Losonc, az elnémult iparváros
1. Losonc tétlen gyárkér
m enyei a té li kődben.
2. Református templom.
3. Városhát. 4. Vigadó.
S. Látkép. 6. R&m.*kath.
templom. 7 . Ág.*ev. tem*
plom . S. A z u j neológ zsi*
nagóga.

Losonc:
a leépíteti város
Losonc „a poraiból meg*
élemedett Phönix" városa.
Cimere: a fiókáit saját véré
vel tápláló phönix madár. A
hadak útjában feküdt, tatár,
török, kuruc, labanc, orosz
végig dúlta, háromszor gyúj
totta fel a háború viharja i
háromszor élemedett meg új
ra. Mindig elölről kezdték az
otthonuk, vagyonuk vesztett
losonci polgárok a város épí
tését, a tűzhely alapítását, ai
otthon berendezését s min
dig a saját erejükből építették
újra Losoncot.
Polgáraiban hamar kifejlő
dött az öntudat, a városi pa
triotizmus. A tipikus kisipari
város jelentős nagyipari és
kereskedelmi várossá fejlő
dött a kiegyezés utáni év
tizedekben. Ezt a nagyipart
és nagykereskedelmet ugyan
úgy maguk a losonci polgárok
alapították és fejlesztették a
maguk munkájával, a maguk
üzleti, vállalkozási szellemé
vel, a maguk anyagi erejével.
Komlós Aladár és Simánd)
sült, a Szlovenszkót fojtogató
Hajdan híres református jogakadémiája volt. ma az egyet
Pál együttes összefogó munipari krízis megállította a
len szlovenszkói magyar fő
kája a szlovenszkói magyar
zakatoló gépeket, kicsavarta
iskolának, a református theoirodalomért. S egyebekben is
a munkás kezéből a kalapálógiai főiskolának ad otthont.
kisebbségi életünk legjelentőcsőt, kioltotta a kazánokból a
A XVIII. század végén Kár.
sebb politikai, kulturális és
tüzet s ma a megállón gyárak
mán József innen inditotta
gazdasági
életjelenségeinek
kialudt, nem füstöld kémémeg a magyar irodalom fej
Losonc a kiindulási helye. A
nyeivel úgy hat a város képe,
lesztése érdekében munkássárégi eleven, nyüzsgő, az ipari,
mint a 1849-iki tűzvész után
—
a háború befejezését az üzleti élet zajától hangos
készült rajzokon, A mai Lokövető években pedig innen
a gyárak kéményeinek füstjésonc polgáraiban azonban épp
indul meg Győry Dezső,
vei bevont Losonc elcsendeúgy megvannak a városuk

emelése, fejlesztése érdeké
ben munkáló polgári erények,
mint a leégett várost ujraépt.
tő elődökben s ezek az eré
nyek ma is azon dolgoznak,
hogy Losonc a saját erejéből
jusson vissza arra a jelentő
ségre, arra a gazdagságra,
ahol ereje teljében lévő nagy
ipara idejében állott.
Dortták Lajos dr.
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Sportidény a Tátrában

Baloldalt fen i: Ifi. Andrássy Géza gróf, a
gyerm tk-skiverseny győztese. Középen: Európa
hölgy•korcsolyabajnokságának résztvevői. Jobb
felső sarok: Csáky Sándor az európai hírű
szakácsmüoész, a Pa/acesxaaatórium konyha»
főnöke. 2. sor: Erika von Tbellmann*Pattiera,
a hírneves berlini színművésznő és Lábass
Juci együtt sportolnak. Középen baloldalt:
F ritzi Burger, Európa mükorcsotyabajnoknője.
Középen: Malecsek, a hírneves prágai tennisz»
bajnok, Európa legfőbb iéghokki játékosa.
Középen jobboldal: Schaffer (Bécs), Európa
műkorcsolyabajnoka. Jobb oldalt felü l: A
fé rfi mükorcsolyabajnokság résztvevői, alul a
berlini KrümmUng mükorcsolyázópár DrMas*
kovits Em il eferjesi ügyvéd társaságában.
Alsó balsarok felü l: M agyar arisztokraták
egy csoportja: br. Wieland, gr. Semsey, gróf
Sztáray és br. UUmann György. A lul: Klema»
M olitorisz, Kassa (K M .& £.), a ródUverseny
helyezettjei. Jobb alsó sarok: Lábass Juci
az ótátrafüredi fürdőtitkár H unfalvy A lbert
és Nemény Vilmos D r sajtóreferens társaságát
bán a szalóki csúcs tövében. (A felvételeket
Ritter Nándor (Kassa) készítette).
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M ark Pál, festőművész
kitűnő karrika furákban
örökítette meg Kassa köz*
Heti szereplőit: Gros*
sdimied Géza de,szenátor,
az Orsz. Kér. Szoc. Párt
elnöke, Blaaár Béla ár,
tartománygyülési képű,
M agy. Nemz. Párt al*
elnöke, Weiser Ernő ár,
a p ó ro n képviselőtestület
tagja, a Zsidópárt elnöke.
A kai tika túrák a művész
jan. 25.>ikén megnyílt
kassai kiállításáról valók.
Középső sorban balra :
Egri Viktor, az ismert
szloaenskói iró, uj regényt
fejezettbe. Jobbra-.Szabó
Dezső, a híres magyar
iró, akinek legújabb nyit
latkozata nagy vissz»
hangot keltett a magyar
sajtóban
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Az

ember a csillagokba

néz

Baloldalt fen t: A berlini csillagvizsgáló óriási teleszkópja.
A latta: A világ legnagyobb tükSrteleszkőpja a Moun »Witson

obszervatóriumban. Jobbold. fent:
A csillagászok hóban, fagyban fit
gyelik a csillagokat. Csillagászok
munkája a Jungfrau meteorologiai
tornyában 347S m magasságban a
tenger szine felett. A latta: A lég.
magasabban fekvS s legtökéletesebb
csM agvizsgátt a Mount* Wilson ob»
szervatórium. Lent: A berlini csil*
lagvizsgáló óriási teleszkópja.

110

