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Barkós Ede tankerületi főigazgató
nyilatkozik a Lévai Újságnak

Léva augusztus végén találkozóhelye 
idegenbe szakadt ismerőseinknek. A lévai 
korzón feltűnik Bartos Ede tankerületi 
főigazgató jellegzetes alakja is, akit Lé
ván nagyon sokan ismernek: volt tanít vá
nyai. Hosszú éveken keresztül a lévai gim
náziumban működött, innen került Rozs
nyóra, majd pedig Érsekújvárra igazgatói 
minőségben. Itt érte őt a főigazgatói ki
nevezés: a távozó Hatala helyére került.

Mint régi tanítványa szólítom meg Bar
tos Ede főigazgatót és egy vendéglő ba
rátságos különtermében ülve beszélge
tünk. Itt üdvözöljük, mint állandó nyári 
látogatónkat, a főigazgatónak neje ugyan
is lévai származású és nyári szabadságá
nak egy részét ebben a városban tölti.

Milyen stádiumban van az ok
tatás reformja?

A mai középiskolai tanítási módszer tu
lajdonképpen egy oly tervezet, amely ki
próbálás alatt áll. Ezt a javaslatot alkal
mazzuk a szlovenszkói középiskolákban 
és a leszűrt tanulságok és tapasztalatok 
alapján lesz majd végleges formában át 
dolgozva. Ez a nagy kísérlet rövidesen be 
fejezést nyer és akkor következik a közép 
iskolai oktatás módszerének végleges 
megalkotása.

Mi a véleménye a diákság nívó
járól?

A középiskolai diákság szellemi nívója 
a statisztika bizonysága szerint emelkedő
ben van. Az érdeklődés igen differenciáló
dott, sok felé ágazó és ezért néha azt a 
látszatot kelti, mintha az új generáció fe
lületesebb lenne.

Híve a pszichotechnikának?
A pszichotechnika felől sokat vitatkoz

tak és még ma sincsen egységes nézet ki
alakulva a szakértők között. Nálunk be 
van vezetve ennek a vizsgálatnak egyik 
formája, a kérdőíves rendszer. Megfelelő 
számú jelentkező esetén a bratislavai ku
tatóintézet kérdőíveket küld ki az intézet
nek és a beérkezett válaszok alapján lesz
nek megállapítva a IV. és a VIII. osztály 
diákjainak törzslapjai. A pszichotechnika 
nem csalhatatlan módszer, de jelentős té
nyező a pedagógiában. Egyes foglalkozás 
ágakban, igy pl. a vasútnál is a vizsgálat 
kedvező eredménye előfeltétele az alkal
mazásnak. }-v

Miért van tanteremhiány Szlo- 
venszkón?

nincsenek. A tanügyi szabályzat szerint az 
első két osztályban a tanulók maximális 
száma 60, III.—IV. osztályban 55, V.—Vili. 
osztályokban pedig 50. Ezen előírásnak 
fontos pedagógiai jelentősége van, de 
egyben arra kényszerítik az iskolaigazga
tókat, hogy két osztályt létesítsenek pár
huzamosan és igy jön létre némely esetben 
a tantermek hiánya, amelyen bérelt helyi
ségekkel igyekszünk segíteni.

Hogy váltak be a szülői taná
csok?

A szülői tanácsok hivatása az, hogy az 
iskolai és a házi nevelés összekötő hídja 
legyen. Ott, ahol a szociális gondozás lett 
a szülői tanács feladatává téve, kitünően 
bevált, azonban voltak helyek, ahol bele
avatkozni igyekeztek a pedagógiai kérdé
sekbe. Ezt nem tekintem megfelelő irány
zatnak és helvteleniteni kell.

Van-e kilátás a lévai magyar 
gimnáziumra?

Erről a kérdésről csak annyit tudok,
| mint bármely más újságolvasó. A közép

iskolák létesítése nem tartozik az én re
szortomba, ez kizárólag a minisztérium 
hatásköre és a tankerületi főigazgatónak 
még véleményezési joga sincsen . . .

*
Még néhány aktuális kérdést vetünk fel, 

amelyre a tapasztalt pedagógus higgadt, 
leszűrt válaszait kaptuk. Bartos Ede 24 
szlovenszkói középiskola főigazgatója (a 
kereskedelmi iskolák a minisztérium fel
ügyelete alá tartoznak), megértő barátja 
a diákságnak és jóindulatú intézője a kö
zépiskola minden ügyének.

Búcsúzunk! A barátságos kézfogás után 
elválva, nem minden elfogultság nélkül 
gondolok arra az órára, amielyen először 
feleltem, akkor még Bartos tanár úr előtt, 
a kémiából: a metánról, amelynek képlete 
CH 4, és amelyet még a mai napig sem si
került elfelejtenem.

—r —r.
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Nem közénk való vo’t mondotta
W esselényi Miklós, amikor halálának hire 
j fülébe jutott.

Nem volt emberek közé való, amikor 
emberiességet képviselt.

Az emberiességet pedig nemcsak Szat- 
már vármegye követeként, hanem egész 
lényével, szónoki. írói valójával képvisel
te. S hogy ezt Írjuk róla, annak időszerű
ségét halálának századik évfordulója adja 
meg. Az utónemzedék számára talán azt is 
meg kell mondanunk, hogy Kölcsey bé
rencről van szó, aki 1790-ben született a 
középszolnoki Sződemeteren és lsk>. 
augusztus 24-én távozott negyvennyolc 
éves korában az élők sorából.

Nem volt népszerű ember. A halála óta 
eltelt hosszú évtizedek emelték a magyar
ság legnagyobbjai közé. Nem volt olyan 
könyve, amely *átütő« sikert aratott vol
na. Megosztotta rövid földi életét a csa
ládjáról való gondoskodás, a parlamenti 
szónoklás, a magyar műbiráiat feladatai 
között. De láthatatlan — mondjuk így: 
kézzelfoghatatlan hatással volt kortársai
ra, akitől Kossuth, Deák Ferenc és mások 
sajátították el a szónoklat művészetét. 
Talán maradandóbb műre készült akkor, 
amikor életének utolsó energiáit vette 
igénybe, hogy W esselényi Miklós politikai 
pőrében a védőügyvéd szerepét elvállalta 
és e minőségében tett nappallá éjjeleket, 
a vándorpatriota megmentéséért.

»Nem közénk való volt« — hiszen ami
kor megválasztották Szatmár megye kö
vetévé és a konzervatív Szatmár más uta
sításokat adott neki, mint ami meggyő
ződésével összefért, Kölcsey Ferenc vissza
lökte a mandátumot. Visszalökre emberi 
érzésből, főleg amiatt, mert Szatmár ajk
kor ellene volt annak, amit Kölcsey Ferenc 
akart: a jobbágyfelszabadításnak.

Életében igen kevésszer kapta meg az 
elismerést, sőt annak ellenkezőjében volt 
súlvos osztályrésze szókimondásáért. Két
ségkívül közelebb férkőztek a magyar ol
vasók szivéhez Berzsenyi Dániel és Cso
konai, akiket Kölcsey, mai szóval élve, 
^levágott*, de úgy, humanisztikusán nem 
hatott sem a Lilla-dalok szerzője, sem pe
dig a magyar óda megteremtője a nemzet 
lelkére, mint ahogyan Kölcsey láthatatla
nul hatott.

örök magyar sors és örök tragédia, 
hogy nem azokat emelik fel kortársaik a 
nemzet nagyjaivá, akik tépelődve és áram
latokkal szembeszállva ötvözik ki egy 
nemzet jövendőjét, hanem azokat, akik a 
pillanatnyi konjunktúrák jelszavaival ke
nik fel magukat honfibajnokoknak. Köl
csey élete örök példa marad minden igaz 
és emberi magyar számára. Példája an
nak, hogy vállalni kell a »solus eris« rizi
kóját, a magánosságot azokkal szemben, 
akik vidáman úsznak vidám áramlatokkal. 
Visszavonulni, amikor már emberileg küz
deni nem lehet a hullámokkal, de életet 
tenni egy kockára, amikor a játszma még 
menthet tömegeket, — ez volt a Kölcsey 
Ferenc felfogása.

És hogyha voltak nála divatosabb írók 
a múlt század első felében, mégis elpor
ladtak emlékeinkben a divatosak és mégis 
ő maradt az, akit magáénak vall ma is az 
egész magyar nemzet.

Sok-sok o!\ásott könyv tanulságaként irom le 
ezt; minden a család. A felületesek, középszerűek 
ezt a felbogoztiatatlan kapcsolatot, azt a gondol
kozásbeli és érzésbeli egységet, amit a család je
lent, nyárspolgárinak szeretik feltüntetni. Pedig 
szentek a kötelékek, melyek anyát és gyerme
keit, apát es fiát, férjet és feleséget összekötnek 
és amelyek az emberileg legszentebb, legneme
sebb érzéseket fakasztják. A könyvekben a csa
ládról, a családi összetartozásról, a szülői és 
gyermeki szeretetröl irt dolgok fogják meg leg
inkább az emberi lelket és ezek formálják, gyúr
ják nemesen emberivé.

Egy indus tudós bebizonyította, hogy a növé
nyeknek izomháló/ata, idegrendszere »an, akár 
nekünk, embereknek. Kertjében cekótá/ta a ró
zsa szívverését és nemrégiben — ahogy olvastam 
— még tovább ment. Az élő és nem élő anyag 
visszahatásairól irt müvében már arról beszél, 
hogy a nem élő anyagok (ásvány, kő, vas) a vil
lamosáram hatására hasonlóan viselkednek és bi
zonyos alkalmakkor fáradtságról tesznek tanú
ságot, tehát: élnek. Eszerint az állatvilág, nö
vényvilág. ásványvilág valami nagy egységbe tar
tozik. Nemcsak a tigris a rokonunk, hanem a be- 
léndek és a kvarc is. Szédületes elgondolni, hogy 
a jövendő századokban, amikor majd a kérdés 
mélyére fognak hatolni, mi történhetik. A gaval
lér ül a szobájában, hallja a gomlyukában lévő 
szegfű utolsó sóhajtását és az aranygyűrűjébe 
foglalt drágakő szikrázásából csodálatos jelbeszé
det olvas ki, melyet meg is ért. Annyi bizonyos, 
érdekes lesz akkor élni, amikor az élő is látszó
lag élettelen testek lelkei megértik egymást. Ér
dekes lesz, de fölöttébb kellemetlen.

*

A szegény ember, aki az ínség keserű kenyerét 
eszi, bizonyára arról álmodik, hogy ahol pénz 
van, ott az élet titokzatos dübörgése mellett van 
boldogság is. Pedig tévednek. Professzorok, akik 
az élet értelmét tanitják, nem tudják, mi a bol
dogság. Viszont teljesen nincstelenek, kiknek 
egy kis kirándulás tiszta örömet okoz, vagy aki
ket egy jó könyv lelkileg kielégít, néhány órai 
önfeledt magukbaszállásra késztet — boldogok 
és megelégedettek.

Ennyire viszonylagos minden ezen a v iágon.

M e t e  a f

Nemrégiben az egyik lévai piaci árus ku
tyáját fogta a taligája elé és azzal huzattá a 
mindenféle terménnyel, gyümölccsel megrakott 
alkalmatosságot a piacra. Sokat nem keresett a 
szegény ember, tehát a kutyának sem lehetett jó 
dolga nála. A sovány állat miatt azután sokan 
megszólták, megállították és szidalmazták, hogy 
miért kínozza azt a szegény ebet. Azt mondták, 
hogy: »Van szive, ezzel a szegény, nyomorult 
döggel huzatni azt a nehéz taligát?« Addig gyö
törték a szegény embert, amíg végül is otthon- 
hagyta a kutyáját és maga húzta a taligáját a 
piacra. Ugyanannyit, sót többet húzott, mint a 
kutya. Lihegve, kifáradtam izzadva ért a piacra, 
ahol eladott, veszekedett, bevásárolt és pénzt 
számolt. De a dolog rendben volt. Többet senki 
sem állította meg és senki sem vetette szemére, 
hogy »Van szive ezt a nehéz taligát saját magá
val huzatni?!«

Ebből is láthatjuk, hogy milyen keveset ér az 
ember. (kár.)

=ht' a a a a a s a a a á
Gyümölcsösét és kertiét szakszerűen 

r e n d b e h o z a t j a

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

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

XI. Pius pápa a hittéritési propaganda 
kollégiumának növendékeit fogadva nagy 
beszédet mondott, amelyben állást foglalt 
a fajikultusz, a túlzó n-acionaliamus és a 
>zeperatizmus kérdésében.

Pius pápa beszédében ismét leszögezte, 
hogy a katolicizmus egyetemességet je
lent, tehát nem jelent fajkultuszt, túlzó 
nacionalizmust és szeperatizmust. Egyesek 
azt állították, hogy az Actio Catfbolica ta
nai szemben állanak a fasiszta párt el
veivel. Ez tévedés, mert az Actio Catholi- 
kának nincsenek külön tanai, minthogy 
ez a szervezet magát a katolikus egyházat 
jelenti.

A pápa ezután hosszasan fejtegette, 
hogy az egész emberi-nem egyetlen nagy 
faj. Nem lehet tagadni, — mondta — hogy 
ezen belül maga az emberiség a különbsé
gek ellenére is egyetlen nagy fajnak te
kintendő. Végül nyomatékosan kijelen
tette, hogy aki az Actio Caitholicát támad
ja, az az egyházat támadja és aki az egy
házat támadja, az magát a pápát támadja. 
Már pedig — mondotta a pápa francia 
nyelven — »Qui mange du Papé, en 
meurt«. (Aki a pápából eszik, meghal tő
le). Ez olyan igazság, amelyet a történelem 
is bebizonyított.

Vágvölgyi Szent István legenda
Ott, ahol a Vág-folyó a Kis-Kárpátokat átszeli, 

terjed szét Szlovákia legtermékenyebb része. 
Messze-messze, az ország határain túl cseng 
ezen festői és romantikus völgy neve, melyet 
joggal neveztek el a várak, kastélyok és kolos
torok völgyének. A Vág-folyó mentén érjük el 
Pöstyént. a világhírű fürdőt. Bár gén sok régi 
és új dolgokat láthatunk Pöstyénben, de talán a 
legnagyobb hatással van ránk a »pöstyéni cso
dakút*. melyre vonatkozólag a következő Szent 
István legenda számol be:

Ezer év előtt a pöstyéni templárusok kolostort 
alapítottak, melynek felvigyázója egy BaLko ne
vű ember volt. Egy csúnya, nyomorék emberke, 
de annál szebb voit hajadon leánya, Boriska. 
Balkó igen szigorúan tartotta a leányát, nem volt 
szabad senkivel sem érintkeznie. De azért Boró
kának mégis volt már szeretője: Imre. Egy ko
romfekete hajú, délceg legény, ikit a leány ha
lálosan szeretett. Minden este. amikor Boriska a 
kolostor kútjához ment vizet meríteni, ott talál
ta szerelmét, Imrét. De nagy öröme nem tartott 
sokáig, mert egy szép napon atyja tudomást 
szerzett az esti találkozókról é< ettől kezdve 
Borókának nem volt szabad a kolostori kúthoz 
menni vízért.

Boriska és Imre sokat szenvedtek emiatt, de 
egyszer mégis sikerült találkozniok. Ez Szent 
István ünnepnapjának előestéjen volt. Boriska 
egy őrizetlen pillanatban korsójával kiosont a 
kúthoz é" ott találta Imrét. Egy futólagos csók 
és Imre elrohant a kúttól, nehogy szerelmének 
kellemetlenséget okozzon. Boriska elmerengve a 
történtek felett, ott maradt a kutnál, könnyei 
csak úgy hullottak és kétségbeesetten kívánta a 
mielőbbi halált. Egyszerre csak megjelent előtte 
egy magas, őszszakállú aggastyán és eképpen 
szólott hozzá: — Leányom, ne légy kétségbees
ve. holnap reggel menj a templomhoz vezető 
utón és az első férfi, akivel találkozni fogsz, az 
legyen örökké a párod. Ez az én kívánságom és 
akaratom. — Boriska alig tudott magához térni 
a jelenségtől és csak jóval később jött rá. hogy 
íz aggastyán nem lehetett más. mint Szent Ist

ván, a pöstyéni teniplárus alapítója és patrónusa. 
Haza s etett. átvirnsztotta az egész éjszakát és 
artr'kor .>/ e!>ö napsugarak a földet érintették, 
legszebb ruháját öltötte magára és a templom 
felé sietett. Dobogó szívvel, reményteljesen né
zett a sor' útja felé.

Egyetlenegy lélek sem vándorolt még ezekben 
a kora reggeli órákban a templomhoz. Kételked
ni kezdett már Szent István szavaiban, amint 
egyszerre csak az egyik kapualjból hirtelen ki
jött egy férfi: Imre volt. Egymás karjaiba hul
lottak és a boldog leány elmesélte szerelmesének 
az aggastyánnal való találkozását. Tüstént beál
lítottak Balkóhoz, a haragos apához, aki ezen is
teni akarat ellen már képtelen volt cselekedni.

Azóta járnak a pöstyéni leányok Szent István 
ünnepnapjának előestéjén a kolostori csodakút
hoz, hátha nekik is akad párjuk, ha kora reggel 
a templomhoz vezető utón fognak járni.

Gerenday Géza.
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föúcMÍfá fecskék
riadtan röpködnek már a levegőben. Majd cso
portba verődnek, készülődnek hosszú tengeri 
útra. . .

Nagy repülő gyakorlataikat tartják. A tenge
reket már többször átrepült, tapasztalt vezér- 
fecskék most oktatják a fiatalokat a repülés mű
vészetére. órákig repülnek fáradhatatlanul. Re
pülés közben csicseregnek. Búcsúznak . . .

Majd leülnek pihenni a sürgönydrótokra. Sze
retettel nézik az ismerős tájakat: a parti fűzfá
kat, az ezüstös bokrokat, a szelíden kanyargó 
Nyitra-folyó locsogó-csobogó habjait... Fájhat 
fecskeszivük.

És nekünk is fáj, hogy itt hagynak bennünket 
kedves dalosaink, az Isten okos szemű, dalosszivü 
madárkái. . .  Gyors röptűket már nem fogjuk 
látni alkonyattal, kedves csicsergésük nem éb
reszt fel pirkadó hajnalban. De szeretettel kisér 
tengeri viharokban veszedelmes utatokra aggódó 
szeretetünk. . .  És szívből kívánjuk, hogy érkez
zetek meg mind szerencsésen Afrika pálmás part
jaira. Mi itt maradunk s levélhultásban, hóhullás
ban sokszor visszaidézzük a napsugaras nyarat 
s a nyárban a ti édes csicsergéstek. . .  Várni fo
gunk mindaddig, mig egyszer újra megérkeztek 
egy virágos áprilisi hajnalon . . .

(n. i.)

— Vandálok a Kákában. A múlt hét 
egyik éjjelén pokoli orditozás zavarta fel 
álmaiból a békésen szunnyadó kákái pol
gárokat. Két erősen beitalozott fiatal
ember ordítozott és a nagy virtuskodás
ban nem elégedett meg csak az ordít ozás
sal, hanem ahol fakerítés volt, ott azt ki
törték, megrongálták és ezáltal a tulajdo
nosokat erősen megkárosították. Ez al
kalommal azonban rosszul számítottak, 
mert a rendőrség azonnal kinyomozta, a 
tetteseket és (megindította elleniük az eljá
rást. Reméljük, a tettesek kellőképpen 
ineg lesznek büntetve, mintegy elrettentő 
példaképpen, hogy a jövő-ben ne fordul
hasson elő ilyen vandalizmus.

— Puskalövéssel elintézett családi vi
szálykodás. Heisler Alajos 24 éves demén- 
di lakos és apósa között vita támadt. A vita 
annyira elfajult, hogy este haraggal vál
tak el egymástól a vitázó felek. Másnap 
reggel, mikor Heisler fel akart kelni, az 
apósa váratlanul lövést adott le vejére 
vadászpuskájából, mely Heislert könnyeb
ben megsebesítette. Á lévai kórházban 
ápolják.

— A garamvölgyi országút elzárása. A
lévai járási (hivatal közli: A garamvölgyi 
állami országutat (Komárom—Kál na— 
Garamberzence) Újbánya és Garamrudno 
között a 65.3—67.6 km. szakaszon min
dennemű közlekedési eszköz számára 
augusztus 19-étőI szeptember 20-ig elzár
ták. Megfelelő mellékutakról gondosko
dás történt. — Megjegyezzük, hogy a já
rási hivatal vonatkozó augusztus 11-én 
ketl kiadványát csak augusztus 24-én kap
tuk kézhez, s így azt előbb közölni nem 
állt módunkban.

— A lévai sportbarátok egyesületének 
előadásai. Szerdán a városháza nagyter
mében Ing. Kemény, a párisi világbéke 
kongresszus csehszlovák delegáltja beszélt 
»Világbéke« cim alatt. Utána Brozsek, a 
spanyol néphadsereg kapitánya személyes 
élményeiről számolt be. Az előadásokat 
nagyszámú közönség hallgatta végig.
_ Gyomormérgezés a mosatlan szőlő

től. Csánvi Sándor 16 éves énvi lakost a 
napokban gyomormérgezés tüneteivel szál
lították be a lévai kerületi kórházba. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy gyo
mormérgezése szőlőtől ered, melyet a Uu 
mosatlanul evett meg és melyen még az 
Utolsó permetezéstől rajtamaradt a rézgá- 
licoldat. Vigyázzunk tehát és mielőtt sző
lőt eszünk, előbb mindég mossuk azt meg.

— Véres verekedés a cigánytáborban.
A kéméndi cigánytáborban lakó Sárközv 
családban kedden délután családi viszály 
támadt, mely rövid idő alatt verekedéssé 
fajult. Az egész család egymásnak esett és 
kíméletlenül püfölni kezdték egymást, 
úgyhogy pár percnyi verekedés után a 
nagyszámú család legtöbb tagja különbö
ző sérülésekkel >a földön hevert. Legsúlyo
sabban Sánközy Júlia 64 éves cigánvasz- 
szony úszta meg a családi viszályt, kit 
annyira összevertek egész testén, hogy 
sérüléseivel kórházba kellett szállítani.

— Újabb akció az államvédelmi alap ja
vára Léván. Mint már jelentettük Léván 
eddig !kb. 350 ezer Ke folyt be az államvé
delmi alapra. A gyűjtés még tovább fo
lyik. A »Sokol« tornaegylet (H)U Kc-t ado
mányozott és nagyarányú gyűjtési akció 
megszervezését határozta el. A lévai hiva
tásos autóvezetők csoportja az államvédel
mi alapra nyári mulatságot rendezett, mely 
350.— Ke tiszta nyereséget eredményezett.

— Rádőlt a farakás. Binvovszky Má
tyás 28 éves verebélvi munkás több tár
sával azon fáradozott, hogy fenyőfa
törzseket rakjanak egymásra. Binvovszky 
kezéből a munka közben kicsúszott a fe
szítőfa és az egyik fenyőtörzs rágurult. 
A fején szenvedett sérüléseket.
' Hamis ezresek meséjével csaptak 

be egy mészárost. Balog Ferenc özdögi 
mészáros feljelentette Tóth Lajos tótmegyeri 
és Kovács Kálmán vámosladányi lakosokat, 
akik egy ravaszul kieszelt mesével hamis 
ezresek vásárlására tettek ajánlatot Balognak. 
Állítólag Budapesten készült hamis ezresek
kel nagy összegek keresését helyezték neki 
kilátásba. Elhitették vele, hogy minden 10.000 
korona után legalább 7000 koronát fog ke
resni. A mészárost megszéditették az aján
lattal és igy részletekben 3000 koronát csaltak 
ki tőle. Nemsokára természetesen kiderült, 
hogy Tóth és Kovács vakmerő meséje csak 
arra volt jó, hogy pénzt csaljanak ki a gaz
dag mészárostól. A csendőrség a legnagyobb 
eréllyel indította meg a nyomozást.

Lé ván,
a D o h á n yb e vá ltó  m ögött

h á z h e ly e iü l eh  
alkalmas

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

SZERDA, CSÜTÖRTÖK:
Apollo: Romantikus komédia bűnügyi 

komplikációkkal. »Egy éjszaka e>eménye«.
Víg humorú film, tele fordulatos szerelmi 
eseményekkel, melyeket izgalmas bank
rablás gyanúja sző át, de a film közmeg
elégedésre heppy-enddel végződik. Fősze
replők: Joan Benettova, Joel Mac Crea.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP:

Orient: A technika új diadala! A szen
vedélyeik vihara, a természet minden szép
ségét visszaadó színes exotikus tárgyú 
nagy filmcsoda! »Allah kertje«. Főszerep
lők: Marlene Dietrich, Charle< Boey.

Apollo: Kimagasló film, melyet a Tua- 
motu szigetén élő benszülöttek között fil
meztek. A film kiállításban é> eredetiség
ben felülmúlja a Tarzáíi-filmeket is. 
»l)ragan«. Főszereplők: Dorothy Lamour, 
John Hall, Mary Astor, C. Aubérry, May- 
mod Mássáy és Tuamotu sziget benszülöt- 
tei. Gyönyörűi természetfelvételek.

— Szombaton este a János vitéz rende
zőbizottsága az összes szereplők és rende
zők bevonásával a Kaszinó helyiségeiben 
közös megbeszélést tartott, amelyen Schu
bert Tódor meghatódottan mondott kö
szönetét az összes közreműködőknek, akik 
a páratlan siker elérését biztosították. Bo
ros Béla a város nevében fejezte ki köszö
netét a rendezőbizottság egves tagjainak 
és az egyes csoportoknak. Az emelkedett, 
lelkes hangulat, amellyel a jelenlévők a 
rendezőbizott ünnepelték, biztos zálog a 
jövő évi szabadtéri előadások sikeréhez.

— BERGER EDIT oki. zongoratanárnő 
kezdők és haladók oktatását vállalja. — 
Kasznárság. Ziacka u. 3.

— Belefulladt a huszcentiméteres víz
be. Lassányi József negyedi gazda a far- 
kasdi utón hazafelé hajtott kocsiján. Egy 
szembejövő autótól lovai megbokrosodtak és 
az öt méter mély árokba rohantak. A veszély 
pillanatában Lassányi két társa leugrott a 
kocsiról, a gazda a szekérrel és a lovakkal 
együtt olyan szerencsétlenül esett az árokba, 
hogy a kocsi váza fejét belenyomta az árok 
alján levő huszcentiméteres vizbe. Amire tár
sai kimenthették, már megfulladt Holttestét 
felboncolták. A hivatalos vizsgálat megálla
pította, hogy felelősség senkit sem terhel és 
Lassányi maga okozója szerencsétlenségének.

— Hegedű, énekoktatást kezdők és 
haladók részére, externista tanitójelöltek szak
szerű zenei kiképzését vállalja Bár t  a Mór 
zenetanár, Ladányi út 43.

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

' Cim a kiadóban.



— Terjed a száj- és körömfájás. A
legnagyobb óvóintézkedések dacára is a száj- 
és körömfájás egyre terjed városun kban. 
Szerencsére a betegség könnyebb lefolyású, 
úgy hogy eddig csak 5 drb. szarvasmarha 
és két borjú hullott el. Az Országos Hivatal 
rendeletére a járási állatorvos beojtotta a 
beteg állatokat, amelynek biztos gyógyító 
hatása sem maradt el. Remélhetőleg rövid 
időn belül megszűnik a betegség tovább
terjedése. Már eddig is nagy a közgazdasági 
kár, ami a beteg állatok tejének megsemmi
sítése által érte gazdáinkat. Nem mulaszt
hatjuk el, hogy e helyen fel ne hívjuk gaz
dáink figyelmét, hogy istállóikat alaposan 
fertőtlenítsék s ahol a betegségnek csak a 
gyanúját is észlelik — azt azonnal jelentsék 
be annál is inkább, mivel a járási állatorvos
nak módjában van az egészséges állatok 
befertőzése által a ragály lefolyását meg
gyorsítani.

Születés, házasság, halá l:
Születés. Raksányi Pál és Altér Irma I. 

Jolán Mária, Lindner József és Kulinovsky 
Mária I. Erzsébet, Trubinyi József és Porub- 
sky Mária I. Ilona, Amstetter László és 
Liska Irén I. Dorottya Ilona Mária.

Házasság. Hochberger Vilmos izr. és 
Berger Lujza izr., Hübsch Ferenc izr. és 
Kohn Erzsébet izr., Rakovszky László rkat. 
és Florváth Ilona ref.

Halálozás. Virág Anna 63 éves, Dr. Neu- 
man László 35 éves, Locher László 19 éves, 
Gumár János 28 éves, Csányi József 45 éves, 
Vrtoch Teréz 33 éves, Blaho Irén 11 éves.

Apróhirdetések
Minden szó 40 fillér, a leg- 

1 kisebb hirdetés ára 4 - Ké.

Szoba, konya és mellékhelyiségekből álló

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

Sziicsvarrónőé
azonnal felvesz Schwarcz Miksa szücsmester.

— A főiskolások műsoros estje. Szom
baton este Stránszkynál egvbegyült szépszámú 
közönségnek sikerült kivárni a főiskolások 
műsoros estjének kezdetét, melyet jó lévai 
szokás szerint megint I órával a hirdetett 
kezdet után nyitottak. A programmon egy- 
felvonásos villámtréfák, (nagyon jól beváltak, 
szellemesek, ujszerüek, nem fárasztják ki a 
közönséget) énekszám, zongoraszám és fény
tánc szerepeltek. Közreműködtek mint ven
dégek : a kitűnő hangú Gárdonyi László, 
akinek töbször ujrázm kellett, Mihályi Ernő 
kinek kiforrott humora sokszor megnevet- 
tetle a közönséget, a boszorkányos techni
kájú ipolysági Bércéiler György zongora
számokkal. Mellettük a helybeliek arattak 
sikert: Löbl Duci, Gertler Elza, Simko Ella, 
Blumenfeld Rózsi, Vida Zoltán, Flusser László 
és Grósz Lacika a prózában, Grünwald 
Márta eredeti elgondolású fénytáncát Flusser 
László, Fischer Klári, Rónai Dóri, Fehér 
Ági, Löbl Duci és Márta, Gertler Elza, Lévai 
Márta es Schwarz Vera táncolták nagyon 
hatásosan. A műsorbemondó Kámpfner Ká
roly főleg mosolyával nyerte meg a közön
séggel vívott küzdelmet. Az estély szerep
lőinek nagyrészét a ma annyira divatossá 
vált suttogás jellemezte a színpadon. A ren
dezésről nem sok jót mondhatunk, de a 
hangulat annál ragyogóbb volt, aminek a 
zene sem tudott ártani. Kérjük a főiskolá
sokat, hogy nagyobb gondot fordítsanak a 
tradicionális és reprezentatív nyári műsoros 
estélyükre a jövőben. A szellem kötelez...

— BERÉNYI LILLY áll. kép. zongora
tanárnő gyakorlati és elméleti zongora
oktatást >zept. 1 -töl kezdödöieg elvállal. 
Koménsky u. 8.

— A lekéri mulatság vége. 1936 szep
tember 8-án Lekéren mulatságot rendeztek a 
Koller-féle vendéglőben. Mulatozás közben a 
legények összeszólalkoztak, annyira, hogy a | 
társaságukban levő Földi Dezső 40 éves ; 
lekéri lakosnak is menekülnie kellett. A me- j 
nekülő Földit üldözőbe vette Szajdán Gyula, ; 
és egy súlyos követ dobott feléje. Á kő : 
a/.onban nem Földit, hanem a közelben álló 
Csurgay Lajost találta, akinek koponyacsontját 
betörte. Csurgay ebből kifolyólag gennyes 
agyhártyagyulladást kapott s október 6-án : 
meghalt Az ügyet múlt év novemberében 
tárgyalta a kerületi esküdíbiróság s Földit 
halált okozó súlyos testi sértés miatt kétévi 
fogházbüntetésie Ítélte. Az Ítélet ellen a vád
lott és védője, dr Bartha Lajos semmiségi 
panasszal élt, azonban s a legfelső bíróság el
utasította Az elutasító döntést most hirdette ki
a komáromi kerületi bíróság büntető tanácsa.
— Változás az adóigazgatóságon. Amint 

értesülünk, Pálecko Aladár pénzügyi ta
nácsost,  a lévai adóigazgatóság főnökét 
Kassára helyezték át. A közbecsülésben 
álló főtisztviselő áthelyezése váratlanul 
érkezett.

BERGER LILY áll. képesített zongora
tanárnő szeptember 1-én ismét megkezdi 
a tanítást. 2iaéka u. 3. Kasznárság.

— Emelkedett a csehszlovák államvasutak sze
mély- és teherszállítási forgalma. A vasutügyi 
minisztérium sajtóosztálya .jelenti: Az 1936. év 
első felében úgy a személy- mint az áruszállítási 
forgalom emelkedett. 136.5 millió személyt szál
lítottak, azaz 7 millióval többet, mint az elmúlt 
év azonos szakában. Az utasoknak csak egy ötö- 
de (28..5 millió) fizetett teljes menetjegyet. 80 
százaléka a különféle kedveményékkel utazott. 
Ami az áruszállításokat illeti, a szállított áru sú
lya a múlt év azonos szakával szemben 8.86 szá
zalékkal emelkedett. Az 1938. év első felében 
32.5 millió tonna árut szállítottak, azaz 2.6 mil
lió tonnával többet, mint tavaly. A szénszállítás 
az idén 7.24 százalékkal emelkedett s 11.09 mil
iő tonnát tett ki A megrakott vagonok száma 

az év első felében 87 ezerrel, azaz 3.37 százalék
kal emelkedett és 2.66 millió vagont tett ki. A 
jelentés megállapítja, hogy a politikai megráz
kódtatások ellenére is emelkedett a szénnel meg
rakott és a külföldre irányított vagonok száma.

LÉVAI U.ISÁG —

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

Cís. jed. E. 1982/37—8.
VYTAH DRA2EBNÉHO OZNAMU.

Súd v exekuénej veci vymáhajúceho veriteía 
Viktora Hudeca, obeh. v Marusovej, proti dlfcní- 
kovi lrnn* Duri-ca, r. Rési. obyv. v Növöm Teko- 
ve, nariadil exekúciu o vymoáenie pohíadávkv 
1191 Kf atef. istiny a jej príslusnosti na nehnu- 
tcTnosti. ktoré sú na üzemi levického okresného 
Midii obsaáené v póz. i-.n. katastrálneho územia 
Novy Tekov, vlozka f.

Novv Tekov, 206. A. + r. f. 1.. 2., r. f. 3, 4.,
A. II. m. f. 363, 376, 1319, k 827. pod B. 14 na 
dlfcnífku písané 4-518 Kf,

Novy Tekov 1344. A. I. r. f. 1, 937/b., 2 pod
B. 12. na dténífku písané 2016 Kf.

Novy Tekov 1687/1., A. f  1, fiastka zo spol. 
hory pod B. 2, 4. na dlfcnífku pisané 300 'Kf. 
Cél-kom: 6824 Kf.

Drazba bude o 15. hodine dna 26. septembra 
1918 v úradnej miestnosti Hurbanova ul. 9., fis, 
dv. 6.

Do dra^by dáné nemovitosti nemoino odpre- 
daf niie dvoch tretín vykrifnej ceny.

Ti, ktorí chcú drafcit, síi povinní sloiif jako va- 
dium 10% ov vykrifnej ceny v hotovosti alebo v 
cennych papieroch, ku kaucii spósobilych podía 
kurzu, urfeného v § 42. zák. fi. LX. z roku 1881 
a to osobe. vyslanej súdom alebo tejto odovzdaf 
poistenku o predbeinom uloiení vadia do súdne- 
ceny hnecf doplnif. 
ho depozitu.

Taktiei sú povinní draiebné podmienkv pod- 
písaf. (§ 147.. 1.50., 170., zák. fi. LX. z roku 1881, 
§ 21. zák. fi. XL. z roku 1908.)

Ten, kto za nemovitosf viacej sfübií, nei je vtf- 
krifná cena, jestli nikto viacej nesrubuje, povinní 
ie podía procenta vykrifnej ceny urfené vadium 
po vySku práve takého procenta nini síúbenej 
ceny hne(f doplnif.

Okresny súd v Leviciach, odd. IV.,
drta 21. II. 1938.

Különbejáratú

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

Használt, jókarban levő

a b la k o k  e l a d ó k
az Iparos Olvasókörben, Honvéd ucca 26.

Két, vagy három

d iá k lá n yi
teljes ellátásra elfogadok szeptember 1-től. 
BREZNAYNÉ, Szepesi ucca 12.

Különbejáratú

bútorozott s z o b a
szept. 1-től kiadó. Breznayné Szepesi u. 12.

5 s z o b á s  l a k á s
teljes komplettel október 1-től kiadó. 
VIDA JÓNÁS BeneS u. 3.



LÉVAI ÚJSÁG

Kóbor cigányok csínjei

re-hátra mozdulatokat, mindaddig, amíg a tükör
ben meg nem látod a megérkezett vőlegényedet.
\ naiv leányzó még ezt .s megc>c!ckcdtc e> órá
kon át. mindaddig ilyen mozdulatokat végzett, 
amig a szomszédok, különösnek találván .t házi
állatok lármáját, át nem mentek é> lóinkon 
belesve, tanúi nem voltak a különös látványnak. 
Összecsődüli vagy lő J> személy, akik abban 
állapodtak meg, hogy bizony, uram bocsá. a 
Mari megörült. Az egy.k legényke azonban meg
zörgette a/ ab'.lkot, mire M r összerezzenve el
dobta a seprűt és a ruhái után kapdosott, ami
kor aztán kitűnt, hogy azok bizony eltűntek a 
vőlegényt elővarázsoló c gányasszonnyal együtt. 
Az csak természetes, hogy feljelentés nem tör
tént.

Másik eset:

Egy cigám asszony megjelent az évik párt 
vezetőjénél é> kártyát vetett neki. bejósolva 
hogy a községi választásoknál bíróságra van ki
látása. Igaz, hogy a józaneszü emberek szerint, 
a Ivékábó! előbb lesz kövérre hízott szarvasmar
ha, mint belőle hírű, de azért neki. amikor vá
gya, t más szájából hallotta, nagyon tetszett a do
log es bedült. A cigány néni. látva a kapzsi
ságot, megpendít ette, hogy szent séges Isten,
a maga házánál sok pénz van. amiről maga sem 
tud. Hol? Merre? Volt a kérdés. Megmon
dom, de előbb adjon ennyi és ennyi koronát. 
Megkapta .. . Most aztán vegye az ásót és tart
son velem. Hókusz-pókusz . . .  Devla . . devla . . .  
majd áiuldozás és összeesés következett. I ram, 
én nem mondhatom meg addig a helyet, amig az 
apostolok által tőlem követelt hizó kacsát meg 
nem kapom. Láthatja, én meg akartam mutatni, 
de ők eltaszitottak. Előkerült a kacsa i< Most 
azután ásson és a furfangos cigány asszony a ház
sarkát kezdte ásatni. Parancs: szóim senkihez 
sem szabad. f) azonnal jön. De biz az még min
dig jön. A haladott szellemű korifeus
által az apostoloknak küldött hizókacsán pedig 
jókat nevet a falu és azt hajtogassa, hogy milyen 
lehet az a tábor, melynek hangadója ilyen eme
letes sületlenségeket is elhisz az Ur 1938-ik esz
tendeiében. M. A.

Te re m ts ü n k  rendet 

és tisztaságot az uccán !

4 város ve ze tő sé g é n e k  lig v e lm é k e

A napokban Pozsonyban rendelet jelent meg, 
amely szerint, aki az uccán papirost dob el,

2 koronára büntetik meg.
Aki pedig banán és dinnyehéj eldobásával veszé
lyezteti polgártársai életét.

10 korona büntetéssel sújtják.
De nemcsak Pozsonyban, hanem más városok

ban is, sőt nagyobb községekben (pl. Nagysu- 
rány, Galánta) higiénikus, esztétikai és közbiz
tonsági szempontból már régen rendszabályokat 
hoztak be és

szigorúan büntetik azokat, akik bárminő hul
ladékot dobnak el az uccán.

Ha a szerencsétlen lévai, vagy a városunk
ban megforduló polgár a dinnyehéjon elcsúszik, 
testi épségének megrongálásán kívül súlyos 
anyagi károsodás éri. (Kórházi ápolás, munka- 
veszteség stb.), de senkit sem vonnak ezért fele
lősségre. Preventív intézkedés kellene és végre 
már rendet kell teremteni az uccán, amelyet

Aijg múlik el nap, hogy az emberiség rákfenéi, 
a kóbor cigányok ne szerencséltetnék látogatá
saikkal városunk és környékét. Azt talán meg
említeni is felesleges, hogy az ilyen látogatások 
alkalmával lába nő a takarmánynak éppúgy, mint 
szőrén-szálán eltiimk az uccára merészkedő apró 
jószág is. De számtalan esetben még ennél is 
mulatságosabb esetek születnek, melyeken hóna
pokig mulat a falu fiatalsága.

Így történt a legutóbbi látogatások egyikén is.
Az egyik, elég testesre h'izott cigányasszony 

megjelent — nevezzük a béke kedvéért Senki 
Máriának —- a nem éppen fiatal leányzó lakásán, 
éppen olyan időben, amikor ónnak szülei nem 
tartózkodtak odahaza és a szokásos hókusz
pókusz közepette a csalhatatlan kártyából kive
tette neki, hogy rövidesen férjhez fog menni, 
mert vőlegény áll a házhoz. Mária, aki eddig hiá
ba várt a vőlegényre, a boldogságtól alig tudott 
a bőrébe férni, amit a leleményes cigány asszonv , 
arra használt fel. hogv kiérdeklődte a házhétiek 1

hollétét és mikor látta, hogy azok gyors vissza
térésétől tartania nem kell, egy spulm fékét cér
na végét adta a kezébe és azt mondotta neki, 
hogy ezzel induljon el az udvaron és mindaddig 
menjen, amíg ő vissza nem hívja. A leány meg 
is cselekedte és a hosszú udvaron végig ballo
got t, majd a cigányasszony hivó szavára vissza
térőben az az újabb utasítás várta, hogy fogja 
be mind a két szemét és úgy menjen be a kony
hába, ahol falfelé fordulva várjon. Egy kis zör
gés — a cigányasszony a cémntrükkel eltávolí
tott leányzó távolléte alatt az összecsomagolt 
ruhaneműt tette ki az udvarra majd újabb 
utasítás: vetkőzzön le és a ruhákat rakja egy 
rakásra és újra forduljon a falnak. Újabb zörgés 
és a cigányasszony a levetett ruhákat tette ki az 
udvarra. Most azután a ravasz fáraó-:vadék fel
vette a szobasepriit, azt bekormozta és a kormos 
seprűvel bekente a leány arcát és testét is s vég
ső utasítása igy szólt: Vedd a seprüt a térded kö
zé. állj a tükör elé és ott végezz a seprűvel elő



— A hadsereg segítségét lehet kérni a 
mezőgazdasági munkálatoknál. A nemzet* 
védelmi minisztérium hozzájárult ahhoz, 
hogy olyan esetben, ha a mezőgazdák a 
száj- és körömfájás következtében nem 
rendelkeznek elegendő állattal az aratási 
munkálatok befejezesere, hog\ a hadsereg 
a lehetőséghez képes: allatoka: és autókat 
bocsásson rendelkezésre a szükséges sze
mélyzettel együtt. Azoknas a községek
nek. amelyek ilyen segítségre igényt tar
tanak. a járási hivatalokhoz keN kéréssel 
fordulniok A kérvényben meg kell jeUVl- 
ni, hogv a községnek álla: fuvarra vagy 
au:- 1ca • an süksége, t wábbá, hog> mikor 
és milyen hosszú időre kell katonai fuvar. 
A mezőgazdáknak kártérítést kell nvűjta- 
ni úgy a kiszolgáló személyzet, valamint 
az a Hatok ellátásáért, illetőleg ezt az ellá
tást el kell váll a In rak. Azonkívül adott 
esetben az üzemi anyagot is tartoznak 
megfizetni. Ezeket a kérvényeket az illeté
kes hatóságok soron kívül fogják elintéz
ni. úgyhogy a községeknek néhány napon 
belül rendelkezésre áll a kívánt fogat.

— Sipot kapnak a postások. A posta
ügyi minisztérium legújabb rendelete ér
telmében mindazok a postai alkalmazot
tak, akik a postahivatalokon kívül teljesí
tenek szolgálatot, hivatalból sipot kapnak 
s ezt veszély esetén használni kötelesek. A 
fütyülök azonosak a csendőrségnél 'hasz
nált sípokkal. Támadás esetén a jelzésre a 
rendőri közegek kötelesek azonnal segít
séget nyújtani. A minisztérium reméli, 
hogy ezzel az óvatossági rendszabállyal 
lehetetlenné teszi a pénzkézbesitők kirab
lását.

Cís. jed. £.2935/37—6.

VYTAH DRA2EBNÉHO OZNAMU.

Súd v c\eku£nej veri vymáhajúceho veritera 
Jozefa Dreveny.i zast. Dr. Vo.it. Kmoskom. adv.
\ Leviciach, proti dliníkovi ^tefanovi Balázsovi 
;i >pol. v Mytnych Ludanoch. nariadil exeku£nú 
dra^bu o vymozenie pohradávky 291 K£ istiny a 
ici priluSnost: na nehnuteínosf, ktorá je na üze
mi levického okresného súdu obsaiená v póz. kn. 
kataslrálneho úzernia VárJany. v lóik a £. 516. A.
1 r. £. 1.. m. £. 508/22. 509 22. na mene dlinika 
v 4 10 £ia*tks \ odhadnej cene 5428. K£.

Drazba bude o 15. hodine dna 29. septembra 
1438 na obecnoni donié obee Varsany.

Do draiby danú nehnuternosf nemozno odpre- 
daf niíe dvoch trétin odhadnej ceny.

Ti. ktori chcú draiif. sú povinni sloiif jako 
\adium 10% odhadnej ceny v hotovosti alebo v 
cennych papieroch. ku kaucii spósobilych podía 
ktirz.ii, uríenébo v 5 42. zák. £1. LX. z r. 1881 a to 
osobe, vyslanej súdoni alebo tejto odovzdaf po- 
istenku o predbeinom uloJeni vadia do súdneho 
depozitu.

Taktiei síi povinni draiebné podmienky pod- 
písaf (§§ 147. 150, 170 zák. £1. LX. z roku 1881,
§ 21. zák. £1. XL. z roku 1908).

Ten, kto za nemovitosf viacej sTűbil, nei je vy- 
kri£ná cena. jestli nikto viacej nesíubuje, povinni 
ie podta procenta vykri£nej ceny ur£ené vádium 
po vySku práve takého procenta ním srúbenej 
■ceny hned doplnif.

Okrcstiy síid v Leviciach, odd. IV.. 
dfta 8. 6. 1938.

•LÉVAI l'JSAGt gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMER. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 48.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— K£, egyes szám ára 
!.— Ké. 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 bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976 V 
— 1934 szám alatt engedélyezte.

LÉVAI ÚJSÁG — — " " g g

X h e k  jK4HileHfetct~
Meghalt Budapesten Bulissa Károly dr. budapesti ügyvéd, aki Eperjesen ,a Károlyi-kor
mány idején kikiáltotta a szlovák köztársaságot. — A budapesti Magyar Állami Vas és 
Gépgyár az indiai vasutak részére 83 mozdonykazán szállítására kapott megrendelést 71 
millió pengő értékben. — Besztercebánya városa a kormányelnök utján 150.000 koronát 
kapott szabadtéri színpad létesítésére. — Korompán elvágta gégéjét egy iglói mészáros 
különváltan élő felesége. — Székesfehérvárott, a régi koronázási városban ünnepélyes 
külsőségek között leplezték le Szent István király lovasszobrát. — Angliában törvényerőre 
emelték a kötelező kilencéves elemi oktatásra vonatkozó törvényjavaslatot. — Berlinben 
az uccára zuhant egy repülőgép, öt járókelő szörnyet halt, három súlyosan megsebesült, 
a gép pilótája és két utasa sértetlen maradt. — Mikulovec községben meghalt a ruszinszkói 
Matuzsálem 105 éves korában, ki magas kora ellenére egyedül lakott házában, maga 
sütött, főzött és mosott magának. — A csillagászok uj veszélyforrásra mutatnak rá, egyik- 
másik apró bolygó közel jön a földhöz és azt veszélyezteti. — Uj Amerika nőtt ki 
gombamódra a szibériai és mandzsu pusztaságokon, az orosz-japán rivalizálás életre 
keltette a földkerekség legbujább, leggazdagabb vidékét. — Zogu albán király megvásá
rolta Apponyiék szlovenszkói vadászterületét, a 2000 hold kiterjedésű vadászterületen az 
albán király minden esztendőben nagyobb vadászatokat fog tartani. — A lőcsei Szent 
Jakab-templom világhírű gótikus oltáráért egy angol pénzcsoport húsz millió koronát 
ajánlott fel, nem adhatják azonban el, mert az állami műemlékvédő bizottság védelme 
alatt áll. — Kölnben a munkások felgyújtották az igazságügyi palotát. — A budapesti 
és székesfehérvári Szent István ünnepségek káprázatos pompában folytak le. — Az Egyesült 
Párt példátlan megerősödéséről adott számot a lévai pártvezetőségi ülés, elismerő okiratot 
kapnak azok a községek, amelyek százszázalékos magyar egységet teremtettek. — A 
statisztikai hivatal szerint a földön körülbelül 5.6 millió kilogramm aranypénz van forga
lomban. — A newyorki rendőrnapon egy férfi három rendőrtisztviselőt és három embert 
lelőtt, mivel az őrült dühöngőt nem tudták megfékezni, egy rendőr agyonlőtte. — Falken- 
hausen német tábornok nyilatkozata szerint Japán teljes győzelmet soha sem érhet el, 
mert a kínai nemzet legyőzhetetlen, 25 évig is ellent tud állni és Japánnak nem lesz 
annyi katonája, hogy az egész kínai birodalmat bevegye. — Károly román király hiva
talos angliai útját szeptember elején teszi meg. — Falbontó betörők kifosztották a leg
nagyobb kassai ékszerüzletet. — Miss Törökország, az ezevi szépségverseny győztese 
feleségül ment a 90 éves Galeni pasához. — A newyorki földalatti megállóhelyen egy 
teljes sebességgel robogó vonat befutott az előtte álló vonatba, két utas életét vesztette? 
50 ember súlyosan megsebesült, autogénhegesztővel fűrészelték szét az egymásba fúródott 
kocsikat, hogy kihúzhassák alóluk a sebesülteket. — Prágában múlt évben 118.492 sze
mély telepedett le. — Németországban kötelező a tegeződés, a harmadik személyben való 
megszólítás tilos. — Most 20 éve Tirolból indult útnak és 15 millió embert gyilkolt le 
a spanyolnátha, ezek szerint kétszerannyi halottat követelt, mint a világháború — A doni 
kozákok kórusát, mely a világ egyik leghíresebb énekkara, súlyos szerencsétlenség érte 
Németországban, hangverseny kőrútjukon autóbuszuk nekivágódott egy utszéli fának, 
majd az árokba fordult, negyven doni kozák közül 23-at életveszélyes sérülésekkel szál
lítottak kórházba. — A liptói Vychodban egy Uzsik nevű leány munka közben összeesett 
és meghalt, mikor a koporsót be akarták helyezni a sirba, a rosszul ráerősitett koporsó
fedél lepattant és a halott kizuhant, a nagy pánikban a leány anyja elájult, az esés követ
keztében a halott karja eltörött. — Japán legnagyobb kikötővárosában Kobéban szökőár 
pusztított, tízezer ház került viz alá, többszáz halott és sebesült áldozata van a szeren
csétlenségnek. — Kiöntött a Tisza Királyháza és Tiszaujlak között — Pozsony városa 
ezidén öt milliót költ kövezésre és útépítésre. — Bécsben betiltották a csehiskolák első 
osztályainak megnyitását. — 638.392 szavazót írtak össze Prágában. Olasz hercegnőt 
vesz feleségül a belga király. — 20.000 falut és várost öntött el az indiai árvíz, 450.000 
ember lett hajléktalan. — A pápa bazilikává nyilvánitotta a fehérvári székesegyházat. — 
A rossz időjárás miatt nem tudják Liptóban a termést behordani. — Kitűnő a dinnye
termés, de gyenge a gyümölcstermés a galántai járásban. — 1635 uj telefonállomás 
létesült Csehszlovákiában az 1938. év első negyedében. — Forgószél, jégeső és felhő- 
szakadás pusztított az elmúlt héten Prága közelében, mely óriási károkat okozott. — 
Összeütközött és egy gyárra zuhant Tokio mellett két japán repülőgép, a halálos áldo
zatok száma 24, a súlyos sebesülteké 212. — 1936 —1937-ben 425 millió pengővel nőtt 
Magyarország nemzeti jövedelme. — A német hadgyakorlatok már egymilliós létszám 
mellett is naponként körülbelül 75 millió koronának megfelelő összegbe kerülnek, mivel 
a hadgyakorlatok szeptember végéig tartanak, a Harmadik Birodalomnak milliárdokba 
fog kerülni a * próba-háború.M Eyston százados, uj autó-gyorsasági rekordot állított
fel, 558 kilométeres utat tett meg egy óra alatt. — Prágában meghalt Rückl János pápai 
kamarás, aki az utolsó elnökválasztás alkalmával Hlinka-pártját és az egyesült magyar 
pártot Benes jelöltsége mellett kötötte le. — Franco bombái kiirtották a barcelonai állat
kert lakóit. -  1940-ben 25.000 bombavetője lesz Nagybritanniának. — Csehszlovákiában, 
Kisbélán választották meg az első polgármesternőt. — Öngyilkosságot követett el Baden- 
ben Franz F. Kurth Hahn, Ferenc Ferdinand természetes fia, a nyomor elől menekült a 
halálba. — Egy amerikai bélyeggyűjtő felfedezett egy ritka bélyeget, melyet eddig 450 
márkára becsültek, a bélyegről kiderült, hogy amerikai egy centes bélyeg és értéke több 
mint 125.000 márka. — 140 éve elsüllyedt aranykincset emeltek ki a „Lutine" nevű 
angol hadihajóról. — Az uj nemzetközi vasúti egyezmény szerint második osztályba 
szállhat az utas, ha a harmadik megtelt — A kínai katonaság fából készült mozdonyokat 
helyez el a sínekre, hogy tévedésbe ejtse a japánokat. — Százéves a londoni állatkert 
teknösbékája. — A pápa és Mussolini kompromissziumot kötöttek a faji politika kérdé
sében. — 65 millió rádiókészülék van a világon. — A svájci bélyeggyűjtők tiltakoznak 
a lépten-nyomon kiadott alkalmi bélyegek és bélyegivek ellen. — 765.600 pengő költ
séggel átépítik a budapesti Ferdinánd-hidat. — A danz gi lengyel lapok betiltása miatt 
a lengyelek viszonzásul bojkottálják a német lapokat — Meghalt Odescalchi Lívia herceg, 
\  szlovákbarát arisztokrata, aki csehszlovák orientációt hirdetett a Szlovenszkón élő 
főnemesség körében, vagyonának nagyrészét a Slovenská Ligára hagyományozta. — A 
kiáradt Árva folyó hidakat és táviróoszlopokat sodort magával, elpusztult az árvái mezők 
szegényes termése, több helyen megakadt a közlekedés is. — Palesztinából angol korona- 
gyarmat lesz. — Hat év előtt elkövetett gyilkosságért letartóztatták Supina József stonifai 
erdészt. — Tizenhat millió métermázsával csökkent a húsfogyasztás Németországban. — 
Lezuhant és meghalt Frank-Haws, a híres amerikai repülő. — Középeurópában szaka
datlan eső és hűvös idő uralkodik, az Alpesekben havazott, Európa északi felében gyö
nyörű időjárás uralkodik. — Sörös Béla dunáninneni református püspök zsebéből Bu
dapesten kilopták, majd újra visszalopták aranyóráját, midőn a tettest elfogta. — Meg

kezdik a Nyitra-folyó felső medrének szabályozását
Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekujvárott.
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