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Mégis
lenn marad a Lévai Újság. Korai voll 
a kárörvendők és az örök gáncsos- 
kodók örvendezése. A hibánkon és 
várakozásunkon kívül bekövetkezell 
nehéz helyzetünkben magunk mellett 
találtuk olvasóink táborát, akik a mai 
súlyos gazdasági helyzet dacára azt 
az álláspontot hangsúlyozták, hogy a 
Lévai Újságnak nem szabad megszűn
nie. Tovább akarják hallani azt a bá
tor hangot, amely alkalmas arra, hogy 
felrázza a közvélemény lelkiismeretét, 
jogtalanságokat akadályozzon meg és 
a közéleti szereplők tevékenységét jo 
gos és pártatlan kritika alá vegye. 
Nem kívánunk többet, sem keveseb
bet, mint azt, hogy mindenki és min
denkivel szemben a jog, a törvény és 
az igazság Szentháromsága érvénye
süljön, hogy mindazok, akik szerepet 
vállalnak a közéletben teljesítsék hi
vatásukat és ha alkalmatlanok, akkor 
álljanak félre. Az érvek fegyverével, a 
közvélemény felvilágosításával akarunk 
továbbra is harcolni a hatalom birto
kosainak esetleges túlkapásai, az em
beri tévedések, előítéletek és félreve
zetések ellen. Tesszük ezt független
ségünk biztos tudatában, függetlensé
günk teljes fenntartása mellett. A mo
dern sajtó nem szorítkozik csak az 
események regisztrálására, hanem irá
nyit és kezdeményez, közvéleményt 
szólaltat meg. A Lévai Újság kezde
ményező hatását számos esetben iga
zolták az események és igazolni lóg
ják a jövőben is. A mi véleményünk 
nem egyéni vélemény, hanem a tö
megé, az olvasóké, akik velünk állandó 
kapcsolatot tartanak fenn és felhívják 
figyelmünket azokra a hibákra, hiányok
ra, amelyeknek eltávolitása közérdeket 
jelent. Védeni ott, ahol és akinél erre 
szükség van, támadni, aki ezt megér
demli. Ez a támadás azonban sosem 
fajul el személyeskedésig, az objektív 
kritika határain belül marad és télül 
áll minden gyanúsításon.

A társadalom épitőmunkának része
sei akarunk lenni városunkban és 
annak környékén Főként helyi vonat
kozásokkal és szükségletekkel foglal
kozunk, figyelő szemünk saját sorsunk 
felé irányul, ez azonban nem jelent 
szűk látókörüséget, mert hiszen a mi 
kisméretű életünket is a nagy helyzet- 
alakulások szempontjából ítéljük meg 
és európai nívót akarunk a szlovén- 
szkói magyar glóbuszon.

Az események rohanó áradatában 
tényeket és terveket akarunk lerögzí
teni, propagálni, hogy a mai generáció 
méltán hivatkozhasson utódai előtt: a 
meghunyászkodás századában is vol
tak emberek, akik nyíltan meg merték 
mondani véleményüket.

Hirdetni kívánjuk azt, hogy a mai

szellemi, erkölcsi és gazdasági krízis 
dacára voltak emberek, akik balkezü
kéi a szivükre telték, jobb kezükkel 
pedig a pénztárcájukhoz nyúltak, hogy 
támogassák azt a lapot, amely kezeit

Lapunk mai szám a csupán 2 o l
dal terjed elem ben  je len ik  meg a 
lap átszervezésének következtében 
nyom datechnikai okokból. Ö röm 
mel jelen thetjük be azonban olva
sóinknak és  barátainknak, hogy 
lapunk m eg je len ése  az eredeti 
terjed elem ben biztosítva van. A 
m unkabérem elés által okozott költ
ség többletet úgy sikerült előte
remteni, hogy lapunk előfizetési 
diját, amely eddig negyedévente 
10 Ke volt, 12 K é-re em eljük fel 
é s  példányonként az eddigi 80 
fillérről 1 K é-re. Ezen kivül a még 
m aradó hiányt lapunk barátai ha
vi hozzájáru lások ö sszegéb en  fe 
dezik. Ez által a lap függetlensé
ge és  fennm arad ása biztosítva 
van. K öszönjük mindazoknak, akik 
m egértették intenciónkat és  é rté 
kelni tudják önzetlen, közérdekű

Megemlékeztünk arról, hogy a Fő- 
ucca csatornázása, amelyet az ősz fo
lyamán készített el a Zdimal cég, nem 
sikerült, a csövek megrepedeztek és 
több' helyen beomlottak. Ebből kifo
lyólag a csatorna-csöveket szállító 
Hochbcrger cég és az építő Zdimal 
cég között peren kívüli egyezkedés 
indult meg a bíróság előtt. Ez a pe
ren kívüli eljárás nem vezetett ered
ményre, amiért is a város vezetősége 
úgy a saját, mint a város lakosságá-

Előző számainkban közöltük, hogy 
Caramszentgyörgy lakossága a köz
ségi gazdálkodás ügymenetével, vala
mint a Garamon épített vasbeton hid 
elszámolásaival nincs megelégedve. 
A lakosság több ízben fordult úgy a 
járási, mint az országos hivatalhoz 
panaszaival, de megfelelő elintézést a 
legutóbbi időkig nem kapott. A lakos
ság erre a belügyminiszter, sőt a mi
niszterelnök segítségét és támogatásál 
kérte. Mint értesülünk az elmúlt héten; 
az országos hivataltól váratlanul reví
ziós bizottság érkezett Szentgyörgyrc 
és három napon keresztül a legalapo
sabb vizsgálatot tartott a községházán. 
A vizsgálat eredménye még eddig 
nem ismeretes. A község lakosainak

nem hadonászásra, hanem dolgos mun
kára használja fel és megalkuvás nél
kül halad azon az utón, amelyet kor
rekt és értelmes emberek helyesnek 
minősítettek.

tevékenységünket, hogy a nehéz 
helyzetben segítségünkre voltak 
és  ígérjük, hogy a bizalmat, am e
lyet eddig élveztünk, a jövőben 
is ki fogjuk érdem elni. Felkérünk 
mindenkit, akinek m ódjában áll, 
hogy sajtóalapunkat önkéntes hoz
zá járu lással tám ogassa. Aki a L é
vai Ú jságot tám ogatja, nem kö- 
nyöradományt ad, hanem kulturá
lis  kötelességet te ljesít önm agával 
é s  a közzel szem ben. A Lévai Ú j
ság  tovább halad az eddigi utón, 
igyekszik a tökéletesed és felé , 
hogy e lv ég ezh esse  mindazon tel- 
adatokat, am elyeket a m odern 
szellem ben szerkesztett sa jtótó l 
minden o lvasó  és  a köz érd eke 
m egkövetel. Lapunk legközelebbi 
szám a a rend es időben és  a sz o 
kott terjed elem ben jelen ik  meg.

nak érdekében az országos hivatal
hoz fordult.

Az országos hivatal telszólitására 
történt a csatornaépítés, aki a műszaki 
osztályának szakértőit küldte ki a csa
torna megvizsgálására. A szakértők e 
hét folyamán több helyen megvizsgál
ják a lefektetett csöveket, illetve azok 
elhelyezését és az ő véleményük és 
megállapításuk szerint fog az országos 
hivatal intézkedni, hogy a csatorna
ügy mielőbb befejeződjék.

beadványára állítólag a belügyminisz
térium is elrendelte a helyszíni vizs
gálatot és a lakosság panaszainak 
helyszínen való meghallgatását.

Nótapályázatunk 
hatalmas sikere

Janu ár hó folyamán nótapályá
zatot irtunk ki é s  a pályázat ha
tárid e je  február hó végén járt le. 
Naponta érkeztek a levelek Szlo- 
venszkó minden részéről, sőt még 
Ruszinszkóból és  C seh o rszágb ó l 
is. 52 je lig e  alatt nem kevesebb, 
mint 235 pályamű érkezett be.

A ré sz le te s  eredményt később 
közöljük.
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Az Országos Hivatal vette a kezébe 
a lévai csatorna ügyét

Revízió a Garamszentgyörgy-i községházán

A lévai Kaszinó 
Liszt-emlékestjét
vasárnap 6 órakor tartotta meg. Az est 
előadója Kálix Jenő, a prágai német 
zeneakadémia tanára, az európa-hirü 
kiváló zongoraművész volt. Kálix elő
adás keretében ismertette a közönség
gel Liszt életét, majd müveiből mula
tott be néhány számot művészi inter
pretálásban. A szépszámú közönség 
hosszas tapssal köszönte meg a mind
végig élvezetes és lebilincselő előadást.

J /íö -ú k
OR1ENT MOZI (Stránsky)

Márc. 4. és 5-én, szerdán és csü
törtökön csehül beszélő nagy vígjáték- 
sláger: „XI-IK PARANCSOLAT". Fő
szereplők : Hugó Haas, Karol Hasler, 
T. Pisiék, Grosslichtová, Plachta. —
6., 7. és 8-án, pénteken, szombaton 
és vasárnap énekes vigjátékujdonság. 
A 6 legjobb komikus grandiózus film
j e : „41/., MUSKATÉROS*. Főszerep
lők: Szőke Szakáll, Halmay Tibor, Ve
rebes Ernő, Huszár Puffy, Bressart 
Félix és Wallburg Ottó. E hat művész 
neve már előre garantálja a mozipub* 
likumnak a kellemes szórakozást. —
8-án, vasarnap délután ncphelyárakkal 
közkívánatra még egyszer: „C SIB I"! 
Gaál Franci legjobb filmszerepe! —
9. és 10-én „LOCH-NESS ? ?“ a regen 
keresett (?) tengeri csoda!

APOLLO MOZI (Denk)
Ma, szerdán este szenzációs film : 

„BOMBAY-EXPRESS". Izgalmas ka
landordráma, mely egy robogó expres- 
sen játszódik le. — 5., 6., 7. és 8-án, 
csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap este grandiózus hangosfilm, 
vigjátéksláger, Eggerth Márta, Ida Wüst 
és Leó Slczak, a három legkedveltebb 
színész jubileumi nagyfilmje : „SZQKE 
CARMEN". Eredeti festői felvételek, 
komikus jelenetek, vig történet, vég
nélküli kacagás. További szereplők : 
Woltgong Liebenier, Kurt Wesperman, 
Ellen Frank. Fox hangos híradó. — 
Előkészületben márc. 12., 15., 14. és 
15*én, Walloce Beery tőszereplésével! 
„V1VA VILLA". Történelmi film a 
mexikói torradalmak idejéből.

VaMMtap. d élelő tt fé l  11-ko*a 'Denk HdgsjlsamJ ta h k á le a  —
•••« s • fí* i  • * / / »| /
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Lónál ll/ság

— H ázasság. Kalmár Elly (Ipoly
ság és  Ph. Mr. P reisich  Nándor 
(Léva) f. hó 2-án Érsekújváron 
házasságot kötöttek.

A csehszlovák m iniszterelnök 
a magyar rádióban. A csszl.magyar 
rádió e heti műsora már a Masaryk- 
ünnepek jegyében fog lezajlani. Az 
ünnepi hét legkiemelkedőbb műsor- 
számai közé a pénteki, szombati és 
vasárnapi programok tartoznak. Szom
baton az esti magyar küldés keretén 
belül Dr Hodza Milán, csehszlovák 
miniszterelnök mond mag>ar nyelvű 
ünnepi beköszöntőt. Ugyanaznap Dr 
Dérer Iván, csehszlovák igazságügy
miniszter a csehszlovákiai magyar is
kolarádióban mond magyar nyelvű be
szédet a csehszlovákiai magyar ifjú
sághoz. Vasárnap, március hó 8-án 
Dr Dérer Iván a komáromi Kulturpa- 
lotában tartandó magyar nyelvű ünnepi 
beszédét „Masaryk és a munkásság" 
címmel közvetíti a csehszlovákiai ma
gyar rádió pozsonyi és kassai Icadói. 
Március 6-án Surányi Géza a Cseh
szlovákiai Magyar Tudományos és Mű
vészeti Társaság főtitkára „Az új 
Európa megteremtői* címmel tart elő
adást a pozsonyi stúdióban. Szombaton 
pedig Dr Hodza Milán, csehszlovák 
miniszterelnök magyar nyelvű ünnepi 
beszéde után Donner Pál „Európai 
legenda* cimÜ rádió-montázsát közve
títi a csehszlovákiai magyar rádió.

— K incstári lovakat nem adnak 
ki. A nemzetvédelmi minisztérium fi
gyelmezteti a gazdákat, hogy katonai 
lovakat 1936. évben sem adnak ki a 
katonai hatóságok magánhasználatra, 
igy teljesen felesleges és hiábavaló 
mindennemű utánjárás vagy közbejórés.

MLL közgyűlése. A Masaryk 
Repülő Liga helybeli csoportja már
cius 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Stransky-száiló éttermében tartja 
közgyűlését.

— Szobatűz. Az elmúlt hét iolya- 
mán a Denk-szálló portásának laká
sában a kályhából kicsapódó lángok
tól a közelben lévő ruhaneműét tüzet 
fogtak. A tűz gyorsan tovább terjedi 
és csakhamar a szoba egész beren
dezése a lángok martaléka lett. A kár 
meghaladja a 3500 Ke értéket.

— Uj m agyar napilap Szloven- 
szkón. Március 3-án uj magyar poli
tikai napilap indult Szlovenszkón Ma
gyar Nap címmel. A lap hétköznap 6, 
vasárnap 8 oldallal reggel jelenik 
meg és ára 50 fillér. Szerkesztésébe 
számos ismert szlovenszkói publicis
tát és Írót vontak be. A nagyközön
séghez intézett felhívás szerint a lap 
alacsony ára mellett jó hírszolgálatot 
és magas nivót fog nyújtani. Előtize- 
tési ára egy hónapra 12*— Ke, ne
gyedévre 32*— Ke. A Magyar Nap 
már megjelenése előtt is nagy érdek
lődést váltott ki a közönség körében. 
Nívósán szerkesztett, 50 tilléres napi
lap a magyarság számára tényleges 
hiányt pótol Szlovenszkón.

Órák és 
é k s z e r e k :

Üli a legjulányosabban beszerezhetők

STEINER 
1 TESTVÉREK-* í

I LEVICE, B afa m ellett.

— C sak m árcius végéig vesz 
árpát a G abonatársaság. Á Gabo
natársaság hirdetményt tesz közzé, 
mely szerint a monopólium jogával 
fölruházott társaság bizományosai a 
törvényes határidőn belül megvételre 
fölajánlott árpát csak március 31-ig 
veszi át s a március 31. utáni idő
pontban leszállítandó árut nem veszik 
meg a gazdától.

( - )  A M O ZGÁ SSZABAD SÁ - 
GOT sem m iben sem  gátló „spe
c iá lis" fűző a jó l Öltözködő nő tit
ka. Ezen füzökülönlegességek m ér
ték után Kohn é s  K ovács divat
áruházában szerezhetők be, akik 
a törv. védjegyezett „Slender" fű
zők képviseletét vették át. — Ügyes 
eladónők, akik a vidéki vevőkört 
is m eglátogatnák, nagyon kedve
ző feltételek mellett felvétetnek.

A P ro testá n s  Leónyegyiet a
kiskoszmályi ái vaház javára tebr. 25-én 
a Kaszinó nagytermében rendezte meg 
fdisangzáió teaestélyét. A város la
kossága felekezeti és társadalmi kü- 
lönbség nélkül nagy számmal veti 
részi a nemes eél érdekében rende
zeti e.-ieiyen. A rendezőség a siker 
érői. ben mindent elkövelett és ked
ves, hangulatos műsorral is iparkodott 
előmozdítani, hogy a megjelentek mind
annyian jól érezzék magukat és az 
ez évi íarsangukat a legjobb emlékek
kel zárjak. A műsor szereplői úgy a 
magáiiszámokban, mint az egyes jele
netekben nagy sikert arattak és az 
est meglehetős anyagi támogatást jut
tatott az árváknak.

Kik szám iihatnak az ad óható
ságok e ln éz ésére  az ad óhátralé
kok likv id álásánál?  A pénzügymi
nisztérium az adólikvidálások végre
hajtásával kapcsolatban kiadott utasí
tásaiban megállapítja, hogy a pénz
ügyi hatóságok jóakaratára azok az 
adófizetők számíthatnak, akik a saját 
hibájukon kívül nincsenek abban a 
helyzetben, hogy teljes mértékben tel
jesítsék adókötelességeiket, de leg
alább azzal lesznek bizonyságot jó 
akaratukról, hogy olyan mértékben tel
jesítenek részletfizetéseket, amelyek 
megfelelnek folyó kötelezettségeiknek. 
Ez adófizetőknél az adóhátralék egy- 
részét olyan fe ltétel mellett fogják le
írni, hogy az adóhátralékosok megfi- 
zetik, vagy legalább biztosítják azt az 
összeget, amelyet fizetésükhöz képest 
állapítanak meg s hogy a folyó adókat 
idejében és rendszeresen lefizetik. A 
pénzügyi hatóságok okvetlenül ragasz
kodni fognak ahhoz, hogy az igy léire 
jött rendezés felféieleii betartsák. Az 
olyan adófizetők ellen, akik szándéko
san kivonják magukat az edólizetési 
kötelezettségeik alól, szigorúan fognak 
eljárni a pénzügyi hatóságok.

( —) K eztyűszabás és  varrás tan
folyam. Ez utón is értesítem a t. 
hölgyközönséget, hogy március 1-től 
keztyűszabás és varrási lanfolyamot 
kezdtem. Jelentkezőket még elfogadok. 
Tandíj megbeszélés szerint. Készítek 
fűzőket is a legújabb modellek szerint. 
Blum enfeld Rózsi, Honvéd-u. 8.

(—) A házi gyógyszertárból nem 
hiányozhat az Alpa sósborszesz, amely 
megszünteti a kedvetlenséget, a fej
fájási, a keresztcsont fájdalmakat és 
a testi kimerültséget. Kérdezze meg 
az orvosától.

_  já rá s i hivatal Levicén.______
2271 36. szóm.

A lévai kerület 
közönségéhez!

A közönség figyelmen kívül hagyva 
a járási hivatal közleményeit, — nem 
korlátozza látogatásait a járási hiva
talnál a szerda és szombati délelőt- 
lökre, hanem naponként háborgatják 
munkájukban az előadókat.

A járási hivatal figyelmezteti a kö
zönséget, hogy a járási hivatalnál Le
vicén csak szerdán és szombaton dél
előtt 9—12 óráig vannak fogadóórák.

A lévai iparosok részére (miután 
élclérdekből szerdán és szombaton 
iparüzemükben vannak foglalkoztatva) 
pénteken délelőtt 9—12-ig is.

Fönt megjelölt fogadóórákon kívül 
felek a járási hivatalnál nem fogadtat
nak, ha csak nincsenek tárgyalásra 
vagy büntetésük eltöltésére beidézve, 
vagy idegen állampolgárokat nem je 
lentenek be tartózkodásra, vagy pedig 
ha halasztást néni tűrő ügyben járnak 
közbe.

A közbenjáró fél köteles magát a 
hivatalban igazolni. A hivatal előtt te
leket képviselő ügyvéd vagy a meg
bízott a meghatalmazást előmutatni 
köteles.

Kerületi főnök.

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiitiii

Szerdán este fejeződnek be a Léva 
város asztaltenisz bajnokságaiért folyó 
küzdelmek, mikor is a férfi egyes 
játszmák kerülnek eldöntésre. A dön
tőbe Kádár, Koloros, Várady és Stei- 
ner jutottak.

A többi veisenyszámok eredményei: 
Léna város ifjúsági b a jn oka :

1. Várady (J), 2. Hammermüller (M),
3. Nyíri (J).

Női eg y e s :
1. Kovécsné (ÉSE), 2. Nemes (M), 
3. Páltyné (J).

F érfi p á ro s :
1. Bartl—Fogéi (J), 2. K ádár-Féld 
már (J), Müller (M)—Berger (J).

Vegyes p á ro s :
1. Kovácsné—Kovács (ÉSE), 2. Pál- 
fyné—Koloros (J), 3. Nemes—Roz- 
ner (M).
A versenyen az ifjúság előretörése 

volt észrevehető, azonban a női fron
ton a helyzet igen gyönge.

*
V e re s é g — mely sikernek szám it!

Az LTE vasárnap Komáromban mér
kőzött a KFC ellen és 4 :2  vereségét 
óriási balszerencsének köszönheti. Ez 
volt a csapat első idei mérkőzése és 
az ÉSE-t 6:1-re verő KFC csak nagy 
küzdelem után tudta a sárga-zöld szí
neket legyőzni. Az LTE jó formáról 
tett tanúságot és reméljük, hogy ez a 
jó forma még emelkedni is fog. Gól
lövők Tóth és Nemcsok. A csapat 
legjobbjai Martinovics és Szalay.

*
Vasárnap bajnoki nyitány Léván! 

LTE—Galánta, amely mérkőzésen a 
közönség kedvence: Martinovics már 
mint civil fog részt venni.

L SE  közgyűlése. A Lévai Sport 
Egylet március 13-án, pénteken este 
6 órakor a Kaszinó nagytermében tartja 
XXXVIII. évi rendes közgyűlését. Tárgy
sorozat: 1. Elnöki megnyitó; 2. Pénz- 
tárnok jelentése, a múlt évi zárszám
adások felolvasása és jóváhagyása, a 
jövő évi költségvetés beterjesztése; 3. 
Tisztujitás; 4. Esetleges indítványok 
tárgyalása. — A vezetőség az Egye
sület tagjait a közgyűlésre ezúton is 
meghívja.
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