
f ü g g e t l e n  g a z d a s á g i ,  k u l t u r á l i s  és k r i t i k a i  h e t i l a p

V. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 1938. SZEPTEMBER 14.

Harc a béliéért
Amióta a Páris-környéki békeszerződé

seket aláírták, szóval az elmúlt tizennyolc 
év alatt, többször alakult már úgy Euró
pa sorsa, hogy a béke müve felborul. Az 
újságokban elég sűrűn jelent meg ilyen 
cim: »A helyzet éppen olyan feszült, mint 
1914-ben«, sőt volt idő, a tragikus sorsú 
Sándor jugoszláv király meggyilkolását 
követő első népszövetségi ülésen, amikor 
Laval francia külügyminiszter aggodalma
san kijelentette, hogy »könyökünkkel sú
roltuk a háborút*. Azonban az utolsó pil
lanatban mindig közbelépett valaki, vagy 
valami és a válság elmúlt, az ellentéteket 
sikerült kiegyenlíteni. Néha elég volt a 
Népszövetség jól megfogalmazott határo
zata, máskor az ország miniszterelnökének 
erélyes hangú nyilatkozatára volt szükség, 
próbamozgósitás és flottademonstráció is 
hatásos eszköznek bizonyult, lepergetve 
előttünk az elmúlt tizennyolc év külpoli
tikai filmjét, elégtétellel és örömmel álla
pítottuk meg, hogy eddig könyökünk nem 
ütközött bele a háborúba.

Most ismét viharfelhőik tornyosulnak 
Európa horizontján. A diplomáciai jegy
zékek a konfliktusban váltakozók, a szo
kásos nyilatkozatok sem vezetnek célra, itt 
férfias kiállásra van szükség, hogy meg
menthető legyen a béke. Hogy a Csehszlo
vákiában élő német kisebbség jogokat 
akar, ez természetes. Abban sem találha
tunk kifogásolni valót, ha a nagy német bi
rodalom támogatja ezt a törekvést, mert 
saját vérrokonaikról van szó. Azonban 
nem szabad addig feszíteni a húrt, hogy az 
szétpattanjon. Ennek megakadályozására 
küldötte Prágába a brit világbirodalom 
Runciman lordot, hogy igyekezzék köze
lebb hozni a tárgyaló feleket, kísérelje 
meg a józan szó és a tiszta írás fegyveré
vel visszaparancsolni a kaszárnyába a moz
gósított hadosztályokat és megállítani az 
előgördülő tankokat.

Ha az újságok tudósításait olvassuk, 
tiszta képet nem nyerhetünk arról, ami 
történik. Egyik napon végigrohan Euró
pán a remegés, hogy nincsen remény a ki
egyezésre, másik nap már olyan hírek fut
nak szerte a világba, hogy a feszültség en
gedett, a légkör javult és sikerült mind
két fél részére kielégítő megoldást találni. 
Már nem is naponkint, hanem óránkint 
változott a helyzet és minden újságból ki
csendül egy név, mintha ő lenne az egye
düli személy, aki biztosíthatja a békét, a 
nyugalmat. Runciman! Runciman! Szinte 
megható ez a határtalan bizalom, amely 
körülveszi. Valamennyien tőle várják a bé
két. Mintha az ő hűvös és okos koponyá
jából kipattanhatna az a bűvös szó, amely 
meggyógyít minden fájdalmat, betegséget, 
megalázást.

Ezekben a történelmi időkben kétségte
lenül elismerés illeti Angliát, amely szinte 
emberfeletti erőfeszítéseket tesz, hogy 
megakadályozza a minduntalan kirobbanni 
készülő háborút. Anglia hatalmas ország, 
világbirodalom, amelyet még soha nem 
győztek le. Nemcsak kifogyhatatlan em

beranyaga van, hanem mérhetetlen nagy 
gazdasági erőforrása, csodálatosan fejlett 
gyáripara és temérdek aranya. És Anglia 
határtalan ereje birtokában sem akar há
borút. Itt volt az abesszin-olasz epizód, 
amikor minden érdeke azt parancsolta, 
hogy útját állja Olaszország gyarmatszer
zési óhajának és inkább meghátrált, sem
hogy felidézze a világháború borzalmát. 
Aztán a spanyol polgárháború. Elszenved
te a megalázásokat, hatalmi tekintélyének 
a megcsorbítását, tűrte, hogy hajóit e lsü l
lyesszék, mert tudta, hogyha cselekvőén 
beavatkozik a spanyol őrületbe, ezzel fel
nyitja az uj szörnyűség zsilipjeit. Pillanatig 
sem lehetne vitás, hogy bármilyen európai 
háborúból Anglia csak győztesen kerülhet 
ki és mégsem meri felidézni a háborút,

mert ezzel más népeket is belesodorna és 
a múlt tapasztalata megmutatta, hogy mit 

i nyerhet és mit veszthet győző és legyőzött 
egyaránt a háborúban. Anglia bízik a né
pek józanságában és a tömegek természe
tes békevágyában és bízik a zöld asztal 
mellett folyó tárgyalások sikerében. Ezért 
is küldötte egyik alapos képzettségű fiát, 
Runciman lordot Prágába, hogy igyekez
zék bölcs belátásra bírni az egymással 
szembenállókat.

Naivitás lenne azt hinni, hogy egyetlen 
ember személyi varázsá’ al és tekintélyével 
megállithaja a lavinát. De az a hatalom, 
amely lord Runciman mögött áll, elhárít
hatja Európa feje felöl a veszedelmet. Min
den remény azt látszik igazolni, hogy el is 

i fogja!

Egy 4
tevékeny egyesület

Léva közismerten az egyesületek váro
sa, mert a 12.000 laikosu városban százon 
felül van az egyesületek száma. Igaz, hogy 
ezeknek legnagyobb része csak papiroson 
létezik, amennyiben látható tevékeny mű
ködést alig egy-kettő fejt csak ki. Annál 
örvendetesebb, hogy az elmúlt évben ala
kult Magyar Gyermekvédő Egyesület ered
ményes munkájáról számolhatunk be.

A Magyar Gyermekvédő lévai szerveze
te a megalakulás után már tavaly nyáron 
25 gyermeket nyaraltatott a környékbeli 
falvakban. Az egyesület, amely minden 
anyagi eszköz nélkül tisztán a magyar 
összetartás kötelességének érzetéből ala
kult, egy év után 160 taggal rendelkezik 
és az eddig kifejtett tevékenysége a leg
szebb reményekre jogosít. Anyagi eszkö
zeinek szaporítására az elmúlt év folyamán 
egy igen jól sikerült teaestélyt és egy 
fagylalt estet rendezett, a Földes színtársu
lat egy előadás jövedelmét ajánlotta tel az 
egyesületnek, Dr. Hubert Pálné egy gob- 
(einképet, amelynek kisorsolása szép jöve
delmet biztosított.

A nyár folyamán az egyesület Kiskéren 
gyermektábort rendezett be, ahol két tur
nusban húsz-húsz fiút és lányt nyaraltatott, 
akiket nyári egyenruhával látott el az egye
sület. Ezéken kívül kb. 50 gyermeket he
lyeztek el a szomszédos magyar községek
ben egyeseknél. Az iskola év kezdetén a 
katolikus fiú-, leányiskolának, valamint a 
református és a zsidó iskolának összesen 
500 Ké készpénzt adott át az egyesület a 
szegény tanulóknak iskolai könyvekkel 
való ellátására. A tél folyamán a magyar 
iskolákban tejakciót szándékoznak beve
zetni, <mig karácsonyra téli ruhával óhajt
ják ellátni az erre szoruló gyermekeket. 
Azokat a családokat, ahol aprógyermekek 
vannak, fűtőanyaggal szándékozik segíte
ni az egyesület.

A korlátolt anyagi eszközökkel rendel
kező egyesület tevékenysége példát mutat 
és méltán megérdemli,* hogy mindenki, 
akinek erre módja van, nemcsak erkölcsi
leg, hanem anyagilag is támogassa.

Iljra taniiják a német 
nyelvet a lévai polgáriban

Mint ismeretes a tanfelügyelőség az el
múlt iskola évben az tlami polgári iskola 
magyar tagozatában minden indokolás nél
kül eltiltotta a német nyelv tanítását. Ezen 
érthetetlen intézkedés városszerte nagy 
visszatetszést keltett és a szülői társulat 
az iskolaügyi referátumhoz fordult jogor
voslatért. Az iskolaügyi minisztérium po
zsonyi referátusáiiak a leirata csak a tan
év végén érkezett meg, amelyben engedé
lyezte a német nyelv tanítását. Természe
tesen akkor már nem lehetett bevezetni. 
Az uj iskolaév kezdetén most ismételten 
a szülők és a tanulók legnagyobb megelé
gedésére megkezdték a német nyelv taní
tását.

Itt említjük meg hogy a nfelügyelőség 
az elmúlt tanév folyamán a párhuzamos 
osztályú áll. polig. iskolánál nem engedte 
meg a külön önálló magyar szülői társulat 
megszervezését, azt ,mondván, hogy egy 
az iskola igazgatósága s igy csak egy szü
lői társulata is lehet. A magyar gyermekek 
szülei ezt az álláspontot nem fogadták el, 
sérelmesnek tartották és ezért az iskola- 
ügyi minisztérium feferátusához fordultak. 
A napokban érkezeti: meg a referátus erre 
vonatkozó leirata, amely teljes egészében 
helyt ad a magyar szülők kívánságának és 
engedélyezi a lévai állami polgári iskolánál 
az önálló magyar szülői társulat megszer
vezését.

Az iskolaügyi referátus két demokrati
kus intézkedése nagy meggyugvást keltett 
az érdekelteknél.

G yüm ölcsösét és kertjét szakszerűen
r e n d b e h o z a t j a

Ifj. Holló Géza
oki. kertész LÉVA.  

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



.  m/ ■ Á r  I Egy német nacionalista: Egy prágai kislány:
p r a g a i  T c n c d - t c í  — A világ még nem ismer bennünket. — Ugyan ne politizáljanak folyton!

Ha szükség lesz, a legjobb oldalunkról fog Úgysem tudnak a világ folyásán változtat- 
egyik szállodájának halijából figyelem a megismerni. ni, legalább addig hagyjanak nyugtot,
csehszlovák főváros legviiágvárosiasabb német nacionalista: ameddig le h e t...
pontjának lüktető életét. A félemeleti hall __ j e|jes bizalommal nézünk a jövőbe. • S lement sétálni ő is a gyanútlanul, vidá- 
hatalmas üvegtábláin át látható az egész békét akarunk, de a mi békénket. Az mán korzózó Vencel-téri forgatagba . . .  
látványos panoráma. Már kigyultak a vil- idö nekünk dolgozik.
lógó-csillogó neonfények, már kísérteties . . . . ______________
fehér fénycsóva teszi szinte üvepszeriivé a 
gyönyörű vonalú muzeumpalotát s szinte

á,óíiás?éíeet,.,en 3 viláRVárosi forRa,as- Léva -  a m agyar kanton-
Autók, autóbuszok, villanyosok százai ■ m m m ■

szédületes tempóban cikkáznak, fel-le, a IfO H T lá llV Z O S Ő Q  S Z C K IIC ly C  
járdákon pedig ember ember hátán tolong.

Hétfő este 9 óra van. A k o rm á n y  á l ta l  t e r v e z e t t  m a g y a r  a u to n ó m ia  m e g a d á s a  e s e t é n
Innen fentről különös, érdekes, mozgal- , , .  . , r , , ..

más képet kap az ember. Vidám forgatag, Léva fejlődésének a megálmodói ■ iónokra van felosztva s »a*z egyes kantono- 
sétáló, mosolygó emberek, elegáns, barát- most olyan hirt hallottak, ami megdobban- kon belül a nemzetiségeknek a legtelje- 
ságos’ mosoly ú nők, összebújó párok, tolta minden lévai lokálpatrióta szivét, sebb nyelvi és közigazgatási autonómiájuk 
unott házastársak, felcsengő nevetés, rik- Szó van arról, hogy Léva — főváros lesz. van.
kancs-rikoltás, szüntelen motorzaj és szün- A kiszivárgott hirek szerint ugyanis - -  A csehszlovák terv szerint — a cseh és
télén autódudálás . . .  ez a nagyváros tipi- mint azt a Prágai Magyar Hírlap s több szlovák kantonok mellett 3 német és 1 ma- 
kus hangmontázsa. cseh lap is megírta — az esetleg létesi- gyár kantónt szerveznének. A magyar kan-

Amikor az ember innen felülről nézi, tendő szlovákiai magyar kanton szélkhe- tón fővárosa Léva lenne, 
szinte csupa elégedett, gondtalan embert lyénök Lévát szemelték ki. Lévát erre elsősorban kitűnő föld
iát mintha nem volna tele robbanással a A nemzetiségi tárgyalások során több- rajzi fekvése teszi alkalmassá s ha ez 
levegő, mintha nem élnénk világtörténeti szőr felvetődött az a gondolat, hogy az valóban bekövetkeznék, beláthatatlan fej- 
átalakulás lázas bizonytalanságában . . .  egyes nemzetiségek számára nyújtandó te- lődési lehetőséget hozna városunk szá* 

Amikor erre gondolok, a telefonhoz füleli s nemzeti autonómiát a svájci minta mára. 
hívnak szerint adják meg. Svájc ugyanis külön- Mindenesetre nagy érdeklődéssel lógjuk

Egy újságíró barátom ideges hangon böző nemzeti, német, francia és olasz kan- figyelni ia Prágából éiikező 'híreket, 
közli, hogy óriási esemény történt, a tele- 
fónon nem mondhat semmit, várjam meg
a hallban, máris jön. A f f )  I f n l l n t i  n ^ b f i a m  bölcs elrendezése a dolgoknak, hogy igy

Perceken belül mar latom is ot az uccan A  1(| CV6S K G IIO IJ-p d K IIIIII történt, éppen most, a kitörni készülő vi- 
sietve közeledni, gyorsan felfut a lépcsőn, har e|ött# figyelmeztetésül arra, hogy a
hozzámsiet, szótlanul, a sietéstől lihegve Tiz éve már, de sokan ma is élénken diplomaták tiz évvel ezelőtt valóban jót
lehull egy karosszékre. emlékeznek arra a lelkesedésre, amelyet és nemeset akartak, amikor Párisban ha-

Sápadt. Szem melláthat ólag fel van dúlva. a Kellog-paktum aláírása kiváltott az dat üzentek minden háborúnak. Akkori- 
Részben a megnyugtatására, mosolyog- egész világon. Páris, ahová a háború óta ban ,elkes és őszinte beszédek hangzottak 

va bátorítom: német politikus nem tette lábát, szeretet- ej a báboru és annak borzalmai ellen. A
— No, halljuk, a legújabb rémhírt tel és rokonszenvvel fogadta Stresemannt, borzalmakat már ismerjük és nagyon is
Megbántottan, alig leplezett benső felin- aki Brianddal együtt annak a nagy béke- tudatában vagyunk annak, hogy 1938-ban

dultsággai vág a szavamba: műnek felépítésén fáradozott, amelynek mjt jelentene egy fegyveres viszály. Erre
— Kolléga úr, most nincs itt az ideje a ma már romjait sem találjuk. A világ fel- akar figyelmeztetni ez a jubileum, amely 

viccelődésnek. Inkább azt tanácsolom ön- lélegzett: végre elérkeztek a nemzetek békéről, józanságról és meggondolásról 
nek, hogy azonnal csomagoljon s utazzék oda, ahová már régen el kellett volna jut- beszél a háborús őrület vitustáncában ör- 
haza. A legelső, még az éjszakai vonat- niok: a háború kárhoztatásáig és ahhoz Vénylő világban.
tá l. . .  amíg még lehet. . .  a szent fogadalomig, hogy a háborút min-

— De ml történt az Istenért? — kérde- den körülmények között megakadályoz-
zem most már magam is kissé nyugtalanul, zák. Szép és felemelő volt a Kellog-pak- £  r t lO tO V O S

— Az történt, hogy Franciaország moz- tűm aláírásának ünnepsége. h a  l ó i r a  a á i A l l  o n u  u a c n f a c f t
gositott, tessék, itt van a hivatalos jelen- Közben a paktum atyja, Kellog, meg- , S J a e w i l  e g y  v a S U I a j l
tés, most kaptuk. Ugyanaz itt is megtör- halt. A múlt évben halt meg, amikor már i Halálos szerencsétlenség történt vasárnap
ténhetik. A kormány délután 4 órakor mi- elindult a nagy hullámzás a diplomádé- j este a galántai állomás közelében. Smidt 
nisztertanácsra gyűlt össze, a köztársasá- nak soha meg nem nyugodott, soha el István 38 éves vágsellyei származású vas- 
gi elnök elnökletével s most kaptuk a te- nem csendesedett tengerén. Meghalt az- utas, aki a pályaudvaron teljesített szol* 
lefónérte>itést, hogy a minisztertanács már zal a keserű tudattal, hogy amit alkotott, gálatot, (hivatásának teljesítése közben 
ötödik órája tart. óriási események álla- — előbb múlt ki, mint az, aki életrehozta. szerencsétlenül járt és meghalt. Az alsó 
nak küszöbön. Állítólag a kormány le- Mert a Kellog-paktum már akkor kiszen- blokíkház és a Ilid között végezte rendes 
mond s katonai diktatúra következik . . .  vedett, amikor megszületett. Sohasem al- szolgálati útját. Az esőzés következtében

. . .  Ez a »rémhir« csaknem egy héttel ez- kalmazták, csak hivatkoztak rá és bele- a, sínek erősen át voltak nedvesedve és 
előtt terjedt el Prágában. Azóta bebizo- dobták a világ köztudatába egy isme- Smidt olyan szerencsétlenül csúszott meg 
nyosodott, hogy — a francia katonai in- rétién amerikai ur nevét, akiről csak azt a nedves síneken, hogy az éppen akkor 
tézkedéseken kívül — alaptalan volt. \ tudtuk, hogy a lehetetlenre vállalkozott. Érsekújvár felöl befutó motorosvonat alá 
kormány a helyén van s folytatja nehéz Sajnos, Kellognak nem adatott meg az a került. A motoros halálragázolta a sze- 
tanácskozásait, tehát ma már lehet írni vigasz, hogy a stresai szerződés kimulá- rencsétlen vasutast, aki ott a helyszínen 
egy hét »történeti« távlatából, miként re- *át lássa. Azét a szerződését, amelynek nyomban meghalt. A vonat kerekei való
agáit a főváros ezekre a hírekre. aláírása éppen olyan örömet és megelé- Sággal lekaszabolták fejét, két kezét, és az

Ujságiró-kollégám sápadtan, a szenvedő gedést keltett, mint az övé. Nem láthatta egyik lábát. Nyomban bizottság szállt ki 
ember arckifejezésével ült karosszékében már a stresai front összeomlását és azt a a helyszínére, amely megállapította a bor- 
s ezeket mondotta: fergeteget, amely nyomában támadt és ma zalmas szerencsétlenség körülményeit.

— Gyomorbeteg ember vagyok. Ezek is vészjóslóan süvit Európa felett.
az állandó izgalmak lehetetlenné teszik a a történelem iróniája-e, vagy csak vé-
gyógyulásomat s a sirba visznek. Már nem letlen, hogy a Kellog-paktum éppen ajkkor £ * *  O A t *
bánnám, ha műtét következnék a világpo- érkezik a tizedik évfordulóhoz, amikor tC K O m *  • • •
litikai életben s essünk túl, akár jobbra, minden ország sajtója visszhangzik a há- a z  /nöVÉ?n ú á z á la r c o k  k ö r ü l i  e l é g e d e t l e n t  
akár balra, de essünk túl ezen az örök bi- borús zajtól és az emberek lelkében ka- * ^ i n d  n J a y o b b  m e r r / e L / 'f / /  / e -
zonytalansáRon. tasztrófa döbbeneté reszket. Vajry talán u t ó b h  a v á r o s i  t a n á c s ü l é s e n  s z ó b a  'ke*

m i n d e n n e m ű  f e lv i l á g o s í t á s t .  S ő t  m in t

Minden »a«ár- í$ ünnepnapon d. n. n ig y  6 M I  aa újonnan álalakitoü

Stránszky kávéházban I síin, s ő t  t i t o k z a t o s a n  k e l l  e l i n t é z n i , ads
*  d ig  m á s  v á r o s o k b a n  a z  i l l e t é k e s e k  szas

T mm I  I  .  i  m b a d o n  n y i l a t k o z n a k  é s  a t ö r v é n y e s  k o r *
O K O l l  U U S Z t l  I á to k o n  b e lü l  m i n d e n t  n y i l v á n o s a n  k e *

z e ln e k .  A m i  t e r m é s z e t e s  is,  m e r t  e z  a 
k i t ű n ő  h a n g u l a t z e n e k a r a  m u z s i k á l .  l e g j o b b  o r v o s s s á g  a g y a n ú s í t á s o k  e llen .

__________________________________________________________________ OKULÁR.

LÉVAI ÚJSÁG



LÉVAI ÚJSÁG

H Í R E K -------- ,
-  Áthelyezés. Ing. Jenist, ki a lévai ka

taszteri hivatal mérnöke volt, a királyhel- 
nteci kataszteri hivatal vezetőjévé nevez
ték ki.

— Újabb megmozdulás a lévai magyar 
gimnázium érdekében. Mint ismeretes. Lé
va és környéke magyarsága több ízben el
járt az illetékeseknél, hogy Léván a gim
náziumban a magyar nyelvű tanítást állít
sák vissza. Legutóbb a város képviselőtes
tülete telajánlotta a minisztériumnak, hogy 
az első években megfelelő helyiségekről és 
azoknak berendezéséről gondoskodik sa
ját költségén. Ezzel elment addig a végső 
határig, amelyet a meglehetős rossz gaz
dasági viszonyok között lévő város (költ
ségvetése elbír. Most arról értesülünk, 
hogy a lévai magyarság vezetői angol- 
nyelvű memorandumot juttattak el iord 
Runcíman-hoz, amelyben feltárják Léva és 
környéke magyarságának ezen évtizedes 
sérelmét és kérik, hogy a lord járjon köz
be az illetékeseknél ezen sérelem mielőbbi 
orvoslása érdekében. A lévai magyarság 
reméli, hogy ezen úton sikerül visszasze
rezni a magyar gimnáziumot.

— Előléptetés. Tirscher Teofitt, a lévai 
adóhivatal illetékügyi osztályának vezető
jét adóügyi főtitkárrá nevezték ki.

— Az iskolai év szomorú kezdete. Ze- | 
ilieska János tizenhárom éves iskulás- 
fiu minden reggel vonaton jár be Szent- 
benedekről a lévai polgáriba. Szerdán reg
gel kicsit megkésett és futólépésben akart 
felszaladni az emeletre. Az egyik lépcső
fokon azonban megcsúszott és a balkezé
re oly szerencsétlenül esett rá, hogy azt 
eltörte. Kórházba szállították.

— Léva az államvédelemre. A lévai Ipar- 
társulat 1000 koronát, a Spanyolbarátok 
egyesületének lévai tagozata pedig 100 
koronát juttatott államvédelemre. A vih- 
nvefürdői Szlovák sörfőző és malátagyár 
r. t. 25 ezer koronát adományozott állant- 
védelmi alapra.

— A vagyonos illeték egyenérték alá 
való bejelentése. A pénzügyminisztérium 
54,520/38-V/14a. számú rendelete értelmé
ben mindazok, akiknek a vagyonuk illeték 
egyenérték a»lá esik, kötelesek az illeték 
egyenérték kivetése céljából bevallást be
nyújtani egyenesen a pénzügyigazgatóság
hoz 1938. szeptember 30-ig. A szükséges 
nyomtatványokat 1.20 Ké-ért az adóhiva
talnál lehet beszerezni.

— Vigyázz a motorkerékpárral Linhart 
Oszkár, a Národná Banka lévai fiókjának 
tisztviselője motorkerékpárján kirándulá
son volt. Visszafelé jövet kicsit esett az 
eső és a nagy sebességgel haladó bank- 
tisztviselő motorkerékpárja a felázott 
utón megcsúszott. Linhart az úttestre 
esett, fején és karján szenvedett könnyebb 
természetű zúzódásokait. Egy arra haladó 
autó szállította a besztercebányai kórház
ba, ahol ápolás alá vették.

— Ősrégi temetőre bukkantak Léván. 
Léván most folynak a belváros mellék- 
uccáinak csatornázási munkálatai. A csa
torna csőveineik lefektetéséhez szükséges 
árkok ásásánál érdekes leletre bukkantak 
üi dolgozó munkások. A római katolikus 
templom, illetve iskola melletti Simor uc- 
cá'ban több jó állapotban lévő csontvázat 
és kb. 30 emberi koponyát hozott felszínre 
a munkások ásója. Valószínűleg a régi 
időkben szokásos templomikörüli temetke
zőhelyről van szó. Érdekes, hogy a város 
régi irattáraiban sehol sincs szó erről a 
temetőről, tehát valószínű, hogy már na
gyon régi keletű lehet.

— Balesetek munka közben. 2nava Ist-• 
ván 40 éves felsőiháinori és Durica János 
33 éves lévai munkások fafelrakással fog
lalkoztak. Az egyik fahasáb leütötte a ra
kás tetején doJgozó munkásokat és azok 
a földre zuhantak. Minkettő a jobb lábát 
törte, úgyhogy be kellett őket szállítani a 
lévai kórházba.

Gyönyörű az őszi divat!
A legszebb őszi újdonságok, női ruha- és kabátszövetek, uj szövések, pazar mintázatok 

és dús választékban

szövet és selyemáruházában.
Férfi szö v e t  ú j d o n s á g o k ,  r a g lá n k e lm é k ,  téli k a báto k  a legnagyobb válasz

tékban és legjobb minőségben.
M e n y a s s z o n y i  k e le n g y é k .  —  S ző n ye g ,  fü g g ö n y,  pap lan  és l inó leum  gyári lerakat.

— Négy éven alul továbbra is ingyen 
utazhatnak a vasúton a gyerekek. TRM2 
legutóbbi számában közli, hogy az októ
ber 1-én életbelépő új vasúti szállítási ren
delkezésekkel kapcsolatban az a Iliir terjedt 
el, hogy megszüntették a gyermekek in
gyenes vasúti szállítását. Ezzel ellentétben 
a valóság az, hogy az új szállítási előirá- ! 
sok továbbra is engedélyezik azoknak a 
4 éven aluli gyermekeknek az ingyenes 
vasúti utazását, akik külön ülőhelyet nem 
foglalnak el. Az új szállítási rendelet nem 
szünteti meg a viasuti ruhatárakban a ré
gebbi 30 napig terjedő megőrzést sem, 
amint azt általában hiresztelték, mert az 
továbbra is érvényben marad. Ez csak ak
kor szűnik meg, illetve lehet rövidebb ide
jű, ha a megőrzésre átadott tárgy értéke 
nem fedezi a megőrzési dijat.

— Ankét az elégett fiileki zománcedény
gyár megmentése érdekében. A beszterce
bányai kereskedelmi és iparkamara szép- | 
(ember 17-én szombaton délelőtt 11 órára 
a füleki városháza üléstermében ankétot 
hivott össze, melyen megtárgyalja a nem- ‘ 
régen leégett füleki zománcedénygyár új- j 
jáépitésének, illetve megmentésének lehe
tőségeit. A tanácskozásra az érdekelt mi
nisztériumok, hatóságok és testületek, sze- ! 
nátorok, a középszlovákiai képviselők, va
lamint a munkás szakszervezetek képvise
lői vannak meghív a. Ezen fontos gyári 
válhat megmentése a szlovákiai nemzet- j 

gazdaság óriási érdekét képezi.

L é v á n ,
a D ohá n yb e vá ltó  m ögött

h á z h e ly e k n e k
alkalmas

fö ld terü let 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.

— Verekedés a bálon egy lány miatt.
Dobóbero.valján a fiatalság táncmulatságot 
rendezett. A legények ki>sé italosak voltak 
már, mikor Sebó János 19 éves legény fel
kérte az egyik falubeli széplányt táncolni. 
Tánc közben másik legény akarta elkérni 
Sebőtól a lányt, aki azonban nem volt 
hajlandó átadni. Verekedés támadt é> Se
bőt úgy összeverték a többi legények, 
hogy be kellett szállítani a lévai kórházba.

— »Hajnal a határon« cím ni el Farkas 
István, a Szlove11szkó>/.erte ismert kitűnő 
iró. uj novellakötetet ad ki. A több mini 
2(X) oldalas könyv Farkas legújabb novel
láit tartalmazza. Ára lb.— Ke, egész vá
szonkötésben, művészi borítólappal 22. 
Ke. A könyv előjegyezhető a szerzőnél 
(Ipolyság) és lapunk szerkesztőségében.

— El kell-e vinni a könyveket az adó
hivatalba? Az adóhivatal felszólított egy 
orvost, hogy mutassa he a bejegyzési 
könyvét, hogy abból az ö bevétele meg
állapítható legyen. Az orvos azt válaszolta, 
hogy tekintve, hogy az ő könyvében bi
zalmas bejegyzések is vannak, azt nem 
küldheti be, hanem a rendelőjében szíve
sen bemutatja azt. Az adóhivatal erre ei- 
makacsolta az orvost. Ez a legfelsőbb bí
rósághoz vitte az ügyet. V égzésitleg kimond
ták, hogy az orvos eleget tett az adóhiva
tal felhívásának, mikor a könyvét a ren
delőjében akarta bemutatni, mert a rende
lő az ő kereseti tevékenységének a helye, 
tehát az elmakacsolás nem jogos, az meg
semmisítendő.

Jío$i m ű tő tök:
SZERDA, CSÜTÖRTÖK:

Orient mozgó: Az »l!nited Artistoc vi
lágsikere: »Szeretett ellenség*. Nagy sze
relmi regény az Írországi forradalmi idők
ből. Főszereplők: Merle Oberon, Briane 
Aherna, Karén Morlay.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP:

Apolló mozgó: A legjobb, a legsikerül
tebb, a íegkacagtatóbb KXFÚ-os magyarul 
beszélő film: »Havi 200 fix*. Vadnay Lász
ló közismer: kitűnő zenés vigjátéka. Fő
szereplők a magyar színészet kiválóságai: 
Jávor Pál, Bársony Rózsi, Páger Antal, Sa
lamon Béla, Szaplonczay Éva, Petites, 
Makláry, Rajnay Alice.

Orient mozgó: »Rosalie« cimii első ame
rikai pazar pompájú nagy operett sláger
ben. A »Metro«, a »Vig özvegy*, »Rose 
Marié*, »Orgonav irágzás* után ismét cso
daalkotással lepte meg a világot. Zenéjét 
szerezte: Irring Berlin. Rendezte: W. S. 
Van Dyke. Főszereplők: Nelson Eddy és 
Eleonor Powel.
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Városszépitö 
egyesület a lakult
meg. de nem Léván, hanem Érsekújváron, 
de ez úgy látszik, csak szatmalángi lelkese
dés volt az ismert magyar recept szerint, 
mert az érdeklődés hiánca miatt a felvillant

• • ,;1!'
ment árt fűz ehhez az ^Érsekújvár és \ ide* 
ke cimü laptársunk, amelyből mi lévaiak is 
tanú hatnánk.

A hangulat annyira biztató volt, hogy 
<e:iÁi >e:n kételkedett abban, hogy rövi
desen egy táborban fognak találkozni 
mindazok, akik az al..uu!ó gyűlésen nem 
vettek részt. Sajnos, nem igy történt. Allé
kéit. hogy az e>zme pionírjai a cselekvés 
Htjára léptek volna, alighogy elhagyták a 
kil /aviilés termét, máris vissza torpantak 
és minden maradt a régiben ...«

Sajnos. Lév án még a megalakulásnál sem 
tartunk, pedig már sokszor foglalkoztunk 
ezzel a kérdéssel, sokszor tettük szóvá a 
szépitészeli bizottság megalakulásának a 
szükségessé get. Mert praktikus elgondolás 
szerint több sikert és eredményt lehetne 
várni egy olyan megoldástól, amely szerint 
Léva város vezetősége az egyes bizottsá
gok megalakítása során az ú. n. város- 
fejlesztési, vagy szépitési bizottság meg
alakítását is programinjába illesztené. A 
bizottságot a képv. testület tagjain kívül 
ki lehetne egészíteni olyan szakemberek
kel, akik ebbeen a bizottságban a város 
fejlesztése érdekében és eredményes mun
kát végezhetnének. Ismételten ajánljuk ezt 
a fontos kérdést a város vezetőségének 
megfontolásába.

— Esküvő. Herényi Rózsi (Léva) és 
Weisz György (Trencsén) f. hó 18-án a 
lévai izr. templomban házasságot kötnek. 
(M. k. é. h.)

— Ujabb pályázatot ir ki a város rcnd- 
örbiztosi állásra. Július közepén a városi 
tanács két tisztviselői: a rendűrbiztosi és 
a jövedéki ellenőri állásTa pályázatot irt ki 
augusztus 12. határidővel. Mindkét állásra
5- 5 megfelelő képzettségű pályázó jelent
kezett. A pénteken délután tartott közgyű
lés, minthogy a város vezetősége a pályá
zók közül nem tudott jelöltet választani, 
új pályázat kiírását határozta el. Itt je
gyezzük meg, hogy a városi szabályrende
let értelmében a tisztviselők jelölése és vá
lasztása a képviselőtestület (hatáskörébe 
tartozik és arra sem a vezetőség, sem a 
tanács nem illetékes. A tanács csak alkal
mazottakat választhat, de azokat is csak 
nyilvános pályázat útján.

Hochbergerr Sándor, az LTE éveken 
át volt ági.is intézője, mint értesültünk, a 
napokban véglegesen eltávozik Léváról, a 
vágujhélyi Sbor-fiók vezetését veszi át. 
Hochberger távozásával nagy veszteség éri 
a lévai sportot, elsősorban az LTE-t, ahol 
önfeláldozó tevékeny munkássága pótol
hatatlan hiányt jelent.

— Gyermeket gázolt a vonat. Megrer- 
ditö szerencsétlenség történt a hét elején 
a Muzsla állomástól mintegy három kilo
méternyire fekvő vasúti őrháznál. Markó 
vasúti pályaőr Rudolf nevű fiacskája né
hány percre felügyelet nélkül maradva ki- 
tipegett a pályatest mellé, egészen közel a 
sínpárhoz. Éppen akkor robogott arra egy 
tehervonat, melynek egyik kocsija elkapta 
a 15 hónapos gyermeket és elsodorta. A 
fiúcska a fején sérült meg, de minden jel 
szerint belső szervei is sérüléseket szenved
tek, mert a baleset után nemsokára meg
halt. Holttestét felboncolták. A felelősség 
kérdésének tisztázására nyomozást indí
tóiak. — Ugyanaznap egy másik vasúti 
baleset is történt Muzsla állomás közelé
ben. A motorosvonatból kiesett egy női 
uta<. akinek lábát vágták le a vonat kere
kei. Az asszonyt az érsekujvári kórházba 
szállították

— Varga Imre, a SzMKE 'lévai titkára 
vasárnap délután (3 órakor »A lévai szabadr 
téri játékok« címen előadást tart a pozso
nyi rádióban.

— Reumában szenved? Tanácskozzon az 
orvossal, mi tőé vő legyen; vásároljon Alpa 
sósborszeszt! Ampával való masszázs eny
hülést szerez, a vér tökéletesen keringésbe 
jön, a testnek szükséges táplálékot nyújt
ja, erősiű az izmokat és jótékonyan hat 
az idegekre. Kérjen Alpát plombával ellá
tott üvegekben!

— Megunta az életét — kiugrott a ro
bogó vonatból. Pók saller Antónia .38 éves 
pozsonyi alkalmi munkásnő megunta az 
eletet és elhatározta, hogy annak véget 
vet. Ebbéli szándékát úgy akarna keresztül 
vinni, hogy kiugrik a robogó vonatból. 
Pozsonyban vonatra is ült és leste az al
kalmat, hogy feltűnés nélkül véget vethes
sen életének. Léva környékén egy óvatlan 
pillanatban felrántotta a kupé ajtaját és 
kivetette magát <a teljes sebességgel hala
dó vonatból. A töltésre esett, honnan le
gurult és a töltés mellett elterülő szántó- 
főidőn terült el eszméletlenül. A vonat 
■azonnal megállt és felszedte a szerencsét
len nőt, kit azonnal a lévia'i közkórházba 
szállítottak. Az egész testén zúzódásokat 
szenvedett és csak az mentette meg a biz
tos haláltól, hogy frissen szántott föld fel
fogta az esést. Tettét élet unt ságból követ
te el.

— Puskalövés az éjjelben — súlyos se
besült. Lakatos Mária 28 éves cigányasz- 
szony alkalmi munkákkal kereste meg ke
nyerét. A napokban Alsópramdorfra érke
zett este. Mivel nem volt éjjeli szállása, az 
est leszálltával szállás után nézett. Amint 
a faluban sétált, hirtelen lövés dördült el 
és a cigány asszony, kit a lábába: ért a talá
lat, ijedt sikollyal rogyott a földre. Be
szállítóit tűk a lévai (kórházba. Az ismeret
len tétte< ellen megindították a vizsgála
tot. Vsailószinü, hogy valaki azt hitte, hogy 
tolvaj jár a kertek alatt és azért lőtt a kö
zelgő árnyékba.

— BERÉNYI LILLY áll. kép. zongora
tanárnő gyakorlati és elméleti zongora
oktatást szept. I-töl kezdödőleg elvállal, 
komensky u. 6.

— Egy különös növényt találta* Pös- 
tyénben. Pőstyénből jelentik; A Vágfolyó 
síkságában virágzik egy Európában alig is
mert virág — Lingulária sibirica — mely
nek hazája Szibériai. Zách tanár a híres 
prágai botanikus kutató jelenleg tanulmá
nyozza a vágvölgyi növényeket. Ezen alka- 
loninul megpillantott a part mentén, az 
iszapmocsarak közelében, nem messze a 
pöstyéni gyógyforrásoktól, az Európában 
oly ritkaságszámbamenő Lingulária sibiri- 
cát, melyet szibériai Linguláriának is ne
veznek. Eza ritka növény azért nevezetes, 
mert csomónévkiili ágazata van, állandóan 
virágzik, egy méter magas és belül üres. 
A ievelei nyil-szivalakuak, fogazattal, a fe
jek nagyok és koronája sárga, június és 
július hónapokban a virágzás tetőpontját 
éri el. Európában eddig csak Cseh-Leipa 
határában, az ottani agyag mocsarakban 
és a dobsinai cseppkőbarlang környékén 
létezik. Pöst vénbe valószínűleg a magas 
vízállások révén juthatott és minthogy az 
agyag mocsarak sokban rokonságban áll
tuk a pöstyéni iszappal, ez magyarázza 
meg, hogy a meleg éghajlat dacára itten 
is virágzik. Ezen szibériai növény felfede
zésével a jól ismert pöstyéni botanikus 
kert ismét egy különleges virággal szapo
rodott. (gg.) *

LONDONI SÍRFELIRAT
Egy londoni temetőben ezt a sírfeliratot lehet

olvasni:
— E kő alatt fekszik Hanne, a feleségem. Min

den kétséget kizáróan a pokolba jutott az ördö
gökhöz. De ha véletlenül, amitől Isten mentsen, 
mégis a mennybe került volna, akkor én soha 
nem kívánkozom oda. Szerető férje, Henrich.

-  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 betegsegélyzö pénz
tár, valamint az összes fondok részére is.

— Tűz Óbarson. Pénteken délután a !é- 
vaii tűzoltóságot telefonon Óbarsra hívták, 
aho'l a község gazdasági épületeinek tő
szomszédságában elhelyezet: községi szé- 
níJkazal tüzet fogott. Á lévai tűzoltóság a 
községbeli asszonyok és néhány környék
beli tüzoíltó segítségéve! a tüzet lokalizálta 
úgy, hogy nagyobb kár nem történt, sőt a 
szénakazal nagyobb fele is felhasználható 
állapotban maradt meg. Itt említjük meg, 
hogy az óbarsi önkéntes tűzoltók csők ak
kor jelentek meg a helyszínén, miikor már 
a tűz teljesen el volt fojtva.

— BERGER EDIT oki. zongoratanárnő 
kezdők és haladók oktatását vállalja. — 
Kasznárság. 2iacka u. 3.

— Regényes eset. Jókai fantáziáját is 
felülmúló eset történt meg a múlt héten 
egy morvaországi városkában. Egv polgár 
(kapott egv levelet, hogy egy meghatáro
zott helyen tegyen le 500 Ké-t, különben 
agyonlövik. A mi emberünk nem ijed: 
meg, hanem egy barátjával elment este ar
ra a helyre, hová a pénzt le kellett volna 
tenni. Egy kis vártatva két hosszú köp- 
penybe burkolt alak jött, hogy a pénzt fel
vegye. A két férfi rájuk támadt és jól el- 
agyabulálta őket. Eklkor aztán kitűnt, 
hogy mind a két alak nő volt, mi több
az egyik az illető polgár felesége, ki igy 
akart pénzhez jutni, hogy kedvteléseire 
jusson.

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

— Nóta tarsoly a címe annak a tizen
nyolc nótát tartalmazó füzetnek, amely 
Korerrtsy Sándor lévai nótaszerző szer
kesztésében és kiadásában a napokban je
lent meg. Ez a füzet hét szlovenszkói dal
szerző, nagyobbrészt a különböző pályá
zatokon kitüntetést nyert nótáinak gyűj
teménye, amelyeknek legnagyobb része 
rövidesen közismert és közkedvelt leit 
Szlovenszkó szerte. A nótástkönyv bolti 
ára 10 Kő, 'kapható minden könyvkereske
désben, A Magyar Család szerkesztőségé
nél Sahy és Koréntsy Sándornál Léva, Kol- 
ilár ucca 33.

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

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

(íz le l áiheiy ezés !
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy az Ozmán-téren lévő női és férfi 
szabóüzletemet Búm u. 10. sz . a lá  
helyeztem át. — Kérve a n. é. közön
ség szives pártfogását, maradok tisz
telettel J a N l f l b i t e k  női és férfi 
divatszalon.

Bútorozott szoba
külön bejárattal M adö. Magtárköz 2. 
B a k e r n é n á l .



A  L é va i D a lá rd a  
rá d ió sze re p lé se

A János vitéz helyszíni közvetítése al
kalmával dr. Jócsik Lajos, a Rádiójournál 
magyar osztályának vezetője telkérte a 
Lévai Dalárda vezetőségét egy egész órát 
betöltő szereplésre a pozsonyi mikről ón 
előtt. Heckmann István karnagy a múlt hé
ten megtartott választmányi gyűlésen re
ferálta ezen ügyet és a szereplésre az en
gedélyt megkapta. Minden valószínűség 
szerint október hó 9-re tűzik műsorra a 
dalárda szereplését. A gyűlés lefolyásáról 
egyébként a következőkben számolunk be. 
Dr. Guba János igazgató megnyitó beszé
dében vázolta az énekkar nagy napjait a 
János vitéz előadása alkalmával és ezen 
munkáját, mint a dalárda csúcsteljesítmé
nyét jelölte meg. Schubert Tódor, a sza
badtéri előadások .rendezőségének nevé
ben mondott hál a telt szavakkal köszönetét 
a fáradhatatlan munkáért, elsősorban 
Heckmann karnagynak, aki válaszában ki
jelentette, hogy a jövőben is ezen rende
zések szolgálatában kíván állami. Dr. Per- 
ger választmányi tag aiz emlékezetes na
pok jegyzőkönyvi megörökítését indítvá
nyozta, a gyűlés úgy Ihatáirozott, hogy' kü
lön enilékaíbumot készíttet. Miiklóssy Béla 
Heckmann István karnagy nagy érdemei 
mellett megemlékezett Bárt a Mór és Tu- 
lassay Sándor helyettes karnagyok önfel
áldozó munkájáról is.

A választmány elhatározta, hogy a Jó
zsef esek Géza nevét viselő emlékserleget 
október 9-én, ‘a .rádiószereplés 'közvetítése,, 
után avatja fel vacsora keretében, amelyen 
az ünnepi beszédet Schubert Tódor társ
elnök mondja.

— NE CSAK OLVASSA, de vegye is 
meg — (ha teheti — a Lévai Újságot, mely 
lap a lévai polgárság egyetemes érdekeiért 
harcod!

S P O R T

A JUVENTUS SPORTKLUB

az elmúlt héten tartotta őszi évadnyitó vá- 
a^ztmányi gyűlését. Dr. Strasser Elemér 
elnök (részletesen beszámolt azokról a ne
hézségekről, amelyek Léván a sportegye
sületek működése elé gördülnek. A Juven- 
tus aiz Iparos Olvasókörrel együttműköd
ve most abban a helyzetben van, hogy 
minden komoly sportolónak meg tudja ad
ni a működési lehetőségeket. Az elnöki 
beszámolót követő vitában Rajcsányi Sán
dor és Akúcs Ernő felszólalása után a vá
lasztmány elhatároztiai, hogy az - egyesület 
fokozott intenzitással kezdi meg az őszi 
évadot, újabb taggyüjtési akciót kezd és 
átszervezi a következő szakosztályokat: 
nehéz-iaiilétika, ászt aktén ni sz, jéighokey,
sakk, amelyek mellé ezidén felállítja a vi
vő-szakosztályt is Papp György’ okleveles 
vívómester közreműködése mellett. Az 
egyesület fenti szakosztályai abban a hely
zetben vtamnak, hogy az ősz folyamán szá
mos mérkőzésen vehetnek részt és a spor
tolók, valamint a sportbarátok érdeklődé
sét ezzel is intenzivebbé kívánja tenni.

Az egyesület vezetősége ezúton is fel
hívja azokat, akik a tél folyamán sportolni 
akarnak, jelentkezzenek tagnak és vegye - 

- nek részt a szakosztályok munkájában.

F U T B A L L :
— Vasárnap Léván az SK Levice csapa

tának Nvitra csapatával kellett volna baj
noki mérkőzést játszani. Minthogy a nyit- 
rai csapat egyáltalán nem jelent meg a pá
lyán, az SK Levice 3 pontot szerzett.

Megfigyelések a békéről
Ha megint borul a határ, ne ijedezz, jámbor 

polgár, aki hiszel a nyomtatott betűnek es eskü
szöl a beavatottak beavatottságában, mert a kül
politika és a váltóláz között alig van más különb
ség, csak az, hogy az utóbbi betegség, az előbbi 
pedig orvos, aki szintén váltolázban leledzik. 
Evek óta tapasztalod, hogy borúra jön derű, de
rűre jön ború s minden huszonnégy óráról elhi
tetik veled, hogy végleges és örökké tart. Majd 
megint enyhül a feszültség, majd megint feszül 
az enyheség, ez vele jár a kötélhúzásai, mely 
külpolitikának neveztetik.

* *
Hangos most a világ kalapácscsengéssel. Ková

csolják a békét Németországban, kovácsolják 
Londonban, Párisban, Neuyorkban, Prágában, 
mindenütt. És mindenütt jóhiszemmel, a béke 
szükségérzetével és a háború pusztítás irtózatá- 
val. Fegyvereket is kovácsolnak, azért, hogy ne 
kelljen hozzájuk nyúlni. Mégis állandó kérdés: 
sikerül-e az, amit kivétel nélkül mindenki akar? 
A kérdésre ma inkább lehet igennel felelni, mint 
valaha. Mert a békét eddig is akarták, de csak a 
másik költségén. A békeigyekezet mindig kátyú
ba rekedt, mert egyik fél sem bízott a másikban. 
Ma a költségátháritás módszere helyébe a kom
promisszum lépett s az engedés, mely ezzel szük
ségképpen vele jár, egyszersmind kaució a béke
akarás jóhiszeműségéért. Ma már bízni lehet a 
paradoxonban, hogy nem vesznek össze azon, 
amit közösen akarnak.

• *
Az erőszak helyettesítése józan ésszel és joggal 

szép és fenséges eszme. Az összes országok népei 
szeretik a békét és gyűlölik a háborút. Ki tud az 
ellenkezőről? És férfiak, nők egyaránt borzalom
mal gondolnak a légi veszedelemre — ez is két
ségtelen. És kétségtelen, hogy minden európai 
nemzet akarja a békét és mégsem lehetne elérni 
azt, amit mindenki akar? S a mai problémák t* 
nőttek volna a mai okosságon és ésszel, akarattal 
nem találnak megoldást a legsúlyosabb ellentétek 
számára? Ezt nem lehet hinni és mi sem hittük 
soha és nem hisszük ma sem.

LÉVAI ÚJSÁG

Házilag SAVANYÍTOTT KÁPOSZTA 
kapható FISCHER GÉZA füszerkeres- 
kedönél, Mángorló ucca. * 1

— Nagy tüzveszedelem Nagyölveden. \
közelmúlt napokban nagyobb tűzvész pusz
tított Nagyöbed községben, a szérűn. Az 
egyik kazal gyulladt ki eddig ismeretlen 
okból és a lángok rohamos gyorsasággal 
terjedtek -a többi kazlaikra és a közelük
ben volt egyik gazdasági épületre, gaz
dasági eszközökre. A tüzveszedelem Du- 
honv Ferenc, Duhony János, Spanyó Anna 
és Klenkó öl védi lakosoknál pusztított.

Születés, házasság, halál:
Születés: Verebes Sándor M kÜ ritt Er

zsébet fi-a Sándor — Hajnovic János S/Ja- 
decsek Ilona leánya Magdolna.

Házasság: Berka Károly ref. Lacakó 
Margit tikjait. — Varga Imre rkat. Koncsal 
Aranka rkat.

Halálozás: öcsovav Andortié szül. Mar
kovid! Malvin 46 éves. Jaszenovics Ödön 
56 éves. — Koreny István 55 éves. — Kri- 
zsányi Károly 40 éves, a törvényszék holt
tá nyílvánította, meghalt 1924 dec. 31-én. * 1

•LÉVAI UJSÁG« gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMER. -  Felelős szer
kesztő és kiadó: AKtJCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u, 3. Tele
fon 19. - -  Előfizetési dij: egészévre: 4$.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Kf, egyes szám ára
1 — Ki. Három példány megtartása V« 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

Az államrendőrségi hivatal 
a terrorcselekmények ellen

A lévai államreiulorségi Imatal hirdetményt 
tett közzé, melyben a lakosságot figyelmeztet 
úgynevezett kényszerítések súlyos büntetőjogi 
következményeire.

A hirdetményt közérdekű voltánál fogva alább 
közöljük teljes terjedelmében:

Az 1927 évi 25. számú törvény 2. cikke alapján 
a közrend és közbiztonság érdekében figyelmez
teti a rendőrhatóság Léva város lakosságát 
az 1921 évi .>09 számú kényszerítés (terror) ellem 
törvény rendelkezéseire.

A fentidézett törvény 1. §-a alapján kényszerí
tést (terrort) követ el mindenki, aki valakit (va
lakinek családját, hozzátartozóját, vagy az illető 
védelme alatt álló személyt) bántalmaz, vagy az 
illető testében, szabadságában, becsületében, va
gyonában, keresetében kárt okoz. Ha az illetőt 
ily kárral fenyegeti, vagy ha valakinek közvetle
nül fenyegető kényszerhelyzetét kihasználja, eset
leg állását, mint hivatalnok, tanító, lelkipásztor 
vagy munkaadó arra használja fel, hogy valakitől 
jogellenesen valamely cselekvést, mulasztást vagy 
tűrést kikényszeritsen. A nevezett törvény 2 $-a 
értelmében a cselekmény 8 naptól 3 hónapig ter
jedhető elzárással lesz büntetve.

Ha a büntetendő cselekményt fegyver alkalma
zásával követik el, akkor vétségeimén 1 hónaptól 
ti hónapig tartó fogházzal lesz büntetve.

Ha a fentidézett törvény 3 §-a értelmében a 
büntetendő cselekmény folytán vagyonban vagy 
keresetben állott be kár, akkor a bíróság a sza
badságvesztési büntetés mellett a károsult indít
ványára a magánjogi igényeinek szabad belátása 
szerint 5000 koronáig terjedhető pénzbeli kár
pótlást mondhat ki.

Hzért a fentemlitett törvény rendelkezései sze
rint minden olyan munkaadó ellen büntető eljárás 
indul meg, aki visszaélve alkalmazottainak függő 
gazdasági v iszonyával, arra kényszeríti őket, hogy 
politikai hovátartozóságukat változtassák meg, 
vagy megtagadva saját nemzetiségüket egy bi
zonyos pártba lépjenek be, esetleg, hogy gyer
mekeiket bizonyos nemzeti tanítási nyelvű isko
lába küldjék, vagy ha tűrik, hogy ilyen kényszert 
(terrort) hivatalnokaik vagy alkalmazottaik kö
vessenek el más alkalmazottaik ellen.

Végül figyelmezteti a rendőrhivatal a lakossá
got, hogy a rendelkezés ellen vétők ellen a kö
rülményekhez képest eljárás indul meg a fent
idézett törvény büntető rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, egyúttal más büntetőtörvények és más 
kihágási és közigazgatási törvények alapján is.

Virtuskodás revolverrel — 
emberhalál

Koniáromszcntpéter községben ifj Pusztai 
Sándor korcsmájában szerdán este 1 '28 óra
kor Kovács Dávid, községi mezőőr szolgálati 
revolverével hasbalőtte Czövek Béni jómódú 
fiatal gazdát.

Kovács Dávid, Czövek Béni és Tóth Sán
dor társaságában a korcsma konyhájában 
sörözött Mindhárman kapatosak voltak már, 
mikor a mezőőr szolgálati Steyer pisztolyát 
tokjából kivette és ezzel hadonászni kezdett. 
Ifj. Pusztai Sándor vendéglős erélyes figyel
meztetése dacára tovább játszott a revolverrel, 
mígnem eldördült a lövés. Kovács mezőőr 
balkarján a csuklón át Czövek Béni hasába 
a köldök alatt fúródott be a golyó. A mezőőr ezt 
látva a revolvert eldobva elrohant. Közben 
Czövek Béni a kocsma padlóján feküdt, ho
vá a konyhából még a saját lábán vánszor- 
gott el. A véletlenül szüleinél tartózkodó Dr. 
Petrovszky prágai orvos részesítette első se
gélyben az áldozatot és saját autóján vitte a 
komáromi kórházba, ahol azonnal a műtő
asztalra került Segítem azonban nem lehe
tett. A golyó a beleket hat helyen fúrta át. 
BePő elvérzés következtében Czövek Béni 
éjjel 2 órakor kiszenvedett.

A csendőrség a nyomozást megindította.

X h e k  s h I h c U h

Mary angol királynő magyar nyelven írott köszönő levelet küldött tiszteletes Füióp 
Ferenc ref. lelkésznek Erdőszentgyörgyre, a református templom kriptájában nyug
szik a királynő nagyanyja Rédei Claudina grófnő. — A német hadgyakorlatom ve
géig Franciaország behívta tartalékjait, a szabadságolt tisztek és katonák is paran
csot kaptak, hogy azonnal térjenek vissza helyőrségeikbe. — 15 év óta melegszik 
az északi .sarkvidék, valami van Napunkkal, állandóan változik az egész Föld ég
hajlata és ezáltal gyakoriak az időjárási zavaróik. — Stuttgartban egy elhagyott 
férj meggyilkolta hat gyermekét, fe.gyújtotta a házat és utána öngyilkos lett. — 
HarummiMió leprás van a világon. Vilma holland királynő trónralépésének 40 
éves jubileumát fényes ünnepségek közölt ülték meg Hágában. — Angliában a légi 
védelem céljaira egy millió pilótát képeztek ki. — A kolozsvári klinikán Rácz Jó
zsef borbélymester felesége fiúgyermeknek adott életet, aki 3 karral, 18 ujjal es 
két szívvel jött a világra. — Nyitrán kötelezővé tettéit a tej pasztörizálását. — (Fran
ciaország megnyitja határait a spanyol köztársaság felé, ha szeptember közepéig 
nem jön létre megegyezés. — Ausztriában újabb csapás érte a katolikus egyházat, 
bezárták a szerzetesrendek iskoláit, ezt követni fogja a többi felekezeti iskoláknak 
bezárása. — Tizennyolc és félmillió koronáért adták el a morvaországi Pálffy-bir- 
tokot. — Huszonhárom évi távoliét után hazaérkezett Kassára egy Iholttányilvánitott 
v olt ororsz hadifogoly. — A palesztinéi polgárháború egyhavi mérlege 320 halott. — 
Jokaháma és Tókió környékén hatalmas tájfun pusztitott Japánban, 30.000 házat 
öntött el a viz; a forgalom teljesen megakadt, tízezrek bolyongnak az uccákon éle
lem és fedél nélkül, 36 év óta nem volt a szigetországban hasonló erejű vihar.
A komáromi járásbíróságot utasította az igazságügyminiszter a magyar nyelvjo
gok tiszteletbentartására. — Uj hévizforrásra bukkantak a magyarországi heves
megyei Bükkszék határában. — Tavaszra elkészül a bossányi cérnagyár. — 16 va
gon szalonnát és 10 vagon zsírt hoztak be Cselhszlovákiába az elmúlt héten Ma
gyarországból. — Hirdetés utján toboroznak terroristákat a palesztinai arab zen
dülés vezérei. — A budapesti Kúria Ítéletében kimondotta, hogy haszon nélkül árusí
tani tisztességtelen verseny. — Kizuhant a robogó vonatból Horák csehszlovák válo
gatott futballista. — A Kassán megtartott szinlházi arukét jogosnak ismerte el a ma
gyar kisebbség kívánságait é$ utasította a szlovák és magyar színigazgatókat, hogy 
egymás között egyenlően osszák be a szezonokat. — Görögországban a krétai zen
dülés négy fő vádlottját in contumaciam halálra Ítélték. — Olaszországnak az Abe- 
szinia elleni hadjárat 31 milliárd lírájába került és a megszállvatartás további mil- 
hárdokat emészt fel, a spanyol kaland 15 milliárd lírát emésztett fel. — A Népszö
vetség titkársága által közzétett statisztika alapján földünkön 2.115,8(X).0ÜU ember 
él. — A newyorki világkiállítás építési költségei 155 millió dollárra vannak előirá
nyozva. — A debreceni kollégium négyszázéves fordulóját nagy ünnepségekkel 
fogják megünnepelni. — Jerebcsenko orosz pilóta 10.000 méter magassági repülést 
hajtott végre együléses hidroplánjával. — A répatermés mennyisége kielégítő Cseh
szlovákiában, de a cukortartalom alacsony — Engedélyezik a munkácsi kereskedel
mi akadémia magyar pártbuzamos osztályainak felállítását. — München mellett egy 
fialuban méhék megrohantak 4 (lovat és annyira összecsípték, hogy mind a 4 ló megdög
lött. — Egy milliárd koronával csökkent Csehszlovákia betétállománya a májusi ese
mények következtében. — Hivatalosan is elismeri Csehszlovákia Abesszínia olasz 
hódítását. — 312 millióval többet ad ki Csehszlovákia behozott gyümölcsért, 
mint amennyi a gyümölcskivitele. — A Pilzen melletti Sditz vasúti állomáson hibás 
váltóállítás következtében két vonat összeütközött, 12 utas megsebesült. — A vi
lág legmagasabb asszonya Barmingshamban Miss Elsa Dropon, aki 270 cm. magas 
és kezével eléri a közlekedési lámpát. — Egy Hamburg melletti birtokon pillantot
ta meg a napvilágot egy ötlábu borjú. — Lengyelország és Románia tárgyalásokat 
folytat, hogyan engedjék át szükség esetén a szovjet haderőt. — Spanyolországban 
tavaszig nagyobb változás nem várható. — Elárverezik Londonban a négus császá
ri koronáját, melyen 718 darab gyémánt van. — Jugoszláviában letartóztatják a né
met nemzetiszocialista bujtogatókat. — London külvárosában hat utassal lezuhant 
egy repülőgép és felgyújtott két házat. — A kassai kiállítás műk héten vasárnap 
zárult le, 330.000 volt a látogatók száma. — Nemzetközi valutacsempésztársaságot 
lepleztek le Kassán. — Jób Dánielhez, a Vígszínház igazgatójához megy ismét 
férjhez Simon Böske, az egykori Miss Európa. — Katasztrofális méreteket öltenek 
a morvaországi árvizek, viz alatt áll az egész Thája völgye. — Berlinben a szokat
lanul meleg időjárás következtében a gesztenyefák újból virágoznak. — Magyar- 
országon bevezetik az általános katonai kötelezettséget és a Levente szervezeteit át
alakítják katonai előképző szervezetekké. — Washingtonban meghalt a világ legkö
vérebb embere, 335 kilo volt a testsúlya, egyszerre megevett tiz kiló húst megfelelő 
mennyiségű kenyeret is hozzá, mindössze 31 éves volt és szivszélhüdés végzett vele.
— Udine közelében, Latisana faluban egy 27 éves olasz parasztasszony négyes ik
reknek adott életet. — A jugoszláviai Rogíaitic községben egy 80 éves föidimives- 
asszony gyermeket szült, férje 84 éves gazdaember. — Püspöki község határában 
egy pásztorgyerek pajkosságból felmászott a villanyoszlopra és halálra égette ma
gát. — Négy hónapos szavalókö rútra megy Amerika magyarjai közé Mécs László. - 
Négyéves korig továbbra is ingyen utaznak a gyermekek a csehszlovákiai vasutakon.
-  Jó eredménnyel zárult a pozsonyi Nemzetközi Dunavásár. — Prágai kereskedel

mi körök egy oiyan kormányrendelet kiadását kérik, hogy a jobb (helyzetben lévő 
családok egy félévre való élelmiszer készletet szerezzenek be. — Jugoszlávia 21 mil
lió dinárral tartozik a külföldnek. — A magyar kormány egymillió holdnyi szántó
földet vesz igénybe az új földreform céljaira. — Csehszlovákiában újból mérlegelik 
•a hároméves katonai szolgálat bevezetését. — 1600-ban alapították Kassán az első 
egyetemet. — Piccard professzor zárt acélgolyóban az óceán 10,000 méteres mélysé
geibe akar lebocsátkozni. — Nyitna városa villanytelepet létesít. — 13 millió magyar 
él szerte a világon, a legtöbb magyar, 600,,000 Amerikában -él. — Magyarországon a 
családos munkásoknak családi bért fognak fizetni, amely magasabb lesz a családi a- 
!an munkás bérénél és minden évben fizetett szabadságot kapnak. — Óriási a gazda
sági válság Amerikában, a gabonaáraik felére estek, mivel százmillió bushel dömpimy 
gabona jön rövidesen a világpiacra. — Túlnagy poidgyászok nem szállít hatóik az új 
szállitási szabályzat szerint a csehszlovákiai vasúti kocsikban. — Ujzélandban a juh
állomány 33 millió darabot tesz ki. A japánok 36,613.198.000  ̂ cigarettát és 
24,539.975 kgr. dohányt szívták el a imult évben. — A világ leghidegebb városa Szi
béria legészakibb csücskében a 11,000 lakosú Jalkuts városa, már 64 Celsius fok 
hideget is mértek ott. — Ujaibb gabonaraktár épül Szlovenszikón.
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