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Bonyodalom
egy tanácshatározat körül

A város vezetésnek az a rendszere, 
amely az utóbbi időben Léván kifejlődött, 
most egy t an ácsba táró zat folytán éle< ki
robbanásra adott okot.

Amint ismeretes, a 243/1922. törvény Lé
vát megfosztotta rendezett tanácsú jelle
gétől és a 275/1922. törvény nagyközséggé 
nyilvánította és a lévai járáshoz osztotta 
be. Ettől az időtől természetesen a város 
ügyei, mint községé intéződnek. Az ötven
éves joggyakorlattól, amely Léván, mint 
rendezett tanácsú városban 1873-tól kifej
lődött, egyeseknek nehezére esik eltérni 
és még mai is — 16 év után — sok eset
ben vindikálnak miaguknak olyan jogokat, 
amely mint községet egyáltalán nem i let 
meg. Igv pl. állandóan a »város elöljáró- 
ságá«-ról beszélnek, pedig az érvényben 
lévő szabályzatok szerint ilyen nincs, mert 
a község vezetője a biró és igv minden 
intézkedésért egyedül ő a felelős. A ren
dezett tanácsú városoknak volt elöljáró
sága, azt 6 évenként újraválasztott vezető 
tisztviselők alkották, akik külön-külön és 
egyetemlegesen voltak felelősek munká
jukért. ^

A város tanácsa a képviselőtefib et meg
bízásából július folyamán két tisztviselői 
állásra pályázatot irt ki. Erre a kitűzött 
határidőig több olyan jelentkező adta be 
pályázatát, akik megfelelő képzettséggé, 
rendelkeznek. A pályázatot ennek dacára

szeptember 9-én a tanács nélkül, hogy 
annak eredményéről a képviselőtestületnek 
beszámolt volna a saját hatáskörében med- 
nőnek nyilvánitotta. Igaz, hogy a pályá
zati feltételek között bent volt, hogy a ta
nács indokolás nélkül meddőnek nyilvánít
hat ja a pályázatot, azonban erre sem az 
érvényben levő szabályrendelet, sem a 
képviselőtestület felhatalmazást a tanács
nak nem adott. Sőt a tanács még tovább 
ment, mert a meddőnek nyilvánítás után 
azonnal uj pályázatot irt ki, nem várva be 
a szabályrendelet által minden tanácshatá
rozat elleni 14 napos fellebbezési határ
időt sem.

A tanács ezen szabálytalan eljárása, i 
képviselőtestület jogainak megcsorbítása, 
a nyilvános pályázatok zártkörű letárgya- 
lása ellen több jogász aláírásával panaszt 
-adtak be a képviselőtestülethez. A képvi
selőtestületi tagok több mint negyed része 
pedig a közgyűlés záros határidőn belül 
való összehívását kívánják ebben az ügy
ben.

Mint értesülünk az egyik érdekelt pá- 
lvázó a tanács határozatát megfellebbezte 
a képviselőtestülethez.

A képviselőtestületnek mint a város leg
főbb igazgatási szervének joga és köte
lessége, hogy jogainak csorbitatlanságái 
megvédje és ne tűrje a túlkapásokat és a 
zártkörű elintézéseket. I

kodása meglehetősen tűi van méretezve, 
különösen az adminisztrációnál és nagyon 
is szükségesnek tartanánk, a már régeb
ben általunk javasolt ^takarékossági bi
zottság* mielőbbi megszervezését. Meg 
kell állapi tanunk azt, hogy a pénzügyi bi- 

| zottság bármennyire is hivatása magasla- 
í tán áll, de hiányzik belőle az erős kéz, 

amely a fölösleges és tiilkiadásokat meg
akadályozza. Aki az utóbbi hónapok pénz
ügyi gazdálkodását kissé behatóbban is
meri, annak nem szükséges, hogy részle
tesen megmagyarázzuk, mire céloztunk 
az előbbi mondatban. Ma ismételten csak 
azt mondhatjuk, amit már egy évvel ez
előtt hangsúlyoztunk, hogy teljesen fölös
leges a papirosdeficitek kimutatása, ami
kor a város költségvetését egy kis jóaka
rattal, talán egy kis takarékossággal telje
sen egyensúlyba lehetne hozni. Szigorúbb 
pénzügyi bizottság, erélyesebb képviselő- 
testület és a hiány le van faragva!

G a zd a fig ye lm e zte tö
szeptem ber hóra.

Szeptemberben a gazda egyrészt még az idei 
termés betakarításával, másrészt a jövő termés 
előkészítésével van elfoglalva. Lehet azonban 
gondoskodni arról, hogy az Isten adta termés 
gondosan betakaruljon és belőle minél kevesebb 
menjen pusztulásba.

Az őszivetések alá szeptemberben végezzük el 
a vetéselőkészitö talajmunkákat. Csupán a kapá
sok után kerülő búzák vetőszántása marad a jövő 
hónapra Gabonaféléink, igy a búza nem veretik 
a teljesen friss üreges, laza szántást. Hogy meny
nyi ideig keli a vetésszántásnak a vetésig iille 
pedni, és érlelődni az időjárástól függ.

Nedves őszkor várunk inkább egy pár napot 
a vetéssel, hogy a föld kiszáradjon, mert se a 
vetőmagnak, sem a műtrágyának nem haszná
lunk, ha ezeket a földbe elkenjük.

A jó termés másik elengedhetetlen feltétele az, 
h o g y  a t a l a j b a n  e l e g e n d ő  t á p e r ő  is 
l e g y e n .  Istállótrágyázással földeink nem kap
nak kellő növényi tápanyagot s azért különösen az 
öszigabonák megkívánják a műtrágyázást. A mű
trágyázásnál azonban figyelembe kell venni, hogy 
jó élövetemény után vagy rosszabb után kerül a 
rozs vagy búza? Jó elóvetemény a különféle here 
féle, csak gyengébb előveteménynek lehet tekin
teni még akkor is, ha betakarítása óta különben 
igen jól végeztük el a szántásokat. Jó here és 
bükköny után okvetlen kell szuperfoszfátot adni 
a gabona alá, mert ki kell egyensúlyozni a nitro
gén bőségét; repce és mák is jó elóvetemények, 
de nem  n i t#r o g é n g y ű j t ő k  és ezért ezek 
után szénnitrogént is adunk. A rozs, here és bük
köny, valamint a trágyátlan repce és mák után 
ősszel tehát nemcsak szuperfoszfátot adunk, de 
mésznitrogént is. krumpli, kukorica és répa után 
szuperfoszfát mellett, féladag mésznitrogén is kell 
ősszel és tavasszal a másik felét fejtrágyának 
adjuk. Igy kell tenni a csalaniádé utáni búza- 
vetésnél is

Réteken most takarítják a sarjuszénát. Ilyen
kor jusson eszébe a gazdának, hogy a rét is meg
kívánja a maga trágyázását és gondoskodjon, 
hogy az ősszel teljes műtrágyázással az újonnan 
bevezetett »Anisupka l.«-el pótoljuk az eddig el
mulasztottakat.



LÉVAI ÚJSÁG

A henger szerelmese a Tátrában
A lenijei s/erelme>e hiitlenkedett. Hímem a 

hegyek közé s a Tatra meghódította. Kies t ide- 
genkedett elo/őleg a hegyektől. Félelmetesnek 
találta a hegy óriásokat, »kisebbsé*:-érzetei« \ol- 
tak a csúcsokkal szemben.

S most a Tátra meghódította.
Ha kellett jönnie, hogy a heg.vek többet nyúj

tanak, mint a tender. Többet a testnek és többet 
a léleknek.

\  tenger panorámája csodálatosan szép. Több
nyire azonban egyformán szép. Jo leülni a partja 
mellett, hallgatni a hullámok muzsikáját. Különös 
ritmusa órán g gazdagon muzsikai az ember fü
lébe. A kép is szép. A végtelenség panorámája. 
l)e nem nyújtja az elámitó változatosságnak azt 
a skáláját, amit a hegyek nyújtanak azzal, hogy 
künn a természetben együtt él az ember a Iák
kal és füvekkel, a patakokkal és frissen szedett 
szamócákkal és olyan magasságokra emelkedik, 
ami az alföld ember számára több, mint élmény. | 
Hitet ad.

S mig a tengerpart nagyszerű napsütése észre
vétlenül használja az ember agyát, idegét, szivét, 
egész fizikumát, addig a hegyek fris's levegője, 
az alföldi kánikulák idején élvezett enyhesége pe 
dig üdit. Pláne, ha az embernek módja van egyik
másik kitűnő hegyi strandon megfürdeni.

A tenger mellől mindig kicsit fáradtan jöttem 
el. A Tátrából felfrissültén, felüdülten.

* *
A Tátrának idén rekord-szezonja volt. Állítólag 

még soha lyen tömeg nem zsúfolta tele a tátrai 
fürdőket. Nemény Vilmos dr., a Tátra nagy sta
tisztikusa szerint több. mint 10.000 embert kellett 
visszautasítani, mert nem volt hely a számukra.

Bennünket is lebeszéltek, amikor a Tátra felé 
hajtottunk. Kár felmenni, szoba nincs, még a 
fürdőszobákban s a konyhákban is alusznak.

A szépfekvésü, Poprád melletti Gánócfürdőre 
robogtunk be legelőször s miután ott elhelyez
kedésről szó sem lehetett, a kedves fürdőigazga
tóság egész sor helyet telefonált végig.

Füredről, Csorbáról, Lomniczról, Huzsbachról j 
negativ válasz.

Nekivágtunk a Tátrának. Féltucat kosár után 
az ó-tátrafüredi fürdőigazgatóság nagyon előzé
keny titkárnőjének kezébe tettük le tátrai sor- J  
sunkat. S néhány perc múlva robogtunk a Héliosz 1 
felé s — ha átmenetileg csak egy-két éjszakára 
is — de volt már szobánk.

S e*>te már meg ^merhettük Tátrafiired éjszakai 
életét.

Az első, amit erről az éjszakai életről megálla 
pitani kénytelen az ember, hogy ez a nemzetközi 
világfürdö esténként döbbenetesen sötét, 

íg y  szólván egyáltalán nincsen világítása.
A szerelmeseknek nincsen okuk panaszra. De | 

akik a Heliosz rendkívül kiépített környékéről a 
Grand Hotelhez igyekeznek, 10 percen át vak
sötétségben kénytelenek menni, dacára annak, 
hogy az út — szinte kihivóan — a tátrai v i l 
la n y g y á r mellett vezet el.

Milyen könnyű volna 10 szerény lámpát elhe
lyezni ezen az utón s ni ndjárt európaibb képe 
lenne esténként az egész vidéknek.

Különben is valósággal nevezetessége Tátra- 
fiirednek. hogy nincsen semmi szervezett fürdő
élete.

Nincsen kurlistája, n ncsen olvasóterme, nincs 
könyvtára, nincsen parkja, viszont — legyünk 
igazságosak — nincsen kurtaxája sem.

* *
A Tátra legfrekventáltabb helye kétségtelenül 

ófiired. Nehéz arra választ adni, hogy miért? 
Fekvése megközelitőleg sem oly szép, mint Lom- 
niezé, vagy Csorbáé. Amióta az emlékezetes cik
lon borzalmas pusztítást vitt véghez erdeiben, 
megfelelő erdei sétányai sem igen vannak. Szer
vezett fürdőélete — mint feljebb jeleztük — egy- ! 
általán nincsen.

Alighanem ráhibázunk a valóságra, amikor a 
Grand Hotel szerencsés kézzel történő vezetésé
nek tulajdonítjuk, hogy a Tátra mondain köz
pontjává vált ótátrafiired.

Szállodai hallja a Tátra társadalmi-, turisztikai- j 
és — pletyka-központja. Társadalmi élete és 
pletyka-forgalma azonban kétségtelenül fejlet
tebb, mint turisztikája. A Grand Hotel turistái az 
úgynevezett »grand-turisták, akik viharkabátban,

szegestalpú cipőben s bottal teszik meg a túrát 
a Grand Hoteltől a Bányász-Áruházig és vissza s 
a hotel irószobáiából Írják meg a csúcsokat ábrá
zoló képeslapokat. Ezek a kitűnő sportmulttal 
rendelkező turisták rendszerint a félemeleten le
vő szobájukba is legszívesebben liften mennek s 
4 hetes nyaralásuk alatt főleg a hotelhallból cső 
dálják a természetet.

De este . . .  Este megmozdul az egész nagyszál- | 
loda. A hallban zs bongó, nagyszerű élet. Szép i 
asszonyok, lányok, elegancia s 10 órakor felvo- 
nulnak a bárba . . .

Á lo m ió  Csorbán
A természet egyik legszebb ajándéka a Csorba- j 

tó. Nehéz jellemezni a szépségét. Havas csúcsok i 
tükröződnek a tóban az augusztusi napsütésben 
s strandján vidám fiatalság fürdik, ha nem bor- | 
zong a kicsit csípős víztől. . .

Csorba tündéri szépségének azonban ára van. ; 
Hatszor-nyolcszor is ellátogattam, csakhogy gyö- ! 
nyörködhessem panorámájában. S mind g meg
áztam. Egyszer bőrig. Pedig csak körbe sétáltam 
a tó körül, néztem a nyugodt vizet s a még nyu- 
godtabb úri horgászokat, akik ficánkoló pisztrán- , 
gokat zsákmányoltak.

A Móry-Hotel feletti kilátónál sokáig álniélkod- 
va áll az ember. Észak felé sötét, félelmetes, ti
tokzatos felhőkbe burkolódzó hegyóriások. Dél 
felé pedig napfényes, világos szinpompában csil
logó, termékeny fensikok, enyhe, gazdag zöld- 
árnyalatu szinpompában, festői csillogásban

A Csorba-tó testvére a Poprádi-tó. Talán ki
sebb. de magasabbra • itte fel az Isten a dolgát. 
Szinte még szebb. Vadregényesebb.

Mellőle folytattuk az utunkat egyik csúcs felé. 
Mellettünk öttagú fiatal társaság haladt el. Háti
zsákkal. sátorlappal, megfelelően felszerelve. Két 
fiatal lány, három fiatal fiú. Dalolva indultak. 
Szinte futó lépésben felfelé. Úgy haladtak el
mellettünk, mint a tehervonatot előző gyorsvo
nat. 10—15 perc múlva már látcsővel figyeltük 
őket. Mint kis pontok mozogtak ugyanolyan 
gyorsan, mint kezdetben, valahol fent a sasok 
táján.

Lo m n ic  —  
az á lla m i lü rd ő

A Tátrának kétségtelenül egyik legszebb pont 
ja az állami kezelésben lévő Lomnic. A róla elne
vezett csúcs tövében valóban ápolt, gondozott
fürdötelep. Itt már van kurtaxa, viszont van gyö
nyörű parkja, naponta többször térzenéje, állító
lag olvasóterme s megv tágítása is jobb egy ár
nyalattal Füredénél.

Legnagyobb attrakciója — vadonatúj drótkö
télpályája. Európa egyik legmodernebb ilyen pá
lyája. Egyelőre még csak 1700 méter magasságig I 
visz fel, a kőpataki tóig, ahol már kitűnő vendég
lő van és épül az új, nagy hotel. A Tátrának 
kétségtelenül egyik legnagyobb látványossága ez ; 
a drótkötélpálya, amely fáradság nélkül viszi fel 
az embert respektábi’is magasságba s onnan 
olyan nagyszerű aránylag könnyű túr sztikai 
lehetőségeket nyújt az emberek számára, amely 
igazi tátrai élményt jelent.

Akinek nehéz túra a 2500 méteres lomnici i 
csúcshoz vezető út. megcsinálhatja a lomnici nye- i 
reghez vivő szép, alig kétórás túrát s megkapja 
fáradságának legnagyobb jutalmát. 2100 méter 
magasságban már hatalmas hőmezőn hólabdázha- 
tik a szikrázó s f o r r ó  napsütésben s ha sze
rencséje van, ta’álkozhat k k sebb-nagyobb zerge- 
csordávai s megcsodálhatja, hogy a bércek állító- , 
lag kiveszőben lévő állatfaja milyen csodálato
san kecses könnyedséggel szökdécsel a nehéz 
sziklás terepen.

De külön nagy élménye a kényelmes tátrai sé
táknak a kőpataki tótól Tarajkára vezető pom
pásan kiépített magisztrális hegyi út. Egyes pont
jain olyan hegyi panorámát nyújt az egész tátrai 
hegy-rengetegről, amit sehol ilyen feltálalásban 
nem kap a turista. Vízesések csodálatos sora 
ámítja az embereket s nem is érzi a hosszú út 
fáradtságát, mert minden pillanat külön nagy él
ményt Jelent.

S. D.

K é j-K á ro m  é ve n  b e lü l le lszá m o l" 

lé k  az ú g yn e ve ze tt b o lse viL i 

h a d ik é rt

A belügyminiszter válasza Holota képviselő 
interpellációjára

Ismeretes, hogy a hadikárok végleges felszámo
lásáról és térítéséről az 1931. évi 10b. számú kor
mányrendelet intézked k olyképen, hogy e károk 
fedezetére az állami költségvetésbe évenkint meg
határozott összeg veendő fel. Ez az összeg ere
detileg 3 millió korona volt s az 1938. évi költség- 
vetésben már 1.7 millióra csökkent. Ilyen összegből 
természetesen lassan ment a kárösszegek folyó
sítása, ezért dr. Holota János nemzetgyűlési kép
viselő kérdést intézett a belügyminiszterhez az 
idézett kormányrendelet végrehajtása tárgyában. 
A parlamenti titkárság most kézbesítette ki Holo
ta képviselőnek Cerny belügyminiszter válaszát. 
A közérdekű belügyminiszteri válasz ’gy hangzik:

— Az úgynevezett hadikároknak a 10b—1931. 
Trgysz. kormányrendelet szerinti fölszámolása az 
1937. év végével annyira előrehaladt, hogy a fo
lyó évre csupán Keletszlovák a és Podkarpatszká 
Húsz néhány csekély számú községének károsult
jaitól beérkezett jelentések letárgyalása maradt 
fönn, s itt is csupán oly községek forognak szó
ban, ahol a károk nem nagyon jelentősek. Ez ok
ból a belügyminisztérium mellett alakított tárca
közi bizottság már az év kezdetén látott hozzá a 
magyar bolsevisták szlovákiai betörése által oko
zott károk letárgyalásához.

— Az állami járulék nyújtásáról való határo
zathozatalra hivatott bizottság határozatainak 
meghozatalánál köteles az állami költségvetés ál
tal erre a célra évenk nt engedélyezett pénz
eszközök összegét számbavenni. A kormányren
dedet által megállapított anyagi föltételek által a 
bizottság természetesen valamennyi esetben köt
ve van. Az 1938. évre szóló költségvetés a hadi- 
kárösszegek fedezetére 1,700.000 koronát vett 
föl. A január—április hónapokra járó s ezideig 
4 12-böl a bolsevisták által okozott károk térit- 
ményenként majdnem 500.000 koronát fizettek ki.

— A már bejelentett, de ezideig még le nem 
tárgyalt hadikárok összegét felbecsülni nem le
het. A költségvetési fedezet kérdése elsősorban a 
pénzügyminisztérium gondja ugyan, a belügy
minisztérium azonban ennek dacára is azon lesz, 
hogy a legközelebbi évek költségvetéseiben az 
idézett kormányrendelet értelme szerinti vala
mennyi kár fölszámolásával járó költségek fede
zetéről oly összegek fölvételével történjék gon
doskodás, hogy a hadikárosultak által benyújtott 
valamennyi bejelentés letárgyalása s igy a károk
nak két-iiárom éven belül leendő felszámolása 
lehetővé tétessék.

Ni hasznosabb,
a több vagy kevesebb?

Mo^t az iskolaév kezdetén időszerű azt eldönteni, 
hogy mi előnyösebb a serdülő gyermekre, ha <o- 
kat ül az iskolában és vele sokat és sokáig ta
nulnak. vagy annak az ellenkezője?

Vannak szülök, kik azt szeretnék, ha a gyerme
kük — különösen, ha az egy kissé jobb felfo
gású — csodngvermekké váljon. Azt kívánják 
hogy kora reggel és késő délután az iskolában 
üljön é s  a tanító folyton tanítsa. Mennél tovább 
annál jobb. E héten egy orvosi lapban szak
emberek kimutatják, hogy ez nemcsak heh'^jen, 
hanem egyúttal káros kívánság, niui* a gyerek 
nagyfokú foglalkoztatása későb» megbosszulja 
magát a legtöbb esetben. I ontos, hogy a 
gyermek eleget aludjék, reggel k( rén keljen fel, 
hogy legyen ideje rendesen reggelizni. Mit so
hasem szabad elmulasztani. A délelőtti jvadban- 
ülés után szükséges, hogy e gyermek pihen jen 
és a levegőn mozogjon. Mert az égéi”: napi pád
ban ülés következtében a hátgerince elgörbülhet 
Mig az egész napi tanulás szellem! túlterhelést 
idézhet elő. Evvel lehet megmagyarázni, hogy 
sok sok nagyon okos kisgyermek nem vitte sok
ra, mert eleinte gyorsan haliadt. előre, de hamai 
megakadt a fejlődésben. — Természetesen: van 
nak kivételek is.
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E rk ö lcs b o lrá n y
S u rá n y b a n

A murányi csendőrig letartóztatta és az 
érsekujvári járásbíróság fogházába szállí
totta R. suránvi kereskedőt és egy társát. 
A letartóztatás mögött nagymérvű er- 
kölcsbotrány húzódik meg.

A csendőrség feljelentés alaipján érte
sült, 'hogy R. kereskedő és társa az üzlet
be vásárolni jövő

12—13 éves lányokat becsalják az üz
let mögött lévő szobájukba, ahol erő
szakoskodnak velük.

Az eddigi csendőri nyomozás alapján 
megá!lapították, hogy a két kereskedő

hat kiskorú lányon követett el erő
szakot.

A hat kislányt hatósági orvos vizsgálta 
meg és megállapították, hogy mind a hat 
defloreálva van. A két kereskedőt rövide
sen átszállítják a nyitrai kerületi bíróság 
fogházába.

— Nyaralni ment a nyár?

— Jaross magyar bírákat követel a ma
gyar nyelvterületre. Emlékezetes, hogy 
néhai Törköly József dr. szenátor is 
erős harcot vívott azért, hogy a rimaszom
bati kerületi bíróság élére magyar nem
zetiségű bírót nevezzenek ki elnöknek. Ez 
az állás most valószínűleg megüresedik és 
Jaross Andor országos pártelnök már 
el is járt az igazságügyminiszternél, hogy 
ezt az állást magyar emberrel töltsék be, 
lévén ez a magyarság jogos kívánsága. 
Dérer dr. igazságügyminiszter válaszában 
elvben egyetértett azzal, hogy e bíróság 
élére magyar ember kerüljön, de kijelen
tése szerint még nincsen tudomása ezen ál
lás megüriüéséről. Jaross Andor végül rá
mutatott arra, hogy a magyarság állás
pontja az, hogy általában a magyar nem
zetiségű hivatalnokok és igy a magyar 
nemzetiségű bírák is elsősorban magyar 
nyelvterületen működjenek.

— Kínos családi botrány — amazon
harcosokkal. Hétfőn este különös botrány 
játszódott le az egviik érsekujvári mozi
ban. Közvetlenül az előadás megkezdése 
előtt megjelent a moziban egv érsekujvári 
hölgy, aki hangos lármával vonta felelős
ségre férjét, aki egy fiatal leány társaságá
gában ölt a moziban. Pillanatok alatt kí
nos jelenetre került a sor, amelynek során 
a hölgy tettleg bántalmazta úgy a férjék 
•mint a társaságában megjelent leányt. A 
botrányokozók csakhamiar elhagyták a 
mozit s ekikor az asszony a leány szüleit 
kereste fel és éles szemrehányást tett ne
kik, hogy lányukra nem vigyáznak jobban. 
Ebben a pillanatban érkezett haza a leány 
is a szülői Iházba s amikor az asszony új
ból izgatottan s fenyegetően lépett fel a 
fiatal lánnyal szemben, az felkapott az ud
varon egy téglát s azzal fejbevágta a csalá
di tűzhelyének nyugalmáért harcoló asz- 
szonyt. Á szerencsétlen nő ájultan esett 
össze, amire az izgalmas légkörben még 
bántalmazásban is része volt. Beszállítot
ták az érsekujvári kórházba-, ahol az előre
haladott másállapotban lévő asszonyon 
nőgyógyászati műtétet kellett végrehajta
ni. Á különös botrány ügyében a vizsgá
lat megindult.

— BERÉNYI LILLY áll. kép. zongora
tanárnő gyakorlati és elméleti zongora- 
oktatást szept. 1-től kezdödöleg elvállal. 
Komensky u. 8.

— Öngyilkosságot követett el a nagysu- 
rányi cukorgyár portása. Rejtélyes tragé
dia játszódott le a nagysurányi cukorgyár 
portáslakásán. Frey János bő éves gyári 
portás, aki már 25 esztendeje állott a vál
lalat szolgálatában, elküldte feleségét a la
kásáról s mikor egyedül maradt, felment 
háza padlására s ott felakasztotta magát. 
Amikor rábukkantak, már halott volt. A 
szerencsétlen öreg ember halála Surányban 
igen nagy feltűnést és általános részvétet 
keltett. Végzetes tettének okát nem isme
rik. Egyes hírek szerint levelet hagyott 
hátra, de világos magyarázatot tettére eb
ben sem adott.

— Szlovákiai színész a polgári pályán.
Erdős József, a Földes-társulat éveiken át 
volt vezető drámai színésze, aki egész sor 
darabban, igy különösen Az ember tragé
diája Lucifer szerepében emlékezetes si
kert aratott, ezévben nem vállialt szerző
dést, hanem polgári pályára lépett. Mint a 
Moldavia-Generáli Biztosító Társaság ér
sekujvári vezérügynökségének tisztviselő
je már el is foglalta állását. A szlovákiai 
magyar színészet kétségtelenül értékes, 
fejlődő tehetséget vesztett benne, viszont 
az érsekujvári társadalom számára bizo
nyosan értéket fog jelenteni egv tapasztalt 
színpadi rendező bekapcsolódása.

— Megváltozik a postabélyegző. A cseh
szlovák posta eddig 32 miliméter széles
ségű bélyegzőket használt. Ezeket most 
bevonják a forgalomból és a szöveg nagy
ságának megfelelően 24-28 milliméter szé
lességű uj bélyegzőket fognak alkalmazni.
— BERGER L1LY áll. képesített zongora

tanárnő szeptember 1-én ismét megkezdi 
a tanítást Ziacka u. 3. Kasznárság.

— Hamis egykoronások Nagysurany-
ban. A Stoklasa-féle nagysurányi vendéglő
ben egy Hanák nevű ember egy koronások
kal akarta számláját kifizetni. A vendéglős 
nyomban észrevette, hogy Hanák hamis pénz
zel fizet és azonnal értesítette a csendőrséget. 
Hanák kihallgatásánál azt állította, hogy a 
hamis pénzt egy nagysurányi üzletben kapta. 
A csendőrség a relytélyes ügyben nyomoz

— Önvédelemből csaknem agyonverte 
a sógorát. Kovács Józszef 34 éves jászfalusi 
földműves a község szövetkezetének udva
rán összeveszett a sógorával, Lavicska Pé
terrel. A veszekedésből verekedés lett s a 
dühős Kovács lapáttal támadt sógorának. 
Lavicskát fejbevette, a/ áldozat elszédült, 
földre esett, de a nekidühödött Kovács még 
a földön is ütötte-verte a sógorát. Lavicska 
igen súlyosan megsérült. Kovács a biróság 
előtt azzal védekezett, hogy „önvédelemből" 
cselekedett. Egyhavi fogházbüntetést kapott.

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

— A garamberzence—lévai helyiérdekű 
vasút most tartotta köygyülését, amelyen 
az igazgatóság elhatározta, hogy osztalé
kot az elsőbbségi 'kötvények után sem 
fizet.

— Megszurkálták a szüreti m ulatsá
gon. Sulik Mátyás csornoki munkás részt- 
vett egy zsitvafödémesi szüreti mulatságon. 
Barátaival valami okból összeszólalkozott, 
akik nekiestek és oly alaposan összeszurkál
ták, hogy testét mintegy húsz késszúrás érte. 
Négy szúrás a tüdejét sértette meg és igy 
válságos állapotban szállították he a nyitrai 
kórházba.

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

Esterházy János portréja 
a cseh fasiszta sajtó tükrében

A Strihmy-féle »Pok*dni Li>t« F*u*rhá- 
/> János politikai tájával foglal
kozva, a következőket írja:

A lapokban nap-nap mellett uj nevekre bukka
nunk. A mozgalmas idők uj vezéreket tolnak elő
térbe. Kérdem, kinek volt csak a legutóbbi idő
kig halvány sejtelme Rundt. Frank, Schicketanz 
és Richter urak létezéséről, akik jelenleg a szu 
détanémet párt vezetőoszlopai közé tartoznak? 
És mégis foglalkoznunk, számolni kell velük, 
hogy tudjuk, kihez \an szerencsénk . . .

Úgyszintén Szlovenszkón uj nevekkel találko
zunk a magyar ellenzék soraiban. Kgy név nap
nap mellett szerepel ma az újságokban. Esterhá
zy Jánosról van szó.

Az első tekmtetre azt a benyomást kelti, hogy 
az exkluzív társasági élet vigkedélyü és szimpa
tikus lovagjával áll szembe az ember. Azt hinné 
az ember, hogy ezt a 37 éves szőke fiatalembert 
a társaséleten kívül más nem is érdekli. Barátsá
gosan tekint a világra, mint akinek a politika és 
nemzetiségi viszály legkisebb gondját képezi. És 
mégis kemény ellenfél vált ebből az elegáns vi
lágfiból, akinek ereiben egy ősi magyar család 
vére folyik. Az Esterházyak

mindenkor nagy szerepet játszottak a régi 
Magyarországon és egyik ősük nádor volt. 
A családból sok püspök, bíboros, de legfő
képpen politikus került ki,

mert mindegyik szenvedélye volt a politika.
Esterházy János, a magyar ellenzéki pártok 

mostani vezetője alig 37 éves és a nyitramegyei 
Nyitraujlakon született. Anyai részről lengyel 
származású. Politikával korán kezdett foglalkoz
ni. 23 éves volt, mikor a magyar keresztényszo- 

| cialista párt végrehajtóbizottságába választották. 
Nyolc év alatt a párt egyik vezére lett. 1935-ben 
került be a parlamentbe. Ha kutatjuk gyors kar
rierjének okát, szembetűnik, hogy mindenkor ra
dikális magatartása vitte őt a vezéri székbe. Eh
hez járul a politikai tradíció, mely családja véré
ben van. Műveltsége is predesztinálja. Folyéko
nyan beszél szlovákul, magyarul, lengyelül, néme
tül, angolul és franciául. Kizárólag csak politiká
val foglalkozik, ez érdekli őt egyedül.

Mint a magyarság egyik vezére, eddig három
szor volt Runcimannál. Esterházyból kemény po
litikai ellenfél lett, aki nem felejtkezett el csalá
di tradícióiról és a mostani nehéz időkben még 
sok kellemetlenséget várhatunk tőle — fejezi be 
cikkét a prágai lap.

Apróhirdetések

Üzlet áthelyezés!
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 h u b i i e h  női és férfi 
divatszalon.

G yüm ölcsösét é s 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. —
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--------- H ÍR E K
— Masaryk emlékezete. Masarvk T. G. 

Halálának évfordulóján Léva is kegyelet
iéi áldozott a köztársaság első elnöke em
lékének. A főtéren feláUirott gyászkata- 
:aík előtt kedden este megjelentek a hely- 
őrse^. a csend őrséé: osztagai és nagyszá
mú lakossá*:. A tanítóképző énekkara 
é ' a Dalárda iiy ász dal okát adóit e’ő. A 
. áros főuccáin félárbócra engedett állami

- jyás fes engtek
elhuny gyászfá

: s tették.
I íaM> átfogó akció az állam védelem 

érdekeden. \  lévai szlovák Közművelődési 
v tartotta gyíHését. A 

eMx ■ vák egy esületek 45
• _  seltették magukat. Soukup
• • tány a katonaság előtti kiképzés*
ró’ számol: be. A gyűlés fő pontját a ju
bileum ünnepségek képezték, melyről
Pabvska Ferenc az állami közművelődési 
szolgalat referense számolt be. Az összes 
jelenlevők egyhangúlag elhatározták, hogy 
az államvédelmi alapra való gyűjtést a la
kosság minden rétegére kiterjesztik és 
propagálni fogják, hogy ezzel is hozzájá
ruljanak az államvédelmi talap egy milliárd- 
jánaik minél hamarább történő eléréséhez.

— Tovább épitik a lévai kórházat. A lé
vai kórház infekciós ipavillonjának és a 
gazdasági épületének építési munkálatait 
nyilvános árlejtésen most adták ki. A ka
zánház berendezését az első brünni gép
gyár kapta meg. A központi fűtést Ora- 
vecz László pozsonyi cég építi, mig a víz
vezetéki és villanyszerelést a pozsonyi 
Elektra cég készíti.

— Ujj a szecskavágóban. Rozsek Júlia, a 
bajkai ki<biró 11 éves kislánya, a pajtá
ban játszadozott. Játék közben felmászott
az ott lévő szecska vágóra és olyan sze
rencsétlenül lépett a kések közé, hogy a 
szecskavágó a kislány ballábának hüvelyk
ujját lemetszette. Kórházban ápolják.

— Kezébe lőtt a talált revolverrel. Má
té László lévai kereskedősegéd és vele egy
kori! barátja Bállá László a napodban a lé
vai majorok alatt egy eldobott revolverre 
blikk int ik. Ahelyett, hogy a fegyvert be- 
szo’gáltarták volna, alapos tanulmányozás 
a', vették. Amint a fegyverrel játszadoztak, 
az egyik véletlenül lenyomta a ravaszt, a 
fegyver elsült és a golyó Máté bal kezébe 
fúródott. A lévai közkórházban távolítot
ták e! ia golyót a fiú kezéből, ki ellen még 
gondatlanság miatt vizsgálatot is indíta
nak.

— Letartóztatott »Grafológus«. Az Ara- 
uyosmarót melletti Ebedencen a napokban
letartóztatta a csendőrség Kolny Iván ro- 
vottmultú orosz emigránst. Kolny ellen az 
utóbbi időben több feljelentés érkezett és 
három csendőr állomás kereste. Kolny gra
fológusnak adtia ki magát és kiszemelt ál
dozatait különböző Ihó'kusz-pókuszok se
gítségével csapta be. Több vendéglőst is 
megkárosított, akiktől kölcsönt vett fel és 
adós maradt az elfogyasztott ételek és ita
lok árával. Beszállították az aranyosmaróti 
j á rá sbi r ó s á g f ogh á z á b a.

— 3,000.000 dollárba került Napóleon 
szerelmi kalandja. A »Ben Hur« óta nem 
készült olyan költséges film, mint a »Wa- 
lewská grófnő*. Kereken három millió 
dollárba került, ami talán nem is sok, ha 
meggondoljuk, hogy Greta Garbó egyedül 
félmillió dollárt kapirtt »a főszerep el játsz
iért . Garbó uj filmje Napóleon legroman- 
tikusabb szerelmi kalandját eleveníti fel, 
hősnője Mária Walewská lengyel grófnő a 
császár egyetlen igaz szerelme. Garbó Wa- 
levvská grófnő partnere Napóleon szerel
mében a francia Charles Boyer, aki száz
ezer dollárt kapott ezért a szerepért. (Be
mutatja az Orient mozgó).

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

és dús választékban •

szövet és selyemáruházában.
Férl i  s z ö v e t  ú j d o n s á g o k ,  r a g lé itk e lm ftk ,  téli  k a b á t o k  a legnagyobb válasz

tékban és legjobb minőségben.
M e n y a s sz o n y i  k e le n g y é k .  —  S z ő n y e g ,  f ü g g ö n y ,  p a p la n  é s  l l n o lo u m  gyári lerakat.

— Szerencsétlenséget okozott a berú
gott kerékpáros. A zselizi vásárok nem 
csak arról nevezetesek, hogy jól lehet ven
ni és eladni, hanem arról is, hogy itt le
het azután igazi áldomást inni a jó vásár 
után. Ezt tartotta (Nagy Gábor 41 éves 
gyarmati kisgazda is, ki miután jól túl
adott egy pár csikóján, alaposan felöntött 
a garatra. Erősen kapatos állapotban ült 
föl biciklijére, hogy hazamenjen. Termé
szetesen a részeg ember kezében a bicikli 
az út egyik oldaláról a másikra kanyargóit 
és ez okozta a szerencsétlenséget. Zseliz 
mögött Nagyot egy motorbiciklista akarta 
kielőzni. Már jó előre tülkölt Nagyra, aki 
ki is akart térni, de az utolsó pillanatban 
akarata ellenére a másik oldalra rántotta 
vele a sok elfogyasztott it.a4 a kormányt 
úgy, hogy a háta mögött jövő motorbi
ciklista beleszaladt és nagy ívben leütötte 
a kerékpárjáról. Nagy a fejét és 2z arcát 
zúzta össze a felismerhetetienségig. A mo- 
torbicyküsta, kit felelősség nem terhel, 
mert szabályszerűen előzött lerepült ugyan 
jármüvéről, de szerencsés véletlen foly
tán nem szenvedett ‘komolyabb sérülése
ket. Nagyot a lévtai kórházba ápolják.

— Két gazdát leütöttek a tolvaj cigá
nyok. Szerdán d. u. a felsőpéli határban az 
Ény felé vezető utón egy cigány karaván 
vonult, (amelyet Varga István felsőpéli gaz-

, da megállított. Vargának a cigányok neki
rohantak és egy karóval leütötték. A ke
letkezett tumultust a mezőn levő emberek 
látták, akik közül Macák András péli gaz
dia sietett Varga segítségére, Macákot a ci- 

: gányok kapával leütötték, úgy hogy sebeit 
! orvos varrttá össze. Erre a cigányokat a 

község lakossága üldözőbe vette, de sike
rült elmenelkülniök. (Az országút mellett 
nagyobbmennviségü hentesárut hagytak a 
cigányok, amelyet minden valószínűség 

; szerint tolvajlásból szereztek.

— A vihnyei Szlovák gépgyár és öntöde 
aiaptökeenielése. A vihnyei Szlovák Gép-

' gyár és Öntöde szeptember 24-ére közgyti- 
j lést hivott össze, amely elé azt a javaslatot 

terjeszti <az igazgatóság, hogy az alaptő
két egy millió koronára emeljék fel.

— Tizennyolcezer koronát loptak el egy
mészárostól. Múlt héten szerdán vakmerő 
lopást követtek e! Sulek Emil zselizi mé
szárosnál. Mialatt Sulek néhány percre ki
ment lakásából, eddig ismeretlen tettesek 
beosontak, felfeszitették a szekrényt és 
onnan 18.000 koronát magukkal vittek. A 
csendőrségi nyomozás során már beigazo
lódott, hogy a bűncselekményt kóborcigá
nyok követték el.

— 18 millió nő él családon kívül Euró
pában. Egv megbízható statisztikai kimu-

1 tatás szerint, ezidőszerint nem kevesebb, 
| mint 18 millió egyedülálló nő végez ke

nyérkereső munkát Európában. Elszomori- 
| tó fényt vet ez »az adat a modern kor élet- 
i viszonyaira, mert alkár önként kereste ez 

a 18 millió nő a családonkivüli életet, akár 
l a kényszerűség sodorta belé. ez a helyzet 
| mindenképpen kiáltó bizonysága annak, 
■ hogy a nyugati népek társadalmának alap- 
; pillére, a család — boniladozóbsn van.

MöqqaM. én latom . • •
az adófizetők legnagyobb örömére \'áro? 
sunk központi igazgatása évröLévre na? 
gvobb összegeket emészt fel. Az uj 
költségvetésben annak ellenére, hogy ez 

i év folyamán az összes irodahelyiségeket 
uj. modern — mondhatnánk : pazar — 
bútorzattal látták el, a kővetkező évre 

j csaknem egynegyed millió koronával 
többet irányoztak elő, mint az ezévi elő: 
irányzat tett ki. A város lakossága kis 

| váncsian várja, vájjon mivel tudják meg?
indokolni ezt a mai viszonyok között a 

I város gazdasági helyzetéhez mérten 
| óriási összegű újabb beruházást! A mai 
j idők a legnagyobb takarékosságra intés 
| nek és a képviselőtestületnek kötelessé?

ge erkölcsi és anyagi felelősség mellett, 
j hogy a felesleges kiadások eszközlését 

az egész vonalon a legerélyesebben meg? 
! akadályozza.

OKULÁR.

Minden vasár- és ünnepnapon d. u. négy órától az újonnan átalakított

: Stránszky kávéházban 
T ö k ö l i  G u s z t i

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 .

k.
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7te m e tő k  n m i . . .
Ki ne ismerné öt! Ott áll és üldögél 

kis bódéjuhun és egy kis nyilason ke: 
resztül adogatja az újságokat. Magyart, 
németet, szlovákot, csehet. mind egyem 
lö szeretettel.

Szerdán történt. Hatalmas embertö: 
meg lesi az újságok érkezését, izgatot: 
tan tárgyalják a világpolitikai esetné: 
nyékét és néhány perc alatt elkapkod
ják az újságokat. Odalépek később a 
kis bódé elé. újságot kérek. Nemesük 
néni szokatlanul hallgatag és amint job: 
bán megnézem a kis nyíláson keresztül 
ráncos arcát, látom, hogy sir . .. Sir, 
amikor a legjobban fogy az újság? £rt: 
hetetlen .. .

Nem az örömtől sír a derék asszony! 
Könnyezve panaszolja, hogy megint 
nagy baj van a világban, talán bizony 
háború is lesz és ö mindenkit nagyon 
sajnál, azokat, akik elmennek épúgy, 
mint akik ittmaradnak. Mindenkinek a 
fiát félti, mert neki is van fia, sőt unor 
kája és: senkinek sem kívánja, hogy ár: 
va legyen. Ö tudja a legjobban mi az 
árvaság, meg az özvegység. így sopán: 
kodik, panaszkodik a mi jó Nemcsok 
nénénk. akit az élet keserves küzdelmei 
megakadályozlak abban is, hogy a be 
Kiolvasás mesterségét megtanulja. Nem  
is tudja ö mit rikoltanak az öles hetük, 
de érzi hogy baj van. mert nagyon so: 
kan veszik az újságot. Más talán örülne, 
hogy fogy a portéka, de ö sokkal inkább 
ember, érző s z í v , mint rideg kalmár és 
ezért sir szegény jó lélek. Könnyei, 
gondterhes barázdáiról arcának lepereg
nek a világszenzációkra . . .

( r . )

— Maradjunk az Ábécénél címen Ghi- 
messy János nyűn:. ig. tanító könyvet 
adott ki, amelynek tiszta jövedelme a Ta
nítók Háza javára fordít tátik. Az Ízléses 
kiállítású könyv Schulcz Ignácz és Fia 
könyvnyomdájábam készült. Ara S Ké. Az 
érdekes tartatlmií könyv lándzsát tör a 
magyar helyesírás itletve a betű kettőzte- 
tés megtartása mellett. Igen fonos részét 
képezi a könyvnek azon szavak mák a 
gyűjteménye, amelyeknek más az értel
mük egv és más az értelmük két (kettős) 
mássalhangzóval.

— Különös gyerekjáték az országúton.
Három 5—6 esztendős kisfiú azt a vesze
delmes játékot találta ki az udvardi or
szágúton játszadozva, hogy az arra haladó 
autók előtt versenyt futva szaladtak át. Az 
éppen arra haladó Bíró Lucián komáromi 
tanár autója aiz ügyetlenül szaladó gyere
kek közül elütötte Száraz Laci 6 éves kis
fiút, akit érzékeny sérülésekkel szállítottak 
az érsekujvári kórházba.

i----- SPORT
Megkezdődött d lévai középiskolák 

labdarugó k örm érkőzése

Tanítóképző II.—Polgáriiskola 4:1 (3:0).
Ludin lévái sportember tavaly a lévai kö- 

j zépiskolásoknak vándorserleget adomá
nyozott. Az idei szezonban a serlegért a 
Tanítóképző II. és a Polgári iskola mérkő
zött először. A mérkőzés a tanítóképző 
megérdemelt győzelmével végződ *tt.

Gimnázium—Tanítóképző I. 1:0. A má
sodik mérkőzés, amelyen a két rivális a 
Gimnázium és ia Tanítóképző csapatai ke
rültek össze, szombaton délután folyt le.

J Annak ellenére, hogy a biró nem volt men
tes a tévedésektől és meg nem érdemelt 

I 1 1 -est is ítélt a Gimnázium ellen, a mérkő- 
j zést meglepetésszerűen a Gimnázium csa

pata nyerte meg 1:0 arányban, a tavalyi 
! győztessel szemben.

— A déli kerületben — a palántái ügy miatt — 
harmadszor sorsoltak, de reméljük, hogy ez már 
végleges lesz. Mint jelentik, a Galántai SE és 
Tardoskeddi SC visszalépése, a Dunaszerdahelyi 

, TC becsatolása, az LTE és 1FC terminuscseréje, a 
KFC és az ÉSE d viziós mérkőzésének előreho
zása olyan felfordulást okozott a sorsolásban, 
hogy a déli kerület vezetősége jónak látta egy 
uj sorsolás megejtését. Természetesen, ennek kö
vetkeztében a II. oszt. sorsolása is lényeges vál
tozást szenvedett.
A »déli kerületi* I. oszt. 19:18/39 évi őszi bajnoki 

sorsolása:
Szeptember 25.: LTE—DTC. KFC 11—EDSC, 

ÉSE 11—PTE, FNSC—GSE, 1FC szabadnapos.
Október 2.: IFC LTE, GSE—PTE, DTC 

KFC 11, EDSC—FNSC, ÉSE 11 szabadnapos.
Október 9: EDSC DTC, PTE LTE, FNSC 

LFC, ÉSE 11—'KFC 11. GSE szabadnapos.
Október I I  ÉSE 11 INsc. IK DTC, KFC 

11 LTE. GSE—EDSC, PTE szabadnapos.
Október 23.: EDSC IFC, LTE ÉSE 11, DTC - 

GSE. FNSC- -PTE. KFC 11 szabadnapos.
Október 30.: EDSC—ÉSE 11. IFC—GSE, PTE 

DTC, FNSC—KFC 11, LTE szabadnapos.
November 6.: LTE—FNSC, IFC KFC11.
A résztvevő egyesületek levelezési cime: Pár

kányi TE: Bokák János, ügyv. elnök Parkan. 
Gutái SE: Bereznay Lá>zló Guta, községháza. 
Ipolysági FC: Büchler Endre, titkár, s.ihy. Lévai 
TE: Hochberger Sándor, titkár Levice. ÉSF. 11: 
W'eisz Károly, titkár Nővé Zámky. KFC 11: Rózsa 
Pál. titkár Komárno. Masarykova ul. Egyetértés 
DSC: Paufcik Károly, titkár Komárno, Hold u. 
Farkasát NSC: WenczeJ Gyula, titkár, Farkasd. 
Dunaszerdahelyi TC: Román László, titkár Du
na-Szerdahely.

Óvás az egye' versem számok lezajlása 
után 10 percen belül nyújtható be a ver
senybírónál 10 K. óvási dij előzetes lefize
tése mellett, mely összeg az óvás el
utasítása esetén a CsAAL-t illeti.

A versenypálya kerület 350 ni. — talaja 
kaporral behintett föld.
Boros Béla sk l)r. Heimann Aladár sk. 
sz. o. elnök. főtitkár

M a g ya r egyesület
a la k u lt Nyitrán

Jelentettük már, hogy N’\ itrán alakulóban van 
egy magyar sportklub. A hír a magyarság köré
ben is, a szenzáció erejével hatott. Mint értesü
lünk a már meglevő /supacsapottól teljesen füg
getlenül minden körülmények között meg k*s/. 
a magyar klub, melynek megszervezése igen e lő 
rehaladott stádiumban van. A megalakulás ko
molyságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
szervező bizottság a déli kerülettel i> megkezdte 
tárgyalásait olyan irányban, hogy már az őszi 
bajnokiban indulna az uj klub. A dőli kerület 

< Ití-je már kedden foglalkozik a tárgyalás anya
gával é> hisszük, hogy e fontos magyar ügy 
miatt a déli kerület is megtesz mindent, hogy 
a nyrtrai magyar k'ub mielőbb megjelenhessen 
a nyilvánosság előtt. * I * I

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
ORIENT MOZGÓ: Lányok ne féljetek!

Belföldi víg játéksláger a mai fiatalságról! 
Miai film! Humoros film! A legvidámabb 
másfélóra! Legelső sztárjaink felsorako- 
zása: Hugó Haas, Ad irka Mandlová. J. Do
hnál és egy aranyos gyermeksztár. »Ak
tualitás híradó!
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP.

APOLLÓ MOZGÓ: Az idény legkiválóbb
I s egyben legjobb hazai fi íme Karéi Capetk 
i világhírű hasonnevű regénye nyomán: A 

fehér kór. Az emberfeletti küzdelem, a 
hazaszeretet, a felebaráti kötelesség hű tü
körképe ez a film, mely nemcsak itt, ha- 

j nem mindenütt, ahol előadták a legszebb 
í sikereket érte el. A legnagyobb realitással 

megrendezett film. Főszereplők: Bedrich 
i Karén, Vladimír Smeral, Karla Olicová. 

Ottó Rubik.

VERSENYKIÍRÁS.
A Lévai Torma Egylet saját pályáján 

folyó évi szeptember 25-én délután fél 2 
óráikor atlétikai pályaversenyt rendez.

SORREND:
1 . 100 m. síkfutás előfutam.

| 2. Sulylökés.
i 3. 400 m. síkfutás, előfutam.
I 4. Magasugrás.
! 5. Diszkoszvetés.

6. 200 in. síkfutás, előfutam.
7. Távolugrás.
8. 1 (X) m. síkfutás, döntő.
9. Gerelydobás.

10. 400 m. síkfutás.
1 1 . 1.500 m. síkfutás.
12. 200 m. síkfutás, döntő.
13. Olympiai staféta.

A verseny a CsAAU alapszabályai szerint 
kerül lebonyolításra.

A versenyen kizárólag az 1938. évre is 
leigazolt atléták indulhatnak.

Díjazás: I. helyezett: aranyéremmel, II. 
és III. helyezett oklevéllel lesz kitüntetve.

Jelentkezni szeptember hó 23-án déli 12 
óráig bezárólag lehet. Jelentkezések Bu
davári’ László, Levice- Léva, Mártonfy u. 
18 címre küldendők.

Nevezési dij számonkint 2 K. — stafé
tánkat 5 K. A nevezési dij előzetesen be
küldendő Budavárv László atlétikai szak- 

! osztály vezető címére.

PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRN AP. HÉTFŐ.
ORIENT MOZGÓ: Walewská Grófnő.

! Fenomenális, páratlanul álló alkotás a vi
lág két legnagyobb művészével a főszerep- 

| ben. Bemutató Prágával egyidejűleg. Na
póleon és egv lengyel grófnő nagy sze
relmi regénye, Clarence Brown mesteri 
rendezésében.
KEDDEN.

ORIENT MOZGÓ: Botrány a túrion. A
nagy kacagások filmje! Főszereplők: Marx 
Brotfliers, Chico, Harpo, Groucho a híres 
amerikai zenebohócok.

L é v á n ,
a D o há nybe vá ltó  m ögött

h á zh e ly e iü l eh  
alkalmas

fö ldterület 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.
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Születés, házasság, halál:
Születés. Dr. Weisz László Gergely Bili 

Beírta leány Marianna Gizella. Kremmer 
János Pleva Erzsébet fiú János István. 
Huszár Mihály Szalenka Erzsébet fiú 
László.

Házasság. Klepsek Fridrich József rkat 
Ézsót Anna rkat.

Halálozás. Schweier Mihály 68 éves. Eck* 
stein Adolf 89 éves, Gál Béláné sz. Bocik  
Mária 77 éves.

Ci>lo j' d : E. 26.18/36 12.
VYTAH DRA2ÜBNÉHO OZNAMU.

Sud v exekufnej ved \ yináhajúceh.i veriteKi 
FrantiSka Adamecza, murára v Novej B.’.ni proti 
dttniíke HeJene Tomásovej, rod Taka'ovej ni- 
riadil exekűciu o vvnioíenie pohfadávky 295 Ke 
50 hal istiny a lej pris/u^nosti na nehnuternosf, 
ktorá je na üzemi levx'kého okresného siidu oh- 
saiená v póz. kn kitastrálneho üzemi a Levice, 
v lóik a e. 4599 pod A. f  r. £ 1. m. ő. 1418/40/2 
/.ihrack: pod B. 1 v 1/4 dastke na nvene dliníka 
pisáná v odhadnej cene 2000 K<í

Drazba bude o 9“/« hodine dfta 12. novembra 
1938 v üradnej miestnosti okresného südu v Le- 
vieiaeh.

Do draihy dáné nemovitosti nemoíno odpredaf , 
niie dvoch tretin odhadne.i ceny.

Ti. ktori chcü draíif. mi povinni sloiif .iako 
vadium 10%-ov odhadne.i ceny v hotovoM , alebo 
v cennyeli papieroch, ku kaucii spósohilych podfa 
kurzu urfeného v § 42. zák. £1. LX. z roku 1881, 
i to osotx. vyslanej síidom, alebo te.ito odovzdaf 
poistenku o predbeinom uloiení vadia do súdne* 
ho depozitu.

Taktiez mi povinni draiobné podmienkv podpi- 
>af. (§§ 147.. 150.. 170., zák. él. LX. z roku 1881.
4 21. /ák. £! XL z roku 1908.)

Ten, kto za nemovitosf viace.i sTtib l. nel je 
odhadná cena. jestli nikto viacej nestubuje, po- 
vinny je podfa procenta vykriénej ceny u rí éné 
vadium po vvsku práve takého procenta nini sTü- . 
benei ceny hned doplnif

Okresny süd v Leviciach, odd. IV..
dfta V). atnrusta 1938

Cislo ied.: E 278137/9.
VYTAH DRAZOBNÉHO OZNAMU.

Süd v exekuínej veci vyináhajiiceho veritela 
Levickei prve.i bankv. üé. spol. v Leviciach prot: 
d lin ík i Mar i Sinkoviéove.i, rod Tunákovej. na- 
r ad exeküciu o vvmozenie pohTadávky 4000 Ki 

tin\ a lei prislusnosti na nehnuteínosf, ktorá 
je na üzemi ievickcho okresného südu ohsaiená 
, póz kn tastrihteho územia Levice, \ 
t  1041 pod A f  r. f. 1 mi. 545 dóm i. p. 483 
’ dvor pod B. v 104 192 iiastke na menő dlinií- 
';\ pisaná v odhadnej cene 5958 Ki.

Oarzba bude o 16. hód. dfta 10. decembra 1938 
\ üradnej miestnosti okresného südu v Leviciach.

Do draihy danc nemovitosti nemoíno odpredaf . 
• ize dvoch tretin odhadnej ceny.

Ti, ktori chcü draíif, sú povinni sloiif jako 
\  dium lOJÉ-ov odhadnej ceny v hotovodi, alebo 
v cennych papieroch. ku kaucii spő>obilych podía 
kurzu urieného v § 42. zák. il. LX. z roku 1881. 
i to osobe, vyslanej südom, alebo tejto odovzdaf 
pnistenku o predbeinom uloiení vadia do sűdne- 
ho depozitu.

Taktiei sü povinni draiobné podmienkv podpi- 
saf. (§§ 147.. 150., 170.. zák. il. LX. z roku 1**1.
§ 21. zák. il XL. z roku 1908.)

Ten. kto za nemovitosf viacej sFtibil. nei je 
odhadná cena. jestli nikto viacej nesfubuje, po- 
vinnv je podía procenta vvkriinej ceny uriené 
vadrum po vySku práve takého procenta nini síú- 
benej ceny hned doplnif.

Okresny süd v Leviciach, odd. IV., 
dfta 30. auvrusta 1938.

♦LÉVAI UJSÁG« grazdasáffi, kulturális és kritikai
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. — Felelős szer
kesztő és kiadó: AKŰCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztősép és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési dij: egészévre: 48.—, félév
re 24.—, negyedévre 12.— Ki, egyes szám ára 
I.— 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 109976. V 
— 1934. szám alatt engedélyezte.

Romániában az uj közigazgatási törvény alapján eddig 26 magyar község kapott 
Erdél\ ben magyar birót. — Egy motorkerékpár Prágában a járdára rohant s öt járó
kelőt megsebesített. — Mezőkovácsházán az ásatásoknál egy templom alatt 115 sirt 
találtok gazdag pénz- és értéktárgy leletekkel. — Németországban el Kobozták a 
fuldai pásztorié vele t, mégis felolvasták az összes katolikus templomokban, mivel 
két példányban küldték a plébániákhoz. — Ausztráliában egy megkövesedett hadat 
ástak ki a ‘földből, mely a geológusok szerint 50 millió éve lehetett a főidben. — Bé- 
kehangulat lett úrrá Spanyolországban, Francot lemond ásna akarják kényszeri leni.

Milkó József bányamunkás, aki a besztercebánya környéki vasútvonal építésén 
dolgozott, egy ellopott dinamitpatrónnal levegőbe röpítette magát. - -  Négymillió 
koronát örökölt egv tapolcsányi koldusházaspár. — Belgrád népe tüntetett a fran
cia barátság és Csehszlovákia mellett. Másfélmillió korona költséggel új kórhá
zat építettek Rózsahegyen. — A körmöcbányai pénzverde már megkezdte a jubileu
mi 20 koronás ezüstpénz verését, összesen 2 1-  millió darab jubileumi 20 koronáso
kat fognak forgalomba hozni, hogy igy a közönség nagy érdeklődésének eleget 
tegyenek. — Negyven év előtt gyilkolták meg Erzsébet királynét Svájcban, vasrás
pollyal ütötte át szivét Luccheni a merénylő, aki később öngyilkos lett. — Felmen
tette a budapesti ítélőtábla Féja Gézát, a »Viharsasok« két hónapra elitólt szerzőjét. 
_  Fényes külsőségek között ünnepelte meg Nagyszombat városa szabad királyi vá
rossá emelésének 700 éves évfordulóját. — 45%-al kisebb Cseltszlovákii?. idei gyü
mölcstermése a tavalyinál. — November 1-től Ausztriában is bevezetik még a nők 
részére is a kötelező munkaszolgálatot. — Németország 1914-ben erősebb volt, még
is legyőzték — irja ia francia sajtó. — 300 évvel ezelőtt született a franciaországi 
St. Méndhouldban Páter Dorn Perignou, a pezsgő feltalálója. — Hosszas ásatások 
után végleg napvilágra került Augusztus, a világhódító római császár temploma. — 
Amerika legnépszerűbb artistája Edgár Bergen, aki Charlie nevű bábujával hasbe
szélő mutatványokat végez, évente ötszázezer dollárt keres, Berger most egy 
biztositó társaságnál tízmillió dohára biztosította a hasát. — Az amerikai világ
kiállításon »mesterségesen szelídítette levegővel töltik meg azt ta.z laoéJtomyot, 
amelyben bemutatják a XXL század városát. — Egy dóiiafrikai orvos olyan gázt fe
dezett fel, amely a gyümölcsöt egy évig frissen tartja, harminc tonna gyümölcs kon- 
zerválási költsége mindössze száz koronába kerül. — Szlovenszkón az állatállomány 
csupán egv százaléka pusztult el a száj- és körömfájásban. — Évente 170 kiló szin- 
aranyat, 1750 kilo szín ezüst öt termel a magyar kincstár a nemrég megvett recski 
rézbányában. — Az egész világon 43.078,690 autó van üzemben.— A prágai főútvo
nalakon földalatti aluljárókat fognak építeni. — Csehszlovákiában az év első felé
ben 8183 kivándorló útlevelet adtak ki, a múlt év azonos szakában kiadott 7385-tel 
szemben. — Újvidéken a Dungyerszki- palota házmestere megölte feleségét, mert 
nem engedte kiváltani a sorsjegyet, melyet százezres nyeraményyel húztak ki. — 
Perth ausztráliai városka főuccáján a beszakadt úttest alatt aranybányát találtaik. 
— Magyarországon elrendelték a kutyák kötelező veszettség elleni oltását. — Egy 
hamburgi mérnök olyan gépkocsit szerkesztett, amely szárazföldön 120, vizen pedig 
20 kilométeres sebességgel üzembiztosán halad. — Runcimann angol lordhoz for
dult a lévai magyarság a magyar gimnázium mihamarabbi felállítása érdekében. — 
A lévai iparosok és kereskedők a közigazgatási bíróság előtt védelmezik a magyar 
tanonciskola önállóságát. — A budapesti bábaképző ablakából kidobta egy apa 
gyermekét, mert torzszülött volt. — A német—római császárok koronáját és koro
názási jelvényeit Bécsből Nürnbergbe szállították. — 4901- millió korona takarék- 
pénztári könyvbetét van Szlovenszkón. - A beregujfaúttsá himnusz-éneklők ellen — 
a köztársasági elnök húsvéti amnesztiája folytán — az eljárást beszüntették. — Az 
év első felében 1 1 millió külföldi látogatott el Csehszlovákiába, múlt évben a kül
földi vendégeik száma nagyobb volt. — Magyarországon már szünőben van a száj- 
és körömfájás. — Csehszlovákia augusztusi zsír behozatalának több mint felét Ma
gyarország szállította. — Uj állomásépületet kap Trencsén, Besztercebánya és Brez- 
nóbánya. -  Csikágóbain az ikrek nemzetközi kongresszust tartották. — Hatszáz mil
liárd frankot füstölnek el egy évben a világ dohányzói. — Két uj önálló gimnáziu
mot kaptak az ukránok. — Európa búzatermése 50 millió mázsáviad több a tavalyi
nál. — Nagystílű nemzetközi szélhámost tartóztattak le Pőstvénben. — A ligetfalusi 
magyar szülők öt év óta kérik a polgári iskola magyar párhuzamos osztályait és 
határozott Ígéret ellenére még az uj tanévben sem nyíltak meg azok. — Kassán 
egy Pavlik János nevű 12 esztendős negyedik elemi osztályú tanuló felakasztotta ma
gát szüleinek lakásán. — Nyitrán október 9-én és 10-én ezidén is megrendezik a szo
kásos gazdasági kiállítást. — Minőségileg is gyengébb lesz az idei bor, ha nem 
lesz meleg időjárás. — Négy év alatt 38%-lkai emelkedett a nragyar nemzeti jövede
lem. — Jugoszláviában a belgrádi gyorsvonat Ovcar—Banja állomáson belerohant egy’ 
személyvonatba, hét kocsi pozdorjává zúzódott, az utasok közül nyolcat húztak ki 
a kocsik roncsai alól, mintegy ötven utas súlyosan megsebesült. — Ujzedand püspöke 
általános imakönyörgést rendelt el a békéért. — Csak 25.000 fürdővendége volt ez
idén Karlsbadnak, inig ezelőtt 60—70.000 szokott lenni, a fürdőtakszából ezidén 3 1:* 
millió, mig tavaly hét millió folyt be. — Szlovenszkón okozta a legkisebb kárt a száj- 
és körömfá jás, iaz állat állománynak csak egy százaléka hullot t el. — A halálosvégü 
közlekedési balesetek terén Amerika vezet, utána jön Svájc, Franciaország, Kanada, 
Japán és Németország, Amerikában 100.000 lakosra 72 halálos közlekedési baleset 
esik. — Hárommillió a hiány Nyitra város költségvetésében, amely 185 százalékos 
lalkásadöval és 300%-os községi pótadóval nyer fedezetet. — Félesztendőre Olasz
országba szerződtettek egy magyar operett-társulatot. Októberben folytatják a 
csehszlovák-magyar kereskedelmi tárgyalásokat. — Csehszlovákiában csalk, a kalauz 
engedélyével lehet magasabb kocsiosztályba beülni az alacsonyabb kocsiosztályra szó
ló jeggyel. — A statisztikai hivatal jelentése szerint augusztus hónapban 44 kény
szeregyezségi eljárást indítottak Csehszlovákiában a múlt évi augusztusi 53 és az idei 
júliusi 65 eljárással szemben. Pozsonyban emelkedett, Kassán csökkent a munka
nélküliség. — A világ aranytartalékának 55 százaléka Amerika birtokában van. — Az 
idén is 'aktív lesz a csehszlovák államvasut mérlege. — Cseh szlovák iában kivonják a 
forgalomból a 25 és 5 filléres aprópénzt. Portugália 1939-ben fényes ünnepségek 
között üli meg 900 éves fennállása évfordulóját. — Az Egyesült Államok kormánya 
700 millió dolláros belső kölcsönt irt ki. — A jövő héten szerdán Hitler, Mussolini, 
Daladier és Chamberlain találkozó lesz Berlinben. Csehszlovákiában 11,973 orvos 
folytat gyakorlatot. — 12 millió négert telepítenek át Amerikából Afrikába.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújváron.


	38

