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állunk, tele reménységgel, Hittel. 
Hátunk mögött bezárult ismét egy 
év nagy könyve, lapja teleirva a 
betűk sokaságával, a megváltoz
hatatlan múlt emlékeivel. Gondo
latban végig futunk az elmúlt 
éven, az az érzésünk, hogy a meg
próbáltatások éve kevés em ber
nek hozott örömet, javulást, sőt 
ellenkezőleg bajt és rosszabbo
dást. A gazdasági helyzet romlá
sa, az elszegényedés végtelen 
hulláma, amely sok élethajót so 
dort zátonyra, a politikai és nem
zetközi feszültség, bizonytalanság, 
a sikertelen békekisérletek, talán 
ezek jellemzik legjobban az el
múlt esztendőt. Kísérletezések, 
félmegoldások, kétes értékű in
tézkedések már régebben meg
bolygatták a társadalmi és terme
lési rendet és most ország-világ 
keresi a kivezető utat, a nemze
tek m egbékítésére, a termelők és 
fogyasztók közötti egyensúly hely
reállítására, a nyugodt, a boldog 
élet biztosítására.

Végtelenségig nem lehet, hogy 
az emberek ölök ellenségei le
gyenek egymásnak. Az ember, 
akár mint egyén, akár mint tár
saság vagy tömeg felelősséggel 
tartozik a nyert időért, amelyet 
sohasem szabad oktalanul, célta
lanul elpazarolni Sok ember köny- 
nyelmüen tékozolja el a felső ha
talomtól neki juttatott életidőt és 
nem számol azzal, hogy ebből 
nemcsak magának, de embertár
sainak is kára van, amelyért va
lamikor felelni kell. Most az év 
fordulóján ezzel is számolnunk 
kell, nemcsak a kisembereknek, 
de a nagyoknak is, akik emberek, 
nemzetek sorsát irányítják, igaz
gatják. Nem akarjuk hinni, hogy 
azok az emberek, akiknek ma a 
politikai és gazdasági hatalom a 
kezükbe van, ezen az évfordulón 
nem vetnének számot előző év 
munkájukkal* Mert ha igen, akkor 
bizonyára kénytelenek megállapí
tani, hogy egy évi meddő munká
juk semmivel sem vitte előbbre 
az emberitársadalom jólétét, bol
dogulását. Bizonyára levonják a 
következtetéseket eredménytelen 
munkájukból és Őszinte kritikát 
gyakorolnak saját cselekedeteiken 
megállapítván, mennyire voltak 
azok érdemesek és mennyibe áll
ják ki a kritikát. Az ilyen száma
dás után nézetüket megváltoztat
ják, eddig elfoglalt álláspontjaikat 
revidálják, az élet reálitásához 
jobban alkalmazkodnak és más 
utakon keresik az emberiség bol
dogulásának, jólétének, egymás 
megértésének és a közös béke 
előmozdítását.

Mi az optimisták bizakodásával 
tekintünk a jövő elé és hisszük, 
hogy talán már a közel jövő meg
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mutatja azt az irányt, azt az utat, 
amelyen haladva megteremthető 
a kibontakozás lehetősége, a he
lyes irányú fejlődés kialakulása. 
Mert lehetetlenség, hogy az Élet 
fejlődésének legmagasabb fokán 
álló em beriség saját oktalan gaz
dálkodásának, a saját érdekében, 
a saját munkájának könnyítésére 
alkotott gépeknek örökre rabszol
gája legyen. Lehetetlenség, hogy 
tartósan úrrá legyen a bizalom, 
a bizodalom, a megértés hiánya 
ember és ember, család és c sa 
lád, nemzet és nemzet között.

Nem vagyunk sem konok pesz- 
szimisták, sem vakon hivő opti
misták, de a realitások szabják 
meg reménykedésünket. A re
ménykedés jogos a sok megpró
báltatás után, az emberiség áhi- 
tozza, akarja és talán meg is ér
demli már a jobb jövőt, a boldo
gabb újévet.

Előttünk az uj esztendő fehér 
lapja, amelyre nem tudhatjuk elő
re, mi lesz majd ráírva, de hisz- 
szük és reméljük, hogy az 1936. 
év sűrűn egymás mellé rótt so
raiban több jó és több biztató 
lesz, mint az előző évek könyvei
ben van feljegyezve.

O lcsó kölcsönt 
kapnak a kereskedők

Minden felé folynak a kísérletek az 
adósságokkal agyonsujtott és a ban
kok terhét nyögő különböző társadalmi 
rétegek megsegítésére. Ezek közül a 
legelső réteg, amelynek az állam a 
hóna alá akar nyúlni, a mezőgazda
társadalom. A gazdaadósságok rende
zéséről mér hónapok óla folynak a 
tanácskozások és talán a felállítandó 
gazdabank segélyével megkezdődik az 
eladósodott mezőgazdasági üzemek 
szanálása.

Mini a napilapok közlik most a má
sik, hatalmas és az állam számára 
felbecsülhetetlen érléket jelenlő réteg
nek, a kereskedő-osztálynak megsegí
téséről is kezdenek kormánykörökben 
tárgyalni. •

Az állam gazdasági ereje csak ab
ban az esetben tartható fenn és fej
leszthető tovább, ha minden értékű 
termelő munkás egyformán jut szabad
levegőhöz és minden munka megta
lálja a megérdemeli ellenértékét. Ha 
van társadalmi osztály, amely a me
zőgazdák mellett legsúlyosabban érezte 
a válságévek viharcsapásait: ez a ke
reskedő és a kisiparos osztály.

Biztató hangokat hallunk arról, hogy 
a kormány most a kereskedelmi kö
rökéi is szanálni akarja. Félmilliárdot 
lenne ki az az összeg, amelyet a bel
földi kereskedelem kapna az állami 
garanciával egybekötött közvetlen váltó 
leszámítolás utján. A kereskedelmi 
érdekképviseleteknek, a kereskedelmi 
grémiumoknak állandóan a felszínen 
kell tartani ezt a kérdést, hogy a sok 
tízezer kereskedő segélykiáltása oda- 
fönn meghallgatásra találjon.

A PO LLO  M OZI (D enk)
Jan. 1-én, szerdán este Lillán Harwey 

legújabb filmvigjátéka megy. „ŐFEN
SÉGE AUTÓJA*. Lillán Harweynek az 
első Hollywoodban felvett vigjátéka, 
amellyel bámulatba ejtette az ameri
kai közönséget. További szerepekben: 
John Bölcs, Iréné Brown, H. Bing. — 
Szerdán délután népelőadás. Eggerth 
Márta és Leó Slezák feledhetetlen 
vigjátéka. „AZ Ő LEGNAGYOBB SI
KERE*. További szereplők: Gustav 
Waldau, Theo Lingen, Albert Schöhn- 
hals. A bécsi valcerek filmje. — Csü
törtökön és pénteken (jan. 2., 3.) este 
a detektivfilmek gyöngye, szenzációk 
szenzációja. A híres Charley Chan 
kínai detektív briliáns nyomozása egy 
ékszer után. Végig izgalmas tárgyú 
film, a nyomozás izgalmas jelenetei 
bámulatba ejtik a közönségei. „CHAR
LEY CHAN HŐSTETTE . .  .* Warner 
Oland legnagyobb elismeréssel kitün
tetett szerepe. További szereplők: Drue 
Leyion, Paul Harwey, Muray Kinelly.

Jan. 4., 5., 6-án, szombaton, vasár
nap és héttőn: a magyar filmgyártás 
legújabb, kiváló kiállítású filmje „KÖ
SZÖNÖM, HOGY ELGÁZOLT . . .* 
Kabos Gyula szellemes humorral tele 
játéka egy külön élmény. Turay Ida 
kedves szereplésével vidám esemény- 
nyé varázsolja a filmet. Jávor Pál fess, 
elegáns megjelenésével, pompás játé
kával elbűvöli a közönségei. Erdélyi 
Mici megszokott mimikájával kacagá

sig hűen játsza meg szerepéi Sala
mon Béla Hacseki humorával neve
tésre készteti a legflegmatikusabb mo- 
zilátogatót is. S  végül Oózon Gyula, 
oly közkezeit színész, hogy őt amúgy 
is szívesen nézi meg mindenki. Ha az 
„Új rokon* filmen jól mulatott, ezen 
még jobban fog, mivel sokkal jobb! 
Biztosítsa jegyét elővételben!

O RIEN T M O Z I (S trán sk y )
Jan. 1-én d. u. népelőadás. Film- 

operett! „ALEXANDRA NAGYHER
CEGNŐ*. Főszereplők: Maria Jerltza, 
Leó Slezák, Szőke Szakáll. — Jan 1. 
és 2-án, szerdán és csütörtökön este 
az I. dijjal kitüntetett nagyfilm! CAS- 
TA DÍVA. Főszerepben Eggerth Már
ia. Az olasz zene romantikus filmre
génye. Beliivi olasz zeneszerző élet
romantikája, zenéjének örökszép alko
tásai. Jan. 3., 4. és 5-én, pénteken, 
szombaton és vasárnap: E l i s a b e t h  
B e r g n e r  legjobb szerepében „TE 
VAGY AZ EGYETLEN . . . -  dmü drá- 
mában. — Vasárnap, 5-én délután 
népelőadás. Közkívánatra! Oanghofer 
L. müve: SASFÉSZEK. Remek és Iz
galmas nagyfilm. — 6-án és 7-én, hét
főn és kedden este, csak 2 napig! 
Premier! „PRETORIAI ÖRÖKSÉG*. 
Főszereplők: Charloitc Susa, Paul 
Hartmann. — 6-án, hétfőn délután nép* 
elődás. C o n r a d  V e l d t  „A BOLY
GÓ ZSIDÓ* cimü nagy drámában.



Lévai Újság

Szellemi életünk megújhodása felé. . .
A szlovenszkói magyarság 17 éves 

kábult álmából ébredezik és a való
ság, a tények kényszerű parancsaihoz 
alkalmazkodva kezdi keresni az egye
nesbe vezető utat. A magyar kultúra 
kincseivel való 17 éves könnyelmű 
gazdálkodás milliós veszteségeit nem 
könnyű dolog behozni. De nem lehe
tetlen. Az ut, a mód, a lehetőség adva 
van rá. Csak az erő hiányzik még 
hozzá. Az erő bennünk van, az itt élő 
magyarokban. Pár év alatt minden 
helyre hozható, ha akarjuk, de csak 
ha egységesen akarjuk.

Nem valami kedvező előjelnek lát
juk az egységes kifejlődéshez, hogy 
egyszerre több helyen gyulladnak fel 
a különböző szinű őrtüzek. Mindenki 
érzi, hogy hiba történt, mindenki ég a 
segítés vágyától, de félő, hogy tettek 
helyett majd újra meddő vitákba fullad 
a lelkesedés lángja. — Rimaszombat, 
Komárom, Pozsony mind más és más 
előitélettel nyúlnak a kérdéshez és 
könnyen megtörténhet, hogy a közös 
munka helyett, ellenségeskedés lesz 
az eredmény. Túl az országos mére
teken maradjunk mi meg pátriánkban 
és elvi viták helyett végezzük köteles
ségünket.

Nézzünk körül egy kicsit a portán
kon Léván, a lévai járásban, hogy ál
lunk mi itt a magyar kultúra ügyével. 
Nem akarunk most kritizálni, nem aka
runk vádolni senkit, mert feltételezzük, 
hogy azok, akik itt a magyarság szel
lemi vezéreinek számítottak az elmúlt 
17 év alatt, akik az irányításhoz és 
vezetéshez szükséges gyeplőt a kezük
ben tartották, tudják és érzik, hogy 
mit mulasztottak. Reméljük, hogy mu

lasztásaik tudatában levonják a kon
zekvenciát s átadják helyüket mások
nak, nem gátolják meg a további 
munka előmenetelét.

A lévai járás elsők közé tartozik, 
ahol a 67—919. sz. törvény értelmében 
immár három évvel ezelőtt megalakult 
a Járási Magyar Közművelődési Tes
tület, mint a járás kulturális ügyeinek 
szuverén intézője és irányítója. Büsz
kék vagyunk rá, hogy járásunk élén 
olyan ember áll, a kerületi főnök sze
mélyében, aki mindenkor a legmesz* 
szebbmenö megértést és jóindulatot 
tanúsítja nemcsak a szorosan vett köz- 
igazgatási ügyekben, de kulturális és 
művészeti kérdésekben is. — Nemes, 
emelkedett gondolkodására vall, hogy 
sem politikai, sem felekezeti, feem nem
zetiségi kérdésekben nem helyezkedik 
soha egyoldalú álláspontra. Tudjuk jól, 
hogy járása lakosságának kultur nívó
jának emelése érdekében maga is min
dent elkövet és maga ez a tény biztos 
záloga annak, hogy a JMKT. hasonló 
irányú minden előterjesztésénél szá
míthat támogatására.

Minthogy a JMKT. a járás kulturális 
ügyeinek legfőbb intézője, tehát a leg
nagyobb munka is arra vár. Éppen 
azért első és legfontosabb leendő ma
ginak a JMKT. kiegészítése, illetve 
újjászervezése, amennyiben — tudo
másunk szerint — egyes tagjai annak 
már régebben lemondtak az ott viselt 
tisztségükről. Minden laluban meg- 
szervezendők a helyi kultur bizottsá
gok, amelyeknek segítségével a JMKT. 
lássa el a falut nívós kulturoktatással. 
(Felolvasások szétküldése nem meg
oldás!) Kérjenek fel a városból is elő

adókat s viselje az útiköltségeket a 
JMKT., ha másképen nem megy. Léván 
a nem működő vátosi kulturbizottság 
helyett haladéktalanul megszervezendő 
a helyi kulturbizottság. Végre legyen 
itt is egy szerv, aki kulturális ügyek
ben rendet teremt.

Még a tél folyamán rendezendők a 
falusi könytárak ügyei. Itt a legszigo
rúbb ellenőrzést és felügyeletet ve
zesse be a járási könyvtárügyi referens, 
hogy a falusi magyarság a közkönyv
tárakhoz hozzájuthasson és oda ne a 
jegyzők és családtagjaik igényeinek 
megfelelő könyveket hozassák meg, 
hanem olyanokat, amelyeket az egy
szerű nép is olvasni akar.

Munka van, a keret nagy, amelyet 
tartalommal kitölteni a mi kötelessé
günk. A szlovenszkói magyar szellemi 
elet a megújhodás útjára lép, ha min
den járásban akadnak lelkes intellek- 
tuellek, aki a kulturális életünk fejlő
dését nemcsak szóban, de tettekkel a 
szivükön viselik, akik a rójuk bízott 
tisztséget, olyan kitüntetésnek veszik, 
amelynek hűséges betöltése becsület
beli kötelesség.

‘ Zfjéokor
Az eltakart ó-év sirhantja 
H álánk oirágit kelti, hajtja  
Ez újév első  regg elén ;
É s illattal áldoz ten éked  
Kinek a menny tündöklő széked . 
Nagy Isten, biztató remény.

Hogy átjövénk a  múlt határán,
(Ki boldogan, uagy búsan, árván) 
Csupán n eked  köszönjük azt. 
Á ldás, c sa p á s  tető led  áradt,
K i munkájában e l nem fá ra d  
S  ki é j je l  is oelünk virraszt.

Ma is, mint annyi hosszú  énen 
Hajnalra kelne látjuk ébren  
K egyelm edet áldásidat.
B old og  a nyáj k ies m ezőben,
Mert forrásá t fa k a sz tja  bőuen 
Könnyes szem , csön des áhitat.

M égis, m égis hozzád  kiáltunk, 
É d es  atyánk, d icső  királyunk.
H ogy hioeid tovább szeresd . 
Kezünk dolgát, szivünk érzését, 
Lelkünk minden szent törekvését 
Te irányítsd, te óvd s  vezesd .

É s  ha tán már m agadhoz vennél, 
Uj életet s  tisztábbat ennél 
Te ad j ez új évben nekünk. 
Salakjátó l m egvált lélekkel,
E l nem múló d icséretekkel  
N eved hadd  zengje énekünk. 

(LÉVA) TÓTH ISTVÁN.

VÁSÁROLJON AZ ÜNNEPEKRE 
ÉLŐ DUNAI HALAT!

LACHKY
DELIKATESSE

LEVICE
Telefon 86.

Léva gazdasági élete az 1935. évben
Az évforduló küszöbén nem lesz 

fölösleges, ha rövid visszapillantással 
végig tekintünk az elmúlt év gazda
sági életén. Egy város gazdasági éle
tén mindenkor kitörülhetetlen nyomo
kat hagy az egész ország közgazda
ságának vibrációja. Nincs és nem is 
lehet egyetlen államban sem hely, 
amely gazdaságilag különálló, függet
len életet éljen, amely magát az álta
lános konjunktúra, vagy dekonjunktúra 
alól elszigetelten kivonhassa. Léva 
gazdasági élete is szoros összefüg
gésben áll a köztársaság általános 
gazdasági életével.

Két évvel ezelőtt komoly gazdasági 
körökben már általánosan az volt a 
nézet, hogy Csehszlovákia már túlju
tott a gazdasági válság mélypontján. 
Egy évvel ezelőtt már olyanok is 
akadtak, akik látták feltűnni a kon
junktúra felkelő napjának ezüst sávját. 
De az optimista hangok csak hamar 
elhallgattak és végül azzal vigaszta
lódtak, hogy a válság, vagy ahogyan 
ma mondják, a gazdasági lehetetlenü
lés, Csehszlovákiában későbben kez
dődött, igy a javulás folyamata Is ké
sőbben indul meg. Nyugati országok
ban már a javulás jelei régebben mu
tatkoztak és az olasz—abesszín viszály 
nyomán beálló hadikonjunktúra azt 
még jobban elősegítette. — Cseh
szlovákiába azonban még nem érke
zett el a konjunktúra szele. Nem állít
ható, hogy a helyzet az utóbbi időben 
rosszabbodott, de az sem mondható, 
hogy Javult. Valahol a mélypont kö
rül mozgunk, szakembereink egyre ke
resik a kivezető utat és ma az Irányí
tott gazdaságtól, a kór ezen bűvös 
jelszavától várják a helyzet javulását.

Városunk gazdasági élete is a mély
pont körül mozog, sőt nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a monopólium be

vezetésével elért a legmélyebb pont
hoz. A gabonamonopólium nagy mér
tékben megbénította a város forgal
mát. A régi szerdai, szombati piacok, 
amikor a messze környék gazdái a 
gabonás szekerek százaival-ezreivel 
lepték el a város főterét, uccáit, ma 
már lassan ismeretlenek lesznek és 
csak az idősebb generáció emlékei
ben élnek. Pedig a város életét, jö 
vedelmét ezek a szerdák, szombatok 
adták. Mert a város egyik főjövedelmi 
forrását képezte az a helypénz, ame
lyet ezek a gabonás szekerek fizettek 
s amelynek hiányát a város még hosz- 
szú időkön át fogja érezni. De a ke
reskedőink és iparosaink is nagyon 
sokat veszítettek a monopólium miatt, 
mert az a gazda, aki gabonáját Léván 
értékesítette, a kapott pénz legnagyobb 
részét azonnal itt a helyszínen el is 
vásárolta.

A lévai kereskedők és iparosok vá
sárlóinak legnagyobb százalékát első 
sorban a vidéki gazdák adják még 
ma is, azonban ez a szám a mono
pólium következtében lényegesen csök
kent. A mezőgazdaság rentabilitása a 
monopólium következtében hatói ozot- 
tan javult, de a dekonjuktura éveiből 
a gazdákat még mindig nagy adós
ságok terhel nyomják, aminek követ
keztében minden újabb beruházások
tól tartózkodnak. Hogy a gazda adós

ságok rendezése, amely küszöbön van, 
milyen mértékben és milyen kihatás
sal lesz, azt a közel jövő mutatja 
majd meg.

Az építkezési kedv az adóhivatal 
szigorúsága és a kölcsöntőke elzár
kózása következtében minimális volt 
és csakis a legszükségesebb, nélkü
lözhetetlen építkezésekre terjedt ki.

A munkanélküliség a nyári és az 
őszi szezonban lényegesen csökkent,% 
ami első sorban a középitkezések, 
különösen a keraniit ut átépítésének 
megkezdésére vezethető vissza. Azon
ban a tél beálltával a nyilvántartott 
munkanélküliek száma nem mutat lé
nyeges eltérést a tavalyihoz képest.

A különböző vásárlási szezonokban 
kereskedőink véleményei szerint sem
mivel sem értek el nagyobb forgal
mat, mint az előző évben, sőt az árak 
lemorzsolódása következtében ered
ményeik lényegesen alatta maradnak 
a múlt évinek.

Mindazokat a komponenseket figye
lembe véve, amelyek gazdasági éle
tünket befolyásolják, arra a megálla
pításra jutunk, hogy Léva gazdasági 
élete az 1935. évben nem mutat fel 
semmi olyan biztatót, amiből joggal 
következtethetnénk az eljövendő uj év 
örömteljesebb életére. Reméljük, hogy 
a dekonjuktura mélypontját elértük és 
innen az ut már csak felfelé Ívelhet.

luunun U4
előítéletektől m egszabadulni. Bármi 
új dolog adódjon  elő , minden tá jéko
zottság nélkül k ész ek  az  ítélettel, 
am elyhez köröm szakadtáig ragaszkod
nak m ég akkor is, ha talán m ár k éz 
zelfoghatóan  m egbizonyosodtak az e l
lenkezőjéről. — Szinte mindennapos, 
hogyha a  m egszokott keresked ő jén él 
nem kapja m eg azt, am ire szüksége  
van, nem m egy a  m ásikhoz és  inkább 
nem vesz, egyszerüeu csa k  azért, 
m ert ahhoz nem szokott járni, mert 
annál úgy sincs, ha van i s f  sokka l 
drágább é s  nem olyan, m ég ha ugyan
az a gyártmány is, akkor s e  olyan jó  
stb„ stb. — E lőadás van hirdetve, a 
tém a érdekelné is, d e  nem megy el, 
mert aki előad, az neki nem szim pa
tikus, ö ugyan nem hallgatta soha , 
d e azt m ondják nem tud előadni, igen 
sz é lső ség es , túlzó szocia lista  é s  kik 
lesznek azon az előadáson  ? stb., stb. 
E zerszer is látjuk, hogy m ások m eg
ítélésénél nem az  illető egyén isége  
az első, hanem az, hogy kinek a fia  
vagy lánya, milyen társadalm i osztály
ból való, van-e diplom ája, kik a  párt
fogói, hallottuk-e m ár a  nevét, hol 
van alkalm azásban stb., stb. A vég 
telenségig lehetne folytatni az előíté
leteken alapuló példáknak, a  társa
dalmi é let ezen  békáinak sorozatát, 
am elyek sem m i m ások, mint a gon
dolkodásnak operációra  váró tyúk
szem et. A csökönyösségnek egy b izo
nyos fok a , am ellyel ragaszkodunk s a 
já t  magunk, em bertársaink, egyéni, 
családi, társadalmi, nem zeti h elyze
tünk é s  feladatainkról m ár egyszer  
m egalkotott fogalm akhoz. Az előíté
let az  elm e, a szív összehú zódása, 
m egkem ényedése, e lzárkózása  a va
lóság, az igazság, az  é le t elől. M a
ga a  halál. Okulár.



Lóval Újság

Felhívás a Lévai Újság olvasóihoz
Lapunk fennállásának ideje alatt 

ismételten bizonyságot tett arról, hogy 
hű maradt eredeti célkitűzéséhez: az 
aktuális közgazdasági ismertetésen 
kivül objektív kritikával foglalkozik az 
általános érdekű közéleti események
kel, intézkedésekkel és amellett inten
zív kulturtevékenységet fejt ki. Dol
gozni, alkotni, segíteni és cselekedni 
akarunk bátran és Önzetlenül a köz 
érdekében! Nem személyeskedünk és 
nem toljuk a pártok szekerét, párton 
felül és párton kívül minden körülmé
nyek között megakarjuk őrizni függet
lenségünket. Ez a törekvés az, amely 
a legtöbb nehézséget okozza, mert 
anyagi forrásaink kizárólag az előfi
zetési dijak, hirdetések, lapunk bará
tainak támogatása. A mai súlyos gaz
dasági viszonyok következtében az új
ság fogyasztás általában erősen visz-

szafejlődő tendenciát mutat és ezért 
büszkék lehetünk arra, hogy a katasz
trofális viszonyok között is sikerült 
lapunkat fenntartani.

Minthogy sehonnan anyagi támoga
tást nem remélünk és nem is remél
hetünk, lapunk barátaihoz fordulunk 
azzal a kéréssel, hogy ismerőseink 
körében szerezzenek előtizetőket la
punk részére.

Lapunk igyekszik összeegyeztetni a 
múlt hagyományait a jelen uj köve
telményeivel és közérdekű tevékeny
sége folytán joggan számit a lévai 
társadalom minden rétegének támo
gatására.

Előfizetéseket elfogad lapunk szer
kesztősége Stur u. 3. I. em. (Kürti 
házzal szemben), Feldmann trafik és 
Fodor utóda papirkereskedés Szepesi 
u. 28., Telefon 70.

Aforizmák
Az ifjúság soha sem Ismerheti el 

a „lasciete ogni speranza" igazát — 
a minden remény felhagyásának jel
szavát — mert az ifjúság Örökké hisz,
remél, küzd és akar.

•

Az ifjúság törekvéseit soha sem ért
heti meg az, aki csak gondolkozik.

Aki egyetlen elszánt akarattal — a 
mindenkinél különbnek lenni akarás
sal — indul az élet küzdelmeinek, az 
győztesként fogja elhagyni a küzdő
teret.

•

Ne akarjátok lelohasztanl a 18 éve
sek rajongó lelkesedését és szent ön
bizodalmát azzal, hogy jó vagy rossz 
akarattal a sors kiábrándulást hozó 

* könyörtelenségére figyelmeztetitek, — 
mert ők csak e kettő segítségével tud
ják majd elviselni a hétköznapiság 
konok akadályain szenvedett veresé
geket.

Az öreg bölcs mindenben a meglé
vőhöz alkalmazkodik. Az ifjú „ostoba" 
az élettől igazságosabb jövőt követel. 
A haladás roham, katonái tehát mi 
vagyunk: mi az Ifjú ostobák.

Az ifjúság hatalmas erkölcsi és po
litikai tényező és lendítő erő. Törté
nelmet csinálni azonban csak az in
telligens ifjúságnak van joga, amelyik 
ismeri a történelmet és okult a világ- 
történelem eseményein.

Az az ifjú, aki tettével mindenkor 
erkölcsi meggyőződését viszi keresz
tül, az büszkén tekinthet a jövő elé, 
mert azt hiába dobálják sárral kicsi
nyes ellenségei és hiába sújtja porba 
az élet, az megváltozhatatlanul ugyan
az marad: a porban is gyöngy, a sár
ban is arany.

Az a politikus, aki már ifjú korá
ban nem ismer el egyes princípiumo
kat magára nézve kötelezőnek, az ké
sőbb csak érdekpolitikus lehet és 
konjunktura-lovag.

•

Ne tiszteljétek az ifjúság lelkese
dését, ha nincsen benne produktív 
tendencia.

•

Hibául rójjátok fel az ifjúnál, hogy 
évenként változtatja a dolgokról való 
ítéletét. De erény „a közélet vezető 
férfiénál" ha kijelenti, hogy vélekedé
sét 25 év óta egy fikarcnyival sem 
változtatta meg.

ment el mellettem az utcán. Jó iste
nem ! Hz virágosboltra való tuba ró
zsa, liliom és jázmin illata lengte kö
rül. Falhozcsapott, lebunkózott ez az 
illatár — mire magamhoz tértem, 
messze ment már, de az illat még 
mindég felhőképen vett körül. Fél 
üveg francia parfőm, a legkábitóbb 
minőségből, legalább ez volt a mai 
adag részéről. Meggyanúsítottam, hogy 
talán valamelyik illatszertár reklám- 
hölgye, de nem, jól ismert úri hölgy 
eltévelyedése.

Nem vagyok ellensége az illatszer- 
használatnak, sőt! Állítom, hogy fon
tos egy nőnél az a kellemes kis illat
foszlány, egy jó kölni viz, finom kis

K a r  in M ic h a e l i s  a világhírű dán 
írónő mondotta:

„Vagy háztartás, vagy kenyérkereső 
pálya! Kettőt együtt nem lehet jól el
végezni és a túlfeszített munka tönkre
teszi az idegeket. Borzasztó dolog: az 
a szegény nő, aki kint harcol az élet
ben és ha munka után hazamegy, 
nem pihenhet, mint a férfi, nem ülhet 
le olvasni, nem mehet el szórakozni, 
hanem stoppol, varr, főz, takarít, gye
rekeket nevel és cselédekkel kínló
dik. Ezt így a gyengébb asszonyt fi-

ruhákhoz, finom illatszer. De keveset! 
Még azt sem mondom, hogy mindég 
egy félét használjunk, ami mellett 
rengetegen szavaznak. Ruhája válo
gatja. Más a nappali ruhához, más 
az estélyihez. Bársony, szatin, fémes 
anyagokhoz mást, mint az organdi tüll 
vagy imprimé ruhákhoz. Amazokhoz a 
nehezebb, hódítóbb illatot, ezekhez 
könnyű virág illatot. De mértékkel! 
Férfiaknál az illatszer egyenesen meg- 
bocsájthatatlan. Egyedül a kölnivíz 
menthető még, de annak is inkább 
csak a se jtése!

Hölgyeim, Uraim, csak a nótában 
szép az, hogy: Szagos lesz az ucca 
mene járok! NELLY.

zikum nem bírja és az idegzete előbb- 
utóbb összeroppan".

Am neis Küller, a világhírű holland 
írónő mondotta:
„A legkényesebb probléma, ha a nő
nek a háztartása mellett hivatása is 
van, ez rengeteg más problémát is 
okoz. A kettő nem fér össze. A fér
fi sem tudna minden esetben és ál
landóan két hivatást betölteni. Erre 
tehát ne vállalkozzék egy nő se, de 
viszont megfordítva egytől sem kíván
hatjuk meg".

Lapunk o lv asó in ak , b a rá ta 
inak, h irdető inek  é s  m un
k atársa in ak  boldog új évet 
kívánunk.

jT éü fU  MfMHT

— E ljegyzés. Ph. Mr. Rudolf Kraj- 
covic gyógyszerész és Ruffy Baby 
jegyesek. (M. k. é. h.)

— Felmentették Dör Lászlót, a 
„Pohronie" fel. szerkesztőjét a 
sajtó útján elkövetett rágalmazás és 
becsületsértés vádja alól. A napokban 
vonta felelősségre a komáromi tör* 
vényszék Dör László lapszerkesztőt, 
mert a „Pohronie* hasábján a múlt év 
januárjában azt irta Sebek újbányái 
igazgató tanítóról, hogy az összefér
hetetlen természetű, nem pedagógus 
stb. A vádlott beismerte, hogy az in
kriminált cikket ő irta és azzal véde
kezett, hogy közérdekből és valót irt. 
A bizonyítás során állításait igazolta, 
úgyhogy az iratok felolvasása után a 
kmet-biróság a vád alól Dört felmen
tette. A tő magánvádló képviselője 
három napi gondolkozás! időt kért.

— A nyugatszlovenszkói szín
társulat Földes Dezső igazgató ve
zetése alatt január elsején egy hóna
pos sziniszezonra Érsekújvárból Ko
máromba költözik át. A színtársulat 
új erőkkel felfrissülve a legjobb da
rabokkal Érsekújváron nagy sikert 
aratott.

— Szilveszter-est az Iparos O l
vasókörben. Az Iparos Olvasókör a 
Juventus sportegylettel közösen Hon- 
véd-uccai helyiségeikben tombolával 
egybekötött Szilveszter-estet rendez
nek, amelyre mindkét egyesület tag
jait s azok hozzátartozóit ez utón hív
ja meg.

— Vidámest január 25-én, amelyet 
az irodistalányok jótékonycélra ren
deznek, igen szellemes és változatos 
műsorral a farsang egyik legkelleme
sebb estjének ígérkezik.

— Az LTE jubileumi szinelö-
adása január 10-én negyed 9 órakor 
kezdődik a Városi Szálló színházter
mében. Előadásra kerül Móricz Zsig- 
mond nagyhirü színmüve a „Nem él
hetek muzsikaszó nélkül0.

— A városi magyar közkönyv
tár pénteken délután 4—tél 7 között 
tartja ez évben az első könyvkiadási 
óráit. Ez alkalommal is figyelmezteti 
tagjait, hogy szépirodalmi müvekből 
minden egyes alkalommal csak kél 
könyvet ad ki, két hét után minden 
további hétre 50 fillér kölcsönzési dij 
fizetendő.

— A vasút szavatol a podgyász- 
hordozókért. A legfelsőbb bíróság 
Rv. II. 587—35. szám alatt meghozott 
döntése értelmében a vasutigazgatás 
szavatol minden podgyászhordozóért 
(hordárért), tekintet nélkül arra, hogy 
a hordár közvetlen alkalmazottja-e az 
államvasutnak, vagy pedig egy válla
latnak az alkalmazottja, amellyel a va
sút szerződést kötött, mert a törvény 
világosan kimondja, hogy minden hor
dárt, akit a vasút a szállítás lebonyo
lítására használ tel, a vasút alkalma
zottjának kell tekinteni és igy a vasul 
is szavatol érte a közönséggel szem
ben.

— V adászbál: január 18-án a 
Denk-féle városi szálloda összes ter
meiben. A bál bizonyára ismét kelle
mes találkozó helye lesz úgy a köz
élet vezetőinek, mint a vadászat és a 
természet barátainak. Az eddigi elő
készületek bizonyítják, hogy a bál a 
szezon egyik nagyszabású mulatságá
nak Ígérkezik.



Lévát Újság

— G y á s z h i r .  Boltizór Miklós, a 
bratislavai itélőtába nyug. tanács el
nöke, a lévai állami közjegyző helyet
tese 70. életévében f. hó 28-án elhunyt. 
Hamvait beszentelés után Bratislavába 
szállítottak, ahol í. hó 31* *én helyezik 
örök nyugalomra. A városszerte jól is
mert kiváló jogász, a mindig előzé
keny és udvarias közjegyzőhelyettes 
halála általános mély résztvétet keltett.

— Az izr. nőegylet m űsoros e s 
télye. Ma 31-én, kedden este  tart
ja  tán ccal egybekötött m űsoros 
estélyét a Denk szálló  nagyter
m ében az izr. nőegylet. Belépti 
dij teával együtt 13 Kő.

— C sak  az 1914 évi korosztályt 
sorozzák az idén. A nemzetvédel
mi minisztérium határozata szerint ez 
év folyamán megtartandó sorozásokra 
csak az 1914-ben született hadkötele
seket, továbbá azokat az idősebb kor
osztálybelieket hívják, akik valami ok
ból eddig ezen kötelezettségüknek 
nem tettek eleget. Az 1915. és 16. 
évi születésű ifjak ez évben tehát 
nem kerülnek sorozás alá.

— Főisko láso k  m űsoros tánc
estje . A Léva és Vidéke Főiskolai 
Hallgatók önsegélyző Egyesülete jan.
4-én, szombaton este a Stránsky-szálló 
nagytermében fél 9 órai kezdettel tartja 
meg szokásos téli, programmal tarkí
tott táncestélyét. Az estély iránt, mely 
változatos, nívós műsort és számos 
szórakoztató meglepetést nyújt majd 
a közönségnek, már most igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. Belépti dij 
tetszés szerint.

— A lévai választók szám a a
legutóbbi összeírás alapján 198-al 
emelkedett. Jelenleg Léván 8012. vá
lasztó van, mig a legutóbbi összeírás 
alkalmával 7814 volt a választók száma. 
Az emelkedés a gondosabb összeírás
nak tudható be.

— Súlyos sz ere n csé tle n sé g  érte
Palkovics Pált, a lévai uradalom egyik 
munkását. Palkovics az uradalom te
herautója előtt a vasúti teherpályaud
var kapuját nyitotta ki, miközben meg
csúszott és oly szerencsétlenül esett 
el, hogy a teherautó alá került, az 
rajta keresztül haladt. Súlyos sérülé
seivel a kórházba szállították.

— A M agyar Nemzeti Munkás 
és  Földm űves Párt 1936 január hó
5-én, vasárnap este 8 órai kezdettel a 
Keresztény Munkás Egyesület összes 
helyiségeiben (Barsi-u. 15. sz.) szín
darabbal egybekötött nagyszabású tánc- 
mulatságot rendez, melyre a n. é. kö
zönséget ez utón is tisztelettel meg
hívja a rendezőség. Belépti dij sze
mélyenként 5 Ke vig. adóval együtt.

— F. hó 28-án este a Denk-szálló 
nagytermében tartotta meg a szlovák 
akadémikusok köre tarka estélyét, ame
lyet reggelig tartó tánc követett. A 
rendezés nagyrészben J. Krizán érde
me volt.

Apró hirdetések
Kiadó lakásokat és bútorozott szobákat 
lapunk előfizetői részére ingyen közlünk.

R ó f i o l  1 / o r D c n  £>lr diplomás vagy nyugdíjjogosult úriemberek szemé- 
L  e r j e i  K e r e S í l c K  lyében keresztény, intelligens urilányok: 17 éves
100.000, 23 éves 200.000, 24 éves 700000. 29 éves 100.000, 33 éves 200.000, 34 éves
100.000, 50 éves 250.000 K£ hozománnyal. Diszkrét ismerkedést létesít M észáros La-
jós kereskedelmi ügynök, Levtce. Újtelep IV. u. 22. Válaszbélyeg küldendő.________

Minden nap finom, friss házi főtt sósperec  
kapható H öchst péknél, Bem -ucca._________
Fürészpor-kályhák é» h.»»nAu k&iyhac.övet eladók.
Tolnai Világlexikon 5 kötete jutányos áron eladó.
Újtelepen szoba, konyhás házat megvételre keresek

Zongora ió karban lev6, kiv410 ió 9yír,mínyu helysfuü,4*y™án eladó. 
Antik Schublade ftök™) antik pohárszék,
mely áll: egy díván, két nagy és négy kis fotejből, egy ebédlő kredenc A l 0  J /  
_________________________________________ stb, házi felszerelés jutányosán v i O U U *

Cimek a kiadóban, §tur utca 3. szám.
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Bélik József
épület- és tüzhelylakatos

Kövessi Lajos és neje
vendéglősök

íííiüiiíO! ^ S 2 iirr’.5s™ii

Sebő és Iván
úri szabók

Heimann Mór
vendéglős

o im ^ ujy

Fodor utóda Láncz
könynyomda és papirkereskedés

Rosenberg
fűszer- és csemegekereskedő

— A kam atm érséklés válható 
hatása. A PMH közgazdasági mun
katársa meginterjúvolta Dr Englis Ká
rolyt a Csehszlovák Nemzeti Bank 
kormányzóját, aki ebben a kérdésben 
a közetkezőkép nyilatkozott: — Azt 
kérdi tőlem — folytatta a jegybank 
kormányzója —, hogy milyen hatást 
várok a kamatmérsékléstől? Erre is> 
niét csak azt mondhatom, hogy az 
adósok helyzetének könnyítését remé
lem tőle. A kamatfizetések tétele, az 
ugynevezeti kamatszolgálat rendkívül 
fontos szerepet játszik a vállalatok 
üzemköltségében és a beruházások 
rentabilitása terén. A kamatszolgálat 
megszüntetheti a vállalat rentabilitá
sát és versenyképtelenné teheti a vál
lalatot. Az adósságok értékgyarapo
dása és csökkent árak esetén a ka
mat éppen úgy csökkentheti a vállal
kozás és az invesztíció rentabilitását, 
mintha változatlan árak mellett a ka
matláb emelkedne. — A kamatmérsék
lés hatása ezzel ellentétes irányú, 
amennyiben a vállalatok üzemének és 
az invesztícióknak rentabilitását fel
újítja vagy fokozza. A kamatleszállí
tás tehát a gazdasági élet élénkülé
sét eredményezheti. — A kamatmér
séklések, becslések szerint mint egy 
félmilliárd koronás könnyítést jelent 
az adósoknak, a könnyítés terjedel
mét azonban nem fejezi ki, csak a 
könnyítés teljes értéke és a teljes 
termelés közötti arányt, mert elsősor
ban a leggyöngébb rétegek részesül
nek a kamatmérséklés által megsegí
tésben. A kamatleszállítás az eladóso
dott közintézményeken is segit és meg
könnyíti azok gazdasági helyzetét is.

— Mi, akar lenni a mai gyer
m ek? Érdekes kísérletet végeztek 
Prágában. Megkérdeztek 500 tízéves 
fiút és 500 tízéves kislányt, hogy mi
lyen foglalkozást választanának leg
szívesebben maguknak. A kérdésre 
azonnal válaszolniok kellett a gyere
keknek. Az 500 megkérdezett fiú kö
zül 38 kijelentette, hogy pilóta lenne 
a legszívesebben. Gépész 32, hentes 
30, kereskedő 26, tanító ugyancsak 
26, cukrász 22, gazda 21, mérnök 21, 
erdész 18, soffőr 14, asztalos 13, or
vos 11, zenész, katona és tengerész 
10—10, tiszt, kőműves, festő, borbély
9—9, kertész, pincér, kéményseprő
8—8, pék és tisztviselő 7—7, tanár 6, 
pap, nyomdász, kovács, ügyvéd, vas
utas és lakatos 5—5 fiú szeretne 
lenni. A megkérdezett gyerekeken in
telligencia vizsgálatot is végeztek és 
kiderült, hogy az alkalmasság 70 szá
zalékban megegyezik a gyerekek kí
vánságával. A kislányok pályaválasz
tása sokkal kevésbé változatos, mint 
a fiuké. Negyven százalékuk a varró
női foglalkozást választotta, 20 szá
zalékuk tanítónő szeretne lenni. Ezek 
után a szakácsnői, fodrásznői, cukrá
sz!, orvosi foglalkozásra esett a leg
több szavazat.

— Jégk oron g-csap at alakul Lé
ván. Értesülésünk szerint egyesülete
ink vezetői közös megbeszélést foly
tattak egy klubközi, illetve klubon kí
vüli jégkorong-csapat megszervezésé
ről, amelyben Léva összes számba 
jöhető játékosát egyesítenék. Léván 
meglehetős jó anyag van ezen egész
séges és szép sport üzéséhez. Csak 
dicsérni tudjuk sporfférfiaink emelke
dett gondolkodását, hogy a város szí
neinek e sportágban való méltó kép
viseletére — felül emelkedve a klub- 
érdekeken — közös csapatot óhajta
nak szervezni és igy lehetővé akarják 
enni, szlovenszkói vonatkozásokban is 
esetleg számba jöhető jégkorong-csa
pat kifejlődését.

F. hó 26-ón kerültek lebonyolításra 
Újvár asztaltennisz bajnokságai Po
zsony, Komárom, Újvár, Léva és Nyíl
ra ping-pongozóinak részvételével.

A lévai Juventus ping-pongozóí de
rekasan helyt álltak a nagy konku
renciában. A férfi páros bajnokságot 
Fégl—Kádár (J) nyerte a komáromi 
Renczés—Benkö pár ellen 21:17, 21:19 
arányban. A férfi egyesben Koloros 
feladta az első helyet, mivel a döntő- 
mérkőzés lejátszására a vonat indu
lása miatt elég idő nem volt és igy 
kénytelen volt a második hely birtok
lásával megelégedni. Minden bizony
nyal bajnokságot hozott volna haza 
ez a derék fiú is, ha a már említett 
okokból nem adja fel a küzdelmet és 
kiáll a döntő mérkőzésre.

A vigaszdijat Pisch (J) nyerte, aki 
az első fordulóban esett ki. Kádár 
és Váradi a 2-ik fordulóban kiestek.

• •
Január első felében a Juventus ven

dégül látja az É S E  ping-pong gárdá
ját, amely több k itűnő játékossal meg
erősödve veszi f el a küzdelmet. A Ju- 
ventusnak erősen kell készülnie, ha 
tisztes eredmény/ akar elérni a reor
ganizált újvári team  télién.

*  •
•

Kaiácsony második napján tartotta 
az LTE szokásossá vált teadélutánját, 
amelynek sikere ez alkalommal mö
götte maradt az előző é vieknek, ami 
a jó moziműsornak és a .közelgő Szil
veszteri mulatság nak tulaj donitható.

A kritika a közélet higiéniája. A kritika a szellem tisztítótüze. 
Aki elnyomja a kritikát: minden közéleti bacillust rászabadít a 
társadalomra. Aki fél a kritikától, voltaképen attól fél: meg
lássa saját magát.

Véres karácsonyi táncmulatság — egy halottal
A Garamsallótól alig két kilomé

terre fekvő, az oroszkai cukorgyár bér
letében lévő Mária-major fiatalsága 
karácsony másodnapján táncmulatsá
got rendezett. A mulatságon nemcsak 
a fiatalok vettek részt, de jelen volt 
a major apraja-nagyja. Este 10 óra 
körül az egyik mulatozó kötekedni 
kezdett a zenészekkel, majd egyenet
lenkedést elsimítani Igyekvő rendező
vel, Gubányik Józseffel. A kötekedés- 
böl verekedés lett és csakhamar elő
kerültek a falusi fegyverek: a bics
kák. A dulakodás közben ifjú Bogyó 
József Gubányikot fején megszúrta.

A sérült Gubányik a szomszéd szo
bába menekült, de felbőszült ellenfe
lei útónná mentek, ahol Bogyó sógo
ra, Bukó Lajos halálosan megszúrta 
Gubányikot. A kés a nyakát szúrta át, 
elmetszette az ereket és a szeren
csétlen ember pillanatok alatt el
vérzett. Mire a megrémült jelenlévők 
ámulatukból magukhoz tértek, a 24 
éves Gubányik már holtan feküdt a 
földön. Bukó a helyszínről elmenekült, 
de másnap önként jelentkezett az 
oroszkai csendőrségen, ahol azonnal 
letartóztatták.
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