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Amikor a nap lem enőben van, 
még egyszer körülhordozza hal
ványuló sugarait a földön, hogy 
bearanyozza a term észet áb ráza
tát, hogy m egm utassa fényét és 
szép ségét az égnek perem én. így 
gyűjti össze bu csu zásra  készülve, 
a hanyatló esztendő is, minden 
ragyogását és  m osolyát, minden 
szép ségét é s  fényéi, karácsony 
kedves, m eleget árasztó  ünnepé
ben. Ez ünneppel fe ls é g e s  g ló 
riába, ragyogó fénybe vonja hom 
lokát, mintha csa k  azt akarná, 
hogy ha elmúlik, v isszasóhajtsuk , 
mintha csa k  azt akarná, hogy fe
led tesse  velünk a m indennapi gon
dot és  bajt, az élet küzdelm ében 
kapott seb ek  fájdalm át, hogy m o
solyt d erítsen n sápadt é s  gend- 
barázd ás arcokra, fénynek su gá
rét vetítse a bánattól elhom ályo
sult szem ekre, szeretettel, jó  é r 
zéssel, m elegséggel töltse meg 
az em berek szivét.

K arácsony ünnepén az em berek 
a rcá ra  önkéntelenül ki ül az öröm 
pírja  és  a boldog érz ések  egész 
gazd agsága tölti meg ezen a na
pon a szere le tre , m eg értésre  fo
gékony sziveket.

Ritka pillanat é s  ritka alkalom , 
am ikor a gyarló em beri szem  
m egláthat egy eszm ényi világot 
és  úgy gondolkozik ró la, hogy 
az talán csa k  az ábrándok, talán 
az álm ok körében tartozik, am i
kor csa k  azt látja, ami szép, csak  
azt érzi ami boldogító  é s  csak  
abban él, ami vágyaink álm odott 
tárgya volt.

Egy szebb  világ em e nagy, szép 
é s  fe lsé g e s  pillanatát karácsony 
estélyén a karácsonyfa alatt éljük 
át, nem mint álmot, nem  mint á b 
rándot, de mint élő valóságot.

Karácsonykor a szeretet áldott 
ünnepén az emberek szivében, 
otthonában, a társadalom meg
nyilatkozásaiban, segítésre kész 
törekvésében, azt a magasabb 
eszményi életet látjuk megnyilvá
nulni, amit minden ember titkon, 
vagy nyíltan, óhajtva s epedve vár.

A karácsony halvány fényű, re
megő gyertyáiban, az eszményibb 
életnek békességet hirdető angya
lai tekintenek reánk. Édes örömök, 
meglepetést szerző kedveskedé
sek elfeledtetik velünk néhány 
pillanatra az emberi rut önzést, 
felébresztik a lelkekben ama jobb 
érzést és tisztultabb belátást, hogy 

„igazán boldog csak az lehet, aki 
másnak boldogságot tud szerezni.

Karácsony ünnepén az öröm és 
békesség költözik közénk, ezen a 
napon a bujkáló rossz akarat is

elül, szelíd  érzésektől teljesednek 
meg a keblek, úgy érezzük, mint
ha újra valóra válna az egykori 
pásztoroknak hirdetett üzenet: hir
detek nektek nagy örömet, mert 
a világ szám ára M egváltó szü le
tett.

Egy nap, egy óra is, ha öröm 
te ljes  az, boldogítani tud bennün
ket. Oh mily nagym értében érzi 
az örömnek hiányát nyom orgó tár
sadalmunk, agyon zaklatott em b er
világunk, a csa ló d áso k  és rem ény
telen ségek  sötét útvesztőiből a 
szabadulás kivezető ösvényét, 
hogy m egtalálja, oh mily sok em 
bernek hőn óhajtott vágya.

Még nem is tudtuk elfele jten i a 
múlt felborult világának sok-sok  
borzalm át, felp erzselt falvak üsz
kös maradványát, lerongyolódott 
tömegek éhező sírását, m áris ve
zérlő férfiak ajkán em e szavak 
csendülnek fel: sarkunkkal sú ro l
tuk a h á b o rú t. . .  ilyen és ehhez 
hasonló  k ije len tések  m indennél 
jobban  igazolják, hogy a mi vilá
gunkban n incs öröm é s  nem le 
het b ék esség .

Néhány év óla ? kereskedelem  
szabadsága illuzoriussá vált, nohe 
fellendülést és  virágzást csak a 
s/abaclkereskedelem hozhat. Szi
lárd m eggyőződésem , hogy párt- 
szempontokból és egyes osztályok 
éidekeinek szem pontjából hozott 
rer.deleiekkcl nem csak a keres
kedelemnek, de az összeségnek 
is óriási kár! okoznak. Ezt azon
ban csak az idő fogja igazolni.

Nem akarok azonban az á lta 
lános kereskedelm i helyzettel fog
lalkozni, hiszen ez szaktekintélyek 
dolga. Csupán a mi kerületünk
ben a kereskedelm i szakmában 
jelen leg  uralkodó állapotokra té
rek ki, mivel Léva helyzete e te
kintetben különleges.

A lévai kereskedelem  helyzete 
ugyanis szorosan összefügg a m e
zőgazdák helyzetével. A 31*es ka
tasztrofális term és nyomai ma is 
érezhetők, mert a kereskedők nagy 
rész tőkéjét a mezőgazdáknál e l
vesztette.

A m oratóiium  következménye 
a hilel beszünlelése volt, ami nél
kül pedig gazdákkal el sem kép
zelhető üzleti összeköttelés.

A gabonarnonopólium következ
ményeit súlyosan érezzük, mert 
egyes falvakban létesített raktá
rak a forgalom nagy részét Lé
vától elvonják. A monopóliumot,

De a b ék e ssé g re  vágyó em beri 
s z í v  nem ezt kívánja, nézd! ha 
rövid ideig tart is, m ennyire tud 
örülni karácsony napján annak a 
ragyogó m osolynak, mely a M eg
váltó telkétől vezérelt élet m eg
nyilatkozásaiból sarjad  ki! An
nak, am ikor látja, hogy ezen a 
napon több az em beri szivekben 
a szeretet, nagyobb a lelkekben 
a készség , a seg ítésb en  több az 
őszinteség é s  minden szívben fo r
róbb  n b é k esség et teremtő érzü
let. É s ha a karácsony hangulata 
fészket tudna rakni m agának a 
szivekben é s  a krisztusi lelkűiét 
és  érzület nem volna csak  egyet
len kedves esténk közénk költö
zése, akkor a karácsony nyomán, 
em berekhez m éltóbb világ a la 
kulna ki körülöttünk. Ama m ag a
sabb  életnek a világa, am elynek 
fénylő napja a szeretet, illattárban 
gazdag virágos kertje az öröm 
mel m egtelt szív é s  m indennél 
érték eseb b  drága ajándéka a szét
áradó boldogság.

K arácsony napján, mintha rövid 
időre k icseré ln ék  az em bereket,

illetőleg várakozó álláspontra kell 
helyezkedni, m eit hiszen a ren
delet kibocsátása óla csupán n é
hány hónap mú l el és igy csak 
a gyakoris! fogja megmutatni, 
mennyit használt, vagy rontott a 
k e ie ^ e d e le m  helyzetén.

Nagy kár, hogy ily fontos élet
bevágó rendelet m eghozásánál a 
kereskedelem  érdekei! nem vet* 
lék tekintetbe és részben más 
szem pontok érvényesültek. S o k 
kal többel ért volna a gabona
árak minimális halárának m eg
állapítása a maximálás helyet!.

TÁRSADALMI ÉLET
Kafh. Kor az idén is megrendezi 

hagyományos szilveszteri estélyét, — 
műsorral és tombolával, — saját he
lyiségeiben.

A Lénái N őegylet szilveszter dél
utánján a Kaszinó helyiségeiben jóté- 
konycélu gyermekbáll rendez a lévai 
árvaház javára.

M & zik m íU öba:
ORIENT (Stránszky): szombaton és 

vasárnap este .ÉSZAKI VIHAROK*. 
A sarki expedíció tragikus története 
az örök hó és jég birodalmában, mely
ben Luis T r e n k e r  a télisportfilmek 
legnagyobb atrakciója és rendezője 
játsza a főszerepet. Pompás technikai 
kivitelben készült felvételek. — A ka
rácsonyi ünnepekben „VILÁG ÁLARC

mert ezen a napon mindenki fi
gyelmes és gyöngéd, mindenki 
nagyobb szeretettel végzi dolgát, 
szinte rövidnek találja a napot a 
szerető gondoskodás számára, 
boldog még a szív is, hogy ilyen 
munkában fáradhat.

Ennek a karácsonyi lelkületnek 
nyomán terem meg ma is minden 
jó akarat, ami békességet szerez 
az embernek. Ennek a lelkület
nek gazdag áldása, hogy rövid 
időre elül a gyűlölet és megszű
nik a lelkes ember egymással 
folytatott lelketlen harca. Ennek 
a lelkületnek az áldása minden 
öröm, mely szivedet és házadat 
— keeves olvasó — karácsony
kor megtölti. Az óhajtott és vá
gyott szebb és jobb világ képe 
karácsonykor tárul tel előttünk. 
Milyen boldogok lehetnénk, hogy 
ha ez a szebb világ megmaradna 
közöttünk. Rajtad is áll, meg raj
tam is! Te is boldog lehetsz meg, 
én is, ha ezt a világot imádság
gal kéred, önzetlen munkáddal 
építgeted, emberek boldogitására, 
de nem az ember dicsőségére.

Igen sokat várunk a készülő uj 
ipartörvénytől, mely a kötelező 
aggkori biztosítást is felöleli és 
a kereskedő legalább öreg ko
rára nem lesz kitéve azon ve
szélynek, hogy elviselhetetlen nyo
m orba jut.

Igen örvendetes jelen ség , hogy 
a m ezőgazdasági cikkek újból 
emelkedő tendenciát mutatnak, a 
gazdák vásárló kép essége em el
kedik és igy legalább meg van 
az a remény a kereskedők hely
zetének javulására.

NÉLKÜL" c. érdekfeszitő, o távolba
látás problémájával foglalkozó film 
kerül bemutatásra, amelyben Harry 
PIEL nemcsak színészi, hanem ren
dezői tudását is bemutatja. Partnerei: 
Kurt Wespcrmann, Olda Tchechová, 
Annié Markart és Hubert von Mayerink. 
* * *
APOLLO (Denk): Ma szerdán nagy 
történelmi film „DANTON", mely a 
francia forradalom hü korképét adja. 
Főszereplők: Fritz Korlner, Ousiav 
Gründgens, Oeorg John. — Csütör
tökön, pénteken, vasárnap kellős, mű
sor: „HARC A DARDANELLÁKÉRT" 
c film az angol haditengerészet ere
deti, világháborúban felveit fényképei 
alapján készült. A második bemuta
tásra kerülő film: .MIÉRT VESZITET- 
TE EL NÉMETORSZÁG A TENGER
ALATTJÁRÓ HÁBORÚT”. Vasérnap 
délután 2 népelőadás.

Ankét az ipar
és a kereskedelem helyzetéről

1 BERNÁTH A D O LF, a K eresk ed elm i C sarn ok  titkárának nyilatkozata



Lévai Újság

Az adósságok ren
dezése

A gazdasági krízissel kapcsolatosan 
megoldásra váró problémák kozott ta
lán a legnehezebb az eladósodottak 
helyzetének megkönnyítése, s ezáltal 
a nagy kamatterhek alatt roskadozó 
vállalkozásaikat életképessé tenni, s 
mint aktív tényezőt újra bevonni őket 
a termelési processusba.

Ezen segélyakcióval kapcsolatosan 
eddig felmerült tervek mind olyan ter
mészetűek, hogy azok a többi, tehát 
el nem adósodott polgárok részéről 
elég tetemes áldozatot kívánnak. Ál
dozat nélkül pedig mindegyik terv ki
vihetetlen, mert a segélyhez anyagi 
eszközökre van szükség, azokat pedig 
valakinek nyújtania kell.

Már most az a kérdés, hogy jogos 
és igazságos-e az összes ide vágó 
körülményeket tekintetbe véve, egy 
ilyen terv megvalósítása céljából az 
egyik polgárt a másiknak a kárára 
anyagi előnyökhöz juttatni. A vélemé
nyek nagyon megoszlanak.

Tény az, hogy a mai adósok egy 
része az inflációs politika következ
tében, tehát önhibáján kívül került a 
mai vigasztalan helyzetbe. De csak 
egy része, mert senki sem fogja két
ségbe vonni, hogy az adósok egy 
másik, minden bizonnyal sokkal na
gyobb része saját rossz számításának, 
helytelen kalkulációjának és igen sok
szor könnyelműségének köszönheti, 
hogy ebbe a mai áldatlan helyzetbe 
jutott.

így az adósokat két csoportba is 
lehetne osztani. Az elsőbe tartoznak 
azok, akiket egy ilyen segélyakció 
tényleg tartósan lábra tudna állítani, 
a másikba ellenben az adósok az a 
typusa, — ilyenek mindig voltak és 
lesznek, — akiknek megsegítése csak 
étmeneti lenne, mert rövid, vagy hosz- 
szabb idő leforgása alatt ugyan abba 
a helyzetbe jutna, amelyben volt.

Foglalkozni csupán az első kate
góriába tartozókkal volna érdemes, 
mert ezek igényét részben el lehet 
ismerni. Sajnos itt sem találunk egyéni

Irta: BLASKOVIŐ ÁDÁM, bankigazgató

szem pontból szemlélve ezt a kérdést, 
elegendő indokot, amely szükségessé 
tenné az áldozatot. Bármilyen oknál 
fogva adósodott is el valaki, akár egy 
vállaiat, üzletalapiíás, akár ingó, vagy 
ingatlanvétel következtében, azt nem 
lehet másnak tekinteni, mint vállal
kozásnak, amelynek akimenetele, ered
ménye mindig bizonytalan. Az tlyen 
vállalkozásból eredő következménye
ket, önmagának kell viselni, azok kö
vetkezményeit másra áthárítani lehe
tetlen.

Igaz viszont, hogy a tőkések a de
flációs folyamat következtében, min
den ellenszolgáltatás nélkül tetemes 
vagyonszaporulathoz jutottak. Ez azon
ban még nem elég ok arra, hogy az 
illető most ebből a vagyonszaporu- 
latból akár milyen tormában valamit 
leadni legyen kénytelen.
Ezen vagyonszaporulat ugyancsak egy 
vállalkozásnak az eredménye és igaz
ságtalanság volna, most mintegy bün
tetni azt, akinek a pénzzel szemben 
bizalma még a kritikus időkben sem 
rendült meg, s nem igyekezett tőle, 
mint ahogy azt mások tették — kétes 
értékű — befektetések révén szaba
dulni.

Egyéni szem pontból tehát hiába ke
resünk okokat és érveket, amelyek 
ezen kérdés a felmerül tervek alap
ján való megoldását indokolttá ten
nék.

A közérdek szem pontjából azonban 
feltétlenül kívánatos volna az akció 
helyes és igazságos keresztülvitele, 
mert tagadhatatlan, hogy az adósok 
helyzetének a feljavítása kedvező ha
tással lenne az államkincstár adóbe
vételeire, maga után vonná továbbá 
a munkanélküliek csökkenését, s álta
lában a fogyasztás emelését. Ezen cé
lok elérése kedvéért áldozattól sem 
szabad visszariadni.

A közérdek tehát indokolttá tenné, 
hogy a felelős szaktényezők ezen f é 
nyes problémának az igazság és egyen
lőség alapján, vagyis a politikai és

Járási Magyar Közművelődési B i
zottság  népszerű tudományos előadás 
sorozatában december 12-én Székely 
Dezső a bergsoni filozófia alapján 
részletesen ismertette a test és lélek 
viszonyát. Előadásában kifejtette, hogy 
a test és a lélek két különálló egy
ség, mégis működésben teljesen har
monikusak. A természettudományos 
felfogásnak az az állítása, mintha az 
agyban mindenegyes képzetnek, per
cepciónak külön és állandó helye 
volna, a legújabb vizsgálatok és meg
figyelések szerint teljes egészében 
nem fogadható el, mert Bergson éve
ken át folytatott tanulmányaival és a 
valóságból vett esetekkel bizonyította, 
hogy az agy lokális sérüléseinél nem 
következik be minden körülmények 
közt valamennyi képzettársités elvesz
tése. — Dr Heilmann György, kór
házi orvos ugyanazon címen tartott 
előadást. Ó a természettudományos 
felfogást képviselte, előadásában rá
mutatott, hogy minden adott emberi 
konstituciónak adott lelki berendezés 
felel meg, tehát a test és lélek nem 
különálló lényeg, hanem mindenkor 
már velük született egység. A test 
különböző ogybetegségek megfelelő 
képzettársítási központoknak az el
pusztítását vonják maguk után. Az

ennek következtében beálló lelki és 
szellemi zavarokat az előadó példák
kal igazolta. Orvosi felfogás szerint 
a test és a lélek elválaszthatlan egy
ség és az egy funkcióbeli zavarai 
feltétlenül maga után vonják a lelki 
élet kóros elváltozásait.

Mindkét mélytartalmu tudományos 
előadást feltűnően nagyszámú érdek
lődő hallgatta végig és hosszantartó 
tapssal jutalmazta az előadók értékes 
felvilágosító munkáját.

*

Ma d ecem ber Í9  én este 8 órai 
kezdettel Novotny József tanár „A vég
telen nagy és végtelen kicsiny biro
dalmáról* és Dr Miklós Jenő orvos: 
„Az emberről, mint munkagépről- tar
tanak ismertetést. Ezzel a téli előadás- 
sorozat első része befejeződik. A ja 
nuár 16-án kezdődő ciklusnak elő
adóiról és az előadások sorrendjéről 
időben értesítjük olvasóinkat.

Patent és divat cipők, cipőfűzők mindenféle 
színben jutányos áron kapható

MÉSZÁROS ÁRPÁD
cipésznél, Bém utca iC. sz.

társadalmi osztályokra való tekintet 
nélkül való megoldásával foglalkoz
zanak. Ennek azonban hatalmas aka
dályai vannak és a radikális megol
dás lehetetlennek látszik. Hogy ezen 
akadályok milyen óriásiak, bizonyltja, 
iiogy azokon eddig a politikai pártok

minden igyekezete és erőfeszítése ha
jótörést szenvedett. Valószínűleg itt 
lesz alkalmunk meggyőződni arról, 
hogy politikai pártok milyen mérték
ben képesek a köz érdekeit a párt 
érdekei fölé helyezni.

* * *

Csehszlovákia 
gazdasági helyzete

Akár mennyire is szétesettnek lát
szik az európai gazdasági rend, a köz
társaság és egyetlen más állam gaz
dasági helyzetének objektív kritikája 
még sem lehetséges a nagyobb gaz
dasági egységekhez való viszony isme
rete nélkül. Ma Európában két nagy, 
egyenlőre még szervezetlen gazdasági 
csoport áll egymással szemben. A hat 
középeurópai állam és a nagy nyu
gati államok. Ezt a viszonyt semmi 
sem jellemzi annyira, mint az a tény, 
hogy a hat középeurópai állam több 
mint 23 milliárd svájci frankkal tar
tozik a nyugati hitelezőknek. Ennek 
az adósságnak amortizációs és ka
matterhe évente 1.200 millió svájci 
frankot tesz ki. Az adott helyzet mel
lett ezen adósságkolosszus csökken
tése r ém képzelhető el máskép, mint 
kivitel, áruval való törlesztés formá
jában.

Mi thogy az adósságtörlesztésnek 
ezen egyetlen módja a vámfalak, az 
önellátás kiépítésével szintén lehetet
lenné vált, nyilvánvaló, hogy az egész 
gazdasági élet megakadt. A hitelező 
nem kap pénzt, nem tehet újabb ren
deléseket, az adós dacára annak, hogy 
nem fizet tönkre megy, mert az ed
digi fizetési mód, az export beszün
tetésével az árutermelés elvesztette 
létjogosultságát, célját, nő a munka- 
nélküliség, a teherbíró exisztenciák 
száma csökken, az állam fizetési ne
hézségekkel küzd.

Csehszlovákia egész gazdasági hely
zete ennek a küzdelemnek a jegyé
ben fejlődik, alakult. Kifelé a deviza- 
rendelkezések, a valuta devalválása, 
befelé a reeszkompt intézet felállítása, 
gabonamonopólium voltak ennek a 
harcnak legfőbb fegyverei.

A devizerendeleteknek az volt a 
céljuk, hogy a töke kiözönlését a nyu
gati országokba megakadályozzák, ami 
lényegében sikerült is. A már előbb 
kivándorolt tőke egy része a külföldi 
követelések kötelező bejelentésével és 
azoknak a Nemzeti Bank rendelke
zésre bocsájtásával ismét aktív ténye
zője lett az állam pénzügyi, külkeres
kedelmi tranzakcióinak.

A valutaszabályozás a esi. korona 
belső értékének csökkentésével azt 
célozta, hogy az export lehetősége 
emelkedjen, versenyképes legyen a 
többi államokkal szemben. Külkeres
kedelmi szempontból ez az intézkedés 
csak részben vált be. A köztársaság 
exportja 1935-ben hosszú idő után 
ismét emelkedést mutat, de a szom
széd államok önvédelmi intézkedései 
következtében a kivitel kontingensek 
közé szorult és kompenzációs üzle
tekké sorvadt. Az európai államok 
kölcsönös elzárkózása következtében 
az 1933 évben 6 milliárdra fogyatko
zott export nehezen gyarapodhatik az 
1929 évi 21 milliárdra.

De csalódtak azok Is, akik a de
valvációtól az inflációt a konjunktu
rális lehetőségek visszatérését remél
ték.

A reeszkompt intézet a belföldi 
pénzpiac feszültségét és likviditását 
van hivatva enyhíteni, eddig azonban 
csak az állami értékpapírok árfolya
mának javulását érte el, egyéb pénz
ügyi tranzakciókra, a rendelkezésre 
bocsájtandó tőkék hiánya miatt nem 
kerülhetett sor.

A gabonamoncpólium legfőbb célja 
belföldi tömegek vásárlóképességének 
erősítése volt, hogy annak révén a 
belföldi fogyasztás némiképen pótolja 
az elzárt külföldi piacokat. A mono
pólium által biztosított jövedelem több
let egyelőre azonban csak a földárak 
stabilizációjában jutott kifejezésre.

Akármilyen kedvező hatásokat is si
kerülne kiváltani a rendkívüli intézke
déseknek, tartós javulás, egészséges 
fejlődési folyamat csakis a gazdasági 
béke, az összes európai ökonómiai 
tényezők rendszeres és kölcsönös 
közreműködésének biztosításával le
hetséges.
Ĵ ll̂ íiliillllillllliilllllltíil̂
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A mai helyzet legjellemzőbb tünete, 
hogy a politikai tendenciájú törvé
nyek lekerültek a napi rendről és he
lyettük a gazdasági vonatkozású tör
vényjavaslatok kidolgozása lépett elő
térbe.

Több gazdasági vonatkozású tör
vényjavaslat van készülőben, amelyek 
közül megemlítjük a következőket:

Az ipartörvény novellá ja : az ipar és 
kereskedelem legégetőbb bajait akarja 
orvosolni. Ezt három intézkedéssel 
kívánja elérni: a képesítés elérésének 
súlyosbításával, az önálló iparűzés 
korhatárának és a jogtalan iparűzés 
birságának felemelésével.

A gyári lerakatok kérdése a kere- 
setiadó-reformjával kapcsolatban ke
rül megoldásra.

Az állatmonopólium célja a belföl
di állat és húsellátás biztosítása, meg 
szervezése és a lakosság élelmezésé
nek rendszeres kiépítése. Mindezer. 
feladatok elvégzésével kizárólagos ha 
táskörrel a Ősi. Dobytkárska Spoloc- 
nosf lenne felhatalmazva. Ennek a fel
adata: a nagyobb fogyasztó piacok 
ellátása, import, export, a vágóállatok, 
az élőállatok felhajtásának és elhelye
zésének szabályozása, hasonló képen o 
Gabonatársasághoz, a társaság jogo 
sült a kormány jóváhagyása mellett 
az egyes piacok és fogyasztókörze 
tek viszonyainak tekintetbe vételével 
időnként irányárakat szabni.
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A divatok*
A modern női viselet kél legjellem

zőbb alkotó része a rövid szoknya és 
a rövid haj. A nők szoknyája erede
tileg elég rövid volt a divat ősi fész
kében a francia udvarban. A hosszú 
szoknyát csak IX. Lajosnak leányai 
honosították meg, akik arcukat és ter
metüket anyjuktól, a szép és erényes 
provencel Margittól, de nagyszerű lá
bukat édesapjuktól örökölték.

A bubi frizura nem hiába forradalmi 
ujitás, de tényleg a forradalomnak 
köszönheti létezését. A francia rém
uralom idejében sok szép női nya
kon szaladt át a guilleotin éles hideg 
pengéje, sok gyönyörű nemes asszony 
pusztult el ekkor, közöltük a gyászos 

mlékezetü Mária Antónia, XVI. Laios 
felesége, Mária Terézia leánya is. 
Hogy a hóhér munkája megkönnyí
tessék, a pribékek még a börtönben 
tarkóig levágták a női áldozatok ha
ját, nehogy az ügyetlen bárd meg
akadjon a lebontott fürtökön.

Ez a 150 eves „divat" jutott eszébe 
egy élelmes párisi borbélynak, Viki 
ugylátszik megértette a női korszel
lem hivó szavát és egymásután szaba
dította meg Paris nimfáit és tündé
reit a „felesleges szőröktől".

A blúzra III. Fiilöp hosszunyaku fe
lesége alkalmazott először gallért, 
amely azóta alkotórésze lett. I!. Hen
rik angol királynak — korlársa és 
barátja a később szentté avatott Ba- 
cet Tamásnak — udvarában sok volt 
a golyva, amelyet a nyakra kötött dús 
csipkefodorral takarlak el. A magas- 
sarkú cipő XIV. Lajos híres barátnő
jének, Poumpadour asszonynak ta
lálmánya, akit alacsony termete gyak
ran elkeserített.

A francia udvar egyik híres életű 
hölgyének, Feronniére asszonynak kö
szönhetjük a diadém viseletét, mert ő 
volt az, aki ezen fejedelmi ékszerrel 
takarta a szép, magas homlokán ékte
lenkedő égési sebhelyet. Valaha nagy 
divatja volt a női csipke-kendőnek, 
amely jozefir.től, Napóleon feleségé
től ered. Ezzel a csipkefodru kendő-
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vei takarta el formás száját a kacér 
Jozefin, amelybe azonban csúnya fo
gakat helyezett a sors kegyetlen sze
szélye. A rövid uj divatját Osztrák 
Annának köszönhetjük, aki gyönyörű 
karjait kiszabadította a középkorra 
annyira jellemző hosszú, puffadt kar- 
takaró lebernyegből.

Az újabb korban a divat királynői, 
illetve szülőanyái a színpadra helyez
ték át működésűk helyét. A világot 
jelentő deszkákról és a félvilágot je 
lentő iáncparketről irányítják a divat 
jövendő alakulását, amelybe azonban 
a hiúság szeszélyein kívül erősen be
lejátszik az üzlet. Banális volna fel
hozni a nagy francia áruházak mane- 
kin seregét, Poiret mester színes krea
túráit. Csak egy érdekes jellemző 
epizódot akarok felemlíteni a nagy 
francia színésznő, Ráchel életéből, akit 
egy textil nagyiparos azzal a meglepő 
kéréssel keresett fel, hogy a művész
nő az uj darab bemutatóján kanári- 
sárga délelőtti ruhában jelenjen meg. 
A végeredmény az lett, hogy a diva
tos világban egy szezonon keresztül 
dühöngött a kanári, tulipán, agyag és 
viaszksárga szín.

Nagy tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy csak a nők bolondjai a 
divatnak — önmaguknak. A férünk* 
nál is — nem beszélve a máról, — 
mindig meglehetős nagy jelentőség
gel birt az öltözködés. Csupán né
hány kirívó példát kell felemlíteni. 111. 
Károlynak igen keskeny válla volt, 
tehát meghonosította a vállrojtot a 
katonai egyenruhán. XÍV. Lajos ko
rára esik a parókaviselés állandósu
lása, amely gyors terjedését, majd kö
telező voltát annak köszönhette, hogy 
a Napkirály holdvilág fején csúnya és 
makacs fekély éktelenkedett.

Az újabb korban, különösen az 
1911 -bér. elhunyt VIÍ. Eduard angol 
király volt ismeretes mindenkor diva
tos és egyéni öltözködéséről.

A londoniak annyira mentek a máj* 
molósban, hogy mikor egyszer a ki
rály félrecsuszott nyakkendővel séta-

kocsikázott a városban, másnap egész 
London gentelamenjei félrccsusztatolt 
nyakkendővel jelentek meg a délelőtti 
korzón. Persze a király hiába mosoly
gott és hiába igazította helyére a 
nyakkendőt, a divat megtetszett és ma-

radt, amíg nem jött egy uj. Meri a 
divatot nem lehet legyőzni, kiszorí- 
tani, sem erőszakkal, sem rendelke
zésekkel, mert az életből sarjadt és a 
divatot csak egy uj divat semmisít
heti meg. —r—r—r.

11753 1934. szám.

Felhívás az inségakció
támogatására
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céljaira fordittatott 204.105 Ke 80 f.
Remélem, hogy a város közönségé

nek áldozatkészsége lehetővé teszi 
számunkra az inségakció eddigi mér
vének fenntartását. — Ismételten fel
kérek mindenkit, adakozzék akciónk 
céljára legjobb tehetsége szerint és 
igyekezzen hozzájárulni a szükséget 
szenvedők nyomorának enyhítéséhez.

ANTAL s. k
városbiró.

Kosztolányi
A C S E N G E T Y

A sápadt ur — hideg, téli délelőtl 
volt, - benyitott a bazárba s tekinte
tét a boltilányra emelve ezt mondta:

— Kérek egy öngyújtót.
A lány hozta az öngyújtókat, üveg

tálcákon sokféle fajtát, taplósat, vat
tásat, felpnttantoita a készülékek fede
lét, a kiskerékkel működésbe hozta a 
tűzkövei, apró szikrák világították meg 
a sötét bazárt. De a kanóc nem gyul
ladt meg.

Most már megbánta, hogy öngyuj/ 
tót akart venni. Legjobban szeretett 
volna sarkon fordulni, kimenni a ba
zárból. De erre nem volt ereje. Á 
gyufa megpörkölte a körmét, az ön
gyújtó viszont nem működik. Ellenben 
okos dolog lenne például leszokni a 
szivarról, végkép. Attól oly keserű a 
szája, reszelős a nyelve. Ásítást gyűrt 
szét bélelt kesztyűjében. Aztán utálva 
önmagát — gyöngcsége miatt — 
elmondta a trélát, hogy az öngyújtót 
leghelyesebb egy gyufa lángjánál meg 
gyújtani, okkor biztosan tüzet lóg.

A lány minden vevőtől hallotta ezt,

Dezső
, eredeti novellája
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elkényszeredetten mosolygott a sápadt 
urra, aki prémes telikabátjában állt 
előtte.

Benzint öntött o vattára. De az ön
gyújtó akkor se lobbant lángra. Fé
lénken jegyezte meg:

— Nehezen gyullad.
-— Nem is az a fontos — felelt a 

sápadt ur, — hogy meggyulladjon, 
hanem. . .  és nem tudta tovább foly
tatni.

Mert egy kis gondolkozás után be
látta, hogy az öngyújtóban mégis az 
a fontos.

Utóbb gyakran rajtakapta magát 
ilyen kijelentéseken, melyeket csak 
nyelve mondott, de maga nem értett. 
Hangosan beszélt az utcán, a meg
kezdett mondatot pedig abbahagyta, 
mert közben észrevette, hogy nem ér
dekli, semmi köze hozzá.

Most idegesen dünnyögte:
— Kétségtelen.
Ez a „kétségtelen" se jelenteit sem

mit. Legfeljebb azt, hogy rosszul érezte 
magát.

Cukrot szopogatott sárga fogai közt, 
erős cukrot, köhögés ellen valót, mely 
fodormenta szaguvá telte.

— Ez az öngyújtó egészen hasz
nálhatatlan — állapította meg szomo
rúan, majd megkérdezte mibe kerül 
és felső mellényzsebébe csúsztatta.

Fizetnie kellett volna, de nem sietett, 
hisz nem tudta, mivel üsse agyon a 
hosszú délelőttöt. Álldogált a bazár 
közepén. Egyik asztalkán a bors
tartó, meg a kávédaráló mellett meg
pillantott egy kis csengelyüt, nikkel
ből, foggantyusat, felvette és — vi- 
gyázatosan — elkezdett vele csen
getni. Mulatatta. Arca kissé felderült. 
Felkapott egy másik csengetyüt, az
zal is csengetett egy darabig. Ennek 
még kellemesebb hangja volt, tiszta, 
üde hangja. Mesékben olvasta, hogy 
a gyöngyvirágkelyhek hajnalban a har
mattól csilingelnek. Körülbelül azok 
szólhatnak igy, mint a kis bolticsen- 
getyü ezen a sötét téli délelőttön.

Amint összeráncolta homlokát, — 
ami nagyon fáradságos, unalmas mű
velet, mint minden a világon, — pon
tosan eszébe jutott, hogy mire emlé
kezteti. Valaha náluk lakott a nagy
nénje, magas, tiszta öreg asszony, az 
folyton az ablak mellett ült, egy ta- 
dobogón. Az asztalán, a piros, kék,

fehér pamutgombolyagok mellett, a 
tűpárna szomszédságában egy ilyen 
cscngetyű állt. Ennek a testvére. Az
zal szokott csengetni nagynénje a 
cselédeknek. Járni már öt éve nem 
tudott szegény és minden mozgását, 
életösztönét a cscngelyűbe száműzte. 
Akkor halt meg, mikor ő gimnáziumba 
került. Mikor is lehetett ez ? Hosszan 
számolt magában. Várjunk csak, mi
kor is lehetett ?

A boltilány új vevőket szolgált ki, 
jöttek-mentek az emberek, csapódott 
az ajtó, csak ő állt az asztal mel
lett, mereven. Közben a bozáros is 
figyelmes lett reá. Sovány kereskedő 
— arcát feléje emelve, megkérdezte:

— Parancsolja?
— Nem, — rebegte tétován és 

szemébe nézett bátran. Dehogy — és 
legyintett.

— Praktikus — szólt a bazáros, — 
ott, ahol nincs villamos-csengő, prak
tikus, — és meggjüjtotta az asztal 
fölött a villanyt, a csengetyüt pedig 
meglörölte egy kis szövettel.

A sápadt ur csak most vehette 
szemügyre. Ez egészen más. Nem 
olyan, mint az. Hogy téved mégis az 
ember. Ennek a foggnntyuja fekete, 
ellenben azé barna volt, a sok hasz
nálattól, nemesen, furcsán kifényező-
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'Üzen a
Ezen cini alatt négy költő adta közre 

egy kis füzetben költészetének leg
újabb termését. A könyvkiadás mai 
anyagi nehézségei az Önsegélynek esak 
ezt a formát engedték meg. A szimpa
tikus vállalkozás utat kell, hogy talál
jon az emberek leikéhez, mert szív
ből jövő üzenet benne minden vers, 
amelyekkel Agárdy Zsigmond, Cson
tos Vilmos, Sass János, Veres Vilmos 
bebocsájtásl kérnek a közöny kapuin.

Egy költemény elolvasásával azt 
akarja elérni, hogy egy emberhez jus
sunk közelebb. Megismerjük a költő 
— lényegében egyéni élményeit 
és ezeknek csak akkor tulajdonítunk 
értéket, ha bennük a mi és minden 
ember élménye, vágyódása van ki
fejezve. A kis antológia közeledik 
ehhez az értékeléshez. Mind a négy 
költő kijárta már a versfaragá , ver- 
sclgetés gyermekcipőit, komoly kö
zölni valójuk van, még ha a kifejezé
sek módja és ereje nem is maradék
talanul tükrözi vissza azt, amit átél
tek, átéreztek.

Az uj idők költészetének nem lehet 
tárgya, célja sem a pátosz, sem az 
egyéni siránkozás. Az uj idők költője 
a tömeghez szól és a tömegei szólal
tatja meg. Különösen igy kell ennek 
lenni azoknál a költőknél, akik köz
vetlenül a dolgozó népből sarjadnak 
és akik tolmácsolni akarják u föld 
üzenetét.

A g á r  d  y Z s i g  m o n d  versei 
változatosak, hisz abban, amit mond 
és a legerősebb ott, ahol elhagyja a 
romantika virányait és a dolgozók 
szenvedéseihez, bús sorsához mene
kül. Optimizmusa, életereje és élct- 
szeretete itt sem talál kétségbeesést, 
mert bízik az emberi megértés győ
zelmében. (Fekete robotos, Fekete sa
sok szállnak.)

C s o n t o s  V i l m o s n a k  gya- 
lupád mellett görnyedő alakja leborul 
a Teremtő elölt, akivel az alázat, a 
békés ember végtelen jóságával kö
tött szövetséget az emberek megvál-

döll. Mikor a néni kiült a verandára, 
vagy a tolószéken eltolatta magát öreg 
barátnőihez, ő fölmászott a dobogóra, 
csengetett vele. Ez azonban ritkán 
történt meg. Igazán ki se játszhatta 
magát.

Mcg-megrázta a csengetyUt újra és 
újra. Most hamis, torz hangot hallott. 
Megpróbált egy másikat, harmadikat 
is. Azok is emlékeztették egyben* 
másban rá, de mind vastagabban szól
tak, minden lélek és értelem nélkül 
üresen. Kettő akadt csak, mely vala
hogy kiegészítette egymást és együt
tesen, — ha halkan és vigyázatoson 
csengetett velük s kissé behunyta sze
mét — eszébe idézte a régi hangot, 
össze kellene ezt a keltőt olvasztani, 
a nikkelből cs acélból valami önt
vényfélét készíteni.

— Kérem, — mondta hirtelenül — 
nincsenek önöknél régi csengetyük?

— Itt minden uj — tiltakozott a 
bazáros —, vadonatúj, elsőrangú áru.

— ligy értem, hogy nem vesznek 
önök néha használt csengetyüket? Na
gyobb készleteket vidékről?

— Tessék talán ezt, — mondta a 
bazáros és gyanakodva fürkészte a 
sápadt urat.

— Nincs kissé vékonyabb hangú?

lása érdekében, akik nem tudják egy
mást megérteni. Békejobbot nyújt a 
sors kemény öklének is, amely jósá
gát bánattal sújtja. (Bánatok vándora, 
Megtérés.'

S  o 5 s J á n o s  az élet értelmét 
keresi, választ szeretne a küzdő em
ber örök kérdéseire. Elégedetlen a 
mával, a földdel, amely nem ad min
denkinek kenyeret és porába rántja, 
aki magasra tör. Költeményein meg
látszik a kutató, tépelődő ember vá- 
lasztékossága, elégedetlensége dacára 
nem demagóg, hanem kontemplativ, 
saját leikébe néz. (Gyónás, Magyarok, 
A megálmodott kenyér.)

V e r e s  V  i I m o s  dacára annak, 
hogy úgynevezett paraszt költő, ritkán 
szólaltatja meg a föld, az örök gör- 
nyedésben dolgozó magyar paraszt 
sok-sok keservét, örök — talán soha 
el nem érhető vágyakozásait . Pe
dig ez lenne a hivatása és az a verse 
a legsikerültebb, amelyből kisír az 
örök reménykedés panasza. (Tavaszt 
reméltem.)

Örömmel üdvözöljük a kis füzetet, 
amely mindnyájuknál fejlődésre mu
tat, de nem szabad elfelejteniük, hogy 
a költőnek sokat kell szenvedni, ta
pasztalni, tanulni, nagyon sokat, hogy 
kitermelhesse magából a jövendő vi
lág izmos kalászát: a szellem és az 
erő egységét, a torma és a lényeg 
harmóniáját. (s)

--fr; i ■,,, ' i —  .iriHTiT»-.r asssimat

J a v a s z t  rem"fém . . .
‘Veres Vilm os 

J~avuszt reméltem, vidám szép tavaszt, 
JJladárdafosat és iftatozól,
'De ősz óoruft rám, — - kió6a vártam, 
Jlem  jutott né írem virág, csak bozót...

Jíyaram se vofl víg, inkább szomorú, 
Jlekem  nem sütött a nap metegen,
Jtem  ifyet vártam, vidámat, szebbet 
S  azt kittem pukább fesz a kenyerem.

D e én csafódfam. . .  STavaszt reméítem 
S  a nyárbóf nékem csak kevés jutott,
—  (9sr és a tét .. ,  —  ez az én sorsom, 
Javaszróf, nyárróf én m/tsem tudok... 

£n nem éreztem sose iffatot 
‘Bármennyi virág nyitt is a réten,
Én csak örökké, fofyton küzdöttem,
Őszt kaptam, pedig tavaszt reméftemj

s r* .*  v&ma w s& aa*

Vékonyabb hangú nem létezik. 
Kizárt eset, kérem.

— Nekem pedig olyan kellene.
— Milyen célra?
Erre nem tudott felelni. Némán ál

lottak egymással szemben s időkö
zönként csengetlek-csengettek mind
ketten. Künn szaporán, vastag pama
csokban esni kezdett a hó.

Becsomagoljam? — kérdezte a 
bazáros.

Intett, hogy csak csomagolja be, de 
aztán ezt mondta:

— Mégse. Valami másfélét szeret
nék . . .

A pénztárnál kifizette az öngyújtót, 
mely nem gyullad meg soha, begom
bolta kabátját, kiment az utcára. Két
ség telen ... az kétségtelen . . .  hogy jól 
elröpült az id ő ... Észre se vette ... 
Ez is ritkán történt meg vele utóbb... 
Bár bágyadt volt még és kesernyés, 
valami örömféle is bizsergette mel
lét. Az utca egészen inegfehércdett. 
Havasan, idillien borzongott, mint gyer
mekkorában. A sápadt ur egyszerre 
megállott. Úgy hallotta, hogy háta 
mögött, vagy fölötte, inkább fölötte, 
magasan, elérhetetlenül — magasan 
csilingelni kezd a csengetyü, a régen 
elmúlt csengetyü, melyet oly sokáig 
keresett.

Japán vélemény a munka- 
nélküliség megoldására

Ismeretes, hogy japánt még nem 
érte a munkanélküliség annyira, 
mint a/, európai országokat. 
Nun érdektelen, ha egy Japán
ban megjelenő újságból közre
adjuk. hogy miképpen képzelik 
ók a munkanélküliség kérdését 
megoldhatónak.

Az ipari államokban a munkanél
küliség párhuzamosan nő a technika 
(gé.pck) fejlődésével. Ha ez tovább 
folytatódik, a krízis még jobban ki
éleződik, mert a gépek állandó töké
letesítése egyre több munkást sző
rit ki a gyárakból. De mit lehet el
lene tenni? Néhányan azt ajánlották, 
hogy a gépeket kell eltávolítani... Ez 
nem helyes! A fejlődés menetét nem 
lehet megfordítani, nem lehet a jövőt 
a múlttal helyettesíteni. De különben 
is a gép, mely nehéz munkát végez 
az ember helyett, annak nem ellen
sége, hanem inkább munkatársa. Az 
ember, mint gondolkodó lény irányítsa 
helyesen a gépet és az annak segé
lyével nyert idő megtakarítást hasz
nálja fel szellemi és érlelmi tökéle
tesítésére.

Kihasználni a szabad időt! íme a 
probléma... Általában azt mondják, 
szabad idő nincs. A mai munkásság 
azonban kél részre oszlik. Az egyik 
munkanapjának legnagyobb részét a 
gyárakban, vagy az irodákban tölii s

mire hazatér nincs elegendő ener
giája a saját tökéletesítésére. A má
sik résznek, a munkanélkülieknek na
gyon sok szabad idejük van, amit uj 
(reménytelen) munkaalkalmak keresé
sére használnak fel és bizony sokan 
a sikertelenség miatt, erkölcsi fertők 
posványáiban sülyednek el. Az egyes 
országokban meglévő munkanélküli 
segélyek helytelenek, mert hisz azo
kat végeredményében, különböző vá
mok alakjában, a munkások fizetik 
meg.

De vájjon, hogy lehetne ezen ne
hézségeket mégis legyőzni?

Ha az emberiséget, mint nagy csa
ládi kört képzeljük, — a megoldás 
könnyű. Ha az emberek túlságosan 
sokan vannak a munkára, annál in
kább szét kell azt osztani. A napi 10, 
vagy 8 óra helyett dolgozzanak 6, 
vagy 4 órát, de mindenkinek legyen 
munkája és annak ellenében fizetése, 
igy a lehetne megélhetéshez szüksé
ges létminimumot biztosítani. Inkább 
alacsonyabb béreket kell fizetni, de 
mindenkit munkába kell állítani, ne
hogy a munkanélküliség pestisét táp
láljuk, vagy pláne terjesszük.

Esperanlóból fordította: Windisch 
János.

J e k e t e  r o b o i o s
Agárdy Zsigmond

M ily gyönyörű a naplem ente 
Vörösre Je s té  c  szen vedő  földet, 
Pihenni tér a fe k e te  robotos,
K i szem éből a nap, kicsalt sok

Ikönnyét. . .

Mindegy kohónál, vagy ekén él 
Igába törni vasiáncu izmait,
Agyának kamra ián a lélek kopog  
Amely zúgja , a sz eb b  jö v ő  titka it .,.

C sak  bízva biz. át te robotos,
L'pitsd az országút sü llyedő falát, 
F elk e lő  nap tiindérfénye ha rád  süt, 
lá g g y á  fesz i a derm edt lelked  honát...

Azután nyugvóra térhetsz majd,
Mint az ősi vár büszke, m ohos tornya, 
Világitarti fog sz  éjben, viharban , 
H ogy hfgyjék el, m ég nincs hitünk 

[a lkon ya . . .

J K ö n y ö r g é s
C sontos Vilmos

Istenem, én mindig j ó  uolfam hozzád, 
Arcom at Te m égis könnyel fested . 
Mig m ásnak virulnak illatos rózsák: 
Én fáradtan hordom a keresztet.

Mig m ásnak tavaszkor dalol a  lelke  
Miért sir, zokog  szüntelen enyém? 
Mig m ásnak a bánat elszálló  lepke 
Omló sziklaként mért szakad  felém ?

R obotos kalapálj, szánts, vess, élj, 
Vasmnrku izmaid zúzzák az acélt, 
Mert ősatyáink is a múltban kínnal, 
D e m egértve egym ást — érték el

[a c é lt . . .

Nyújtsunk jobbot a jobbtalannak  
Urikózben nem szégyen a tört kenyér 
Fényes trónzsámolyban vagy a törött-

Ilócán
Egy célt buzog a piros színű v é r . . .

* * *

Uram, en gedd  csak  egyszer, hogy
[legyen

R ózsákka l é k e s  nap fényes napom  
S  egy tavasz hozta csó k os  kedvesem .

R ózsák nekem  csak  egyszer nyíljanak 
É s ha azután lesz  is bánatom:
Én akkor is c sa k  T éged á lda lak!

* * *

J J  k ö l t ő
S a ss  Ján os

Ez a fö ld  idegen, nem hazája ; 
M agasabb régiókba vágyik a  telke 
F ö lje lé  röpíti a  lélekszárnya,
Hogy álm odott h azá ját m eg keresse ...

S okszor visszahull, eles ik  a  porban, 
M egcsalták az álm ok, érzi a  telke. 
Az élet útját összekóborolta , hogy 
Testvérét: az  igazságot m egkeresse.

Ünneplés, fö ld i taps idegen neki; 
Tüzes két szem ében  ég ő  könny ragyog . 
E m észtő  bánatát senki m eg nem érti — 
Testvéreim vagytok: kóbor csillagok... 

* * *
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Karácsonyi
Ködös, esős decemberi délután volt. 

A hegyek felől erősen sötétedett és 
a folyó hullámai a szürkületben, pisz
kos csutakos tömegekben ostromol
ták a hid pilléreit. Az emberek a ka
rácsonyt várták. Az egész világon, 
Rómában, Londonban, Prágában, Pes
ten gyertyákat gyújtottak, fenyőfákat 
díszítettek. A megváltó ünnepe köze
ledett! Nagy János a híd karfájára tá
maszkodott, két égő szeme belehasi- 
tolt a homályba. Nem tudta mitévő 
legyen, vékony felöltőjét dideregve 
húzta össze magán és ingadozott. 
Hová menjen. Ó nem várta a kará
csonyt. Otthon felesége és három 
gyermekei már régen nem ettek mást, 
csak amit a szomszédok áthoztak ne
kik. Nagy János félve gondolt a hol
napra. Mi lesz holnap? És mi lesz 
azután? A munka szünetel! A munka 
az egész világon szünetel. Rómában, 
Londonban, Prágában és Pesten. A 
gyárat becsukták. A munkásokat és e 
tisztviselőket elbocsájtották! Nincs 
munka! Nincs kenyér! Már hónapok 
óta rójja az utcákat, de munka nincs! 
Ezer ajtón kopogott, ezer ajtóban kért 
munkát és a felelet mindenütt egy 
volt „nincs munka*. Koldulni menjen? 
Ö, ki Santa Máriánál három napig 
pergőtűzben verekedett, vadul, daco
san. Ez a hála? Nem! Koldulni nem 
tud. De mit ad holnap a családnak. 
Félt rágondolni a valóságra.

Otthon az asszony hiába várta.
Nagy János átment a hídon és cél

talanul imbolygóit a folyó partján to
vább a gázlámpák gyenge fényében.

A harmadik utcában transzparensek 
hirdették: Ma a meztelen táncosnő 
lép fel, reggelig nyitva. Nagy János 
megszállottként ment, ment a maga 
utján, nem nézett sem jobbra, sem 
balra. Az agya nem működött rende
sen, kihagyott, mint a gép, mely nincs 
olajozva. A járókelők félve kikerülték, 
„részeg- gondolták és tovább men
tek. A folyamon most egy sziréna bu-

roham
gott fel. A vészes kürt izgató harso- 
gásánt János felfigyelt. Szemei meg
merevedtek és a fanatikusok a szu- 
geráltak dühével rohanni kezdett. Nagy 
János őrvezető rohamra indult. Harcba 
Indult a világ ellen, a rendszer ellen, 
a rendezett viszonyú emberek ellen, 
a Teremtő ellen, mert ő is karácsonyi 
ajándékot akart venni gyermekeinek. 
Futásnak indult a már néptelen fo
lyamparton. Képzeletben az Isonzó 
partján rohant sisakkal, szuronnyal és 
gázmaszkkal. Hirtelen egy furcsa alakú 
ház elé érkezett.

A kaput benyomta, nem nézte meg 
a táblát, hol ez állt:

„Városi gázmüvek**
Belépni tilos 

é s  életveszélyes!

és egymásután szakította fel az aj
tókat.

Végül egy nagy terembe ért, hol 
furcsa kúpokon, hengereken halálfe
jek vigyorogtak.

Nagy János bosszúra vágyott. Va
lakit, valamit, mindenkit, aki szenved, 
meg kell bosszulni. Felkapott egy föl
dön heverő csákányt és belevágott az 
alumínium gáztankba. A burkolat fel
hasadt és Nagy János rémülten látta, 
hogy valami füst tódul ki a tartály
ból, amely egyenesen az arcába vá
gott. A szag ismerős volt, édeskés, 
fojtó és fanyar.

Kívülről harangszó hallatszott. Nagy 
János ordítva adta a vészjelt, ahogy 
azt a fronton tette: „Vigyázz — gáz 
— gáz!* és összeesett. Kiáltásra nyí
lott száján gázgomolyagok tűntek el. 
Szemei lecsukódtak, de azt még tisz
tán látta, hogy két gázálarcos angyal 
száll le hozzá. Fölemelik és viszik őt 
az űrben, fel a nagy magasba, fel 
oda, ahol többé nincs háború, nincs 
nyomor.

A békéthozó karácsony mindenkit 
ölelő szeretettel közeledett. B.L

A tmgfoMto*aiS Hoaitttf
Természetesen e cim láttára min

den olvasó a gabonára gondol. De 
várjunk csakl Vannak vidékek, ahol 
gabona egyáltalán nem terem, sőt, 
nem is ismerik. A rizs, a kokuszpál- 
ma, a banán, a datolya, stb. elterje
dési köre nagyobb, valamennyi fon
tosabb is, mint a rozs, az árpa és a 
búza, de még sem ezek a legfonto
sabb növények. Sőt még az élesztő 
gombák sem, amelyek nélkül nem le
hetne elkészíteni ételt.

A legfontosabb növény a világon a 
kovamoszat!

Rendkívül egyszerű, apró növényi 
szervezet ez. Egy cseppnyi plazma, 
amely oly parányi, hogy csak 700 egy
más mellett tesz ki egy millimétert.

De a számuk óriási és ez dönti el 
szerepüket. Levegő, föld, viz tele van 
velük, sőt Arrhenius szerint lehetsé
ges, hogy a világűr is tele van velük, 
mert ezek a legapróbb élőlények, ame
lyek a sugárnyomás szárnyán csillag- 
ról-csillagra jutnak. Ezeknek a pará
nyi növényeknek semmire, senkire 
nincs szükségük. Megélnek a levegő
ből és abból a kevésből, ami feloldva 
kering a vízben. Ebből a csaknem 
semmiből fehérjét és zsíros olajakat 
készítenek.

Az egész világnak egyetemes táp
láléka a kovamoszat — közvetve, vagy 
közvetlenül minden, mindenki ebből, 
ezekből él, — és ebben áll a jelen
tősége.

A viz akár édes, akár sós, tele van 
kovamoszatokkal és ízes falatok a vég

lények, apró rákok, halivadékok szá
mára. A szardínia és szardella húsa 
és zsírja nem egyéb, mint átalakult 
kovamoszat. A heringek is azzal táp
lálkoznak.

A szántóföldön a termőtalajt a réti 
és az erdei talajt lakják. Nitrogént 
termelnek, amire a zöldségnek, a fő
zeléknek, a fának szüksége van. Ko- 
vamoszatok nélkül nem volna főzelé
künk, kenyerünk, fánk, gyümölcsünk. 
Éhen halnánk állatainkkal együtt. Még 
húsúnk sem volna, mert hiszen végső 
fokon valamennyi ragadozó állat nö
vényekből él. Az élet kerékműve 
kovamoszat nélkül megállana. Van-e 
ennél nagyobb jelentőségű szervezet, 
akár az ember, akár az élők világa 
szempontjából.

Mezőgazdaság |

A gazda 
karácsonya

A tél volt mindig a gazda pihe
nője. De ma, a megváltozott világban 
ez is máskép van. A nyári és őszi 
munkától agyongyötört gazda télen 
sem pihenhet. Vagy pihenésnek, nyu
galomnak lehet-e nevezni azt a tépe- 
lődést, azt a sok tejtörést, amelyen 
keresztül esik ma minden ember, ha 
a holnapra gondol.

A gazda szive, lelke és egész élete 
összenőtt a földdel, amelyet őseitől 
örökölt, vagy nehéz és fáradságos 
munkával szerzett, s most, hogy a 
biztosnak, a megélhetést nyújtónak 
vélt talaj megingott, mozog alatta, le- 
het-e nyugodt napja, nyugodt éjsza
kája? Nem.

Máskor télen állatait gondozta, be
cézte, ápolta: ma gonddal terhelt, mert 
az időjárás mostoha kézzel osztotta 
ki a takarmányt erre a télre, s vagy 
drága pénzen tuliizetve kell takarmányt 
venni, vagy állataitól kell megválni 
potom áron. Ezelőtt, ha betakarítás 
után kifizette az adóját és egyéb adós
ságait, nyugta volt, most sohasem 
tudja, mikor állít be hozzá a végre
hajtó. Ilyenkor télen volt ideje estén
ként olvasgatni, szaktudást, kultúrát 
szerezni, most kedve sincs hozza, de 
pénze sincs olvasni való beszerzé
sére.

Kétkedésben, lemondásban, gond
ban tölti ma a gazda a karácsonyt 
és ha talán az ünnepi est gyertya fé
nyében felragyog is az arca néhány 
pillanatra gyermekei örömére, csak
hamar gondterhes, ráncos lesz a hom
loka, merthisz mindennap közelebb 
hozza a december végét, a gazda
moratórium lejártát. Nem tudja még, 
ml történik azután.

Nincs intézkedés, csak Ígéret, so
vány ígéret, hogy majd jön segítség, 
hogy majd rendezik a gazda terheit. 
De vájjon addig nem kerül-e dobra 
rég lefoglalt marhája, gabonája, háza 
stb.

Szomorú a gazda karácsonya, a véd* 
telenség, a bizonytalanság teszi szo
morúvá már évek óta. Országszerte 
ismeri mindenki a gazda bajét, kere
sik az orvosságot és reméljük, hogy 
ez lesz az utolsó szomorú karácsonya 
gazdáinknak.

*

Újra szabályozzák a tejgazdálko
dóst. Az állami költségvetés tárgyalása 
alkalmával a földművelésügyi minisz
ter több, a gazdákat érdeklő kijelen
tést tett. Az agráradósság rendezésé
nek kérdése mellett, — amelyet a kö
vetkező heti számunkban ismertetünk, 
— kijelentette a miniszter, hogy a 
gabona- és állatgazdálkodáson kívül 
a tejgazdálkodást is szabályozni fog
ják, mert tarthatatlannak véli, hogy o 
gazda a háboruelőtti árnak még az 
ötszörösét sem kapja a tejért. Beje
lentette továbbá, hogy a mezőgazda- 
sági tanácsok elvégezték feladatukat 
és azokat meg keli reformálni. A jövő 
év folyamán benyújtja a mezőgazda- 
sági kamarák megszervezéséről és 
felállításáról szóló javaslatot.

— A  „L éva i Újság** k ö v e t
k e z ő  s z á m a  re n d e s  Id ő b en  
d e c . 2 6 -á n , s z e rd á n  k a rá 
c s o n y  m á s o d ik  n ap ján  je 
len ik  m e g .

— Egy évi börtönre Ítélték u 
b aracsk ai m érgező asszonyt. Sve- 
lik Margit baracskai menyecske bi
zalmas viszonyt folytatott Branrsik 
Jánossal és hogy egybekelhessenek a 
menyecske a gyógyszertárban mérget 
vásárolt és azt férje ételébe keverte, 
akivel 14 éven át élt házaséletet. A ke
rületi bíróság a gyilkos szándékú asz- 
szonyt egy évi börtönre Ítélte, mig 
Brancsikot, aki segítőtársa volt öt havi 
fogházzal súlytotla.

— M eghosszabbítják az o rsz á 
go s és  já rá s i képviselőtestületek 
választási időszakát. A kormány 
törvényjyvaslatot terjesztett a parla
ment elé, melyet az országos és já 
rási képviseletek választási időszakát 
1935 végéig hosszabbítja meg. \ tör
vény értelmében a régi testületek az 
újak megválasztásáig folytatják tevé
kenységüket.
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Beism erő vallomást tett 
a férjgyilkos pukaneci asszony

Anyja szég y en ében  felakasztotta  m agát

— Lévai olvasóink figyelm ébe! 
Felkérjük helybeli olvasóinkai, hogy 
előfizetéseké! a Lévai Ujség folyó
számlájára a Duna banknál, vagy a 
kiadóhivatalban, Stur u. 3 eszközöljék, 
hogy a lapot idejében címükre kéz
besíthessük.

Mézet az asztalra. Ma már
nem fényűzés és torkosság a méz- 
fo g y a sz tá s , hanem életszükséglet. Ideg- 
rendszerünk épségének s testünk élet
erejének fenntartása megkívánja a 
rendszeres mézfogyasztást, mert a méz 
magában foglalja u nélkülözhetetlen 
vitaminokat a legfinomabb gyümölcs- 
és szöllőcukrot, melyek közvetlenül 
mennek át a vérbe s hatékonyságuk
nál fogva igv a méz egyike a legki
tűnőbb táplálószereknek. Főleg nem 
lehet eléggé ajánlani vérszegény gyer
mekek, betegek és lábbadozók ré
szére reggelihez és ozsonnára ada
golni. De az egészségeseknek se hiá
nyozzék soha a méz az asztalról. 
Finom, eredeti méhméz a Koráb-féle 
virágüzletben tetszetős üvegekbep ál
landóan utányos áron kapható.

Elsőnek lapunk legutóbbi száma és 
annak nyomán a szlovenszkói sajtó 
is részletesen közölte a pukaneci 
(uldiskoi) sexuális hátterű hitvesgyil
kosságot, amelynek áldozata Dobiás 
famunkás, akit felesége agyonütött.

A komáromi államügyészség által 
elrendelt exhumálás és boncolás a 
gyanút mindenben igazolta. A kiszál
lott bizottság, amelynek tagjai % Kard
hordó Ödön büntetőbiró, Dr Carsky 
járási, Dr Neumann körorvosok, Di 
Guba János és Dr Bányai Sándor 
törvényszéki orvosszakértük voltak, 
megállapították, hogy a halolt kopo
nyája szét van roncsolva és nyilván
valóan erőszakos halállal távozott az 
élők sorából.

A szakértők között azonban meg
oszlanak a vélemények a halált okozó 
eszközt illetően. Noha az. asszony az 
eléje tárt bizonyítékok súlya alatt tö
redelmes vallomást tett, amely szerint

férjét sodrótáv d verle agyon, a szak
értők nagyrésze azon a véleményen 
van, hogy a gyilkosság fejszecsapé* 
sokkal történt.

A hatalmas termetű asszony szexuá
lis eléycdetlenséggí 1 és azzal véde
kezik, hogy férje hosszú betegsége 

18 hónapig feküdt a kórházban 
a családot az anyagi romlásba jut
tatta és a nyomorék embert nem tud
ták volna eltartani. Ezért kellett a tia- 
tal Dobiás Jánosnak elpusztulni.

A gyilkos nő anyja, aki az exhu
málást is végignézte, másnap házuk 
udvarán egy fára felakasztotta magát, 
mert nem biifa elviselni a lánya által 
okozott szégyent. A gyilkos asszony 
anyja halálhírét apatikusan vette tudo
másul, de rövidesen tovább folytatta 
vallomását, amelynek eredményeképen 
újabb letartóztatások várhatók. A gyil
kos nőt a komáromi államügyészség 
fogházába szállították.

Vilcsekné!

— Léggömb a réten. Ismeretes, 
hogy a budapesti meteoroiogiai állo
más a felső levegőrétegek kutatására 
időszakonként műszerekkel felszerelt 
léggömböket bocsájt a levegőbe. Most 
egy ilyen léggömböt a kosarával együtt 
a benedeki réten Laszat Mihály bene- 
deki földműves talált meg, melyet át
szolgáltatott a helybeli csendőrség
nek.

— Sarlach  a lévai iskolákban.
Mint értesültünk a tanítóképzőben és 
az álle mi elemi iskolában több sár- 
lachos megbetegedés fordult elő. A 
betegség tova terjedésének megaka
dályozására a szükséges orvosi intéz
kedéseket megtették.

— B e iö ré s  a szentkereszti á llo 
m áson. A múlt hét folyamán a szt.- 
kereszti állomás épületében betörök 
jártak s onnan 700 Ke készpénzt, bé
lyegző-automatát és jegyeket loptak 
el. A betörőket munkájukban valószí
nű megzavarlak, mert menekülés köz
ben a termiont és a jegyeket eldobál
ták. Csendőrség a tettesek nyomában 
bán.

— Üzleti zárórák. A kerülni hi
vatal az ünnepek előtli záróra rendel
kezésében közli, hogy í. hó 17—22-ig 
az üzletek déli szünet nélkül nyitva 
tarthatók egész nap. 23-án, vasárnap 
reggel 8-tól este 6-ig, 24-én reggel 
8-tól este 5-ig, borbély üzletek este 
7-ig. 25. és 26-án a karácsonyi ünne
pek alatt az üzletek egész nap zárva 
tartandók.

— Felvilágosító orvosi előadás.
Dr Guba János orvos az állami pol
gári iskola növendékeinek a fertőző
betegségekről és az azok elleni vé
dekezésekről í. hó 14-én előadást tar
tott. Nagyon üdvös volna, ha az or
vosi felvilágosító előadásokul az ősz- 
szes lévai iskolákban rendszeresen 
bevezetnék.

Az LTL szokásos karácsonyi tea
délutánját karácsony másodnapján d. 
u. fél 5 órai kezdettel rendezi Denk 
éttermében.

£a  é* éftü&et-
óiiyag eladás ★  Aprított 
tűzifát házhoz szállítok napi 
áron
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Dec. 26-án este 8 órakor operett 
előadás a Keresztény Munkás egylet
ben, Barsi utca 15. Színre kerül Er
délyi Mihály „Csókos regiment" c. 
operettje a következő szereposzlásban: 
Gróf Schönau altábornagy, Tóth Gyula; 
Lovag Kanizsay, Turpinszky József; gr. 
Lichtonstein huszárkapitány, Leholzky 
Lajos; Rozenkranz Mimi táncosnő,Taby 
Sári; dr Vesely állatorvos, Nagy László; 
Von ^Staniszlavszky alezredes, Mészá
ros Árpád; Napóleon Szerafina, Mé
száros Joli; Nemes, Kunz, Jármy had
nagyok, Duhacsek Antal, Brcier László 
és Guba László; Ábrányi, Tokay baka- 
hadnagyok, Kaszás Ernő és Herz Kál
mán; Pitypalaly Miska ttsztlszolga, Ba
lázs Márton; Hujjantó Boris pesztra, 
Varannay Juci; őrmester Havran Ist
ván; pincér, Máié József; újoncok, gör- 
lök, kalonék. Rendező Akács József, 
dirigál Schindlcr Rezső. Az előadást 
nagy érdeklődés £Íőzi meg.

— Váratlan haláleset. Lapzárta
kor kaptuk a megdöbbentő gyászhirt, 
hogy Csorba Győző r. kát. elemi is
kolai faniió, az iparos tanonciskola 
igazgatója Budapesten, ahova sürgős 
operációra a múlt héten ment, hétfőn 
meghalt. Városunk egyik kiváló peda
gógusát, szülőhazája Újbánya pedig 
történészét veszítette el.

M akkabi torna-akadémiát rendez a 
városi szálló nagytermében este fél 9 
órakor, szombaton f. hó 22-én.

— A lévai sakk-klub rendezésé
ben folyó bajnoki mérkőzések állása 
dec. 17*én a következő: első csoport 
skt. Pofizek 5, Schön, Mészáros 4, 
Blaskovic 3, Rosenberg, Drelicska 
2*/t» Bázlik, Knapp, Balog 2, Bernálh, 
Lövinger L, Simko, Vörösmarty 0. — 
Második csoport: Hoch 7, BlaSkovic, 
Braun 6, Dr Pich, Glauber 5, Mádon 
4, Hajdú 2l 2, Rácz, Engel 2, Dr Kér- 
sék I., Csernák l/t.

— Lévai tehetség sikere. Lányi  
Babát, Lányi nyug. jegyző leányát, aki 
jelenleg a brünni konzervatóriumot 
végzi, —- pozsonyi Toldl-kör fiatalok 
estélyén vendégül látta. — Iskolázott 
hangjával nagy sikert aratott. A na
pokban Brünnben nyilvános hangver
senyen is szerepelt.

Napjainkban a sport nemcsak kedv
telés, idolöltés. Tegnapról mára fon
tos tényezővé nőtte ki magét.

Ma már nemcsak izomfejlesztés, 
nem is csupán testnevelés hanem a 
megértés gondolatának előharcosa. 
Tegnap még lenézett valami vojt, má
sodrendű tantárgy az Élet iskolájában 
cs ma már hangos szószólója a nem
zetek baráikozásának, — a békének.

Míg politikusok, diplomaták, hosszú 
és drága vitákat folytatnak, eredmény
telenül, addig a sport megtalálta a 
megbckéltetésnck a módjai. A sport 
gyülekezést, nemes versenyt hirdet. 
Zászlai alá gyűlnek a föleik*rekség 
fiataljai, Amerika és Európa város* 
rengetegeiből, a japán vizekről, Afrika 
és Brazília őserdeiből, hogy megis
merjék egymást, összemérjék erejüket 
és a végén, mint barátok térjenek olt- 
honukba.

Soha a világon semmiféle mozga
lom különböző népeket nem egyesí
tett, nem békitett ki olyan mértékben, 
amennyire a sportnak sikerült.

A sport az egyetlen nyilvános nem
zetközi megmozdulás, hol minden em
ber érvényesülhet vallási és faji szár
mazásra való tekintet nélkül.

Ragyogóbbnál ragyogóbb példákal 
lehet felemlíteni. A négcrlincselő Ame
rikában egy néger minden bizonnyal 
nehezen lehet városatya, de a los-an- 
gelosi olimpiasz síkfutás ünnepelt hő
sei négerek, Tolan és Metealfe. A 
legklasszikusabb olimpiai szám győz
tese, a dél-amerikai pampákról szár
mazó Zabola.

Feketék, sárgák és fehérek, mind 
emberek és tehetségük szerint vannak 
elismerve.

A közönség ép agy körülrajongta 
Los-Angclesben a japán úszót, a ma
gyar tornászt, mint a saját verseny
zőit. A sportpályán győzőit legelőször 
a jobb belátás és itt találkoztak elő

ször a nemzetek a nagy emberirtás 
után. A sportban kezdték egymást 
megismerni és megbecsülni az em
beri. Semmi a világon nincs annyira 
nemzetközi, mint a sport. Egy londoni 
olasz angol mecset a világon mil
liók hallgatják a rádióban. Szurkolnak, 
ki az egyik, ki a másik félnek, de a 
másikra egyik sem gondol gyűlölettel. 
A sportszerűen küzdőt megszereti, 
megbecsüli.

A gyűlölet elkopik, könnyebb lesz 
a megértés és a sport létrehozza a 
nemzetek barátságát.

* * *
É S E -  Mai kabi (Léva) 8 :5. Ba

rátságos ping-pong mérkőzés Léván.

A versenyeken az újvári gárda meg
érdemelt győzelmet aratott az elbiza
kodott Makkabi felett. — Részletes 
eredmények: F érfi egyes: Urbán (M) 
— Reismann 2:0; Barta-Schlesinger 
(M) 2:0; Herz- Adlcr (M) 2:1; Kovács 
—Rózncr (M) 2:1; Bernfeld— Blumen- 
féld (M) 2:1; Müller (M)—Weisz 2:0. 
Fórji páros: Reismann, Bcrnfeld—Úr
ban, Müller (M) 2:0; Barfa, Herz— 
Blumenfeld, Rozncr (M) 2:1; Weisz, 
Kovács —Schlesinger, Ádler (M) 2:1. 
Női egyes: Blumenfeld R. (M) Ko- 
vácsné 2:0; Néger B.—Drexler L. (M) 
2:0. Vegyes páros: Blumenfeld R., Ur
bán (M)- Néder B., Reismann 2:1; 
Drexler, Müller (M)— Kovácsné, Ko
vács 2:1; Weisz, Kovács—Schlesinger, 
Adler (M) 2:1. Végeredmény 8:5 az 
ÉSE javára. A két csapat találkozása 
szép és izgalmas küzdelmet hozott. 
A hatást a hiányos rendezés és a kö
zönség fegyelmezetlensége rontotta.

—badó—

í l m a c t o H í f i
a'kalmi ajánlatunk: 

szőnyegek, függöny és füg
gönyanyagok minden méret
ben, minőségben és árban, 
női, férfi fehérnemű és kö
tött-áru különlegességek 
férfi kalapok December 
24*ig 5" „ engedmény szabott 
árainkból a J i # f

------ - - - - - - ...... divalaruháza

KÖZGAZDASÁG
Á rfolyam ok: A prágai börze decj 

14-i jelentése szerint: 0* 0 liszt köl
csön 89.50, 5'/2° o é s .  IV. áll. sorso
lási kölcsön 76*—, 5%  1931 évi áll. 
beruházási kölcsön 76 95, 5°/0 áll. 
munka kölcsön 95*65, 4%  kártalaní
tási járadék 66*50, 3 ‘/3°/o é s .  IV. áll. 
járadék 54*05, 3°/0 sorsolási Ős. ál
lamkölcsön 48*50 Ke.

.LÉVAI ÚJSÁG- gazdasági, kulturális éa kritikai 
hetilap, megjelenik minden sserdán. — Fóster- 
kesilö : Dr. STRA8SER ELEMÉK. -  Felelős szar 
kesztA és kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. agr. -  Sser 
keaztóség és kiadóhivatal: Léva, Stúr u. 5. Telefon 
19. — Nyomja: PODOR utóda Lánca Jenő nyomdája 
Léva, Szepesi u. 28. — Előfizetési di): agéssévn 
40’, félévre 20\ negyedévre 10*-- KA, egyes saám 
óra 80 fül. — Három példány megtartása egyéves 
előfizetésnek számit. — Hirdetések tarifa sseriat 
Fodor papírkere-Vedésben adhatók át. Telefon 70. 
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. — Kéziratok 
a sierkesztóséghaz kUldsndOk. Kéziratokat nem 
Őriünk meg és nem adunk vissza. — A poatabélyag 
használatát a bratlslaval posta- és távlrdalgaigató- 
tág lévai feladóhellyel 109.976. V-1934 asám alatt 
engedélyeste.


