 
szinte megszűnt.

Nincsen semmi csodálkozni való azon, 
hogy a világ munkanélküliéinek, nélkülö
zőinek, csalódottjainak milliói éppen- 
olyan csodálattal tekintenek 3—4 eszten
deje az olasz vagy német »aranykor« fe
lé, mint ahogy 10 esztendővel azelőtt, az 
első 5 éves terv sikere után minden csaló
dott ember az »orosz paradicsomról ál
modozott.

Az orosz válságról érkezett hírek már 
néhány évvel ezelőtt meghozták a józan 
emberek által megjósolt kiábrándulást s a 
most lezajló csehszlovákiai községi válasz
tások az egész kommunista agitáció kez
dődő felszámolását hozták magukkal.

Az orosz csalódás után hamarosan be 
fog következni, mert be kell — a termé
szet, az erkölcs és főleg a gazdasági tör
vények parancsoló természetességével, — 
hogy bekövetkezzék a »német paradi
csomba!^ való kiábrándulás is. Hiába üti 
a nagydobot a zseniális göbbelszi német 
propaganda, hiába röppentik világgá a 
szikrázó és elképesztő eredmények éppoly 
tetszetős számait, mint ahogy annakidején 
az orosz ötéves terv idején történt.

A valóság ezzel szemben az, hogy a 
»felszabaditott« Becsben a csatlakozás óta 
kevesebb az ennivaló s több a panasz. A 
valóság az, hogy a német birodalom adós
ságai csillagászati számokhoz közelednek 
s lassan a költségvetési keret is kevés lesz 
az adósságoknak kamataira is.

A göringi autarkia módszerei szerint a 
néniét nép sajátmaga energiáit fogyasztja

' el s a nemzeti vagyon napról-napra kiseb- 
i bedik.

Arany nincs, deviza nincs, nyersanyag 
nincs, csak egy ideig-óráig pompásnak lát
szó organizáció van, csak vakító propa
ganda van s kegyetlen, embertelen céltu
datosság van, jogtalanul és embertelenül 
elkobzott vagyonokat újra és újra bele
pumpálni a gazdasági életbe s ezzel ideig- 
óráig a konjunktúra látszatát kelteni.

Gazdasági szakemberek kétségtelennek 
látják, hogy a német gazdasági élet tör
vényszerűen zsákuccába jut.

Egy német gazdasági összeomlással járó 
uj, veszedelmes európai válság persze nagy 
megrázkódtatást jelentene Európa minden 
állama számára, ezért már ebből a szem
pontból sem lehet bizakodóan megítélni 
az európai helyzetet.

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

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É V A .  

Városi faiskola, Lövölde mellett.

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

,-------- S P O R T ---------- ,

Le h ete tle n  b iró  m iatt csú n ya  

m é rk ő zé se n  vere sé ge t s ze n ve d tü n k

L T E - E S E  2:1 —  K u p a m é r k ő z é s  L é v á n  

( A h o g y a n  ax é r s e k u j v á r ia k  lá ttá k )

Léván nincs szerencséje n diviziós csapatunk
nak. Tavaly is ott estünk ki a kupából, ez évben 
is ugyanolyan arányban szenvedtünk vereséget. 
Mentségül szolgálhat egyedül az a körülmény, 
hogy Brösztl, Vitéz, Czétényi hiányoztak a csa
patból, de nem utolsó a biró szerepe sem, ki tel
jesen kiengedte kezéből a mérkőzést és eltűrte, 
hogy a hazai játékosok kényük-kedvtik szerint 
rugdossák az ÉSE játékosait. Teljesen indokolat
lanul 11 -est ítélt az. ÉSE ellen, nem mert semmit 
sem lefütyülni, ami az LTE ellen szólt volna.

Az. ÉSE nagyon rossz volt. A csapat túl van 
játszva, rájuk fér a futballistákra a nyári pihenő. 
Schéda nem volt rossz. Varga nagy hibájából 
esett a 2-ik gól. Szklenár is bizonytalan volt. A 
halfsor sem volt jó. Talán Reiner volt még a leg
jobb. Sem Herditzkv, mégkevésbbé Bereczky nem 
csatárjátékosok. Bállá rossz volt, Decsi és Szldvik 
sem igazolták jó hírüket,

A hazaiak semmit sem nyújtottak. Kemények 
és durvák voltak, amiben Kuzsel járt elől.

A vezető gól 11-esből esett az. első félidőben. 
Horváth révén a második félidőben már 2:0-ra 
vezettek a hazaiak, amikor Herdrtzkynek sikerült 
szépíteni az eredményen.

A mérkőzéssel kapcsolatban az egyik illetékes 
vezető a következőket mondotta: »Meg tudom ér
teni, hogy miért verték meg a lévai játékosokat 
Tardoskedden. De azt is értem, hogy miért van 
antni botrány a bírák miatt a kerületben. Amit 
Hacker biró Léván megengedett a hazaiaknak, 
árról jobb nem beszélni. Örülök, hogy kiestünk, 
mert játékosaink idegei teljesen tönkre mentek 
volna. Jövőre azt fogom tanácsolni, hogy nem 
szabad a kupában résztvenni. Legalább i> addig, 
mig nincsenek megfelelő erélyes bírák a kerület- 
bent.

LTE—AC NITRA 3:0 (3:0)
Játék helyett a közönség ismét vereke

désnek lehetett a tanúja. A pályán min
den ment, aminek semmi köze a sporthoz. 
Igaz, hogy a vendégek erőszakos játékkal 
akarták megakadályozni a honiak eredmé
nyességét, azonban a lévaiaknak nem vol
na szabad átvenni durva ellenfeleik játék- 
modorát. A honi csapat a második félidő
ben teljesen a verekedésekre adta magát 
és állandó fölénye mellett sem tudott a 
kapuba találni (a nvitraiak lábába annál 
inkább). A kitűnő Horváth III. saját stílu
sának áldozata lett: úgy megrugtá-k, hogy 
a második félidőben alig birt mozogni. 
Ideje, hogy -a vezetőség rendet teremtsen 
a játékosok között, mert sem erélyesebb 
bírák, sem pedig a közönség nem fogja 
sokáig tűrni ezt a bikaviadalt. A csapatban 
a védelem a legjobb. Zavkó bebizonyítot
ta, hogy a- jó kapusaink -között a legjobb. 
Benyovszky ismét remekelt, Kuzsel is jó, 
de nincs szerencséje. Nyitránál csak a köz
vetlen védelem elégített ki. A gólokat Ju
hász, Horváth III. és Dohány rúgták.

E g y s ik e rü li h irde té s
Mindenes felvétetik kedves, jómodoru, 

gyermektelen családnál. A háziasszony ál
lásban van, egész nap nincs otthon és köte
lezettséget vállal arra nézve, hogy nem üti 
bele az orrát a mindenes dolgaiba. v min
denesnek saját szoba áll rendelkezésére, kü
lön bejárattal, külön kapukulccsal és külön 
rádióval. Lift van, úgyszintén kisegítő sze
mélyzet a mosogatásnál, takarításnál, sző
nyegporolásnál és egyéb házimunkáknál. E$- 
ténkint kimenő. A bér havi 100 korona, eh
hez jön külön 10 korona, mint pótlék az el
törött edények után. Mozi a házban, kaszár
nya kétpercnyire. Szives válaszok iparkodni 
fogunk« jeligére kéretnek.

Születés, házasság, halá l:
Születés: Grünfeld Adolf Hlavács Janka 

leánya Judit — Bélik Anna- leánya Mária 
— Graus Gejza Kriek Irma fia halvaszüle
tett — Takács József Józsua- Ilona fia La
jos — Korenovszky József Oravec Júlia 
leánya Margit Irena.

Halálozás: özv. Tulassay Jánosné sz. 
Névery Teréz 70 éves — Budinszky József 
54 éves.

Lakást és 
ellátást K e r e s e k
két jó családból való izr. diáklány részére 
zongorahasználattal és a németben való gya
korlással. Neumann Károly főállatorvos, 
Cúz, pp. Kert.

Elveszett
vasárnap egy fekete bőr pénztárca pénzzel 
és iratokkal. A becsületes megtaláló a pénzt 
megtarthatja, csak a tárcát és az iratokat 
adja vissza vagy a lap kiadóhivatalába, vagy 
a Denk kávéházba.

Fajtiszta 2 éves pedigrés barna

doberm ann
jutányosán eladó.
Cim a kiadóban.
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Schmeling alkonya
Aki a szerdáról csütörtökre virradó éjszakát 

hajlandó volt megzavartatni s hajnali 3 órakor 
meghallgatta a ! ouis—Schmeling boxoló világ- 
bajnoki mérkőzés döntőjének amerikai rádió- 
közvetítését, nem kellett, hogy >okáig virasszon.

Itt már hajnalodott, de New-Yorkban akkor este 
9 óra volt, amikor megszólalt az amerikai leadás, 
megkezdődött a helyszíni közvetítés s a zúgó, 
tomboló, a várakozás izgalmában morajló 80.000 
főnyi tömeg zajos hangkulisszái mellett megkez
dődött a nagy küzdelem előkészítése.

Ez a küzdelem hivatott volt eldönteni, hogy ki 
a világ legerősebb embere, legeredményesebb 
verekedője?. . .

Megvafljuk, nekünk nem szokott túlságosan 
imponálni a nyers erő diadala, az egyéni hősi- 
ségnek krakéler megnyilvánulásait mély megve
téssel szoktuk magunkban elintézni s valahogy 
mániákusán ragaszkodunk a szellem nagyszerű
ségéhez, az igazság erejéhez, a jog uralmához, 
az etikai szempontok diadalához.

Mindezek azonban túlhaladott, idejét múlt, di
vatjából kiment eszmék.

Helyettük van a heroizmus csodálata, az erő
szak előtti hódolat, az erős elnyomó jogának az 
elismerése.

Most, ezen a szerdáról csütörtökre virradó éj
szaka szembe találkozott a hősi germáh Erő kö
rülrajongott hőse, Max Schmelling a lenézett, 
alacsonyabb néger faj egyik képviselőjével, Joe 
Louissal.

Érdekesek voltak az előzmények is. Schmeling 
tréning-előkészülete a sajtó-propaganda tökéle
tes bevonásával történt s hetek óta jelennek meg 
a tudósítások a nagy Max pompás kondíciójáról, 
nagyszerű formájáról, ütéseinek ellenállhatatlan 
gépfegyver-pergéséről s a fogadások milliónyi 
dollárokra folytak, nagyrészt Schmeling javára.

A német verhetetlen Különösen, amikor nyil
vánosságra került, hogy Hitler kancellár a ver
seny napján üdvözlő táviratot intézett és sok 
szerencsét kívánt a ^jövendő világbajnoknak...«

Közben a néger Louis csendesen és szerényen 
készülődött a mérkőzésre. Tréningjeiről nem 
jelentek meg nagy tudósítások, csak közvetlen a 
mérkőzés előtt, amikor a szpíker véleményt kért 
tőle, csendesen megjegyezte, hogy a második me
netben kiüti Schmelinget. . .

Aki német hallgatta ezt a bejelentést, mosoly
gott.

Elvégre egy boxmérkőzés lő meneten át tart 
s még nem volt rá példa, hogy két ilyen erőkn- 
losszus találkozásánál a 10. menet előtt vége le
gyen a mérkőzésnek.

Fs kezdődött a mérkőzés.
A tömeg visszafojtott lélekzettel leste a fejle

ményeket
A néger Louis kezdettől fogva nem respektálta 

a faji elméletet s rögtön a gongjel után rávetet
te magát a németre. Pillanatok alatt súlyos ütése
ket mért rá s még nem telt el két perc, egy irtó
zatos ütés fején találta Schmelinget, aki a p a d i
ra zuhant.

A német lassan felemelkedett, de még alig ál
lott a lábán, máris újabb csapások értik. Újra a 
földre zuhant s miután ekkor már félájultan he
vert, a kötélen át trénere bedobta a törülközőiét, 
annak jeléül, hogy feladja a harcot.

A néger győzött.
Soha nem képzelt fölénnyel. A 45 percre előirt 

mérkőzés mindössze 2 percig és 4 másodpercig 
tartott.

Ismételjük, nekünk nem ideálunk a nyers erő
szak, de sietünk kijelenteni, hogy még aránylag 
egyetlen helyen imponál kissé: a box-szoritóban, 
egyenrangú, egyenlő erős, egyforma esélyekkel 
induló, erre a mérkőzésre férfiasán készülő sport
emberek között.

Itt kissé imponál a győzelem s az erő s ezért 
respektáljuk a néger boxoló győzelmét.

Semmiképpen sem imponál, mindenképpen 
megvetjük azonban az erőszakot az életben, a 
politikában, ahol a hatalom birtokosai erejüket, 
az erőszakot tudatosan a g y e n g é b b e k k e l  
szemben éreztetik, kíméletlenül, kegyetlenül, a 
túlerő gyáva öntudatával.

Tessék a versenyt egyforma körülmények kö- 
zött, férfias nyíltsággal, egyenlő erők között, , 
akár szellemi, akár gazdasági, akár fizikai téren, 
akár erkölcsi téren felvenni s akkor igazságosan 
íog eldőlni, hogy melyik fél az erősebb?

Úgy, ahogy Louis és Schmeling között eldőlt. I

Falusi este
Böjti csend nyugszik a falun.
Oly kihalt v-te

I a házak oly némán állnak, 
mint temetőben a sírok.
Alszik a falu.
Csöndes az uccu.
S míg a csönd másokat édes álomba ringat, 
a kapukban s a csupasz fák alatt 
szerelmes fiatalok bújnak.
Szivükben az illatos tavaszt érzik már . . .  
szeműk lángol.
s míg piros, csók-szomjas ajkuk 
forró szerelmet suttog: 
a csillagos égről
irigy-lón néz rájuk a bágyadt holdsugár...

P. J.

Beszélgetés
János gazdával

M ié ri p u s z tu ln a k  e l id ő  e lő li a m y ra b o la n  

a la n y ra  ojtott k a js z in b a ra c k lá L  ?

— Adjon Isten jó napot, János gazda! Szives 
meghívására eljöttem kertjébe.

— Isten hozta, Igazgató úr! örvendek, hogy 
eljött, de bárcsak ne kellett volna elhivatnom, se- i 
giteni itt már úgy sem lehet, ezen már csak a 
jó Isten váitóztathat, de legalább a magyaráza
tát megadja, ha tudja. Igazgató uram, miért 
pusztult el nekem ezen a tavaszon annyi renge
teg barackfám?

— Gyerünk csak a helyszínére, János gazda, 
ott majd meglátjuk.

— Ott ugyan nincs sok látnivalónk, de azért 
hát menjünk.

Igazán siralmas látvány tárul szemünk elé. 
Egész sor barackfa, 4—5 éves kiültetés, gyönyö
rűen fejlődött, szép, nagy koronával bíró fák, 
egytől-egyig mind elhalva, csak minden 10—15-ik 
fa él, de a töve mindegyiknek bokrosán, erősen 
hajt.

— No, mit szól ehhez a pusztuláshoz, Igazgató 
úr?

— Valóban szomorú látvány, János gazda. Én 
megadom a magyarázatát. ítélje meg, János gaz
da és ítélje meg más is s szóljon hozzá az, aki 
másként tudja, vagy tapasztalta. Hiszen tévedni 
emberi dolog.

— Ezek a barackfák, János gazda, nézze csak 
meg a tövek fakadását, egytől-egyig mind myra- 
bolán alanyra vannak ojtva.

j  — Az igaz, Igazgató úr.
— A myrabolánról pedig — több mint 40 év-

l vei ezelőtt — ezt irta Magyarország legnagyobb j 
gyümölcsésze. Molnár István: Szóról-szóra idé
zem: »Legjobban van elterjedve Európa déli és 
meszestalajú vidékein. Könnyű felismerni göm
bölyű, a cseresznyénél nagyobb, piros vagy sárga 
gyümölcséről, amelyek élvezve savanyúak és 
könnyen hideglázt idéznek elő. Magla könnyen 
kikel, szilvák és barackok alá m e l e g e b b ,  v a 
l a m i n t  s z á r a z a b b  é g a l j  é s  f e k v é s  
m e l l e t t ,  igen jó alanyokat szolgáltat.

— Most következtessünk, János gazda. A my- ; 
rabolán köves, sziklás, meszes talajon jól tenyé
szik, ide hoztuk a mi, kövér, mondhatni dúsan 
termő talajunkba. Itt aztán még kövérebben, dú- | 
sabban hajt, kitünően fejleszti a szintén dús haj- j 
tású, legjobb magyar kajszinbarackot. Nő a fa, 
úgyszólván esze nélkül, egy év alatt 150—200 cm. 
kövér hajtást adva, két év alatt az alvó szemzés
ből szép, koronás fa fejlődik.

— Itt van a hiba, a baj forrása, lános gazda. 
Ami jó a sovány talajon, nem válik be a dúsan 
termő földön, örül a faiskola tulajdonosa a más- , 
fél méteres szép hajtásnak, a fa gyors fejlődé- , 
sének, de ne örüljön a gyümölcsöst létesítő em
ber, mert az a dúsan nőtt szép hajtás nem min- | 
den évben érik be! Sőt nemcsak a hajtás vége, ) 
de az egész fának a sejtszövete éretlen marad | 
és a legcsekélyebb fagy kíméletlenül elpusztítja 
fáink nagy részét. Évek óta figyelem, hogy a leg
szebb törzsű fák törzsein nagy darabon elhalt, 
fagyos részeket lehet találni, de figyelje meg 
bárki: legtöbbször csakis a myrabolánba ojtott 
fáknál.

— Én igazat adok Igazgató úrnak, '•őt nut 
bizonyítékokkal is szolgálhatok hozzá.

— Menjünk csak tovább a kertben! Itt 11 *'0 
drb. myrabolánba ojtott barackfa van elültetve. 
Elpusztult belőle 800 darab. Itt meg 400 darab 
vad, vagyis tengeri barackalanyba ojtott kajszin- 
barackfa van elültetve. Ezekből elpusztult 1, azaz 
egy darab!

— Én azt hiszem, teljesen igaza van, Igazgató 
úrnak. Ezt érdemes lesz másokkal is közölni! 
Ha tudta, hát miért nem közölte már régebben 
velem?

— Azért, János gazda, mert láttam, hogy min
denki csak myrabolán alanyba ojtott barackfát 
keres és ültet, ha én ezt előbb közlöm, mig bizo
nyítékokkal nem szolgálhatok, kinevetnek érte 
az emberek, megtámadnak a nagy gyiimölcsé- 
szek. Most, János gazda, bizonyítékokra támasz
kodva kimondom az igazságot nyilvánosan Is, 
hogy a myrabolán alanyba ojtott őszi- és kajszi
barackfák a legnagyobb mértékben ki vannak 
téve a fagykároknak azért, mert sejtszövetjük, 
éppen a dús hajtás következtében, nem minden 
évben érik be. Különben is legjobb minden egyes 
fát a saját vad alanyába ojtani, mert ez adja a 
legtartósabb, életképes fát!

— Isten vele, János gazda! Ne csüggedjen el! 
Ültessen a kipusztultak helyébe vadbarackba oj
tott fákat, a honiokos részbe pedig spanyol
meggy- és cseresznye fákat, azok ott nagyon jól 
díszlenek.

SZŰCS KAROLY.
nyug. ig. tanító.

L é v á n ,
a D o h á n yb e vá ltó  m ögött

házhelyeknek alkalmas

l ö l c l t e r  ü l e t
részletekben eladó, érdeklődni lehet a 
tulajdonosnál : TURAY LÁSZLÓ ven
déglős, Flóratér, vagy a megbízottnál : 
Dr. Strasser Elemér ügyvéd, Léva. 
Telefonszám 19.

Tö rlő t le le jtettek  

az operált beteg hasában

Még 1935. július 3-án történt, hogy Kovács
Andrasné gyöngyösi lakos éjszaka hirtelen rosz- 
szul lett. A magánorvos, aki a lakásban meg
vizsgálta,

vakbélgyulladást állapított meg
és ajánlotta, hogy haladéktalanul szállítsák be a 
kórházba műtétre. Az asszonyt bevitték a gyön
gyösi kórházba, ahol felköltötték Manno Kálmán 
sebészfőorvost, aki a műtőbe sietett és azonnal 
megkezdte az operációt. Műtét közben kiderült, 
hogy az asszonynak nem vakbélbántalniai voltak, 
hanem

méhenkivüli terhességben szenvedett.
Operáció után a beteg továbbra is súlyos fájdal
makról panaszkodott. Hónapokon át szenvedett, 
majd felhozták Budapestre és a Rókus-kórház- 
ban megoperálták. A második operációnál kidé 
riilt, hogy a gyöngyösi műtétnél egy meglehető
sen

nagy törlőkendőt felejtettek a hasában.
Ez okozta a fájdalmakat.

Az újabb operáció után felgyógyult beteg gon
datlanságból okozott súlyos testi sértés címén 
bűnvádi feljelentést tett Manno Kálmán dr. kór
házi főorvos és Weiszberger István dr. orvo> 
ellen. A törvényszék

dr. Manno főorvost 1000 pengő, dr. Wei&z- 
berger Istvánt pedig 150 pengő pénzbünte
tésre ítélte.

A Tábla a főorvos pénzbüntetését jóváhagyta, 
de a novella alapján fölfüggesztette. Dr. Weisz
berger Istvánt pedig felmentette.



O n a g > s á g a

sovány a k a r le n n i
Ismerek egynéhány hölgyet, aki mostanában 

erősen küzd a kövérség, az elhizás ellen. Erről 
eszembe jut egy eset, amelyről nemrégiben sok 
nzó e<ett. Egyik köztiszteletben álló polgártár
s u k  kövér felesége két hónap alatt húsz kilót 
fogyott. Az a nyájas olvasó, aki a szépnemhez 
tartozik, ebben a pillanatban irigyli ezt a nőt és 
arra gondol, hogy jó volna megszerezni az általa 
használt fogyasztó kúra receptjét. Arra kérjük a 
szépnemö olvasót, az irigykedéssel és a lelkese
déssel várjon még egy pillanatig és olvassa to
vább a hiriinket erről a pár év előtti esetről. A 
szóban forgó hölgy, miután ilyen alaposan elin
tézte a termetén elterpeszkedő zsírpárnákat, 
ágyban fekvő beteg lett és hamarosan átadta 
nemes lelkét teremtőjének. Úgy illenék, hogy a 
szép nemhez tartozó olvasó most elborzadjon és 
hirtelen elhatározással kidobálja az ablakon azo
kat a biztos hatású szereket, amelyek kövérsége 
helyett soványságot varázsolnak testére. Nem va
gyunk azonban olyan szerénytelenek, hogy ilyen 
hatást várjunk ettől a szerény pársoros írástól, 
különösen azért nem, mert azokról az ismerős 
hölgyekről, akiknek jelenlegi soványitó kúrájáról 
tudunk, tudjuk, hogy makacsok és következete
sek. Tudjuk, hogy ezek most arra gondolnak, 
hogy ők majd ügyesebben csinálják, nem két hó
nap alatt fogynak le bizonyos kilókat, hanem há
rom hónap alatt. De lemondani arról, hogy ők 
is olyan »fessek«, olyan »slankok« legyenek, mint 
Girhesné vagy Zörgőcsontné! Nem! Soha! Ho
gyan is lehetne azt elképzelni? ök lévai asz- 
szonyok és nem térnek el feltett szándékuktól. 
Ha az uruk úgy kívánja, hogy a feleség sovány 
legyen, hát azok lesznek! Olyanok ezek az asz- 
szonyok, mint a csatában a katona, aki halál
megvetéssel rohamozza meg az ellenséget. Mit 
törődnek ők a soványitó kúra hősi halottjaival, 
amikor a megkergtilt ízlésű férfiak tetszését kell 
elnyerni. Meg aztán minden kockázatot meg ér, 
ha Hétsziikesztendő kiasasszony, vagy Hálnijár- 
belélek asszony nem mondhatja őnagyságának 
gúnyos mosollyal: »Nagyszerii színben vagy drá
gám, egészen meghízták. Mit szól hozzá a fér
jed? Ez a »mit szól hozzá a férjed« az oka aztán 
annak, hogy őnagysága perbe, harcba száll a ter
mészettel, koplal, kínozza magát, csak azért, hogy 
egy rövid időre esetleg megsoványodjék. Nem 
csodálom a hősiességüket, csak részvétet érzek 
irántuk a betegesen túlhajtott hiúságuk miatt.

(K.)

LÉVAI l'JSAG — —

— Prosím . . .  Bitté . . .  Kérem . . .  A po
zsonyi vendéglők és heurigerek uj felira
tot helyeztek el helyiségeikben. A három
nyelvű uj felirat a következő: »Prosím, 
aby sa v tejto miestnosti nepolitizovaln a 
ziadnu národnosf neurázalo*. —»Bitte in 
diesem Lokálé nicht zu politisieren und 
keine Nationalitát zu beleidigen«. — Ma
gyarul pedig igy szól: »Kérjülk, ebben a 
helyiségben nem politizálni és egyik nem
zetiséget sem megsérteni*.

♦LÉVAI UJSAG« gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMER. — Felelős szer
kesztő é' kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stűr u. 3. Tele
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 4$.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Ké, egyes szám ára 
I.— KJ. Három példány megtartása */« 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 
íávirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

1 Napi 140 millió koronát költ Anglia fegyverkezésre. -  Magyarországon a sörfogyasztási 
! átlag a békebeli 25 literről 3 literre csökkent. — Háromszázezer házat döntött romba a 

kínai árvíz. —- Uj sziniévadbeosztást kér Pozsonyban a német szinpártoló egyesület, a 
í tizhónapos sziniidényböl öt hónapot kér a német és magyar előadásokra. Nyitrán 
i nagyarányú mozgalom indult meg magyar elemi iskola felállítására, a törvény szerint, 

ha 40 szülő kéri, úgy fel kell áliitani a nemzetiségi iskolát, Nyitrán eddig már száz szülő 
is jelentkezett, akik gyermekeiket magyar elemi iskolába akarják járatni. — A lengyel- 
orosz határ közelében harminc utasával elsüllyedt egy komp a Búg folyón. -  Alsókele- 

| csény községben gyógyíthatatlan betegsége miatt főbelötte magát Kürthy Kálmán dr. po- 
| zsonyi ügyvéd. — Eperjesen letartóztatták a csehszlovák csaló-rekordert, aki ezer embert 
1 csapott be nyolc év alatt. — A hollywoodi világhírű filmszinésznők között a sárkány- 
! eregetés a legújabb divat. — „Ördögűző" román gazdák a lalánci temetőben kihantoltak 
; egy holttestet, fejszékkel összevagdalták és a testrészeket újból elhantolták. — Egy dél- 
j franciaországi városban egy örült a házából lövöldözött a járókelőkre. — Már csak ta- 
! vaszra várják a spanyol polgárháború befejezését. — A pezsgő 300 éves jubileuma al- 
! kalmából a francia posta újfajta bélyeget adott ki. A csehszlovák kormány elhatároz

ta, hogy nem várja be az 1941-es évet — Csehszlovákiában ugyanis tiz évenként tar
tanak népszámlálást — hanem még ebben az évben elrendelik azt. — Kina francia és 

1 angol kölcsönt kapott — Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök Mussolinit kérte fel 
közvetítésre a csehszlovák-szudétanémet kérdésben. — Franciaországban gyors tempó- 

| bán folyil^a fegyverkezés, havonta átlag 25 uj harci repülőgép készül a francia gyárak
ban. — lizmilliós kölcsönt vesz fel beruházásokra Liptószentmiklós. — Amerikában a 
Pacifik-vonal legmodernebb luxusexpress vonata a folyóba zuhant, eddig több mint het
ven halott és számos sebesült áldozata van a szerencsétlenségnek. — Olaszország meg- 

j védte a futballban világbajnoki cimét, Magyarország csapata második lett. — Súlyos 
I gazdasági bajok miatt sürgeti Mussolini az angol-olasz egyezmény életbeléptetését. — 

Hlinkáék maguknak követelik a polgármesteri tisztséget Pozsonyban. — Németországban 
a hároméves katonai szolgálati idő bevezetésének gondolatával foglalkoznak, eddig a 
szolgálati idő 2‘/2 év volt. — A hold letért évezredes pályájáról, igy felborultak a csil
lagászok és tengerészek számításai. — Franciaországban a szalmakalap-gyárak bukó
félben vannak, mert a franciák nem akarnak szalmakalapot hordani, a gyárak kérték a 
kormányt, hogy tegye kötelezővé a tanuló ifjúságnak a szalmakalap viselését. Július 
közepén hívják össze Csehszlovákiában a képviselöházat és a szenátust. — Az abesszi- 
niai hódítás elismerése és angol kölcsön ellenében Mussolini hajlandó lemondani Franco 
százszázalékos győzelméről. — A pozsonyi ligetben fogják újra felállítani a helyéről el
távolított Petőfi-szobrot. — A spanyol kérdés tárgyalása során verekedés tört ki a fran
cia képviselőházban a képviselők között. — Júliusban Csehszlovákiában 8000 drb. sertés, 
2000 juh és 150 vagon zsir behozatalát engedélyezték. — Kartellbe tömörülnek a 
Nagyszombat-környéki tejtermelők. — Berlinben Waldmann dr. és Keebe dr. egyetemi 
tanároknak sikerült feltalálni a száj- és körömfájás elleni védőoltás szérumát. — 
Ősszel, vagy tavasszal uj választások lesznek Magyarországon. — Kassa város közgyű
lése egyhangú határozattal uj magyar elemiiskolák felállítását követeli. — Négy hónapra 
betiltották a Kárpáti Híradó és Reggeli Híradó cimü munkácsi napilapokat. — A ma
gyar szavazatok száz százalékát kapta meg a losonci és kékkői járásokban az Egyesült 
Magyar Párt. — A pozsonyi német reálgimnáziumban bevezetik a magyar nyelv tanítá
sát. Június 30-áig csehszlovák állampolgárok is kötelesek bejelenteni ausztriai vagyo
nukat. — Németország beszüntette lapjaiban a csehszlovák-ellenes támadásokat. — A 
németországi katolikusok mellett most már az evangélikusok is szembeszállnak Hitler 
egyházellenes politikájával, 1500 poroszországi lelkész megtagadta a hüségesküt. — 
Amerikai statisztika szerint a gyorsan kötött házasságok többsége boldogtalan, igy a há
zasságok kötésénél is bevált a közmondás: lassan járj, tovább élsz — feleségeddel. — 
A múlt évben 27 új ipari vállalat létesült Szlovenszkón. — Nemzetközi bizottságot kül
denek ki Spanyolországba, hogy megakadályozzák a nyilt városok bombázását. — Ame
rika követeli Berlintől az osztrák kölcsön visszafizetését. — Pozsonyban büntető eljárás 
indult 4000 választó ellen, mert nem gyakorolták szavazati jogaikat. — Katasztrofális 
búza- és liszthiány van Olaszországban. — A budapesti rádió június 27-től V48 órai 
kezdettel szlovák nyelven is közöl naponta híreket. — Anglia újból közvetíteni akar a 
spanyol fegyverszünet érdekében. -  5500 éve ismeri az emberiség a petróleumot, év
ezredeken keresztül csak orvosi célokra használták fel. — Németország Jugoszláviában 

! 10.000 vagon vasércet vásárolt. -  A francia football világbajnokság mérkőzésein több 
I mint hat millió frank volt a bevétel. — Halálraitélik Amerikában a gyermekrablókat. — 

Az olasz-német szövetség népszerűtlenné kezd válni Olaszországban. — A kassai adó
hivatal a szlovák nyelv mellett magyar nyelven is kinyon\atta összes nyomtatványait, 

i Teljes megegyezés történt a londoni benemavatkozási bizottságban, hazaszállítják az 
! olasz önkénteseket, elismerik a hadviselő jogokat és elzárják teljesen a spanyol határt. — 
í Pokoli füttykoncerttel, viharos tüntetéssel fogadták a párisi labdarúgó világbajnokságról 
! hazatérő magyar válogatott csapatot, Dietz szövetségi kapitányt meg is akarták lincselni. —
I Csehszlovákia őszintén kívánja a megegyezést Magyarországgal, jelentette ki Krofta 

külügyminiszter a külföldi sajtónak. — Visszakapja földbirtokai egy részét a katolikus 
egyház Lengyelországban. - Nagyváradon eltiltottak egy cipészt tanonctartási jogától, 
mert megverte inasát. — 37 százalékkal csökkentik az amerikai vetésterületet, hogy meg
akadályozzák a búza árzuhanását. — Ale Olsen, a dán némafilmek kiváló rendezője 
előre elkészítette sírboltját, melynek falait 80.000 apró aranymozaik disziti. — Csehszlo
vákia tiltakozott Berlinben a német sajtótámadások miatt. — Speck Oszkár hamburgi 
sportoló egy kis lélekvesztőn körülhajózza a világot. — A világ legmagasabb kéménye 
Gelsenkir Buchben épült, magassága 150, alapjának átmérője pedig 24 méter, építésé
hez 1,400.000 téglát használtak fel. — Télen már automata telefonközpontja lesz Po
zsonynak. — Franciaországba menekült egy spanyol köztársasági hadosztály, a franciák 
visszaszállították Barcelonába a menekült katonákat. — Milliós valutacsempészésről rán
totta le a leplet egy prágai betörő, a valutacsempész-banda tagjait a prágai rendőrség 
letartóztatta — Visszavonták a május 21-iki rendkívüli katonai intézkedéseket és haza
engedték a behívott csehszlovák tartalékosokat. — Egyhangúlag megszavazták Kassán a 
magyar párhuzamos osztályokat. — A Harvard-egyetem egyik tudósa britquinai kutatásai 
során két eddig ismeretlen vízesést fedezett fel, amelyek méretei messze felülmúlják a 
Niagarát, az egyik vízesés magassága meghaladja a kilencszáz métert. — Ázsia egyik 
legnagyobb sivatagja a Góbi-fensík, amely az éles ellentétek hazája, télen 56 fokos hideg 
van, nyáron 42 fokos meleg mellett éjjeli fagyok vannak. — Július 1-től bevezetik Német
országban a kötelező munkaszolgálatot.
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