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A lévai szabadtéri játékok első núisor- 
darabja, a János vitéz, országos érdeklő
dést váltott ki. Naponta százával érkeznek 
megrendelések, előjegyzések és a szomba
ti előadásra már minden jegy elfogyott. A 
rendezőség maximumra fokozta kifejtett 
energiáját, megkezdődtek már a szabadté
ri próbák és az egész város érdeklődésé
nek előterében a János vitéz áll.

I
LÁTOGATÁS 
SCHUBERT TÓDORNÁL.

A szabadtéri előadás főrendezője és 
egyúttal »mindenese« Schubert Tódor, a 
Szlovenszkó-szerte ismert és népszerű kul- 
túrvezér. Az ő kezében futnak össze azok 
a bonyolult szálak, amelyeknek másik vé
gén a jegyiroda, az énekpróbák, a tánc- 
próbák, a különféle bizottságok, szerve
zések, egyszóval az egész mechanizmus 
függ. Centrálisán intézi az összes aktuális 
teendőket, minden csekélységgel ő hozzá 
fordulnak. Valóságos idegpróba ez. Nagy 
elfoglaltságára való tekintettel csak né
hány barátságos szót váltunk vele és át
megyünk a szomszédszobában elhelyezett 
jegyirodába. Itt Tulassay Sándor működik 
megfeszített erővel, mert százával érkez
nek a rendelők, mindenkinek sok a kérése 
és a mottó az, hogy mindenki szombat es
tére akar jegyet, lehetőleg természetesen 
az első sorban.

SARLAY IMRE ÉS MIHÁLYI ERNŐ.
Már nagyban dolgoznak a szabadtéri 

előadás művészi rendezésén. A két kiváló 
színésszel alkalmunk vo!t elbeszélgetni a 
péntek esti első szabadtéri főpróba után. 
Kérdéseinkre a következő választ kaptuk: 

Hogy merült fel a szabadtéri j 
előadás eszméje? —

kérdezzük Sarkait: — 5 éven át voltam a szegedi j

játékok tömegrendezője, gróf Bánffy Miklós és 
Janovits Jenő mellett. A lévai főteret első pilla- ; 
natra alkalmadnak véltem arra. hogy Léva legyen 
a szlovenszkói Szeged, vagy ha úgy tetszik Salz- j 
burg. Egy baráti együttlét során, amelyen Varga J 
Imre, SzMKE titkár és a Lévai Újság főszerkesz
tője volt velem együtt, vetettem fel először a 
lévai szabadtéri játékok eszméjét, ők kalauzoltak 
azután Schubert Tódorhoz, aki akkor eg\ máso
dik Gyöngyös-bokréta megrendezésén gondolko
dott. A nagystílű és éleslátást! Schubert Tódor 
azonnal meglátta a szabadtéri előadás által nyúj
tott nagy lehetőségeket, az eszmét magáévá tet
te, és amint látjuk, meg :s fogja valósítani.

i
Milyen feladat vár a rende
zőkre?

i
A lévai főtéi azon része, amelyen az elő

adást rendezzük, erre a célra kiválóan alkalmas, 
elsősorban azért, mert ió az akusztika, másod
sorban, mert a nézőknek nem kell külön tribü
nöket emelni. A tér ugyanis természetes emelke
désű. Ennek dacára a rendezőknek nehéz feladat 
a színpadot zárt egységgé alakítani. Ez is meg
oldást nyert és ma már minden szemszögből jó! 
lehet látni a színpadot a nézőtérről, amelyen kö
rülbelül 5(XXi ülőhely és 5000 állóhely lesz. Na
gyon megkönnyíti a rendezők munkáját a kitűnő 
karnagy. Heckmann István, aki kiváló képessé
geivel és fanatikus lelkesedéssel ál! a szabadtéri : 
előadás szolgálatában. Nagy művészi feladatot j 
old meg Wittenberg Magda a láncok betanítá
sával.

Számitott-e ilyen nagy ér
deklődésre?

— őszintén megvallva azok közül, akikkel j 
anyagi kalkulációimat közöltem, én voltam az, 
aki ezek helyességében legjobban bízott. Több
éves tapasztalatomra épített számitás-om nem 
mondott csődöt, azonban meg kell vallanom, 
hogy ilyen nagy érdeklődésre, ilyen lelkes fogad- ; 
tatásra, talán még magam sem voltam elkészülve. 
Különös jelentősége van itt annak, hogy éppen a j 
János vitéz került elsőnek sorra, az a daljáték, 
amelynek a legmélyebb gyökere van a nép leg
szélesebb rétegeiben, és eredete a magyar nép- 
létekből fakad.

IDEGEN VALUTÁK

Lesznek-e a jövőben is lévai 
játékok?

Határozottan állíthatom, hogy igen. Nem
csak a lévai főtér az, amely predesztinál, hanem 
a lévaiak maguk is, az emberek, akiknek lelkese
dése, hozzáértése és ügyszeretete talán egész 
Szlovenszkón példátlan. A lehetőségek igen na
gyok. A programmot minden évben változtatni 
lehet: Ember tragédia.ia, Háry János é* több más 
nagy magyar alkotás kerülhet műsorra, később 
esetleg operák, igy például a Cigánybáró >.

* * *

A vasúti állomáson s/.ines lámpás transz- 
parens hirdeti és kétnyelvű felirat: János 
vitéz, szabadtéri előadás predstavenie 
pod sírim nebom.

* * *
Egyeseik díszkapukat követelnek, bizo

nyára meg is csinálják őket. De ha már 
idegenforgalmi attrakciót akarunk a vá
ros részéről, úgy azt kell kérnünk, hogy 
az illetékesek hassanak oda, hogy a félig 
kész uj strandfürdő szombat, vasárnap, 
hétfőn, ideiglenesen üzembe legyen helyez
ve. A város áldozhatna néhány kormát, 
hogy a planirozás tempója gyorsabb le
gyen.

* He *
A lakások összeírásán kiviil az idegen 

nyelveket beszélő lévaiakat is összeírják 
az idegenek fogadtatására és kalauzolá
sára.

*  H« *

Megkezdődtek a szabadtéri próbák, es
ténként sok száz ingyen nézője akad a 
nagy látványosságnak. Sarlai Imre stento- 
ri hangon dirigálja a statisztahadsereget. 
Gyakran dühös, ordít, de mindég udva
rias!

He * *

Most már látni, milyen jó akusztikája 
van a térnek, minél távolabb áll az ember, 
annál jobban hallani. A Knapp-ház előtt 
éppen úgy, mint a Denk sarkán.

* He *

Hétfőn este érkeztek meg a színészek, 
szeretettel üdvözöljük őket.

* * *
Az autópark a Stefániik uccán, az Oz

mán-téren és a Ladányi uccában lesz. Fé
lünk, hogy még ez sem lesz elegendő Ihely.

* * *

és csekkek beváltása a »Já n o s  v itéz«  
előadásai alkalmából aug. 14-én vasárnap 
és 15-én hétfőn délelőtt 10 órától 12 óráig
a D U N A  B A N K  lévai fiókjánál. Ha előfizetése nincs 

rendben -- rendezze!



LÉVAI ÚJSÁG

Panaszok az adókivetés ellen
A lévai adóigazgatóság június hó végen 

fejezte be a forgalmi, jövedelmi és kere
seti adó kivetését. Június végén ült össze 
az úgynevezett adóbizottság, amely bámu
latos gyorsasággal és bizonyára nagy ala
possággal vizsgálta át a referensek javas
latait, mert néhány óra alatt az egész lévai 
adókerület: a zseíizi és lévai járás hatal
mas anyagát jóváhagyta. Az adófizetők- 
nak most kézbesítik ki a forgalmi és jö- j 
védelmi adóról szóló fizetési meghagyáso
kat és a meglepetés ez idén (különösen 
nagy. A meglepetés természetesen nem 
kellemes, hanem ellenkezőleg, kellemetlen, 
mert most sül ki, hogy nemcsak újabb 
adókat vezetett be az állam, de az ado- 
referensek voltak szívesek az esetek nagy 
többségében a vallomásoktól eltérően ki
vetni. Félreértések elkerülése végett itt is 
meg kell jegyezni, hogy a becslés útján 1 
való kivetések nem kisebbek, hanem ma

gasabbak, mint a vallomásban közölt adó
alap.

Az esetek nagy többségében Léva város 
területén oly súlyos adókat vetettek ki, 
amely általános elégedetlenséget kelt, an
nál is inkább, mert az államvédelmi járu
lék bevezetésével az adók úgy is emel
kedtek.

Eddigi értesüléseink szerint az érdekel
tek akciót indítanak és nemcsak egyénen
ként fellebbezik meg a jogtalan adókiveté
seket, hanem egységes eljárásra készülnek 

! az évTŐ'l-évre súlyosabb adóikivetés ellen.
Figyelmeztetünk mindenkit, akinek adó

ját a vallomástól eltérően vetették ki, 
anélkül, hogy késedelemben lett volna, 
hogy a törvényes határidőn belül kérje a 
kivetési adatok közlését és adjon be fel
lebbezést, mert csak akkor számíthat ered
ményre, ha az adókivetés nem emelkedett 
jogerőre.

Ili csatornázás Léván
A szabadtéri játékok befejezése után 

megkezdődik a Fő-tér nyugati részének, a 
Városháza, valamint a Járási Székház kör- 
nvékének csatornázása. Ezen második csa
tornahálózat összefutó csöveinek közös 
levezetése a Posta-uccán át történik és a 
Schoeller park előtt torkollik be a régi, 
első csatorna hálózatba. Természetesen az 
ui csatornahálózat lefektetése után kerül 
sor az érintett uccák átkövezésére, vala
mint az ottani aszfaltjárdák kijavításá
ra is.

Az új csatornahálózat levezető csövei
nek lefektetését eredetileg a Posta uccá- 
böl a malomudvaron keresztül tervezték a

Perecbe vezetni. Ez azonban a SchoeHer
ceg — hivatkozva a malom udvar bejára
tának túlterhelésére, — kifogásolta. IJjabb 
tervként merült fel a Posta uccából átve
zetni a csöveket a régi csatorna mellett a 
parkon keresztül. Azonban a Schoeller-cég 
ebbe sem egyezett bele, de hajlandó volt 
megengedni a régi csöveknek nagyobb 
méretűre való kicserélését. Minthogy ez a 
megoldás minden előbbinél olcsóbbnak is 
bizonyult, így azt az országos hivatal is 
elfogadta és jóváhagyta. Igv került aztán 
sor, jobb megoldási lehetőség hiányában, 
a régi csatorna csövek felszedésére a 
Schoeller parkban.

»ESvsráz$ol4 kastély Lé vá n «
Valamikor gyerekkoromban Pesten jár- j 

:am az Angol-parkban és tátott szájjal bá- j 
múltam az ^Elvarázsolt kastély* ezer cso
dáit.

Azóta ^ok év telt el. Én szegény ember * 
maradtam, kinek nem telik útiköltségre, 
Léva uccáiti kerestem tehát a mindennapi j 
élet szürkeségében a csodát. Mert még ma 
is vannak csodák. Sőt ami a legnagyobb ! 
csoda, Léván is.

Minap a rekkenő melegben a Perec hús j 
hullámai felé vettem utam. Ekkor bukkan- j 
tam rá a lévai ^Elvarázsolt kastélyára.

Kívülről semmiben sem különbözött a [ 
többi szerény lakóháztól, de belül »ElVará- j 
zsolt ‘kastélyához illő dolgokat tapasztal- I 
tani. A házat tudniillik most építették át j 
és a villanyszerelésnél valami bolondos j 
áram-manó megtréfálta az embereket.

Az egyik kőműves gyanútlanul akarta j 
vaskanafáva! elsimítani a friss maltert, hát 1 
— csodák-csodája — valami megrázta a ;

kezét. Jött az asztalos is és, mint jo ipa
ros, fel akarta szerelni az ajtót. Ö is ütést 
kapott az elszabadult árammanótól.

Bárki akart ‘hozzányúlni a falhoz, min
denkit megcsapott a falban keringő lidérc.
A háziasszony elkeseredetten csapta a fal
hoz a mosogató rongyot. Íme, a fal nem 
engedte el a rongyot. Odaragadt.

»Villanyáram van a falban* — adta le i 
szakvéleményét az egyik szakértő. Hogy j 
állítását bizonyítsa, villanykörtét nyomott | 
a csupasz falhoz. A villanykörte meggyül- i 
ladt és szépen világított. Á házbeliek ba
bonás félelemmel meredtek az elvarázsolt 
falakra, melyhez hozzányúlni természete
sen senki sem mert, mert az elszabadult 
áramkoboldok féltékenyen őrizték a fala
kat.

A házbeliek kénytelenek voltak ismét a 
szerelést végző Városi villanytelephez for
dulni, hogy vizsgálja ki, milyen hiba esett 
a szerelésnél.

Miéri kell
Szepesséqből kövei hozni Lévára

Az uj járásbíróság építkezésénél a lé
vaiakat igen kellemetlen meglepetés érte. 
A betonváz elkészítésével egyidejűleg ter
méskövek érkeztek, de nem a lévai kő
bányákból, hanem messze idegenből, Sze- 
pesolasziból. A jóhiszemű olvasó azt Ilin- j 
né, hogy ez a d()0 km.-es távolság az áru 
szállításánál azért indokolt, mert az im
portált kő szebb és jobb minőségű. Egy
két pillantás az idehozott köre, meggyőz 
mindenkit arról, hogy a lévai anyag <ok- 
kal tartósabb, keményebb és sokkal mu- j 
tatósabb. Nem volt semmi szükség arra.

hogy olyan messziről ilyen minőségű kö
vet hozzanak ide, pláne ha figyelembe 
vesszük azt, hogy a lévai kőbányákban a 
megrendelés hiánya miatt úgyszólván szü
netel a munka.

Teljesen érthetetlen, hogy miért mellő
zik, főként a szlovenszkói, különösen pe
dig a 'helybeli építkezéseknél a lévai kő
bányák termeléseit, noha az itten bányá
szott travertin elsőrendű minőségű, nem 
beszélve arról, hogy az ú. n. ónix díszí
tésre milyen kiválóan alkalmas.

Érthetetlen, hogy egy lévai közmunka

, kiírásánál kinek volt köszönhető az, hogy 
; a helybeli bányákat figyelmen kívül hagy

ták és amíg a lévai hómunkások, kőfej
tők munka nélkül állnak, olv minőségű 
követ hoznak ide, amely a helyben termelt 
építőkővé! alig veheti fel a versenyt.

Felhívjuk az illetékes hatóságok figyel
mét erre az anomáliára és Ih-ogy a jövőben 
ilyesmi elő ne fordulhasson, szükségesnek 
tartjuk az ügy alapos kivizsgálását, hogy 
megfelelő választ kaphassunk a kérdésre: 
»miért kellett Lévára idegenből követ ho
zatni. amikor a lévai kőbányák alig vár
ják, hogy szállításihoz jussanak?!*

Hai történet
Egy ur mesélte, aki most jött haza Bécsből.
Lassan halad a villamos Ottakringből a belvá

ros felé. A kocsiban kevés az utas. Egy kocsiban 
hat-nyolc ember beszélget halkan. A kocsi köze
pén fiatalember ül és figyel. A sarokban beszél
gető csoportban egyszerre valaki megszólal:

— Aber das war doch Kunstbutter! (Ugyan ké
rem, az művaj volt.)

Egyszerre felemelkedik a fiatalember és a 
beszélgető csoporthoz lép:

— Ki kritizálta itt a művajat?
Halálos csend. Senki sem felel. A fiatalember, 

aki ekkor már igazolta magát, hogy ő SA ember, 
ingerült hangon megismétli a kérdést:

— Álljon fel, aki kritizálta a művajat.
Semmi válasz.
Emberünk erre még dühösebben, most már 

kiáltva mondja:
— Ha nem jelentkezik senki, úgy leállítom a 

villamost és az egész társaságot letartóztatom.
A fenyegetésnek nincs hatása, mire a fiatalem

ber rászól a kalauzra, hogy állítsa le a kocsit, 
mert ő rendőrért megy.

Feszült izgalom közepette áll meg a nyílt pá
lyán a kocsi. A fiatalember leszállt, hogy rend
őrt keressen. Alighogy lelép a kocsiról, a villa
mos a legnagyobb menetsebességgel megindul és 
vágtatva rohan, még a megállóhelyeken sem 
tartva szünetet. Az utasokban megfagy a vér. A 
végállomásnál a kalauz felszólítja az utasokat, 
szánjanak ki.

Nagy megkönnyebbülés. Az utasok felemelked
nek helyeikről és mielőtt leszálinának, egy idő
sebb űr, volt osztrák tábornok, odaáll a kocsi
vezető elé és igy szól:

— Köszönjük ezt önnek, uram.
— Én csak emberi kötelességemet teljesítettem 

— felelte a kocsivezető — és az utasok ép bőrrel 
uszták meg a kalandot.

Még nem veszett ki teljesen az emberi érzés 
az emberekből Bécsben sem.

Afiogqeut én tótom . . .
a János vitéz szabadtéri előadása nem? 
csak a város lakosságát. de az egész 
szlovákiai magyarságot megmozgatta. 
A jól irányított és végzett propaganda 
tízezres tömegeket hoz városunkba, 
akiknek fogadásáról, ellátásáról méh 
tóképpen kell gondoskodni. hogy a lég; 
jobb emlékekkel távozzanak Léváról. 
A város lakosságának minden külön 
megbízás és felkérés nélkül lokálpatrio; 
ta kötelessége. hogy mindenben kész; 
ségesen és előzékenyen álljon a vendé: 
gek rendelkezésére, akik látogatásukkal 
megtisztelnek. Igazi magyaros vendég; 
szeretettel fogadjuk és lássuk az idege; 
nekef. hogy necsak az előadás varázs* 
latos szépségei ragadják magukkal őket. 
de minden perce. amelyet köztünk, ná: 
lünk töltenek, szívesen és szeretettel 
emlékezzenek vissza.

OKULÁR
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H Í R E K
— Lévai a rádióban. A pozsonyi rádió 

stúdiójában pénteken, e hó 12-én 6.30 órai 
kezdettel Halász György »Az első szabad
téri előadás Szloven$zkón« címen tart 
előadást.

— Csak alkalmi bélyegző lesz a szabad
téri játékok alatt. Lapunk legutóbbi szá
mában hirt adtunk arról. »hogv a János 
vitéz szabadtéri előadása alkalmából a lé
vai bélyeggyűjtőik egyesülete megkereste 
a postaigazgatóságot alkalmi bélyegző 
használatának engedélyezésére. Külön bé
lyegeik kiadása is szóba került, de ezt a 
tervet később elejtették, mert oly tetemes 
költségbe került volna, amelynek fedezésé
re nincs kilátás. A szabadtéri játékok szín
terén, a város főterén külön postapavil- 
lont állítanak fel, ahol állandóan két hiva
talnok teljesít szolgálatot, az itt feladott 
lapok és levelek a szabadtéri játékok egész 
tartama alatt szlovák-magyar feliratú kü
lön bélyegzővel lesznek továbbítva. A bé
lyeggyűjtők egyesülete Léva nevezetessé
geivel alkalmi levelezőlapokat hoz forga
lomba.

— Adófizetők, vigyázat!!! Tudomásunk 
szerint az államvédelmi gyűjtésre Léván is 
többen adakoztak és adakoznak. Minthogy 
az igy adományozott összegek az adóalap
nál levonási tételt képeznek, mindenkinek 
érdeke, hogy az adott összegről elismer
vény^ legyen, mert csak igv tudja igazol
ni azt. Egyébként senki sincs tudomásunk 
szerint feljogosítva, hogy az államvédelmi 
gyűjtésre elismervény nélkül összegeket 
vegyen fel.

— Balesetek a pereci-fürdésnél. Blödi 
Katalin 14 éves lévai lány a múlt héten a 
Perecben fürdőit, amint ki akart jönni a 
vízből, a síkos partról visszacsúszott és 
oly szerencsétlenül esett, hogy bal karját 
törte. — Pénteken délután a Perec és a 
Podluzsánka torkolatánál lévő gát köze
lében, az úgynevezett »lyuk«-nál fürdőit 
K. M., akit a víz erős sodra magával raga
dott és csak a fürdőzők segítségével sike
rült őt veszélyes helyzetéből kimenteni. 
Figyelmeztetjük a város lakosságát, hogy 
ezen a helyen a fürdés tilos és életveszé
lyes.

— Udvarias emberek most
hűvösen iidvözlik egymást ?

— Ember a cséplödobban. Óbarson csép- 
lés közben Fábián Anna 17 éves munkás- 
nő a dobon segédkezett és egy szeren
csétlen véletlen folytán jobb lába a dobba 
került, amely ujjait össze roncsolt a.

— Újabb baleset a kőbányában. A ga- 
r a msző 1 ősi kőbányában pénteken délelőtt 
kőszállitás közben súlyos sérülési szenve
dett Jasek László, akit a felvonó tolókocsi 
maga alá temetett. Súlyos sérülésekkel 
szállították a lévai kórházba.

— Vasárnap délelőtt 10 óráig — értesü
lésünk szerint — az összes üzletek nyitva 
Tesznek. A záróra rendelkezést a szabad
téri játékokon megforduló több ezer ide
genre való tekintettel, a hatóság vasárnap 
délelőtt 10 óráig felfüggesztette. így va
sárnap délelőtt 8—10 óra között az összes 
üzletek nyitva tarthatók. Értesülésünk sze
rint az élelmiszer-kereskedők kérvényez
ték, hogy szombaton este, az előadás be
fejezéséig, kb. 12 óráig tarthassák nyitva 
üzleteiket. Kérvényük lapunk zártáig még 
nem nyert elintézést.

— Egy évben két termés. Egyes élel
mes farkasdi földművesek reá jöttek, hogy a

' jobb föld két termést is ad évente A korai 
burgonyát junius végén kiszedik és azonnal 
beültetik káposztapalártával. Ha kellő esőt 
kap a második termés, igy beválik Múlt 
évben bevált.

— Gépirási munkát otthonra jutányo
sán, a legpontosabb kivitelben vállalok. 
Cint a kiadóban.
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Tiszta selyem  crepedechine Ke 28'

szövet és selyemáruhéséban.
Olcsó nyári Hetek! Nagy maradékvésérf

Kihirdették az 1938-39 gazdasági évre 
érvényes gabonaárakat

A hivatalos lap legutóbbi számában megjelent 
a gabona felvásárlási és eladási áráról szóló ren
delet. A hivatalosan közzétett árak azonosak a 
jrabonatársaság julius 14-iki ülésén meghatáro
zott árakkal, csupán a búza eladási áránál van 
némi eltérés. A jíabonatársasá? 182 koronában 
állapodott meg, míg a búza eladási ára a hirdet
mény szerint 183 korona lesz. Tekintettel arra. 
hogy a felvásárlási ár változatlan marad, ez a 
különbözet tisztára a pabonatársasáp javára esik. 
A hivatalos lap szerint ez az áremelés nem fop a 
lisztárak emelkedéséhez vezetni. Valószínűleg az 
úgynevezett vastartalék fedezéséről van szó, 
amelyre vonatkozólag újry állapodtak mep, hopv 
a tartalék elraktározásának körülbelül 50 millió 
koronás költségéből a gabonatársaság 19 millió 
koronát fizet, mig az összeg nagyrészét a mal
moknak kell fizetni.

1. Búzaárak:
a) A 79 kg-hl súlyú üveges (kemény) buz.j 

alapfölvásárlá.M ára 164. Ké.
b) Havi pótlék 1936 szeptember—decemberben

és 1939 jan.—február hónapokban 0.50 Ké
1939 március—májusában 1 Ké
c) A 79 kg-hl súlyú búza eladá>: ára 1**36 jú

lius l-től 1939 jőtittts 10-ig: 8  k;
Az eladási ár néni emelkedik a fölvásárlásnál 

fizetett havi pótdijakkal.
2. Rozsárak:

Az a) és b) alatt felsorolt árpánál jobb minő
ségű árpa árát a Gabonatársaság fogta megálla
pítani.

c) A 60 kg hektoliter súlyú árpa
a'apfelvásárlási ára 110. Ki

Amennyiben az ilyen árpa 60 kg-nál magasabb 
hektoliter súlyú, úgy a felvásárlási ár 60 kg hek
toliter súlyon fdiil minden kilónál 2 koronával 
magasabb.

d) A legalább 59 kg hektoliter sú
lyú takarmányárpa alapfelvásár-
la>; ára 109. Kt

Az 59 kilogramm-hektoliter súlyú árpánál ki
sebb hektoliter súlyú árpát az 59 kg hektoliter 
súlyú árpa alapárából megállapított levonással 
fogják átvenni. A nagyobb levonásokra vonat
kozóan a hektolitersuly hiány miatt — meg
állapított ama terménytőzsde szokványainak 
megfelelő levonás érvényes, amelynek kerületé
ben az árpát átadtak.

e) Az a)-tól d)-ig terjedő alapfelvá
sárlási árhoz 1938 szeptembertől 
19; *9 január hónap végéig a havi
pótdij 1 Ké

f) Az a) és b) alatti árpa eladási ára 1936 
július 1-től 1939 június 30-ig 9 koronával, a c) és 
d) alatt feéforolt árpa eladási ára pedig 8 koro
nával magasabb a felvásárlás: árnál, amelybe be
leszámít a havi pótdij is. Az árpaárak az 
egyes föladási állomásokon sem változtak

— Gyászhir. Súlyos veszt eseti érte Sza
bó Vilmost, a Koiháry István cserkész- 
csapat parancsnokát. Felesébe, sz. Bakos 
Margit 26-Ük évében, rövid (betegség után, 
elhunyt. A nemeslelkületü. rokonszenves 
fiatalasszony halála városszerte általános, 
mély részvétet keltett. Szombaton délután 
a r. ik. sirkertben helyezték örök nyuga
lomra.

— Kidobta a jegyzőt az irodából.
Juhász Lajos kisgyarmati lakosnak valami 
ügyesbajos dolga volt a község jegyzőjénél. 
Tárgyalás közben Juhász annyira ingerült 
lett, hogy megfenyegette a jegyzőt, majd rá
támadt és rövid verekedés után kidobta őt 
az irodájából. A jegyző feljelentést tett ellene 
és a bíróság most Ítélkezett a magáról meg
feledkezett legény felett Bár tagadta a bűn
cselekményt, a biróság beigazoltnak látta azt 
és 14 napi fogházra, valamint 100 korona 
pénzbüntetésre ítélte el.

— Nagyszabású sport-bemutatók a sza
badtéri játékok napján. Az LTE szakosztá
lyai a szabadtéri játékok napjain: 14-én és
15-én nagyszabású sportnapokat rendez
nek. 14-én az LTE futballcsapatának ellen
fele egy 1. oszt. csapat lesz, de szó van ar
ról is. hogy a Hungária csapata játszik a 
szlovákiai magyar válogatott csapattal 
mérkőzést. Kora délután az LTE úszói és 
vizipólozői Besztercebánya csapatával mé
rik össze erejüket. 15-én viszont az eper
jesi országos hírű úszógárda szerepel Lé- 
vá<n. A mérkőzések minden esetben mér
sékelt helvárakkal tekinthetőik meg.

— tij bank. A Pozsonyi Városi Takarék 
lévai kirendeltségének vezetője megérke
zett Lévára é  ̂ megkezdte a kirendeltség 
megszervezéset. Érdeklődésre felvilágosí
tással szolgál a kirendeltség irodai helyi 
sé gében, Városháza (a főkaputól balra, a

, volt Pál-féle üzlet helvénO.
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Furcsa vasárnapi tapasztalatok
a lévai állom áson I

A lévai állomás lassan elérkezik oda, 
hogy világhírű lesz. Erről az állomásról 
írtak ugyanis eddig a legtöbbet, 'hogy mi
lyen rossz út vezet oda, hogy az épület ki
csi. sürgősen modernizálni ikeH, sőt átépí
teni. Ez természetesen nem zavarja az ille
tékeseket abban, hogy minden a régiben 
maradjon. Éppen ezért most nem az épü
letről akarunk írni.

A vasúti jegypénztárnál két hirdetmény 
van kifüggesztve az államnyelven és né
met nyelven. Magyarul nem. Tolmács se
gítségével tudjuk meg, hogy a vasúthoz is 
lehet poste-restante leveleket címezni, ami 
valóban praktikus intézmény. Nem értjük, 
miért nem merik ezt magyar nyelven is 
közölni a lévai állomáson megforduló sok
ezer magyarral, akik nem beszélik az ál
lamnyelvet és semmiesetre sem értenek 
németül. Vagy talán a magyar hirdetmé
nyeket a szudétáknál függesztették ki? 
Vagy talán a csehszlovák állam vasút ger- 
manizálni akar Léván?... Akár ‘hogyan 
is van, ez igy nincsen rendjén!

A másik furcsa élményünk az volt, hogy 
a lévai állomáson a zselizi irányból érke
ző fürdőzőket, nem személyikocsiban, ha
nem ma rh a szállító vágómban hozta be a 
vonat! Az utasoknak természetesen sze
mélyszállító kocsira volt megváltva a je
gyük, de a szerelvény, dacára a vasárnapi 
fokozott forgalomnak, mindig csák egy 
kocsiból áll. A váradi és szecsei állomáso
kon több mint 100 fürdőző akart felszáll
ni és miután egyetlen póNszemélykocsi 
sem akadt, az egész társaságot felrakták 
egy marhakocsiba. A menetdijkülönböze- 
tet a jegypénztár nem adta vissza. Talán 
nem volna rossz, ha ilyesmi a jövőben nem 
fordulna elő.

Még néhány szó az autóbuszról. Mielőtt 
beülsz, megkérdezed, mikor indulnak, a 
válasz: mindjárt! Erre elkezdődik a vára
kozás, várják a következő vonatot. Va
sárnap 12 utas főtt az autóbuszban tizen
öt percig, amig a következő vonat bejött 
és felszálltak hárman . . .

— Megüresedett állások. Érsekújvár vá
rosa az alábbi állásokra pályázatot irt ki, 
még pedig 1 fogyasztás adóellenőri, 1 sof- 
főri, 3 helypénzszedői, 4 vámszedői, 1 vég
rehajtói, 8 mezőőri, 2 sírásói, 2 kocsis, 
14 uccaseprői, 1 főkertészi, 1 fűtői és 1 
hivatásos tűzoltói állásra. A kérvényeket 
augusztus 20-ig kell beadni. Az állások 10 
évi időtartamra lesznek betöltve. — Egv 
város, ahol nyilvános pályázat útján töltik 
be a megüresedett állásokat, bármilyen al
kalmazásról legyen is szó. Példaképpen ál
lítjuk Érsekújvárt e téren is a többi váro
sok vezetői elé.

M + § i *uU:

SZEZÓNNYITÓ ELŐADÁSOK!!!

' PÉNTEK. SZOMBAT. VASÁRNAP:
Orient: »Trigger Bill«, szenzációs Metro- 

| film. Walace Beery legjobb szerepében.

VASÁRNAP, HÉTFŐ:
' Apolló: A mai idők legnagyobb filmé, a 
' legújabb események feldolgozása a leg- 

nagyobbfokú realitással, mély a könyör
telen spanyol polgárháborút nyersen úgy, 
ahogy az megtörténik, mutatja be/ »Az 
utolsó vonat Madridból«. Főszerepekben: 
Don-otihy Lamour, Gilbert Roland, Karén 
Morle, Lionel AtwiH. A Madridot ostrom
ló nemzetiek már már elszakítják a köz
társaságiakat Valenciától, mikor is a 
köztársaságiaknak sikerül minden erejük 
megfeszítésével visszatartani a támadást 
és a veszélyeztetett városból elindítani 
az utolsó vonatot. A polgárháború izgal
mai, iszonyú pusztításai filmen kétórás 
izgalomban tartják a közönséget.
HÉTFŐN, KEDDEN:

Orient: Izgalmas újdonság: »Saratoga«, 
a szenzációs lóversenyek titkai. Főszerep
ben: Clark Gabié, Lionn Barrvmore, 
Jean Hanlov utolsó filmé.

Születés, házasság, halál:
Született: Maruniak Pál és Stefanciková 

Mariana leánya Olga. — Homola István és 
Matulányi Erzsébet fia László. — Herdko- 
vits Gyula és Koihn Magda fia Miklós. — 
Mucha György és ákvarková Mária fia 
János. — Beljan Jakab és Greger Pavla 
leánya Ilona. — Kapás Mihály és Bogdán 
Jolán fia József.

Házasság nem volt.
Meghalt; Winter Adolf 85 éves. — Hor

váth László 6 éves. — Murgács János 55 
éves. — Jancső Mihály 52 éves. — Kapás 
József 1 napos.

h é t
g im n a z is ta  leány
részére úri családnál ellátást keresek, lehe
tőleg szlovák nyelv és zongora gyakorlásával. 
Cim: NEUMANN KÁROLY körállatorvos, 
Cűz via Kerf.

Németh Antal
Léván !

Amint a >János vitéze plakátjai hirde
tik, a lévai szabadtéri játékok Németh An
talnak, a budapesti Nemzeti Színház igaz
gatójának szellemi irányítása alatt álla
nak. Az európai hirü rendező minden ho
norárium nélkül vállalta ezt a részünkre 
■minden bizonnyal megtisztelő funkciót és 
vasárnap személyesen látogatott el felesé
gével Lévára, hogy az Írásbeli- és telefon- 
utasításokon kívül, a helyszínen győződ
jön meg arról, hogy mi és (hogyan 'készül.

Délelőtt fél tizenegykor tűnt fel Németh 
Antal markáns feje a városi vigadó kávé
házának tükörablaka mögött és lapunk 
szerkesztője volt az első lévai, akivel be
szélt. A kiváló dramaturg egyike a világ 
legjobb színpadi rendezőinek és mint em
ber végtelenül szimpatikus jelenség. Sze
méből. szavaiból árad a kulturáltság, nin
csen benne semmi fölényeskedés, minden
kit szívesen hallgat meg és saját vélemé
nyét nem tekintélyével, hanem megcáfol
hatatlan logikájával fogadtatja el. Németh 
Antal a késő délutáni órákban utazott visz- 
sza Budapestre, hogy a hét végén ismét 
megtiszteljen látogatásával.

Mi az első benyomása Lévá
ról?

— őszintén mondhatom, igen kedvező, 
különösen a nagy forgalom lep meg, a Fő
terük pedig határozottan impozáns lát
vány.

Mi a véleménye a lévai János 
vitézről?

Nagy és szép vállalkozás. Finnországi 
utániról hazaérkezve, dacára a feltorló
dott nagy munkának, szívesen jöttem el, 
hogy eleget tegyek a rendezőség felszólí
tásénak és ígéretemnek. Szívesen állok 
minden művészi vállalkozás rendelkezésé
re, amely az igazi kultúrát szolgálja.

Milyen tervekkel jött. Igaz
gató úr?

Nézni és tapasztalni jöttem ide. Dél
után beszélni szeretnék a művészi rende
zőkkel, látni szeretném a próbákat és 
ezek után fogom közölni észrevételeimet 
és esetleges tanácsaimat.

Mikor látjuk viszont?
Hét közben aligha lesz módomban Lé

vára jönni, mert szokásos munka-adago
mon kívül, most a margitszigeti János vi
téz rendezésével vágyóik elfoglalva, de 
szombaton biztosan itt leszek,

Németh Antal azután Schubert Tódorral 
tárgyalt, délután pedig megtekintette a 
próbákat, beszélt a főrendezőkkel és elis
meréssel nyilatkozott az eddigi munkáról. 
Megbeszélte velük *aiZ egész művészi részt 
és amint látni fogjuk, számos elgondolása 
valósul majd meg a lévai előadáson, ame
lyek egészen ujszerüek lesznek!

<—r.)

Léván,
a D ohá ny be vá lta  m ögött

h á z h e ly 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.

— Akció a Guta és Negyed közötti vas
útvonal megépítésére. Még a háború előtt 
a magyar kormány tervbevette a Gúta és 
Negyed közötti vasútvonal kiépítését, a 
terv végrehajtása azonban a világháború 
miatt meghiúsult. Az államfordulat óta 
több kísérlet történt a vasútvonal megva
lósítása érdekében, de eredménytelenül. 
Az érdekelt vidék húsz községének lakos
sága most újabb akciót indított a Guta és 
Negyed közötti vasútvonal kiépítése érde
kében és értesülésünk szerint, az érdekelt 
húsz község rövidesen küldöttséget me
neszt a vasút ügyi minisztériumhoz s rá
mutatnak azokra a fontos gazdasági érde
kekre, amelyek a vasútvonal építését indo
kolják.

EGY ÖREG UR KÖZBESZÓLÁSA.
Kedves kisasszony, az én időmben a fiatal 

hölgyek elpirultak, ha szégvették masukat. Ma 
pedig szégyenük magukat, ha elpirulnak.

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

1-től. Érdeklődni lehet: Schimkó fatelep Léva.

T é li -n yá ri
maradék pamutok

most olcsón beszerezhetők BALOGH MICI 
kézimunka üzletében Béka ucca 1. — Fehér- 
nemű VARRÓLEÁNYT felveszek.

K ia dó
2 szobából és előszobából álló 
összkomfortos lakás Schoeller u. 
15. szám alatt november 1-től. — 
Érdeklődni: Schimkó fatelep Léva.
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Irta :
NEHÉZ FERENC

{Folytatás.) •
V.

Zárás után Pista már a sarkon várta. Gyönyö
rű este volt, rózsaülat szállt a levegőben, a hold 
ezüsttel öntötte végig a kis falut, a csillagok 
tengerében apró fehér bárányfelhők bukdácsol
tak s a Duna felől lengedező szellő szerelmesen 
suttogott az akácfák lombjában...

Pista kezében már ott volt a pünkösdi rőzsa.
— Elloptad?
— Holnap másik bokrot keresek. Itt ez volt 

az utolsó.
— És Miska bácsi?
— Ott szundikál a bokor mellett.
— Nem vett észre?
— Fáradt szegény. Elnyomta a buzgóság...
— T e ... te tolvaj... Te édes!
Az ajkuk összeért. Fölöttük fülemile kacagott 

a lombok közt, az akácvirágok kelyhében kis- 
bogárkák dudolgattak s lent a Dunán egy kakuk 
számolta kitartóan, hogy mennyi tavaszt ér a 
boldogságuk. . .

— Ejnye, Pista! — ijedt meg hirtelen a kis
lány. — Vissza kell mennem egy percre.

— Hová?
— A főnök úrnak holnap lesz a születésnapja. 

Elfelejtettem megköszönteni.
— Csak siess. Itt foglak várni.
Ahogy elhaladt a kerítés mellett, eszébe jutott 

valami. Miska bácsi biztosan nem tudja, hogy a 
főnök úrnak születésnapja lesz, máskülönben már 
egész nap erre készült volna.

A főnök úr pedig nem olyan ember, hogy a 
maga születésnapjára hívja fel az alkalmazottai 
figyelmét.

Miska bácsi nagyon restelni fogja, hogy ő 
megfeledkezett az előesti köszöntésről.

— Szólok neki — határozta el magát Évike és ( 
belépett a kertbe.

Az öreg ott feküdt a pokrócon a pünkösdi ró- i 
zsabokor mellett s jóizüen hortyogott.

— Miska bácsi! Keljen fe l...
— M i... hogy ...? !
Egy pillanat, már talpon volt. A husángot is j 

fogta már, ami mellette feküdt.
— Mégis maga az? — kiáltotta, mikor megis

merte Évikét.
— Agyon ne csapjon, Miska bácsi! Nem én 

vagyok a tolvaj!
— Hát ki?
— Nem tudom. Én mást tudok. . .  — lehalkí

totta a hangját. — Ma van a főnök úr születés
napjának az előestéje . . .

— Micsoda? Igaz ez?
— Persze, hogy igaz. Jöjjön, együtt gratulál

junk neki.
Sietve indultak ki a kertből, de az ajtóban 

megállt hirtelen Miska bácsi.
— Tudja, mit? — mondta. — Leszakítom azt 

az árvaszál pünkösdi rózsát. Azzal kívánok a 
főnök úrnak erőt, egészséget...

Baktatott vissza a bokor felé.
Évike valami szúrásfélét érzett a szive táján.

S a pünkösdi rózsát mázsás súlynak vélte a keb
le fölött...

Rohant vissza Miska bácsi után.
...A z  öreg ott állt a virágtalan bokor előtt, 

a fejét mélyen lekonyitotta s a szemei sarkából 
lassan-lassan könnyek gördültek alá napbarnított, 
ráncos képén . . .  csak gördültek-gördiiltek . . .  
egyik barázdából a másikba... aztán végre le
hullottak arra az árvaságba-temetkezett pünkös
di rózsa-bokorra...

— Miska bácsi! — csuklóit meg Éviké hang
ja. — É n ... én ... vissza adom ezt a rózsát...

Letépte a szivéről, nyújtotta az öreg felé. A 
szemei már neki is tele voltak könnyel.

— Mégis maga volt... — mondotta csendesen 
Miska bácsi, de nem nézett fel.

— Igen, én voltam . . .  — sikoltott szinte Évike 
és elkapta az öreg kezét.

— Nem igaz! — hangzott a hátuk mögött ke
ményen. — Én vagyok a tolvaj!

— Megfordultak.
Pataky Pista állt előttük.
— Maga?! — kiáltotta Miska bácsi s a köny- 

nyein át is megvillantak a szemei. A botja után 
kapott. . .

— Igen, én! — felelte nyugodtan Pista. — Én 
loptam el az összes pünkösdi rózsákat. Ezt az 
utolsót is.

.Az öreg csodálkozva nézett rá. Lassan leeresz
tette a husángot...

Csend volt.
A szellő is megállt talán a fák közt s az akác

fürtök is mozdulatlan figyeltek. Az ucca végén 
lefutott egy csillag.

— Tudom, hogy bűnös vagyok, Miska bácsi, 
— mondta csendesen Pataky Pista — és nagyon 
nagy bánatot szereztem magának . . .  de . . .  néz
ze . . .  tavasz van!

— Tavasz! — morrantott az öreg s az Éviké
től átvett virágot pödörgette.

— És mi olyan fiatalok vagyunk! — folytatta 
Pista.

— Fiatalok... — visszhangozta Miska bácsi, 
mint valami öreg komondor a túlsó faluvégről.

— És szeretem ezt a kislányt, Miska bácsi és 
az összes virágot csak neki szeretném elhozni. . .

Megint csend támadt.
A holdfény megcsillantotta a könnyeket a ró

zsabokor levelein. Ezüstharmatnak tűntek.
Éviké lassan átölelte Miska bácsit. Igaz hangon, 

szent-komolyán mondta neki:
— Bocsásson meg nekünk!
Az öreg ránézett a kislányra. Egy darabig csak 

benne fürdette a szemeit a tekintetében. Aztán 
nyelt egyet. Aztán hümmentett egyet. Aztán cso
szogva elindult a kertajtó felé. Úgy vitte a pün
kösdi rózsát, mint a pap az Oltáriszentséget.

— Hová megy, Miska bácsi?
— Megköszöntöm a főnök urat.
— Várjon egy kicsit. Csak két percet.
Pataky Pista gyöngéden visszahúzta az ajtóból

s ő maga rohant ki sebesen.
Kisvártatva egy óriási csokor pünkösdi rózsá

val jött vissza. Volt a csokorban vagy tizenöt 
szál virág.

— Ezzel köszöntse meg a főnök urat! — 
nyomta az öreg kezébe.

— Honnan szerezte?
— A hentes Cziborék kertjéből.

Gyümölcsösét és kertjét 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. —

Gazdafigyelmeztető
augusztus hóra

Még sok helyütt búgnak a cséplőgépek, a gaz
da számotvet a múlt gazdasági év eredményével. 
Hogyha igazán lelkiismeretesen gondolkodik 
azon, hogy hová lett az a bizonyos rekordter
més, melyet a vetések egészséges színéből és 
hosszabbranyúlt kalászából reméltek, rá kell Jön
nie. hogy csak azokon a földeken sikerült rend
bejönnie a télutón megkínzott vetéseknek, ahol 
elegendő növényi tápanyagról még a \etés előtt 
gondoskodott a gazda. A jól előkészített földön, 
kellő tápanyaggal ellátott vetések, dacára a rossz 
kitavaszodásnak, nemcsak sziniikben javultak 
meg a kedvezőbb tavasz végén, hanem, ha nem 
is rekord, de jó termést adtak. Talán sohasem 
látszott meg az, hogy mennyire fontos a talaj- ; 
bán a fő-tápanyagok helyes aránva, mint éppen 
ebben az évben. A kései kitavaszodás visszatar
totta a talajbaktériumok működését és a vetések 
nagyon elsárgultak. Az erre következő és a bak
tériumok munkájára rendkívül kedvező idő olv 
fokozott tevékenységre serkentette a baktérhi- *

mókát, hogy nitrogén produkciójuk a szokásod
nál érezhetőbb lett. Ugyancsak ez a baktérium 
tevékenység a talaj őszi nyerskáli tartalmából is 
jelentősen többet dolgozott fel a növények ré
szére. így a vetések színben gyönyörűek lettek, 
de a talaj foszforsav-szegénysége folytán még 
sem tudták a kitűnő színükhöz iMó magtermést 
adni. Azt szokták mondani és különösen ez évben 
hallottuk sokszor a gazdáktól, hogy Isten a gaz
da. Igaz, de az még igazabb, hogy segíts maga
dott, az Isten is megsegít. Számítani nem szabad 
csak a természet jóakaratu lehetőségeire, sőt in
kább az esetleges kellemetlenekre. Ezeket a kel
lemetlen fordulatokat éppen azok a vetések bír
ják ki károsodás nélkül, amelyeket ilyen eshető
ségre vak) tekintettel kettő tápanyaggal látott el 
a gazda.

Most, augusztusban a szántóföldön már a jövő 
évi termés előkészítése a legfontosabb teendő. Ez 
a legjobb idő az istáttótrágya kihordására és be- 
szántására is. Minthogy azonban sok helyen a 
messzefekvő földekre ritkán jut trágya, ebben a 
hónapban még lehet zöldtrágyát vetni, melyet 
ősszel a virágzása Idején leszánthatunk. Azonban 
a zöldtrágya csak akkor gazdagítja igazán a ta
lajt, ha nemcsak humuszt ad, hanem a többi fon
tos tápanyagokat is, ezért agyagos földön szu
perfoszfáttal, homokoson ezen felül még kálival 
is mütrágyá/unk a zöldtrágya növény alá.

Ha a tarlót rendesen szántottuk meg, akkor a 
keverőszántás után a mi éghajlatunk alatt nem is 
keli többet szántani, mert a vetőszántást helyet
tesítheti a trágyázás, kultivátorizás, esetleg egy 
boronálás is. Mélyebb szántást közvetlen a vetés 
alá sem a rozs, sem a búza nem szeret. Sokkal 
fontosabb az, hogy a kellő tápanyagokkal lássuk 
el a talajt még az őszivetés előtt. Ez évben is 
láthattuk, hogy még a búzánál is azok a vetések 
adtak jó termést, melyek az ősz befejeztéig meg
bokrosodtak. Erre pedig az október második fe
lében vetett búza csak akkor képes, ha a talaj
ban elegendő, könnyen oldódó tápanyagról gon
doskodott a gazda. Tehát itt az ideje, hogy mű- 
trágyaszükségletünkről gondoskodjunk.

A rétekről most takarítjuk be a sarjut, ha 
ugyan termett. Pedig de jó lenne, ha rétjeink 
minden évben biztosan adnának két kaszálást. 
Nálunk legtöbbször maga a gazda hibájából nin
csen sarjútermés. Néhány helyet kivéve, mindég 

i későn vágják az anyaszénát. Már ezzel is rontják 
a sarjadzóképességet, de ami még meg is marad 

I a füvek gyökében, a forró napok ölik meg. Tiz 
nappal előbb vágva a szénát, ha talán valami ke- 

I vésse! kevesebb s lenne, minőségben sokkal jobb 
lesz és feltétlenül vághatunk még sarjút is. Tehát 
végeredményben jobb is és sokkal több lesz ré
tünk termése, ha nem hagyjuk elvénülni a szénát, 
hanem szálfüvi virágzásában vágjuk. Hogyha 
még jól műtrágyázzuk is a rétet, úgy szénában, 
.sarjában sokkal több és jobb termésünk lesz.

Kapásnövényeinket ma-holnap kezdjük betaka
rítani. Ezek terméseredményén már nem tudunk 
javítani, de ha jól körülnézünk, észrevehetjük 
azokat a hibákat, amiket elkövettünk és amelyek 
rontják a terméseredményt.

fco cl a *§aéóAo *
A fe s tő  n em rég  levele t k a p o tt e g y  j ó 

n evű  sza b ó cég tő l E g y  1931 ben rendelt 
és m ég  m á ig  is k ifize te tlen  ö ltö n y  á rá t  
sü rg e tte  a  cég.

A f e s tő  á lta lá b a n  nem  szo k o tt v á la 
s zo ln i a z  e fa jta  levelekre, de  e zú tta l  
k ivé te lt te t t, leü lt és a z  a lá b b i levelet 
irta  a s z a b ó c é g n e k .

T isz te lt c im !
1. B á rh o g ya n  is  töröm  a f e je m e t, nem  

tu d o k  v issza e m lé k ezn i arra , h ogy  
Ö n ö k n él 19 3 1 -b en  ö ltö n yt rendel
tem  vo ln a .

2 . D e  ha m ég is  rendeltem , akk o r  
e g é sz  b iz to s , h o g y  Ö n ök  a z t  nem  
k é szíte tték  el.

3 . D e  ha m ég is  e lk észíte tték , akkor  
va ló sz ín ű leg  e lfe le jte tték  e lkü lden i

4. D e  ha m ég is  e lk ü ld ték , nem  ve t
tem  á t.

5. D e  ha á tv e tte m , a k k o r b iztos, 
h o g y  m á r régen  k ifize ttem .

6. D e  ha a k k o r nem  f ize tte m  ki, 
a k k o r m o st m á r ne is s zá m ítsa n a k  
rá , h o g y  k ifize tem .



LÉVAI ÚJSÁG

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 iő v e l
hővitettem ki — Mindennemű törések, 
kopások, kazánrepedések és marások 
szakszerű kiheggesztését vállalom. 
Kívánatra vidéken a munka helyszínen 
tesz elvégezve.

F r a s c h  B é l a
géplakatos, Levice, Simor u. 3.

A gyümölcsfák nyári metszése
Gyümölcsfáink koronájának alakítása, megmet- 

szésére soha nem volt kedvezőbb alkalmunk, 
mint ebben a mostoha évben, midőn a legtöbb fa 
termekeUeniil, gyümölcs ndküJ áll, de annál dú- 
sabban nő és fejlődik, mert a gyümölcsöt nem 
kell táplálnia és érlelnie.

Más évben is fontos dolog volt a fák nyári 
metszése, de a folyó é\ben elkerülhetetlen, mert 
igen sok felesleges hajtás van a dús növésű ágak 
között és ha a fákat rendbe nem hozzuk, elsürü- 
södik a fa koronája és a jövőben satnya, hitvány 
gyümölcsöt kapunk.

Sokan azt tartják, hogy tavasszal kell a fákat 
metszeni, én meg ajánlottam a múltban, ajánlom 
most is nagyon a nyári metszést, azért is, mert 
a tavaszi metszés után a csonthéjas gyümölcsfák
nál gyakran mézgásodás lép fel, ellenben nyári 
metszésnél ezt sohasem tapasztaltam, pedig a 
metszést néhány ezer fán elvégeztem már.

És miben áll ez a nyári metszés? A koronát d- 
siiritő felesleges agak, valamint a keresztbe növő 
gályák eltávolítása, illetve visszametszésében. Fe
lesleges a fán az a sok fattyúhajtás, amely a 
törzs és vastagabb ágakból a folyó terméketlen 
évben előtört. Ezeket nagyrészben tőben levágva 
távolítsuk el, csakis ott hagyjuk meg, ahol a ko
rona hiányos, vagyis ahol kívánatosnak látjuk, 
hogy még egy ág hiányzik a szép koronából. 
Ahol látjuk továbbá, hogy a sok hajtás elsiirite- 
né a koronát és az ág neki nőne a másik ágnak, 
ott a friss hajtást vágjuk vissza mielőbb felére 
vagy harmadára. Ezzel még azt is elérjük, hogy 
a hajtás közepén és a tövénél lévő rügyek virág, 
— vagyis termöriigyekké fejlődnek őszig s jövő
re több termésünk lehet.

Az egymást keresztező ágak közül mindig azt 
távolítsuk el, még ha különben erősebb ág is, 
mely a szép korona kifejlesztését akadályozza. A 
levágott ágak helyét, tia az egy húszfilléres ke
rületénél nem nagyobb, nem kell bekennünk sem 
oltóviasszal, sem fakátránnyal, szépen beforr az 
beszáradás nélkül néhány hét alatt. Ellenben a 
nagyobb sebhelyeket okvetlenül fakátránnyal 
vagy oltóviasszal kenjük be.

Dió- és gesztenyefáknál a koronaritkitást a fe
lesleges ágak eltávolítását soha nem szabad ösz- 
szel vagy tavasszal végezni, hanem csak július 
hóban, vagy augusztus elején, mert a sebhelyek 
csakis akkor forrnak be teljesen.

SZŰCS KÁROLY, ny. ig. tan.

^LÉVAI l'.ISÁG« 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: 46.—, félév
be 24.—, negyedévre 12.— Kf, egyes szám ára 
1.— Kf. Három példány megtartása V« éves előfi
zetésnek számit Hirdetések tarifa szerint a ki- 
idóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. — Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
íávirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

Xbeh mindenfelől̂
íí Mária román anyakirálynőt harangzúgás és ágyúdörgés közben temették el, félmillió
: gyászoló közönség volt "Bukarest uccáin. — Az olasz hajóraj tisztelgő látogatást tett 

Jugoszláviában. A korompai vasművek egyik műhelyében felrobbant egy forró kát
ránnyal telt katlan, 18 munkás súlyosan megsebesült. — A román hadsereg tisztjeinek 
nem" szabad monoklit hordani. — Németországban évente 120 millió korona értékű 
aranyat használnak fel fogászati célokra, most feltaláltak egy mügyantapótlót, amely oly 
kemény, mint az arany. — A prágai minisztertanács 75 százalékkal emelte a bevonult 
tartalékosok feleségeinek járó segélyt. — Angliában a fegyverkezési kiadások olyan 
méreteket értek el, amit 50 esztendővel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottak. — Az ausztriai 
Tutschnig község szegényházában meghalt egy hercegné, akinek ruhái között aranyrudakat 
találtak. — Korompán összeütközött egy mozdonnyal a tátra—budapesti gyors, tizenegy

í ember könnyen, egy súlyosan megsebesült. — Az angol kormány nem gyakorol nyomást 
Prágára, hanem a kiegyenlítést keresi — Pozsony és Budapest között rendszeres légi
járat indult meg. A Balkán-ántánt elismerte Bulgária fegyverkezési egyenjogúságát. — 
A Zsolna melletti Frivald község határában agyoncsapott a villám egy fiatal leányt. — 
A budapesti cigánysoron nagy a sirás-rivás, betiltották a rajkózenekarokat, mert a rajkók 
álmosan jártak az iskolába. — Görögországban súlyos földrengés pusztított, amely több 
mint hatvan ember életét követelte áldozatul. — Kétszáz kilométeres sebességgel jár egy 
uj angol mozdony. — Párisban nem váltak be a rendőrkisasszonyok. — Csehszlovákiá
ban az államvédelem céljaira eddig négyszáz millió korona gyűlt egybe. — Sorshúzással 
ismét Mojtó Ferenc került Nyitra városbirói székébe, első városbirói helyettes Rolfesz 
Bernát egyesült magyarpárti képviselőtestületi tag lett. — Henleinék szerint a nemzeti
ségi statútum nem oldja meg a nemzetek egyenjogúságát. — Az elszigetelődési politika 
helyett a kikerülhetetlen európai beavatkozásra hangolódik át az amerikai közvélemény. — 
Kammersgaard Jenny dán uszóbajnoknő 41 óra alatt átúszta a Keleti tengert. — Varsó
ban elkészült a Nemzeti Muzeum uj épülete, amely 79 hatalmas termet foglal magában.
— Az Egyesült Államokban óriási a gabonatermés. — Hatvanezer tonna benzin robbant 
fel a barcelonai kikötőben a legutóbbi légitámadás alkalmával. — Eddig Cantor angol 
filmharmónikus 14 millió koronát gyűjtött össze Londonban a németországi és ausztriai 
menekültek gyermekei számára. — Csökkent a csehszlovák államvasutak első negyedévi 
bevétele. — Emelkedett a budapesti pénzintézetek betétállománya. — Romániában 400 
millió lej hitelt nyújtanak a szövetkezeteknek a buzaértékesités lebonyolítására. — Vászon
falak takarják el a német erődítési munkálatokat a nyugati határon. — Newyorkban 
leugrott a 17-ik emeletről egy milliomos. — A norvéglai Kongsberg városkában ezüst
bányát tártak fel, mely százszor olyan széles, mint más közönséges ezüstér és húszszor 
annyi ezüstöt tartalmaz. — Az olaszországi Udineben egy huszonhétéves parasztasszony 
négyes ikreknek adott életet, az orvosok megállapítása szerint mind a négy gyermek 
egészséges. — Becsukják Bécsben a kapucinusok kriptáit, a Habsburgok nyugvóhelyét.

Elengedi Amerika a hadiadósságok kamatát Angliának. Európában ma négy millió 
hontalan él, ezek között van 1,500.000 orosz, 350,000 örmény és 250.000 zsidó. — 
Medvék pusztítják a verhovinai állatállományt. Dániában olvasnak legtöbbet az 
emberek, a könyvtermelés különben Olaszország és Németország kivételével minden 
országban emelkedést mutat. — 12.000 idegent várnak Lévára a János vitéz aug. 14.-iki 
szabadtéri előadására. Söröss Bélát, az újonnan megválasztott református püspököt 
augusztus 18.-án Komáromban iktatják be püspöki hivatalába -- Visszarendelték Kínából 
a német katonai tanácsadókat. — Németország erődítményeket épit a francia és a belga 
határon. — Pozsonyi magyar lány az első női magántanár a prágai német egyetemen.
— Dr. Schwarcz egri orvos morfiummal akarta megváltani családját az anyagi gondok
tól, az orvos meghalt, felesége és leánya a kórházban a halállal vivődik. — A Pozsony—

i lévardi országúton 120 kilométeres sebességgel izgalmas betörő hajsza után a betörők 
gazdátlanul hagytak egy gépkocsit két láda betörő szerszámmal. — Szlovákiában 48 járás
ban terjedt el a száj- és körömfájás. — 40.000 embernek ad kenyeret Európában a 
gyémánt. — Magyarországon tilos idegen államok zászlóit kitűzni. — Legkésőbb szep
temberben újból megkezdődnek az olasz—francia tárgyalások. — Csehszlovákia 10.000 
vágón jugoszláv búzát vesz át. — Vágbesztercze mellett kiugrott a vonatból egy bilincsbe
vert illavai fegyenc, de elfogtak. — Romániában fellázadtak a leprabetegek és zárt sorokban 
vonultak fel, hogy emberségesebb bánásmódot követeljenek. — 16 nemzet 180 úszóval 
vesz részt a londoni Európa uszóbajnokságokon. — Á délafrikai ásatásoknál megtalálták 
a majomember csontvázát. -- Kétszeresre emelkedtek a borárak Magyarországon. — 
Árvában a szarvasokra is átragadt a száj- és körömfájás. — Augusztus 14.-én kezdőd
nek meg Magyarországon a Szent István-ünnepségek, 18.-án a magyar országgyűlés 
mindkét háza történelmi ülést tart Székesfehérvárott. — Indiában még tartanak a vallási 
villongások a hinduk és mohamedánok között, eddig 80 halott és 604 sebesüit az ál
dozata. — Varsóban kandúrmarástól megveszett egy felnőtt és három gyermek. — A 
román futballszövetség visszavonta a magyar labdarúgás elleni bojkotthatározatát. — 
Csehszlovákia sörgyárai júniusban a belföldi szükségletre 992.968 hl. sört gyártottak, 
azaz 89.000 hektoliterrel többet, mint a múlt évben. — Ezer repülőgép vesz részt az 
angliai légi haderő gyakorlatain. — Németországban gombából akarnak zsírt készíteni.
— Munkács környékén megszűnt a munkanélküliség. — A népjóléti minisztérium kezes
ségére nem nyújtanak építési hitelt a délszlovenszkói pénzintézetek. — 900 millió koro
nát képvisel Csehszlovákia évi gyümölcstermése. — A inandzsurtai határ mentén félmillió 
japán katona néz farkasszemet egy millió orosszal. — Az angliai Wellingborong városá
ban harminckilenc nővel szemben férfi nyerte meg a sütőversenyt. — A budapesti bíró
ság kimondotta, hogy az elcsábított lánynak kártérítés jár akkor is, ha időközben férjhez 
is ment. — A budapesti Ganz-gyár egy millió pengős megrendelést kapott Délafrikából 
motoros kocsik gyártására. — Á délausztráliai Siinpson-sivatagban megtalálták a 90 év 
előtt eltűnt német expedíció maradványait. -  Barnwell angol repülőtervező a Bristol- 
tipusu angol bombavető repülőgép konstruktőrje repülőgépével lezuhant és szörnyethalt.
— Kofer berlini mérnök uj automatikus vonatmegállítót talált fel, ha a szemafor tilosra 
áll és a mozdonyvezető azt nem veszi észre, úgy a készülék önmagától megállítja a 
leggyorsabban robogó vonatot is. — A Vatikán és Mussolini viszálya fenyegeti a kato
likus világot, a Szentatya sirva tiltakozott Mussolini uj fajelmélete ellen. — Majtény 
községben három asszony véres kaszapárbajt vívott és egyiküket halálos sérüléssel szál
lították a nagyszombati kórházba. — Ubicsnica keletgaliciai községben egy bestiális apa 
máglyán égette el fiát. — Gudrun Dahle norvég uszónő Svédországtól az Alandszigetekig 
úszott, a harminc kilométer hosszú viharos tengeri utat 13 óra alatt tette meg a bátor 
uszónő. Liptói szárított gombát szállítanak az Egyesült Államokba és Argentínába. 
Amerikában, hogy a munkanélküliséget leküzdjék, hat év alatt huszonkét milliárd dollárt

fordítottak szükségmunkálatok elvégzésére.
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