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S zá j- és körömfájás a lévai járásban
A Sz'lo\enszkószerte elterjedt állatvész 

egész a legutóbbi időkig elkerülte a lévai 
járást. A preventív intézkedések ered
ménnyel jártak és már úgy látszott, mint
ha Léván és a lévai járásban sikerül meg
akadályozni ennek a veszélyes betegség
nek a behurcolását. Minden igyekezet 
azonban hiábavaló volt a száj és körömfá
jás vésze a lévai járást sem kímélte meg.

Felkerestük Dr. Sulek József állategész
ségügyi tanácsost a lévai járási állator
vost. akinek nyilatkozatát a következőkben 
ismertetjük:

Járásunkban először augusztus végén 
Ljbars és Garamujfalu községekben vet
tünk észre gvanus megbetegedéseket és 
rövidesen kitűnt, hogy az állattok száj és 
körömfájásban szenvednek. A betegséget 
a szomszéd járásokból nevezetesen a vere- 
bélvi és újbányái járásból hurcolták be. A 
hatóságok óvatosságát é< óvintézkedéseit 
a földművesek úgy játszották ki, hogy ki
cserélték a járatleveleket és ilyen módon 
csempészték be a megfertőzött terű.elek
ről hozzánk ezt a súlyos állatbetegséget.

Léván az első megbetegedést szeptem
ber 19-én állapítottam meg, egy az ujbá- 
nyi járásból Xagylehota községből ideszál- 
litott ökrön. Ma a helyzet az, hogy a lé
vai járásban Léván, Ujbarson, Garamujfa-

lun kívül még Csejkön é- Csánkon tapasz
taltunk megbetegedéseket és ezen közsé
geket lezártuk. A betegség lefolyása járá
sunkban elég enyhének ígérkezik és a ha
tóságiik mindent elkövetnek, hogy a to
vábbié r i e d é s t m e g a k a d á 1 voz z ák.«

Azon kérdésünkre, hogy a betegség em
beri szervezetre is veszélyes-e, Sulek dr. 
igy nyilatkozott:

»Az emberi szervezetre a száj- és kö
römfájás nem mondható teljesen veszélyte
lennek! A megbetegedést azonban főként 
csak kis gyermekek kaphatják meg, de 
ezek is csak akkor, ha nyers tejet isznak, 
amely fertőzött vidékről származik. A 
száj- és körömfájás betegségét egy a mik
roszkóp alatt sem látható u. n. vírus okoz
za, amely igen könnyen terjed és pedig 
nemcsak állatok hanem emberek utján L 
(pl. ruha, cipő). Minden intézkedés meg
történt arra, hogv a baj ne terjedjen to
vább és elrendeltük azt, hogy a fertőzött 
községekből csakis forralt tejet lehet ki
szállítani.*

Ismerve Sulek dr. körültekintését és agi
litását meg vagyunk győződve arról, hogy 
a száj és körömfájás a lévai járásban nem 
okoz súlyosabb károkat és rövidesen be
fejeződik.

A Kereskedelm i és Iparkam ara 
vá la szo k ...

Lapunk egyik legutóbba számában a 
»lévai járásbíróság esete a besztercei ipar
ka m a rávab cím alatt egy kisebb cikk je
lent meg, mely a lévai kereskedelmi kö
rökben meglehetősen nagy visszhangot 
keltett. Ezen cikkben azon esetet irtuk le, 
amikor a besztercei iparkamara megta
gadta egy bírósági felhívás átvételét, mert 
azért 1 Ke kézbesítési dijat kellett volna 
fizetni. A napokban érkezett meg a kama
rának válasza, amelyet az alábbiakban is
mertetünk:

»Cikkük azon állítása, mely szerint meg
tagadtuk a lévai járásbíróság küldeményé
nek átvételét, mert az nem volt portómén- 
tesitve, teljes mértékben megfelel a való
ságnak. Igen sajnáljuk, hogy az átvétet 
megtagadásával a peresteleket károsodá> 
érte, de ez a mi hibánkon ki vili történt.

A mi eljárásunk korrekt volt. A kamara 
mint köztestület köteles visszautasítani oly 
küldemény átvételét, amely nincs portó
mén tesitve, bármely más közülettöl, vagy 
közhivatalitól érkezzen is. Erről a lévai já

rásbíróságnak tudomással kellett bírnia, t
Minthogy a kereskedelmi kamarának j 

nincsen ezen kiadásokra megfelelő irodai j 
pausálja. a portót az átvevő hivatalnoknak ! 
kellett volna megfizetni. Ez nálunk az elő

írás!*
Szívesen adunk helyt a kereskedelmi ka

mara válaszának, de egyben ismételten 
azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy a jövőben nem fordul elő hasonló \ 

eset, mert a kamara bizonyára gondosko
dik, hogy néhány korona erejéig fedezetet 
biztosítson költségvetésében ilyen és ha
sonló előre nem látott kiadásokra.

Megjegyezzük, hogy a lapunkhoz inté
zett levél másolatát a kereskedelmi kama- 
mara megküldte a lévai kereskedelmi csar
noknak, az Ipartársulatnak és a Lévai Ipa
ros Olvasókörnek, valamint a perben ér
dekelt fél ügyvédjének. Mindebből látha
tó, hogy a kamara igen pedáns arra, hogy 
minden ügyben korrektül járjon el és igy 
ezen ügyben sem terheli mulasztás. I

Fgy I d é n  háld mögött
helyiségben

jártam vasárnap. A Selmecbánya környé
kén festőién szép hét tó egyikénél, Pocsu- 
vadlo tavánál.

Csodálatosan szép, derűs kora-őszi nap 
volt. Végtelen nyugalom terjeszkedett az 
egész vidéken. Amikor a Selmecbányái út
ról befordultunk a tó felé vezető útra, 
mintha egy más, egy elhagyottabb vidékre 
kerültünk volna, ahol alig jár ember 
ilyen időszakban, ahová nem ér el életünk 
ezer izgalma, nyugtalansága, szorongása, 
fájdalma, csalódása, reménykedése.

Üdítő volt ez a végtelen nyugalom. \ 
tavat környező hegyek gyönyörködve te
kintettek a tó tükrébe s lágy fodrozásán 
valami jellemezhettem derűs harmónia fe
jeződött ki. Mindenütt végtelen csend. 
Egy kislány ül a tó partján, felhúzott lé
hákkal s egy könyvbe merülve, csak akkor 
pillant fel, amikor közelértünk hozzá. Cso
dálkozott, hogy itt emberek járnak.

Bizonyosan valami romantikus regényt 
olvasott, amelyben egy boldog világ sze
relmesei bogozzák életregényüket s ebben 
a regényben nincsen semmi egy korból, 
amely elfásult minden szépséggel szemben 
s csak politikáról tud gondolkodni s be
szélni. Idegenkedve tekintett ránk a kis
lány s hamarosan továbbhúzódott.

Kis irigységgel gondoltam azokra, akik 
elég erősek ahhoz idegileg, hogy elhúzód
janak az események elöl ide az Isten háta 
mögé s a természet isteni nyugalmában 
várják meg a világtörténelmi alakulások 
elháríthatatlan fordulatait.

Itt volna szép élni, — gondoltam. Ide 
nem jönnek újságok, nem jönnek rémhí
rek, nem szaladnak pánikot keltő embe
rek, itt a természetben éiliet az ember va
lami emberfeletti elvarázsoltságban, sem
mit sem tudva mindarról, ami megmérgezi 
életünket.

És ahogy igy gondolkodtam, egy turis
taház elé értem. Betekintettem az ablakon

Kiábrándító, kijózanító kép tárult elém
Rádió szól. Matan-nyolcan vannak a szo

bában. Egy férfi merev arccal tekint a szo
ba egyik pontja felé, ahonnan a rádió szól. 
A rádió mellett egy fiatal cserkészlány le
hajtott fejjel, figyel. Mellette egy fiatal 
férfi ingujjban, komor arccal figyeli a 
rádió hangját. Még hárman-négyen lesik 
gondterhesen a leadott híreket.

íme, a modern technika csodája . . .  Nin
csen még egy Isten háta mögötti falu >em, 
amelyet a világesemények tragédiája nyu
godni hagyna. Még a Pocsuvadlo inteni 
nyugalmára is rányomja bélyegét a rádió 
útján egy süllyedő kor pszichózisa s ami
kor elhangzottak a nyugtalan, bizonytalan 
hírek, percekig néma csend uralkodott a 
rádiót hallgatók között.

Egyszerre valaki nagy csendben meg
szólalt:

— Csak bábom ne legyen . . .
összenéztek s világosan látható volt, 

hogy mindegyik szeme ugyanezt a kíván
ságot fejezte k i . . .
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4/ ősi  b e w ö k ö tt
 ̂ van valami fáidaimas é< félelmetes ab

ban, hogy a szikrázó napfényben menthe
tetlenül hullanak a fáradt levelek n a derűs 
ég alatt is kifejeződik a nyárból télbe in
duló évszak minden szomorúsága.

Az égen e pillanatban nincsen egyetlen 
bárányfelhő. A déli nap olyan sugárzó, 
mint a legtermékenyebb tavaszi májusban, 
szellő sem mozdul a tiszta levegőben, ka
bát nélkül kimerészkedünk az uccára, nem 
fázunk . . .  Miért hát, hogy belülről mégis 
hidegnek érezzük az időjárást s idegeink
ben érezzük a közeledő téli fagyot?...

Egy egészséges korszakban az ősz a leg
szebb évszakok egyike. Festői benne a ter
mészet, gazdag színek buja játéka gyö
nyörködteti a természet barátját. A barnás 
színek ezer rozsda-árnyalata csodálatos 
lenne, ha nem éreznök, hogy ez a sápadó 
élet színe, a halál elöfutárja. A most moz
dulatlan levegő egyszerre megrezdül s a 
levél egyszerre védtelenül és menthetetle
nül lehull az ágról.

A valaha viruló életnek vége van.
Emberek, életek, közösségek sorsa 

ugyanez. Nemrég még viruló élet egyszer
re sápadni kezd, kissé a sziliét is változ
tatja s ha jön valami, tán kis életvihar: 
szinte védtelennek látszik s nincsen az az 
elemi erő, amely a lehullását, megsemmi
sülését képes lenne megakadályozni.

A látszatok korát éljük. Titokzatos ösz- 
szefüggések idézik elő éppúgy az erő, mint 
a gyengeség komponenseit s jön egy szel
lő és az erősből gyenge s a gyengéből | 
erős lesz. S mindez félelmetes átalakulá
sokkal van összefüggésben.

A mi őszünk, 193S ősze különösen ese
ményteljes. Történelmi átalakulások meg
rázkódtatásai között figyeljük az erővi
szonyok alakulását s látjuk, hogy a gyen
gékből lettek erősek s az erősekből gyen
gék.

Uj világ kialakulásában csak annak a 
reményünknek adunk kifejezést, hogy a 
történelmi eröátcsoportositások által dik
tált átalakulások kölcsönös megegyezés
ül, vér télén ül, békés körülmények között 
történjenek meg s indítsák meg az alapját 
a népek nyugodt és produktív együttmű
ködésének, munkájának, kölcsönös virág
zásának.

Talán még csoda történhetik ezzel a be
teg, halálraítélt és szinte halálraszánt Euró
pával. Olyan csoda, amely meghozza az 
emberiségnek azt, amire 20 esztendeje vá
gyik s amelyet eddig nem tudott elérni.

Ma a történelmi szükségszerűség átala
kulásokat idéz elő, az bölcs megfontolt- 
sággal s azzal az igyekezettel történjék, 
hogy a népek közötti minden nézeteltérés 
egyszer és mindenkorra megszüntethető 
legyen és a bizalmatlanság és gyűlölet lég
körét a bizalom és támogató együttműkö
dés kölcsönös érdekű igyekezete váltsa 
tel. Hogy egyszer végre valóra váljék a bib
liai álom a népek békéjéről, amikor »kö- 
szörülik kardjaikat ekevasakká és dárdái
kat vincellérkésekké és néni visz nemzet 
nemzet ellen fegyvert s nem tanulnak töb
bé hadviselést...«

Egy olyan korszakban, amikor egyebet 
>em gyártanak, mint fegyvereket s egye
bet sem tanítanak, mint hadviselést, talán 
kicsit naivul és tragikőniikusan hangzik 
ez az illúzió, de — ahogy egy ismert poli
tikus mondotta — Isten kezében vagyunk 
s rajtunk — csakis egy isteni csoda segít
het.

4 bankok csak a beiétek 3°|0-átf 
fizetik ki havonta

4  k o rm á n y re n d e le t  é rte im é b e n  a le g n a g y o b b  k ő é t  5 00 *—  K i .  
4 kisb e té te se k  h a si 150 k o ro n á t k a p h a tn a k .

A csehszlovák kormány 1920 ápr. 15-én | 
kelt törvény első paragrafusa alapján el- j 
rendeli a pénzintézeteknél, valamint a ma- j 
gánbiztositó intézetekben elhelyezett beié- I 
tek kifizetésének korlátozását.

A folyószámlák alapján fennálló köve- j 
teiésekre vonatkozólag, ha az ilyen ! 
követelés a pénzintézeteknél 1938 j 
szeptember 21-ike előtt keletkezett, a 
követelést úgy korlátozzák, hogy a hi- I 
telező követelésének csak három szá- | 
zalékára tarthat igényt a naptári hó- I 
nap folyamán. Ha követelése az illető ! 
pénzintézetnél nem haladja meg a 
20.000 koronát, a pénzintézet 000 ko
ronát folyósíthat.

Nagyobb kifizetéseket a következő ese
tekben lehet kérni minden korlátozás nél
kül: alkalmazottak járulékainak kifizeté
sére, akik a hitelező saját üzemében dol
goznak. továbbá bérletek és lakbérek fize
tésére, adók és járulékok fizetésére. A fi
zetést a hitelező átutalására a pénzintézet 
köteles teljesíteni az illetékes adóhivatal- I 

! nál. A szociális biztosítási járulékok fizeté
sére, a magánbiztosító társaságoknál fenn
álló biztosítási járulékok fizetésére. A kor
mányrendelet harmadik paragrafusa a ta
karékkönyvek, vagy pénztári utalványok 
alapján fennálló követelésekre vonatkozik. 
Ide tartoznak a postatakaréknál 1938 szep
tember 2 1-ike előtt elhelyezett betétek is. 
Ezen betétek kifizetését a következőkép
pen korlátozza a rendelet:

A betétes csak azt igényelheti, hogy a 
naptári hónap folyamán: a) 900 koro
nát fizessenek ki kezeihez, abban az 
esetben, ha az igénylés napján betéte 
több, mint 30.000 korona, b) ha beté
teinek összege 5000-től 30.000 koro
náig terjed, betéteinek három százalé

kára tarthat igényt, cl ha betétei nem 
haladják meg az 500 koronát, úgy a 
naptári hónapban csak 150 koronára 
van igénye.
Ha egy betétesnek több betéte van 
ugyanannál a pénzintézetnél, a naptári 
hónap folyamán együttvéve csak ak
kora összeget vehet ki, amennyi néni 
haladja nieg az a), b) és c) pontok 
alatti összegeket együttvéve. A kiigé
nyelt összegekbe beszámítják az előző 
intézkedések alapján azokat az össze
geket, amelyeket szeptember elsejétől
2 1-ig kifizettek.

A negyedik paragrafus az életbiztosítási 
; járulékok kifizetését korlátozza, még pe- 
| dig úgy, hogy a biztosítót: a járulék egv- 
I negyedét követelheti, ha az meghaladja a 

2000 koronát. Ha biztosítottnak több já- 
j randósága van, a biztosító intézetnek joga 
> van arra, hogy e járandóságokat 1000 ko

ronás részletekben fizesse. Az ötödik pa
ragrafus a kormányrendelettel szemben ki
vételeket állapit meg s felsorolja azokat av 
eseteket, amelyekkel nagyobb összegek fi
zethetők Iki. A harmadik paragrafus fel
hatalmazza a pénzügyminisztert, hogy 
amint azt a pénzpiac viszonyai követelik, 
a törvények és rendeletek tárában közzé
tett hirdetmény alapján a kifizethető ösz- 
szegeket felemelje. A belügyminiszter 
ugyanezen joggal rendelkezik az életbiz
tosítások alapján fennálló követelésekre 
vonatkozóan. A hetedik paragrafus szerint 
a kormányrendelet kihirdetésével lép ha
tályba.

Az 1938. szeptember 21-ike után kelet
kező betétek visszafizetése semmiféle kor
látozás alá nem esik és igy az ezen határ
nap után betett összegek felett a betevő 
szabadon rendelkezik.

j H Ü ő e t o k :

SZERDA.

APOLLÓ MOZGÓ: Az idény legna
gyobb, legsikerültebb s világviszonylatban 
a legjobban megrendezett filmé:: Wells 
Fargo. A filmben »Észak a Dél ellen« há
ború, a kaliforniai aranyláz és Texasnak az 
Egyesült Államokhoz való csatolása van 
mesterien feldolgozva. Ilyen film még nem 
volt, mert 1938. évi vívmányok felhaszná
lásával készült, helyszíni felvételekkel: Fő
szereplők: Joel Mac Crea, Bob Burns, 
Frances Dee.

SZERDA, CSÜTÖRTÖK.
ORIENT MOZGÓ: Botrány a turfon.

2 órai folytonos kacagtatást biztosit min
den látogató részére. Főszereplő: Broters 
Marx. Pótniiisor: Eredeti hangos felvét e-

| lek az idei Sokol-tornáról és aktuális hír
adó.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK. SZOMBAT.

APOLLÓ MOZGÓ: Az idény második 
kiváló magyarul beszélő filmé: A kölcsön
kért kastély. Magyar levegő, szívből jövő 
vidámság, ötletes, fordulatos izigvérig ma
gyar történet, aratás, alkonyi hangulat, 
éjjeli zene, édes bús nóták, soha nem lá
tott gyönyörű felvételek. Főszereplők: 
Tolnay Kláry, Turay Ida. Ráday, Rajnai, 
Kabos Gyula, Vaszary Piri, Rátkay Már
ton, Maki áry Zoiltán, közreműködik a deb
receni Kiss Lajos és zenekara.

PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP.
ORIENT MOZGÓ: Egy régen nem látott 

v igjátéksláger: ötmillió örököst keres. Fő
szereplők: Heincz Rübmaon. Oskar Sima 
stb. Pótniüsor: Eredeti hangos felvételek 
az idei Sokol-tornáról és aktuális hiradó.

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 *  I.Ha előfizetése nincs 
rendben — rendezze!
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h í r e k -------- ,
ELŐFIZETŐINKHEZ! Kérjük hát

ralékos előfizetőinket az előfizetés szi
ves beküldésére, nehogy a lap küldését 
beszüntetni legyünk kénytelenek —  
Az előfizetési összeget. nem sekkel, 
hanem postautalványon kérjük bekül 
de ni.

A rendkívüli intézkedések, amelyeket 
a kormány az államvédelem érdekében 
életbeléptetett, nehéz helyzet elé állította 
lapunkat is. Minden lehetőt elkövetünk, 

.hogy további időbeni megjelenésünk lehe
tővé váljon. Ha azonban mégis ennek elle
nére is kénytelenek lennénk lapunkat 
nyomda technikai okokból a rendkívüli in
tézkedések fennállásáig i d e i g l e n e s e n  
beszüntetni, úgy kérjük előfizetőinket, hir
detőinket és olvasóinkat, hogy továbbra is 
tartsanak ki mellettünk, amiig ismét abban 
a helyzetben leszünk, (hogy lapunkkal újra 
bekopogtathatunk. Felkérjük mindazokat 
az előfizetőinket, akik előfizetési dijaik
kal hátralékban vannak, hogy azt szíves
kedjenek mielőbb kiegyenlíteni.

— Másodszor virágzik az ibolya. A me
leg őszi napok a tavasz kedvencét uj életre 
serkentették. A Kálvária déli fekvésű olda
lán másodszor is kinyílott a szerény illa
tos ibolya.

— Uj aszfaltjárdák építését az elmúl: 
hét folyamán ismét megkezdték a Schoel- j 
ler uccuban. Az újonnan lerakott keramit j 
úttest lehetetlenné teszi, hogy az ucca | 
mindkét oldala kapjon járdát és igy azt , 
csak az egyik oldalon készítik el. Mint ! 
értesülünk az ősz folyamán még a Zúgó-,
a Polgár-, a Rét uccukban készítenek asz
faltjárdát. Ez utóbbinak régi kívánságát 
elégíti ki és a mindig mostohán kezelt 
Tabánnak városiasabb külsőt kölcsönöz
nek.

— Csak délelőtt vannak nyitva a ban
kok. A lévai pénzintézetek közük, hogy a 
bankszövetség határozatának megfelelően 
további intézkedésig pénztári órákat 8 
órától 12 óráig tartanak.

— Munkában az árdrágítók. A közön
ség fegyelmezettlenségére vall, hogy a je
lenlegi politikai helyzet okozta indokolat
lan izgalmában normális szükségletén fe- 
lül vásárolja össze az élelmiszereket. Tér- ! 
mészetesen a kapzsi, kaparni vágyóknak
a legkedvezőbb alkalom az árdrágításra.
A visszaélések megakadályozása, de a kö- . 
zönség megnvugtatása végett is (hatósági i 
intézkedésre és egy állandó ármegállapitó 
és ellenőrző bizottság megszervezése vál- , 
na szükségessé.

— Mit csinál az alkohol? Nagy Mihály 
barátjával Palicslka .lózsettel, mindketten 
fajkürti lakosok, a helybeli korcsmában 
szórakoztak. Borozás közben valami nézet- 
eltérés támadt köztük és Palicska igazának 
bizonyítására zsebkését rántotta elő és azt 
Nagy hasába szúrta. Nagyot súlyos sérülé
sével a lévai kórháziban ápolják.

— IJjabb támadás a város köztisztasága 
ellen. A Mártomfy ucca lakóinak állandó 
a panasza az ucca köztisztasága ellen. Az 
utóbbi héten azonban olyan esemény tör
tént ott, amely még a legbékésebb, — a 
mindent eltűrő — lakosokat is kihozta a 
sodrából és orvoslásért nemcsak a rend
őrséghez, de lapunk utján a nyilvánosság
hoz fordulnak. Az történt ugyanis, hogy 
a Mártonfv uccábó! nyíló és vele párhuza
mosan haladó Honát uccából trágyalevei 
eresztettek ki a lefolyó nyitott csatorná
ba. Ezek után meg kell állapítanunk, hogy 
a Mártomfy ucca lakói, de a város egész 
lakossága elvárja az illetékesektől, hogv 
haasonló esetek megismétlődését rendel
kezésre álló minden eszközzel megakadá
lyozzák.

— Súlyos baleset. Bendra Vilmos ács- 
legény lezuhant egy kukoricaszáritó tete
jéről és súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
első segélynyújtás után kórházi ápolásra 
utalták.

Gyönyörű az őszi divat!
A legszebb őszi újdonságok, női ruha- és kabátszövettk, uj szövések, pazar mintázat* k 

es dús választékban

szövet és selyemáruházában.
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tékban és legjobb minőségben
M e nya sszonyi  k e le n g y é k .  —  Szőn ye g,  fü g g ö n y,  p a p la n  és l in ó le u m  gyári lerakat.

— Állat és kirakodó vásár vidékünkön 
október hóban. Csúzon állat és kirakodó 
vásár 12-én, Galántán állat vásár 25-én, ki
rakodóvásár 26-án, Gután állat és kirakó- i 
vásár 81-én, Komáromban állat és kirako
dó vásár 3-án, Kóbölkúton állat és kirakó- ; 
dó vásár Vén, Komjáton állatvásár 25-én, 
kirakodó vásár 27-én, Kürtön állat és kira
kodó vásár 5-én, Muzslán állat és kirakodó 
vásár 6-án, Érsekújvár ott állat vásár 24-én, ! 
kirakodó vásár 26-án, Nvitrán állat vásár 
25-én, kirakodó vásár 27-én, Perbetén ál
latvásár 19-én, kirak, vásár 1*5—20-án, Pár
kányban állat vásár 17-én, kirak. v. 20-án, 
Vágsellvén állatvásár 12-én, kirakodó vásár
13-án, Surányban állat vásár 31-én és Ara- 
nyosinaróton állat vá>ár 24-én. kirakodó 
vásár 25-én. A dátumok helyességéért fe
lelőséget nem vállalunk.

— Az államrendőrségi hivatal hirdetmé
nyei. A párkányi állanirendőrségi hivatal 
a héten két falragaszt függesztetett ki. Az 
elsőben intézkedik a gázálarcok beszerzé
séről az esetleges repülőtámadások elleni 
védekezés céljából. A hirdetmény szerint ; 
felhívják a lakosságot, hogy saját költsé- j 
gén hatóságilag jóváhagyott tipusu tel- j 
ies gázálarcot szerezzen be és azt jókar
ban tartsa. Vonatkozik az egyes szemé- i 
Ivekre és azok családtagjaira és a háztar
tási segéderőkre, ha azok a családfővel ! 
közös háztartásban élnek. A jóváhagyott I 
tipusu gázálarcok Filipeik Ferenc kereske- j 
dőnél, Stefánik ucca 134. sz. alatt szerez- ( 
hetők be. — A másik rendőrségi hirdet
mény azt tartalmazza, hogv gyülekezések, j 
gyűlések, összejövetelek tartása a rendelet 
visszavonásáig tilos. * 1

•LÉVAI FJSAG« ffazdaságn, kulturális és kritika; 
hetilap, megjelenik minden szerdán Főszer
kesztő: P)r. STRASSER ELEMER Felelős szer
kesztő é' kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 3. Tele
fon 19. Előfizetési dij: egészévre: 4S.—. félév
re 24. . negyedévre 12.— Ké, egyes szám ára
1 _  Kí. Három példány megtartása */« éves előfi
zetésnek számit. Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en- 
gedniénv. — Kéziratokat nem adunk vissza. — A 
postahelyei: használatát .1 hrat-slavai porta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladohellv el 109.9/G. \
— 1984. szám alatt engedélyezte.

— A szálkái igazgató-tanító jubileuma.
j Szálkán 1938 szeptember 13-án ünnepelte 
| Vigh János igazgató-tanító 25 éves tani tői 
i jubileumát. A jubiláns ezen ünnepélyt sze

rény családi körben ünnepelte. Régi tanít
ványai és tisztelői azonban minden oldal
ról elhalmozták őt szeretetüknek és hálá
juknak sokféle megnyilvánulásával.

— Ezekben a sorsdöntő napokban Pár
kány lakossága példáját szolgáltatja a pol
gári önfegyelemnek és annak a nyugodt
ságnak, mely annyira szükséges az idegek 
épségben tartásához. Párkány lakossága 
meglepő higgadtsággal és elismerésremél- 
tó megfontoltsággal szemléli az esemé
nyeket, végzi a rendes teendőit és éli a 
maga megszokott életét. Jóleső érzéssel 
kell megállapítani, hogy a polgári önfe
gyelemnek és a méltóságteljes nyugalom
nak ez a megnyilvánulása impozáns hátát 
kelt é ' elismeréssel találkozik a társadalom 
minden rétegében.

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

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

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É VA.  

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

L é vá n ,
a D o h á n yb e vá ltó  m ögött

h á z h 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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Ködf ősz lányos hegyek, hatalmas erdők, sziklák 
és nn*#' /oldelo napsütötte mezők közt Liptó- 
szentmiklosröl Hibbébe \isz az autó. Csinos, tisz
ta falu a liptói havasok és a K ríván aljában. Ré
gi, szép temploma őrzi porait a nagy költő- 
géniusz megcsonkított testének. Ide helyeztek 
nyugovóra a sokat szenvedett, kegyetlen kínok 
közt hősi halált halt tőrök verő bajnokot.

Gyarmathi és kékkői báró Balassa Bálint a for- 
rószivü, csalódott, szerelmes föur-költő itt a 
Hybica partján találta meg holta után, amiért 
életében az Oceanum mellett oly bensőségesen 
esengett:

• Adj már csendességet.
Lelki békességet,
Mennybéli Ür!...«

Itt csend van. Az örök Békesség csendje.
* *

A templom 700 éves. Helyén egykor kis kápol
na állott, mellette temető. A kápolnát idővel tem
plommá emelte a vallásosság és istenfélelem. A 
torony kapuja jobb oldalán márványlapra vésve: 
•Gyarmathi Balassa Bálint emlékére állította a 
Magyar Tudományos Akadémia 1908-ban. Lant
járól szép, gazdag és hathatós magyar nyelven, 
dús képzelőerő, mély vallásos érzés, lángoló ha
zaszeretet, heves szenvedélyek. nyughatatlan 
gondok zengtek hazaszerte«.

A múlt század végén írott és szóbeli adatok 
alapján kutattak itt a költő sírja után. A leletet 
Liptószentmiklósra vitték. Két év múlva — szem
tanú közlése szerint — ünnepélyes keretek közt, 
fáklyás menettel, fényes bankettel zajlott le a re
likviák visszahelyezése, a kriptába — az oltár 
előtt.

A sekrestye melletti ajtónál ismét fehér már
ványtábla. Aranybetük hirdetik a nagy lírikus 
örök nyugvóhelyét:

•gyarmathi Balassa Bálint vitéz és nagy költő 
Esztergom vár ostrománál 1594 május 19-én meg
sebesült. Ugyanott május 20-án meghalt s e tem
plomban temettetett el. Szerette hazáját. Szer
zett éneket, dalt. Harcmezön esett el, a hazáért 
élt, halt. E táblát Liptóvármegye közönsége ál
líttatta 189K ban«.

* *
Még élnek a szájhagyományok a liptói nép aj- | 

kán, hogv a hatalmas földestir hogyan került a 
hibbei temetőbe . . .

Szertelen őrzések, vad vágyak s egy olhatatlan 
>zereJem szenvedélye űzi, ösztökéli, hajszolja a 
kiváló Balassit Az ifjúkori bűnök, átokban fo 
gant kalandok nyomában: kudarc, veszteség, bo
nyodalmas, rossz kimenetelű, birtok elsodró pe
rek áradata zúdul rá. S ehhez fájdalmas csalódás 
és megaláztatás: eszményképe, szerelmes ver
seinek — a Júlia daloknak — múzsája, a szép 
Losonczy Anna másnak nyújtja a kezét. Az elha
gyatott s porig sújtott költő Lengyelországba ' 
bujdosik s beteg lelkét a vallás balzsamával gyó
gyítja.

Gyönyörteli és gyötrelmes élete vég etér Eszter
gom ostrománál. Szörnyű sebet kap. Halálos 
ágyánál hii tanítványa. Rimay János és Dobokay 
Sándor jezsuita atya állnak.

Az óriás Balassa vagyonból ekkor már csak 1 
Liptóújvár volt meg. A hozzátartozó Hibbe teme
tőjébe hozták . . .

Más mende-monda szerint a szerencsétlen Ba
lassa nagybetegen Liptóujvárra rokonaihoz vitet- | 
te magát, hogy ott ápolják nehéz sebét. Útköz
ben — Hibbe előtt — szűnt meg dobogni az a 
szív, melyből annyi bánatos, epekedő, édes dal 
fakadt. . .

Azóta négy és fél század tűnt le. Uj költők 
születtek, új meglátások jöttek. De Balassa köl
tői értéke el nem halványodik soha. Remek da
laiból ma is magával ragadó lírai hév, közvetlen
ség és őszinteség ragyog felénk.

Vallásos költészete a mai gyűlölettől terhes, 
zűrzavaros, válságos 'időkben új szint nyer. Alta- | 
la a segedelem örök forrásához, a mindig vigaszt j 
adó Istenhez fordulva hitet, reményt nyerünk, i 
midőn fejlehajtva sóhajtjuk az ő könyörgését:

»KegyeJmes Isten.
Kinek kezében
Élelemet adtom;
Viseld gondomat.
Vezérlő uta<nrat.
Mert csak rác maradtam . . .« D. I

d C h e k

A múlt évben Sl) millió felesleggel zárult a csehszlovák államxasutak mellese, a7 
19.56. évben még 400 milliós hiány mutatkozott. — A csehszlová dunahajózási társa
ság beszüntette a öécsbe irányuló személyforgalmat. — A népszövetség Ielhívta 
Japánt az ellenségeskedés beszüntetésére. — Tizenötszörösére bővü.t ki a dohány 
vetésterülete Szlovenszkón. L jabt három német járásra terjesztik ki az őst rom-

1 állapotot. Három hónapra kivételes állapotot hirdettek ki egész Csehszlovákiá-
i bán, korlátozható a személyes szabadság, a lakás és levéltitok érinthetetlen>ége és a 
* sajtószabadság. Besztercebánya vidékén befejeződött a közel öt kilométer hosz- 
j szúságu vasúti alagút építése. — Németországban három személyt végeztek ki haza- 
| árulás miatt. Nyolcmillió pengőt tett ki Magyarország gyümölcskivitele júliustól 
i szeptemberig. Egv hét alatt közel másfélmilliárddal emelkedett a csehszlovák 

Nemzeti Bank bankjegyforgalma. — A szlovenszkói mozik szövetsége elhatározta, 
hogv szeptember 28-án, Szent Vencel napján, a mozik aznapi bevételét az állam- 
védelemre adják. — Viharütemben szervezik át a defenzív francia hadsereget otten- 

; ziv haderővé. — 65 csehországi járásban be (kell szolgáltatni a fegyvereket. Ti
zenöt Bécsben élő csehszlovák állampolgárt a szudétanémet incidensek miatt letar- 

| tózrattak. Nyitott borítékban kell feladni a külföldre küldött leveleket. A há- 
| borútól való félelmében öngyilkos lett Budapesten egy besztercebányai cipókeres

kedő. Gróf Apponyi Albertnek szobrot emelnek Gént ben. — Romániában Károly 
román király szentesítette azt a törvényt, amely kötelező katonai szolgálatot ir elő 
a nők részére is háború esetén. — A stockholmi légvédelmi gyakorlatok során a lo
vakat is gázálarccal szerelik fei. — Németországban a tartalékosok fegyvergyakor- 

| lati idejét 8 hétről 3 hónapra emelték fel. A nyúlvész (tutoré mia) Szlovákiában 
teljesen megszűnt. — Szatmárcsekén leleplezték Kölcseynek, a Himnusz költőjének 
síremlékét. — Nagyarányú és széleskörű hadgyakorlatok folynak Szovjetoroszor- 
szág kievi kerületében páncélkocsik és repülőgépek részvételével. — Pozsony váro
sa folytatja a beruházási munkákat és felemeli pótadóját. A csehszlovák állam- 
védelemre eddig 540 milliót adományoztak. A német hajóstársaságok beszüntet
ték a forgalmat az Elba folyón. - Kétmillió a hiány Léva költségvetésében. —- 
Fogynak a zergék a Magas Tátrában. — Tízmilliós kár érte ezidén a szlovenszkói 
méztermelőket. Egy francia- orvos megállapítása szerint tüdőrákot okoznak a 
kátránnyal kezelt utak. — Az Osztrák Hitelintézet beszüntette a külföldön élő nyug
díjasainak illetményeit. Prágában levették műsorról a német filmeket. — Tilos 
apróhirdetés útján levelezni az újságokban. — 3 méter hosszú Faruk király leg
magasabb alattvalója. A londoni lapok első oldalát a Csehszlovákiáról szóló cik
kek töltik be. - - A véráttömlesztésbez szükséges vér tartalékolására Amerikában 
készüléket találtak fel. — Mahrisch-Ostrau környékén levegőbe repült egy kátrány
gyár, szerencsére csak öt ember sérült meg, az anyagi kárt tízmillió koronára be
csülik. A csehszlovákiai tűzoltók sapkájára egy másfél centiméteres vörös sávot 
kell tenni, hogy ezzel meglehessen különböztetni őket a rendőrségtől. -  Több, 
mint ezer munkást foglalkoztat újból a füleki zománcgyár. — A gépkocsiiparban 
felfedezték a szerkezetnélküli autót, melynek vezetését minden gyermek néhány 
perc alatt megtanulja. A Texas állambeli Menard község közelében hatalmas me
teor zuhant a földre, a meteor által okozott kráter átmérője tiz méter. — A volt 
Ausztriában is múlt héttől kezdve jobboldalon hajtanak a jármüvek. — Bordeaux 
közelében emlékoszlopot emeltek abból az alkalomból, hogy it; léptek a világhábo
rú alatt először partra az amerikai katonák. — Japán nem tárgya! a népszövetség
gel. Közel tízezer fegyvert szolgáltattak be Pozsonyban. A CsAF a csehszlo
vák -magyar mérkőzés elmaradásáért előzetes kiadások címén - 40,000 koro
nát követel az MLSz-től. - Szlovák körökben újból foglalkoznak azzal a kérdéssel, 
hogy Szlovákia fővárosa ne Pozsony, hanem más, a határtól távolabb fekvő város 
legyen. — Az Olaszországhoz tartozó Déltirolból a német nemzetiségű polgárok 
Németországba vándoroltak ki. — Kövesdi Pál 33 éves csikériai kisgazda afeletti 
elkeseredésében, hogy felesége »bubisra« vágatta le haját, a bácsalmási személyvo
nat elé vetette magát és szörnyethalt. A spanyol polgárháborúnak eddig körül
belül egymillió halottja van. Moszkvában a halálszigetre száműzték a »Sarló és 
kalapács« cimü magyar propagandalap szerkesztőségének összes tagjait. — Félmil
lió ember tüntetett Budapesten az elmúlt szerdán este a magyar kisebbségért. — 
A london-croydoni repülőtérről öt repülőgép induüt Budapestre, ahová Angliából 
14 tonna aranyat szállítottak. — A pozsonyi Scala-mozi épületének ötödik emeleté
ről levetette magát egy volt főhadnagy felesége. — Húsz évig terjedő súlyos bör
tönnel büntethető Csehszlovákiában a valutacsempészés. — Bevált Németországban 
a száj- és körömfájás elleni szérum. — Maginot-vonalat épit Belgium Franciaország 
felé. Magyarországon megjavítják a homokos talajokat. — Feloszlatták az ösz- 
szes szocialista szervezeteket Romániában. — Csák ez év végéig használhatók Cseh
szlovákiában a nem hitelesített űrmértékűk. 170 természetes ásványvízforrása 
van Csehszlovákiának. — Norvégiában főként autóbuszjáratokkal bonyolítják le az 
utasforgalmat. — Bulgáriának ezidén kitűnő a szőlőtermése. — Innitzer bécsi bíbo
rosnak nem sikerült békét teremteni a német kormánnyal. — Olaszországban a fát 
már nemcsak ruhává szőni, hanem enni és inni is lehet, sőt cukrot, ecetet, alkoholt, 
benzint, ruhát, tapétát és párnát i> készítenek a fa anyagából. — A csehszlovák bel
ügyminisztérium határozata szerint a politikai hatóságok a bérviszályokba csak 
mint közvetítők avatkozhatnak be. — ötszáz folyó és tó kapott uj nevet Németor
szágban. Mussolini múlt héten látogatást tett a jugoszláv határon, ahol katonai 
pompával fogadták. Palesztinában angol repülők is beavatkoznak az arab felke
lőkkel vivott ütközetekbe. — Pozsonyban öt koronával megdrágult a zsír. — Szlo
vák tanítót neveztek ki a somorjai magyar iskolához. — Budapesten huszonhat 
nemzet kiküldöttjei jelenlétében tartották meg az ügyvédek világértekezletét. 
Szombathelyen szobrot állítanak a híres Afrikakutató Magyar Lászlónak. — Az uj 
Zeppelin-léghajó 245 méter bosszú és 4 méter széles. — Csehszlovákiában a köztár
saság és a nemzet védelmének irányítására uj kormány alakult, melyben úgy a kato
naság, mint a lakosság minden rétege képviselve van. — Betiltották Csehszlovákiá
ban a lapok külön kiadásait. — Északamerikában rettenetes vihar dühöngött, melv 
több falut és várost teljesen elpusztított, a viharban több száz ember lelte halálát, 
az elsüllyedt hajók száma több mint -500. — Banditák megtámadták a nizza—párisi 
gyorsárukocsikat és azokat teljesen kifosztották. — Nvitrán 875.000 koronát je
gyeztek államvédelmi célokra, az adományok élén áll a nvitrai malom 120,000 é< a 
Nyitrai Általános Bank .50,000 koronás adománnyal.

Nyomatott VADÁSZ FERENC könyvnyomdájában Érsekújváron.
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