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V. ÉVFOLYAM

János vitéz:
Az aggodalmaskodó arcok örömtől su- j 

gárzóvá változtak! A lévai első szabadtéri , 
előadás, a János vitéz sikerült! Nem val- j 
lőttünk szégyent, vendégeink nem csalód
tak, a rendezés különösebb zökkenők nél
kül oldotta meg nehéz feladatát. Ennél 
többet, ennél nagyobb dicséretet mondani 
cikornya és nagyképűség nélkül nem is le
het. És éppen a János vitéz ezen objektíve 
felmérhető és megbecsülhető minősége 
adja annak a minősítésnek kritériumát, 
amely kérkedés nélkül mondhatja el min
denkinek, akit illet és érdekel, hogy ez a 
kultúrünnep, kultúrdokumentuma volt a 
szlovákiai magyarság életképességének, 
szép és meggyőző bizonyítéka.

SZOMBAT REGGEL...
kezdődött meg az idegenek érkezébe. Az 
információ iroda, a postahivatal már a 
reggeli órákban elkezdte tevékenységét a 
Főtéren és szakadatlanul dolgozott, hogy 
a rengeteg, többezer érdeklődőt és vevőt 
kielégítse. A postahivatal és a filatelisták 
expozitúrája fáradhatatlanul ontja a János 
vitéz lévai szabadtéri előadásának két
nyelvű bélyegzővel ellátott levelezőlapo
kat. Az első eset Csehszlovákiában, hogy 
magyar és szlováknyelvü feliratú alkalmi 
bélyegzővel dolgozik a posta. Eltekintve 
attól, hogv az itteni magyarság körében 
jóleső érzést váltott ki ez az elintézés, 
amelyért a lévai filatelistákat illeti első
sorban az elismerés, a posta nagyszerű üz
letet is csinált.

A tudakozódó irodához percenként ér
keznek a vidéki érdeklődők, elkésett jegy- 
vásárlók és főképpen, akik itt veszik át 
előre megrendelt belépő jegyüket. Az egy
re növekvő vendégforgalom

DÉLUTÁN FOKOZÓDIK.
A pártkongresszus tagjain kívül meg

érkeznek a környékbeli látogatók, autón, 
vasúton. Négy óra tájban már veszélyes a 
tolongás a szűk uccákon, de hatalmas tö
meg hullámzik a nagykiterjedésü főtéren 
is. ö t órakor a városbiró rendeletére le
zárják a főtéren és a főuccán keresztül 
vonuló kocsiforgalmat, amelyet a csend
őrség a Schoeller kastélynál a László uc- 
cán át irányit az Ozmán-tér és a Stefánik 
ucca felé. Itt van autópark, amely esti 
nyolc órára hatalmassá duzzadt: kettőszáz
ötven kocsit számláltunk össze Szloven- 
szkó minden tájáról! A többi mellékuccák- 
ban elhelyezett gépkocsival együtt az ide
érkezett jármüvek száma több mint 400 
volt, tehát közel kétezer ember érkezett 
autón, nem számítva az autóbuszokat és 
autókarokat. Az Uj Hírek és az Esti l j>ág 
hatalmas autókarjai hat óra tájban érkez
nek meg a plébánia templom elé. ahol az 
utasokat Majthényi László fogadja a ren
dezőség nevében.

LESZÁLL AZ ALKONY ..
Az uccákat ellepik az emberek ezrei, itt 

van egész Délszlovenszkó: Pozsony. I jvár. 
Komárom, Párkány, Nyitra, Ipolyság küldi
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teljes siker
j a legnagyobb tömegeket. A lévai magyar 
| nők egy része stilizált magyaros népvise- 
j letbe öltözve sétál a látványos korzón.
| Mindenki ismerősöket keres és talál, hi- 
I szén minden a főtéren játszódik le. Olya

nok látják egymást viszont Léván, akik ezt 
talán sohasem remélték. Az időjárás ked
vezően alakul, a felhők elvonultak, az ég 
kék palástot térit a lévai kultúrünnep fö
lé .. . A siker most már biztos, szinte ter- 

I mészetes. . .  A tömeg megindul a széles 
! bejárati kapun át a hatalmas nézőtér felé: 
j tízezer ember! A reflektorfényből kibon- 
l takozik a városháza szépsége, majd pedig 

a tanitóképezde épülete ragyog fel teljes 
méltóságában a Kálvária dombján. A vas
úton érkezők elragadtatva nyilatkoznak 
erről a látványról.

MEGKEZDŐDIK AZ ELŐADÁS...
Majdnem egy óráig tart, inig a hatalmas 

nézőközönség telhelyezkedik. Egymásután 
érkeznek Szlovákia magyar szellemi, köz- 
gazdasági és születési előkelőségei, mind
annyian családostul, nagy csoportokban, 
magukkal hozván ismerőseiket és vendé
geiket is. Csodálatosképpen alig van to
longás, a nagyszámú rendező mindenkit 
azonnal helyére vezet és nyolc óra után 

| néhány perccel az elhomályosított színpa
don megjelenik Schubert Tódor magas 
alakja, hogy néhány szívélyes szóval üd
vözölje az ünnepi játékok impozáns kö
zönségét. Hangsúlyozza, hogy a lévai sza
badtéri játékokat tradicióvá akarja tenni, 
fejleszteni, majd köszönetét mondva a te 
rületi főnöknek, a közreműködő, sok ön
zetlen műkedvelőnek é- az idelátogató kö
zönségnek, megkezdődik az előadás. A 2*> 

i tagú zenekar Fischer Károly karnagy veze
tése alatt a daljáték nyitányát játsza.

A színpad világos lesz. Jobbról és balról 
szaladnak fel a lévai dalárda tagjai, diszes 
magyar ruhákban, először a lányok, utá
nuk a fiuk és felhangzik az első dal: Meg
jöttek a szép huszárok . . .  A színpadon szí
nes kép alakul ki. Közepén a huszárok vö
rös egyenruhája virít, jobbról és balról a 
falu tarka népének tarka tömege, mmely
ből kivirit a lányok szép piros-fehér és 
zöld-fehér ruhája, a férfiak fekete dolmá
nya mellett. Az összkar énekel és felzt.g az 
első taps! A Lévai Dalárda megnyerte csa
táját a közönséggel, amelyet legyőzött a 
felfokozott tudás és lelkesedés.

Megjelenik Bagó, Kukorica Jánosnak 
jóbarátja, aki szerelmi bánatát borral eny- 
hitgeti, majd a sztrázsamester kihívására 
megjelenik a vén banya, aki a ház elé löki 
Juliskát, a szegény árvalányt. Juliskával, 
mint a falu legszebb lányával pántlikáztat
ják fel a csatába induló huszárok zászla
ját és elvonulnak. Kukorica Jancsi birka- 
nyáját terelve jelenik meg a színen; a de
rék állatok nagyon rendesen szerepeltek, 
nem csináltak semmi zavart. Az idillikus 
kép nagy sikert aratott. Kukorica Jancsi 
belépődala után ismét megjelenik a bo
szorkány, akit Jancsi elver, amiért ez vi
szont összefog a bakterrel, hogv Jánosnak

1 bajt okozzon. A csapda .-ikerül: a patak
ban mosó lluska Jancsival szerelmeskedik, 
amig szerteszalad a nváj és a falu felzú
dulása miatt kénytelen lesz a juhászlegény 
elmenni, igy Kukorica Jancsiból huszár: 
János vitéz.

AZ ELSŐ FELVONÁS
gördülékenysége és szépsége biztosítja az 
előadás sikerét. Bagó szerepében Gárdo
nyi László, aki régi ismerősünk, éleiének 
egyik legjobb alakítását adta. Tehetsége 
páratlan és méltó sorba állitotta őt a többi 
fővárosi főszereplővel. Az esi nagy sikeré
ben jogosan osztozik és reméljük, állandó 
szereplője marad a lévai játékoknak. R. 
Mihályi Vilcsi gonosz mostohája teljes il
lúziót keltett, aránylag rövid szerepében 
is megcsillogtatta nagy művészetét. Bartos 
szimpatikus sztrázsamester volt. A híres 
epizódszinész, a fáradhatatlan Farkai Pali, 
aki félezredszer adta Léván a bakter sze
repét, fölényes, tudásával megnevettette az 
egész nézőteret. A dalárda pedig egészen 
elsőrangú volt: dicséret érte a dalosoknak 
és elismerés Heckmann István karnagynak, 
sokat dolgozott, maradandót alkotott!

HÁMORT IMRE ÉS GERE LOLA.
Jancsi és lluska szerepében külön fejeze; 
a kritikus műsorában. Fedák Sári feledhe
tetlen János vitéze után sokáig nem akadt 
senki, aki ezt az ízesbe-zédü alakítást ma
radéktalanul vállalni tudta volna. \o>: 
Hámorv Imrében ismét feléledt a régi Já
nos vitéz, íze< beszédében, férfias megje
lenésében. Hangja és általában játéka telve 
van érzéssel, minden mozdulata a belső él
mény hatása alatt áll, azt természetes köz
vetlenséggel juttatva el a publikumhoz, 
amely nagyon megszerette. Léva után Bu
dapesten, a margitszigeti szabadtéri szín
padon folytatja tovább a főszerepet.

Gere Lola méltó partnere minden tekin
tetben Hám orvnak, játékuk egységes, tel
jesen egymásba fonódó. Hangjának szép
sége és tiszta csengése szépen érvényesül 
ebben a népies daljátékban. Gere Lola 
nemcsak jó énekesnő, de jó színésznő is, 
szerepét nemcsak elénekelte, de meg is 
játszotta és pedig mindkét vonatkozásban 
kifogástalanul. Sok tapsot kapott!

A MÁSODIK FELVONÁSBAN,
a francia királyi udvarban találkoztunk a 
görlökkel. akiket Wittenberg Magda taní
tott be nagy szakértelemmel és sok fára
dozással. de megérdemelt sikerrel. Úgy a 
második felvonásban eljárt menüetté, mini 
a harmadik felvonásban megismételt tün
dértánc méltóan illeszkedett bele a magas- 
nivójú előadásba. Köszönjük ezt a 16 lévai 
urilánvnak, valamint a két táncosnőnek, 
Lantos Valinak és Müller Terinek; tánctu
dáson kívül az ízléses kosztümöket is illeti 
említés. Dékány János jól fogta fel Barta- 
ló tréfás szerepét.

A francia királykisasszony szerepeben 
egészen rendkívülien jót adott Szabó Hon- 
lka, a harmadik budapesti vendég, mozgása 
graciöz, hangja tiszta és természetesen 
hangzó. A második felvonás sikere első
sorban az övé. Mihályi Ernő, a király hu-
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moros >zerepét fölényes biztonsággal 
mondotta el ón játszotta meir. kiaknázván 
minden nevetséget.

A KÖZÖNSÉG MEGELÉGEDETT.. .  I

Kihirdették az 1938-39 gazdasági évre 
érvényes gabonaárakat

A megható harmadik felvonás után a 
közönség lassanként elhagyta a hatalmas 
nézőteret, a legteljesebb rendben, megtap
solván előbb a főszereplőket és Schubert 
Tódort. Akikkel beszéltüiu, mindenki 
őszinte elismeréssel nyilatkozott. Dicsérték 
a Dalárdát, a főszereplőket, a táncosnő
ket, de kijutott a dicséretből a zenekarnak 
is, amely az aránylag kevés próba dacára, 
harmonikusan illeszkedett az előadásba. 
Fisé he r karnagy jó munkát végzett. A 
díszletek megtervezésével Ladvenicza Já
nos szerzett magának érdemeket, különö
sen az első felvonásban volt ügyes. \a - 
gyon-nagyon sokat dolgozott Páldy Béla 
a tökéletes világítás eléréséért!

A főrendezők közül Sarlai Imre csak az 
első próbákon vezényelt, mert hirtelen 
megbetegedett és difteritiszben fekszik a 
lévai kórházban. A lévai szabadtéri előadás 
egyik eszmei kezdeményezője, tehát nem 
láthatta a gondolat megvalósulását, de a 
tömegjeleneteiken meglátszott agyagfor
máló kezének stílusa, Mihályi Ernő két 
ember helyett dolgozott és ha még tekin
tetbe vesszük a rendelkezésre álló rövid 
időt, akkor be kell vallanunk, hogy őt nem 
kritika illeti, hanem bámulat! Szinte észre
vétlenül végezte el súlyos gondokkal ter
helt feladatát. Hasznos és szorgalmas se
gédrendező volt Lehotay!

Az egész adminisztráció, a nagyszámú 
rendezőgárda jól működött! A kisebb, de 
tanulságos (hibáikra még felhívjuk az érde
keltek figyelmét.

3. Az árak 100 kg. tisztásukban, franko vágón, 
érsekujvári paritásban, egészséges, tiszta és szá
raz, tehát nem nagyobb, mint 15 százalék ned
vességet tartalmazó, szabadon berakott kukori
cára értendők.

4. Amennyiben a kukorica 15 százaléknál ned
vesebb. a 15 százalékon felüli nedvesség minden 
százaléka után a felvásárlási árból 1.5 százalékot 
vonnak le, az egyéb előírásoknak meg nem felelő 
kukorica árából pedig megfelelő összeget vonnak 
le. A minőség elbírálása ama terménytőzsde 
szokványai az irányadók, amelynek kerületében 
a kukorica a bizományosnak leszállittatott, 
amennyiben a felek más belföldi terménytőzsde 
szokványait nem kötötték ki.

5. A kukorica eladási ára 10 koronával maga
sabb az A) 1. alatt jelzett felvásárlási árnál, bele
számítva a havi pótdijat.

0. Az eladási feltételekre szintén érvényesek az 
A) 3. és 4. alatti előírások.

A 40 kg-hl súlynál könnyebb zabot a 43/42/41 
kg-hl. súlyú zabra megállapított alapfölvásárlási 
árból eszközlendő levonással fogják fölvásárolni 
A följebb felsorolt kg-hl súlyú zab eladási ára 
8 koronával magasabb a fölvásárlási árnál, bele 
számítva a havi pótdijakat.

B) CSÖVES KUKORICA. 
1. Fölvásárlási árak:
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M ilyen kártérítés jár a 

szá|- és Lö rö m lá já sba n  

elhullott á llatokért ?

Jelentettük, hogy a kormány jóváhagyta a 
száj- és körömfájásban elhullott állatokért nyúj
tandó kártérítésre vonatkozóan a gazdasági mi
niszterek által készített irányelveket. A minisz
térium már az összes járási hivataloknak meg
küldte az 1938. július 23-án kelt 76.0.56 38. szánni 
határozatát, mely a száj- és körömfájásban el
hullott állatokért nyújtandó kártérítés összegét 
és a kártérítés nyújtásának irányelveit tartalmaz
za. Eszerint

az 1938. augusztus 15-ig elhullott állatokért 
a következő kártérítés nyújtható: szarvas
marháért 600 korona, növendékmarháért 400 
korona, borjúért 150, kecskéért pedig 50 ko
rona.

Az augusztus 16-ika után elhullott állatokért pe
dig a minisztérium határozata értelmében az egy 
évnél idősebb szarvasmarháért kilónként 1.20 ko
rona, borjúért és egy évnél fiatalabb növedék- 
marháért 150 korona, kecskéért pedig .50 korona 
kártérítés nyújtható. A kártérítés iránti kérvé
nyek beadására határidő megszabva nincsen, de

minden gazda saját érdekében jár el, ha kér
vényét mielőbb beadja.

A kár nagyságát az egyes gazdáknál a községi i 
becslök fogják megállap tani s valószínűen a já
rási hivatal fogja a kérvényeket véleményezni, 
hogy az illető gazdasági egzisztenciája az állatok 
elhullása következtében mennyiben van veszélyez
tetve és a kérvényről végeredményben a földmű
velésügyi minisztérium fog dönteni a kormány 
által elfogadott irányelvek szerint. Annyi tény, 
hogy a kártérítési összeg elbírálásánál

nem csupán a ténylegesen elszenvedett kár
ra lesznek tekintettel, hanem a kérvényező 
egyéb körülményeire

s arra, hogy az állatok elhullása mennyiben ve
szélyeztette az illető gazdasági egzisztenciáját.

A földművelésügyi minisztériumtól kapott ér
tesülésünk szerint a minisztérium súlyt helyez 
arra, hogy ez az akció pártatlanul, a méltányos- 
sági szempontok betartásával és gyorsan bonyo- 
iittassék le.

a) sárga, nagyszámú, gömbölyű szeptemberben 
47.50, októberben 53.50, november 1 -tő! 57.50 Ke,

b) sárga, Florentini, Putyi és más hasonló kis- 
szemü szeptemberben 49.50, októberben 55.50, 
novembertől 59.50 Ke.

c) Cinquantino, Pignoletto szeptemberben 59.59, 
októberben 65.50, novembertől 69.50 Ke.

ti) fehér és sárga lófogu szeptemberben 45.50, 
októberben 51.50, novembertől 55.50 Ké,

e) fehér, gömbölyű szeptemberben 42.50, októ
berben 48.50, november 1-től 52.50 Ké.

2. A csöves kukorica ara a forgalmiadót bele- 
j számítva, egészséges, a típust illetően egoeges,
! az időponthoz mérten száraz árura, franko va- 
j gón, Érsekújvár állomási paritásban, szabadon

berakva értendő.
3. Amennyiben a társaság csöves kukoricát feg 

felvásárolni, amely csöves kukoricában a mag 
az 1. a) és b) alatt felsorolt fajtáinál 50 .zúza
léknál több, az !. c) alatt felsoroltnál 60 száza
lékkal több, az 1. d) é< e) alatt felsorol: fajták
nál .55 százaléknál több, vagy amennyiben a ku
korica nedvessége alacsonyabb, mint az idősze
rűen száraz kukoricáé, úgy a társaság a meg
állapított -árakhoz megfelelő pótlók <t -zárn i 
hozzá. A 2. bekezdés előírásainak meg nem f. le
lő kukorica árából megfelelő összeget íog:w.k 
levonni A minőség elbírálására és az abból folyó 
levonásokra ama terménytőzsde szakértő bizott
ságának ,i döntése az irányadó, amelynek körze
tében a kukoricát a bizományosnak leszállították, 
vagy amely ügyletben a felek más belföldi ter
ménytőzsde szakértő bizottságának vetették alá 
magukat.

4. A B) 1. >záni alatt felsorolt csöves kukorica 
eladási ára mázsánként 5 koronával magasabb, 
mint az egyes fajtájú kukoricák felvásárlási ára.

5. Az eladási feltételekre a B) 2. és 3. alatti 
előírások is vonatkoznak.

Ami a kukorica-árakat illeti, mint jelentettük, 
a morzsolt kukorica alapfötvásárlási árát 5, az 
időszaki pótlékot 3 koronával leszállították, az 
eladási árat pedig 2 koronával fölemelték.

MINŐSÉGI BÚZA.
A Gabona-társaság 2 V. szánni hirdetménye a 

különféle fajtájú uabonák fölvásárlási és eladás | 
árát szabályozza, prágai paritásban a következő 
képpén:

A hivatalos lapban megjelent 3 V. számú hir 
detmény az egyes föladási állomásokra érvényes 
búza- és roz> fölvásárlási és eladási árakat álla 
pitja meg, valamint a búza árából eszközlendő 
raktározási levonást. A búza fölvásárlási alapára 
79 kg-hl súlyú üveges (kemény) busára havi pót
dijak nélkül értendő, a rozs ára pedig 70 kg-hl 
súlyú rozsra szintén havi pótdijak nélkül. Az 
alábbiakban egyrészt a fontosabb városokat és 
községeket közöljük, amely mellett megjegyez 
zíik, hogy a föladóállomások után következő el 
só szám a búza fölvásárlási ára, a zárójelben lévő 
második szám a raktározási levonás, a harmadik 
szám a búza eladási ára, a negyedik pedig a 
rozs fölvásárlási ára. Mint ismeretes, a rozs el
adási ára 1 koronával magasabb a megállapított 
fölvásárlási árnál, nem számítva be a havi pót
dijakat. A havi pótdijakat a múlt héten közölt 
cikkünkben foglalt miniszteri rendelet ismerteti.

Városok és községek:
G a hinta 1.53, (1), 172, 128. Érsekújvár 153, 

(1). 172. 128. — Komárom 152. (—). 169.50, 125.50.
VágseHye 153, (l). 172. 12a Verebély 152.

( I, 169.51. 125.51. Nyitra 153, < 11, 172. 128. 
Léva 152, (—), 169, 125. — Ipolyság 152, (—),
167, 123.

A&ogqan én látom . . .
L é v a  j e l e n t ő s  l é p é s t  t e t t  a z  i d e g e n f o r g a * 
l o m  t e r é n .  M é g  f ü l ü n k b e n  c s e n g e n e k  a 
n é h á n y  é v e  e l h a n g z o t t  s z a v a k :  » K i t  le * 
h é t  L é v á r a  c s a l n i , m i t  t u d u n k  m i  a z  i d e * 
g e n n e k  m u t a tn i :  a k i k  i t t  l a k n a k ,  a z o k  
is  s z í v e s e n  e lm e n n é n e k ,  n e m h o g y  a z  
i d e g e n e k  id e  j ö j j e n e k «. fis  lá m .  m i n d e n  
h iv a ta l o s  k é t k e d é s  d a c á r a ,  a k a d t  j ó  ö ts  
le t .  a k a d t a k  k i t a r t ó ,  e r ő s  a k a r a t ú  e m h e * 
r e k  a m e g v a l ó s í t á s r a ,  a v á r o s  l a k o s s á g a  
a l e g n a g y o b b  m e g é r t é s s e l  t á m o g a t t a  a z  
id e á t  é s  a s i k e r  m i n d e n  v á r a k o z á s t  f e * 
lü lm ul .  Ö r ö m m e l  l á t t u k ,  h o g y  a k ik  né* 
h á n y  é v v e l  e l ő b b  i d e g e n f o r g a lm i  ö t  le* 
t e i n k e t  k i n e v e t t é k  é s  a l a t t o m b a n  kigú*  
n y o l tá k .  a z  u t o l s ó  n a p o k b a n  a l e g s z o r * 
g a l m a s a b h  m u n k á s a i  v o l t a k  a » s z e n t  
ü g y n e k «. L e h e t  L é v á n  is i d e g e n f o r g a l * 
m á t  c s in á ln i ,  c s a k  m e g  k e l l  k e r e s n i  a 
h e l v e s  u ta t ,  m ó d o t !

O K U L Á R .
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H Í R E K -------- .

Augusztusi esték
csodás csillagsátra alatt oly jó hallgatni a sze
relmes tücsök dalát, amely szelíden álomba rin
g a t . . .  oly jó ilyenkor é ln i... s elfeledni minden 
bánatot.

Még messzi a távolban búgnak a cséplőgépek, 
de pár nap múlva azok is elhallgatnak. S mindig : 
szomorúbbak, csöndesebbek és rövidebbek lesz
nek az augusztusi nyári esték, melyek lassan az 
Őszbe hullnak.

Ma este még a Nyárasszony forró ajka csókol 
buján — s parázsló csillagéletek futnak le az éji
ről kéklő, rejtelmes tengerek hullámsirjába.

Ma este még bokrok alatt, berek alján túl- 
világ-fényü kék lámpását felgyújtotta a Szent- 
János bogár — aki szerelmes szívvel arra jár — 
azt hiszi tán, hogy öreg törpe lámpása villog a 
tikkasztó nyári éjszakán.

Ilyenkor már alszik a város... csak a szeren- 
csétváró vén halászok indulnak nehéz hálóval jó 
halfogásra s a lerombolt régi bástyák alatt ku- 
rucdalokat súgó Nyitra habjai folynak ezüstösen 
— és regélnek a régi dicsőségről. . .

<n. i.)

— Személyi hir. Zádory Mihály rendőr-
biztos szeptember 30-ával megválik állá
sától *és véglegesen nyugalomba vonul. A 
megüresedett rendőrbiztosi állásra a pá
lyázat e hó 12-én járt le, több jelentkező 
van. € ' t

— Utépitömunkás sztrájk. Pénteken 
reggel 46 útépitőmunkás a Kiskoszmálv 
Garamkovácsi szakaszon, ahol a munkála
tokat ing. Ovesny vezeti, sztrájkba léptek. 
A sztrájk oka az, hogy a vállalkozó cég 
néhány felügyelőmunkás bérét akarván 
megspórolni, az eddigi 2.60 Ke órabér he
lyett akkordbére'ket akar bevezetni. Az 
egyeztető tárgyalások megindultak. A 
munkások ragaszkodnak az eddigi óra
béres rendszerhez.

— Gyászhir. Blau Lajos, a környék 
egyik legidősebb, köztiszteletben álló ke
reskedője, hosszabb betegeskedés után 82 
éves korában elhunyt. Vasárnap délután 
temették el nagy részvét mellett.

— Véresre szurkálták a rendőrt. Az új- 
bányai fiatalság hagyományos nyári mu
latságát tartotta az egyik vendéglőben. A 
mulatság kitünően sikerült és a vendégek 
a legjobb hangulatban mulatoztak. A sok 
bortól túlhevitett legények szóváltásba ke
veredtek egymással, melyet csakhamar ve
rekedés követett. Strbík János 39 éves vá
rosi rendőr szét akarta oszlatni a vereke
dő tömeget, azonban a fejüket vesztett 
legények megtámadták őt és késeikkel 
össze-vissza szurkálták. Strbík számos 
szúrt sebből vérezve, vértócsában maradt 
a helyszínen, honnan a lévai kóriháába 
szállították. Állapota komoly, de nem 
életveszélyes.
— Szerencsétlenség a kenyérkereső úton.

Magasmat község lakosainak nagy része 
agyagedények készítésével foglalkozik. A 
kész árut kocsira rakják és Szlovenszkó- 
szerte árusítják. Ilyen útra indult el Lalko 
J. is 18 éves Anna lányával augusztus első 
napjaiban. Minden nagyobb baj nélkül el
érkeztek a Zseliz melletti Nyir községbe, 
de mikor azt elhagyták, az országúton 
Farnad felé tartottak, a lovak váratlanul 
megijedtek, a kocsit megrántották úgy, 
hogy Lalko Anna a kocsiból kiesett, é> 
jobb karját törte. A lévai kórházban ápol
ják. Apjának semmi baja sem történt.

— Felöklelte a megvadult tehén. Antal 
Pál 9 éves rudnoi kisfiú apja teheneit le
geltette a faluvégen. A tehenek elkalan
doztak és a kisfiú kőhajitásokual akarta 
visszaterelni őket. Az egyik eltalált tehén 
hirtelen megvadult és szarvaira kapta a 
kisfiút, kit több méteren keresztül szarvain 
hurcolt, majd ledobta és rátaposott. Az 
elősiető munkások megmentették a kis
fiút, kinek sérülései komolyak.

N YÁ R I O k Á Z I Ó !

T i  szia selyem crepedechine Ke 28‘-

szövet és selyeméruháiában.
Olcsó nyári hetek! Kegy maradékvásár!

Hf*ágnóton»1938. I
Hét újságíró pusztult el az el

múlt szerdán Debrecenben. Hét 
magyar újságíró lelte halálát a zu? 
bánó repülőgép roncsai alatt. .1 
technika ismét meggyilkolta a szel 
lem munkásait — hivatásuk telje? 
sitése közben. I ' jságirósors 19.IS.
A z újságíró rohan, szalad. száguld 
autón. vonaton, repülőgépen, hogy 
áldozzon a bálványnak: az újság? 
olvasó közönségnek. Amíg Te a 
kávéház plüsdivánván közönnyel 
olvasod a szenzációt és unottan 
tolod félre a kiolvasott lapot, ad? 
dig az újságíró verekszik érted, 
gyűjt neked hircsemegét és*., a 
halálba rohan. Meghajtjuk az elis? 
mérés és a kegyelet zászlaját . . . 
helyetted is kedves újságolvasónk. I  
akinek erre nincs időd. k

— Véres táncmulatság Fámádon. Va
sárnap augusztus 7-én a farnadi fiatalság 
táncmulatságot rendezett, melyen már a 
kora délutáni órákban elkezdődött a du
hajkodás. A hangulat olyan izzó volt, hogy 
minden pillanatban várni lehetett a vere
kedést. Rövid idő múlva a falu legényei 
két táborra oszolva •szemben állottak egy
mással. Rövidesen előkerülteik a »bicsk,ik 
is és megkezdődött a szurkálás. Mire a 
csendőrség közbelépett, több legény fe
küdt már vértócsában. Legsúlyosabb sérü
léseket Balázs Ernő 20 éves legény szen
vedte, kit valósággal szitává szurkálták. A 
csendőrség megindította a nyomozást a 
verekedés kezdeményezői ellen.

— Miért késik a telefon bevezeté-e 
Orosziban? Amint annak idején közöltük, 
Nemesoroszi község a postaigazgatóság 
felhívására uj postaépületet emelt az el
múlt ősz folyamán. Az építkezés befejezé
se után a postahivatal áthurcolkodott az 
új épületibe, azonban a modern épületbe a 
mai napig sem vezették be a táviró és te
lefon-huzalokat és a község még most is 
el van vágva a közvetlen táviró forgalmá
tól. Az oroszi postahivatal különös jelen
tőséggel bir, mert innen több községbe 
osztják szét a küldeményeket, természe
tes gócpontja a környékbeli falvaknak. 
Felhívjuk a lévai posta, valamint a nvitrai 
építkezési ügyosztály figyelmét a fenti 
körülményekre és kérjük, hogy az illeté
kes helyen tegyenek megfelelő indítványt 
az oroszi telefon- és táviró vonal meg
építésére.

— A vigyázatlanság majdnem egy 
gyermek életébe került. A lúgkőoldat már
sok nagy mosásnál okozott bajt és sok eset
ben szerencsétlenséget. A múlt héten is 
majdnem egy gyermekélet esett áldozatul 
annak, hogy nem ügyeltek eléggé a mosás
hoz előkészített lúgkőre. Bittér János bátor- 
keszi lakos 18 hónapos Anna nevű leánykája 
az udvaron játszadozott és felügyelet nélkül 
maradva betipegett a fészerbe, ahol egy 
Kovács Júlia nevű asszony mosott. Történe
tesen Kovács Júlia éppen akkor távozott 
néhány pillanatra a mosás színhelyéről és a 
kis Annuska megszomjazva, ivott a lugkö- 
oldatot tartalmazott edényből. Azonnal orvos
hoz vitték, aki első segélyt nyújtott és meg
állapította, hogy a gyermek eléggé súlyos 
belső égési sebeket szenvedett. A köteles 
gondosság elmulasztása dinén eljárást indí
tottak Bittér János ellen.

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
Apolló mozgó: Nagy társadalmi vígjá

ték. kellemes humorral, szellemes beállí
tásai: »A lakáj«. Főszereplők: Carola 
Lombard, William Powell.
PÉNTEK, SZOMBAT. VASÁRNAP.

Apolló mozgó: Kiváló zenei nagyfilm,
! »Vágyom
utánad«. Főszerepekben: Kamiiba Horn, 
Adélé Sandrock, Maria Tamara, Theo Lin- 
gen, Luis Graveuer.

Orient mozgó: »Rab>zolga hajó«. A
történelem legnagyobb tengeri drámája a 
rabszolgeJkereskedelem borzalmas idejé
ből. Főszereplők: Garrv Cooper, George 
Raft.
HÉTFŐ. KEDD.

Orient mozgó: Bolváry Géza sláger- 
filmje: »A nők kedvence« Anny Ondra fő
szereplésével.
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Elképesztően bámulatos,
hogy milyen roppant gyorsan felejt az em
beriség és csodálatosan változatlanok azok 
a módok is, amelyekkel őket ismételten 
ugyanolyan veszedelmekbe lehet beker
getni.

Alig vonult el fejünk felöl az öt évig 
tartó vérzivatar, melynek borzalmai még 
élénken élnek emlékezetünkben, még nem 
hegedtek be a sebek, még itt járnak sok
szor egészen fiatalon közöttünk annak 
nyomorékjai, megcsonkítottjai, bénái és 
idegsokkosai, de már évek óta állandó ve
szedelem fenyegeti ezt az igazi békétől tá
volálló, úgynevezett »békét«.

Hol itt, hol ott, hol a világ egyik-, hol a 
másik szegletében ássák ki a harci bárdoí, 
hogy a fegyverek gyilkoló rombolásával 
csikarja ki a támadó fél az »igazságot«. 
Pedig, aki fegyverrel támad, annak soha 
sincsen igaza, mert az igazságot fegyvere
sen kiharcolni nem lehet. A fegyverek 
győzelme még nem jelenti az érveknek, 
vagy igazságnak a győzelmét, hanem 
egyesegyedül az erőszaknak a győzelmét.

Akj fegyverrel támad, annak, soha sin
csen igaza, mert nem lehet olyan nézet- 
eltérés, melyet jószándékkal, jóakarattal, 
békés úton ne lehetne elintézni. Természe
tes, hogy ehhez nem elegendő csak az 
egyik félnek a jóakarata, szükséges, hogy 
a másik fél is hasonló jószándékkal legyen 
eltelve.

A háborút közvetlenül követő években 
láttuk, amikor az emberiség még egészen 
közeiről állott a háború szörnyű hatása 
alatt, hogy úgyszólván az egész földkerek
ség emberiségét egy őszinte, mély béke- 
vágy tartotta hatalmában és nem volt or
szág, nem volt kultúrnép, hol nem igaz 
szívből fakadt volna az óhaj: »Soha többé 
háborút!«

A nemzetközi háborús töke látszólag, 
mintha visszavonult volna és hozzáfogott 
a vér és átok árán szerzett hatalmas hábo
rús profit megemésztéséhez. Pillanatnyilag 
úgy is látszott, hogyha nem is örökre, de 
beláthatatlan időre jóllakott. Sajnos azon
ban, hogy aki ezt hitte, az igen erősen té
vedett, mert minden képzeletet felülmúló 
hatalmas emésztőképességévei, csakhamar 
megemésztette ezt a fel nem mérhető fa
latot is. Átkos tevékenységének újbóli 
megindításához pedig, még csak új gon
dolatra sem volt szüksége.

Meg volt az eddig még mindig bevált 
kitűnő receptje, amelyen semmit sem kel
lett változtatnia, sem pedig módosítania. 
Minden haladhat, minden változhat: tech
nika, kereskedelem, orvostudomány, hadi- 
tudoniány, csak egy nem változik, csak 
egy marad örökösen állandó és ez: a z 
e m b e r e k  h i s z é k e n y s é g e .  Ez az 
alap az, amelyre mindig lehet építeni. Ezt 
az alapvető igazságot csak egyszer kellett 
felismernie a háborúból élő nemzetközi 
tőkés társaságnak, amelyet azután magáé
vá tett és amelyben sajnos még sohasem 
csalódott. Az elvakult hiszékenység, a gyü- 
löletszításnak legjobb melegágya. A gyü- 
löletszítás pedig a háborús hangulat elő
készítője. Ez volt eddig még minden hábo
rú előkészítője és elindítója. Világos tehát, 
hogy nem kellett mást tenni, mint csak 
folytatni ott, ahol a háború előtt és alatt 
abbamaradt.

Az uszítás elindítója az az aljas hazug
ság, amely szerint csak azért, mert az

egyik ember másik nemzetnek a gyerme
ke, nem olyan teremtménye az Istennek, 
mint az a másik, hogy alacsonyabb rendű, 
ezért nincs helye Isten ege alatt és meg
vetni, gyűlölni kell őt. Ez a túlzó naciona
lizmus alaptétele, ezt hirdeti a nemzetközi 
háborús töke, melynek tulajdonosai pedig 
a világ minden fajú és nemzetit embereiből 
verődtek össze egy jól megszervezett nem
zetközi társaságba, hogy a hiszékeny em
beriségnek a legvadabb jelszavakban hivő 
gyengéjét a maga önző, aljas céljaira a 
legalaposabban kihasználja.

A gondolkodó ember azonban sohasem 
ül fel ennek az uszításnak, mert ha meg
gondolja azt az egyszerű és a mindennapi 
életben általánosan tapasztalt tényt, hogy 
csaknem minden embernek van ugyanazon 
nemzet tagjai sorában, akik ellen a leg
nagyobb gyűlöletet hirdetik, ismerőse, 
akivel a legkellemesebb érintkezést tart
ja fenn és ilyen lehet mindenkinek na
gyobb számban, akkor elképzelheti, hogy 
ezek összesége alkotván az illető nemzetet, 
ha az egyedek nem gonosztevők, akkor 
az összeség sem lehet az.

Az uszításnak és a gyülöletgyártásnak 
leghatalmasabb segítőtársa a megvásárolt 
sajtó, mely óriási publicitásával mindenü
vé eljut és elhinti a gyűlölet konkolyát. Az 
úgynevezett dinamikus hatalmak országai
ban a sajtó teljesen az uszító gyűlölet 
szolgálatában áll, nap-nap után hazug, ko
holt hírekkel mételyezi hiszékeny olva
sóinak lelkét és halmozza gyúlékony 
máglyákba a kirobbanásra váró gyűlölet 
veszedelmes anyagát.

A közelmúltban lezajlott véres háború 
világosan bebizonyította, hogy győztesek 
nincsenek, hogy a háború mindkét fél ré
szére igen rossz üzlet, melynek egyetlen 
haszonélvezője a nemzetközi municiógyár- 
tó társaság. Egy újabb háború akkor, 
amikor az előző háború borzalmas csapá
sait még nem hevertük ki, csak újabb 
romlást hozhat, még rettenetesebbet az 
előbbinél, amely még azt is elpusztítaná, 
amit a másik meghagyott.

Ne higyjünk az uszító agitátoroknak, 
akik a háború szükséges voltát hirdetik, 
mert a háborúból egyéni hasznot várnak, 
ne higyjünk az uszító sajtónak, mely más 
nemzetet, vagy vallást gyaláz és amely 
más nemzet vagy felekezet ellen uszít. Ha 
ilyen hírlap, vagy más nyomtatvány akad 
kezünkbe, ne olvassuk azt el, mert elejétől 
végig hazugság és rágalom, mert csak igy 
tudjuk megóvni lelkünk egyensúlyát és 
igy tudjuk biztosítani azt, hogy a saját 
józan ítélőképességünk irányítsa tettein
ket.

Sohase feledjük, hogy senkinek sem ál
lott módjában születését irányítani. Hogy 
valaki, mely nemzet, vagy felekezet gyer
mekeként látta meg a napvilágot, azt 
egyedül a jó Isten igazította el, igy ezért 
senkit nemzetisége, vagy felekezete miatt 
gyűlölni nem lehet és nem szabad.

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. —

— Léva 350 ezer koronát adott állam- 
védelemre Az államvédelmi alap javára a 
helybeli járási hivatal által rendezett gyűj
tés 153.500 koronát eredményezett. Ebben 
az összegben azonban nincsenek beleszá
mítva az egyes hivatalok és testületek ál
tal adományozott összegek, melyek egye
nesen az államvédelmi alap javára lettek 
átutalva. Legnagyobb összegeket a hely
beli Schoeller uradalom és a Barsmegyei 
Népbank r. t. adományozták. Megbízható 
becslés alapján Léván kb. 350 ezer korona 
gyűlt össze.

— Balesetek Léva környékén. Hugyecz 
Mihály 16 éves munkás a fűrésztelepen 
munka közben Iközel került a hajtószíjhoz, 
mely elkapta és jobb lábát összeroncsolta. 
— Vicsin Anna zsarnóczai 55 éves asszony 
férjének segédkezett szántás közben, Az 
eke véletlenül a lábára ment és összezúz
ta. — Szárok Lajos 9 éves endrédi fiúcska 
játék közben jobb kezét törte. — Sándor 
János erdőőr az erdőn dolgozott. Munka 
közben az egyik fatörzs összelapitotta 
egyik karját.

— 50%-os vasúti kedvezmény Csehszlovákiá
ban. A csehszlovák vas útügyi minisztérium a 
szeptember 2-től 11-ig megtartandó Prágai Őszi 
Vásár látogatóinak az oda- és visszautazásra 
50%-os engedményt nyújt. Ugyanezen kedvez
ményre vannak feljogosítva a csehszlovák fürdők 
látogatói az esetben, ha az útvonaluk Prágából 
legalább 100 km.-t tesz ki. Prágába való utazás
nál az engedmény augusztus 23-tól szeptember 
11-ig vehető igénybe; a visszautazás megtehető 
szeptember 2-től 21-ig.

— Egész évi termése leégett. Gutray
István lévai gazda 2 asztagba hordta ösz- 
sze évi termését a város mögött fekvő 
úgynevezett »Óléválkon«, hol a helybeli 
gazdák szoktak csépelni. Az asztagok tü
zet fogtak és pár perc alatt leégett az 
egész évi termés. A kár 20 ezer korona 
körül van, mely azonban nagyrészben 
megtérül biztosítás révén.

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

— Szomorú meglepetés a nyaralás után.
Büchler Jenő, a surányi cukorgyár tiszt
viselője — mig Trencsénteplicen nyaralt — 
őrizetlenül hagyta lakását. Visszatérve nyara
lásából, azt teljesen kifosztva találta. Isme
retlen betörők a ház cserepeit felszedve, a 
padláson keresztül jutottak a lezárt lakásba, 
ahonnan az arany ékszereken kívül nagy
mennyiségű fehérneműt és más értékeket is 
zsákmányoltak. A csendörség több oláhcigányt 
letartóztatott, akiket alaposan gyanúsít a be
törés elkövetésével.

— A köbölkuti tűzvész okát megálla
pították. Múlt heti számunkban közöltük, 
hogy Köbölkűton két telepes gazdaságában 
tűz ütött ki és a kár meghaladja a 300.000 
koronát. A tüzvizsgálat megállapította, hogy 
a tüzet nem a motorból kiugrott szikra 
okozta, hanem egész szokatlan módon kelet
kezett. Bartonek bátorkeszi gépész kezelte a 
motort, amely többszöri kísérlet után sem 
gyújtott be. A gépész arra gondolt, hogy rossz 
a benzin, ezért próba céljából az ujjára ön
tött és felszólította Nagy Lajos munkást, 
hogy a kezére öntött benzint gyújtsa meg. 
Mikor Nagy a gyufával hozzáért a benzinhez, 
az nagy lánggal tüzet fogott. A gépész elrán
totta a kezét, de a láng a benzintartályt érte, 
amely nyomban tüzet fogott és felrobbant. A 
szertehulló égő benzin azután a közelben levő 
gabonát és szalmát egyszerre több helyen fel
gyújtotta és a nagy melegben a tűz olyan 
erővel terjedt, hogy a cséplési munkások 
nem tudták lokalizálni

— A Nyitrába fulladt a nagyszülőknél 
nyaraló gyermek. Banyár István hétéves 
érsekujvári fiú nagyszüleinél, Surányban töl
tötte a nyári vakációt. Noha a gyermeket 
hozzátartozói óva intették, nehogy felügyelet 
nélkül a megbízhatatlan Nyitrába merészked
jék, a gyermek szombaton délben a tilalom 
ellenére elszökött a hozzá hasonló pajtásaival 
fürdeni. A folyót nem ismerő gyermek mély 
vizbe tévedt és elmerült. A pajtásai kiabálá
sára odaérkezett emberek ugyan kihúzták a

I vízből, de ekkor már nem volt élet benne.

k



5  LÉVAI ÚJSÁG

Egy űr útrakel I r t a :  M á r a !  S á n d o r

Egy angol úr, már nem egészen fiatal, e forró ! 
napokban londoni lakásán csomagolni kezd. A 
parlamentet elnapolták, a »society«, az a rejtélyes 
társaság, amelyhez szocialista képviselők éppen 1 
úgy odatartoznak, mint a király öccse, vagy a di- I 
vatos moziszinész, elhagyják e napokban Lon
dont, a tengerpartra utaznak, vagy Ausztráliába, 
\agy Kanadába — angoloknál soha nem lehet 
egészen biztosan tudni, mit értenek »nyári pro- 
gramm« alatt. . .  Az úr csomagol, ahogy angol 
úrhoz illik, nyár derekán: visz cilindert és zsa
kettet, régies szabású gallérokat és nyakkendő
ket, okiratokat és táblázatokat. Úgy, most együtt 
van minden. Az úr poggyászát felrakják a gép
kocsira, a magányos utas a Viktória pályaudva
ron felszáll a doveri vonatra. Süt a nap, a vonat 
elindult.

Az úr neve, mint ezt francia, majd később a 
csehszlovák és német határon udvariasan meg
állapítják útleveléből a vámhivatalnokok, R u n c i- 
m a n lord. Foglalkozása nincs. Útiránya Prága. 
Megbízatása nincs. A lord magánemberként uta
zik s csak természetes, hogy nemcsak a karlsba- 
di sétalehetőségek érdeklik majd, hanem a cseh
szlovákiai kisebbségek ügye is. Az úr csendben 
és magányosan utazik. Nem küldi senki. Hivata
losan nem várja senki. Csak éppen egy világ 
pislog feléje, mert az úr, akinek semmi hivatalos 
dolga Prágában, elindult megtudni, a maga mód
ján, mi az igazság a németek, a csehek, a magya
rok és a szlovákok dolgában? Mint angolhoz il
lik, tapintatosan érdeklődik majd: de éppen, mert 
angol, megtud majd mindent, amit tudni lehet a 
németek, csehek és magyarok dolgáról. Aztán 
hazamegy Londonba, kicsomagol, elmegy a klub
ba, benéz ősszel a parlamentbe s egyáltalán nem 
lehetetlen, hogy egy verőfényes őszi délután ta
lálkozik a Wowningstreet régi és kopott házá
ban öreg barátjával, Chamberlain úrral, aki e 
pillanatban Nagy-Britániüa miniszterelnöke. A 
két úr természetesen beszélget majd a nyári uta
zás tapasztalatairól is. Aztán kezet ráznak és 
mindegyik megy a dolga után.

Lord Runciman az a fajta angol liberális, akire 
bizakodva néz az angol baloldal nyolcvan száza
léka s minden szavát elhiszi és teljes bizalommal 
fogadja az angol jobboldal is. Az a fajta angol, 
akinek nincs semmiféle különösebb hivatalos cí
me, csak éppen fogja néha az utisapkáját és ci
linderét s csendesen elindul, megmenteni, vagy 
megszerezni valamit Angliának, elintézni valamit 
a világban. Runciman lord magánember. Nyári 
terveit feszült figyelemmel kiséri a világ. Ilyen 
angolok építették a világbirodalmat. így indult 
el a világba Cecil Rhodes. így ment el Arábiába 
a legendás Lawrence. Így repül át hétvégi be- I 
szélgetésre Párisba Winston Churchill, hivatalos \ 
cim és rang nélkül, éppen csak, mert szívesen jár 
Párisba és ilyenkor nem mulasztja el az alkalmat, 
hogy beszélgessen a klubban öreg barátaival, 
Weygand tábornokkal, Daladier-val, vagy Bonnet- 
vel. így ment el Byron, mérgesen, Görögország
ba, mert a görög szabadsággal baj volt — egye
sek szerint azért volt baj, mert a görögöknek 
nem kellett — s meg is halt, tífuszban, Misso- 
lunghiban, hivatalos megbízatás nélkül, a maga 
szakállára. F.z az angol módszer, ezek a magá
nyos utrakelések, idegen országok felé. Ezek az 
utrakelések néha romantikusak, néha józanok. 
Runciman lord nem azért megy Prágába, mintha 
olthatatlan vágyat érezne, megszerezni a néme
tek, magyarok és minden kisebbség jogait. De 
azért megy, mert angol s tudja, hogy ez a kér
dés szoros kapcsolatban áll az európai megnyug
vással és a világbirodalom egyensúlyával. Ezért 
utazik, szótlanul, a hőségben.

Útja eredményeit helytelen és céltalan jósol
gatni. Ez a magányos angol ur, pontosan tud 
mindent, ami az elmúlt két évtizedben történt. 
Látogatásának politikai lehetőségeit idő előtti 
lenne feszegetni. Ami időszerű, amiről nem árt 
beszélni, az a magányos jelenség. Az ur, aki ut- 
rakel _  »mintha csónakban szelné át az Atlanti
óceánt* — a Forign Office hivatalos áldása nél
kül, mandátum és hatalom nélkül, hogy békét te
remtsen, töretlen és hibátlan angol jelenség. Ez 
az angol módszer, amely bevált Indiában és Ka
nadában, Ausztráliában és Dél-Afrikában: lekiil- 
deni egy embert, aki hallgat, mosolyog s a végén 
elintéz valamit, amit fegyverek sem tudnak el
intézni. Nem a legrosszabb módszer. Minden an- I 
goiban van valami az Intelligence Service széllé- I

méböl, mely szerencsésen vegyül a cambridgei és 
oxfordi szellemmel. Amit Runciman lord csinál 
most Közép-Európában. az egyrészt magánembe
ri vállalkozás, másrészt magas politika, harmad
részt és nem utolsó sorban sportszerűség. Mikor 
évtized előtt Egyiptomban járva egy éjszaka át
vitt a komp a szuezi kanálison s megérkeztem az 
akkor is forrongó Palesztina földjére, egy angol 
hivatalnok, kivel együtt utaztam Jeruzsálem felé 
a hálókocsiban, bizalmatlan kérdésemre, hány 
darab Tommie vigyáz most az arabok és zsidók 
békéjére a Szent Városban, természetes hang
súllyal közömbösen felelte: K̂ilencvennégy*. A 
szám megdöbbentett. »Nem kevés?...* kérdez
tem gyanakodva. — »Dehogy« — felelte nyugod
tan. — »Ott van még lord Plumer is*.

Ez az angol módszer. Van benne valami rejté
lyes. Ml ez az »egy-ember-módszer«, a tömegek 
világában? Mit tud egy ember a népek viharos 
Atlanti-óceánján, egyedül a sajkában? Nem be
csüli-e túl az angol módszer az egyéniséget, az 
értelmet, a gyakorlat, a beavatottság, a pártat
lanság, az igazságérzet, a sima ügyesség és em
berismeret módszerét a szenvedélyek világában, 
e töltött indulatokkal zsúfolt világban? Micsoda 
vak bizalom az egyéniségben! Milyen időszerűt
len ez a bizalom! De az angolok ragaszkodnak 
e módszerhez. Mikor Viktória még fiatal királynő 
volt, a bölcs kegyenc, Melbourne lord jelenlété
ben táviratot mutattak neki, mely a kanadai za
vargásokról adott hirt. »Leküldünk százezer em
bert* — mondta egy lelkes udvaronc. — »Mi- 
nek?« — kérdezte Viktória. — »Hiszen már van 
odalenn egy, lord Dunham«. A válasz tetszett 
Melbourne-nek. »Jó angol válasz« — morogta 
elismerően. S neki volt igaza.

Az angol ur, aki utrakelt, népek sorsát tanul
mányozza most oly pártatlanul, mint Goethe ta
nulmányozta útközben a kőzeteket. Tanuljunk 
tőle fegyelmet, akármilyen nehéz, mert az angol 
módszer eddig kitünően bevált. A magányos 
utast, lord Runcimant, a német határon is kitün
tető udvarissággal fogadták. Egy úriember uta
zik, mint annyiszor már Anglia történelmében; 
utánanézünk, nagyon figyelmesen, mert ami neki 
utiélmény, attól népek végzete függ.

S P O R T

Ú ja b b  fordulat a GSE ü g yb e n  !

A ligeti és Donaustadt nem 
akar a GSE-vel játszani

A Galántai SE átcsatolása sokkal nagyobb bo
nyodalmakat jelentett, mint azt a szövetség em
berei az első pillanatban gondolták. Az átcsato
lásra az volt az első lépés, hogy Szabó Kálmán, 
a déli kerület illusztris elnöke lemondott, lemon
dott a választmány és az intéző bizottság több 
tagja is. A szövetség urai azt hitték, hogy a GSE 
ügye csak a déli kerületben vezet bonyodalmak
hoz, de mint hivatalos helyről halljuk, a nyugati 
kerület is útvesztőbe jutott. Keresik a kerületi 
vezetők a megoldásokat. Két csoportot is létesí
tettek, holott a szabályok nyíltan előírják, hogy 
a kerület első osztályában nem lehet több csapat, 
mint 10. Az új tervezet szerint pedig IS csapat 
venne részt a kerület első osztályú bajnokságá
ban.

Már-már megnyugodtak a kedélyek, mikor 
hétfőn a Ligeti és a Donaustadt vezetői kereken 
kijelentették, hogy Galántával semmilyen körül
mények között nem játszanak egy bajnokság
ban. A jövő héten már bajnokit kellene játszani, 
de mind a mai napig a legnagyobb bizonytalan
ság uralkodik a nyugati kerületben. A napilapok 
a Ligetit és a Donaustadtot támadják, hogy ve
szélyeztetik a pozsonyi magyar sportot,

ugyanakkor azonban arról hallgat a krónika, 
hogy egyedül a szövetség felelős mindeze
kért a sajnálatos eseményekért.

Hiába mossák kezeiket a szövetség emberei, 
igenis leszögezzük, hogy a szövetség az oka 
mindennek.

A szövetség elnöke e sorok írója előtt nyíl
tan kijelentette, hogy nem volt tudomása ar
ról, hogy az esetben, ha a GSE-t átcsatolják, 
Szabó Kálmán kerületi elnök lemond! Ezt a 
tényt nem engedem letagadni, még akkor 
sem, ha a fenti beszélgetés magánjelleggel 
is bírt!

Ez a körülmény még jobban megvilágítja a té

nyeket. A szövetségnek tényleg mindegy, hogy 
ki ül az elnöki >zékben A magyar sport csak 
fraz ' mint ahogv Mami! Oszkár érmét' ka- 
p.tám mondotta az egyetemes érdeknél fon
tosabb egyetlen egyesület érdeke De most eg- 
alább kóstolgathatják a szövetség urai ".'.iát 
íöztjüket! Forrong, mint egy méhkas a nyugati 
kerület, rendkívüli állapotokat 'éptettek életbe a 
déli kerületben \z elmúlt héten meg azt a 
missziót vállaltam, hogv Szabó iga/gato úrit le
mondásának \ :s>/.»vonására bírom. Ma már gon
dolkodom és belátom, hogy nagyon sokban volt 
igaza Szabó igazgató úrnak.

Nagyon téved a szövetség, mikor azt hiszi, 
hogy a rendkívüli intézkedéssel kihúzta a kérdés 
méregfogát! A déli kerület egyesületei mint 
megbízható helyről értesülünk rendkívüli köz
gyűlést hívnak egybe és ott vitatják meg a leg
újabb eseményeket. Az átcsatolás ügye még nincs 
befejezve, de a szövetség egyet elért: úgy a 
nyugati kerületben, mint délen teljes a bizonyta
lanság. \  helyzetre legjobb példa. hog\ az ÉSE 
két csapatot szervezett, melyek KSH Ú  név alatt 
a nyugati és a déli csoportban látszottak volna, 
a munka megállt, sót az is kétséges, hogy az 
ÉSE 11 résztvesz-e az I. oszt. bajnokságban?!

— Az LTE úszószakosztálya vasárnap 
délután a besztercebányai úszókat látta 
vendégül. Az erős küzdelem azonban 
egyenlő arányban 20:20-ra végződött. A 
vizipólómérközést 5:2 arányban az LTE 
csapata nyerte meg.

— Az LTE pályán vasárnap délután az
SK Levice játszott barátságos mérkőzést 
a Párkányi Torna Egylet csapatával. A 
mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlenül vég
ződéit t.

Születés, házasság, halál:
Születés: Juricsek Márton Pisch Rózsa 

leánya Éva Rózsa. Hlavny József Svarc 
Józsa leánya Ida Mária. Marék Imre 
Zábojnik Mária fia József. Melis József 
Vavrinec Anna leánya Miloslava Anna. 
Toimhaizer László Bas'ka Teréz leánya 
Magdolna Mária. Mtioika József Povo-
da Stefánia leánya halva született. — Pa- 
lus>ka József Koncz Erzsébet fia József 
István. I)r. Fiala Ferenc Flanusz Zdenka 
fia Vladimír. Packer János Regula Má
ria fia József. Kovács Imre Skolnik Er
zsébet fia László Béla. Antal Márton 
Kotora Emilia leánya halva született.

Házasság nem volt.
Halálozás: Szabó Vilmosné sz. Bakos 

Margit 26 éves. ()zv. Lupták Jánosné 
sz. Blakut Anna 47 éves. — Blitz Lajos 62 

| éves. Görög Vilmosné sz. Vida Júlia 47

Levice város jegyzői hivatalától.
8902/1938. szám.
Tárgy: A második tartalékba és póttartalékba 

tartozók katonai jelentkezés; kötelezett
sége.

HIRDETMÉNY.
Az 1938. évi július hó 15-én kelt 154. számú 

kormányrendeletnek 11. szakasza értelmében fel
hívom Levicén tartózkodó második tartalékba és 
póttártalékba tartozó legénységet és altiszteket 
(az 1888—1897 évi születésijeiket), akik 1927. évi 
október hó 1. után lakhelyüket, vagy lakásukat 
megváltoztatták, hogy katonai okmányaikkal a 
jegyzői hivatalnál, Városháza I. emelet, 14. sz. 
alatt a mai naptól fogva 1938. augusztus 23-ig 
d. e. 9—12 óra között feltétlenül jelentkezzenek.

Akik ezen felhívásnak eleget nem tesznek* 
azok ellen kihágási eljárás lesz folyamatba téve.

Levice, 1938. augusztus 9.
Koralevsky, Csernák,

jegyzői főtitkár. h. városbiró.

Fájdalomnélküli foghúzás, fog
tömés, porcellán koronák, műfogak, va
lamint mozgó fogak fixálása a legmo
dernebb metódusok szerint Bodánszky 
Irén fogmütermében, Levice, Főtér, 
készülnek. Rendel a betegsegélyzö pénz
tár, valamint az összes fondok részére is.
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Kint voltam a hetipiacon
a feleségemmel. Először bemen! a mészároshoz. 
Rövid félóra múlva kijön onnan, kosarában egy 
óriási csonttal. — Csontleves lesi ma? — kérdem 
tőle. Erre kihúz a csont alól egy kis darabka 
húst és eíibém tartva mondja: — Látod, ez 12 
koronába került. — No és mit fizettél azért a 
najry darab csontért? l)e erre a kérdésemre már 
csak a szemeivel felelt. Most mentünk krumplit 
venni. Félórai ide-oda járkálás után véirre vett 
két kilót. Ezután szárnyast mentünk »nézni«. Fe
leségem úgyszólván minden ottlévő libát alaposan 
mepuézett. Felemelte, mepnvomkodta a nyakát, 
megtapogatta a hasát és mé£ lejebb. Megnézte a 
csirkéket. Befújt mindegyiknek a tolla közé, de 
egy sem felelt meg neki. Itt már egy teljes órát 
töltöttünk el. Persze nem vett se libát, se csirkét. 
— Gyerünk most, hátha tudunk valami gyümöl
csöt venni — adta ki a parancsoL Kétszer végig
mentünk a piacon, mig végre vett méregdrágán 
valami vacakot befőzéshez Most már csak né
hány tojást kellett vásárolnia, amit a 37-ik he
lyen majdnem olyan olcsón szerzett be, mint 
amennyit az első helyen kértek azokért. Hazafe
lé menve eszébejutott, hogy uborkás és dunsztos 
üvegeket is kell venni. Bementünk egy üvegke
reskedésbe. Tele volt az üzlet dunsztos üvegek
kel, de nem talált megfelelőt, mert majdnem mind 
hasas üveg volt. Amelyiknek nem volt hasa, az 
zöld volt. amelyik fehér volt, az hasas volt, ame
lyiknek hasa se volt és fehér is volt, az nagy 
volt, amelyik nem volt nagy és fehér is volt és 
hasa se volt, az hasadt volt. Bementünk egy má
sik üzletbe, ott se volt olyan, amilyet ő akart, de 
végre mégis vett két fehéret és hasasat. Már 
örültem, hogy nemsokára otthon leszünk. Egy 
pár lépést menve azt mondja nőm, fogjam meg 
én is a kosarat, ha már elvitt a piacra, mert 
egyedül cipelni nehéz. Megfogtam. így mentünk 
szépen, nyugodtan egy darabig, egyik oldalon ő, 
a másik oldalon én. De úgy éreztem, hogy lépés- 
röl-lépésre nehezebb lesz a kosár. — Ne hagyd 
magad húzni! — mondom neki. — Hát mit csi
náljak, te húzol engem! — kiabál rám szikrázó 
szemekkel — és különben nem is olyan nehéz, 
v heted egyedül is! Ezzel elengedve a kosarat, 
előre ment és az út hátralévő részén nyugodtan 
baktattam utána a kosárral. Úgy tizenegy óra 
tájban értünk haza, holtfáradtan.

Nem megyek többé a piacra a feleségemmel.
(ks.)

— Fürdés közben a Garamba fulladt
egv kovácssegéd. Megrendítő tragédia ját
szódott le a napokban Bény községben a 
Garam folyón. Obocsányi Lajos oroszkai 
születésű, bényi kovácssegéd egy társával a 
Garamba ment fürödni. A legények fürdő
zését Obocsányi édesanyja is végignézte, aki 
váltig figyelmeztette a fiát. hogy ne menjen 
a mély vízbe. A fiatalok semmibe se vették 
az öregasszony figyelmeztetését és átúsztak 
a folyó másik partjára, majd onnan vissza 
akartak térni a bényi oldalra. Obocsányi, aki 
gyenge úszó volt, a visszatérésnél mély vízbe 
került és az örvény elsodorta. A szerencsét
len legény nem is került többé a viz fel
színére, édesanyja szemeláttára elmerült a 
hullámsirban. Holttestét csak hosszas keresés 
után találták meg. A szerencsétlen véget ért 
fiatalember anyja iránt óriási részvét nyil
vánult meg.
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L— KC. Három példány megtartása XU éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. — Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postabélyeg használatát a bratisJavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhdlyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

XUek JHÍHde4tfelot~
Romániában kisebbségi statútum készül, melyben a kisebbségeknek messzemenő nyelvi 
és egyéb jogokat biztosítanak. — Esztergomban Balassa Bálintnak szobrot emelnek. — 
A varsó— bukaresti személyszállító repülőgép egy sziklának repült és lezuhant, 14 utasa 
életét vesztette. — Vámosladányban a villám agyonsujtott egy házaspárt munka közben 
a határban. — Neuber Ede debreceni orvostanár feltalálta a sárgagomba fertőzés gyógy

szerét. — Meggyilkoltatta férjét egy aradmegyei intéző felesége, hogy a fiatalkorú béres
legény szerelmét megnyerje. — Minden hirdetést előre kell fizetni ezentúl Romániában, 
egyben megszabták az összes lapok hirdetési tarifáját is. — Kopcsa János ligetfalusi 
munkás revolveréből sortüzet adott le feleségére, mert nem akart visszatérni hozzá. — 
Egy rózsahegyi gyümölcsöskertben másodszor is kivirágzott a körtefa. — A szlovák 
néppárt törvényhozói Prágában értekezletet tartottak, amelyen egyhangúlag biztosították 
Hlinkát arról, hogy tovább harcolnak a teljes önkormányzat kivívásáért. — Prágában két 
férfi leütött egy nőt, akitől 275.000 koronát raboltak, a bankból hazatérő nőt a rablók 
lakásán várták be és ott támadták meg. — Bulgária kölcsönt kap Páristól és Londontól.
— Egy pozsonyi városi hivatalnok sértegető szóharc után pofonvágta Eichholtz szudéta- 
német képviselőt a prágai Masaryk-pályaudvaron. — Celakovice közelében háromezer 
méter magasságban összeütközött és lezuhant két csehszlovák vadászrepülőgép. — A 
lapok híradása szerint fél százalékkal felemelik Csehszlovákiában a pótadót, ezzel egy
idejűleg felemelik az átalányokat is, mint például a textil- és a bőráruk átalányát. — A 
budapesti Magyar Hírlap beszüntette megjelenését. — Húszezerre csökkent a munka- 
nélküliek száma Szlovenszkón. — Jugoszláviában letörték a németek horogkeresztes szer
vezkedését és a hitleristák vezetőit letartóztatták. — A késmárki járás területén már az 
emberekre is átragadt a száj- és körömfájás. — Magyarországon a búzatermés hat 
millióval, a rozstermés két millióval, az árpatermés egy millió métermázsával lesz több 
ezidén, mint a múlt évben, ellenben a tengeri termés 2*/4 millió métermázsával és a 
burgonyatermés 3 millió métermázsával kevesebbnek Ígérkezik. — A lengyelországi Növi 
Sadz község templomában egy Tokarczik nevű iparos a főoltár előtt mise közben agyon
lőtt egy fiatalasszonyt, utána öngyilkosságot követett el, a templom zárva marad mind
addig, amig újból föl nem szentelik. — Felfedezték a gyermekbénulás szérumát, egy 
amerikai tudós majmokkal folytatott kísérleteivel szenzációs eredményeket ért el. — A
70.000 lakosú francia kikötővárosban, Calaisban, száz év óta páratlanul álló eset történt 
az elmúlt hét szombatján: egyetlen születés, egyetlen házasság, egyetlen haláleset sem 
történt. — Newyorkban három ikerlány három ikerfiuval kötött házasságot. — Kopenhágá- 
ban egy sörgyár szalmakalapokat tétetett a lovak fejére, hogy ezzel megvédje őket a 
tűző naptól, a derék igavonók azonban nem respektálták a sörgyár jóindulatát és takar
mányként jóízűen elfogyasztották a szalmából készült kalapot. — Infláció készül Ameriká
ban, négymillió dollár deficitje lesz az Egyesült Államoknak az év végéig. — Nyitrán a 
Nyitra folyó partján az akácfák a nagy meleg és a többszörös esőzés következtében újból 
kivirágoztak — Kiírták a komáromi Masaryk-szoborra a pályázatot. — Berlin felett 
katasztrofális vihar pusztított a múlt héten, a szél ereje fákat csavart ki és házakat dön
tött romba. — A londoni telefonoskisasszonyokat megtanítják gázmaszkkal a fejükön 
kapcsolni. — Tizenöt év előtti lovagias ügy miatt Budapesten most vívott súlyos fel
tételű kardpárbajt Lichtenstein (herceg) és Lónyai Károly (gróf.) — Örültségi rohamban 
borotvával átvágta 15 esztendős mostohalányának nyakát, majd elmenekült egy budapesti 
fogorvos. — Olasz—német katonai egyezmény megkötését kívánja és sürgeti Hitler. — 
A Városi Takarékpénztár a jövő hóban Léván már megnyílik és megkezdi működését. — 
Blücher marsall vette át a Japán ellen harcoló keleti szovjetsereg vezetését és parancs
nokságát. — 1936. évvégén 728.614 magyarajku állampolgára volt Csehszlovákiának. — 
Szent István király emlékére 600.000 darab 5 pengős érmet hoznak forgalomba Magyar- 
országon. — Ez év második felében 1500 vagon inségkukoricát kap Kárpátalja. — Vas
ököllel teremt rendet Anglia Palesztinában. — Párisból uj divathóbort indult világi kőr
útjára, a minden színben tarkálló női körmökre betűk kerülnek, neve az illető hölgynek.
— Amerikában héliummal gyógyítják az asztmát és nagy sikereket érnek el használatával.
— Jugoszlávia ezidei búzatermését 25 millió métermázsára becsülik. — Változó szeren
csével folyik a harc a spanyol frontokon. — Az elmúlt csütörtökön a távolkeleti orosz
japán fronton megkötötték a fegyverszünetet, mindkét állásokban kitűzték a fehér zászlót 
és a tüzelést beszüntették. — Nyolc magyar újságíró lezuhant és szénné égett egy utas
szállító repülőgépen a debreceni Nagyerdő fölött — Szombathelyen két kilencéves elemista 
fiú halálosvégü pisztolypárbajt vivott egy kávéház szeparéjában, az egyik holtan maradt 
a párbaj színhelyén. -  A londoni napilapok híradása szerint Horthy kormányzó küszöbön 
álló látogatása alkalmával Hitler ünnepélyes nyilatkozatban fogja kijelenteni, hogy Német
ország minden körülmények között respektálja a jelenlegi német —magyar határt. — A 
brünni legfelső bíróság egyik döntvényében kimondotta, hogy az apa nem köteles tartás
dijat fizetni törvénytelen gyermeke után, ha egyszer az anyával kiegyezett. — Egyes 
németországi községek között ujbó 1 üzembehelyezték a régi postakocsikat. — Komárom
ban uj pénzügyigazgatóságot állítanak fel. — Tejmonopóliumot vezetnek be Budapesten.
— Bulgáriában eddig soha nem tapasztalt óriási szőlőtermés Ígérkezik. — Manilla 
szegénynegyedében katasztrófális tűzvész pusztított, 2000 ház vált a lángok martalékává 
és 12.000 ember maradt hajléktalan. — Egy év alatt két millióval emelkedett a bélyeg
gyűjtők száma. — Megerősödtek Csehszlovákia és Magyarország kereskedelmi kapcsolatai.
— A Csehszlovákiában pusztító száj- és körömfájás most érte el tetőpontját és szakértők 
véleménye szerint két évnél hamarább nem fog megszűnni, Szlovenszkón eddig 48 járás
ban, 683 községben közel 75 ezer állat betegedett meg, elpusztult eddig 436 marha, 
104 juh és 3 kecske. — A világhírű brüsszeli órát, mely a nap, hold és csillagok vál
tozását is jelzi, eladták Amerikának. — Eddig kétmillió korona kárt okozott a jégverés 
Kárpátalján. — Miskolcon macskák fedeztek fel egy öngyilkosságot, a négy nappal 
ezelőtt lett öngyilkos hullája a kánikulai hőségben már oszlásnak indult és a hulla átható 
szaga csalta össze a környék összes macskáit. — Mennyiségben közepesen aluli az idei 
szlovenszkói paprikatermés. — Az oslói Nemzeti Színház ősszel bemutatja Madách 
„Az ember tragédiáját" és Herczeg Ferenc „Kék rókáját." — Párisban férjgyilkossággal 
akadályozta meg válópere tárgyalását egy ügyvédnő, mert nem akart gyermekétől elválni.
— Lengyelországban is erősen terjed a száj- és körömfájás. — Felgyújtotta a villám a 
nagyszőllősi kórházat — Egy elmebeteg kassai asszony baltával elvágta egy háromhetes 
kisfiú nyakát és azután egy veder vízbe akarta fojtani. — Belgrádba költözött a nemzet
közi Dunabizottság. — Közel hat milliárd cigarettát szívtak el június hóban Csehszlová
kiában, a legnagyobb fogyasztás természetesen a legolcsóbb 10 filléres Zora cigarettában 
mutatkozott, amelyből 2918 milliót vásároltak, utána következik a Vlasta 2494 millió 
darabbal. -  Törökországban csökkentik a mozik belépő dijait. — Badaló kárpátaljai 
község annak emlékére, hogy Petőfi vándorlása közben hosszabb ideig tartózkodott 
a faluban és több versét itt irta, emléktáblával jelölte meg azon házat, ahol lakott.
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