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ezt a kérdést hallottuk lapunk 
első számának egyik olvasójától.

Erre a kérdésre meg keli ad
nunk a feleletet!

Léván az utóbbi időben indult 
ujságkisérletezésekkel szemben a 
közönség megszokta a bizalmat
lanságot, mert a legtöbb mögött 
leplezett politikai tendencia volt. 
Egyéni, vagy csak kis csoportok 
érdekében folyt a tülekedés a ko
holt közérdek védelmének orvé 
alatt. A lapot jegyző személyek 
mögött rendszerint megbújt va
laki, akinek úgy látszik nem volt 
érdeke, vagy bátorsága, hogy neve 
a nyilvánosság elolt szerepeljen.

A Lévai Újságnak nincsen buj
tatni való valakije, vagy valamije?

A Lévai Újság mögött nem buj
kál és nem fog bujkálni senki, a
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kesztik, akiknek neve a nyilvános 
ság előli ismeretes. A Lévai Új
ságnak nincsen leplezni, titkolni 
valója.

A Lévai Újság független min
den nem kívánatos, kétes szán
dékú befolyástól és ezen ideális 
függetlenséget az önzetlen mun
katársak, az olvasók, a hirdetők 
nagy és egyre növekvő tábora 
— már sajál érdekében is — min
denkor meg fogja védeni.

Ezen lap a közbizalomra épült 
és nem kételkedünk benne, hogy 
minden olvasónk barátunkká vá
lik, nem lesz oka bizalmatlan
ságra, mert minden sorából ki 
kell, hogy érezze a nyílt, becsü
letes szándék, a tiszta kéz átütő 
és minden hazugságot, rágalmat 
elsöprő erejét.

A bizalmat nem lehet kieszkö
zölni, vagy pláne kierőszakolni, 
azt méltóan ki kell érdemelni. Mi 
megteszünk minden lehetőt, hogy 
a közösség ügyeink önzetlen 
szolgálatával, becsületes munká
val, az igazi emberi ügyek támo
gatásával kiérdemeljük azt, ami 
egy újság számára a legnagyobb 
érték: a közbizalmat, a minél szé
lesebb rétegekre kiterjedő ra
gaszkodást.

A kedvező fogadtatás után bí
zunk benne, hogy barátaink, ol
vasóink jóindulata át fog segíteni 
a kezdet nehézségein és a Lévai 
Újság a folyton változó élet min
dig fejlődő, tökéletesedő orgá
numa, az önérzetes, bátor igaz
mondás lobogója lesz.

* *

Azok a rendkívüli gazdasági 
viszonyok, amelyek a világgazda
ság egész eddigi iendszerél alap
iában renditetlék meg és ha'ályon 
kívül helyeztek oly gazdasági tör
vényeket, amelyeket logikus voltuk 
miatt mindenki megdönt he'etlen- 
nck hiti minden államban rend
kívüli intézkedéseket provokáltak. 
Figyelemre méltó körülmény, hogy 
a ga/dnsági vis major következ
tében védelemben elsősorban min
denütt a mezőgazdaság részesült, 
az ipar és a kereskedelem a nagy 
ipa i államokban jól kiépített szer- 
vezelekkel rendelkezett. Ameriká
ban is a fa1 mei törvények voltuk 
a ki i/is első szimplomái. Közép- 
európábein szintén csak a gazdák 
védelméről gondoskodtak — az 
egy Au-zlriát kivéve, ahol a ven
déglős és szállodás szakma is 
ugyan ezen védőié mb n hosz- 
szabblejáratu moratóriumban ré
sze ült Ennek azonban inkább 
politikai mini gazdasági okai van
nak, mert az osztrák kormány a 
német terrorcselekmények követ
keztében okozott idegen forgalmi 
károkat akarta ellensúlyozni 

Csehszlovákiában is megtör
tént az első lépés a gazdák vé
delme mellett az iparost k és ke
reskedik megmentésére, noha 
csak kezdetleges formában Az 
1954 évi 34 sz. törvény, amely 
a mezőgazdák és munkanélküliek 
elleni végrehajtásról szól kifeje 
zciten, azonban kimondja, hogy

a munkanélkülinek tekintik, illetve 
azzal egyenlő elbírálás alá esik 
mindenki, aki önálló ipari foly
tatott és kénytelen volt üzemét a 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok 
miatt beszüntetni, vagy annyira 
korlátozni, hogy jövedelme a szo
kásos napszámot sem éri el.

Ezen intézkedés tehát már 
csők a tönkrement kereskedőket 
és iparosokat részesíti úgyszól
ván végső segítségben. Mindenki 
előtt nyilvánvaló, hogy ez nem 
lehet megoldás, okszerű elinté
zés, mert egy általános minden
kire kiterjedő az ipari és keres
kedelmi rendszer gyökeréig ha
toló, beavatkozásra van szükség. 
A bajokat tehát nem a halálos 
ágyon kell orvosolni, hanem még 
mielőtt exislcnciális rombolásu
kat véghez vitték volna.

Lapunk figyelemmel kisélt ezen 
kéidésnek kialakulását a közvé
leményben és megítélését az ille
tékes tényezőknél cs úgy látjuk 
a kormányhoz közelálló lapok 
már foglalkoznak a kérdéssel és 
ígérik annak rendezését. Sajnos 
konkrétumokat egyenlőre senki 
sem tud. Az ipari és kereskedel
mi terhek rendezése, ezen társa
dalmi osztályok védelme úttörő 
munka, mert a szomszéd államok 
törvényhozása még ilyen kérdé
sekkel nem foglalkozott és nin
csen kellő tapasztalat arra, hogy 
mii is kéne tenni, ami eredményre, 
javuláshoz vezetne.

A parlamentben átnyújtották a 
lévai iparoskongresszus memoran
dumát és valószínű, hogy a kér
dés rövidesen aktuálissá válik és 
ennek kapcsán n konkrét indít
ványok, életrevaló megoldások 
fontos szerepel fognak ját-zani 
a törvén)java-lat megvitatásánál. 
Szeretnők Iáin!, hogy városunk 
szerephez jut a nagyhorderejű 
kérdésben és ezért lapui k követ
kező számában nagyszabású en 
kélot tervezünk, hogy iparosaink, 
kereskedőink megindokolhassák 
a kongresszus memorandumának 
egyes javaslatait az újságok ha
sábjain is és hozzáfűzhessék még 
azt is, ami azóta aktuális lett.

Az ipari és kereskedelmi vé
delem ügye tehát a megvalósu
lás stádiumába lép és minthogy 
nincsenek konkrét javaslatok és 
nincsen tapasztalat, amely o - z - 

szehasonlilások alapját k . - 
hetné a kérdés nyilvános meg
tárgyalása igen nagy jelentőség
gel bir, mert a célravezető meg
oldásokat az illetékes tényezők 
bizonyára mérlegelés tárgyává 
fogják tenni és az érvek erejével 
oda tehet majd hatni, hogy be
lőlük törvényjavaslat és törvény 
legyen. Nemcsak a kezdeménye
zésnek kell az iparos és keres
kedő társadalom széles rétegei 
bői kiindulnia, hanem ha való
ban hasznos eredményt akarnak 
elérni, akkor ott kell lenni a 
megvalósításnál is.

«u

TÁRSADALMI ÉLET
„Pillangó főhadnagy  * negyedik e lő 

ad ása  dec. 17-én, hétfőn, a Városi 
Színházban. A nagy érdeklődés foly
tán műkedvelőink közkívánatra meg
ismétlik a bájos zenéjü, humorral teli 
Pillangó főhadnagy operettel 6, A, cs 
2 Ke-s olcsó helyárak mellett. Jegyek 
elővételben kaphatók Nyitrai könyv- 
kereskedésében.

K arácsonyi e lőadás a Kath. Kör
ben. A kis szivgárdisták a szegény- 
sorsú gyermekek felruházására elő
adást rendeznek. A jótékony célra való 
tekintettel kérjük a nemesszivü kö
zönség támogatását.

A WIZO nőegylet helyicsoportja, 
hétfőn este a Stránsky szálló színház
termében magas nívójú kulturcstét 
rendezett. Szépszámú előkelő közön
ség elolt vendégszerepelt Freud Marié 
Lilly, a világhírű előadó művésznő, 
aki a nemzetközi iró nagyságok mü
veit interpretálta mély érzéssel cs lé
lekkel teli művészi tudással. Előadása 
mindvégig lebilincselő, mély hatású, 
Igazi előkelő szórakozást nyújtott. Az

estély másik kimagasló eseménye, 
Adler Emilné művészi zongorajátéka 
volt, óriási sikcil aratolt Schumann 
Róbert „Carneval" op. 9. előadásá
val. A két kiváló művésznőt a közön
ség hálásan ünnepelte. A nem min
dennapi kulturestély rendezéséért el
ismerést és dicséretet érdemel az 
egyesület agilis vezetősége. (W. J )  

Keresztény Munkás Egyesület. Az 
egyesület kitűnő műkedvelő gárdája 
karácsonyra uj operettet készít eiő, 
Erdélyi Mihály: „Csókos regiment* c. 
kitűnő hangulatú, zenés és tréfás ope
rettjét. Az egyesületben az ismert 
szorgalommal és lelkesedéssel foly
nak a próbák.

Felkér jük  az ö ssz e s  eg y e
sületeket, hogy rendezéseiket 
és  híreiket sa já t  érdekükben 
mindig le g k éső b b  hétfőn dé
lig szerkesztőségünkkel kö
zöljék.

APOLLO (Dónk): Ma és holnap e s t e  
„A KIS KÁVÉHÁZ* Maurice Cheva- 
lier, Yvonne Valié cs Tojna Fedorov- 
na legjobb vigjátéka tele humorral, 
kacagással és fordulatossággal. IL i . 
14., 15. és 16.-án, pénteken, szomba
ton és vasárnap Fejős Pál rendezé
sében Oskár Strauss operettje alap
ján „TAVASZI HANGOK* c. film pe
reg Oscar Karlweis, Ursohi Grablcy 
és Szőke Szakáll pompás alakításá
ban. Gyönyörű természeti felvételt k 
s a szolid humorral társult kedvesség 
kellemes órát szerez a közönségnek.
ORIENT (Stránsky): Ma este S. M. 
Eisenstein a „Potcmkin* világhírű 
rendezőjének legújabb hnngoslilmj : 
„VIHAR MEXIKÓ FELETT' , a kö
zelmúlt mexikói forradalmak izgalmas 
története kerül bemutatásra. - 14., 
15. és 16.-án este Rob* rt Slolz 25. 
jubiláns filmje a „RIVIÉRA EXPRESS" 
pereg. A kellemes melódiájú darab
ban Charlolle Susa a szerelmet, K. L. 
Diehl a lilát, R. A. Roborts pedig u 
humort képviseli. — Vasárnap dél
után nagy riportfilm „A FRANCIA 
RENDŐRSÉG TITKA™ megy.



Lévői Újság

*  KAISER RÁDIÓ LEVICE +
Vélemények a 
gabonamonopóliumról.

Az 1934 évi 137. sz. törvény a ga
bona kereskedelmet az egész ország
ban uj alapokra helyezte, központosí
totta. Minden termelő köteles ez év 
végéig készleteit bejelenteni és a Ga- 
bonatársaságnak felajánlani, amely 
kizárólag jogosult azokat forgalomba 
hozni. Az uj rendszer öt hónapos lé
tezése óta a nyilatkozatok egész sora 
szállt síkra a gabonakereskedelem uj 
rendje ellen, vagy mellett. Lévának 
és környékének úgyszólván minden 
lakója, kereskedők, iparosok, gazdál
kodók egyenlő érdeklődéssel viseltei
nek a monopóliummal szemben és 
mindenki kiváncsi, miképen válik majd 
be az uj intézkedés a gyakorlatban. 
Ezen általános érdeknek és érdeklő
désnek akarunk szolgálni akkor, ami
kor városunk illetékes tényezőit, ter
melőket és kereskedőket, a monopó
lium védelmezőit és ellenzőit egy
aránt megszólaltatjuk lapunk hasáb
jain, hogy az eddigi tapasztalatok 
alapján véleményüket nyilvánítsák an
nak előnyeiről és hátrányairól.

Missik Antal, az Agrasol lévai ve
zetője:

Az utóbbi években a gabona árak 
oly nagy hullámzásnak voltak kitéve 
a különböző tőzsdei manőverek, spe
kulációk folytán, hogy a gazdatársa
dalom megmentéséhez vezető ut csakis 
a gabonamonopólium lehetett. Termé
szetesen rengeteg hírlapi csata előzte 
meg, de minden egyes termelő bár
milyen politikai párthoz is tartozott, 
tisztában volt ezen törvény nagy hord- 
erejével.

Ha visszatekintünk az előbbi évek
re, azonnal megállapítjuk, hogy a mai 
és az egy évvel ezelőtti gabona árak 
között 100 q-ként 4—5.000 Ke külön
bözetek vannak a termelő javára, ami 
a mai viszonyok között meg nem ve
tendő összeg. Pontosan kalkulálhat a 
gazda, mert tudja előre, mit fog kapni 
gabonájáért augusztusban épugy, mint 
májusban. Nincs kitéve annak, hogy 
nagyobb hozam esetén olcsóbban 
fogja áruját eladni, mert mindenkor 
megkapja a törvény által biztosított 
árát.

Járási M agyar Közm űvelődési
B izottság népszerű ludományos elő
adás sorozatában dec. 5.-én Dr. Kopek 
Imre állatorvos (Nagysalló), a város 
közönsége által is jól ismert biológus, 
részletesen ismertette a kellemetlen 
és fertőző betegségeket (tifus, tuber
kulózis, malária) terjesztő élősködő 
állatok életkörülményeit. Mindenkinek 
eletérdeke, hogy ismerje ezeket a ro
varokat, azoknak fejlődését, mert hisz 
máskép ellenük a céltudatos védeke
zés lehetetlen. A fertőző betegségek 
egyre nagyobb mérvű elterjedése ha
tározottan összefügg egyes rovarok, 
legyek, szúnyogok stb. életlchetösé- 
vel. Az előadó igen értékes és hasz
nos munkát végzett, amikor városunk 
lakosságának — ha kis részének is — 
felhívta figyelmét ezen kellemetlen és 
veszedelmes állatok elleni küzdelemre.

— Bojsza Imre, Ady egyéniségének 
és költészetének ismertetésében méltó 
emléket emelt Ady magyar irodalmi 
értékének. Tartalmas és értékes elő
adásában sem nemzetiségi, sem val
lási szempontból nem érheti véd. Ami 
Ady verseinek érthetetlenségé! illeti. 
Az előadó kifejtette, hogy ez a vád 
csak egyes költemények elolvasásánál 
állhat fenn, éppen ezért, aki Adyt és

Ha a felvásárlás még nem is megy 
abban a gyors tempóban, amint azt 
egyes felek megkívánnák, azt nem a 
monopólium rovására kell írni, hanem 
annak, hogy még nincsenek meg a 
közraktárak (amik a legrövidebb időn 
belül felépülnek), a tavalyi nagy ter
mes után megmaradt hatalmas gabo
namennyiségek elhelyezésével is meg
volt terhelve a gabonatársaság. Re
méljük azonban, hogy a legrövidebb 
időn belül a rendes kerékvágásba ke
rül minden és az átadások a legsi
mábban fognék lebonyolódni.

Hiszem, hogy a gazdatársadalom a 
gabonamonopólium által rövid időn 
belül szanálva lesz és visszakapja a 
régenvárt vásárlóképességét, ami az 
ipar és kereskedelem fellendülését is 
maga után fogja vonni.

Streicher Jó z se f,  gabonakereskedő:
A gabonamonopoliummal szemben 

nem helyezkedek elutasító álláspontra. 
Hibának tartom azonban, hogy a mal
moknak megengedték a közvetlen be
vásárlásokat a termelőktől. Mi keres
kedők a saját pénzünkért vásárolt árut 
eddig ugyanis a malmoknál helyeztük 
el. Minthogy a malmok most sokkal 
olcsóbb bevásárlási áron szerzik be 
szükségleteiket, természetes részünk
ről az elhelyezés náluk lehetetlenné 
vélt.

Ennek következtében a bevásárló 
kereskedők nem kapnak kellő meny- 
nyiségre diszpozíciót, a gabona rak
táron fekszik, ami nagy kamat vesz
teséget jelent, mert a kereskedő csak 
annak a hónapnak árfolyamán számol
hatja el az árut, amelyben a gabonát 
vette és nem annak a hónapnak 
irány-ára szerint amikor a szállítás 
történt. Megjegyzem, hogy az utasítá
sok értelmében nem is lehel 3 hó
napnál előbb a vásárolt mennyisége
ket leszállítani.

Sok bajt és nehézséget okozott az 
intervenciós búza is, mert a tavalyi 
gabona hátramaradt, fel nem hasz
nált részét el kellett helyezni. Remél
hetőleg ez jövőben megszűnik, mert 
ezidén nem lesz felesleg.

A gazdák kötelesek készleteiket ez

műveit megakarja érteni, annak Összes 
verseit kell áttanulmányozni. A kö
zönség mindkét előadót nagy tapssal 
jutalmazta.

Kővetkező előadások ma este lesz
nek: Székely Dezső: A Test és lélek 
viszonyáról tart felolvasást a bersoni 
filozófia alapján. Dr. Heilmann György 
ugyancsak a Test és lélek viszonyá
ról értekezik a modern orvostudo
mány szerint. Két előadás különböző 
szempontból való nyilvános megtár
gyalását nagy érdeklődés előzi meg.

ffflagoető.
Szánt, vet, trágyát tereget a m agvető, 
ősan y án k  mély, titokzatos k eb lébő l 
ő  hívja f e l  az igét, a kenyeret, 
Tiszta verítéke árán a rögökből. . .

Friss barázdák nyomán szépül az élet, 
P icike csíra nagy célhivatása, 
Mindegyik szála  tiszta Evangélium, 
B ékét hozó, m egváltó buzakereszt.

M agvető két képzet szórja az áldást 
S  e  földön leg sz ebb  hivatást kapott, 
Ahol gondtalan vígan lakom áznak, 
ő  olt m égis az asztal végére jutott.

S A S S  JÁ N O S

év végéig bejelenteni és a Gabona
társaságnak felajánlani. Tegyék ezt 
meg saját érdekükben minél előbb 
és minél pontosabban, mert a be :iem 
Jelentett készletet a társaság nem kö
teles megvenni és ha meg is veszi, 
csak az augusztusi alapárat köteles 
megfizetni. Azonkívül a bejelentett 
mennyiségek alapján állapítja meg a 
gabonatársaság, illetve a kormány az 
engedélyezendő import mennyiséget, 
aminek jelentőségét nem szükséges 
külön hangsúlyoznom.

R ácz Ján os  kisgazda:
A monopólium megkönnyítette a 

kisgazdák helyzetét, az eladás körüli 
bizonytalanság megszűnt. Tudjuk előre, 
hogy mikor és mennyit kapunk a ter
melt gabonáért, nincs spekuláció, ami
ből a kisgazdának ritkán volt előnye. 
A monopóliumnak azonban gazdasági 
szempontból az lett a következménye, 
hogy földjeit mindenki búzával veti 
be, — mert ennek van a legjobb 
ára, — tekintet nélkül arra, hogy 
birja-e a talaj és a forgó. A földek 
ki lesznek uzsorázva és a túlzásba vitt 
búzatermelést, az árak csökkenését 
vonja megint maga után. A monopó
lium rendelet lehetővé teszi a meg
bízott kereskedőknek és bevásárlási 
telepeknek, hogy az átvett gabonát 
minőség szerint osztályozzák és az 
árakat annak megfelelően fizessék. 
Itt gyakran nézeteltérésekre kerül a 
sor. A kereskedő nem mindig álla
pítja meg a minőséget, úgy ahogy azt 
a gazda elvárja. Dicséretére legyen 
mondva a lévai kereskedőknek eddig 
nagyobb differenciákra nem került sor 
és az átvételnél, kifizetésnél sincse
nek nehézségek, sem visszaélések, 
amint ezekről másutt hallani.

D óka István, lévai kisgazda:
Az elmúlt esztendőkben előfordult, 

hogy 200 koronás búzát vetettünk, eh
hez az árhoz szabtuk a gazdálkodós
hoz szükséges befektetéseket és ami
kor aratásra került a sor, eladásra a 
búza már csak 120—130 Ke volt, 
nem beszélve az állandó ár Ingado
zásokról. Ezt a visszás állapotot a 
gabonamonopólium bevezetése meg
szüntette. A kisgazda biztos alapokon 
teheti meg számításait, tudja, hogy 
búzája mit fog érni és nem kell el
hamarkodnia az értékesítést. így egész 
évi munkájának eredményét biztosítva 
látja. Minthogy az árak csak egy évre 
vannak megállapítva — a jövő ara
tásig nagyon fontos volna, ha a kor
mány mór most közölné a gazdatár
sadalom megnyugtatása érdekében a 
jövő termés hczzóvetőleges irányárait. 
A monopólium hibája, hogy a kisgaz
dák nem vásárolhatnak egymástól ga- 
bonanemüeket. Léván például alig 
termelünk zabot. Ezt mindig a piacon 
vásároltuk a szlovák termelőktől napi 
áron, most azonban a monopólium

Az összes kárpitos munkákat válla
lom a l e g j u l a n y o s a b b  á r o n

1  KISS LÁSZLÓ
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kárpitos és diszitő,
Kálnai utca 25 sz.
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áron kell vásárolnunk. Ez lényeges 
különbséget jelent, mert a lévai és a 
környékbeli magyar gazdák a gazda
sági munkákat föképen lovakkal vég
zik. Mór pedig a lónak legfontosabb 
abrakja a zab. Ugyanilyen hátrány ez 
a sertéshizlaló és baromfitartó magá
nosokra is.

* * * * * * * * * * * * * *
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Knapp G éza , bankigazgató:
A monopólium kedvező gazdasági 

hatását a bankok nem érzik különö
sebben, dacára annak, hogy a gaz
dáknak, különösen a kisgazdáknak és 
a földműveseknek nagy könnyebséget 
jelent, az eladósodott gazdák mór 
megszokták a nemfizetést és a mora
tórium lehetőségeit kihasználva most 
sem teljesítik még a lehetőség kere
tein belül sem vállalt kötelezettsége
iket. A monopólium dacára nem sza
porodott meg a törlesztő adósok 
száma és ma is csak azok fizetnek 
akik ezelőtt is fizettek.

Legolcsóbb és legszebb 
karácsonyi és újévi aján
dékok:

emlék-könyvek, fénykép 
albumok, levélpapírok 
m o n o g ram  nyomással, 
aktatáskák, töltőtollak, 
stb. beszerezhető

FCDCR
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AA*g4fOH Íh látom ...
az em berek m ég mindig m egőrizték  
régi szokásaikat. Többek között na- 
gyón szeretnek  m ásokat j ó  tanácsok
kal ellátni. S  ezt teszik fő leg  olya
nok, akik a leg k ev ésb é  jártasak  éppen  
abban, am ihez tanáccsa l szolgálnak. 
Minden es etre  szép  é s  nem es létekre 
vall, hogy k érés  nélkül annyira sz í
vükön viselik m ások dolgát, hogy 
szinte hajlandóknak látszanak a leg 
m esszebb  m enő könyökharcra is ta
lán em bertársaik boldogulásáért. Lát
szanak csak , —hangsúlyozom —, mert 
rendszerint éppen ők azok, akik az 
esetleg es  fe le lő s s é g  a ló l legelsőnek  
kihúzzák magukat. S ikertelenség  e s e 
tén háttérbe húzódva, b e fe lé  m oso
lyognak é s  erős k ifa ka d ássa l ism ét
lik : —nM egmondtam neki előre I Tud
tam, hogy nem j ó  v ég e lesz  l"— Épp 
az ellen kezőjét állítva, mint a  taná
csuk szólt.

E zek  a minden lé b e  kanál em berek, 
hiúságtól, irigységtől, sa já t o ko ssá 
guktól elragadtatva ad ják  a  j ó  taná- 
csókát felebaráta iknak, hogy később  
m ulathassanak rajta. Id e je  volna már, 
ha magukba szállnának az ilyen rossz  
term észetűek é s  az uton-utfélen el
szórt tanácsaikkal eltűnnének. Min
den em ber csa k  akkor adjon tanácsot, 
ha kérnek tőle é s  ha ért is a dologhoz.

(OKULÁR.)
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Beszélgetés Kosztolányi 

Dezsővel.
A Lévai Újság szerkesztőjének al

kalma volt Kosztolányi Dezsővel, a 
legnagyobb élő magyar írók egyiké
vel beszélgetést folytatni egy nála lelt 
látogatás kapcsán.

Az iró csendes budai otthona mél
tóan szimbolizálja Kosztolányi egyé
niségét, aki különös, jellegzetes ter
mészetével a magyar irodalom nagy 
értéke. Mesteri írásai tele vannak em
ber szeretettel, az emberi lélek meg
értésével, amelyet a művész finomsá
gával vetít papírra. Kosztolányi csak 
az Írásnak, az irodalomnak, a művé
szetnek cl, távol tartja magat a poli
tikai élettől és sohasem hódolt diva
tos politikai irányzatoknak.

Hatalmas dolgozószobájában, amely
nek falai tele vannak könyvállványok
kal, sok ezer könyvvel fogadott az 
iró.

Mi a véleménye a szlovenszkói ma
gyar irodalomról? — volt első kérdé
sünk.

A szlovenszkói magyar iro kilóm
ról nem vagyunk kellőképen tá jékoz
tatva, am iből arra lehet következtetni, 
hogy ott a m agyar irodalomnak nin
csen  oly szervezete, amely a tá jékoz
tató munkát elvégezné, nincsen oly 
szervezete, amely minden irodalmi 
irányzatot összejoglu lna, irányi tana 
és  az irodalmi tevékenységet reg iszt
rálná. Hogy ez milyen kör é s  hát
rány, arról nem kell külön beszélni.

Mikor volt utoljára Szlovenszkón?
Tavaly voltam nagyobb turnén K as

sán, Ungváron, hol mindenütt nagy 
szeretettel jogadtak. A hatóságok

nem gördítettek akadályokat szerep 
lésem  elé, hiszen én sohasem  poli
tizáltam, az irodalom em bere vagyok 
és  a munkának élek. Az utazás, uj 
környezet, uj em berek m egism erése  
minden Írónak adatgyűjtés, élmény
benyomás szerzés az irodalmi mun
kához.

Számithatunk-e egy lévai látoga
tásra?

Nagyon szívesen jönnék Lévára, 
hiszen Borsban rokonaim is vannak 
és  tisztán elfoglaltságom tól függ, hogy 
mikor k e rülhet egy irodalmi turnéra 
sor. Az irodalom számomra nem j e 
lent üzletet és  a költségeket bizo- 
zonyára biztosítani lehetne.

Számithat-e a Lévai Újság a Mester 
irodalmi támogatására?

Szívesen vagyok minden irodalmi 
és  publicistikai kezdem ényezés segít
ségére, amelynek tiszták a szándékai: 
az irodalom népszerűsítése, kiterjesz
tése minden nóprétegre é s  vidékre. 
B ár lapjuk inkább gazdaság i kérdé
sekkel kíván foglalkozni, örömmel ve
szem, hogy a hasznos mellett a sz é 
pet is el akarta juttatni az em berek
hez.

Az egyéb aktuális irodalmi kérdé
sekről folytatott beszélgetés után az 
iró szerkesztőnknek kéziratot nyújtott 
át, amelyet a Lévai Újság rendelke
zésére bocsájtott. Az eredeti novellát 
— amely finom meglátással beszél 
el egy kis epizódot, Kosztolányi je l
legzetes halk, jóságos, egyszerű stí
lusában — lapunk karácsonyi számá
ban közöljük. r—r—r

Decentralizálni kell a
mezőgazdasági
közigazgatást.

Uj idők, életviszonyok, uj eljárá
sokat, módszereket követelnek. A me
zőgazdaság, szemben az iparral és a 
kereskedelemmel mindig konzervatív 
volt, ami bizonyos mértékben érthető 
is, de ez a nehézkesség sok esetben 
sodorta már válságos helyzetbe. Ma 
is ott tart.

A fogyasztó szükséglete megválto
zott, igénye megnövekedett, amihez a 
mezőgazdaságnak okvetlenül alkalmaz
kodni kell. A minőségi termelés nagy 
javításra szorul, mert terményeink csak 
igy lehetnek versenyképesek.

A termelőterületek, különösen a ga* 
bonanemücknél erősen emelkedtek és 
az egyre magasabbra fokozott terület
egységenkénti terméseredmények meg

nehezítették oz értékesítést.
Az éveken át folytatott rendszerte

len gazdálkodás következtében a nö
vényi ellenségek nagy mértékben el
szaporodtak. Az ellenük való védeke
zés részben könnyelműségből hiányos.

A kisgazdáknak nem áll módjukban 
a legújabb, bevált, hasznos gyakorlati 
elvek megismerése. A tudományos in
tézetek vizsgálatainak eredményéhez 
nem juthatnak hozzá.

Ilyen viszonyok közt nem csoda, 
hogy a válság legsúlyosabb Szloven
szkón, annál inkább, mert az egész 
köztársaság szántóföld területének 35 
százaléka Szlovcnszkóra esik. Viszont 
Szlovenszkó egész területének 34 szá
zaléka szántóföld és lakosságának 60

százaléka mezőgazdaságból él, jó 
részben kisgazda.

Minthogy az egyes országiészek 
különböző természeti viszonyokkal ren
delkeznek, azoknak megfelelően a me
zőgazdaságban is különböző irányo
kat kell követni. Általános törvények 
és generális intézkedések nem felel
nek meg feladatuknak és nem szol
gálhatják a mezőgazdaság érdekeit. 
A helyi viszonyoknak megfelelően kell 
irányítani a termelést. A mezőgazda- 
sági adminisztrációt decentralizálni 
kell. Csak a kisebb területegységek 
természeti viszonyainak figyelembe vé
telével lehel megáliapitani, hogy hol 
mit lehet jövedelmezően termelni. 
Csakis igy a gazdákkal való közvet
len érintkezés utján, a helyszínén szer
zett tapasztalatokkal lehet a mező
gazdaság minőségi és mennyiségi ter
melésére döntő és hasznos befolyást 
gyakorolni.

Célra vezetőbbnek látszana, ha min
den járásban, a járási hivatalhoz leg
alább egy főiskolai képzettségű me
zőgazdasági szakembert rendelnének, 
aki a helyt viszonyok figyelembe vé
telével, a gazdákkal való közvetlen 
összeköttetés utján javaslatokat ter
jeszthetne be felfelé, a szükséges In
tézkedések megtételére, szaktanácso
kat adna lefelé a gazdáknak a jöve
delmező termelés érdekében.

Az egyes járások lakosságának a 
zömét a gazdák alkotják legalább a 
délibb vidékeken, mégis a közigazga
tásnál, a járási hivataloknál nincs se
hol a növénytermeléshez értő szak
ember alkalmazva.

Az állattenyésztés fenntartása 
érdekében a Középszlovenszkói Gaz
dasági Egyesület memorandummal for
dult a földművelésügyi minisztérium
hoz. Kéri a minisztert, hogy tegye le
hetővé a legegyszerűbb utón, vám
mentesen külföldi takarmányok beho
zatalát. Engedélyezze a kormány, hogy 
a gazdák egymástól szabadon vásá
rolhassanak olyan terményeket, főleg 
takurniányféléket, amelyek ma a mo
nopólium hatáskörébe tartoznak. Kí
vánja, hogy az ország területén me- 
lasze csak az állatok takarmányozá
sára legyen felhasználható, a denatu
rált cukor takarmányozási célokra az 
állatárakkal arányos áron s elegendő 
mennyiségben álljon a gazdák rendel
kezésére. Intézkedjen a kormány, hogy 
a monopólium hatáskörébe tarlozó 
mindennemű malomtermék és korpa 
a gazdáknak, legalább az átadott ga
bona mennyiség arányéban 40 száza
lékkal alacsonyabb áron utaltassák ki. 
Kötelezze az államvasutat, hogy az 
1935 május 1-ig önköltségi áron szál
lítsa e gazdáknak a takarmánynemü- 
eket.

A mi vidékünkön is nagy a takar-

mányhiény, a gazdák nagy nehézsé
gekkel tudják állatállományukat fenn
tartani. Mindenesetre környékünk gaz
dái is bizonyára helyeslik a losonci 
gazdák megmozdulását.

Síoi& ák TCáim án  •
VASKERESKEDÉSÉBEN

az összes vas- [f: 
áru és kony* ra 
haberendezc- 
si cikkek a i

legolcsóbb árban kaphatók

......... o j

— Nagy irodalmi vállalkozás 
Nyitrán. A nyitrai írógárda tagjai el
határozták, hogy a műveikből több 
mint 200 oldalas antológiát adnak ki. 
A kötet előszavát egy városukból 
elszármazott nagynevű budapesti iró 
írja. Az elbeszéléseket, verseket, iro
dalmi szemlét, regény részletet, pa
lóctanulmányt, műfordításokat tartal
mazó kötetben a nevesebb nyitrai 
írók beígérték közreműködésüket. A 
tavasszal megjelent kötet méltóan kép
viseli majd a nyitrai írók munkássá
gát és egész Szlovenszkón joggal 
számíthat megértő támogatásra.

— A hosszú téli e 3ték unalmát 
kellemessé tehetjük jó könyvek olva
sásával. Iratkozzunk be a városi m a
gyar könyvtárba. Egész évi dij 6 Ke. 
Könyvtáróra hetenként kétszer, ked
den délelőtt 10—12 és pénteken dél
után 4-töl fél 7-ig.

— A lévai sakk-klub rendezé
sében folyó bajnoki mérkőzések ál
lása az 5. forduló után a kővetkező: 
első csoport skt. Porizek, Schön 4, 
Mészáros 3, Drelicska 2 1 ,, Dr. Ba
log 2, Rosonbcrg 1*/,, Bárlik, Knapp, 
Blaskovic A. 1, Simkó, Löwinger, Ber- 
náth, Vörösmarty 0. — Második cso
port: Blaskovic K. 6, Hoch 4, Dr Pick 
3, Glauber 2 ‘ 2, Engcl, Márton, Gra- 
ner 2, Hajdú 1 ‘ 2, Rácz, Dr Kersék, 
Csernák 0.
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V ID É K I  O L V A S Ó IN K  
F IG Y E L M É B E  I
L a p u n k  m a i s z á m á h o z  
p o sta i c s e k k -la p o t m e l
léke ltünk, kérjü k  e lő fi
z e té s e ik e t a z o n  b e k ü l
deni.

— B etörés. Szerdán hajnalban ed
dig ismeretlen egyének betörtek a 
zsidó hitközség irodájába. Kifeszitet- 
ték az ajtót s a szekrények fiókjait 
átkutatták, ahonnét a titkárnak néhány 
koronányi saját pénzéi vitték maguk
kal. A nagyobb értéket tartalmazó 
fiókok felbontására nem volt idejük, 
mert az inspekciós éjjeli őr észre
vette őket és néhány riasztó lövést 
adott le. A megzavart betörőknek si
került elmenekülniük. A rendőrség 
nyomukban van.

A já rá s i képviselőtestület köz
gyűlése. December hó 6-án a járás 
1935. évi költségvetését tárgyalta. A 
szükséglet 1,562.310, fedezet 322.285 
Ke. A hiány fedezésére 900.000 koro
nás kölcsön felvételét és 50 száza
lékos járási pótadó kivetését határozta 
el a közgyűlés. A tárgyalások során 
szóba került a járási székház építé
sének ügye, amely már évek óta hú
zódik, aktái a belügyminisztériumban 
fekszenek. A járási főnök bejelentette, 
hogy rövidesen küldöttségileg meg
sürgetik. A város memorandummal 
fordult a járáshoz, a gyári lerakatok 
és fiókok hibás megadóztatása tár
gyában és a felsőbb hatóságokló! kért 
orvoslást, melyet a képviselőtestület 
egyhangúlag támogat. Szóba került 
még a vasúti átjáró átépítése, vala
mint a szlovák állami elemi iskola 
elhelyezése is, mindkét ügyben a já 
rási hatóság közbe fog járni az ille
tékes helyen.

— A munkanélküli intellektüelek 
nyilvántartása. A nemzetgazdasági 
intézet telszólitotta mindazokat a fő
iskolát, középiskolát, vagy szakisko
lát végzett egyénekei, akik munka- 
nclkiil vannak, hogy nyilvántartás cél
jából haladéktalanul jelentkezzenek az 
intézet munkaközvetítő hivatalában. 
(Bratislava, Lőrinckapu u. 12.) A je 
lentkezésben fel kell tüntetni a nevet, 
a születés és illetőség helyét, a kép
zettséget, a kort, a nemzetiségei és 
a nyelvismeretet. A nyilvántartás célja, 
hogy a munkanélküli intelligenciát köz- 
és megánhivatalokban mielőbb elhe
lyezzék. Mindenkinek, aki munkanél- 
kül van, érdeke tehát, kogy mit’obb 
jelentkezzen.

— Egy évi börtönre ítélték a 
rybniki bankjegy hamisítót. A ke
rül ti biroság december 7-én, mull 
pénteken tárgyalta Y7alentik Lőrinc, 
Rybnik községből származó 32 éves 
munkanélküli pénzhnmisilási bűnügyét. 
Valenlik annak idején 14 darab ötven 
koronást hamisitott vizfestékkel, kö
zönséges fogalmazási papiroson. A 
bíróság feltételesen egyévi börtönre 
ítélte.

Hitvesgyilkosság
Pu k an ecen ?

Dobiás János pukaneci munkás ta
vasszal favágás közben súlyos láb- 
törést szenvedett és hosszas ápolás 
után november 24-én bocsájtotlák el 
a lévai kórházból. Dobiás december
5-én hirtelen meghalt és felesége 
másnap sürgősen eltemetette. A férj 
anyja Dobiás Anna tegnap szenzációs 
bejelentést tett az ottani rsendőrségen. 
Azt állítja, hogy fia nem halt meg ter
mészetes halállal. Amikor ugyanis ér
tesítették, hogy fia meghall, odaszaladt 
és meglepetéssel látta, hogy már fel 
van ravatalozva és a fejére mélyen 
kalap van ráhúzva. Levétette a kalapot 
és elszörnyülködve vette észre, hogy 
fia fején mély seb tátong. Mikor 
menyét felelősségre vonta, ez ellökte 
a holttestöl és kiutasította a házból.

Az eddigi nyomozás során az asz- 
*  m m  ni1 mm i mammMmmmmmmaamm

szony eleinte tagadta, hogy férjének 
fején seb lett volna, de amikor az 
anyán kívül ezt a fiú keresztapja is 
megerősítette, aki szintén megnézte a 
holttest kalappal gyanúsan letakart 
fejét, az asszony megváltoztatta vallo
mását. Azt állítja, hogy férje éjjel ki
ment és minthogy a lábtörés miatt 
mankón járt, a se tben elbukott és 
betört fejjel tért vissza az ágyba. Ő 
megijedt és elszaladt a szüleihez, de 
mire anyjával visszatért, férje már 
halott volt.

A házkutatás során a falon vérfol
tokat és véres ágyneműt találtak a 
kamrában. Ezen jelek, valamint a gya- 
nusitott ellentmondó vallomása alap
ján a csendőrség engedélyt kér a 
holttest exhumálására, amelyről a ke
rületi bíróság dönt.

Sport és 
Kíühfanatízrmis

Ezer gonddal és külső bajjal küzd 
a sziovenszkói sportélet, amelyeket 
még belső bajok is növelnek. A ve
zérek gyakran a klub érdekét előbbre 
helyezik az egyetemes sport fejlesz
tésénél. Vezetők, versenyzők, közön
ség mind tévhitben élnek és az egye
sületek egymás közti rivalizálásából 
ellenségeskedést fejlesztenek ki.

A rivalizálásnak elfajulása igen gya
kori tünet versenyeken, mérkőzésen a 
klubfanatikusok vadul biztatják ked
venceiket a győzelemre, ellátják ta
nácsokkal és röpködnek a levegőben 
a buzdítások: üsd, rúgd stb. ilyesmik 
és hasonlók hatása alatt maguk a 
versenyzők is elveszítik nyugalmukat. 
Ezért aztán gyakran, nem éppen épü
letes eseményeknek vagyunk szem
tanúi.

Nagyon sok ember nem bírja elvi
selni az esetleges vereséget cs ezért 
presztízs kérdést csinál egy ilyen ver
senyből, mindenáron győzelmet köve
telve a versenyzőktől. Lehet az ellenfél 
jobb, de az ő klubjának okvetlen 
győzni kell, mert igy kívánja ezt a 
klubfanatizmus.

A klubfanatizmus túlhajtott formája 
a klub szeretetnek, amely nem hogy 
hasznára, de éppen ártalmára van a 
sportnak. Hatása alatt ellenfelekből 
ellenségek lesznek, veszekedések és 
intrikák keletkeznek. Az egyik egye
sület tagjai kiutasítják otthonukból a 
másik egyesület vendégtagját, semmibe 
véve a sportszerűség és a vendég
látás legegyszerűbb, minden kultur- 
emberre kötelező szabályait.

Értsük meg egymást végre 1 Le
gyen elég a sporlszerütlenkedésből. 
Dolgozzon mindenki becsületesen, 
ahogy erejéből kitelik egyesülete ér
dekében és tanulja meg elviselni a 
sportszerű vereséget, a jobb és erő
sebb ellenféltől.

Kéz-kézben építeni, emelni a szín
vonalat, eredményeket elérni, fegyel
mezett sportembereket nevelni, ez le
gyen a cél.

* * *
ÉSE—JU V E N T U S  (Léva) 7:4. Ba-

rátságos ping pong mérkőzés decem

ber 9-én Érsekújváron. A mérkőzések 
mindvégig szép és izgalmas küzdel
met mutattak, de a Juventus fiatal 
gárdáján meglátszott a verseny rutin 
hiány és a mérkőzések az érsekuj- 
váriaknak biztos, — a bemutatott já 
tékoknak megfelelően — reális győ
zelmet hoztak.
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.LÉVAI ÚJSÁG- gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR -  Felelős szer* 
kesztö és kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. agr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva. Siúr u. 5. Telefon 

~  Nyomja: FODOR utóda Láncz Jenő nyomdája 
Léva. Szepesi u. 28. -  Előfizetési dij: egászévre 
40-, félévre 20", negyedévre 10*— Ki, egyes szám 
ára 80 HU. — Három példány megtartása egyéves 
eiőfizclésaek számit. — Hirdetések tarifa szériát 
Fodor papfrkereskedésben adhatók át. Telefon 70. 
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. — Kéziratok 
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem 
őrzünk meg és nem adunk vissza. — A postabélyeg 
használatéi a bratislavai posta- éa távirdaigazgaió- 
ság lévai feladóhellyel 109.976. V-19J4 szám alatt 
engedélyezte.

KÖZGAZDASÁG
Az utolsó napok indokolatlan ár

emelkedései, a spekulációs eladáso
kon meglehetősen legyengültek. Vá
sárlási kedv a tőzsdei idő kezdetén 
alig mutatkozott, amire az árfolyamok 
még jobban lemorzsolódtak és csak 
később értek el egyes értékek javulást.

Á rfolyam ok: A prágai börze dec.
6-i jelentése szerint: 6*/0 liszt köl
csön 88.45, ’/,% Cs. IV. áll. sorso
lási kölcsön 75*70, 5% 1931 évi áll. 
beruházási kölcsön 76*60, 5% áll.
munka kölcsön 94*50, 4%  kártalaní
tási járadék 65*25, 3 l/*°/« Ős. IV. áll. 
járadék 53*70, 3%  sorsolási Ős. ál
lamkölcsön 48*15 Ke.

R észvények: Ős. nemzeti bank: Ke 
4.980—, Skodamüvek: 837*—, Pozsonyi 
kábel 649*—.

B a n k jeg y ek : Holand 1616*50 Ke, 
német 863 '— Ke, magyar 451'— Ke, 
svájci 776*— Ke, angol 118—125*— 
Ke, olasz 203*65 Ke, amerikai dollár 
23*775 Kő, francia frs 157*70 Ke, schi- 
ling 455*50 Ke.

H ivatalos g abon a árak:
A Monopólium T ársaság  dec. hóra 

|évai paritásban a következő árakat 
állapította meg: búza 153*70, rozs 
113*50, közép sörárpa 118*50, takar
mány árpa 105—110, zab 119*50, ku
korica vörös 114, fehér 109, cinqun 
129 -  Ke

G abona- é s  takarmányárak dec. 
6-án a lévai p iacon  az árú m inőség  
szerin t: Búza 79 kg-os 153*70, árpa 
105—110*—, rozs 111*50, tengeri 105* 
—,zab (felhozatal nem volt) bab fe
hér 80—90, mék 300—375, vörös here 
80 0 —1000, lucerna 650—750, burgo
nya (rózsa) 70, burgonya (gyári) 35— 
40, korpa 85, takarmányliszt 97, sója- 
dara 158, földidiópogácsa 169, répa- 
szelet 91, kukorica 121 Ke.

— Megváltoztatják a vonatok 
indulásánál a jelzést. A csehszlo
vák vasutaknál pár évvel ezelőtt hoz
ták csak be, hogy a vonat indítását 
a forgalmi tiszt kis táblácskával ad 
jelt. Az utazó közönség természete
sen alig figyelt a jelzésre és sok 
esetben a már mozgó vonatra ugrált 
fel, ami életveszélyre adott alkalmat. 
A vasutigazgatóság most uj rendelke
zést adott ki, melynek értelmében a 
vonatinditó tiszt indítás előtt figyel
mezteti az utazó közönséget a beszál
lásra. A vonat indítása előtt a szol
gálatos tisztviselő a kézijelző táblács- 
kát^néhány pillanatig vízszintesen tartja 
és csak azután adja meg a jelet az 
indulásra. A sötétség beálltával kék 
lámpását a menet irányában néhány
szor meglengeti indulás előli. E je l
zések után a vonatra felszállni mér 
nem szabad. Az uj jelzések beveze
tésének idejét még nem közölték.

Egy szoba, konyha és 
éléskamrából átló la
kást keresek
azonnali beköltözésre. Lehetőleg a 
belváros közelében. Cim a kiadóban.


