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a lévai háztulajdonosokhoz!
Mindnyáján szemtanúi vagyunk annak a 

külső fejlődésnek, amelyen Léva az utób
bi években átment. A főútvonal rendes 
burkolatot kapott, megjavult a közvilágí
tás és a mellékutcákban is megkezdték az 
aszfaltjárdák kijavítását, valamint uiabbak 
lefektetését. És éppen ez az, amivel kap
csolatban a lévai polgárságot, a háztulaj
donosokat figyelmeztetni kívánjuk vala
mire. Arról van ugyanis szó, hogy néhány 
uccában csak azért késik az aszfaltjárda 
elkészítése, mert akadnak egyesek, akik 
nem hajlandók a város által kért méltá
nyos hozzájárulást megfizetni. Köteked
nek, csökönyösek és azt akarják, hogy 
minden költséget kizárólag a város fizes
sen. Eltekintve attól, hogy a járdafektetés 
költségei az érvényes városi szabályrende
let értelmében a ház tulajdonosát terhelik, 
nem lehet megkívánni a várostól, amely
nek anyagi viszonyai, enyhén kifejezve, 
nem kedvezőek, hogy a háztulajdonos ér
dekét elsősorban szolgáló aszfaltjárda 
minden költségét viselje. Be kell látni min
denkinek, hogy uccai gyalogjárók elkészí
tésével nemcsak az ucca lakói jutnak jobb 
helyzetbe, de lényegesen értékesebbé vál
nak az óit lévő házak és telkek is.

Alkalmi bélyegek, 
ünnepi kivilágítás a ]

Egész Szlovenszkón nagy versengés fo
lyik a városok között, hogy melyik tud 
nagyobb eredményt felmutatni a városfej
lesztés terén. Ez egyik feltétele az idegen- 
forgalomnak is. A háztulajdonosoknak el
sősorban érdeke és kötelessége, hogy Lé
va végre megszabaduljon falusi jellegeitől, 
elsősorban sáros uccáitól, amelyekben a 
gyalogközlekedés az ősz beálltával úgy
szólván lehetetlen. Ne hivatkozzunk arra 
hogy a városnak még sok a tennivalója, 
de tegyük lehetővé a javítást ott, ahol a 
város részéről kezdeményezést és áldozat- 
készséget látunk! Tartsa mindenki köteles
ségének, hogy városunk fejlődését egy
részt a lakosság összeségének, másrészt az 
egyre növekvő idegenforgalmi verseny 
érdekében elősegítse.

Az érdekeltek hassanak azokra a kono’v 
háztulajdonosokra — akik bár nincsenek 
sokan — mégis akadályozzák néha egy 
egész uccának kiaszfaltozását és ezzel vá
rosunk külső fejlődését. Ezekkel szemben 
egységesen kell fellépni és meg kell győzni 
őket arról, hogy tagadó álláspontjuk hely
telen és saját érdekükben is meg kell hoz
ni azt a csekély áldozatot, amelyet tőlük a 
város joggal megkövetel!

ános vitéz előadására

lejrhetetlen pillanataiból az utókor számá
ra is maradandó emlék maradjon, a János 
v i t éz főpróba j á r ő! f énvképf el vé te leket
fognak készíteni és ezek levelezőlap for
májában különleges bélyegzővel és felíras
sa! ellátva az előadás napjaiban kerülnek 
eladásra.

A lévai filatelisták egyesülete külön sát
rat fog felállítani, ahol a levelezőlapok és 
bélvegek nemcsak a pénztári órák alatt, 
hírem az előadások napjaiban, egész napon 
keresztül lesznek kaphatóik.

Ü n n e p i k iv ilá g ítá s b a n  a sáros

Mivel városunkat az előadások napjai
ban előreláthatólag rengeteg idegen fog
ja felkeresni az ország minden részéből, a 
városi villanytelep a szokásosan kivilágí
tott váron kívül még a városháza és a ta- 
nitótópző épületeinek különleges kivilágí
tásáról is gondoskodni fog. Az ünnepélye
sen kivilágított épületekről levelezőlapo
kat bocsátanak ki, melyek a János vitéz 
előadásainak időpontját fogják viselni, 
rövid ismertető szöveggel.

V ilá g íts u k  ki a i  ű rie te k e t

Tekintettel arra, hogy a János vitéz sza
badtéri előadása idegenforgalmi szempont
ból is nagy fontossággal bir, célszerűnek 
tartanók, ha a lévai kereskedők is hozzá
járulnának a város külső fényének emelé
séhez. Azt úgy képzeljük el, hogy erre az 
alkalomra különleges gonddal elkészített 
kirakataikat a késő éjjeli órákig kivilágít
va tartanák, mert a rengeteg idegen bizo
nyosan nem fog azonnal az előadás befe
jezése után eltávozni. Ezálta’ a legjobb 
reklámot csinálnák önmaguknak és váro
sunk népszerűségét is emelnék.

A lévai filatelisták f. hó 27-én megtartott , 
gyűlésükön, a János vitéz rendezöbizott- 
ságával karöltve, elhatározták, hogy az 
augusztus 13. és 14-én megtartandó lévai ( 
szabadtéri előadások alkalmából, -alkalmi - 
bélyegek és bélyegző kibocsátására kérnek j 
engedélyt a Postaigazgatóságtól. Az illeti- , 
kies tényezők telefonon azonnal érintke- ! 
zésbe léptek a Postaigazgatósággal, mely 
a 'kért engedélyt meg is adta.

Ez lesz az első alkalom, hogy Pozsony, 
Kassa és más nagyobb cseh városok min- j 
tájára, szlovenszkói vidéki város is saját j

SZABADTÉRI ELŐADÁS  
Léván, augusztus 13-14-én

JÁNOS VITÉZ
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T íz  éves a lévai m uzeum
Helyesebben tizenegy éves, mert 1927. 

augusztus 3sin hozta meg 15 ládában két 
teherautóval kriek Jenő igazgató, Nécsey 
József, verebélyi postamester nagyértéktí 
adományának egy részét, amely megvetet
te alapját városunk múzeumának. Az érté
kes ajándék elrendezésére azonban csak 
egv érve! később került sor. amikor a vá
rosháza második emelete elkészült és a 
magyar kom'vtár mellett lévő kis szobában 
a múzeum is helyet kapott.

Vzóta tiz év telt el. .Vagy idő nemcsak 
az ember életében, de egy intézmény fej
lődésében is. Azt hinné az ember, hogy 
más városok múzeumaihoz hasonlóan a 
lévai is azóta a bőkezű adomány termé
kenyítő hatásta nyomán hatalmas fejlődés
nek indult és ma a város egyik kiváló kul
túrintézménye, amely a múlt emlékeivel, 
történelmi levegőjével áll a közszolgálat
ban. Sajnos, nem igy van! Annak ellenére, 
hogy Vécsey még egy teherautó muzeális 
anyagot adott, hogy a magyar gimnázium 
régiség-, ásvány- és filológiai gyüjtemé- I 
nye is átkerült oda. hogy KXX) körül van I 
azoknak a tárgyaknak a száma, amelyet 
magánosok adományoztak a múzeumnak. I 
hogy újabban egy bőkezű adományozó i 
két hatalmas láda anyagot adott át; hogy I 
a Vécsey'-adománnyal kapcsolatiul megiti-

ditott pert már egy évvel ezelőtt likvidál
ták, a muzeum még mindig a tiz évvel ez
előtti állapotban van, a rendezés kezdeti 
stádiumban, ahol 1929. június 3-án a város 
a 6258-929. számú határozatával megállí
totta.

Ilyenformán van múzeumunk és még 
sincs! Nincs, mert az illetékeseik elfelejtet
ték visszavonni a rendezés* eltiltó végzé
süket és a muzeum inkább hasonlít egy 
raktárhoz, mint tudást, ismeretet terjesztő 
kultúrintézményhez. Kinek a hibája, kinek 
a bűne, nem kutatjuk, mert úgy sem akad 
gazdája. Léván minden hiba a viszonyok
ban rejlik. Minden esetre a muzeum jól 
jött a város vezetőségének, mert aizóta ál
landó tétel a költségvetésben, elég szép 

j összeggel előirányozva.
Hogy a következő tiz év is hasonlókép

pen ne múljon el a lévai muzeum felett és 
| végre egyszer legyen múzeumunk, ha már 

van, azt indítványozzuk a város vezetősé
gének, Ibogy sürgősen nyújtson be jav il
latot a képviselőtestületnek egy külön 
úgynevezett »muzeum-bizottság« megvá
lasztására. A város aztán bízza erre a bi
zottságra a muzeum vezetését, talán igy 
sikerül a mulasztottakat behozni és a mú
zeumból tényleg múzeumot csinálni!

A csehszlovák kérdés
olyan európai problémává emelkedett, 
hogy ma a világsajtóban több szó esik a 
szudétanémet kérdésről, mint a spanyoi 
vagy a kínai háborúról. Az egész világ 
szeme ezen a kis középeurópai köztársa
ságon van s aggodalommal s reményke
déssel (kiki politikai beállítottsága szerint) 
figyelik a fejleményeket, amelyeknek ala
kulásától ma valóban Európa békéje és 
há boruja függ.

Ez a válság már régen tart s a jelek sze
rint még sokáig fog tartani. Egy izgalmas 
boxmérközés folyik a hatalmas német bi
rodalom és a kicsiny Csehszlovákia kö
zött. Ezt az egyenlőtlenséget némileg el
lensúlyozza, hogy Csehszlovákiának kivá
ló »szekundásai« vannak ebben a küzde
lemben, elsősorban Franciaország s nem 
utolsósorban a világ első nagyhatalma. 
Nagy-Británnia.

Az első menet május 21-én folyt le. Ez 
a menet Csehszlovákia »pontgyözelmével« 
végződött. Most iázasan legyezik a ver
senysegédek a feleket, a managerek takti
kai tanácsokat sugdosnak a pihenő s a 
következő körre készülődő felek fülébe.

Közeledik a második menet, mert Hitler 
nem az az ellenfél, aki belenyugszik csak 
átmeneti ponthátrányba is. Folynak a lá
zas előkészületek az ellenfél gyengéjének 
kipuhatolására s nem utolsó sorban sor 
kerül a szekundások megkörnyékezésére 
is.

VViedemann kapitány, Hitler legszemé
lyesebb bizalmasa megjelent Londonban, 
Halifax külügyminiszter magánlakásán és 
üzenetet hozott Hitlertől Anglia számára.

Hogy ebben az üzenetben mi volt, sen
ki sem tudja bizonyosan. Találgatások 
vannak, se szeri, se száma a fantasztikus 
elgondolásoknak, de bizonyosat senki sem 
tud.

Bizonyos csak annyi, hogy valami válto
zás következett be az európai helyzetben 
s a csehszlovák kérdésről még többet be
szélnek, még jobban az események hom
lokterébe került, mint azelőtt.

A londoni német nagykövet kétszer is 
megjelent Chamberlain miniszterelnöknél. 
Csehszlovákiáról tárgyaltak. A prágai an

gol követ kétszer is tanácskozott Hodza 
miniszterelnökkel. Az angol kormány ta
nácsait közvetítette.

Közben kipattant a nagy szenzáció. 
Anglia Prágába küldi lord Runcimant, volt 
kereskedelemügyi miniszterét, hogy a 
helyszínén »tanulmányozza« a csehszlovák
német kérdést s részben közvetítsen a 
csehszlovák kormány és a német kisebb
ségek között, részben pedig az angol kor
mány intencióinak megfelelően tanácso
kat adjon a csehszlovák kormánynak.

Kétségtelen, olyan jelek ezek, hogy az 
angol kormány hallatlan szívóssággal, 
minden erőfeszítést megtesz, csakhogy 
békés megoldást hozzon létre ebben a kér
désben. Nyilván a tárgyalások meghiúsu
lása beláthatatlan következményekkel jár
na.

Higyjiink ebben a megegyezésben?
Nem tudjuk.

A szombati hetivásáron
i

aránylag sok ember volt. Mozgalmas vá
sári élet hullámzott a téren, de döbbenetes 
különbséget találtunk, ha összehasonlítot
tuk a 10 év előtti hetivásárokkal, amelyek 
ilyen július-végeken valósággal életveszé
lyes forgatagot szoktak a lévai uccákon ! 
teremteni.

Világosan emlékezünk, hogy cséplés 
után, amikor megkezdődött az »uj« be- ; 
szállítása Délszlovenszkó minden részéből 1 
az országrész legtermészetesebb centrumá- j 
ba, ilyenkor kocsi kocsi hátán szorongott \ 

a Mártonfy-uccán, az összes mellékuccák- , 
bán s a gabonakereskedők előtt százával 1 
állottak és vártak a kocsik, amig a keres
kedő átvette és kifizette a gabonát.

Most szinte nem létezik gabonaszállító 
vidéki szekér a lévai uccán.

Felbecsülhetetlen kár a lévai gazdasági 
élet számára.

A gabona-ügynökök s egyes gabona
társaságok megbízottai most kimennek a 
falvakba, ott a helyszínén megveszik a 
termelőtől a gabonát, vagy legalábbis elő
leget adnak rá, mig azelőtt be kellett hoz- ! 
ni Lévára a gabonát, a pénzt itt kapta

meg s mindjárt gondolhatott a bevásár- 
I lásra, itt is hagyta a pénzének egy részét 

s milliók kerültek a vidéki községekből a 
lévai gazdasági élet vérkeringésébe, ami 
ma mind elveszett ennek a városnak a 
számára.

A hetivásárok üresek és kis forgalmúak, 
amióta a gabonamonopólium életbelépett.

Nem is becsülhető fel a kár, amit ezáltal 
Léva városta elszenvedett.

Nem baj, de legalább a gazdatársadalom
számára nagy érték a monopólium _
mondom egy gazda-társaságban, — ké
nyelmesebb, házhoz jönnek átvenni a ga
bonát, stabil árakat fizetnek . . .

Rámnéznek:
— A monopólium? Haszon? Ma 200— 

240 korona volna a búza ára, ha nincsen 
gabonamonopólium, vagy még több. hi
szen egyes külföldi tőzsdéken csehszlovák 
koronába átszámítva, már 250 korona fe
lett is jegyzik a búzát s hasonlóan maga
san a többi gabona-fejtákat is.

Ha igy áll a dolog, ha még a gazdatár
sadalom számára sem jelent előnyt a ga
bonamonopólium, akkor valóban fájlaljuk 
azt a veszteséget, amit Léva városá
nak el kell szenvednie, mert közvetve ezt 
újra ez a szegény városi pénztár fogja 
megérezni. A kereskedelem szinte szem- 
mellátbatólag sorvad Léván, egymásután 
gyengülnek és szűnnek meg régi, jó 
üzletek, mert éppen a monopólium kö
vetkeztében csökkent a hetivásárok va
lamikor hatalmas forgalma s a falusiak ma 
otthon vásárolnak meg mindent. Drágáb
ban, kevésbbé jól, kisebb választékból, nem 
teljesen az ízlésük szerint, de mégsem 
Léván.

Közben ez a mi városunk, a »fejlődö 
Léva« egyhelyben topog, ha éppen nem 
fejlődik visszafelé . . .

L é v á n ,

a D o h á n yb e vá ltó  m ö g ö tt

h áz h el v e k n e k  
alkalmas

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.

AAagtpoM én
újra megkezdődött Léván a csatorna: 
zás. Az első munka — a hagyományok; 
hoz híven — a három évvel ezelőtt dup; 
/<. munkával és dupla költséggel lefekte; 
tett csatorna felszedése. \ajjon még 
hányszor kell majd a Schoeller parkot 
felbányászni? Mert mi kétségbe vöm 
juk. hogy• a most lefektetendő 1 méter 
átmérőjű csöx'ek megfelelőek legyenek 
annak a vízmennyiségnek a levezetésé; 
re, amely a régi és az uj csatornákból a 
Malonuléren összefutnak, nem is he? 
szélve arról, hogy még újabb csatornák 
lefektetésere is \’an, illet re kell, hogy le; 
gyen kilátás. Nem akarunk l mérnökók 
dolgaiba avatkozni, de kötelességünk fi; 
gyelmeztetni az illetékeseket, hogy . 
város lakossága nem jó szemmel nézi 
az örökös duplamunkát, a sok kísérlete; 
zést, amely az ö terhére történik. Több 
előrelátást és a dolgoknak alaposabb át: 
gondolását várja az adófizető lakosság 
a város vezetőitől és hivatalnokaitól!

OKULÁR



l.ÉVAI IIJSAG

H ÍR E K

W&Q
éli a mai ember. A rekordteljesitmények eiiyik 
ámulatából a másikba kergetnek, a gép mind
inkább csodákat teremt, az emberi ész által ki
agyalt technikai berendezések a végső tökélete
sedés felé haladnak. Repülőgép, rádió, hangosmo
zi, távolbalátás, minden, amit a költők valaha az 
inspiráció lázálmaiban elképzeltek — manapság 
már mind megfogható, érzékelhető valósággá ! 
lett. Nem tudom, hogy nem jutott volna-e Galilei 
sorsára az a vakmerő, aki csak ötven esztendővel \ 
ezelőtt komolyan hangoztatni merte volna, hogy j 
az emberek egykor nemcsak repülni fognak, ha
nem ugyanakkor ezer és ezer kilométerek távol
ságából hallani fogják a hangot és látnak majd 
olyan színházi előadásokat is, melyeknek szerep
lői nem élő emberek, hanem ezeknek csak fény
képei. Azóta már megoldották a távolbalátás 
problémáját is és megnyílt a régen álmodott cso
dáknak sok más elzárt titkoskamrája az ámuló 
emberiség előtt. A költők álma és a tudományok 
hatalma napról-napra irtja a csodák ősi bozótját 
azzal, hogy napról-napra csodákat vált valóra. 
És eljön majd az idő. hogy nem lesz többé csoda 
a világon, csak a legprimitívebb és mégis legrej 
telmesebb: a mezők fűszála, a bogár, az állat és 
maga az ember. De ki fejti meg valaha a csodák
nak legegyszerűbbikét: a Teremtés titkát? Ez az. 
ami örökké megmarad titoknak és csodának...

ks. ;

— Házasság. Néhai Tóth Ferenc nyug. 
intéző és neje szül. Holló Erzsébet Júlia 
leánya f. hó 28-án tartotta esküvőjét Lé
ván dr. Vargha Sándor ügyvéddel. — 
Oulehla László tanár és Feszt Klári, Léva,
f. hó 25-én Besztercebányán házasságot 
kötöttek.

— V íz az uszodában. Az uszoda építésé
nek műnk állatai már annyira előrehalad
tak, hogy a múlt Ihéten próbaképpen tele- 
bocsátottálk vízzel a bazint. Mivel azonban 
a víz még elég piszkos volt, azt ismét le
eresztették és az uszodát alaposan kitisz
íto tták . Legközelebb már tiszta, átlátszó 
víz fogja várni a fürdőzőket.

— Vigyázz a villanyáramra. A Hirschler 
ház tetőjavítási munkálatai után újrasze
relték a villanyvezetéket. A tetőn dolgozó 
munkások közül Lak t is Gyula, a villany
telep segédmunkása véletlenül megérintet
te a vezetéket, mely erősen megütötte. 
Azonnal a kórházba száll kották, mivel 
azonban kerülése csak könnyebb termé
szetű, kezelés után elbocsátották.

— Esküvő. A lévad állomás főnökének, 
Ján Dvoran-nak leányát, Vierát, augusztus 
7-én 1 -12 órakor vezeti oltárhoz a lévai 
plébánia templomban Mudr. Jcxzef Havrá- 
nek.

— Felborult az autó. Rendek Lajos a 
Fegl-cég 27 éves soffőre, a Léváról Ková
csi felé vezető országúton ki akarta előzni 
az előtte haladó szekeret. A szekér mellett 
haladó kiscsikó az utolsó pillanatban az 
autó elé ugrott, mire a soffőr elrántotta a 
kormányt, hogy a csikót el ne üsse. Az 
összeütközést azonban már nem tudta el
kerülni, az autó ia kocsinak szaladt és fel
borult. Rendek könnvebbfokii sérüléseket 
szenvedett, a kocsiban ülőknek nem esett 
bajuk.

— Kilakoltatás — életveszéllyel. Dr. S.
lévai ügyvéd képviseletében, annak jelölt
je, kilakoltatást foganat ásított pénteken 
Nemesorosziban Mén tus Imre ellen, aki 
már hosszú idő óta hátralékban volt a 
házbérrel. A zselizi járásbirósági végre
hajtó, Papsó János közben jöttével történt 
kilakoltatásnál Mentus Imre elveszítette 
higgadtságát, megtámadta a végrehajtót 
és az ügyvédjelöltet, akik csendőrségi kar
hatalmat vettek igénybe. A kilakoltatott 
Mentus Imrét <a zselizi járásbíróság foghá
zába szállították hatóság elleni erőszak 
miatt.

N Y Á R I O K Á Z I Ó !

Tiszta selyem crepedechíne Ke 2 8 '-

szövet és selyeméruhézéban.
Olcsó nyári hetek! Nagy maradékvásér!

— Súlyos baleset a kőbányában. Jarek 
László 31 éves garamszőlősi munkás követ 
rakott a kocsira a kőbányában. Mikor a 
lovak megindultak, a kocsi felborult és 
maga állá lapította a munkást. Jareknek 
több bordája és a mellcsontja összetört és 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Álla
pota komoly.

— Középiskolás végzettségűeket keres 
a vasút. Több lap jelentése szerint a vas
út igazgatóság kiegészíti a középiskolás 
végzettségű hivatalnokai számát s evégett 
valamennyi igazgatóság felvesz ilyen vég
zettségű fiatalembereket. Kizárólag olya
nok jönnek figyelembe, akik a katonai 
szolgálatnak már eleget tettek. Ezzel 
szemben a vasutügyi minisztérium közli, 
(hogy a gépészmérnöki, geométeri, vízgaz
dálkodási mérnöki, kultúr- és müépitész- 
mérnö'ki csoportokban üresedés jelenleg 
nincs, ezért a kérelmek benyújtása telje
sen hiábavaló.

— A tejelés világrekordja. Berry Lovelv 
egv berryi (Uj Délwales) tejgazdaság aíla- 
warnad fajú tehene— uj tejelési világrekor
dot állított fel. A bajnok tehén 273 nap 
alatt 681J 2 kg tejet és 208*2 kg vajzsirt 
adott. Az előző világrekordot a híres 
»Mebla« nevű tenvésztehén tartotta, telje-

i sltménye 675 kg. tej és 293.5 kg. tejzsir 
I volt.

— Bajor Gizi Trencsénteplic fürdőn. Tu-
I dósitónk jelenti: A művésznőt tisztelői a
| trencsénteplici uj magaslati strandfürdő

jének plágeján látták kedden, e hó 26-án. 
A fürdőigazgatóság valóságos razziát tar
tott a művésznő után, azonban eredmény
telenül, minthogy — időközben hefutott 
értesités szerint — a művésznő Mercedes 
kocsiján az esti óráikban elhagyta a fürdő
helyei.

— Öt éves a pöstyéni reuma ffyermekszanató- 
rium. Tudósítónk jelenti: öt év előtt előkelő or
vosok tanácsára megralakult Pöstyénben a *Kve- 
tusa« gyermekszanatórium. Ez volt az első ilyen 
intézmény Európában. A szanatórium olyan kitű
nő eredményeket mutatott fel, hogy évről-évre 
több és több gyermek nyert benne elhelyezést. 
M iit ismeretes a reuma a gyermekeknél is igen 
elterjedt betegség és sokáig nem tudtak eMene 
radikálisan fellépni, miglen megalakult a pöstyé
ni gyermek-szanatórium. A szanatórium hire ma 
már messze külföldön is ismeretes és igen sok 
külföldi gyermek nyer benne gyógyulást. A bi
rodalmi német hivatalok államköltségen küldik 
Pöstvénbe a beteg gyermekeket és a csehszlovák 
egészségügyi minisztérium minden esztendőben 
szegény szülők gyermekei részére ingyen helye
ket engedélyez. A beutalt beteg gyermekek a 
szanatóriumban teljesen szabad lakáson és ellátá
son kívül természetesen ugyancsak költségmentes 
szakorvosi gyógykezelésben részesülnek. A ke
zelő orvosokon kívül vizsgázott ápolónők fog
lalkoznak a beteg gyermekekkel. Szabad időben 
különböző szórakozásokat nyújtanak, de a gyer
mekek tanításáról sem feledkeznek meg.

A lévai mozgók
szezonnyitása

A lévai mozi tulajdonosok augusztus hó 
j 12-én kezdik meg az őszi idényt. L’gy, 
| mint minden évben, ezúttal is a legnagyobb 
| gondossággal, körültekintéssel s anyagi 
] áldozatok nem ki iné'.ésével állították össze 
j nagyvárosi moziknak is bármikor nregfe- 
! lelő és részben azt túlszárnyaló kiváló pro- 
I grammjukat. A közönség minden rétegét 

kielégítő műsorok változatosam hoznak 
! operettet, daljátékot, revüt, detektivfilme- 
! két, izgalmas társadalmi drámát, útleirá- 
1 sokat, kultúnfilnieket, fantasztikumokat 
i stb. A hazai filmgyártás s az idegen fi 1 - 
i mek, amerikai, angol, olasz, orosz, magyar 
| filmeknek a legjavát kötötték le, mely 

filmprogramokhoz kiegészítésképpen jour- 
! nálok, groteszkek, micky nnaus rajzfilmek 
j és egyéb vígjátéksorozatok járulnak.
' Az idény filmjeiből a két mozgó vezető

sége a következő filmeket közölte: Hazai 
gyártású filmek:

A fehér kór, Asszony válaszúton, Asz- 
szonv a kereszt alatt, Hordubál Testvérek, 
Leányok ne hagyjátok magatokat, Zlx» 
rov, A lovas őrjárat, A zsaroló, A gát a nő
vér stb.

Amerikai filmek: Az utolsó vonat Mad
ridból, U raiga n, Wells Farco, Pál uccai 
fiuk. Káthágó eleste. Fegyvernélküli lo
vag, Brodwav meiodie 19.38. BalaJajlka, 
Három bajtárs, Ismeretlen leány, Rozáhe. 
Spanyol kémnő, Mária Antoinette, Névte
len asszony, Nagy szerelem.

Magyar filmek: Havi 200 fix, Hotel ki
kelet, Lovagias ügy. Légy jó mindhalálig, 
Magdát kicsapták. Hortobágy, Urileány 
szobát keres stb.

AnscblUss előtti bécsi filmek: Lilly kis
asszony, Koronatanú, A szerelem csal, 
Anya dala. Szerenád, Osztrigás Lilly, Ma
rietta, Szent hazugság, Noszti fin esete 
Tóth Mari vei.

Hosszadalmas volna felsorolni a még 
hátramaradott olasz, orosz, angol filme
ket, melyek >a filmgyártás legkiválóbb al
kotásai.

A mozgóik vezetősége azt az ujdorisá- 
got hozza be az őszi idény megkezdése
kor, hogy vasár- és ünnepnapokon délután 
2 órakor népbe! várakon premier filmet 
fog játszani s ezáltal lehetővé teszi azt, 
hogy mindenkinek alkalma legyen bemu
tató filmet néphel várakon látni.

Az előadások hétköznap pontosan 8 
órakor (kezdődnek, vasár- és ünnepnapo
kon |>edig 2, 4, 6 és 8 órakor. Az előadások 
pontos kezelésének betartásáról a mozi- 
tulajdonosolk maguk gondoskodnak. Te
kintettel az anyagi áldozatokra, a mozitu- 
lajdonoisolk továbbra is kérik a közönség 
szives támogatását.



LÉVAI ÚJSÁG

A Probászka-körök kongresszusa
Pénteken délelőtt a lévai Kát. Kör dísz

termében imnepélyesen nyitották meg a 
szlovákiai Pr t >lvászkaJkörök szövetségének 
VII. kongresszusát. Az üdvözlő beszédek 
után megkezdődött a nívós vita, majd pe
dig szombaton este a kongresszus nagy
szabású kul túrestét rendezett a városi szál
ló nagytermében. A műsort Öehucli Zoltán 
elnök nyitotta meg. Bevezető szavaiban 
rámutatott arra, hogy a magyarság tár
sadalmi fejlődését nem zavarhatja meg 
egy nemzeti és vallási gondolkodás kö
zötti •konfti'ktirs.

Dr. Pfeiffer Miklós, a Proliászka körök 
patrónusa tartott előadást: ^Nemzeti és 
vallási falaidat uník« címmel. A nagy tudású 
és puritán jellemű főpap előadása minta
képe volt az emelkedett szellemű, tág !á- i 
tókor ü hit védelemnek. A kövertkTezetes 1 
gondolatmenet és meggyőző erő, amely j 
szavaiból kiáradt, utat talált mindenkihez. I 
Utána Suhayda Mária zongoraművésznő ■

I mutatkozott be a lévai közönségnek s 
igen kedvező fogadtatásban részesült. Já
tékát az esztétikai szépségre való törekvés 
mellett az. elmélyedés és rutinja jellemzik. 
A közönség lelkesedése akkor hágott a 
tetőpontra, amidőn Mécs László jellegze
tes alakja tűnt fel a színpadon. Régebbi és 
újabb verseiből adott elő a nagyszerű köl
tő és a szavaló-muvész ismét tanúbizony
ságot tett arról, hogy az emberi lélek mé
lyéből fel tudja hozni a szót, az embersze
retet készségét. Verseinek ez a hatása.

A szünet után Czvank László gimnáziu
mi tanár beszélt az új magyar szellemi
ségről, alapos felkészültséggel és meg
győződéssel. A rádióból is jólismert Gas- 
parék Tibor hegedüszámai után a nívós 
estélyt Mécs László szavalatai fejezték be 
frenetikus sikerrel.

A nagy meleg dacára a -városi szálló 
nagyterme megtelt érdeklődő közönség
gel, felekezeti különbség nélkül.

— Személyi hír. Dr. Gáspár Árpád járás- 
birót, a lévai járásbiróság büntető osztá
lyának vezetőjét, a komáromi állam
ügyészséghez helyezték át.

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

— Árak a lévai 1938. Vili. 1-én megtar
tott állatvásáron. Ló: 300—5000, tehén 
800—2500, kg. 4—5 Ké, üsző 1000—2400, 
kg. 4.50—5, borjú 4.50—ő, ökör 3000, kg. 
4.50—5, tinó 600—2100. — Felhajtás: 
ökör 371, tinó 265, bika 282, tehén 201, 
üsző 102, borjú 68, ló 2426, csikó 397 drb.

Augusztus 18-án, Komáromban ik
tatják be az uj református püspököt.
Megemlékeztünk arról, hogy a szlovenszkói 
Dunáninneni református egyházkerület püs
pökének Sörös Bélát, a losonci ref. teológia 
igazgatóját választották meg. Az uj reformá
tus püspök beiktatására mint a reformá
tus egyház kerületi elnöksége jelenti — 
augusztus 18-án kerül sor Komáromban A 
püspök-beiktatás két részből fog állani Dél
előtt 9 órakor a komáromi ref. kollégium 
nagytermében közgyűlést tartanak, amelyet 
Soós Károly püspök-helyettes imádsággal 
fog megnyitni, majd Szilassy Béla dr. sze
nátor a szavazatbontó bizottság jegyzőköny
vét fogja ismertetni s kijelölik az uj püspö
köt meghívó bizottságot. Egy órával később, 
délelőtt 10 órakor már a komáromi reformá
tus nagytemplomban sor kerül az ünnepi 
közgyűlésre, amelyen külömböző formalitá
sok s az uj püspök eskütétele után az es
peresek beiktatják Sörös Bélát a püspöki 
méltóságba. Utána Szilassy Béla dr. egyházi 
főgondnok mond ünnepi beszédet, amelyre 
Sörös Béla, az uj püspök elmondja székfog
laló beszédét.

— Tolvaj cigánybanda Nagysallón. Hor
váth Gyula, Baranvay Józskó, Kosa István, 
Horváth Vilmos és Balázs Ernő nagvsállói 
cigányok rendszeresen fosztogatták a fa
lubeliek lakásait és udvarait és minden el
emelhető tárgyat magúikkal vittek. Az 
egyik éjjeli látogatás alkalmával azonban 
az éjjeli őr lefülelte őket és az egész tár
saságot átadta a csendőröknek. Az első 
három cigány egy-egy havi, a két utóbbi 
pedig 15 napi fogházbüntetéssel úszta meg 
éjjeli szórakozásait.

— Cserkészeink a táborban. A Koháry 
István cserkészcsapat július 25-én tábort 
ütött Garamréven. 33 cserkészt:iu két hé
ten ált élvezi a fenyveserdöben $ tiszta, 
egészséges levegőben a szabad természe
tet And rész Vilmos tanitó vezetése mellett. 
Lapunk munkatársa a tábort meglátogat
ta, az ott látottakról s tapasztalatairól 
legközelebb számol be.

Egy galántai iparos találmánya.
Galántai tudósítónktól: A körfűrésszel dol
gozó tüzifaüzemeknek régi panaszuk, hogy 
a tűzifa fürészeléséhez szükséges körfűré
szeik hamar tönkremennek, a fogak megre
pednek, hamar elvesztik kihajtogatásukat, ez
által égetik a fát. Mindezen bajokat éveken 
keresztül több helyen alapos megfigyelés alá 
vette Hajn Károly galántai asztalos-mester, 
aki kikutatta ezen repedéseknek, szorulások
nak, égetéseknek titkos okát. A galántai ipa
ros hosszú fáradozás és kísérletek után most 
olyan készüléket talált fel, amely egyszerű
ségénél és olcsóságánál fogva egyszersmin- 
denkorra kiküszöböli a körfűrészek repedé
seit. Hogy az új feltalált készülékkel rend
behozott körfűrészek mily fényesen és első
rangúan beváltak, ezt legjobban bizonyítja 
azon körülmény, hogy az uj találmány két 
galántai tüzifaüzemben teljes három hónapon 
át használtatott repedés-, szorulás- és füs
tölés mentesen.

— A légiforgalom hatalmas fellendü
lése. Postyénből jelentik: A pőstyéni repü
lőtéren a repülőforgaloni napról-napra nö
vekszik. Pőstyénbe repülőgépeken Prágából, 
Bukarestből és más bel- és külföldi városok
ból érkeznek állandóan fürdővendégek. Szá
mokban kifejezve a légiforgalom emelkedé
sét a következő képet kaphatjuk: 1936. má
jusban 86 vendég szállt ki Pőstyénben, 1937 
májusában 402 és 1938-ban 491. Júniusban 
még szembeszökőbb volt a különbség, mert 
1935-ben 114, 1936-ban 161, 1937-ben már 
494, mig 1938-ban 860 légiutas érkezett 
Pőstyénbe.

ÖNAGYSÁGA GYÁSZOL
Hogyan asszonyom, feketében? Meghalt ta

lán valaki?
Nem, senki, összevesztem a férjemmel és 

most az első férjemet gyászolom.
A VÁLOGATÓS DIÁK

Egy gazda elmegy az iskolába, hogy a fia elő
meneteléről érdeklődjék.

— Jó fiú. — mondja a tanár — de a görögöt 
nem szereti.

— Ej, ej. — feleli a kisgazda — otthon meg a 
sárgadinnyét nem ette.

Születés, házasság, ha lá l:
Születés: Sabo Viktor István Méhész 

Mária leánya Éva Erzsébet. — Molnár 
Sándor Hamsaké Jolán fia Sándor János. 
— Torda István Dvorskv Rozália leánya 
Rozália. — Stiplka Pál Boldis Margit fia 
János. — Rossa László Cierny Teréz leá
nya Márta Margit. — Jancsó András Mater 
Mária leánya Mária. — Lakatos Anna fia 
István.

Házasság: Dr. Varga Sándor ref. Tórh 
Júlia Amália rkat.

S P O R T

Lem ondott Szab ó  K á lm á n  
a D éli kerület e ln ö k e

Olvasóink előtt ismeretes, hogy a Ga
lántai SE a nyugati kerületbe kérte felvé
telét. A GSE kérését azzal indokolta, hogy 
a mérkőzéseikre ráfizet, mivel a csapatok 
lehozat a la többe kerül, mint a bevétel, 
viszont a nyugati kerületben kedvezőbb a 
helyzete. A déli kerület foglalkozott a 
GSE kérésével s ellenezte a tervet, mivel 
közelebbi ellenfeleket, mint pl. Tornóc, 
Farkasd, Tardoskedd, ÉSE 11 stb. nem 
igen talál, mindössze Ipolyság és Léva 
fekszik távolabb, vagyis az indokok nem 
helytállók. Nyilatkozott egyidőben a nyu
gati kerület is és valamennyi egyesület az 
átcsatolás ellen volt.

Nagy megdöbbenést keltett az a hir, 
hogy Neumann Albin dr., a GSE nevében 
bejelentette a nyugati kerületnek, az eset
ben, ha felveszik a nyugati kerületbe, úgy

a pozsonyi csapatok megkapják a tel
jes útiköltséget, a GSE viszont ön
költségen utazik fel Pozsonyba.

Tehát ebből a bejelentésből nyilvánva
lóvá vált, hogy a GSE nem az anyagiak 
miatt kéri az átcsatolást. Azon pedig nem 
szabad csodálkozni, hogy a nyugati kerü
let csapatai örömmel vették a GSE beje
lentését s kérték a kerületet, hogy a GSE-t 
vegyék fel, amit az Igazgatótanács meg is 
tett.

Az Igazgatótanács ülése után Szabó 
Kálmán bankigazgató, a kerület illusztris 
elnöke 'lemondott.

A kerületi elnök lemondásával kapcso
latban szerdán este rendkivüi választmá
nyi gyűlés volt, melyen azonban a nyári 
szabadságok miatt sok választmányi tag 
nem jelenhetett meg. A gyűlés sajnálattal 
értesült a szövetség döntése miatt lemon
dott Szabó elnök bejelentéséről s az elnöki 
lemondást nyomban soron követte több 
jelenlévő választmányi tag lemondása is. 
Thuróczy Vilmos alelnök, dr. Frank Ár
pád, Kurzweil Gyula, Czingel László és 
Weisz Pál választmányi tagok nyomban 
bejelentették lemondásukat, mig a választ
mány meg nem jelent tagjai bizonyára kö
vetni fogják Szabó elnök eljárását.

— LTE kirándulás. E hó 7-én az LTE 
garamszentbeoedeki strandjára társas ki
rándulást rendez. Ebédről, büfféről a ren
dezőség gondoskodik.

— Az LTE játékos ügyeit a jövőben 
Páflfy János intézi.

— Augusztus 14-én az LTE úszó vizi.pó- 
!ó csapata Besztercebányát látja vendégül 
Léván.

— Kuzsel az ÉSE-hez gravitál. Ku-zsel, a Lévai 
TE ismert csatárját okosa az ÉSE-nek ajánlkozik. 
Az ÉSE átiratban játékengedélyt kért Kuzsel ré
szére.

— A Ligeti nem indul a Nyugati kerületben.
Lapunk legutóbbi számában jelentettük, hogy a 
pozsonyi csapatok körében mozgalom indult, 
hogy lépjenek ki a magyar kerületből és men
jenek át a német szövetségbe és egy Gaut léte
sítsenek. A tárgyalások folyamán sikerült a ke
délyeket lecsititani, egyedül a Ligeti nem fújt 
takaródét, hanem kijelentette, hogy a kerületi 
bajnokságban nem vesz részt. A bajnoki rajtig, 
reméljük, a Ligeti is meggondolja a dolgot!

k é t
g im n a z is ta  leány
részére úri családnál ellátást keresek, lehe
tőleg szlovák nyelv és zongora gyakorlásával. 
Cini: NEUMANN KÁROLY körállatorvos, 
Cúz via Kerf.
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Irta :
NEHÉZ FERENC

I.
Gyönyörű délután volt, az akácfák éppen előző 

nap borultak virágba a Fő-uccán, ragyogott a 
napsugár a falu felett s a Zebegénvi-féle fiiszer- 
és csemege-üzlet kerítése mögött úgy nevettek, 
kacagtak azok az óriási, vérpiros pünkösdi ró
zsák, mintha maguk akarták volna egyedül kép
viselni a boldogságot. . .

Pataky Pista felugrott a kerítés melletti padra, 
behajolt s leszakította a legszebb virágot. Egy 
pillanat müve volt az egész s a rózsával már ott 
állt megint Évike előtt:

— Holnap piros pünkösd napja lesz, — mo
solygott a pokolravaló — ezzel kivánok boldog 
ünnepeket!

— De hiszen mióta kinyíltak ezek a pünkösdi 
rózsák, mindennap kilopsz innen egy szálat.

— Mindannyiszor boldog ünnepeket kivánok 
neked!

— De csak egyszer esik egy évben piros pün
kösd napja.

— Nekem mindig piros pünkösd napja van, va
lahányszor neked adhatok virágot!...

Az akácfák aranyszirmot dobáltak feléjük, a 
stiglicek meg a sárgarigók hangversenyt rendez
tek a tiszteletükre, a koncerten — mint vendég 
— óriási sikerrel fellépett egy gólya is, amely a 
Vicznáék kéménye tetején kelepelgetett vidáman.

II.
A főnök úr ott ült a kasszában s őszintén meg

lepődött, mikor Évike belépett az üzletbe.
— Ilyen hamar megebédelt, kisasszony?
Évike az órára nézett: fél három elmúlt öt

perccel. Olyan piros lett, mint a keblén az a 
pünkösdi rózsa . . .

A főnök űr mosolygott. Olyan kedvesen és ara
nyosan mosolygott, hogy Évike csodálatoskép
pen megnyugodott. Attól eltekintve, hogy a fő
nök úr hangja egyébként sem árult el egy piri- 
nyó haragot sem s az ebéd gyorsaságára vonat
kozólag sem tett semmiféle további megjegy
zést . . .

De ez a mosolygás valami csodálatos mosoly
gás volt! Betöltötte az egész boltot, a napsuga
rat szinte feleslegessé tette, sőt vetekedni mert a 
pünkösdi rózsák mosolyával, amelyek pedig egy 
vázában szintén ott mosolyogtak a főnök úr 
előtt is, — ez a mosoly mintha a menyországból 
ragyogott volna le ebbe az egyszerű kis falusi 
boltba, igen, mert ebben a mosolygásban szív 
volt!

A főnök úr szive.
És a főnök úrnak pedig nem volt másegyebe a 

világon: csak szive.
Az egész ember csak egy jóságos, dobogó szív 

volt!
Mert teste sem volt a főnök úrnak. Töpörö

dött, béna kis ember volt, beesett meliü, púpos 
hátú. A lábai is rosszak voltak, mankón jött be 
a boltba minden reggel, de mikor odaült a kasz- 
szába és elkezdett mosolyogni, akkor gyönyörű 
volt. Akkor a szivét látta mindenki és ha vevő 
jött, a szivéből szolgált mindenkinek egy-egy 
darabkát. . .

Igaz: valamije mégis volt a főnök úrnak a szi
vén kívül. Nagy-nagy gazdasága.

III.
— Hogy az a haragos istennyila csapott vóna 

bele a sok vásott kölkibe! — robbant be az aj
tón Miska bácsi. — Hát nem megint elloptak egy 
rózsát!

Úgy zöttyentette le a cukroszsákot a pult elé, 
hogy csakugyan be llett volna egy kisebbfajta is
tennyilának.

— Megint elloptak? — kérdezte csodálkozva a 
főnök úr s mintha kissé megrezdült volna arcán 
az a mosolygás.

— A legszebbik virág megint hiányzik a pün
kösdi rózsárul! — mondta Miska bácsi, aki hiva
tására nézve boltiszolga volt ugyan, de különös 
gondjai közt tartogatta a pünkösdi rózsák sor
sát is. Tudta, hogy a főnök úr szerfölött kedveli 
ezt a virágot s dehogy mulasztotta volna el, hogy 
amióta kinyíltak a pünkösdi rózsák, minden reg
gel friss szálakat tegyen a főnök úr asztalára.

fi is ültette a kerítés melletti rózsabokrot, fi

is öntözgette nap-nap utáu, mert boldog volt. 
hogy a főnök úrnak kedvére tehetett...

De pár nap óta rettenetes komiszságot tapasz
talt a rózsák körül. Lopkodni kezdte valaki a 
virágot.

Mindennap eltűnt egy-egy pünkösdi rózsa a 
bokorról. És mindig a legszebbek.

— Csak megcsíphetném egyszer a gazembert! 
— szikrázott az öreg keservesen. — Tudom, 
hogy kinyújtóztatnám, mint a madari kódus a 
tehenét!

— Nem gyanakszik \alakire? — kérdezte a j 
főnök úr.

— Az a baj, hogy nem jelöltem meg egyik 
rózsát se. Máskülönben felhajtanám az ipsét a 
pokol tornácárul is!

— Meg kellett volna számolni a szirmaikat. 
Vagy bevágni valamelyiket, mint a kiskacsák 
talpát!

Ezt Évike tanácsolta kedvesen s Miska bácsi 
úgy nézett rá, mint a viharzó ég a világra. Hosz- 
szan nézett rá és mintha a szeme niegkáprázott 
volna kicsikét a kiszolgáló kisasszony pünkösdi 
rózsáján. . .

De nem szólt, fogta a cukroslapátot s beleme
ntette a zsákba.

IV.
Egyik reggel aztán arra virradt Miska bácsi, 

hogy amikor a szokásos három szálat levágta a 
főnök úr számára, már csak egyetlenegy virág 
maradt a pünkösdi rózsa-bokron.

Nagyon elszomorodott, mert a bimbók se olya
noknak mutatkoztak, hogy másnapra virággá 
nyíljanak.

— Megfojtanám a cudart, meg én! — ismétel
te, mert hiábavalónak bizonyult minden ébersé
ge. Nem tudta elcsípni a tolvajt.

— Szegény Miska bácsi! — szólt be a keríté
sen Évike kisasszony, aki éppen megérkezett a 
nyitásra. — Megint hiányzik?

— Megint. . .
— Kár. Olyan szép rózsák voltak.
— Akárcsak a kisasszonyé.
— Igen?
— Tessék nézni, pont olyan pirosak ezek is, 

mint a kisasszony keblén valósi.
— Tényleg. Csak nem gyanakszik rám, Miska 

bácsi?
— Isten őrizz. Csak mondom.
— Tudniillik nekünk is van pünkösdi ró

zsánk . . .
— Legyen nyugodt, ha nem lennék tisztában a 

kisasszony erkölcsi világnézetével, már régen ki
tapasztaltam \olna, hogy csakugyan nyilik-e a 
kertjükben pünkösdi rózsa!

A hangja nem volt valami barátságos az öreg
nek, de a körülményekből következtetve, ezt nem 
is lehet csodálni. Vitte a három rózsát az üzletbe.

Évike egy pillanatra hátramaradt s a tekintete 
találkozott a bokron való utolsó virággal.

A virág is nevetett, meg ő is.
Aztán mind a ketten kacsintottak egymásra...

(Folytatjuk.)

Kiadó
3 szobás összkomfortos földszinti 
lakás László u. 30. sz. alatt október 

1-től. Érdeklődni lehet: Schimkó fatelep Léva.

Té li -nyári
maradék pamutok

most olcsón beszerezhetők BALOGH MICI 
kézimunka üzletében Béka ucca L — Fehér
nemű VARRÓLEÁNYT felveszek.

Kiadó
2 szobából és előszobából álló 
összkomfortos lakás Schoeller u. 
15. szám alatt november 1-től. — 
Érdeklődni: Schimkó fatelep Léva.

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

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

Városi faiskola, Lövölde mellett
Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —

(le m e n c e a u  e g yk o ri francia 

m in isrte re ln ö k  volt orvosa 

P östyénben

Püst vénből Írják: Negyvenöt évig volt 
Ür. Miiller KarJsbad fül- és szájüreg spe- 
cialisitája és igy a nemzetközi világnak. 
Páciensei közé tartoztak a Rockefeller és 
Vanderbilt családok tagjai, .a martbou- 
roughi hercegnő, az akkori idők leghíre
sebb színészei és énekesnői. Húsz éven át 
Dr. Miiller városatya volt és a karlsbadi 
fü rdő i ga zga t ósá g elnöke.

Leghíresebb páciense Clemenceau volt, 
a világháború híres francia miniszterelnö
ke. aki dr. Müllernek köszönhette súlyos 
fülbajának ki gyógyítását, mely már poli
tikai pályáját veszélyeztette. Clemenceau 
1896-tól 1913-ig m i ji d e n esztendőben 
Karlsbadba jött kúrára. I)r. Miiller kezelé
se alatt állott, aki annak idején Karlsbad 
»Dr. Neumann tanár«-ja volt. Clemenceau 
mint páciens is fékezhetetlen temperá
mén tűnni volt.

A radikális parlamenti vezér számára 
tragikus volt talán éppen olyan tragi
kus, mint Beethoven süketsége, hogy 
éppen a legsúlyosabb küzdelmek közepet
te nem tudott a támadásokra a rossz hal
lása következtében azonnal replikázni, bá: 
híres volt arról, hogy a francia parlament 
leglaJpraesettebb vitázója volt. A legne
hezebb 'küzdelmek alatt éppen a Drey- 
fuss-ügy és a Panama-botrányok idején 
igen gyakran el kellett hagynia a képvi
selőházat, mert képtelen volt a beszéde
ket követni. Egészségének helyreállítását 
a karlsbadi specialistának sohasem felej
tette el és Miiller dr.-t egyik könyvében 
mint egyetlen legyőzőjét említi meg. Ez a 
híres fülspeciaJista hetvenötéves korában 
ilyen hírnévvel, feladja életfogytiglani mű
ködésének helyét és új életet kezdve, 
Pöstyénben működik. Szívós energiával a 
pöstyéni fürdőigazgatósággal karöltve 
épit fel magának a 75 éves orvostudós a 
szlovenszkói világfürdőben egy új egzisz
tenciát és prakszist.

Ebben a fiirdőévadhan először vezette 
be dr. Miiller a tbermális-inhalatóriumot, 
egy pöstyéni újítást, ami által a gyógyí
tási sikerek lényegesen kibővülhetnek. 
Mert a reuma szoros összefüggésben áll 
a felső légzőszervekkel (orr- é< szájüregi, 
de különösen a mandulákkal.

Ez az idős morvaszármazásu, de rend
kívül fiatalos frisseséggel rendelkező or
vos tapasztalatainak bősége, élményeinek 
szépsége révén a köztársaság uj Axel 
Munthe-ja lehetne.

Gerenday Géza.



LÉVA! ÚJSÁG

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

— Még dühöng a száj- és körömfájás.
Hivatalos jelentés szerint a száj- és köröm
fájásnak Csehszlovákiában még nem sike
rült gátat vetni. Legújabb jelentés szerint 
150 járásban van elterjedve a vész. Uj 
fertőzés 22 járásban, 947 községben és 
11.097 udvarban vian. Uj megbetegedése
ket jelentettek Szenice és Miava vidéké
ről, valamint a poprádi, iglói és lőcsei já
rásokból és Dévényből. — A képviselő ház 
mezőgazdasági bizottságának elnöksége 
kérdésére a földművelésügyi miniszter vá
zolta az eddig foganatosított intézkedése
ket és közölte, hogy’ a kormány jóváhagy
ta a száj- és körömfájásban elhullott álla
tokért nyújtandó segélyre vonatkozó ter
vet s hogy a minisztérium az erre voat- 
kozó hirdetményi iái közeli napokban ki
hirdeti. A kártérítés összegéről azonban 
nem tett említést. A miniszter Ígérte, hogy 
a segélyakciót gyorsan fogják lebonyolí
tani. — A záriatok feloldásának főfeltéte
le a fertőtlenítés, melyet igen lelkiismere
tesen kell végrehajtani. Mindenekelőtt 
gondoskodni kell a trágya, alom, takar- 
mányhulladék, szemét ártalmatlanná téte
léről. Fertőtleníteni kell továbbá mindazo
kat az ott talált bőröket, gyapjút, szarvat 
és egyéb állati nyerstermékeket, amelyek 
beteg vagy gyanús állatoktól származnak, 
vagy amelyekről feltételezhető, hogy ilyen 
állatokkal érintkeztek. Fertőtleníteni kell 
az ilyen helyen levő jármüveket, t rágva- 
telepeket, fürösztőket, itatókat, ezek kör
nyékét, valamint e ihelven levő berendezé
si tárgyakat, szerszámokat, istállóeszközö
ket, fejőedényeket és tejesedényeket. A 
trágya, alom, takarmányhulladék fuvaro
zására lehetőleg autót, vagy lovak által 
vont kocsikat kell felhasználni. A kocsikat 
használatuk után és a vontatásra használt 
rragypatás állatok lábvégeit azonnal fer
tőtleníteni kell. Ugyancsak fertőtleníteni 
kell azokat a személyeket és ruházatukat 
is, akik beteg vagv e betegségre gyanús 
állatók ápolásával foglalkoztak, vagy ilyen 
állatok szállításánál, levágásánál, leölésé
nél, boncolásánál, avagy ilyen állatok hul
lájának szállításánál, fertőtlenítésénél se
gédkeztek. Végül meg kell tisztítani és 
fertőtlenireni a fertőtlenített helyen lévő 
valamennyi szarvasmarha körmét és test
felületét.

— Utazási engedmények a 11. Európai 
kamarazene fesztivál látogatói számára.
A Csehszlovák közlekedésügyi miniszté
rium a Trencsénteplic fürdőn augusztus 
17-től 29-ig tartandó II. Európai kamara
zene fesztivál csehszlovák látogatói számá
ra 50% engedményt és külföldi látogatói 
számára pedig 662/.i%-os kedvezményt en
gedélyezett a vissza utazási jegyre. Ez a 
kedvezmény már három napos tartózko
dás után igényelhető.

•LÉVAI UJSAG« gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMER. — 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.— Ké, egyes szám ára 
!.— Ki. 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 
távirdaigazgatóság lévai feladóhdlyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

X h e k  m i n

I Bukarestben egy 16 éves magyar leányt, Szegedi Annát kérője Dordea Joan élesrefent 
i tőrrel szivenszúrta, majd harakirit követett el. Tettét azért követte el, mert a leány anyja 
I nem akart beleegyezni a házasságba - A columbiai Bogotában a repülőtéren aviatikái 
I nap jt rendeztek és mutatványok közben az egyik katonai repülőgép lezuhant a közönség 
I soraiba, ahol 37 embert megölt és száznál többet megsebesített. — Halálra gázolta a 
j vonat Flóris József nagyszombati kereskedősegéd 20 éves feleségét, aki minden való- 
í szinüség szerint öngyilkossági szándékból vetette magát a berobogó vonat alá. — A 
| csikágói rendőrség letartóztatta Steve Likviakot, aki az elmúlt évek során egész sereg 

gyújtogatást követett el. A vádlott beismerte a gyújtogatásokat s azzal védekezett, hogy 
ideges gyomorbajban szenved és erről figyelmét csak a tűzvész izgalmai tudják elterelni.
— Szlovákiában, már harminckét járásban lépett fel a száj- és körömfájás járványa az 
állatoknál — A lengyel állami statisztikai hivatal kimutatása szerint az országban jelen
leg 214 százévesnél idősebb ember lakik. — Háború esetén az amerikai légihaderő 48 
óra alatt 1400-1500 repülőgépet küldhet Európába Anglia öt évre előirányozott 
fegyverkezési költségeit 300 milliárd koronára becsülik. — Fényképező pisztollyal látják 
el az amerikai rendőrséget. — Szlovenszkói származású kábitószercsempészeket tartóz
tattak le Párisban, kik imakönyvben csempészték a kábítószereket külföldre. Angliá
ban törvényjavaslat készül, mely szerint fogházzal büntetnek mindenkit, aki nyilvánosan 
káromkodik és a vallás ellen fitymáló nyilatkozatot tesz.—Gravelin francia kikötőben ha
talmas tűzvész tört ki, amely a kikötői épületeket, a behajózásra előkészített árukat, mint 
olajat, petróleumot és gabonát pusztított el. Az anyagi kár meghaladja a 25 millió frankot.
— Az amerikai szlovák delegáció egyik tagja Molcsán Rezső szülővárosában, Iglón vér
mérgezésben meghalt. — Matuska Szilvesztertől, a biatorbágyi merénylőtől, aki életfogy
tiglani fegyházbüntetését tölti, egy amerikai ujságvállalat megvásárolta 25 ezer dollárért 
emlékiratait, egy találmányáért, mely akadályozza a vasúti összeütközést egy svájci vasút
társaságtól 10 ezer dollárt kapott. A nagy vagyonból azonban naponta csak 1 pengőt 
szabad felhasználnia. — Harangzúgás és ágyudörgés közben temették el Mária román 
anyakirálynét. A temetésen 500 ezer főnyi gyászoló vett részt. — Hajdú és Hevesme
gyében felhőszakadás és jégverés pusztított. Ökölnagyságú jégdarabok hullottak az ég
ből, amely a vetés nagyrészét elpusztította, azonkívül 20 házat elöntött az ár, 42 házte
tőt elsodort a vihar. — A korompai vasművek egyik műhelyében felrobbant egy forró 
kátránnyal telt katlan s 18 munkást súlyosan megsebesítettek a szilánkok és a forró 
láva. — Egy millió 600 ezer koronát sikkasztott jerábek Vencel, egy prágai nagybank 
hivatalnoka. — A nemzetvédelmi jubiláns gyűjtésre az adományok eddigi összege 
381.012,721 koronára rúg, míg az adakozók száma 131 657-re emelkedett. — Esküvője 
napján a vonat elé ugrott Táias György szatmári földbirtokos 18 éves leánya. Tettét 
azért követte el, mert szerelmes volt egy másik fiatalemberbe és nem a vőlegényébe. — 
Irtózatos vihar pusztított végig Keletszlovákián, Bártfát elborította az árviz, amely hidakat 
sodort el és a mezőkön álló termést megsemmisítette. — Egy megvadult bika halálra- 
tiporta Bodó Károly tiszaszirmai földbirtokos feleségét, fia édesanyja segítségére sietett 
és szintén súlyosan megsebesült. — Amerikában tiz repülőgépgyár éjjel nappal dolgozik, 
hogy 1940-re az Egyesült Államoknak legyen a legnagyobb légi-hadereje a világon, — 
A román kormány elhatározta, hogy a lakosság kenyérrel való ellátása céljából állami 
kenyérgyárat állít fel. — Május hónapban Csehszlovákiába majdnem 6 és fél millió korona 
értékű 172 ezer darab rádiólámpát hoztak be. Ebből legtöbbet Magyarország szállította 
mig a többit Németország és Hollandia. — Leégett a füleki zománcgyár a tűz marta
lékává lett a hatalmas gyártelep és ezzel háromezer munkás és ötszáz tisztviselő vált 
munkanélkülivé. A kár meghaladja a 40 millió koronát. — Csehszlovákiában és általában 
az egész világon az idei gabonatermés rendkívül jó, csupán Olaszország a kivétel, ahol 
a termés katasztrófálisan rossz. — Lenkó Márton 24 évi orosz hadifogság után most 
érkezett haza Pozsony-falvára. — Bevallotta, hogy gyilkolt, azután cellájában felakasztotta 
magát Nagy Károly 53 éves vadovcei munkás. — Meghalt I. Ferenc Európa legkisebb 
államának, Lichtensteinnek uralkodója. — Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke San 
Franciskóban beszédet mondott s többek között azt a kijelentést tette, hogyha Amerika 
lefegyverkezésre szólító szavát meghallgatják a hatalmak, úgy ez az év a baráti közele
dés s a béke biztosításának éve lesz. — Súlyos diplomáciai viszály támadt Lengyelor
szág és Oroszország között. — Dr. Szentgyörgyi Albertét, a Nobel-dijas magyar orvos
tanárt a párisi Sorbonne egyetem diszdoktorává választotta. — Szabó Laios 25 éves 
hetényi gazda a száj- és körömfájásban szenvedő ökrei helyett fiatal tinókat fogott be 
szekerébe. Az igát még nem hordott tinók megvadultak, Szabót fellökték és összetapos
ták. Életveszélyes állapotban szállították a komáromi kórházba. — Kínában a kolera- 
járvány eddig 250.000 embert, Brit-lndiában pedig 50.000 embert pusztított el. — Olasz
német uszító propagandaközpontot lepleztek le Tel-Avivban. — A központi szociális 
biztositó egy konkrét esetből kifolyólag közölte, hogy a betegnek a sérülés helyétől az 
orvoshoz való szállítási költséget a biztositó pénztárak kötelesek megfizetni. — Angliában 
négyszáz nagybirtokot és erdőt, melyek tulajdonosai többnyire arisztokraták, felparcelláz
nak. Ugyancsak felparcellázzák az összes egyházi birtokokat is — A belügyminisztérium 
rendelete szerint tüdő és szívbajosok nem kötelesek gázálarcot vásárolni. A súlyos bete
geket, akik gázálarcot nem hordhatnak, légitámadás esetén a kórházak gázmentes helyi
ségeiben helyezik el. — Uzsok község felett hatalmas vihar dühöngött, a vihar a mezőn 
érte Leviczky Jurkóné hatgyermekes családanyát, aki a legkissebb gyermekével az egyik 
fa alá menekült, a villám belecsapott a fába és az asszonyt agyonsujtotta, kétéves gyer
mekét baj nem érte. — Sztojadinovics Jugoszlávia miniszterelnöke Spalatoban hosszabb 
beszédet mondott és azt a kijelentést tette, hogy Jugoszlávia hű marad régi és uj szövet
ségeseihez. — Kétezer porosz lelkész nem akar felesküdni Hitler kancellárra. — A ro
mán vasutügyi minisztérium rendelete szerint részeg, mezitlábos és piszkos ember nem 
utazhat Romániában a vasúton. — öt nemzetközi betörőt fogtak el Kassán. — Jánoshida 
községben Bori Pál napszámos és felesége 3 gyermeküket arzénnal és rézgáliccal meg
mérgezték, hogy megszabaduljanak tőlük. -  Varsóban elkészült a Nemzeti Muzeum uj 
épülete, amely 79 hatalmas termet foglal magában. — Magyarországi Tárnáméra község
ben a reszketősök szektájához tartozó Kurta Mária parasztasszony, amikor a kisfia meg
betegedett, ki akarta annak testéből űzni az ördögöt. Vasvillával addig verte a gyerme
ket, amig az meghalt. Marseilles francia kikötőváros egyik nyílt uccáján az egyik 
bankból kilépett vállalati pénztárnokot, aki munkabérek kifizetésére épen 100 ezer fran-

• kot vett fel, álarcos banditák megtámadták, leütötték és a pénzt elrabolva autón elmene
kültek. A perpignai esküdtszék 5 évi börtönre ítélte Suzanne Delaris ügyvédnőt, 
akt agyonlőtte férjét, mert megtudta, hogy csak pénzéért vette őt el feleségül. — 2800 
osztrák kapott Bécsben angol vízumot, Anglia Észak*Rhodéziát is megnyitja az emig
ránsoknak. — Elbocsájtották a füleki zománcgyár 2000 munkását és hivatalnokait.
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