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Az évtizedeik óta elhangzott sok panasz 
végre meghallgatásra talált a vasutigazga- 
tóságnál. A lévai vasútállomás épülete 
olyan karban van, amely egyáltalán nem 
felel meg a modern követelményeknek és 
az épületen, amelyet ötven évvel ezelőtt 
építettek, alig történt valami modernizá
lás, teljesen szűknek bizonyult annak a 
forgalomnak a lebonyolítására, amelyet a 
fejlődés folytán a lévai vasútállomás el
ért. Még nagyobb hiba volt az, <hogy a vas
úti restauráció az állomás épülete mögött 
van elhelyezve, és a legkisebb mértékben 
sem szolgálja az utazó közönség kényel
mét. Különösen sok panasz hangzott el a 
pályaudvar felső részén lévő átjáró ellen, 
amely az állandó tolatás folytán elzárja az 
utat a nagy forgalmú közlekedés előtt.

A vasutiga-zgatóság mindezeket a kér
déseket kellőképpen értékelte, méltányol
ta és arra az elhatározásra jutott, hogy a 
megoldás nem telhet más, mint az egész 
pályaudvarnak átépítése. Ezért szakértői
nek beható vizsgálata után arra kérte Lé
va városát, hogy a vasúthoz vezető úttes
tet teljes egészében bocsássa a vasút ren
delkezésére és az állomáshoz vezető utat

| helyezzék át közvetlen a ^vasutas ház* elé. 
j Ilyen megoldási mód mellett eítünne a 
I park és az útvonal egybeesne a Vasút uc- 

cával, de eltűnne a ^vasutas házc melletti 
szemétdomb és gödör is.

A vasutigazgatóság tervei szerint lebon
tásra kerül a mostani vendéglő, ahová kö
rülbelül az új vasútállomás épülete esne.

Az egész építés körülbelül 14,000.000-ós 
befektetést igényel, amely összeg mellett 
Léva modern állomásépületet, modern pá
lyaudvart, új fütőházat, új utat kapna és 
megszűnne az állandó tolatás is, mert a 
pályaudvar kibővítésével ez a kérdés a bel
ső területeken nyerne megoldást. Az épít
kezési munkálatokat már a következő év
tavaszán megkezdenék.

Csak örömmel tudjuk üdvözölni a vas- 
útigazgatóságnaik ezt -az elhatározását, 
mert városunk ezáltal is a modernizálás te
rén előbbre jut és minden bizonnyal elő
nyösebb külsőt kap úgy, hogy az ideérke
ző idegenek legjobb benyomásokkal indul
nak az állomásról a város felé. Reméljük, 
városunk vezetősége megérti a vasutigaz- 
gatóság intencióit és tőle telhetőleg támo
gatni fogja »a tervek mielőbbi kivitelében.

száma egyre növekszik és az aggodalmas
kodónak csak annyit felelnék, hogy a Tát
rában még senki sem kapott tüdőbajt, sőt 
ellenkezőleg!

Azon üdülőhelyek, »amelyek súlyosabb 
eseteket gyógykezelnek, teljesen el vannak 
különítve és oda egészséges ember el sem 
juthat. *Több helyen csak könnyebb be
tegeket vesznek fel és a legnagyobb hy- 
giéniávial zárják Iki minden fertőzés le
hetőségét. Most újabban a Tátra egészség- 
ügyi beosztása lényeges átalakuláson ment 
át. Az 'ujfüredi Pa'lace-hotelt átvette az 
Általános Nyugdij-intézet és sóik* száz 
ággyal (rendelkező szanatóriummá alakí
totta át. A központi betegsegélyző intézet 
legújabban egy kilencemeletes szanatóriu
mot létesített Felső-Hágin, ezer beteg ré
szére. Ezen két hatalmas szanatórium úgy
szólván teljesen felveszi a tátrai betegeket 
és igy lehetővé válik az egyes könnyebb 
betegeket kezelt telepek megszüntetése.

A Tátra tehát átalakult: az uj szanató
riumok átveszik a betegeket a régi tele-

I pékről, amelyeken hatalmas uj szállodák 
I létesülnek s ezeknek kizárólagos hivatása 

az, hogy a sportoló és üdülő közönségnek 
álljanak rendelkezésére.

Ezen átalakulá> jegyében elsősorban 
Matlárháza vezet az újonnan létesült ízlé
ses, sőt fényűzően berendezett Esplanade 
szállodával. Minden szoba más és más szí
nű berendezéssel van ellátva, mindenütt 
érezni a ház úrnőjének gondos kezét. A 
Forberger család példás vendégszeretete 
bizonyára a Tátra egyik kedvenc helyévé 
varázsolja majd rövid időn belül Madár
házát.

Lomnic és Matlárháza között épült fel 
a tátrai függővasut, amely a lomnici csúcs
ra viszi fel az utasokat, akik rajongó lel
kesedéssel beszélnek arról u panorámá
ról, amely fentről elébük tárult. A függő- 
vasút a vendégek ezreit vonzza és ma a 
Tátra legnagyobb attrakciója.

A Tátna tehát átalakul, fejlődik, egyre 
szebb és gazdagabb lesz . . .  érdemes meg
látogatni. (r.)

Csak részben szűnt m eg 
az é p itö m u n k á s sztrájk

Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy 
az építési segédmunkások június 30-án 
sztrájkot kezdtek. 2.80 Ké órabér fizetését 
követelték a vállalkozóktól. A járási hiva
tal előtt folyó közvetítő tárgyalások során 
ideiglenes bérmegállapodást kötöttek a 
munkás szervezetek 2.40 Ké órabér mel
lett, lamelyet a helyi kisvállalkozók min
den további nélkül elfogadtak, azonban a 
nagyvállalkozók ezt a béremelést elutasí
tották. A kisvállalkozóknál 4-én megkezd
ték a munkát, azonban a nagyvállalkozók
nál a sztrájk még tovább tart, minthogy 
azok nem hajlandók a 2.40 koronás óra
bért megfizetni. A járási hivatal mindent 
elkövetett a békés megegyezés érdekében, 
azonban ez a nagyvállalkozóknál meg
akadt. A munkásság el van határozva a 
legvégsőkig kitartani.

M + g i  m ü t o t o k :

SZOMBATON, VASÁRNAP:
Apolló: Az idény egyik legnagyobb si

kerű filmé, .mely a világ filméi között is 
a legjobb helyet foglalja el. ^Violetta* (A 
kamiéliás hölgy), iifj. Dumas közismert re
génye nyomán. A film tárgya egy gyö
nyörű, de könnyelmű nő tragédiája, aki 
örvfeláldozóan szeretett. Főszerepben: Gré- 
iia Garbó, Róbert Taylor, ILioneJ Bárry- 
more, Ali zabét h A fián.

Orient: »A vörös pimpernell visszatér.* 
Történelmi film a francia forradalomból, 
Biró Lajos ismert filmregénye nyomán. 
Játszanak: Sophie Stewart, James Mason, 
Margarett Scott. Vasárnap 4-kor néphely- 
árak!
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A Vágvölgy Riviérája
— Saját tudósítónktól.

Pöstyén, júhus 7.
<tf. tf.i Világválságról szólnak a hírek és mint

ha a természet is ellene fordult volna az ember
nek — mindenféle elemi katasztrófák ijeszt k az 
újságolvasókat. . .  De Pöstyénben szép, meleg 
nyári este van. Hivatalosan csak este kezdődik az 
igazi fürdőélet. A hold keskeny sarlója s a csilla
gok is már sorra kiültek kíváncsian az égre. A 
városban és fürdőtelepen villanyfények lobban
nak bele a vastagodó sötétségbe. Emberrajok 
boldogan özönlenek a terekre, zene hangjai zen- 
dülnek fel mindenfelé. Rakéták röppennek, lam
pionok fénye tarkaszines sávokat fest a pázsitok
ra. . .  A Grand Royal termeiben és nyitott tágas 
terraszain fényár, estélyi ruhák, diadémok ragyo
gása. A Kurszalón terraszán száz és száz ember 
kacag, hahotázik táncos komikusok mutatvá
nyain . . .

•HIDEGEN AJÁNLJUK . . .«
Pöstyénfürdő legnagyobb nevezetességei közé 

tartozik az »Éva«-strandfürdö. Aki egyszer meg
tekintette és eltöltött ott egy-egy kellemes dél
utánt vagy estét, állandó hívévé váűik. Pöstyénbe 
nemcsak kurázni, hanem kifejezetten strandolni 
is járnak a vendégek, vagyis praktikusan a ket
tőt egybekapcsolják. Az Éva-strandfürdö terüle
tén, amely vasárnapokon és ünnepnapokon 
2—3000 látogatót is képes befogadni, a 7—S00 
hétköznapi vendég úgy eloszlik, hogy alig látni 
őket, és nem utolsó sorban ezért a nyugalomért 
és kitűnő hangulatért imádja a közönség a pös- 
tyéni strandot. Máshol is van bársonyos homok 
és strand, mégis csak Pöstyén marad a Yág- 
völgyének: Riviérája.

Az Éva-strandfürdö egyik specialitása: a pös- 
tyéni crémszóda, azaz hosszú pohárban szódavíz
zel feltöltött citrom fagylalt.

Kitűnő a forróság ellen. Hidegen ajánljuk!...

FERDINAND CÁR KEDVENC HELYE

A fiirdösziget egyik legszebb sétányán botani
kus-csodára leszünk figyelmesek. Egy kisebb 
thermális-tóban a guyanai, éjjel virágzó tengeri 
rózsa, a »Viktória Régia« látható. A szabadban, 
elsőizben Pöstyénfürdőn sikerült a hatalmas vi
rágot kitenyészteni. A fiatalabb ültetvények a 
kénes tavacskákba lesznek fektetve és ököl nagy
ságú bimbói nyúlnak ki a vízből. Este, amint be
áll a sötétség, ekkor bontakoznak ki a rózsák 
teljes pompájukban. Reggel a szirmok ismét 
összecsukódnak, hogy a következő este ismét 
kinyíljanak. A fürdőigazgatóság öreg kertésze 
felvilágosit mindenkit és tőle tudjuk meg, hogy 
ezt a csoda-ültetvényt éppen száz év előtt fedez
te fel egy angol botanikus. Még azt is megtud
hatjuk tőle, hogy valahányszor Ferdinánd volt 
bolgár cár Pöstyénbe jön — ez minden második 
évben szokott megtörténni — első útja ehhez a 
thermális tavacskához vezet, mert ö maga is év
tizedek óta foglalkozik botanikával.

AHOL ÖRÖM AZ E SŐ ...

Dacára annak, hogy mesés, igazi nyári időjá
rás uralkodik a fürdőben, sok vendég állandóan 
nézegeti az égboltozatot, vájjon nem fog-e esti ? 
Megtudtuk, hogy ennek különös oka van. A für
dőigazgatóság ugyanis bevezette, hogy úgy a 
fürdő vendégeit, mint a Pöstyénbe rándulókat 
eső ellen biztosítja. Vagyis, ha itt tartózkodása 
alatt megeredne az eső és a vendégek otthonuk
ban, vagy valamelyik helyiségben volnának kény
telenek az időt eltölteni, úgy az igazgatóság a 
kárt megtéríti. Máskülönben is a fürdöigazgató- 
ság értett hozzá, hogy távol tartsa a fürdőhe
lyektől a rosszindulatú politikai bacilliisokat, 
is, úgy, hogy a Pöstyénben tartózkodó vendégek 
biztosítva vannak.

— Minden hónapban negyedikéi g fogják 
kifizetni a nyugdíjintézet! járadékokat. A
múltban igen gyakran előfordult, hogy a 
nyugdijintézeti járadékokai 6-án, sőt 12-én 
fizették ki, ami számtalan kellemetlen kö
vetkezménnyel járt. Értesülésünk szerin 
a járadékokat a jövőben minden hónapban 
negyedikéig kifizetik.

Wallerstfein
Emlékezzünk csak Wallerstein tartalé

kom hadnagy úrra, a Tatárjárás cimü szín
darabban. Mennyit mulattunk bő ráncot 
vető nadrágján, a kardján, amelybe min
dig belebotlott, a sapkáján, amely sohasem 
tudott forsriftosan igazodni, még azon is 
mulattunk, hogy a tartalékos hadnagyot 
hogy teszi lóvá a baka és nemcsak akkor 
mulattunk, ha színpadon láttuk Wallerstein 
hadnagy úr gyászosan civil figuráját. Ko
mikus figura volt a tartalékos hadnagy. A 
pocakja, az uniformisa, egész lénye, amely 
nem tudott katonai lenni, egész gondolko
dása, amelyet az uniformis sehogyan sem 
tudott kivetköztetni a civilélet formáiból.

Azóta, hogy a Tatárjárásban Wallerstein 
hadnagy úr ott csetlett-botlott a szakasza 
élén. sok, sok Wallerstein hadnagy, sok 
százezer tartalékos tiszt pusztult el a világ 
harcterein. A világháború megtanította az 
embereket arra, hogy a tartalékos had
nagy, akinek nem mestersége a katona
ság, aki a polgári életből sodródott el a 
nagy viharba, sokszor irtózatos felelőssé
get jelentő helyekre, e helyeken nemcsak 
becsülettel tudta megállni a helyét, hanem 
igazi katona is tudott lenni. Azok, akik 
megjárták a háborút, tudják, hogy hány
szor keleti nagy katonai egységeket egy- 
egy tartalékos tisztre bizni és tudják azt 
is, hogy e tartalékosok sokszor intelligen
ciájukkal, a polgári élet munkájában ki
próbált lelkiismeretességükkel olyan fel
adatokat is meg tudtak oldani, amelyek 
igazi katonai tudást és igazi katonai ér
telmet követeltek.

E sorok írója igazán nem militarista és 
nem érzi, hogy emberi ideál a háború, 
de szembe kell nézni a dolgokkal! Minden
ki a békét akarja, még azok az államok is 
békét akarnak, amelyekről a köztudatban 
az a vélekedés alakult ki, hogy céljaikat 
csak háborúban tudják elérni és hogy ép
pen ezért a háborúra készülnek. Azonban 
ez a sok békeakarás örökös háborúra ké
szülődés. Mindenki a békét akarja, de 
minden felelős politikus úgy gondolkozik, 
hogy a gyengeség ingerli, csábítja az erő
sebbet és ezért minden állam arra törek
szik, hogy minél nagyobb, minél több erőt 
mutasson kifelé. Ezért van minden, amit 
háborús készülődésnek kell tekinteni. Ezért 
hosszabbítják meg egyik országban a szol
gálati időt, építenek a másik országban 
tökéletes, de elsősorban stratégiai szem
pontból tökéletes autóutakat, ezért hal
moznak a harmadik országban végtelen 
készleteket és ezért mondják mindenütt, 
hogy mindez csak óvatossági rendszabály. 
Ilyen óvatossági rendszabályt foganatosít 
a lengyel kormány is, mikor elrendeli, 
hogy az érettségi után minden férfi em
bernek katonai szolgálatra kell bevonulni 
és az egyetemekre ebben az esztendőben 
az első évfolyamokra nem is vesznek fel 
hallgatókat. A különös rendelkezés indo
kolása egészen egyszerű és világos. A len
gyel hadseregnek nincs elég tisztje és sür
gősen minél több tartalékos tisztet kell ki
képezni.

Ez a rendelkezés Wallerstein hadnagy 
úr megdicsőülése. Néni a háborúban gon
dolnak arra, hogy szükség van a tartalékos 
tisztekre, hanem a békében állapítják meg, 
hogy a háborut ma, amikor milliós néphad
seregek indulnak harcba, tartalékos tiszt 
nélkül nem lehet viselni. Most nem a hirte
len szükség, a hivatásos katonatisztek so
rainak niegritkulása tólja az előtérbe a 
hajdan olyan komikus figurát jelentő tar
talékos tisztet, hanem a hideg józan számí
tás. Ennyi meg ennyi tízezer tartalékos

hadnagy úr
tiszt kell ahhoz, hogy egy milliós néphad
sereg aktivitása az első pillanattól kezdve 
biztosított legyen és a védekezés egyik 
eszköze az a kiképzés, amelyben az iskola 
padjaiból kikerült fiatalembereket a leg
nagyobb és legsúlyosabb iskola, a háború 
iskolájának próbáira készítik elő. Most 
annyi idővel a háború után, mikor már 
kezdtük elfelejteni, hogy hányszor tízezer 
Wallerstein hadnagy esett el a becsület 
mezején, amint olyan szépen mondják, 
most újra nekikészülhet a háborúnak. 
Most nem a rövid bakakard és nem a for- 
sriftos sapka a fontos. Most a békét védel
mezik a Wallerstein hadnagyok, akármi
lyen uniformist húznak rájuk. A sok, sok 
uniformisos Wallerstein hadnagy a békét 
őrzi.

Nem úgy gondoljuk, hogy a tartalékos 
tisztek mind pacifisták. A tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy a leglelkesebb paci
fisták is kemény katonák lesznek, ha el
kapja őket a háború acélvihara. A pocakos 
családapák és a pelyhedző állú gyerkőcök, 
ha egyszer ott állnak az ércsorok előtt, 
vasemberek lesznek, kemény katonák és 
csak katonák. És mégis ezek védik a bé
két, mert ha minden nép értelmiségi osz
tályai mindig maguk előtt látják a hábo
rut, akkor nem lesz egyetlen nép sem, 
amely háborut akar. Már pedig az igazi 
védekezés a háború ellen nem a szerződé
sek papiros formája, nem a politikusok 
Ígérő szava, hanem a nép belső akarása. 
És minél több, minél erőteljesebb háborús 
nevelést kapnak a népek, annál kevésbé 
akarják a háborut.

így dicsőül meg igazán Wallerstein had
nagy úr. Nem a lövészárokban, nem a ro
hamban, hanem abban a harcban, amelyet 
az egész emberiség folytat a háború ellen.

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. —

A f r o - g y a n  é n  0 9 #

a lévai vöröskeresztes betegszállító autó 
nem mindig áll a közönség rendelkezés 
sére. Eltekintve attól, hogy az autós 
fuvarozás koncesszionált ipar és mint 
ilyenre vonatkozó minden törvényes 
előírások a betegszállító autóra is társ 
toznak. De mondom, mindezektől eltes 
kintve hivatásbeli kötelezettsége is a 
Vöröskeresztnek, hogy feladata teljesis 
tésében kicsinyes érdekek ne akadás 
lyózzák meg. Sajnos az ember csak naps 
pal lesz rosszul, de bizony gyakrabban 
éjjel, a beteg erről igazán nem tehet és 
nincs módjában beosztani, csak nappaU 
ra korlátozni, a rosszullét kellemetlen 
pillanatait. Azt hisszük nemcsak a jog 
alapján, de a Vöröskereszthez méltóan 
a humanitás alapján is úgy kellene a bes 
tegszállitó autó körül az ügymenetet ins 
tézni, hogy az éjjel is mindenkor a kös 
zönség rendelkezésére álljon.

OKULÁR.
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H ÍR E K Vili. 28*án kezdődik Pozsony
ban a O U N A - V A S Ü R !
331 20 o vasúti kedvezmény érvényes aug 24-től s/ept. 8-ig. 
A vásár augusztus 28-tól szeptember 4-ig tart.

akiknek előfizetése június végén lejárt, 
hogy előfizetéseiket megújítani szívesked
jenek. Nyomatékosan kérjük azokat a í. 
előfizetőket, akik előfizetési dijaikkal az 
előző időszakról hátrálékban vannak, hogy 
hátráiékaikat mielőbb kiegyenlíteni el ne 
mulasszák, nehogy a lap további küldését 
kénytelen legyen a kiadóhivatal beszüntet
ni és a hátrálékot más utón behajtani.

A LÉVAI ÚJSÁG 
KIADÓHIVATALA.

— A Národna Banka lévai fiókjának új 
igazgatója. A tragikusan elhunyt Lekért 
Béla igazgató helyére a Národna Banka 
központja Brezn óba nyáról Tatliak Ivánt, 
az ottani fiók igazgató helyettesét nevez
te ki.

— Készül az új uszoda. Az uszoda építé
si munkálatai szépen haladnak előre. A ve
zetőség munkáját igen megkönnyítik azok 
az önkéntes adakozók, akik természetbeni 
adományaikkal segítségére sietnek. Újab
ban a dobogói uradalom (Dr. Neufeld- 
Schöller) 20 fuvar kavicsot szállított az 
uszodához, mig a Fégl-cég egy szivattyút 
díjmentesen kölcsönzött az építkezés tar
tamára s ezzel az Osvetovy sbornak több 
mint 600 Ke megtakarítást biztosított.

— A megvadult kígyó. A Léván időző 
Parisiena cirkusz vasárnap esti előadása 
közönségének hátborzongató jelenetben 
volt része. Stepanek Antal kigyószeliditő 
idomított kígyóit mutatta be. Amikor a 
legnagyobb, körülbelül 6 méter hosszusá- 
gu, 80—100 kg. súlyú tigris kígyóval tán
colt, a nagy hőségtől és talán az éhségtől 
is megvadult kígyó oly súlyosan ölelte át 
és szorította meg Stepaneket, hogy az or
rán elindult a vér. A megvadult kígyót a 
cirkusz személyzete csak nagy nehezen 
tudta a szeliditöröl leszedni. Stepaneknek 
egyébként nagyobb baja nem történt.

_ Kovács sebesülése cirnü múlt heti hí
rünkhöz, mint arról utólag pontosabban 
értesültünk, közöljük, hogy a kovácsmes
ter sebesülése nem a műhelyben történt, 
hanem felső Simon Lajos gazdánál, ahol 
a huzalozáshoz használt csiga felállításánál 
segédkezett.

— Modernizálják a Városi Vigadó be
rendezését. Néhány éve még csak, hogy a 
Városi Vigadó átalakítási munkáit befejez
ték. Természetesen azóta a világ nagyot 
haladt és nem is csodálkozunk azon, ha 
a régi berendezések az uj időszak, elsősor
ban a hvgiénia követelményeinek nem min
denben' felelnek meg. A Városi Vigadó 
bérlőjének, Denik Jánosnak indítványát a 
városi tanács hosszas megfontolás után 
magáévá tette és elhatározta egyes beren
dezési tárgyak kicserélését: a főző és Ilii tő 
berendezés villanyositását. Különösen fon
tos a szellőztető berendezések átépítése, 
amelyre a multiban igen kevés gondot for
dítottak. Nem mulaszthatjuk el ez alka
lommal felhívni ia nagytekintetü városi ta
nács figyelmét a színházterem szellőzteté
sének kérdésére, valamint magának a szín
padnak és az ahhoz tartozó ,helyiségeknek 
megfelelő rendbehozatalára is.

— A Komensky ucca aszfaltját is javít
ják. Az állomáshoz vezető Benes ucca asz
faltjárdájának elkészítése után a Komen
sky' uccába jöttek az aszfaltfőző kazánok, 
hogy az ott,' valamint a Mángorló uccában 
már-már járhatatlan aszfaltot kijavítsak. 
Bizonyára a szomszédos Schoeller ucca is 
»egy füst alatu megkapja az uj aszfalt- 
járdát!

A D u n á n in n e n i re fo rm á tu s  e g y h á z 
k e rü le t p ü sp ö k é vé  S ö rö s  B é lá t vá 
la szto ttá k  m«*g

Érsekújváron ült össze múlt héten dr. Szilassy j 
Béla szenátor, egyházkerületi főgondnok elnök- 1 
áeté\el a dunáninneni református egyházkerület 
püspökválasztási szavazatbontó bizottsága.

Emlékezetes, hogy Balogh Elemér halálával 
megüresedett püspöki szék betöltésére néhány 
hét előtt volt választás, de akkor egyik jelölt 
sem kapott abszolút többséget, l'gyanis Sörös 
Béla losonci lelkész, teológiai igazgató 38 szava
zatot, Czeglédy Pál esperes 27 és Soós Károly 
esperes 14 szavazatot kapott.

A póíválasztást Sörös Béla és Czeglédy Pál 
között ejtették meg.

A szavazatbontó bizottság megállapította, hogy 
nyolcvan szavazat érkezett be, s a szavazatok 
felbontása után kiderült, hogy Sörös Bélára öt- 
venketten, Czeglédy Pálra pedig huszonnyolcán 
adták le szavazatukat.

így nagy többséggel Sörös Béla teológiai 
igazgatót választották meg a dunáninneni 
református egyházkerület püspökévé.

A püspökválasztás eredménye nagy megnyug
vást keltett mindenfelé. Sörös Béla tüneményes 
szónok, kiváló tudós, az egyházi törvény legfon
tosabb részeinek alkotója, nagyszerű szervező, a 
teológia biztoskezii vezetője, — mindenki által 
tisztelt egyénisége valósággal predesztinálták a 
püspöki székbe.

L é v á n ,
a D ohány b e va lló  m ö g ö ü

h á z h e l y e i n  e L  
a lka lm a s

földterület részletekben eladó, ér
deklődni lehet a tulajdonosnál : TURAY 
LÁSZLÓ vendéglős, Flóratér, vagy a 
megbízottnál: Dr. S t r a s s e r  Elemér 
ügyvéd, Léva. Telefonszám 19.

— Jótettért kivájta a gólya a kisfiú sze
mét. Szatmár közelében ritka baleset ért 
egy 8 esztendős Tóth László nevű tiut. Az 
országszerte dúlt nagy viharok Szatmárra 
és környékére is kiterjedtek. A szokatlan 
nagy jégdarabok százával verték agyon a 
kisebb madarakat, sőt még gólyákat is le
verték a földre. A jégverés után a gyerme
keik kimentek a mezőkre, .hogy a sebesült 
madarakat gondozzák. A kistiu egy nagy 
gólyát talált áléltan heverni a földön. A 
gyermek ölbevette és etette békákkal. A 
madár aztán erőre kapott, csőrével beleka
pott a kisfiú jobbszemébe, úgyhogy az ki
folyt.

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

— Nemzetközi zsebtolvajt foglak. Li-
povszky Sándor a lévai állat vásár után, 
amidőn haza akart utazni, az állomáson 
észrevette, hogy valaki pénztárcáját a zse
béből kiemelte. Azonnal értesítette i vas
útnál szolgálatot teljesítő csendőrt, akinek 
segítségével sikerült is elfogni a tolvajt. 
Megállapították, hogy az illető Orosz Im
re 40 éves magyarországi többszörösen 
büntetett zsebtolvaj. Beszállították a ko
máromi .illannigyészség fogházába.

— Székét et gázolt a vonat. Kosa Béla 
nagysallói cigány a génvei kitérőnél, bár 
jól láta, hogy közeledik a vonat, mégis 
ráhajtott a sínekre abban a reményben, 
hogy a vonatot megelőzi. Ez nem Elkerült, 
a mozdony a kocsi hátsórészét elkapta.
A kocsin Kosán kívül három asszony ült, 
akik közül egy súlyosan megsebesült.

— Az állami rendőrség uj rangjelzései.
Júl. 1-től az állami rendőrségen is bevezet
ték a katonai rangjeizési fokozatokat, 
melyik szerint: próbarendőrnek a sapkán 
és galléron 1 ezüst csillag, rendőrnek 2. il
letve 3 ezüstcsillag, rendőrőrmesternek 1 
csillag ezüst gallérszegélyben, törzsőrmes
ternek 2 csillag ezüst gaílérkeretben, rend
őrzászlósnak 3 csillag ugyanolyan szegé
lyezéssel. alhadnagynak 1 csillag sze
géllyel, hadnagynak 2, főhadnagynak 3, 
kapitánynak 4 csillag, törzskapitánynak 1 
csillag aranyszegéllyel, őrnagynak 2, alez
redesiek 3, ezredesnek 4 csillag aranysze
géllyel. Ugyanilyen rangjelzések lesznek a 
sapkán is. Az egész karhatalmi állomány 
felett egy vezérfelügyelő parancsnokol. 
Tábornoki rang a rendőrségnél nincsen.

— Hirdetmény. Az 1938 é\i jövedelem- 
és általános kereseti adó kivetése már vé
get ért s az erre vonatkozó lajstromok 
az egyenesadótörvény 329. §-ának 2. be
kezdése értelmében az említett adónemek 
alá tartozó adózók általi betekintés végett 
közszemlére tétetnek az adóigazgatóság
nál 1938 évi júllius hó 11-től július hó
25-ig, délelőttönként 9 órától 12-ig. Aki 
az említett lajstromokba be akar tekin
teni, köteles magát rendesen — személy
azonossági legitimációval és vagy a jöve
delemadóra vagy az általános kereseti adó
ra vonatkozó fizetési meghagyással 
igazolni. — 1938. július 9. — Adóigazga
tóság.

Még 70.000 hadifogoly él az ázsiai 
Oroszország területén. Szibéria és Kiilsö- 
Mongóíia távoli vidékein még körülbelül
70.000 volt hadifogoly él, akik a legutób
bi világháborúban az osztrák-magyar had
seregben küzdöttek és a galíciai harctéren 
hadifogságba estek. Közülük egy, aki nem
rég egy fogolytáborból elmenekülve Man
dzsúrián át Európába utazott, elmondta, 
hogy a volt hadifoglyok legnagyobb része 
már letett arról a reményéről, hogy valaha 
is hazakerül és családjaik is holtnak vélik 
őket. Egy részük még. a régi fogolytábo
rokban vagy munkatáborokban dolgozik, 
mások szibériai vagy mongol helységek
ben telepedtek le, új életet kezdtek, csalá
dot alapítottak, minden tekintetben hozzá
hasonultak uj környezetükhöz és eltemet
ték régi életüket.

— A háztulajdonosok kötelesek lesznek 
első segély nyújtására alkalmas készüléket 
vásárolni. A repülőtámadás elleni védeke
zésről szóló törvény szerint a gázálarco
kon .kívül el lehet rendelni a repülőtáma
dások elleni védekezésre szolgáló más al
kalmas eszközök beszerzését és karban
tartását. Erre vonatkozóan most készítik 
a végrehajtási rendeletet. A rendelettel el 
fogják rendelni az épületek tulajdonosai
nak és állandó használóinak, hogy a rend
őri hatóság felhívására az előirt határidőn 
belül, saját költségükre szerezzék be a hi
vatalosan előirt típusú elsősegély nyújtó 
készüléket a ház lakói és a házban alkal
mazott személyek számára. Ilyen készülék

tekintettel a ház lakóinak számára 
esetleg kettő is beszerzendő. A háztulaj
donosoknak jogukban lesz a beszerzési 
költség megtérítését kérni a lakóktól a 
lakbér arányában.



LÉVAI ÚJSÁG

M agyar
Tűzoltó  Szövetség m egalakulása

A üilovenszkói magyarság jogvédő irodája 
még hetekkel ezelőtt mozgalmat indított az ön- ! 
álló Szlovenszkói Országos Magyar Tüzoítószö- 
vetség megalakítása ügyében. A dunaszerdahelyi 
járási tiizoltószövetség bizonyos aggodalmakat 
táplált a tervezettel szemben s mozgalmat indí
tott annak érdekében, hogy mielőtt végleges dön
tésre kerül a sor ebben a nagy fontosságú kér
désben, hívják össze Érsekujvárar egész Szlo- 
venszkó magyar tűzoltóságát, hogy közvetlen 
eszmecsere során cseréljék ki álláspontjukat s 
tegyék mérlegelés tárgyává, hogy mi felel meg 
jobban a magyar tűzoltóság érdekeinek: önál'ó 
szövetség, avagy külön alosztály létesítése a meg
lévő Szlovenszkói Országos Tüzoltószövetség ke
retében.

Az ország minden részéből Érsekújvárra gyűl
tek össze a magyar tűzoltók s 370 egyesület kép
viseletében mintegy 150 képviselő találkozott az 
Arany Oroszlán nagytermében, hogy ebben 
fontos kérdésben végleges döntést hozzon.

A tűzoltó-parlamentben az egybehívó dunaszer- 1 
dahelyi járási szövetség vezetői Farkas Nándor 
és dr. Bartosik György elnököltek s ismertették 
a helyzetet s azoknak a tárgyalásoknak az ered
ményét, amelyeket az országos szövetség elnö
kével folytattak. Hangsúlyozták, hogy meghatal
mazásuk van annak kijelentésére, hogy a magyar
ságnak ebben a kérdésében a szövetség maga 
semleges álláspontot foglal el s nem kívánják a

magyar tűzoltóság döntését semmi irányban be
folyásolni.

Hatalmas, csaknem 4 óra hosszat tartó vita so
rán minden delegátus kifejtette álláspontját s fel
szólalt Holota János dr. nemzetgyűlési képviselő, 
Érsekújvár városbirája is, aki — miután a város 
közönsége nevében üdvözölte a magyar tűzoltó- 
parlamentet — mint az érsekujvári Önk. Tűzoltó- 
egylet elnöke állástfoglait a kérdéshez s rámuta
tott arra, hogy

a magyar tűzoltóság önállóságra való törek
vése megfelel a korszellemnek s ennek útját 
állni ma nem lehet, ezért kéri a jelenlevőket, 
hogy ennek megfelelően foglaljanak a sző
nyegen levő kérdéshez állást.

A megejtett szavazáson 270 egyesület delegátu
sa az önálló szövetség megalakulása mellett fog
lalt állást, mig 30 jelenlevő egyesület s 70 távol
levő egyesület delegátusai az alszövetség megala
kítását javasolták.

Ilyenformán a jelentős többség kimondotta az 
önálló Szlovenszkói Magyar Országos Tüzoltó
szövetség megalakulásának szükségességét.

Az összehívó dunaszerdahelyiek látva a többség 
álláspontját, alávetették magukat a többség aka
ratának s részt vállaltak abban a 10 tagú szer
vező bizottságban, amely a Jogvédő Irodának 
szakszerű segítséget fog nyújtani a Szövetség 
megszervezésében.

— Megszigorítják a liadirokkantak \ 
külföldi utazásait. Az utóbbi időben a ha
di rokkantak egyre gyakrabban utaznak j 
külföldre, ahol hosszabb időt töltenek. 11- J 
letékes hatóságok figyelmeztetik most a 
hadirokkantakat, hogy külföldi utakat be
jelentés nélkül csak az esetben tehetnek, 
iia a külföldi tartózkodás rövid. Hosszabb 
külföldi utakat be kell jelenteni az illeté
kes hivatalokban. Engedély nélkül tett 
hosszabb külföldi utak következménye az 
lehet, hgy a külföldi tartózkodás idejére 
beszüntetik a rokkant illetményeket.

— Megjelent Darkó István uj regénye 
a »Deszkaváros«. A pozsonyi Tátra könyv 
és Lapkiadó vállalat kiadásában jelent meg 
Darkó István »Deszkaváros« című regé
nye. Az uj szlovákiai magyar könyv a bu
dapesti könyvnapóikon is méltó feltűnést 
keltett, ugyannyira, hogy a Tátra- kiadvá
nyok közül a legnagyobb példányszámban 
kelt el.

— Magyar találmányok. Egész serec 
magyar találmányról olvashattunk a héten. 
Egy pesti orvos az őrültek gyógykezelése 
terén tett jelentős felfedezést, ikét pécsi 
fiatalember a hajók sebességének fokozá
sára talált fel korszakalkotó beren d e lt, 
egy székely ember tiszta fából fabrikált 
óraremekmüvet és igy tovább. Ezek a ta
lálmányok tanulságok a magyarság tehet
sége és töretlen életereje mellett, amely 
fontos szerepet biztosit számára ma is a 
nemzetek sorában.

— Inkább a fegyház, mint a mai élet.
Furcsa kérvény érkezett a bostoni fegy
házból Newyork állam kormányzójához. 
Egy Truhalski nevű fegyenc kérvényt in
tézett az illetékesekhez, akiknek »eipana- 
szolta«, hogy a fegyház igazgatója kihir
dette előtte, hogy jó magaviseletére való 
tekintettel hátralévő büntetését elengedik.
A fegyenc most arra kéri a felsőbb hatósá
gokat, hogy az intézkedést változtassák 
meg, mert ő egyáltalában nem óhajtja el
hagyni a fegyházat. A polgári életben fa
vágó volt. Ma már nem birná az erdö- 
írtást, a gyomra is rossz, a fogházban pe
dig oly humánusan gondoskodnak róla, 
hogy az orvos diétát irt elő számára. Kér
vényében nagyon kérte Newyork állam 
vezetőségét, .hogy életfogytiglan engedjék 
a fegyházban tartózkodni, de ha ez a kéré
se túl szerénytelen volna, legalább ne en
gedjék el a hátralévő büntetését.

Mikor szűnik meg az iparigazolvány 
érvényessége? Adott esetből kifolyólag a 
prágai kereskedelmi és iparkamara azt a 
szakvéleményt adta ki, hogy az ipar 
ideiglenes nem gyakorlásáról szóló beje
lentés nem jelenti az iparigazolvány vég
leges megszűnését, hanem csak annak bi
zonyos időre va'ló szünetelését. Ha az ipa
ros azonban időközben előbb halálozna el, 
mintsem az ipar újból való gyakorlását be
jelenthetné, úgy a kereskedelmi és iparha
tóságok nem kifogásolhatják azt, ha a jo
gosult hátramaradottak (özvegyek, gyer
mekek vagy örökösök), újból bejelentik 
és megkezdik.

Születés, házasság, halál:
Születés. Billiai Béla és Polák Katalin fiú 

Béla. — Novak János és Sály Józsa fiú 
Gyiöa László. — Kovács István és Dudás 
Ilona leány Mária. — Akács József és Herz 
Ilona fiú József Péter Béla. — Kiszela Jó
zsef és Juhász Etel fiú József.

Hzasság: Sebő Pál rkt. és Bakos Jolán 
Matild Valéria rikiat. — Magda Gejza ref. 
és Bencik Erzsébet rkat.

Halálozás. Xovotny Ferenc 75 éves. — 
Jankus Eerencné szül. Csudái Júlia 28 éves. 
— Trka Erzsébet 3 éves.

É r t e s í t é s  !
Tisztelettel értesítem, hogy műhelyemet 
modern

v i l l a m o s
h e g g e s z i ő v e l
bővitettem ki. — Mindennemű törések, 
kopások, kazánrepedések és marások 
szakszerű kiheggesztését vállalom. 
Kívánatra vidéken a munka helyszínen 
lesz elvégezve.

F r a s c h  B é l a
géplakatos, Lcvice, Sinior u. 3.

S P O R T
— Vas-Rapid—LTE 3:2 (2:1). Magyar 

Kupa középdöntő mérkőzés, vezette Varga 
Vágsellye. Nagyszámú közönség előtt az 
LTE széltől támogatva kezd, azonban a 
tartalékos Vas-Rapid állja az iramot. Ta- 
pogatódzó mezőnyjáték után a 18. perc
ben a Vas-Rapid Porubszky révén gólt sze
rez. Az LTE ezután több támadást vezet, 
de a Valentin-Halada hátvéd-pár és az »el- 
pusztitha<tatlan« Precs mindent rombol. A 
23. percben Horváth III. kiegyenlít. A 30. 
percben Porubszky újabb góllal beállítja a 
félidő eredményét. Szünet után . 1:7. LTE 
nem jut szóhoz, az erős ellenszél gátolja 
csatárait. A 27. percben Horváth II-t fau
tolják a 16-son és a megítélt 11-est Hor
váth III. a háló balsarkába vágja. A Vas- 
Rapid állandóan támad, a 32. percben An- 
germayer lesgyanus helyzetből belövi a 
győztes gólt. A győztes csapatban Nagy és 
Precs voltak a legjobbak. Az LTE-re múlt- 
heti játéka után nem lehetet ráismerni. Az 
a bizonyos »gólos csatár« hiányzik és ha 
az őszi szezonban sem talál egyet az LTE 
vezetősége, megint lemarad a csapatbaj
nokságról.

— Úszó verseny. Az LTE úszószakosztá
lya vasárnap d. e. kb. 100 néző előtt házi 
uszóversenyt rendezett. A rendezőség sem 
a verseny propagálásával, sem annak za
vartalan lefolyásával nem sokat törődött. 
Pedig több olyan fiatal úszója van, akik 
jó tréner vezetése mellett néhány év alatt 
országos viszonylatban is (kitűnő úszókká 
fejlődhetnek, legalább az elért eredmé
nyek erre mutatnak. 50 m. gyorszuszás: 
Bartos 29.8 mip., Hoffmann I. 30.5. Deák 
100 m. gyorsuszás: Bartos 1:10.1, Feld- 
mann 1:13.5, Sumrák. 200 m. mellúszás: 
Kiss 3:08.2, Hoffmann II. 3:11.3. Flusszer. 
2 táv mellúszás (katona ruhában, akadállyal: 
Kiss 57.2, Hoffmann 57.9, iFlusszer. 2 táv 
gyorszuszás katonaruhában akadállyal: 
Bartos 56.1, Hoffmann I. 56.8, Feldmann.

Apróhirdetések
Minden szó 40 fillér, a leg
kisebb hirdetés ára 4*- Ke.

Másfél éves

P r a g a  a u t ó ,
a legújabb típus, jutányosán eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

Kitűnő állapotban levő

kajak
jutányosán e l a d ó .  — Cim a kiadóban.

Két szoba, irodának vagy üzletnek 
igen a 1 k a 1 in a s, a főútvonalon

a z o n n a l  k i a d ó .

Nagyobb k e r t e t
lakással keresek bárhol hosszabb 
időre haszonbérbe 2—10 holdig. 
Gyümölcsfával az egészet beültetem. 
Ajánlatok intézendők : Szűcs Károly
nyug. ig. tanitó cimére Érsekújvár.
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Az élet útia
Az emberi élet feneketlen örvényben 

végződő úthoz hasonlítható. Születésünk 
pillanatában tesszük meg rajta az első lé
pést és az isteni törvény értelmében foly
tonosan tovább haladunk, akadályokon 
keresztül, néha simán, minden zökkenő 
nélkül — a vég felé. A percek, az órák, a 
napok, az évek rohamos gyorsasával 
múlnak felettünk.

A kegyetlen élet útközben néha-néha 
mégis juttat egy kis megkönnyebbülést, 
hellyel-közel mosolygó tájkép, zöldelö ré
tek, virágos kertek, egy-egy leszakított 
édes gyümölcs, dalos madárszó vidítanak 
fel bennünket. Mindig újra felbuzdulunk 
és szivünk mindig újra és újra remél. Sze
retnénk megállni és az élet serlegéből egy 
kis nektárt szívni, de alighogy ajkunkhoz 
emeltük, máris elharsog a szigorú pa
rancsszó: Előre! Előre!

Remegve tekintünk vissza és borzalom
mal látjuk, hogy mögöttünk minden rom- 
badiilt, szivünk összeszorul és sejtjük a 
kikerülhetetlen pusztulást. De az útközben 
leszakított virágok újra lelket öntenek be
lénk, egy pillanatig élvezzük őket és már
is ellankadnak, elhervadnak. A magunkkal 
hozott gyümölcsöt is megizleljük, de az 
már fanyar és önkéntelenül is kihullatjuk 
reszkető kezünkből.

A borzalmas sejtelem kezd valósággá 
válni, képzeletünk csalfa játéka szertefosz
lik, a titkos erő egyre tovább űz, hajszol 
és mindig közelebb visz a véghez, a meg
semmisüléshez.

Az ifjúságot a meglett kor, ezt az öreg
ség követi. Lassankint minden elveszti 
színét körülöttünk, a virágos kertek ko
pár pusztasággá fakulnak, a mosolygó ré
tek száraz tarlóvá válnak, a csacsogó pa
tak és a dalos madár hangja elhalkul, el
némul. Homály borul az előttünk lévő táj
ra és csak a méla esti fény pislogását ész
leljük. Már a halál árnyéka is bontogatja 
vészes szárnyait, szinte érezzük fagyos 
suhintását, az örvény szája már-már elnye
léssel fenyeget, de bármily erőfeszítéssel 
is, még iparkodunk megvetni lábunkat. 
Érezzük, hogy a titkos erő feltartóztatha
tatlanul előre lök. Még egy lépés és a bor
zalom megzsibbasztia érzéseinket, szédü
lünk, szemünk tétován mered az éjszaká
ba, már alig bírjuk lábainkat, mégis to
vább vánszorgunk.

Még egy utolsó reménysugár csillan 
meg kimeredt széniünk előtt, még van 
tennivalónk családunk, utódaink, embei- 
társaink, a nagy közösség érdekében — 
összeszedjük minden erőnket, egy utolsó 
erőfeszítés és erőnk elhagy, a talaj már 
inog lábaink alatt, kétségbeesésünkben 
utolsó pillantást vetünk visszafelé, de ott 
már minden összeomlott, szétfoszlott, 
megsemmisült, eltűnt, csak az örvény tá
tong rémesen előttünk és ellenálhatatlanul 
vonz, húz, taszít, hogy végképpen elnyel- 
jen.

Bizony kevés időt töltünk a rohanó élet 
országutján. Tüneményes gyorsasággal 
száguldanak az évek és mi, badar emberek 
ahelyett, hogy simábbá iparkodnánk egy
másnak tenni az élet útját, még mestersé
gesen szaporítjuk az akadályokat, a ma
gunk bajait niegérezziik és világgá kiabál
juk, a másokét kárörvendöen megmoso
lyogjuk, egymás segítése helyett, egymás 
bajainak szaporítása a főcélunk. Pedig 
akárhogy is alakul a sorsunk, végűt is el
jutunk az élet útján ahhoz az örvényhez, 
amely egyformán elnyel bennünket.

Beszélgetés
János gazdával

M ik é n t m e n th e tjü k  a m y ra b o lá n ra  ojtott 

k a js z in b a ra c k lá in k a t a p u s ztu lá s tó l

— Jó r e g e it  kívánok, János gazda! Egészsé
gére az éjszakai nyugodalmat, ha volt.

— Isten hozta, Igazgató úr! Bizony, amióta a 
barackfák pusztulásáról beszélgettünk, én any- 
nyira nyugtalan vagyok, hogy aludni sem tudok 
olyan jól, mint azelőtt. Nem az a kiadás bánt, 
amit a kajszinbarackfákért kiadtam, bár az is te
temes összeg, de bánt az elveszített 4—5 eszten
dő, most kezdhetem ismét elölről az ültetést.

— Ez igaz, János gazda, de ki gondolta volna 
azt előre, hogy ezek a szépen hajtó fák olyan 
váratlanul kipusztulnak.

— Beszélgetésünk óta én még éjjel is azon 
gondolkodom, hogy mivel menthetnénk meg ba
rackfáinkat az elpusztulástól. Nappal pedig foly
ton a kerteket járom, hogy mit tapasztalhatok. 
És hála Istennek János gazda, rá is jöttem vala
mire, ha nem is száz százalékban, de nagyrész
ben megmenthetjük barackfáinkat a pusztulás
tól.

— No már erre a felfedezésre igazán kiváncsi 
vagyok, ha beválik, nem leszek hálátlan. Igazgató 
úrhoz sem. Egy nagy kosár barackot kap tőlem 
minden évben lekvárnak, ha terem!

— Előre is köszönöm, János gazda, szües ígé
retét, csak aztán be is tartsa ám!

— Én amit megígérek, teljesíteni is fogom, de 
halljuk a szép szót, Igazgató úr! Hogyan ment
sem meg a pusztulástól myrabolánra ojtott ba
rackfáimat, hiszen van még több mint háromszáz 
darab, amely él!

— Én, János gazda, egy hét óta folyton a ker
teket bújom s rájöttem arra, hogy aki ősszel és 
tavasszal bemeszelte fáinak törzsét agyagos 
mésztejjel, annak barackfáinak alig egy százalé
ka pusztult el. Én nem a levegőből beszélek, Já
nos gazda, győződjék meg, s fáradjon el Belo- 
horsky vagy Seres kertjébe a Kard-uccába, sze
mélyesen fogja tapasztalni, hogy igazam van.

— Talán helyes a megfigyelése, Igazgató uram, 
hiszen azt már én is tudom, hogy a fehér szin 
nem nyeli úgy el a nap sugarait, mint a sötét, 
igy nincsen olyan hirtelen kitéve a lehűlésnek 
és nem fagy el olyan könnyen, már 4—5 fokos 
hidegnél, mint az idén is megtörtént április hó
ban. És milyen keveréket használjunk a bemesze- 
léshez?

— Lehetőleg jó sűrű keveréket, János gazda. 
Én 10 liter vízben elkevernék, János gazda, 2 kg. 
sárga agyagföldet, mikor ez meg van, ismét te
szek hozzá 2 kg. szalonnás, vagyis oltott meszet 
és ismét elkeverem. Mikor ezzel készen vagyok, 
töltök hozzá 2 deciliter fakarbolineumot, vagy 
ha ez nincsen kéznél, akkor 2 deciliter dendrint, 
vagy 1 deciliter noodendrint. Meszeléskor mindig 
jól felkeverem. A meszet azért teszem bele, hogy

a fa törzse fehéres szint kapjon, az agyagot 
azért, hogy a mész le ne peregjen a fáról és a 
kéregrepedéseket betöltsem, a karbolineumot 
azért, hogy a fa felülete sima és fényes marad
jon. — Meszelhetünk ősszel, október vége felé 
és kora tavasszal már február havában, szép na
pos időben.

— Akik ezt megtették, János gazda, azoknak 
fái nem fagytak ki és mindazon fáknak használni 
is fog, amelyeknek törzsén túlságos nagy fagy
foltok még nincsenek.

— Kiváncsi vagyok az eredményre, Igazgató 
úr, alig kerül másba, mint egy kis munkába. Ez
után bizony soha el nem mulasztom elvégezni — 
sem ősszel, sem tavasszal.

— Ne is mulassza el, János gazda, mint jó gyü
mölcskertész, hasznát fogja látni és örömét leli 
a fák szép szürkés fehér, fényes, sima törzsében, 
de nemcsak a barack, hanem másfajta gyümölcs
fáknál is.

— Isten megáldja, János gazda!
— Az Igazgató urat is áldja meg az Isten fá

radságáért és jó tanácsaiért!

SZŰCS KÁROLY
nyug. ig. tanító.

AMI BIZTOS, AZ BIZTOS
Az anyós Amerikában hirtelenül meghal cs 

Európában lakó vejét siirgönyileg kérdezik, el- 
égessék-e az ottani szokás szerint, vagy pedig 
eltemessék?

A vő azt válaszolta: — Először elégetni, aztán 
eltemetni, mert ami biztos, az biztos.

A SZŰK CIPŐ ÁLDÁSA
— Akármit is beszélnek, a szűk cipőnek is 

meg van a maga előnye.
— Hülye! Miféle előnye lehet?
— Az ember elfelejti mellette egyéb gondjait!

NŐI K ALAPDIY AT.
Színhely egy női kalapszalón. Őnagysága már 

egy rakás kalapnak nevezett tepsit, fazekat, fe
dőt, kályhacső-darabot, szakajtót, lepénysütőt, 
srapnellhüvelyt, kuglófformát felpróbált, de egy- 
gvel sem volt megelégedve. A kalaposnő most 
egy más kreációt nyújt át őnagyságának:

— Tessék ezt felpróbálni, nagyon helyes kis 
kalap!

Na, megjárja —- feleli fitymálva őnagysága, 
de nekem még sem kell.

— Miért?
— Mert kalaphoz hasonlít...

AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN FÉRJ
— Hát miért akar válni asszonyom?

Azért, mert az a gazember állandóan kifo
gásolja, hogy hortyogok, hogy fagyos a lábam, 
hogy kikutatom a zsebeit, hogy folyton jár a 
szám, hogy főzni nem tudok, hogy edényeket 
vágok a fejéhez, hogy anyám nálunk lakik, hogy 
nem eresztem be, ha későn jön haza. Egy ilyen 
összeférhetetlen emberrel nem maradhatok egy 
födél alatt.
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— Milyen csehszlovák bélyegeket nem | 
engednek be Magyarországba? A ;;>»/.ön$ég
*íjves figyelmébe jánljuk, hogy a Magyar- 
országba irányított postai küldeményekre ; 
ne ragasszanak sem 25, sem 30 filléres bé- 
lyeget, amennyiben az ilyen bélyeggel ellá
tott küldeményeket az országba nem en
gednek be, hanem visszaküldik, mint sza
bálytalant. A 25 és 30 filléres csehszlovák 
bélyegen kívül bármely más bélyeg hasz
nálható. Ha például nyomtatványra 25 fil
lér portót kell felragasztani, akkor egy 20 
és egv 5 filléres bélyeget használjunk. A 25 
és 30 filléres bélyeg be nem engedésének 
az oka az, hogy Csehszlovákia sem engedi 
be a magyar 25 és 30 filléres bélyegekkel 
ellátott postai küldeményeket. Tehát a ti
lalom mindkét államban kölcsönös.

— A Nemzetközi Prágai őszivásár. A 
37-ik Prágai Őszivásár 1938 szeptember 
2.—11-ig lesz megtartva és körülbelül 3000 
kiállító fog azon résztvenni.

— A kedvezményes utazás utóize. A ko
máromi kerületi bíróság múlt héten tár
gyalta Jakubovics Mihályné Ivanics .Júlia 
csalási ügyét. Jakubovicsné érdekes körül
mények között került a bíróság elé. Ba
romfikereskedéssel foglalkozott s í.lint be* 
lai lakos, hetenként többször is !elutazott 
Pozsonyba, baromfiakkal. Üzleti utjairak 
kezdetén üzlettársi viszonyban állott Ta
kács István libádi baromfikere>kedővel, aki 
azt tanácsolta neki, hogy szerezzen menet- 
dijkedvezményt, az anyja nevén, mivel Ivj- 
nics Júlia hasonlónevü anyjának ipariga
zolványa alapján a kedvezmény járt is. 
Ivanics Júlia ebbe beleegyezett. Takács, 
szívességből megszerezte a szükséges ira
tokat s Jakubovicsné éveken keresztül 
kedvezményesen utazott az anyja nevén ki
állított igazolvánnyal. Időközben azonban 
Jakubovicsné és Takács összevesztek egy
mással, Takács bosszúból feljelentette Ja* 
kubovicsnét, hogy hamis igazolványt hasz
nál. Az államvasutak 3276 korona kártérí
tést követeltek Ivanics Júliától. A bíróság 
azonban felmentette az asszonyt azzal az 
indokolással, hogy Ivanics Júliát csalási 
szándék nem vezette, mivel néni ő '/erez
te meg magának az igazolványt

— Pőstyén—Prága között vasárnap is lesz re
pülőjárat. Pőstyéni tudósítónk jelenti: Vasárnap, 
.július hó 3-án megnyílik a vasárnapi repülőjárat 
Pőstyén és Prága között Brtinn Zlinen át. 
Edcfcg a vasárnapi repülőjárat Pőstyén -Prága 
között nem állott fenn. Pőstyénből indul a re
pülő reggel Zlin—Brünn felé 6.45-kor és Prágába 
érkezik S.50-kor. Délután indul Prágából 16.-Iá
kor és Pőstyénbe érkezik lS.50-kor. Ennek a va
sárnapi repülőjáratnak a fürdővendégek szem
pontjából nagy jelentősége van. mert ezáltal a 
nyugati államokból érkező vendégeknek meg van 
a lehetőségük vasárnapon is Pőstyénbe érkezni, 
minthogy London. Párizs. Brüssel, Rotterdam 
városokból eddig csak Prágába lehetett vasárnap 
repülni. ff- ff-

— 23 évi hadifogság után hazatért. Hu
szonhárom évi távoliét után hazatért 
Oroszországból egy hadifogoly. Gyékics 
Péternek hívják s most 45 éves. Varsón és 
Budapesten keresztül érkezett Szibériáiból. 
Több mint húsz évig lakott a szibériai 
Biszk városban, ahol megnősült és ikét 
gyermeke van. Felesége néhány évvel ez
előtt meghalt s ekkor .határozta el magái, 
hogy hazajön. Testvérei és rokonai Herce
govinában élnek. Földmiveléssel foglalko
zott és kis háza volt Oroszországban.

•LÉVAI L'JSÁG* 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.— Ki. egyes szám ára 
1.— Ki. Három példány megtartása V« éves előf - 
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.

X h e h

Pozsonyban az uj választói névjegyzék ellen 9000 felszólalás töitént és 4000 uj választó 
kívánja'felvételét a névjegyzékbe. -  A 125 milló pengős beisö magyar kölcsönt már 
lejegyezték. — A magyar pengő árfolyama Prágában a múlt héten elerte a 121.50 ko
ronás rekordmagasságot. — 40.000 ember vett részt a debreceni gazdakongresszuson, 
amelyen Imrédy miniszterelnök fejtette ki a magyar kormány nagyvonalú gazdasági 
munkatervét. — 45.030 tornász és 150.000 néző vett részt múlt vasárnap a prágai szó- 
kolünnepélyen. — Száz év előtt, augusztus 19-én halt meg Kölcsey Ferenc, a magyar 
himnusz halhatatlan költője. — Borzalmasan terjed az indiai kolera, a legutóbbi 11 héten
30.000 áldozata volt. — Franciaország a kémkedés esetére is bevezette a halálbüntetést.

- Július 31-ig meghosszabbították a pozsonyi magyar szini-idényt. — Odescalchi Mik
lós (herceg) a budapesti Margitszigetről megszöktetett két bakfist, az egyik leány vőle
génye öngyilkosságot követett el. — Hodza miniszterelnök elutasította a szudétanémetek 
négy pontját. — A pőstyéni választások ellen beadott fellebbezést elutasította az orszá
gos hivatal. — Amerikának 1940-ig 2320 legújabb rendszerű hadirepülőgép áll rendel
kezésre. — Megszüntette a francia szocialista párt az együttműködést a kommunistákkal. 
— Magyarországon megszüntetik a kövezetvámokat és más jövedelmek biztosításával 
váltják meg a 12 millió pengős vámbevételt. — Magyarországon a gazdavédelmi rende
let megjelenése után 122.000-ről 47.000 holdra csökkentek a védett birtokok. — Olasz
ország és Németország vásárolja fel a magyar buzafelesleg nagy részét. — Kínai női- 
zászlóaljak szervezik a félelmetes guerilla harcot a japánok ellen. Húsz százalék ku
koricával kell keverni a kenyérlisztet Olaszországba. — Prágában megnyílt a világ leg
nagyobb bélyegkiállitása. — Rekord búzatermés van Amerikában, az európai terméskilá
tások is kedvezőek. Magyarországon, Lovászpatonya községben árja-okmányokat ha
misítottak németországi lakosok számára. — Még Rómába is magával vitte Hitler sza
kácsát. mivel nem eszik más ételt, csak amit az főz és megizlel. — Volhyniában Luck 
közelében egy Styr nevű családnak három gyermekét elsodorta az ár és mindhárman 
megfuitak, amikor édes anyjuk ezt megtudta, megőrült. — A Nyitrai Általános Bank 
nyitrai fiókjában kétszázezer koronás sikkasztást fedeztek fel. — A párisi világkiállítás 
1314 millió frankba került, a jövedelemről nem számolnak be, de köztudomású, hogy 
a nagyszabású kiállítás súlyos ráfizetéssel végződött. — Az előzetes katonai kiképzésről 
szóló törvény végrehajtására háromezer tanárt és tanítót fognak behívni oktatás céljából.

Schmeling, akit a világbajnoki mérkőzés során Louis néger boxoló kiütött, felhagy a 
boxsporttal és saját birtokán gazdálkodni fog. — Komáromban július 1-től a textil és 
divatárukereskedök a déli szünetben 12-től 3 óráig zárva tartanak. — Prágában a So- 
kol-ünnepségekkel kapcsolatban 150.000 tornász és 200.000 néző jelent meg a Sokol- 
stadionban. Csehszlovákiában a munkanélküliek száma június végén 224.253 volt a 
május végén kimutatott 284.785-el szemben, a csökkenés 60.532, vagyis 21.3 százalék.

Többmilliós költséggel átépítik a lévai pályaudvart. — 3 millió németnek Cseh
szlovákiában van 4228 elemi iskolája (ebből 446 polgári), 600 továbbképző, 1882 szak
iskolája, 83 közép- és 3 szakiskolája. — Egyhangúlag szavazta meg az angol alsóház a 
Törökországnak nyújtandó 840 millió korona összeget kitevő kölcsönt fegyverkezésre és 
még külön 1400 millió korona összeget kitevő kölcsönt magánhitelre. — Mussolini 
azon fáradozik, hogy Magyarország és Jugoszlávia viszonyát, mely ugyan már normális 
szomszédi viszony, barátságosabbá és szorosabbá tegye. — Csehszlovákiában 338 va
dászegyesület működik 24.389 szervezett taggal. Károly román király augusztusban 
utazik Londonba. — Anglia ki akarja szorítani a német piacot a dunavölgyi piacról. — 
Jugoszláviában a köztisztviselők kötelesek megtanulni a nemzetiségek nyelvét. — Egy 
budapesti lap szerint Hitler és Mussolini szeptemberben Budapestre látogat. — A vilá
gon 44 millió autó van, Amerikában minden öt emberre jut egy autó. — A legújabb 
newyorki divat a színes füstöt árasztó cigaretta, a kémiai utón megfelelöleg preparált 
cigarettáknak olyan színű füstöt kell adniok, mint a hölgyek ruhaszinei. — Felsőipar
iskolát kér Komárom városa. — Péter-Pálkor a nagy melegben több mint ezer vágón 
jeget fogyasztottak el Budapesten. — Freystádiler pasa, egyidőben a legnagyobb buda
pesti gavallér, pert indított fogadott leánya ellen apatartásért, leányára több millió pengőt 
költött és most valamit visszakér belőle. — A Baracska községhez tartozó Szászhalom- 
batta pusztán napvilágra kerültek a 4000 éves kelta temető bronzkincsei, mert az ara
nyakat a rómaiak már elvitték 1800 év előtt. — Freud professzort, aki Ausztriából Lon
donba emigrált, száz iró és tudós az orvosi Nobel-dijra ajánlotta. — Elhalasztották a 
Szovjet hadgyakorlatait. Júniusban 340 órán át sütött a nap, 66 órával haladta meg 
az átlagot. Az Amerikai Egyesült Államok búzatermését 272 millió mázsára becsülik, 
az északi földteke összes termése egymiliiárd mázsára becsülhető, ami jóval meghaladja 
a szükségletet. — Magyarország Belgiummal, Csehszlovákiával és Svájccal egyidőben 
folytat kereskedelem-politikai tárgyalásokat. — Tízezer tagja van már a Galántán műkö
dő Szent Ágoston Társulatnak. - Rendkívül gyönge Bulgária gabona- és dohányter
mése. ötmilliárd rubeles belső kölcsönt vesz fel Oroszország. — Egy amerikai egye
temi tanár feltalálta a lepra szérumát, a felfedezésnek nagy jelentősége van, mivel a 
földön ötmillió leprabeteg van és évente hatezer ember pusztul el ebben a borzalmas 
betegségben. — Léván súlyos artistaszerencsétlenség történt, az egyik mutatványnál az 
óriáskigyó körülfonta magát a kigyóbüvőlő testén és úgy összeszoritotta, hogy az artista 
betört mellkassal eszméletlenül esett össze a halálos ölelés alatt. — Amerika évente kö
zel harmincezer német emigránst fogad be. — A világ legkisebb embere az Atlantic 
Cityben él, Paul dél Riónak hívják és 18 éves, mindössze 50 centiméter magas és 5’/2 
kilo súlyú. — Február közepe óta 16 miiló font (2400 millió korona) értékű szovjetarany 
érkezett Angliába. — Modern fegyverekkel szerelik fel a budapesti rendőrséget. — Öt
millió kárt okozott Sárosban egy tűzvész, leégett a környék egyik legnagyobb telepe. — 
Kúttisztitás közben a földgáztól eszméletét vesztette és halálra zúzta magát egy nagy- 
szombati munkás. — Romániában felfüggesztettek több fegyházigazgatót, mert enyhén 
bántak az elítéltekkel. — Vagyonirigység miatt meggyilkolta anyját egy szegedkörnyéki 
tanyai legény. — Egy év alatt 3410-el növekedett Magyarország gépjárműállománya. — 
Oroszországban eddig 400 tábornokot végeztek ki a Stalin tisztogatási akció során. — 
Középjapánban 150,000 házat sodort el a vizár. — Burgos tartományban felrobbant 
Franco egyik lőszerraktára, a halálos áldozatok száma 56. — „Szárnyat a nemzetnek*’ jeligé
vel alakult meg Magyarországon a Horthy-repülőalap, amelyre már eddig is nagyösszegü 
adományozások történtek. -  A Nobel-dijas Szentgyörgyi szegedi professzor hatékony 
szert talált fel a vesegyulladás ellen. — imrédi magyar miniszterelnök és Kánya külügy
miniszter julius végén Rómában tesz látogatást Mussolini miniszterelnöknél. — A Svájc
ban megtartott népszavazáson az egységes büntetőtörvényköny bevezetése mellett fog
laltak állást, eddig mind a 22 kantonnak önálló büntetőt^rvénykönyve volt.
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