GAZDASÁGI.
II. É V FO LYA M .

SZÁM

K U L T U R Á L I S ÉS
1935

KRITIKAI

IAN U ÁR 16. SZERD A

HETILAP
ÁRA 80 FIL L É R

A tél
elérkezett, a fehér hótakaró min
dent bevont, bekövetkezett a téli
pihenés. Ez a téli szünet valami
kor, amikor még az emberek a
munkának és a munkából éltek,
megérdemelt pihenő volt. Most,
amikor a viszonyok megváltoztak,
a téli csend nem lehet a tétlenség
indoka, hanem éppen ellenkező
leg, előkészítése az új mun
káknak, új lehetőségeknek. Elő
kell készítenünk már most a tél
fehér leple alatt azokat a terve
ket, meg kell fontolnunk azokat
a megoldási lehetőségeket, amelylyel a tavasz, a nyár munkalehe
tőségeit, embersegitő áldásait ki
tudjuk élvezni.
A város készítse elő a keramit
út átépítésének előmunkálatait,
gondoskodjék még a tél folyamán
a közigazgatási bejárásról, a mun
ka haladéktalani kiírásáról, a be
érkezett ajánlatok fölötti döntés
szorgalmazásáról.
Akik építkezni akarnak a ta
vaszi szezonban, már most sze
rezzék be a vázrajzokat, adják
be kérvényüket az építkezési en
gedély kiadása iránt és tárgyalják
meg a munkavállalás feltételeit,
hogy az első tavaszi napon az
építkezés megkezdhető legyen s
ne akkor kezdjen a formalitások
elintézésével foglalkozni.
A sportegyesületek és társa
dalmi egyesületek készítsék el az
új munkaprogramot, ma az irá
nyított és tervgazdálkodás kor
szakában nem lehet semmit sem
alkalomszerűen, ötletszerűen, az
eredményt véletlenre bízva kez
deményezni.
Szűnjön meg a kapkodás, a fe
jetlenség, az egyéni kezdeménye
zésben ép úgy, mint a társadalmi
és közigazgatási életben, dolgoz
zunk tervszerűen, kalkuláljunk,
gondoskodjunk előre mindarról,
ami az eredmény, a siker eléré
séhez szükséges.
A téli pihenőt necsak arra
használjuk fel, hogy a szórakoz
tató örömök korsóját fenékig ürít
sük, hanem lelki, szellemi elmé
lyedésre, tanulásra, olvasásra, Ön
képzésre, művelődésre. A tájéko
zatlanság, a tudatlanság nem lehet
erény többé és az életharcban el
kell pusztulni annak, aki nélkü
lözi a tudás fegyvereit. Könyv
táraink nyitva állanak mindenki
előtt, népszerű előadások lehetővé
teszik a tudomány legújabb ered
ményeinek megismerését. A cél
szerű életre való felkészültség
elsajátítása mindenki számára le
hetővé van téve, az önművelés
lehetőségei ma már úgyszólván
korlátlanok. — Nagyon szomorú
volna tehát, ha ezen korlátlan
kulturlehetőségek között a korlá
tolt emberek lennének többségben.
A francia közmondás azt mondja,
hogy aki előre akar ugrani, annak
vissza kell húzódnia, hogy minél
nagyobbat ugorhasson. A téli
visszavonultság előkészület kell
hogy leayen a nagy ugráshoz, a
bajokból a boldogulás felé.
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Az az általános érdeklődés, amelylyel az európai közvélemény a francia
külügyminiszter és az olasz miniszter
elnök római tárgyalásait kisérte, ugylátszik nem volt hiábavaló, noha a
megállapodás végleges szövegét nem
tették azonnal közzé, mégis a kisérő
körülményekből arra lehet következ
tetni, hogy az európai béke, az euró
pai megértés gondolata nem sikkadt
el a diplomáciai tárgyalások óvatos
megnyilatkozásaiban.
Európában ma már nyíltan beszél
nek arról, hogy
a mai állapot tarthatatlan, hogy
a vám falakkal körülbástyázott
egy m ással szem ben e lle n s é 
g e s gazd asági politikát foly
tató állam ok existcn ciáik b an
vannak veszélyeztetve, ha a
vezető állam férfiak
tovább
folytatják eddigi taktikájukat.
Európa újjáépítésének első fázisa
és előfeltétele a dunai államok gaz
dasági kooperációja, különösen Cseh
szlovákia, Magyarország és Ausztria
gazdasági egymásra utalisóga és egy
mást kölcsönösen kiegészítő terme
lési és fogyasztási igényei azt diktál
tál ják, hogy ez a három állam minél
előbb és minél intenzivebb gazdasági
vonatkozásba lépjen. Hogy ez nem
illuzórikus elgondolás, hanem a kö
zeljövőnek valósága, arra enged kö
vetkeztetni Kobr budapesti csehszlo
vák követ karácsonyi nyilatkozata, a
mely szerint

Fontos közlemény
a kereskedők és
iparosok részére
A pénzügyminisztérium rendelkezé
sei szerint 1935. január 1-től a for
galmiadé pausalizálása alá esnek a
következő tárgyak:
1. férfi és női, kész- és nyerskalapok,
2. afrikai fii,
3. sütőpor,
4. egyes kőáruk,
5. arany és ezüst ékszerek, crák,
órakarkötők bőrből és óraszijacskák,
öngyújtók. A chromozolt vagy nikkelezett alpaca, vagy pakfon tárgyak
közül: az evőeszközök, kanaluk, tál
cák, cigaretta- és dohánytálcák, ceru
zák és töltőtollak stb.
Ezen tárgyaknak 1934. december
31-i raktári készlete, azok értékének
feltüntetésével f. évi január hó 15-ig
a helybeli Jövedéki hivatalnál (Kasznársági major) feltétlenül bejelenten
dő. — Ezen meglévő raktári készlet
után a forgalmiadó az állami adóhi
vatalnál f. évi január hó 31-ig befi
zetendő.
Közelebbi felvilágosítást az Ipar
társulat vezetősége nyújt.

C seh szlo v ák ia bizonyos fel
tételek m ellett h ajland ó lenne
csatlak o zn i a róm ai paktum
hoz, am elyet annak idején
O laszo rszág , M agyarország é s
Ausztria kötött a gazd asági
együttm űködést illetőleg.
Az uj Európa a nem zetek egymásközütti kib ék ü lése csak
akkor lehet e rő s és tartós,
ha az g azd aság i alap o kra lesz
fektetve.
A trancia—orosz megállapodás, a mos
tani olasz —francia paktum, a gazda
sági kis-antant csak annyiban élet
erősek, amilyen mértékben bennük a
gazdasági tendenciák érvényesülnek
és megvalósulnak.
A m egakadt te rm e lé s, a le 
sorvadt fogy asztás uj é let
erő re csa k akkor tehet szert,

hisz az adósban, a pénzügyi
tényezők nem hisznek a vál
lalkozások sikerében
és az okos optimizmus nélkül értel
metlenné válik minden munka, amely
nek eredménye csak a jövőben kö
vetkezik be.

Ha a jövő képe gázálarcban
mutatkozik, akkor nincs ér
telme a termelésnek, az újabb
investicióknak, az emberek el
hagyják a munka mezejét és
ezeken termés helyett kon
koly n$.
El kell hinteni a megértés magvait,
hogy azokból az ugaron a viszályok
és ellenségeskedések utón a termelő
munka termése sarjadjon és előké
szülhessünk a békés aratáshoz. A sze
paráció nem lehet reparáció!
A dunai tűzfészket családi tűz

hellyé kell varázsolnunk, a
Duna medrében élő népcsalódok békés boldog ottho
nává.

hogyha meglesz az emberek és nem
zetek között ismét a kölcsönös biza
lom, az az atmoszféra, az a kiima,
amely minden növekedésnek és gya
rapodásnak előfeltétele:
ez pedig a bizalom .
Beszélhetünk mindenféle krízisről, gaz
dasági, pénzügyi, társadalmi, terme
lési váltságról, de végső elemzésben
lelki váltságbnn élünk, amelynek leglálhalóbb és legkínosabb jele a biza
lom hiány.
Az állam ok nem bíznak egy
m ásban, a b éke nyilatkozatok
ő szin teség éb en , a hitelező nem

Az érdekellentétek kiélesitése helyett
az érintkező felületek kiszélesítését
kell szorgalmaznunk és az, hogy van
nak közös a megegyezést lehetővé
tevő érdekek, az nem vitás.
Elsősorban a békét kell biztosítani,
hogy az emberek visszanyerjék műnkakedvüket, bizalmukat, a vállalkozás
értelmében és ez a békediktátum lesz
az, amely majd az államokat is arra
fogja kényszeríteni, hogy legalább is
gazdasági téren megteremtsék egy
más között a békés fejlődés és együtt-,
működés feltételeit.
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Szombaton, 12-én volt az §K LcORIENT (Sztránszky): Ma, szerdán
vicc első bálja. Dacára a jó zenének l/29-kor „A SIVATAG SZAVA" kalan
és parkettnek, a hangulat nehezen dorfilm az idegenlégióból, orientális
melegedett fel, de éjfél után annál zenével és szenzációs háborús jele
forróbbá, vigabbá lett. A rendezés ki netekkel. — Péntektől vasárnapig Le
fogástalan volt és ez főként Ambró hár nagysikerű operettjének bemuta
tója: „FRASQUITA." Jarmila Novotná,
Gyula egyesületi titkár érdeme. Az Hans Bolman, H. Rühman, Hans MoSK. Lcvicének rövid idő alatt sikerült ser játszák a főszerepeket. — Előké
megszerezni a pártolók nagy táborát születben: .CARIOCA" Dolores Del
és reméljük, hogy cselekvéseit a jö  Rio káprázatos revüje.
APOLLO (Denk) Ma este 3/49 óra
vőben is mindig a sportszerűség és
kor a XV. századot megelevenítő tör
a sport szeretete fogja irányítani. A
ténelmi daljáték megy „A CSAVAR
bálon dr fo sták András, jár. főnök s GÓK KIRÁLYA" cim alatt Mc. Charty
közig. tan. és dr. Suchy Mátyás adó világhírű színpadi darabja nyomán.
igazgató, pénzügyi tanácsos is meg Főszereplők: Dennis King, Jeanelt Mac
Donald. — Január 17, 18, 20-án a
jelent.
Vasárnap a Járási Ifjúság Gondozó világhírű Josef Schmidt tenorista közremüködésével .VELENCEI ÉJSZAtartotta jótékonycélu teáját, sajnos nem KÁK" filmoperett pereg, melyben a
a kívánatos anyagi sikerrel. Rozsnyó darab elsőrendüségél meg Viktor de
J.
titkár minden emberit elkövetett, Kowa és Charlotte Andor segítik elő.
hogy a közönyt megtörje és a gon Január 21, 22, 23-án az első Palesz
dozó részére a téli élelmezési akció tinái hangosfilm rendkívül érdekes
cselekménnyel. A film cime .SABRA",
nak az anyagi fedezetet megszerezze. rendezője Ford Sándor. Főszerepek
A további farsangi program a kö ben a .Habina" színház legjobb tag
jai: Rowina Bertonow és Mcskin, to
vetkező:
vábbá benszülöttek. — A szerelem, a
19én szombaton a Vadászati véd
munka és az áldozatkészség megrázó
egylet első báli estélye (Denk).
hőskölteménye. Bemutatásra kerül még
20án a Juventus Sport Klub far
a palesztinai krónika a „Purim* Tel
sangi teája d. u. 5 órai kezdettel a Avivban és az első világ Makkabaiáda
Palesztinában.
Denk étteremben.

Lévai Újság
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II.
Incid ensek a ném et határon.
Becsen cs Linzen keresztül gyor
san érkezünk a német határra és már
Salzburgban (elszállnak a vonatra a
birodalmi közegek. Megtörténik az első
incidens. A társaság 2 román útlevél
lel utazó tagját felszól lják, hogy ve
gyenek vízumot, mert különben az út
jukat nem folytathatják. A két vizűmért
nem kevesebbet, mint 55 Márkát, azaz
600 Kc t kellene fizetni. Ezt természete
sen sokaljuk és miután pénzbeváltás éj
jel a határon nincsen, abban.maradunk,
hogy a legközelebbi állomáson ren
dezzük az ügyet: Münchenben. Itt szin
tén lehetetlen a beváltás, mert egész
Németországban nincs jegyezve a
pengő árfolyama. Miután az illetők
nek más pénzük nem volt és sokáig
várakozni nem lehetett, közbenjárá
somra a rendőrtisztviselő beleegyezett
abba, hogy a vizumkérdést a kilép"
határállomáson, a birodalom elhagyása
előtt fogjuk rendezni. Kéhlben elma
radt a német vizsgálat, természetesen
ml sem erőszakoltuk a dolgot és igy
a 2 romániai utas 120 pengő boldog
birtokosa maradt.

burgban kiszálit és szerencsésen le
maradt. Utitársaink nyugodtan aludtak
és csak Münchenben, ahol a háló
kocsit lekapcsolják, reggel fél nyolc
kor szereztek tudomást arról, hogy
útleveleik — legalább is egyenlőre
elvesztek. Megindult a telefonálás,
sürgönyzés és Ígéretet kaptak, hogy
útleveleiket a legközelebbi vonattal
küldik utánuk. Ennek az lett a követ
kezménye, hogy a Francia határon 8
társunkat, közöttük a csoport vezető
jét, mert útlevél nélkül senki sem tép
heti át egy ország határát — lekap
csolták.
Átveszem
a cso p o rt vezetését.
Nem tudom minek köszönhetem a
nagy bizalmat, de a lemaradt csoport
vezető nekem adta át az irományokat
és engem bizot! meg a társaság ve
zetésével. A kis csapat felett átvet
tem a vezényletet és baj nélkül sike
rült 27 órás utazás után célunkat cl
is érni. Sajnos Parist nem tudtuk
meghódítani, mert ennek épp az el
lenkezője történt. Paris hódított meg
minket.

Elvesznek az útlevelek.

Lévai libák Strassb u rg b an .

Egy ilyen eset a régi Németország
ban, amely a forschriftok könyörtelen
betartásával jutott világhatalomra, el
képzelhetetlen lett volna. És azt hi
szem, hogy nem járunk messze a va
lóságtól, ha azt állítjuk, hogy Német
országban valami nincsen rendjén. A
nagy gépezet nem működik hibátla
nul.
Ezt a benyomásunkat megerősítette
egy második incidens, amely azonban
nem végződött ily szerencsésen. 8 utitársunk ugyanis hálókocsit vett igénybe
és amint ez ilyenkor szokás, átadták
útleveleiket a hálókocsi kalauzának,
hogy a határon helyettük felmutatva,
ne kellessen őket felkelteni. Az útle
veleket Bécsben adták át a német
Mitropa hálókocsi emberének, aki Salz

Strassburgban, amely számunkra arró1 híres, hogy az itteni konzervgyá
rakban dolgozzák fel pástétommá a
garammenti libák májait, amelyet Lé
váról mázsa, waggon-számra küldenek
ki évenként. Egyébként itt találkoz
tunk más hazai vonatkozással is és
pedig februárban a Tátrában meg
tartandó nemzetközi siverseny kevésbé
sikerült plakátjával és reméljük, hogy
a derék strassburgiak nem csak a ver
senyre mennek el, hanem Lévát is
meg fogják látogatni, minél nagyobb
számban. A vendégszerető fogadtatás
ról előre is biztosítjuk őket.
A strassburgi egyórás várakozást a
kutyás néni is felhasználta arra, hogy
buskomor foxiját, amely a legnagyobb
kétségbeesésére 20 órán keresztül sem

A

hulló szőke hajjal, ahogy íürgén, elő
zékenyen szolgálja ki vendégeit.
T íz óra volt már, amikor az utolsó
vendég is elhagyta a cukrászdát. Ica
eloltotia a kirakati lámpát, elrendezte
a süteményeket, gyors mozdulattal le
tépte magáról köppenyét, elővette az
ezüstfoglalatú fésűjét és megigazította
ondolált szőke haját. Péter mindezt
figyelmesen nézte, mert úgy tervezett,
hogy a redőnyt fogja felhasználni be
mutatkozás eszközül, ugyanis mint
gyanútlan járó-kelő lógja előzékeny
ségből lehúzni, közben bemutatkozik
és hazakiséri Icát.
A leány indult már kifelel Péter —
szive a torkában lüktetett. Mégegyszer
átgondolta tervét és eltökélt szándék
kal indult a megismerkedés eszköze
felé a redőnyhöz, a következő sza
vakkal: megengedi kisasszony, hogy
segítsek? — mondta hebegve, — én
könnyen lehúzom azt az iz é t... — a
nagy izgatottságtól nem tudta meg
nevezni. — Óh köszönöm ...d e tu
dom én i s . .. minden este egyedül
szoktam lezárni... — mondotta Ica
csengő hangon. Péter mindezt nem
akarta hallani, reszkető kezével egy
rántásra lehúzta a redőnyt, amit a kis
lány cukros kezei zártak be. Ica, —
szokásához híven — kedves mosoly-

éim étuf.
Irta: ENCEL FERENC

Kovács Péter szivének tüze már
elérte a szerelem azon fokát, amikor
az elfojtott lángok kilobbannak. Ezek
a lángok úgy terjednek szívről lélekre, lélekről testre, hogy bármily
erős akarat igénybevételével sem le
het lokalizálni a „tüzet*. — Nem is
csoda tizenkilenc éves volt.
És tavasz: május. A virágok nyílása,
a fák rügyezése és a holdvilágos éj
szakák, olyan illúziókkal töltik meg a
lelkeket, hogy — fejüket elveszítve —
szinte vaktában viszik égő sziveiket
imádottuk elé. Ilyen és ehhez hasonló
gondolatok keringtek Péter agyában
is, mikor elhatározta magát, hogy el
megy a cukrászbolthoz és megvárja
az Imédottját, ha az életébe is ke
rül. így is volt! Megvárta!
Péter már órák hosszat várakozott
eredménytelenül a cukrászda előtt.
Idegessége jobban és jobban fokozó
dott, amit az egymásután elszívott ci
garetták sokaságával igyekezett csil
lapítani, — szokása ellenére. Szemei
vel állandóan a kiscukrászda fehérre
mázolt ajtaját ostromolta. Látta szivé
nek rejtett kincsét: Icát, fehér zub
bonyban, csillogó szemekkel, nyakára

mit sem evett, mcgsétáltassa. Ugyan
ezen idő alatt torkunkat egy pohár
világhírű strassburgi sör és szemün
ket egy csodálatosan szép francia nő
gyönyörködtette meg.
P á ris felé.

suti kocsiba és örömmel állapítottam
meg, hogy mindnyájan együtt vagyunk
— kivéve, természetesen 8 lemaradt
utitársunkat, akik csak a legközelebbi
vonattal jöhetnek utánunk. Indulás!
Utazunk Páris felé . . .

Csoportomat visszadirigálom a va-

***

Lévaiak Párisban
*

Irta: PALY.

I.

Schulcz Pálnak, a Parisba került lé
vainak tollából cikksorozatot köz
iünk, amelv meghatóan tükrözi vissza
az idegenbe került emberek nosz
talgiáját.

A Döme kávéház a párisi nemzet
közi darázsfészek. Éjjel-nappal nyitva,
a nap minden órájában teli, ez a hely
nem ismeri a krízist. Itt minden szinü
és nemzetiségű ember megfordul, min
den féle nyelven tárgyalják a napi
eseményeket, vallanak szerelmet, vagy
szidják egymást a gyűrött és kócos
montparnasse-i művészek, nyugati kulturaéhes keletiek és kalandvágyó ame
rikai polgárok. Itt csak a mosoly és
a bánat azonos. Csodálatos, hogy
néha franciául is hallani egy-két szót.
A kávéház sokszínű reklám mo
solya csalogatja befelé az arrahaladót és a fütött terraszon lucskos téli
este szívesen keveredik az ember e
hahotázó nagy közösségbe, amit a
franciák „méteques" szóval különböz
tetnek meg maguktól, beleértve min
denkit, aki nem francia. Itt mindenki
hűséges vendég, magam is.
Keresek egy ismerőst néhány üres
szóra, addig, amig megnem unom öt,
a beszédet és a kávéházat — holnap
estig. Már nincs itt senki. Újságért
megyek, jobb híján ez is megrövidíti
az estét.
Valaki hirtelen hátbavág. Hátrafor
dulok és egy boldog mosollyal talál
kozom. Tőről metszett lévai kiejtés.
— Hát maga is itt él Párisban?
Mivel foglalkozik? Nocsak mily kicsi
a világ, lévaiak mindenütt vannak. Mi
kor volt otthon Monsieur?
Már ő is felemás nyelvet beszél.
Kár a jóizü kiejtésért. Mintha a Steiner-sarkon lettem volna... de ez a szó:
Monseiur minden illúziót tönkre tett.

Boldogan hallgatja a rengeteg lé
vai újságot. Ez megnősült, az férjhezment, Újtelep létesült, Léva nagyob
bodik, betegsegélyző, polgári iskola,
dohánybeváltó, uj sporttelep a szige
ten. Mennyi v á lto z á s !... És a libatertály még mindig oly csiklandós
szagu, a köztisztasági kocsi még min
dig úgy söpri el az esti sétálókat a
korzóról, mint a Számum a szaharai
homokot? . . .
Jól esik ezt a mosolyt látni, jól
esik Léváról mesélni. Az egyfalusiak
szent öröme tölti el szivünket és bőszavu beszédünk a bábeli zajba ve
gyül. Lévai képek vonulnak fel sze
meink előtt . . . a vár, a városháza
esti sziluettje a plébánia templom tor
nyával a háttérben, a tanítóképző a
kálvária koronája, a szőllők, az utcák,
meg a temérdek nagy sár mindenütt...
Innét Párisból még ez is oly szép.
Megtudom, hogy többen vagyunk itt
lévaiak. Címeiket gondosan újságom
szélére jegyzem, majd egy vasárnap
felkeresem őket.
Az óra éjfélt mutat. Menjünk aludni,
Léváról álmodni. Búcsúzunk.
— A viszontlátásra Monsieur.
— Isten áldja meg.
Hazafelé eszembe jut, hogy nem
kérdeztem meg a nevét. Az újságo
mat pedig a métróban hagytam. Szit
kozódni akarok lévaiasan, amidőn
eszembe jut a Dómé kávéház. A pá
risi nemzetközi darázstészek. Itt majd
újra találkozunk.
Oda jár minden lévai „povalacs*...

lyal és a szájszegletében állandóan
ott fészkelő iróniával köszönte meg
s menni akart. Kulcsait fehér retiküljébe rejtette, kiborotvált szemöldökét
jobbról is, balról is lesimitotta és ke
zet nyújtott Péternek. Péter elkapta a
selymes kis kezecskét és bemutatko
zott: „Kovács Péter vagyok, a refor
mátus gimnázium hetedikese.* De
mincfezt úgy elhadarta, hogy a leg
jobb akarat mellett sem lehetett az
egészből többet érteni, mint: Péter.
Nagyon örülök a véletlen szerencsé
nek — szólt Ica — nem is mertem
volna gondolni, hogy ilyen udvarias
fiuk is léteznek, mint maga. Én isme
rek sokat, de mind olyan „flegmák*,
de most már sietek haza. Tegnap is
keveset aludtam. Ha szabad érdek
lődnöm, hol lakik? készséggel elkísé
rem ... óh nagyon-nagyon lekötelez...

timentális szavai kívánkoztak kitörni,
de ajkait sehogysem bírta szólásra
bírni, csak a lámpalázában unos-untalan nyakkendőjét kínozta.
Egy utcakereszteződéshez értek.
Megálltak és a lány lassan körül né
zett. Péter éppen erőt vett magán,
hogy szivét kiöntse imádottjáriak, ami
kor egy szűk utcácskából férfilépések
voltak hallhatók, mindig közelebb,
majd egy magas férfi alakja bonta
kozott ki a fák árnyéka közül. Ica
megismerte barátját, kacéran jóestét
kívánt és az idegen férfi elé futott.

. . . És elindultak. Szótlanul haladtak
végig a keramittal kirakott hosszú
üres utcákon. Siri csend honolt, me
lyet csak a cipőik tompa kopogása
tört meg. A gázlámpák már kialudtak,
a házak ablakai elsötétültek, a város
rendes lakói nyugalomra tértek, csak
itt-ott lehetett látni egy-egy kis mu
latóhelyből kisugárzó fényt a sárga
járdán.
Péterből a szerelmi vallomás szen

***

Péter elképedve állt még egy da
rabig. Látta Icát csókzápor közepette
barátja nyakába ugrani. Csalódottan,
most már félig kihűlt, de fájós szív
vel hazafelé indult. Ez volt Péter első
szerelme és első csalódása hetedikes
gimnazista korában. Péter azóta férfi
lett és hogy azóta többször volt sze
relmes az egészen bizonyos, de hogy
ne csalódjon, arról már gondoskod
tak a nők ügyesebben, mint annak
idején a kis cukrászkisasszony!
— Péter még ma is él, mint ősz
bácsi és agglegény és szerelmein vé
gig gondolva rájött arra, hogy egyet
len egy őszinte nővel találkozott éle
tében gimnazista korában: a kis csa
lóka cukrászkisasszonnyal.
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Február 9 - <B a f a
Afoyyan íh tótom...
Léván nincsen krízis. Egyik bál,
táncestély, teadélután a m ásik után.
Mindenütt van beléptidij, fclü ljizetés,
adom ány esetleg tom bola, szép ség verseny, tehát mind olyan dolgok,
am elyek p én zbe kerülnek. É s mind
ez ek dacára mindenhová jut em ber.
M ég szeren cse, hogy oly k ev és al
kalm as terem áll a javíthatatlan ren
dezők ren delkezésére.
Nem irigyeljük senkitől, hogy s z ó 
rakozni akar, farsan g van é s a böj
töt m ár előre megsínylettük.
D e azért valamit m égis m eg kel!
mondani. Az egyik a belépti dijak
aránytalan m agassága. N ézzük mit
is nyújt egy ilyen farsan gi estély. Egy
kis program , am elynek ritkán van
m űvészi, vagy szórakoztató értéke,
egy kis tánclehetőséget, am elyért kü
lön is fizetni kell. É s ez z el talán b e
is fejeztü k az attrakciót.
E zz el szem ben m ibe kerül mondjuk
egy három tagú családn ak egy farsangi kiruccanás a lévai éjsz a k á b a ?
Nagyon sokba. M ég a legszerén yebb
polgári, sőt a legfukarabb nyárspol
gári keretek között is. B elépti dij a
három szem élyre legalább 2 5 —30 Kő.
Ruhatár
tekintettel a lévai tarifára
4 —6 Kő, vacsora az éjféli szünetben
egy üveg borral 30—40—50 Kő, tá
nyérozás legalább k étszer 5 —6 Kő.
H ol van m ég a borbély, fod rász, aki
m egcsin álja a báli ábrázatot, vagy
frizurát, a varrónő, a cipő é s m ég sok,
so k m ás kellék, amely nélkül nem le
het egy bálon résztvenni. É s mindez
csa k azért, hogy reggelre fáradtan,
izzadton, k eserű szájízzel hazaván
szorogjunk. Van ennek értelm e?
Okulár.

Keresetnélküli iparo
sok figyelmébe
Igen gyakran előfordul, hogy a pénz
ügyigazgatóság adót követel olyan ipa
rosoktól, akiknek a munkanélküliség
következtében semmiféle keresetük
nincs. Azok az iparosok, akiknek egy
általán nincs munkájuk, iparfolytatási
jogukról lemondhatnak és ezt kötele
sek az adóigazgatóságnak (berná
správa) bejelenteni. Ez a lemondás
nem jelenti az iparengedély hatályá
nak elvesztését és határozatlan időre
szól. Ajánlatos az iparűzés ideiglenes
beszüntetését a súlyos gazdasági vi
szonyokkal s az ennek következtében
beállott munkanélküliséggel indokolni.
Ugyanilyen kérelmet terjeszthetnek elő
a kereskedők is.
A 34. számú 1934. évi törvény 4.
§-ának értelmében az ilyen iparosok
és kereskedők ellen nem lehet árve
rést kitűzni és csődöt kérni. Ezen tör
vény szerint a munkanélküliekkel
egyenlő elbírálás alá esnek mindazok,
akik önálló vállalkozással bírtak (ipa
rosok, kereskedők) és a kedvezőtlen
gazdasági viszonyok következtében
kénytelenek voltak működésűket be
szüntetni. További feltétel az, hogy ezek
jövedelme nem haladja meg a hely
ben szokásos napszám mérvét (na
ponta cca 20 Kő). Az iparűzést ide
iglenesen beszüntető egyének tehát
bízhatnak az ipar beszüntetése dacára
oly minimális jövedelemmel, amely
nem nagyobb, mint a szokásos nap
szám.

LTE álarcos-bál

Európa fővárosai
A Lévai Ú jság ered eti cik k so ro zata

III. BUDAPEST
telejthetetlen látvány és nem csoda,
hogy a Dunaparti luxushotelek mindig
tele vannak külföldiekkel, akik élvezik
a természet bőkezűségének pesti atrakcióit: a Margit-szigetet, a hatásos
gyógyfürdőket, nyáron a strandokat, a
jó és olcsó bort, amely egyaránt fe
ledtet és emlékeztet.
Pest a szobrok városa. Pesten pld.
több szobor van mint Londonban, de
az egyik rosszabb mint a másik. Pest
még két dologról nevezetes: oti épült
az első európai földalatti és a lakók
nak nincs saját kapukulcsuk, mint
másutt Európában. A házba este csak
a házmester felügyelete alatt lehet
bejutni. O a ház rendőre és nemcsak
az erkölcsökre vigyáz, hanem az
egyébb besurranókra is. Pedig a pesti
rendőrség is nagyszerűen dolgozik :
nem szokták megvárni amig a tettes
önként jelentkezik.

A Duna királynőjének is nevezik és
ez a királynő még elszegényedettségében is szép. A nyomor talán sehol
sem standardizálódott annyira, mint
Budapesten, ahol a lakosság egyne
gyede él közsegélyezésböl. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy a Váci ut
ca és a Dunapart korzójáról eltűntek
volna a világviszonylatban is elegáns
emberek férfiak, nők egyaránt. A pesti
ember szereti a reprezentálást, szeret
jól élni, jól öltözködni és még nem
szegényedett el annyira, hogy a ven
déglátásról lemondjon.
Az utcák, amelyeken nem látszik
meg a nagy forgalom, tiszták és az
üzletek a lehetőségek keretein belül
gyarapodnak, modernizálódnak, csak
a kávéházakból lesz egyre kevesebb.
Valamikor a körúton minden utca
sarkon kávéház volt. Ez volt a pesti
ember otthona. A dunai panoráma
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Rövid megbeszélésem akadt a városbiróval és azt elintézendő délelőtt
1 1 óra tájban felkerestem hivatalában.
A folyosón csoportokban kopottas
külsejű, sovány, gyürödött arcú em
berek, asszonyok tárgyalgattak, vártak
valamire. Az előszobában néhány siheder vetette el magát otthoni ké
nyelembe a székeken, mig bent a
bírói szobában az asztalt 15 vagy
20-an ifjak és öregek állják körül.
Látván, hogy a bíróhoz egyhamar
nem juthatok hozzá, hót leültem az
egyik fotelbe, honnét alkalmam volt
végig nézni, hogy mi történik nap
nap utón Léva város bírójának szo
bájában, már hetek óta és talán még
hónapokig.
Mondanom sem kell, hogy az öszszes jelenlévők munkanélküliek, akik
segélyt vagy újabb munkát, vagy blok
kot jöttek kérni; vagy nein bírták ki
várni, amig rájuk kerül a munkasor.
Akadnak azonban köztük olyanok is,
akik csak megszokásból járnak fel és
a többieket kérdezgetik, hogy mit vé
geztél ? . . .

Mondhatom nagy türelem, lelkinyugodtság, önfegyelmezettség kell hozzá,
hogy az elég gyakran szemtelenül,
követelődzve, kevésbé választékos han
gon fellépőkkel szemben is megtudja
őrizni valaki a higgadtságát. A vórosbiró barátságosan, méltányosan in
tézi el mindenkinek az ügyét, ha csak
egyetlen lehetőség is van ró. Sok
esetben az elutasított kérvények el
készítését saját maga vállalja. Min
denkin segíteni szeretne.
Nehéz gondok, nehéz problémák
fájón, sajgón, arcpirítóan megdöbben
tők a modem, civilizált és kulturált
huszadik században. A város bírójának
egész napos gondja a város nyomor
góinak, munkátlanjainak, éhezőinek a
meghallgatása, kiszolgálása és cllótátása, segítése.
Meghatódottan néztem a munkátlanságtól, nyomorgástól megtört embe
rekre. Delet harangoznak... de még
folyton jönnek, mert hiába harangoz
nak ebédidőt a korgó gyomroknak...
(ae)

Ha az ipar beszüntetése, illetve ide
iglenes abbahagyása az adóigazgató
ságnak be lett jelentve, akkor a ked
vezmény, amelynek értelmében árve
rés és csőd nem kérhető, vonatkozik
az összes adókra is és bármikor az
árverés kitűzése előtt, vagy azután
kérvénnyel igénybe vehető.
A munkanélküliekkel egyenlő elbí
rálás aló eső iparosok és kereske
dőkre vonatkozó moratórium 1935. de
cember 31-ig van meghosszabbítva.

— A Fau st 2000-ik előad ása a
Oounod-csalód jelenlétében, brillións
keretek között folyt le a múlt év
utolsó estéjén a párisi Operában. Az
előadás fél egyig tartott és az uj esz
tendő a darab legpatetikusabb mo
mentumában köszöntött be. Párisi je 
lenség : az előadás egy percre szü
netelt, a színpadon és a nézőtéren a
jókívánságok és a csókok áradata ro
hant végig, majd a darabot tovább
folytatták.

***

— L elkész beiktatás. Ifj. Patay
Gyulát, kit a lemondás folytán meg
üresedett lelkészt állásra a nagypeszéki ref. egyház még november hó
folyamán megválasztott, I. hó 20-ón
délelőtt ünnepélyesen iktatják be ren
des lelkészi állásába.
— N agyobbitják az ipolysógi
katholikus templomot. Az ipolysági
róm. kath. iskolaszék még a múlt év
elején elhatározta, hogy pályázatot
hirdet a templom megnagyobbitósóra
vonatkozó tervek elkészítésére. A pá
lyaművek nagyrészt mór elkészültek
és rövidesen bírálat alá is kerülnek.
Az ipolysógi esperes-plébános Polcsók
Endre mindent elkövet, hogy az épít
kezéshez szükséges anyagi eszközö
ket előteremtse és az építkezések
most mór mielőbb megkezdődhesse
nek. Egyébként említésre méltó, hogy
a nagyobbitósra kerülő templom újjá
építésének 200-dik évfordulója ez
évre esik.
— Betörök jártak a dém éndi i s 
kolában. Az előző héten az egyik
éjjel a déméndi római katholikus is
kola épületében betörők jártak, hon
nan értékes felszerelési tárgyakat lop
tak el. A csendőrség a nyomozást
megindította.
A lévai sakk klub január 20-ón
d. u. 2 órakor a Denk-féle étterem
ben a Zarnovicai sakk körrel 7—7 já 
tékossal klubközi verseny! játszik. Te
kintettel, hogy a Zarnovica aránylag
erős játékosokkal rendelkezik, a ver
seny igen érdekesnek ígérkezik.
— Az indián ő slcgcn d ák e g y e 
z é se az ó szö v etség i szen tirással.
T. A. Desautels atya, aki Eszakkanada
indiánjai között 33 esztendőn ót élt
és az indián nyelv 17 dialektusát be
széli, az Ontario-nienti Sudbury-ban
telepedett le, mint kiérdemesült lelkipásztor. Desautels atya állítása szerint
az indián népek őslegendói feltűnően
megegyeznek az Ószövetség egyes
történeti leírásaival, aminek véleménye
szerint az az oka, hogy az indiánok
ázsióból származtak Amerikába és
vándorlásuk előtt az ótestameniumkori zsidókkal érintkeztek. Amerika
indiánjai — legalább is az északká
nadában lakók — sohasem voltak
bálványimádók. Van fogalmuk az Is
tenről, aki mindennek a teremtője,
azonkívül Adóm és Éva, a Paradicsom
és az özönvíz története minden indián
törzs legendái között megtalálhatók.
— D obra került a pöstyéni hí
re s Iris-villa. Az újságolvasók még
élénken emlékeznek arra a gyilkos
kísérletre, amelyet Lakatos Béla ci
gányprímás követett el vak szerelmi
téltékenysrégében Fuchs Írnia, a pőstyéni Iris-villa tulajdonosnője ellen.
Fuchs Irma belehalt sérülésibe, a ci
gányprímás csak néhány hónapja sza
badult ki a börtönből és most azt
olvassuk, hogy az Iris-villa is kala
pács alá került s a Slovenskó Banka
vette meg 175.000 Kc-ért.
— 53,000 vágón gabon a a G a 
b o n atársaság készlete. A Gabonatársaság 1934 december 31-ig 122,262
vágón gabonát vásárolt s ezzel egy
idejűleg 69,654 vagon gabonát adott
el. A Oabonatársaság készleteinek
mennyisége a múlt végén pontosan
52,578 vágón volt.
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A Járási M agyar K át m űvelődési
B izottság a téli mésodilf'Vlőüdássorozalé! az eredeti tervvel szemben csak
január 23-án este 8 órakor kezdi meg
a városháza nagytermében. Az elő
adók neveit és az előadások címét
legközelebb közöljük.
Mit jelen t a S a a rv id é k ? A vi
lág közvéleményét igen sokat foglal
koztatták, azok az ellentétek, amelyek
a németek és franciák között a Saar
vidék miatt kirobbantak. Mi az oka
annak, hogy mindkét nemzet annyira
ragaszkodik hozzá? — A Saar vidck
először is hatalmas gazdasági érté
keket képvisel, mert ennek a terület
nek érckincse döntően befolyásolhatja
egy esetleges háború kimenetelét.
Aki a Saar-vidéket birja, annak ércellátásra nincs gondja, acéltermelése
és vasipara biztosítva van. Ez az
amiért úgy ragaszkodnak hozzá.
— Mit hoz egy királyi esküvő?
A londoni vállalatok most kezdik el
készíteni a Marina esküvő üzleti mér
legét. Megállapították, hogy az elő
kelő Westend-negyed áruházainak, üz
leteinek, kávéházainak és szállóinak
bevétele egy millió fonttal haladta
ineg az átlagot az esküvő hetében.
A híres Selfridg-áruházban az esküvő
napján 300.000 vevő fordult meg.
Mindenütt sorban álltak a vevők és
csak a hercegi pár lakodalmi tortá
jának kicsi másolatából 60.000 dara
bot adtak el.
Mennyi a gazdák ad ó sság a.
A gazdák ellen folytatott végrehajtá
sok felfüggesztéséről készült hivata
los statisztika a következő adatokat
tartalmazza: Csehország 58.600 eset
ben 103,000.000 összegben, Morva
ország 59.000 esetben 73,500.000 öszszegben, Slovensko 44.000 esetben
68,000.000 összegben, Podkarp. Rus
1.300 esetben 1,250.000 összegben,
163.000 esetben és 256,000.000 öszszegben. Ennek a statisztikának az
adatai azonban nem felelnek meg a
tényleges helyzetnek, mert a szakér
tők véleménye szerint a végrehajtásra
érett bekebelezett adósságok összege
közel 10, a be nem kebelezett tarto
zások pedig további 10 milliárd. A esi.
gazdaadósságok összege tehát kb. 20
milliárdra tehető. Zadina képviselő ki
mutatása szerint 17 községben 524
eladósodott gazda adóssága, össze
sen 13,800.000 Ke, bekebelezett 5 mil
lió, be nem kebelezett 8 millió. Az
adósságok eredete: családi (szülök,
testvérek) 30%, uj beruházásokra 30°/0,
értékcsökkenés 23" , , egyéb 7 , ,.
• — Uj sóbánya Szlovenszkón. A
közel jövőben megindul a podbrezovai sóbánya, amely főkép Középszlovenszkó só szükségletét iparkodik majd
kielégíteni. A bánya berendezés két
évig épült 3,000.000 Ke költséggel és
egyenlőre 80 munkással dolgozik majd.
— Síkurzus Léván. Az a hatal
mas érdeklődés, amely a sí iránt egy
re fokozottabban megnyilvánul, eddig
neln tudott eredményekben megnyil
vánulni, aminek az oka az, hogy sen
ki sem tanulta a sportot rendszeresen
és ezért sohasem tanulhatja meg tö
kéletesen, vagy legalább is szabályo
san. A Juventus sportklub égisze alatt
Gergely László volt szlovenszkói sí
bajnok kezdőknek és haladóknak kur
zust rendez, amelyen mindenki résztvehet. A dij legalább 10 Jelentkező
esetén 50 Ke. Jelentkezni lehet a Juventusban, Holczmann Ernő divatüz
letében és lapunk kiadóhivatalában.
Első közös tréning vasárnap, 20-án
d. u. megállapodás szerint.
— B etö rés a vasútnál. Grman
Károly vasutas a múlt hét egyik nap
ján észrevette, hogy egy ismeretlen
férfi betörést kísérel meg Frtúsz Já
nos rokkant kioszkjában. Grman lár
mát csapott és a szolgálatot teljesítő
csendőrrel Wirth Jenő béli illetőségű
kálnai munkanélküli személyében a be
törőt csakhamar elfogták. Mint kide
rült, Wirthnek igen sok apró-cseprő lo

pás nyomja a lelkiismeretét s a csend
őrség i>. igen jól Ismeri.
— Betörtek a ko v ácsi i tem p
lom ba. A kovácsi-i templomban be
török jártak, ahonnét a templom pénz
tárát és perselyét ellopták.
— Minden kirakat, minden áru
já n rajta kell lenni az árjelzésn ek
is. Az országos hivatal rendeletét bo
csátott ki a szlovenszkói kereskedők
höz. A rendelet szerint ezentúl nem
csak az élelmiszerüzletek kirakatában
és üzletében elhelyezett élelmiszerek
re kell kitenni az árjelzö cédulát, hanem
ezentúl az összes más kirakatok áru
cikkeit árjclzéssel kell ellátni, hogy a
közönség azonnal tájékozódhassák az
árak felöl. Mind a divatcikkek, mind
az edénynemüek, ruhakereskedők ki
rakatait is el kell látni tájékoztató c é 
dulákkal, még a luxus-cikkek üzletei
nek kirakatát is. A rendelet ellen vé
tőket büntetik.

§ Tűzifa, szén, koksz, faszén és anthracit x
K eladás nagyban és kicsinyben
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Telefon 102

Mely árucikk után nem
kell forgalmi adót fi
zetni?
Abroncsvas, acél, amerikaidió, ana
nász, antracit, anyacsavarok, archid,
aszbcsztpala, aszbeszt-tömítés, autó
olaj, ánizscsillag, ánizsmag, árpadara,
árpagyöngy, árpakávé, ásvány-olajok,
Babérlevél, banán, benzin, szcszkeverék, benzol, állatibél, okmánybélyeg,
poidabélyeg, bor mindenféle, borax,
borovicska, bors mindenfajta, bőr,
bőrzsir, brandy, brillantin, burgonya
cukor, burgonyakeményitő, burgonya
liszt, búzadara, Cement, champon,
citrom, citronsav, cukor, cukorkák,
cukrászsütemény, cukorrépamag, esilei-salétrom, csillagánizs, csiriz, cso
koládé, csontliszt (trágyázás), csövek
vasból és pléhböl, Dara, datolya, de
naturált szesz, dextrin, déligyümölcs,
dinakol, dió külföldi, dohánynemüek,
Ecet szeszből készült, cnyv, ecetsav,
edény zománcozott, édeskömény, étel
olaj (olíva), élesztő, ételzsirok, Fagy
lalt, fahéj, faszén, fehérbors, fehérbors,
fehér vaslemez, feketebors, feketevas
lemez, fogkrém, fogpor, füge, iügekávé, fűmag külföldi, fűszerek, Gablonci árúk: gyöngyök, brostü stb.,
gabonakávék, gálickék, gercblyék vas
ból, gerstli, gesztenye külföldi, gép
olajok, gumitalp, sarok, gyertya, gyöm
bér, gyufa, gyümölcs külföldi, gyü
mölcs borok, gyümölcs konzervek,
gyümölcs párlatok, gyümölcs szörpök,
Hagyma külföldi, hajmosópor, hal
konzervek, hengerolajok, hentesérúk,
heremag külföldi, hintőpor, horgonyo
zott lemez, húsárú, húskonzervek, Il
latszerek, irodai gépek, Jánoskenyér,
jegeccukor, Kainit, kakaó, kandirozott
gyümölcsök, kandisz, kaviár, kálisó,
kávé, kávépótlékok, keményítő, kékgálic, kénsa\as ammóniák, kocsike
nőcs, koksz, kókuszdió, kókuszliszt,
kókuszzsir, kolbászárú, konzervek, ko
nyak, konyhasó, koriánder korpa, koz
metikai cikkek, kölnivíz, köménymag,
kőszén, kristály, szóda, kukorica kül

földi, Lemezek vasból, likőrök, liszt,
liszttermékek, lőszer és kellékei, luccrnamag külföldi, Majoránna, maka
róni külföldi, malata kávé, malomter
mékek, mandarin, mandula, margarin,
marhasó, mazsola, málnaszörp, mész*
nitrogén, mogyoró, mosdószappan, mo
sószóda, müméz, műtrágyák, müzsirok,
Narancs, nápoliszelet, Ócskavas, olivolaj, olajpogácsa, öntöttvascsövek, őr
lemények gabonából, Padlóolaj, pap
rika, parafin, parfőm, patkószög, pá
linka 20u 0 felül, petróleum, pezsgő,
piperecikkek, pótkávé, púder, Répa,
szelet szárított külföldi, rézgálic, rizs,
keményítő, rozskávé, rúdvas, rum, Sajt
külföldi, sáfrány, sin, sinvas, só étke
zési és marha, sodronyszeg, sodrony,
sósborszesz, sör, srot, (árpa, kukorica),
sütemény nem pékárú, sütőpor, sza
lámi, szalonna, szappan, szardellagyürű, szardínia, szájvíz, szeg sod
ronyból, szegezőnit, szegfübors, szeg
fűszeg, szerecsendió, szerecsendióvirág, szesz, szeszecet, szeszesitalok,
szén (kő és fa), szilvorium, szóda
(mosó, kristály), szőlő külföldi, ször
pök, szuperfoszfát, Talp gumiból, talpbőr, tavotta-zsir, tábla keményítő, tábla
üveg, tea, teasütemény, terpentin, tész
taárúk külföldi, toilettszerek, tomassalak, törköly, tratikárú, trágyavilla, tüs
késdrót, üvegtábla, Vanília, vaníliás
cukor, varrógépolaj, vasabroncs.
1 /„-ős fo rg alm iad ó alá tartozik.
Árpa, bab, borsó, brindza, burgo
nya, bükkönymag, Dió, Fa tűzi, fok
hagyma, Gabonanemüek, gabona friss,
gyapjú nyers, gyümölcs friss, Hagyma,
heremag, hüvelyesek, Kapásnövények,
káposzta friss, kendermag, kenyér,
komló, köles, kukorica, kvargli, Len
cse, lenmag, lucernamag, Magvak ál
talában, mák, méz, zsemlye-morzsa,
mustármag, Nyersbőr, Olajtartalmú
magvak, Péksütemény, pohánka közön
séges, Repcemag, répamag (cukor
nem), rozs, Szalma, széna, Tej, tej
termékek, tengeri, tojás, túró, tűzifa,
Vaj, Zab, zöldség friss.
M e g je g y z é s: Az itt felsorolt árúk
után csakis akkor fizetendő az l°/0-os
forg. adó, ha azok belföldi eredetűek;
ha külföldi származásúak, úgy forg.
adó ezek után egyáltalában nem fize
tendő. Kivételt képeznek az árpa, bab,
borsó, búza, bükkönymag, köles, po
hánka, rozs, zab, melyek után még
akkor is kell l°/0-os forg. adót fizetni,
ha azok külföldi eredetűek.
A textilárúk, valamint a prémbőrök
es szücsárúk forgalmi adójának álta
lányozására vonatkozó részletes táb
lázat az ipartársulatnál megtekinthető.
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Juventus — Makkabea 4 : 4

Ifjúsági revanchemérkőzés
Lejátszva a Juventus otthonban, jan.
8-án. Az eredmény megfelel az erő
viszonyoknak.
Részletes eredmények:
Andruska (J)—Kempfner (M) 2 :0
Várady
(J)—Steiner
(M) 2 :0
Boldis
(J) Bayer II. (M) 2 :0
Hermán (M)—Figura
(J) 2 :1
Neumann (M)—Deutsch
(J) 2 :0
Zaéek
(J)—Bayer I.
(M) 2 :0

Páros játékok:
Steiner, Hermán (M)—Figura, De
utsch v(J) 2 : 1 ; Neumann, Bayer I.
(M)—Zacek, Várady (J) 2 :1
Végeredmény 4: 4.
* * *
A Lévai Gymnazium ping-pong csa
pata vasárnap, 13-án revanche mérkő
zést játszott _a B. bányai gymnázium
csapatával ésattól 6 :2 arányban ve
reséget szenvedett.
* * *
F. hó 27-én a Juventus S. K. ven
dégül látja az Érsekújvárt S. E. jóké
pességű csapatát.
* * *
Ugyanezen a napon (27. jan.) a Ju
ventus jéghokky csapata Gr. Révay
István, a Őszi. M. T. Sz. elnökének
meghívására Tajnára utazik, hol be
mutatót fog játszani gr. Révay vendé
geiből álló csapat ellen, akik a Bu
dapesti Korcsolyázó Egyletnek a já
tékosai.
* * *
F. hó 13-án tartotta meg a Juventus
Sport Klub rendes évi közgyűlését,
saját otthonában.
A közgyűlés a tisztikar jelentése és
felmentése után a következő uj tisz
tikart választotta meg:
1. Elnök: Dr. Strasser Elemér.
2. Alelnök: Pálfy János.
3. Titkár: Bojsza Imre.
4. Jegyző: Dubuvszky Béla.
5. Pénztárnok: Klopstock Gyula.

KÖZGAZDASÁG
H ivatalos g abo n a árak: A M ono
pólium T ársaság jen. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat állapította
meg: búza 155’50, rozs 115*—, közép
sörárpa 120*—, takarmány árpa 112—
zab 121*—, kukorica (lófogu) 111*—,
sárga 116, cinqun. 131*— Ke
G abona- é s takarm ányárak jan.
12-én a lévai piacon az árú m inőségi
sz erin t:
Búza — — Árpa — — — Rozs — — — — —
Zab (felhozatal nem volt.)
Tengeri
— — — —
Bab (fehér)
— — —
Mák — — — Vörös here
— — Lucerna
— — — —
Burgonya (rózsa) —
Burgonya (gyári)
—

1 5 6 * - 157*50
110 - 1 1 4 1 114*—
110*— 112*—
80’— 90*
380 - 410*9 2 5 —1000*
600-— 650*
70'—
25*
40-

Valuták:
német márka
magyar pengő
svájci frank
angol tont —
olasz líra
—
amerikai dollár
francia frank
osztrák schiling

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

868- 473*50
773’117:—
202-90
23 60
157-70
450*50

.LÉVAI ÚJSÁG* gazdasági, kuliurália és kritikai
hetilap, megjelenik minden sierdán. — Főszerkesztö: Dr. STRASSER ELEMÉR. - Felelőz az«
kezelő ás kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. agr. - Szerkesstőság ás kiadóhivatal: Láva, §túr a. 3. Telefon
19. — Nyomja: FODOR utóda Láncs Jenő nyomda i
Láva, Szepesi u. 28. — Előfizetési díj: egészávre
40-, félévre 20'. negyedévre 10*— Kő, egyes azé n
éra 00 fül. — Három példány megtartása egyév i
előfizetésnek számit. — Hirdetések tarifa sterlnt
Fodor papirkereskedátben adhatók ét. Telefon
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. — Kézirz'ok
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat rém
őrsünk meg és nem adunk vissza. — A postabél ye{j
hassnélatét a bratislaval posta- és tévirdalgszgaló
ság lévai feladóhellyel 109.976. V-1934 szám alatt
engedélyezte.

