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Szervezkednek a lévai adólízeáök
Az ezidei lévai adókivetések sérelmei 

már az egész országban közismertekké 
váltak és a napilapok hasábjain több cik
kel találkoztunk, amelyek ezen üggyel 
foglalkoztak.

A napilapok jelentései szerint Léva vá
ros területén oly súlyos adóikat vetettek 
ki, hogy azok egyáltalában nincsenek 
arányban sem a múlt évben kivetett adóik
kal, sem az idei tényleges bevételekkel. 
Tavaly ugyanis kevés fellebbezés érkezett 
be és ebből egyes referensek arra követ
keztettek, hogy indokolt lenne az adóala
pok felemelése. Noha a kereseti viszo
nyok a tavalyival szemben egyáltalában 
nem mutatnak emelkedő tendenciát, ezen 
közismert ténynek dacára a lévai adó- 
igazgatóság sokszáz esetben az adóalapot 
lényegesen felemelte.

Áz adóigazgatóság praxisa az lett, hogy 
a vallomásokat figyelmen kívül hagyják 
és ia.z adófizetők bevételeit becsléssel ál
lapit iáik meg. A bevételeknek, a forga
lomnak és általában a jövedelemnek ilyen 
formán való megállapítása a legsúlyosabb 
sérelmekhez vezet és a lévai adófizetők 
végre megelégelték az adókivetések ezen 
módját. Az adóprést nem lehet tovább 
csavarni.

akik nem szakemberek és iaz illető szak
mában igy fogalmuk sem lehet arról, hogy 
a másik polgártársnak milyenek a tény- j 
leges kereseti viszonyai. Ez a látszat sze- i 
rint való megadóztatáshoz vezet, amely í 
törvénytelen. Nagy az elkeseredés az adó- I 
bizottság lévai tagjai ellen is, mert ezek
nek lett volna, kötelessége az indokolatlan 
tömeges adóemeléseket a bizottság tár
gyalásán megakadályozni.

Értesülésünk szerint az adóigazgatóság
ihoz naponta tömegével érkeznek fellebbe
zések. Az adófizetők nemcsak egyénenkint 
fellebbezik meg a sérelmes esetekben a 
kivetést, hanem egységes, közös eljárás 
megindítását tervezik — a napilapok tu
dósításai szerint, — a pénzügyi hatósá
goknál, elsősorban természetesen a lévai 
pénzügyigazgatóság vezetőjénél, Pálé ők o 
Aladár pénzügyi tanácsosnál.

Az adófizetők közös szervezete egy bi
zottság lesz, amelynek tagjai minden in
dokolt esetben személyesen fognak eljár
ni az illetékes helyen, és összegyűjtik a 
kirívó eseteket is. Reméljük, sikerül a lé
vai adókérelmeket közmegelégedéssel el- 
i tnézni.

V isszaem lékezések
a János vitézre . . .

Érdekes volt figyelni a publikumot: minden nap , 
többet tapsolt. A hétfői volt a leghálásabb, a va- j 
sárnapi sem volt hálátlan, de a szombat esti bi- { 
zony fukar az elismerő tapsokban: hja az élőké- ! 
lőség kötelez . . .

*
A hangulat mind a három este nagyszerű volt | 

az előadáson éppúgy, mint az előadás után és 
vasárnap, hétfőn, sőt kedden reggel is még szá
mos mulató társaságot sikerült mindkét kávéház
ban felfedezni. Az egyik kávéházban csodák- 
csodájára, az ablakot is kinyitották, amire Léván 
évtizedek óta nem volt példa. A szellőztetés egy 
egész percig tartott. . .

*
A kávéházak és a főtér környékén lévő étter

mek teljes üzemben voltak. Az egyik kávéházban 
nem kevesebb, mint 47 pincér látta el a szolgá
latot. Reméljük nem volt ok a panaszra!

*
Számos vendégünk lévai bort reklamált, mert 

azt hitték, úgy hallották, Léva bortermő vidék. 
Szégyenkezve kellett bevallani, hogy Léván kevés 
ember iszik lévai bort, de annál több mást.

*

A léyai vendéglősöket általában dicsérték az 
Ízletes kosztért. Köszönjük, hogy városunk jó- 
hirnevét és idegenforgalmát ezzel is növelték. 
Mert az idegenforgalom éppúgy, mint a szerelem 
a gyomron keresztül megy . . .

*

Az újságírókkal a propaganda bizottság fur
csán bánt el, pedig ők csinálták a legnagyobb 
propagandát. A sajtót, mint demokratikus intéz
ményt félretették az állóhely mellé. Az eredmény 
az előadásról szóló egyes tudósítások minőségé
ben tükröződik vissza!

%
Több napilap szerkesztője, kiküldött tudósító

ja ismerőseihez fordult felvilágosításért, hír
anyagért, mert a propagandabizottság elfelejtett 
megfelelő kommünikéről gondoskodni. Remél
jük, jövőre másképp lesz . . .

A falusi lovasok összekülönböztek azon, hogy 
melyik falu lovagoljon az élen és talán egy kissé 
össze is verekedtek ezért. A megoldás igen egy
szerű, mert minden este más falut lehetett volna 
elóreküldeni.

*
A műkedvelők közül ki kell emelnünk Pál Ka

talint, aki nagyszerűen mozgott a színpadon. Re
méljük, színésznő lesz belőle és nem házvezető
nő...

*
Az epizód szerepekben Turpinszky István és 

Barta Morkó képviselték Lévát és pedig nagyon 
jól. Barta egyébként sokat segédkezett a rende
zésnél és az énekpróbáknál is: elismerés illeti!

*
Varga Imre, a SzMKE agilis lévai titkára a 

szabadtéri játékok egyik szellemi kezdeményezője, 
majd pedig mindenese, halálos rekedtre beszélte
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torkát. Schubert jobb keze volt. Meg kell jegyez
ni, hogy a balkéz tudta, mit csinál a jobb kéz és 
viszont.

Érdekes volt a rlkkancsháboru, amely az Esti 
Újság és az l j Hírek direkt a János vitéz három 
napjára importált fővárosi rikkancsai között 
folyt le. A lévai rikkancsok most legalább láthat
ták, hogy milyen nagy dolog és nehéz feladat jó 
rikkancsnak lenni.

A rendezői kar közül a forgalmi rendezők vol
tak a legjobbak, nem volt egy baleset sem, nem 
volt semmi fennakadás a helyek elfoglalásánál. 
Nagyszerűen dolgoztak ezek a fiatalemberek!

Egy szegedi hölgy, Fogarassy Ödönné m elra
gadtatással nyilatkozott a lévai játékokról. Olyas
félét mondott, hogy a szegediekkel is felvehet
jük a versenyt! Köszönjük az elismerést, amin 
— szerintünk — semmit sem ront le, hogy a 
hölgy: lévai származású...

Nagyszerűen szerepelt Heckmann István dalár
dája, illetve a kardalosok, pláne a dalosnök. Az 
egyik rajongó úriember lelkesedve kiáltott fel: 
olyan lelkesen dolgoznak, szeretném megcsókol
ni őket! Elhisszük neki, már azért is, mert csi
nosak és fiatalok!

A számok beszélnek. Ezt most is tapasztaljuk. 
Az egyik újság szerint 5000 ember látta a János 
vitézt, a másik azt irja öles betűkkel, hogy 25, 
a harmadik lap szerint ;* * *0.t>C0, végül a negyedik 
40.000 nézőről tud! A valóság valahol a harminc- 
ötezer körül van.

A jövő évi szabadtéri játékok előkészületeit 
jó lesz lassan megkezdeni. Az idei bravúr nem 
mindig sikerül. A jövő előkészítése alatt elsősor
ban azt értjük, hogy az idei játékok tapasztala
tait összegyűjtjük, megbeszéljük és meghallgat
juk mindenkinek észrevételeit: egyre tökélete
sebbet kell alkotnunk!

*
Mintha vízből nőtt volna, olyan gyorsan ké

szült el a sátorváros, a vendéglői és egyéb el
árusítói helyek. A legnagyobb területet Molnár— 
Jeszenszky és a Handler Testvérek közös ven
déglője, a »Szabadtéri csárda* foglalta el. Igen 
ízléses volt a Vöröskereszt díszes sátra, Ballog 
Emánuel hentesnél nagy volt a forgalom, az en
nivalók modern üvegfalú hűtőszekrényből csábí
tottak. A legnagyobb forgalmat természetesen a 
füatelisták és a posta bonyolították le.

*

A cserkészek nagyon lelkiismeretesen dolgoz
tak, vigyáztak a rendre. Bizony nehéz volt ke
resztüljutni a láthatatlan spárgakordonon, ame
lyet húztak. Az egyik kis-cserkész még a kerüle
ti főnököt is visszahúzta, amikor be akart jutni 
az elkerített részbe. Csak a parancsnok közben
járására sikerült »szorongatott helyzetéből* ki
szabadulnia.

*
Mindent összegezve; a János vitéz óriási sikert 

aratott, a rendezésben nem voltak kirívó hibák, 
Léva egyszerre hires város lett messze földön és 
igyekeznünk kell a mostan megszerzett jóhirne- 
vet nemcsak megtartani, de még emelni is, mert 
lehet!. . .
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Hlinha András,
a szlovák néppárt ve zé re .

Hosszas szenvedés után kedden este meg
halt Rózsahegyen a szlovák néppárt harcos 
szellemű ősz vezére Hlinka András. Minden 
tettét a buzgó katolicizmus és népének rajon
gásig menő szeretete hatotta át. Ezért harco t, 
ezért szenvedett, vállalta a megaláztatást, 
hogy népének jobb jövőt biztosítson.

Életének hetvennegyedik évét töltötte volna 
be szeptember végén a csernovai földművelő- 
család fia, Hlinka András, a rózsahegyi plé
bános. Rajongó hívei „a szlovák nép atyjá
nak" nevével diszitették fel, mikor — négy 
évvel ezelőtt — óriási embertömeg sereglett 
össze Rózsahegyen, hogy megünnepelje köze
lében s vele együtt a hetvenedik születése- 
napját. Ez a nap, 1934. szeptember 20-ika, 
a pálya tetőpontján mutatta Hlinkát, a szlovák 
katolikus néppárt vezérét

Csernován született. Rózsahegyen, Léván j 
tanult, a szepesi püspökség papnevelőjébe | 
lépett s 1889-ben szentelték pappá Arany
miséjét mondhatta volna jövő nyáron. 46 évig 
volt Rózsahegy plébánosa. Jelentősége 1918 
után emelkedett nagyobb méretekig. Tagja 
volt 1918-ban annak a turócszentmártoni 
gyűlésnek, mely kimondotta Szlovenszkó el
szakadását. 1920 óta megszakítás nélkül volt 
tagja a prágai képviselöháznak. A szlovák 
nemzeti öntudat felébresztését tekintette élete 
feladatának. A régi Magyarországon is, ké
sőbb az uj kapcsolatban is.

Az impériumváltozás után alapította meg 
tudóvá strana néven pártját, a szlovák nép- ! 
pártot s ezt vezette, mint a párt elnöke, égé- j 
szén haláláig. Eszméinek terjesztésére alapi- i 
tóttá előbb a Lud>vé Növi iy cimü lapot, j 
majd a Slovak cimü napilapot.

Pártja, melyet közönségesen a „Hlinka- 
párt" néven emlegettek, 1919-ben és 1920-ban 
a kormányt támogatta, de aztán ellenzékbe 
ment s abban maradt 1927-ig, amikor be
lépett a kormányba. Hlinka azzal adta okát 
ennek a lépésnek, hogy „meg kell védeni a 
kí'>ztársaságot, konszolidálni kell a fennálló 
viszonyokat és fenn kell tartani a szlovák nép 
integritását." A kormánnyal tartunk, mon
dotta, hogy megvédhessük egészében és ré
szeiben a pittsburgi szerződést. S a követ
kező évben, Rothermere lord fellépésével 
kapcsolatban, cikket irt a „Catholic Times*-be 
a Magyarországhoz való visszatérés ellen.

A Tnka per után, 1929 októberében, Hlinka 
kilépett a kormánykoalicióból. De az ezután 
következő években, a várt éles ellenzéki állás- 
foglalás helyett, lojális magatartást tanúsított 
s beérte azzal, hogy elvi követelések helyett 
úgy nevezett korszerű követelésekkel lépett fel 
a kormánnyal szemben, nem idegenkedve 
utóbb a csehszlovák néppárttal való együtt
működéstől sem.

Azon a meglepő fordulatokban nem sze
gény utón, mely Hlinka pályafutását jelle
mezte, érdekes mozzanat volt múlt év szep
tember 28-án, mikor ő üdvözölte a Rózsa
hegyre érkező Benes köztársasági elnököt, ki 
válaszában köszönetét mondott neki hűség- 
fogadalmáért.

Életének emlékezetes napja volt, mint 
említettük, az az ünnep, mellyel a szlovák nép 
hetvenedik születésnapját ünnepelte Rózsa
hegyen. A százezerhez állt közel az ünnepre 
különvonaton, szekéren és az autók sokaságán 
érkezettek száma. A szlovák püspökök is 
megérkeztek az ünnepre. A szepesi püspök 
mondotta a tábori misét, az ünnepi gyűlés 
befejezése után pedig átadták Hlinkának a 
szlovák nemzet ajándékát, a másfélmillió 
aláírást magában foglaló aranykdnyvetf Rózsa
hegy városa ugyanekkor rendkívüli közgyűlé
sén díszpolgárává választotta meg az ezüst- 
fürtü népvezért.

Múlt év októberében nagybeteg volt Hlinka. 
Már-már halálát várták, de az aggastyán fel- 
gyógyult és hetven három évével uj harcba 
ment Szlovenszkó autonómiájáért.

Utoljára ez év junius 7-én jelent meg 
népe előtt a szlovákok pozsonyi nagygyűlé
sén. Ö olvasta fel ott a szlovák néppárt 
kiáltványát Aztán megérkezett az amerikai
p?iovákok küldöttsége. Első útja Rózsahegy 
volt s ott a plébánia házában adták Hlinka 
kezébe a pittsburgi szerződés eredeti példányát.

A szlovák néppárt elnöksége vezérének 
emlékére országos nemzeti gyászt hirdetett ki.

Vasárnap temették el a szlovákság ősz 
vezérét. Nyolvanezer gyászoló jelent meg a 
temetésen. A köztársasági elnök képviseleté
ben Hodza miniszterelnök is megjelent és 
nagy beszédet mondott. — A gyászmisét 
Vojtassák és farsky püspökök nagy papi 
segédlettel celebrálták.

A p ö ity é n i bridzsve rse nyt 

pesti csapat nye rte

Általános nagy érdeklődés mellett zajlottak le 
a pöstyéni bridzs\ersenyek, amelyeken 13 csapat 
kőzet száz játékossal vett részt. A versenyen Kas- 
\a csapata kitűnő startot vett. Az első három 
mérkőzést maximális pontaránnyal nyerte meg 
Komárom, Trencsén es Zsolna ellen, valamennyi 
csapat közül a legjobban állott, amikor egyik 
legjobb játékosának váratlan balesete következ
tében a kassai csapat kénytelen volt a győzelmet 
ígérő mérkőzéstől visszalépni. A verseny mind
végig: a legnagyobb érdeklődés mellett folyt le 
a kurszalónban. Rögtön az első forduló után a 
budapesti MTK csapata került az élre és elsősé
gét mindvégig megtartotta. Zahler Ernő vezér- 
igazgató, a bridzsszövetség elnöke hétfőn este 
hirdette ki a végeredményt, amely szerint első 
lett az MTK csapata (Kun dr., Erdélyi, Perl dr., 
Friedmann dr., Balogh, Singer). A második hely
re Prága csapata került, amelyet Stein kapitány 
vezetett és amely csak néhány ponttal előzte 
meg M. Ostrau (Bórák dr.) csapatát. Ugyancsak 
csekély különbség választotta el tőlük a negye
dik helyre felsorakozó brtinni (Jolesch) csapatot, 
mig az ötödik helyen Teschen, majd utána Po
zsony, a Tátra, Trencsén, Zsolna és Érsekújvár 
csapatai következtek. A pozsonyi csapat érte el 
a legjobb helyezést a szlovenszkóiak közül és 
ezért a Közgazdasági Kör csapata (Österreicher, 
Pongrácz, Kolisch, Weiser, Ponger) külön díja
zásban részesült. Az elsőhelyezett Pöstyénfürdő 
bajnoki címét 1938-ra és a fürdőigazgatóság 
vándorserlegét 1939. évre nyerte, mig a többi he
lyezettek a Csehszlovák Bridzsszövetség plakett
jeit kapták. A nemzetközi verseny befejeztével 
a résztvevők tiszteletére a Grand Royalban dísz
bankett lett rendezve. — A bridzsszövetség ülést 
tartott, amelyen elhatározták, hogy a jövő évi 
Európa-bajnokságot május havában Pöstyénben 
rendezik meg.

Megszólaltak 
a vadászpuskák...

Augusztus 16-tól megkezdődtek újra a vadá
szatok s széles határunkban megszólaltak min
denütt a vadászpuskák. . .  Az eldurrant puskák 
füstje kékesen száll fel a már ősziessé vált, hűvö
södé levegőben.

A kukoricásban felhangzik újra a vidám halli- 
hó, amelyből a hajtők csapata felveri a riadt fo
golycsapatokat. A nyúl még biztosan tovamene
külhet, az ő bundájára a vadásztörvény szerint 
csak későbben kerülhet a sor.

A szétrepülő sőrétektől talált fogoly véresen 
zuhan a sárga tarlóra. . .  A fölhangzott fütty
szóra apertiroz a kitanitott vadászvizsla.

Az idén a napsugaras meJeg március kedvezett 
a vadszaporulatnak és sok vad kerül majd terí
tékre, úgyhogy szent Hubertus lovagjai kiélhe
tik nemes vadász szenvedélyüket.

Valamikor külföldi vadászok jártak városunk 
környékére vadászni, akik messze földre elvitték 
vadászterületeink vadban gazdag jó hírét.

A napokban tehát újra megindult szépszámú 
vadászaink között a nemes verseny, hogy ki lő 
több vadat? Az ősember ösztönei ébrednek fel 
ilyenkor vadászainkban, akik a történelmi kor 
előtt csak vadászatból és halászatból tartották 
fenn 'küzdelmes cletiiket...

A János vitéz
szerencsétlenül járt nézője
A u tó  és m o fo rb ic ik h  k a ra m b o lja

Sági János, lévai munkás Turócszent- 
márton'ban volt az ottani építkezéseknél 
alkalmazva. A János vitéz lévai előadása 
őt is annyira érdekelte, hogy összebeszélt 
Tóth János 31 éves munkástársával, hogy 
vasárnap lerándulnak motorbiciklin Lé
vára és megtekintik az előadást. Szomba
ton a mimika befejezése után ültek motor
ra. melyet Tóth János vezetett. Az út nagy 
részét szerencsésen meg is tették. Éjjel 1 
óra körül már a Léva közvetlen közeiéiben 
fekvő Xagvkoszmály határában jártak, 
mikor szembetalálkoztak több autóval, 
melyek a János vitéz lévai előadásáról jöt
tek. Az egyik autót Mükkv János újbányái 
söffőr vezette, ki meg akarta előzni az 
haladó autósort. Mikor előrehajtott, hir
telen szemben találta magát Tóth motor
biciklijével. Mindketten olyan nagy sebes
séggel haladtak, hogy a katasztrófát már 
nem lehetett elkerülni. Az autó teljes se
bességgel beleroihant a szemben robogó 
motorbiciklibe, melynek utasai nagy ívben 
repültek az úttestre.

Tóth János, ki a motort vezette, össze
zúzta jobb térdét és sípcsonttörést szen
vedett. Sági kisebbmérvíi agyrázkódással 
és könnyebb zúzódásokkal úszta meg a 
balesetet. Mákkv mindkét sebesültet azon
nal autójára vette és a lévai kórházba szál
lította. Tóthot azonnal operálni kellett és 
jobb lábát amputálták. Mikor az operáció 
utáni agóniából magához jött és megtud- 

! ta, hogy jobb lábát elvesztette, öngyilkos- 
j ságot akart elkövetni. Az ügyeletes ápoló- 
I nő azonban tettének elkövetésében meg

akadályozta. Tóth, ki szegény szüleinek 
egyetlen gvámolitója, súlyos idegrohamot 

i kapott, úgyhogy állandó felügyelet mel- 
(• lett ápolják.

Léván,*
a D o h á n y b e v á ltó  m ö gö tt

h á z h e ly e iü l eh  
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.

A&ogqatt én látom . . .
a zsemle—kifli háború Léván a zsemle 
teljes megsemmisülésével. halálával vég; 
zödött. Augusztus 16;tól nincs többé 
Léván zsemle, a polgári reggeli eme eh 
maradhatatlan alkotórésze, csupán kifli 
kapható, de az 25 fillérért darabonként. 
A két éves háborúban, amely a közigaz; 
gatósági hatóságok előtt folyt le. a kifli 
győzött, mert azt luxuscikknek minösi; 
tették. A közönséges néptápláléknak 
nyilvánított zsemlére ezzel kimondatott 
a halálos Ítélet és az ma Léván már csak 
a múzeumban látható, azaz még ott 
sem. mert eddig még senkisem gondolt 
arra, hogy az utókor számára mintának 
jó lenne eltenni egy;két darabot. Ma 
még nem látható előre, hogy mennyire 
tudnak az emberek a zsemle nélküli 
kiflis béke gondolatával megbarátkozni, 
a vajas;, a sonkászsemle hiányát elvi> 
selnif

O KULÁR
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Végre megérkeztek a lévai korzóm a 
régen reklamált és régen várvasvart pás 
dók! És ami még nagyobb szenzáció, 
nem dőlt össze a világ! Hányszor áhis 
tót tűk , hányszor követeltük, mig végre 
a bürokrácia atyamesterei is belátták, 
hogy ez jó, ez szükséges. Az ember, ha 
sokáig várakozik elfásul, de mi mégis 
örülni tudunk annak, hogy a nyárvégi 
augusztusban, az l r I938:ik esztendejét 
ben, Léván a főútvonalon, mindnyájunk 
kedves korzóján, felállították a díszes 
padokat. Reméljük, hogy városunk la. 
kossága meg tudja becsülni ezt az úján 
dékot. amelyet önmagának adott. És ha 
a mai súlyos időkben esténként relatív 
megelégedettséggel és gondatlansággal 
ülsz derék polgártársam a főtéri vagy a 
kákái pádon, gondolj egy percre, csak 
egy pillanatra az újságírókra is. akik 
annyit Írtak és verekedtek tollal a pás 
dókért, a lévai polgár nagyobb kényeb 
m éért.. .

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

— »János vitéz« és a posta. Mint több 
Ízben jeleztük, a három napos szabadtéri 
előadások alatt a postahivatal a Főtéren 
tkirendeltséget létesített s ez alkalommal 
külön alkalmi bélyegzőt használtak. Mint 
értesülünk, a kirendeltség 33 ajánlott, 14 
expressz, 5 repülő és 9000 közönséges le
velet. illetve levelezőlapot továbbított. 
Ezenkívül több mint ezer korona értékű 
bélveget adtaik el a filatelistáknak.

— A vonat kerekei haléira zúztak egy 
körmöcbányai körorvost. Megrendítő ha- 
lálosvégü szerencsétlenségnek voltak tanúi 
szombaton 16.30 és 17 óra között a 415. 
számú, Léváról Érsekujvárrra menő sze
mélyvonat utasai. Dr. Neumann László ve- 
rebélvi származású körmöcbányai köror
vos motorbiciklijén Verebélvre tartott. A 
kitűnő aszfalt úton teljes sebességgel en
gedte meg a motorbiciklit. Kálna és Lök 
között a vasúti átjárónál nincsen sorom
pó. A szerencsétlen fiatal 35 éves orvos 
valószínűleg nem vette észre, hogy Léva 
felől személyvonat közeledik, mert teljes 
sebességgel száguldó motorbiciklije a vo
nattal egyidejűleg ért az átjáróhoz. A vo
nat elkapta a motort és utasával együtt 
pár méterre magával vonszolta. A szeren
csétlen orvos: halálos sérülésekkel húzták 
ki gépének roncsai közül és azonnal a lé
vai kórházba szállították, ahol azonban 
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte vol
na, belehalt sérüléseibe. A tragikus szeren
csétlenség környékszerte nagy részvétet 
keltett, mert ez már a második eset, hogy 
a védetten átjárónál ilyenfajta szerencsét
lenség történt.

— Dr. Műnk Károly lévai ügyvéd, a
Kereskedelmi csarnok és a Národná banka 
lévai fiókjának ügyésze életének 46. évében 
folyó hó 17.-én szivszélhüdésben, hirtelen 
elhunyt. Csütörtökön délután temették el nagy 
részvét mellett. Az izr. iskola udvarán fel
állított ravatalnál a gyászbeszédet Dr. Náthán 
főrabi mondotta, a Kereskedelmi csarnok 
nevében Kern Oszkár, az ügyvédi kar kép
viseletében pedig Dr. Strasser Elemér mon
dott búcsúztató beszédet. Az elhunytban, aki 
városunk egyik közbecsülésben álló polgára 
volt, Műnk László fivérét gyászolja.

— Berger Lily áll. képesített zongora
tanárnő szeptember l*én ismét megkezdi 
a tanítást. 2iaöka u. 3. Kasznárság.

— Láb a cséplőgépben. Uhrin Márton 
40 éves munkás a cséplőgépen dolgozott 
s amint a kévéket adogatta a gépbe, a bal 
toba megcsúszott, a gép elkapta és össze
roncsolta. A lévai kórházban ápolják.

— A főiskolások hagyományos nyári 
mulatságukat, augusztus 27.-én (szombaton) 
rendezik meg este 8 órai kezdettel a Stran- 
skynál.

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É VA.  

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

Tanuljatok meg járni!
Az ember valamikor gyermekkorában ■ 

megtanult járni é- ez elég volt egész éle
tére. Most felnőtt korában ismét meg kell 
tanulnia, hogyan járjon az uccán, azaz hi
vatalos nyelven kifejezve, hogyan közle
kedjék gyalogosan!? Minthogy más nem 
igen látszik törődni azzal, hogy a közön
séget Léván megtanítsa az uccán (közle
kedni, a sajtónak kötelessége a felvilágo
sító munka*. Íme néhány szabály:

1. Figyeld az útvonalat, tekints jobbra- ' 
balra, mielőtt elhagyod a gyalogjárót.

2. Figyeld a közlekedési rendőr jelzéseit | 
az útkereszteződésnél. Nem kell kapkodva 
<ietned, ha megfigyeled honnan jelez érke
zést és hová mutat irányt.

3. Ne járt az úttesten, mintahagy nem 
I kívánod, hogy a jármüvek a gyalogjárón 
' közlekedjenek. Ha le kell térned az úttest- 
! re, ne kalandoozz el, maradj a szélén.

4. Az uccán egyik oldalról a másikra 
menve, mindig a legrövidebb irányt vá
laszd, ne mászkálj átlós irányban keresz
tül. Ez lehet néha a rövidebb út, de min*

! dig a legveszedelmesebb.
3. Ne bámulj az úttesten áthaladva, ne 

tere-ferélj, ne köszön gess jobbra-bailra, 
hanem figyelj! Az életedről van szó!

— Háber Zoltán újabb sikere. Két év vel
ezelőtt a Kálvárián megrendezte a Háry 
János szabadtéri előadását. Ez volt Léván 
az első szabadtéri játék. Amint most ol
vassuk a mátyásföldi magyar aratómunká
sok szeptember 4-üki tomóci népünnepé
lyén szabadtéren Arany János színpadra 
átdolgozott »Tokfi«-jáit adják elő több 
mint kétszáz szereplővel Háber Zoltán , 
színpadi átdolgozásában. A darab rende
zését és betanítását is maga Háber Zoltán 
végzi, igy egyszerre, mint dramaturg é* 
rendező mutatkozik be.

SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
Apolló: Az idény egyik legsikerültebb 

hazai filmje, a Hvézda képes hetilapban 
megjelent regény nyomán, zenés vígjáték: 
»Tilo.s a szerelem*. Főszerepekben: Karéi 
Lámáé, Hans Vitová, Václav Trégl, Jaro- 
slav Mar van.
PÉNTEKEN, SZOMBATON, VASÁRNAP:

Apolló: Grandiózus amerikai, izgalmas 
és idegfeszitő jelenetekben bővelkedő, új
szerű rendezésű nagyfilm. »Meglincsel- 
tek*. Főszerepben: Sylvia Sydney, Spencer 
Tracv, Edward Ellis.
PÉNTEKEN, VASÁRNAP:

Orient: Érdekfeszi tő bűnügyi dráma új
donság. »Életemről van szó*. Ldbitkx 
izgalmas és korszerű film. Főszerepben: 
Kari Ludvvig Diehl, Tlheo Lingen, Kitty 
Jansen.
HÉTFŐN, KEDDEN:

Orient: Szenzációs hazai film »A zsaro
ló*. Főszerepben: Busóvá, Mandlová, Pe- 
sek, Bocek. Előkészületben: »Allach- 
kertje*, Marleine Dietriöh legnagyobb x/t 
repe.

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

— Vigyázzunk a dinnyehéjra. A dinnye- 
szezon beálltával egyes lelkiismeretlen embe
rek rossz szokása.' hogy az elfogyasztott 
dinnye héját a járdára s az úttestre könnyel
műen elszórják. Már sokszor megtörtént, 
hogy ilyen dinnyehéj eldobása láb és kéz
törésnek volt az okozója. Városunkban is 
sokan vannak ilyen dinnyehéjszóró „gang- 
szterek" — akikre a város utainak és jár
dáinak piszkitása és emberéletek veszélyez
tetése miatt felhivjuk a rendőrség figyelmét.

-  100 éves a póstyéni „szégyenoszlop*
Száz esztendeje annak, hogy felállították Pös- 
tyénben az úgynevezett „Szégyen-oszlopot**. 
Az oszlop a pöstvéni katolikus templom mel
lett, a plébániával szemben, a járásbíróság 
épülete előtt áll. Jellemző felírása a követ
kező: „Senkit sem hivok, mindenkit elfoga
dok". Ha valaki lopott, vagy egyéb bűn
cselekményt követett el. vasárnap délelőtt a 
szégyenoszlophoz láncolták és a templomból 
hazatérő hívőknek szabad volt az illetőt gú 
nyolni. A büntetés idejének hossza mindig 
attól függött, hogy milyen nagy volt az el
követett bűntett. A százéves „jubileum" al
kalmából Pöstvén városa az oszlop köré 
aszfalt járdát készíttetett, hogy az oszlopot 
megtekintő fürdővendégek kényelmesebben 
körüljárhassák a százév előtti pőstyéni 
igazságszolgáltatás helyét.



LÉVA! ÚJSÁG

Ism éi uj adóteher
le n  a lé g vé d e lm i pótadó

A februárban megszavazott légvédelmi törvény 
aLapián a kormány rendeletet készített arról, hogy 
milyen uj adót vessen ki a község a lakosaira 
légvédelmi községi pótadó címén.

Ez az adó igen nagy és igy igen terhes lesz, 
mert — miként értesülünk — ezt az adót a ház
bér alapján vetik ki és pedig az olyan városok
ban és községekben, ahol házbéradót fizetnek, a 
légvédelmi pótadó a házbérnek 15 százalékát fog
ja kitenni.

Ezt a légvédelmi pótadót minden háztulajdonos 
köteles lesz fizetni, akár adómentes a háza, akar 
nem. A házosztályadót fizető községekben ezt a 
légvédelmi adót lépcsőzetesen állapítják meg.

Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az adók 
terhei alatt roskadozó lakosságra mit jelent az 
az uj adóteher.

Vegyünk egy példát. Egy szegény iparos vagy 
gazdálkodó .saját házában lakik, alig van betevő 
falatja, de mert háza van, annak bérét felértéke
lik — mondjuk — havi 200 koronára, ami évi 
2400 korona bért jelent. E bérérték alapján a 
szegény iparosra vagy gazdálkodóra évi 360 ko
rona légvédelmi adót vethetnek ki, oly községek
ben, ahol a lakosság házbéradó köteles.

Nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen magas ösz- 
szegti adót hogyan lesz képes — például a váro
sok leszegényedett lakossága fizetni, amely csak 
tengeti napjait.

Belátja ezt a csehszlovák gyáriparosok szövet
sége is, melynek a kormány kiadta az adószedés
ről szóló rendeletet, tanulmányozás végett.

A szövetség azt javasolja a kormánynak, hogy 
ezt a magas adót szállítsa le 10 százalékra és 
hogy mentes legyen a pótadó fizetése alól az a 
háztulajdonos, aki megtette az összes légvédelmi 
intézkedést, úgy hogy légitámadás esetén a köz
ség segítségére nem szorul.

Kíváncsian várjuk, fog-e a kormány e súlyos 
adóterheken enyhíteni.

A  Hag*f6Óq&6OMf OHtf (S u lik
I d ő : d é le lő tt t iz  óra . A n a g y sá g o s  

a ss zo n y  épp  m o st k e lt f e l  a z  á g y b ó l  és  
fü r d ik .

C sen getn ek . A z  u j  m in den es a j tó t  nyit, 
k ö zé p k o rú , so vá n y  ur á l l  a z  a jtó b a n , 
h eg ed ű tö k  a la k ú  fe k e te  lá d á v a l.

—  A lá s zo lg á ja  — kö szö n  a  lá d á s  
u r —, a n a g y sá g o s  a ss zo n n y a l sze re t
n ék  beszé ln i

— A n a g y sá g o s  a ss zo n n y a l nem  le
h et beszé ln i — m o n d ja  a z  u j  m in den es —, 
a n a g y sá g o s  a ss zo n y  fü r d ik .

A lá d á s  ur — a k i nem  m ás, m in t e g y  
p o r s z iv ó -ü g y n ö k  s  a le g ú ja b b  ren d sze rű  
p o r s z ív ó t  ó h a jto tta  a n a g y sá g o s  a s s z o n y 
n a k  b em u ta tn i — nem  h a g y ja  m a g á t:

— K érem  nekem  okve tlen ü  beszé ln em  
k e ll a  n a g y sá g o s  a sszo n n ya l.

—- D e  ha m o n d o m , h o g y  fü r d ik .
—  K érem  m in d en ü tt e z t  m o n d já k . E z  

csa k  k ifo g á s .
— Becsületszavamra, fürdik! — fogad- 

kozik a mindenes.
— N e m  h iszem .
— O lya n  b o ld o g  le g y e k !
— N em  h iszem .
A m in d en est e lö n ti a m éreg. M e g fo g ja  

a  lá d á s  u r k a b á tjá t  és b erá n c ig á lja  a  
la k á sb a .

— J ö jjö n !
O d a v is z i  a  fü rd ő szo b á h o z , f e lr á n tja  

a  fü r d ő s z o b a a jtó t  és a  lá d á s  u ra t belök i 
a  fü rd ő szo b á b a .

f ip p  a  leg ro ssza b b k o r. A n a g y sá g o s  
a s s z o n y  ebben a  p illa n a tb a n  lép e tt k i a  
k á d b ó l  és a k k o rá t sik ít, h o g y  a  fa la k  is  
m egrem egn ek . A m in den es p e d ig  d ia d a l
m a s  e lég té te lle l m o n d ja :

N a , m o st m á r e lh isz i ?

— Az állami polgári iskola új iffazgató-
ja. A nyuga lomba vonult H rom ad a János 
igazgató helyére az iskofaügvi referátus 
a napokban nevezte ki az új igazgatót 
MoSko Pál polg. szaktanító személyében, 
aki új hivatalát már is átvette.

— Barger Edit oki. zongoratanárnő 
kezdők és haladók oktatását vállalja. —- 
Kasznárság. Ziacka u. 3.

— Autószerencsétlenség két sebesülttel. 
Ing. Hochberger Sándor vasárnap reggel 
feleségével és annak két unokatestvérével 
autón Dobsinára igyekezett. Az utat si
mán tették meg PocJbrezováig, ahol az út 
egy éles (kanyarulatot ir le. A kanyar előtt 
Hochberger hirtelen fékezett és az autó 
két hatalmas szaltót tett a levegőben, majd 
kerekeire esett, azonban az ütődés követ
keztében teljesen összetörött. Ing. Hooh- 
berger és felesége súlyosabb sérüléseket 
szenvedtek és beszállították őket a pod- 
brezovai kórházba. A két vendéggyerek
nek kisebb zúzódásokon kívül nem esett 
különösebb bajuk, vonaton érkeztek visz- 
sza Lévára. Megállapították, hogyha az 
autó még egy méterrel jobban fáról, ak
kor menthetetlenül belezuhan az út mel
letti szakadékba. Ilyenformán a szeren
csétlenség tulajdoniképpen szerencsés ki
menetelű volt.

M odernizálásra szorul az  
adóhivatalok szervezete

Gazdasági körök már hosszabb ideje követelik, 
hogy a jelenlegi, meg nem felelő adókönyvecs
kék helyett újakat vezessenek be. A kereskedel- 

! mi kamarák állásfoglalása a kérdésben a követke
ző: Elsősorban is az adóhivatalok szervezete szo
rul modernizálásra és javításra. A készpénzzel va
ló adófizetésnek máról-holnapra való bevezetése 
a hivatalnoki kar növelését igényli, anélkül, hogy 
kiküszöbölhetők lennének a mai hibák. Ezért 
fontos, hogy először is szervezzék át az adóhiva
talok számvevőségi osztályait, hogy a hivatalno
kokat gyakorolják be a modern számvevőségi és 
könyvelési módszerekbe, továbbá, hogy a hivata
lokat szereljék föl számológépekkel, hogy az el
számolás az előirt határidőben megejthető le
gyen s hogy minden adófizetőt kiértesithessenek 
nemcsak a teljesített fizetésről és a fizetés elszá
molásának módjáról, hanem a hátralékokról is. 
Ugyanígy idejében a leggyorsabban keltene el
számolni a jóváírásokat és idejében elő kellene 
imi a késedelmi kamatokat, igen fontos a hátra
lékok idejében való pontos kimutatása, mert az 
adófizetőnek áttekintést nyújt adófizetési kötele
zettségeiről. A kamarák e szempontok érvénye
sítésétől az adómorál javulását várják, mert je
lenleg olyan a helyzet, hogy egész sereg adó
fizetőnek nincs áttekintése kötelezettségeiről, 
mert saját följegyzése nem egyezik az adóhiva
talok előírásaival, a föl szólít ások igen gyakran 
különféle maradványokat tüntetnek fel s az adó
fizető azt sem tudja, hogy a befizetést milyen 
számlára könyvelték el és már kedve sincs állan
dóan felvilágosításokat kérni. Ezért kerül igen 
gyakran sor fölösleges végrehajtásokra, amelyek 
az adómorált csak aláássák. A kamarák nézete 
szerint az új adókönyvecskéket úgy kell össze
állítani, hogy a legjobban megfeleljenek a gya
korlati követelményeknek s hogy azokat főkép
pen minden adófizető meg is érthesse, mert a 
korábbi könyvecskék nem voltak világosak. Azt 
sem lehetett belőlük megállapítani, hogy a befi
zetést mire könyvelték el. Az adószámlakivonatok 
pedig egyenesen érthetetlenek voltak és ezenkí
vül még későn is küldték azokat, amiből külön
böző kellemetlenségek származtak. A kamarák 
szerint az új adókönyvnek tartalmaznia kell min
den előírást, minden befizetést, a pontos elszámo
lást és az ideiglenes adókötelezettséget. Kívána
tos, hogy a jóváírások és a késedelmi kamatelő- 
írások idejében eszközöltessenek és beírassanak 
az adókönyvecskébe. A kérdés kapcsán a kama
rák helyesnek tartják a német ipari szövetség 
ama kifogását, hogy az adóhivatalnokok állandó 
cserélgetése rendkívül sok félreértést idéz elő, 
minthogy a hivatalnokok az adófizetőket nem 
ismerik.

— BERÉNYI LILLY áll. kép. zongora
tanárnő gyakorlati és elméleti zongora
oktatást szept. l-től kezdödöleg elvállal. 
Komensky u. 6.

— Halálosan elgázolta az autó. Csánvi 
József lévai kádár mester szombaton este 
az ipolysági vásárról hazafelé tartott gya
logosan. Az országúton egy ismeretlen 
autó elütötte és segélynyújtás nélkül to
vább robogott. Egv később arra jövő autó 
vette fel a súlyos sebesültet és szállította 
Lévára.. Csányi 'hétfőn reggelre sebeibe be
lehalt. A csendőrség iparkodik megállapí
tani az ismeretlen autó rendszámát, illet
ve tulajdonosát, hogy a lelketlen soffőr 
ellen az eljárást megindítsák.

M e n n yit L a p u n k  M e n n yit f ize tiin L  
a va lu tá k é rt ?

Prága, augusztus 23.

SPORT------ ,
— Itt a Déli kerület új vezetősége. Köztudo

mású, hogy Szabó Kálmán elnökkel egyidóben 
a választmány és az IB. több tagja lemondott a 
Déli kerületben viselt tisztségéről. A Szövetség 
a sorozatos lemondásokat tudomásul vette és a 
megüresedett tisztségeket új tagokkal kívánja 
betölteni. Mint hírlik, a kerület elnöke Vas Jenő 
lévai bankigazgató lesz, míg Mandl Oszkár örö
két Boros, ugyancsak lévai sportember veszi át. 
A pénztárnok Pongrácz Kálmán, Komárom lett. 
A kerület székhelye is Komárom lesz. Az ÉSE-t 
felhívta a kerület, hogy a választmányba nevez
zen be két tagot. Mint halljuk, az ÉSE nem akar 
élni ezzel a jogával.

— Galánta mégis a Déli kerületben marad.
Megírtuk, hogy a GSE-átcsatolás milyen bonyo
dalmakat idézett elő úgy a Déli, mint a- Nyugati 
kerületben. A pozsonyi csapatok nem voltak haj
landók a GSE-vel egy bajnokságban résztvenni 
és a Szövetség kénytelen volt a nyomásnak en
gedni és egy külön csoportot alkotni. Megszüle
tett a Mátyusföldi alosztály, melyhez odacsatol
ták Diószeget is. Az új alakulat székhelye Galán
ta lenne, külön IB-vel. Ebbe a csoportba előre
láthatólag Galánta, Diószeg, Tornóc, Tardoskedd, 
Sellye, Farkasd és még két csapat lesz beosztva, 
mig a többi csapatok Komárom székhellyel külön 
bajnokságban játszanak. Ide fog tartozni: Pár
kány, Léva Ipolyság, Egyetértés. ÉSE 11, Duna- 
szerdahely, Guta és esetleg a KiFC 11 is. A vég
leges beosztás csak napok kérdése.

Születés, házasság, halál:
Születés. Streicher Aladár Weinreb Jolán 

leány Zuzanna Noémi — Klacskó Gyula 
Bures Katalin fiú Gyula — Bobocky János 
Tóth Ilona fiú János — Jarábek Lajos Havre 
Andrea fiú Lajos István.

Házasság. Lesegeid Hermán izr. Glauber 
Margit izr. — Zubal Mihály János rk. Kroslák 
Margit Terézia ág. hitv. ev.

Halálozás. Dr. Műnk Károly 45 éves — 
özv. Strieska Mihályné szül. Pintér Borbála 
68 éves.



K i vesztette el ?
Levelet találtak az uszodában.

tességes asszony.
A felolvasó ismét munkához látott.

Emlékszel a múltkori esténkre a Perec-par
ton édes Mókucim . . .

Csaló gazember! — sivitotta közbe egy 
hang kihagyott belőle.

A tömeg mbjd meglincselte a felolvasót, aki 
kétségbeesetten védekezett:

De k érem ... Olyan arcpiritó részletek, ami
ket nem lehet itt hölgyek jelenlétében felolvasni.

- Gyerünk a*z arcpiritó részletekkel! — böm
bölte az arany ifjúság és a bakfisok könyökkel 
dolgozták magukat előre a felolvasóhoz.

Jó, de akkor olvassa tovább maga — lök- 
döste oda a levelet az egyik nagyszájúnak a fel
olvasó — és sietve távozott. A nagyszájú drámai 
lihegéssel olvasta tovább a levelet:

. . .  akiről egész Léva tudja, hogy úgy 
váltogatja a szeretőit, akár az ingét, aki na
gyobb forgalmat csinál a Bafánál is, ak i. . .

A nagyszájú nyögdécselni kezdett, elakadt, kö
högött és a füle tövéig elpirult.

— Na mi lesz? — zúgolódott a nép talán 
be rekedt ?

-  Izé dadogta a nagyszájú — egy kicsit túl 
frivol. . .  — tt hölgyek is vannak jelen . . .

Csak folytassa — nyugtatta meg a dadogót 
egy közismerten tisztességes asszony — sose zse
ni rozza magát!

Adja ide. majd én! — tépte ki a levelet a 
dadogó kezéből egy szóki mondásáról ismert 
fiatalember, de amikor a kritikus sorhoz ért, ne
ki is elakadt a lélegzete.

A levél aztán úgy járt kézröl-kézre, a nők csak 
úgy csuklottak a gyönyörűségtől és a kombiná
ciók százai indultak meg: ki írhatta? Másrészről 
pedig azt találgatták, ki az a férfi, akinek a levél 
szól. A szerelmes levél feldúlta a strandölók nyu
galmát. Mindenki amatőr deteküivnek érezte ma
gát és nyomozott a saját szakállára. Családapák 
és családanyák súlyos vádakkal illették egymást.

— Már régóta gyanakszom erre a Z.-nére — 
tűnődött egy becsületben megőszült ember — 
egészen az ő írása és az ő gondolatvilága . .

A strandtól távolabb, a hangos fürdőzőktől el
vonulva, egy kissé pocakos, kopaszodó úr nap- 
fürdözött.

Te nem vagy kiváncsi erre a levélhistóriára ? 
— Kérdezte egyik odavetődött barátja Valami 
szenzációsan nagy malacság, különösen a végén,

I

Ankét a hazugságról
é s  igazságról,

ahogy a laikus lá tja  és ellenLeiolog
A becsületes újságíró, aki a Hazugság és Igaz

ság kútforrásánál átszűrő munkát végez — hogy 
meg ne ártson nagyon a Hazugság és el ne ret
tenjen az olvasó a való Igazságtól — számtalan
szor megtorpan a két ikertestvérfogalom lerög- 
zitésénél. Úgy van egymásbanőve ez a két foga
lom, mintha el se lehetne választani őket. Egy ez 
mind a kettő? Lehet ezeket külön-külön is elkép
zelni? Mi az Igazság és mi a Hazugság?

Amilyen könnyű a kérdés, olyan nehéz a fele
let.

A Hazugság körmönfontan azzal felel, hogy 
kivonja magát az egyenes válasz elől. Egysze
rűen: a Hazugság nem definiálható! Mert ha sar
kalatos szavakba lehetne foglalni, már Igazság 
lenne.

Az Igazság. . .  Az Igazsággal baj van. Ingatag, 
gyáva. Mig a Hazuság önként adódik, az Igazsá
got (lásd a törvényszéki riportokat) folyton ke
resik és csak a legritkább esetben találják meg. 
De, ha eltalálják az Igazságot, akkor — legtöbb
ször — akkurátusán találják el. Mint a szöget. 
A fejin. Fejbe verik az Igazságot mindenhol és 
mindennap sokszor.

Ezért gyáva és ezért van annyi baj az Igazság
gal.

Bajban az Igazság, gyerünk ankétra — az úgy 
se segít rajta.

Mit mond egy párkányi kereskedő?
— Az Igazságban állandó konjunktúra van. A 

közönség mindig olyan árut keres, amiből a leg
kevesebb van.

Az iparos:
— Az Igazság a legtökéletesebb mestermunka, 

amit nem lehet kézzel fabrikálni. A Hazugságot 
gyárilag is előállítják.

A gyümölcstermelő:
— A Hazugság olyan, mint az alma, amibe Éva 

anyánk beleharapott: édes. Az Igazság — úton- 
útfélen hangoztatják — a barackmag ízéhez ha
sonló: keserű.

Szőlősgazda:
— Borban az Igazság! Azért szüretelünk évröl- 

évre kevesebbet.

U t t  L é p e k  /|ín
Amerika, — E urópa szó eben. Tüneményesen 

szép kertváros a szelíd lankán. Erdők ővez.k és 
fái behúzódnak a városba és körülölelik a háza
kat ózondus öleléssel.

Liget, pázsit, \ rág, széles, tágas, gondozott 
uccák, parkírozott terek és ragyogó tisztaság. 
Érdekes lebilincselő, nehéz lesz megválni tőle.

Az idegenforgalom óriási. A tizenegyemeletes 
Bafa-hotelben csak másnap kaphatok szobát.

A gyár. Grandiózus méretek. 24.000 elektro
motor, 2k.(MK) munkás szorgos keze: 170.000 pár 
cipő naponta. Egyik gép pillanatok alatt erősíti 
a cipőfelsőrészt az alsóhoz, a másik viUámgyor- 
san talpal.

A Bafa-müvek egy része a közeli Bafo\ban 
van. Zlinhez hasonló gyönyörű telep. Itt dolgoz
zák fel a nyersbőrt. Érdekes a krém-gyár s im
pozáns a papírgyár 90 méter hosszú, 10 méter 
magas gépével. A cipőzsinór a »néptelen« gyár
ban készül. Az önműködő gépek fülsiketítő zaj
jal dolgoznak. Négy munkás ügyel fel rájuk.

Megkapó látvány a Bafa-emlékcsarnok. Két
emeletes üvegpalota. Egy nagy ember teremtő 
életének mozzanatai vannak itt megörökítve. Eb
ben a múzeumban láthatók a cipők a Föld min
den részéből: a kanadai indián s az afrikai néger 
lábbelijétől kezdve — török, perzsa, hindu szan
dálokon át — a hímes kínai topánig. . .  És cipők 
korok szerint: a háromezer év előtti cipő-ős. 
Krisztus-korabeli sáriik s a középkor nemeseinek 
s lovagjainak ma már groteszkül ható cikornyás, 
hosszú cipellője.

Az iskolák külön tanulmányt érdemelnek. Akik 
az ifjúság ne\ elésével foglalkoznak vagy törőd
nek — nézzék meg! Minden pedagógus fantáziá
ját meghaladja az iskola-higiene. . .  Ha a nagy 
Komensky láthatná Fentről az óriásablakú csu- 
pafény, csupanapsugár termeket...

A munkás- és tisztviselő lakások — a legnagy
szerűbb és legideálisabb elméletek megvalósítása. 
Ilyen hajlékot rajongók álmodhattak meg vala
mikor a munkásembernek. Egymástól egyenlő 
távolságra, fák közt, kék ég alatt piros tégla
dobozok.

Még sok-sok a néznivaló: sportstadion, kór
ház, képtár, az erdei Bafa-temető, állatkert, ki
látó.

Zlín árai meglepők. Hihetetlen olcsóság. A szál
lodában fürdőszobás, kényelmes szoba 20 Ké.

Dél. Megszólalnak a szirénák. Munkások özön
lenek a gyárakból, az éttermek, büffék megtel
nek. Egy csésze kávé 50 fillér, egy adag hús 2 
Ké. Félegykor a moziba megyek 1 korona 20 fré- 
lérért. 2.500 néző számára van hely.

Mindenütt elégedett arcok, rendesen öltözött 
emberek, jólét, fegyelmezettség, kultúra, hala
dás, lüktető élet s megnemsziinő fejlődés.

* *
Négy nap Zlinben — felejthetetlen élmény volt.
Az állomáson a megafon beszállást kiállt
. . .  Elvisz a Bafa-vonat. . .  Búcsút intenek a 

bájos, piros dobozok... kisebbednek... lassan 
elbújnak a fák közé... Zlín — a Munka virágzó 
városa — beleolvad az erdők zöld tengerébe.

D. I.

LÉVAI ÚJSÁG

A
mint karcsú lány úgy emelkedik ki a többi virá
gok közül. A nap forrószivű szeretője. Arra for
dítja sárga, szerelmes virágfejét, amerre hatal
mas ura küldi tüzes, életet teremtő sugarait. . .  
A napraforgó a gyorsanmuló, virágfűzéres Nyár 
szimbóluma. Addig örüljünk, még ránk moso
lyog kerek virágarcával.

Nemsokára úgyis eljön a szomoruszivü Ósz — 
lehullanak aranysárga virágszirmai és fekete 
magjait a vidám cinkék boldogan csipegetik...

S a napraforgó karcsú derekát átöleli a halált- 
lehelő ősz deres karjával — a Tél havas szem
fedőt szitál a Nyárban boldogan kacagó virág 
életére és varjak gyászzenéje közben sírba fek
teti...

A napraforgó, mint karcsú lány emelkedik 
az illatos virágok fölé — még velünk örül, 
ha csókol az aranyos napsugár, hogy pár hél 
múlva velünk sirassa a hűtlen Nyár gyors elmo
ssál . . .  <n. I.)



— Elmulatta a bizománybor árát. A ko
máromi kerületi bíróság múlt héten tár
gyalta Benkó János ipolyszakáHasi mun
kás ügyét, aki 1936 őszén több kiskoszmá- 
fvi gazdától 433 liter bort vett át 1255 ko
rona értőkben azzal, hogy a bort értékesí
ti és a pénzt a gazdáknak adja át. Benkó 
a borokat valóban el is adta, azonban a 
kapott pénzt részben elmulatta, részben 
egyéb céljaira forditotta. A tárgyaláson 
Benkó beismerte a vádat, azonban azzal 
védekezett, hogy mindezért a gazdák te
ltetnek, mert (megbeszélésük értelmében 
azoknak el kellett volna jönniöik a pénzért, 
ami nem történt meg és igy ő ^kénytelen* 
voh elkölteni a pénzt. A bíróság nem fo
gadta el Benkó különös védekezését és 
kétbónapi fogházra, valamint háromévi 
hivatalvesztésre ítélte el őt.

— Uj csendőröket vesznek fel — állam
nyelv ismerete nélkül is. A »\árod« múlt 
heti számában közli, ihogy a csendőrség
hez, új, legénységi állománybeli személye
ket vesznek fel. A pályázónak erkölcsileg 
feddhetetlen előéletűnek, legalább 21 s leg
feljebb 35 évesnek, nőtlennek, vagy öz- 
\ egynek, gyér meztelennek, legalább 165 
centiméter magasnak és katonaviseltnek 
kell lennie. .Az államnyelv ismeretének a 
föltételét elengedhetik s megfelelő határ
időt adnak annak elsajátítására. A szabály
szerűen felszerelt és felbélyegzett kérvé
nyeket az illetékes országos csendőrfőpa
rancsnoksághoz kell benyújtani.

LÉVAI ÚJSÁG . . -  . ..............

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

Sz ba, konya és mellékhelyiségekből álló

l a k á s
szeptember 1-től k i a d ó .  Podluzsánka sor
(< )reg vágóhíd mellett)

Sziicsvarrónőt
azonnal felvesz Schwarcz Miksa szücsmester.

Különbejáratú

bútorozott s z o b a
szept. 1 -töl kiadó. Ugyanott egy, esetleg 
két diáklány teljes ellátással és zongora 
használattal felvétetik Cim a kiadóban.

Kisebb

W ertfheim-szekrény i
vennék. — Cim a kiadóhivatalban. —

Megbízható, ügyes

s o I ő r
felveszek személykocsihoz. Cim a kiadóban.

•LÉVAI ÚJSÁG* grazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMER. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 48.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Kf. egyes szám ára 
1.— Ki. 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 brűtisJavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóheilyel 109.976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

X h e k
í Toledóban most épült fel a világ első háromemeletes üvegből készült háza. — Augusz

tus 22-én indul Horthy kormányzó németországi útjára. — Fegyverkezésre fordítják a 
Szovjet költségvetésének negyven százalékát. -  Tompa Mihály rimaszombati szobrát, a 
költő halálának 70-ik évfordulóján ünnepélyesen megkoszorúzták. Magyarország ismét 
Európa-oajnok a vizipolóban. — A kisantant és Magyarország közeledését várják az 
augusztus 20-iki kisantant konferenciától. — Nyolc százalékkal magasabb az idei euró- 

j pai búzatermés a tavalyinál. — Csehszlovákiában az első félévben 12 és fél százalékkal 
emelkedett a borfogyasztás. A legújabb közigazgatási törvény szerint tiz tartományra 
osztják Romániát Szlovenszkón 59 száz éven felüli embert Írtak össze, akik közül 
41 nő és 18 férfi, három nő és 2 férfi már 110 éven felüli korban van. — Nagyszom
bat városa szeptember 10-én ünnepli 709 éves fennállását. — 4136 magyar középiskolai 
tanuló magyar és 766 magyar tanuló szlovák középiskolába járt Szlovenszkón. — A gö- 
möri vasútvonal mentén az összes vasúti megállók és állomások tábláit, melyek eddig 
egynyelvüek, szlovák felirásuak voltak, kicserélték már kétnyelvűre, szlovák-magyarra. — 
Havi 1590 koronára emelték fel a külföldre szóló postai átutalás maximumát, kétezer 
bűnvádi eljárás folyik a csehszlovák korona törvénytelen kiutalása miatt. — 25 ezer száj- 
és körömfájással megmételyezett udvar van Szlovenszkón. — Földalatti repülőtereket 
épit Németország a francia határon, a repülőtér közelében 27 községet kitelepítettek és 
a községeket előbb repülőgépekről összebombázták, majd eltüntették a föld felszínéről. 
— Habsburg Ottó, kinek kilátásai a magyar trónra az Anschluss óta teljesen kilátásta
lanok, Délamerikába vándorol. — Japán megnemtámadási egyezményt akar kötni a 
szovjettel, négyezer halottja és sebesültje van a határmenti harcoknak — A veszprémi 
püspökség erdejében Ösy György nevezetű orvvadász rálőtt egy tizenkettes szarvasbiká
ra, a sebesült vad rátámadt és agancsával olyan ütést mért fejére, hogy holtan esett 
össze. — Kiütött az olasz-francia „utlevélháboru“, francia állampolgár csak az illetékes 
francia hatóságok előzetes engedélyével utazhat Olaszországba. Kölcsey, a nagy költő 
halálának 100-ik évfordulójára nagy ünnepségekre készül a SzMKE. — Az európai kon
fliktusból a tengerentúli világrésznek, Amerikának van a legtöbb haszna, ide vándorol 
Európa aranya. — Augusztus 13-án, 13 utasával, 13-ik utján Strassburgtól mintegy 40 
kilométernyire, lezuhant a prága-párisi repülőgép, utasai mind szénné égtek. — Brünn- 
ben agyonlőtte szerelmesét egy fiatal színész, majd felakasztotta magát. — Egy hónap 
alatt 1283 fürdővendég érkezett repülőgépen Pőstyénbe. — Ünnepélyesen fogadták 
Berlinben a francia légiflotta parancsnokát, a lapok híradása szerint a légi fegyverkezés 
korlátozásáról is fognak tárgyalásokat folytatni. — Újabb nagyhozamú olajkutakat tártak 
fel Magyarországon, ezzel az ország nyersolaj szükségletének jórészét fedezni tudja. — 
Egy év alatt félmillióval emelkedett a munkanélküliek száma Angliában. — Saubsdorf 
községben lelőttek egy őrültet, aki sortüzzel támadt a csendőrökre. — Svájc bevezette a 
gabonavámot, búzánál és rozsnál métermázsánként 3 svájci frank a vám. — Németor
szág bevehetetlenné építi ki nyugati határait. — A Duna hidjáról a vízbe vetette magát 
egy pozsonyi finánc és a habokban lelte halálát. — Csehszlovákiában bevezetik a há
roméves katonai szolgálatot. — Felvágta kezén az ereket, azután a Dunába ugrott Bal- 
dauf pozsonyi vendéglős, tettét idegösszeomlásban követte el — Moszkvában kivégeztek 
egy magyar orvost, akit Kun Béla protekciója juttatott el a Kreml orvosi székéig. — 
Állandósítják a lévai szabadtéri játékokat és jövőre a Mézeskalácsot mutatják be. — 
Négy évszázad után üzembe helyezik az újbányái aranybányát. — Londonból vidékre 
szállítják az Angol Bank aranykincseit, nehogy ellenséges légitámadás esetén a jegybank 
egész aranya egy helyen legyen összpontosítva. — James William az ejtőernyőugrás vi
lágbajnoka halálos szerencsétlenség áldozata lett, egyik ugrásánál az ejtőernyő nem nyílt 
ki és halálra zúzta magát. — Magyarország teljes vizummentességet engedélyezett a 
budapesti Őszi Vásár külföldi látogatói részére. — Szlovenszkó 13 ezer vágón tűzifát 
exportál Magyarországba. — Rómának, az örök városnak, összesen 45 plébániája, 
423 temploma, 218 nyilvános kápolnája és 70 oratóriuma van. — Amerikában Kuba 
szigetén nyersolajforrások kutatási közben egy olyan terepre bukkantak, ahol vegytiszta 
benzin tör fel a földből. — Dunaföfdváron Bittó Gyula gazdász szivenszúrta szerelmesét, 
mivel a leány szülei ellenezték házasságukat, majd saját szivébe mártotta a kést. — 
A keletindiai tartományokban tízezer falu viz alá került, több mint háromszáz ember 
esett az árvíz áldozatául. — Ecnadorban a földrengés három községet teljesen romba- 
döntött. — Felállították Székesfehérvárott Szent István szobrát, melyet augusztus 18-án 
lepleztek le a kormányzó jelenlétében. — Ernarecsi délszerbiai községben a villám 
halálrasujtott három gyermeket. — Olaszország decemberig betiltotta a marhabevitelt. — 
Soha nem volt olyan kedvező légkör Magyarország és a kisántánt közötti megegyezésre, 
mint most — Írja a Times napilap dunai levelezője. — Newyorkban százezres tömegek 
ünnepelték Corrigont, a vakmerő fiatal amerikai pilótát, aki ósdi gépén a „légi gebénM 
átrepülte az óceánt. — A nyirbogdányi ref. templom tornyából felesége utáni bánatában 
levetette magát a templom 73 éves harangozója, azonnal meghalt. — Tegnap kezdődött 
meg Bledben, a jugoszláv fürdőben, a kisantant konferenciája. — A szudétanémet párt 
kitart a karlsbadi követelések mellett. — Az Egyesült Párt segélyt osztott ki a leégett 
füleki zománcgyár munkásai között. — A budapesti Nemzeti Színház megünnepli Her- 
czeg Ferenc 75-ik születésnapját. — A pőstyéni járásbiróság elitéit egy lapterjesztőt, mert 
elsikkasztotta az Esti Újság pénzét. — A szudétanémet párt elutasította a csehszlovák 
kormány statutum-tervezetét és az állam teljes átépítését követeli. —- A székesfehérvári 
országgyűlés törvénybe iktatta Szent István király emlékét. — Budapesten megalakították a 
magyarok világszövetségét. — Csehszlovákiában az államvédelmi alapra eddig 480,631.180 
korona folyt be. — A Vatikán óvá inti a nemzeteket a háborútól, egy uj háború csak 
forradalommal végződhet. — Szívroham megölte Krausz Simont, a legendáshírű buda
pesti bankárt, koldusszegényen halt meg a legbőkezűbb mecénás. — Csehszlovákiában 
a hivatalosan kimutatott 691.923 főnyi magyarság az elmúlt hat év alatt 36.751 fővel 
szaporodott. — Magyarország széntermelése a félévi hivatalos jelentés szerint 2,864.514 
métermázsával emelkedett. — Egy millió lovat, három millió sertést tenyésztenek Ju
goszláviában. — Losonc mellett egy autó nekirohant az Ipoly hídjának, az autó sofőrje 
és egy utasa szörnyethalt — Bebalzsamozták Hlinka holttestét, pártközi megegyezés ér
telmében szlovák nemzeti politikus Vanéo Miloé dr. turócszentmártoni ügyvéd kerül 
Hlinka helyébe a parlamentbe. — Angliában bevezették a fájdalommentes szülést. — 
Felakasztotta magát a nagyszombati fogda cellájában egy koldus. — A romániai állami 
ünnepek alkalmából uj román bélyeget adott ki a posta. — Amerikában alumíniumból 
készült óriási kettős autóbuszokat állítottak forgalomba, amelyek összesen 140 személy 
részére készültek. — Horthy Miklós kormányzó babérkoszorút helyezett a székesfehérvári 
Árpádházi királysírokra. — Szeptember 10-én indulnak meg az uj csehszlovák-magyar 
kereskedelmi tárgyalások. —■ A Vatikán és Olaszország közt egyre jobban elmélyül a 

harc a fajelmélet gyakorlati bevezetése miatt.
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