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a Városi képviselőtestület közgyűlése
rend tárgyalására. Több illetőségi 
ügy került sorra, amelyekkel kap
csolatban csak helyeselni tudjuk 
a városi tanácsnak azon állás
pontját, hogy ezen kérdések e l
bírálásánál első sorban arra van 
tekinteltel, hogy a várost felesle
g es  terhektől m egkím élje.

A kommunisták részéről vitára 
adott alkalmat a városi tűzőrségi 
szabályrendelet, amelyet már ré
gebben letárgyalt a képviselőtes
tület, de azt formai okok miatt 
az országos választmány vissza 
küldötte a városhoz. Nem mulaszt
hatjuk el, hogy ez alkalommal le 
ne szögezzük azt a lehetetlen 
helyzetet, amely más cselekben 
is előfordult, hogy egy és ugyan
azon tárgy körül újabb és újabb 
viták fejlődnek akkor, amikor azon 
már változtatni nem iehel, ellen
ben uj és lényeges kérdések fe
lett —  mondhatni —  tárgyalás 
nélkül átsiklanak a városatyák.

A képviselőtestület a pénzügyi
!lú!^ „úv, v,!; l»Srlo!! '■ c. —■»/' 4 ' ~ Ai
eddigi alapon újabb hat évre 
m eghosszabbította.

Nagyobb vita fejlődött ki a piu- 
ristarend és a város közöli föld
területek cseréjével kapcsolatosan. 
Ezt a kérdést is már eg>szer tár
gyalta a képviselő é?tiilet, de az 
akkori határozatot a piaristarcnd 
nem fogadta el, ellenben a város 
vezetősége újabb tárgyalásokat 
folytatott a rendfönökscqqel és 
azzal megegyezett, hoqy 10 hold 
rélföld helyeit a város 15 holdat 
ad cserében . Az ellenvetésekkel 
szem ben a városbiró kifejtette, 
hoqy e cserére  a város rá van 
kényszerítve és nem a piarista- 
rend, hanem ezt a város forszí
rozta és sem mi c selre sem  csi
nál rossz cserét, mer! a piaristák 
rétje  két útvonal mellett fekszik

és már körülötte beépített telkek 
vannak. A javaslatot névszerinti 
szavazással a képviselőtestület el- 
foqadja.

A városi szómvevőséq előter
jeszti, hoqy a városi kültséqvelést 
az orszáqos választmány jóváhaqy- 
ta azzal, hoqy a város a kisza
bott keretek közi gazdálkodj* n és 
azt túl ne lépje.

Szünet után az egyes költséqve- 
tési tételek átruházására, behajt
hatatlan cselekvő háíráh koknak 
a városi főkönyvben való törlé
sére adott felhaialmazást a \urosi 
hivataloknak

A városi tökepénzek és értekek 
elhelyezésére vonatkozó, a városi 
képviselőtestületnek régebbi hatá
rozatát, amelyet a já rá s i hivatal 
nenihaqyott jóvá, felebbe/és foly
tán az orszáqos hivatalhoz került 
és az a városi képviselőtestület 
eredeti határozatát fogadta cl, a 
melye* most a következő ó\rc is 
m cqhosszabbitoitak. Majd feleb*

am elyekéi a tanács javaslóid alap
ján  fogadott el a képvivelötestü- 
lef.

E lh a tá ro z ta  a  k ö z g y ű lé s , h o q y  
a  k ö lt s é g v e t é s b e n  fe lv e t t  12 .000  
K e  ö s s z e g ,  m e ly  a z  ip ar i é s  k e - 
r e s k e d e lm i  s z a k o k t a t á s  e l ő m o z 
d ítá s á n a k  ju ta lm a z á s á r a  tett b e 
á llítva , a  ta n o n c is k o lá i  o k ta tó k  
k ö z t , á lla m i f iz e t é s ü k n e k  m e g fe 
l e l ő  a rá n y b a n  o s z ta s s á k  szót.

A g im n áz iu m  k ib ő v ít é s é n e k  
s z ü k s é g é t  e lv i le g  k im o n d ja  a  k ö z 
g y ű lé s  é s  a h h o z  in g y en  te lk e t  
ad , f e l é p í t é s é t  c s a k  a k k o r  v á lla lja ,  
h a  a z  i s k o la i  h a t ó s á g o k  r é s z é r ő l  
b iz to s íté k o t  k a p , h o g y  az  év i b é r  
f e d e z n i  f o g j a  a z  a m o r t iz á c ió s  
k ö l t s é g e k e t  é s  eg y b en  k é r i  a  m a i  
re fo rm  r e á l  g im n áz iu m  h e ly ett  
r e fo rm  g im n áz iu m  lé t e s ít é s é t .

elvesztése  a gazdasági életben, 
keresked elem ben a csőddel azo
nos. Minden devalválódott, de 
sem mi sem  veszített annyit hite
léből, mint a sz ó ! Ma a szavak 
az egész  világon elvesztették hi
telüket, az adott szó  érték e lése  
megszűnt, ism eretlen fogalom  lett. 
Az ígéretek betartása nem divat 
többé, sőt talán nem is kötelező. 
Az em beri szó  nem érdem el többé 
hitelt é s  ez azonos az em beri m o
rál csőd jével.

A tisz tesség re  soh asem  leh e
tett tariozásf bekebelezn i, de azért 
a láthatatlan telckköny vekben, bent 
az em beri igazságérzetb en  te h e r
ként szerep elt valam ikor a k.i nem 
fizetett tartozás, amelytől igyeke
zett minden korrekt em ber m en
tesülni. B ecsü le tes  em b er! Ez va
lam ikor é ilék jc lz ő  volt, tartalom , 
alap, am elyre építeni lehetett. Ma 
a tisz tesség  egyenlő lett az é lh e
tetlenséggel.

Több, mint szórnom , tragikus, 
k a iasz tró iá lis  je len sé g ek  * zek 
ha nem álliijuk v issza az adott 
szó hitelét, a m oratórium ot az 
ígéretek re  is  kiterjesztjük, akkor 
ez em berek  egym ásközötli érint
kezése  lehetetlenné válik é s  ez a 
társadólom  halálra van ítélve.

A ndrássy Gyula mondta egy
szer a m agyar parlam entben: 
„ n e h e z e b b  v a l a m i t  m e g í g é r 
ni ,  m i n t  m e g t a r t a n i ,  mert 
amit m egígértem , azt m ár meg 
kell tartanom  é s  nem  tudom mi 
lesz addig, am íg a m egvalósításra  
kerülhet a sor."

Eltekintve a hazudozástól, a 
könnyelmű Ígéretek azok, am e
lyek a lá á ssá k  a szavak hitelét. 
Ne vállaljunk olyan kötelezettsé
geket é s  ne tegyünk olyan íg ére 
teket, am elyeknek te lje s íté se  nem 
kizárólag tőlünk függ. Az Ígéret 
ne legyen csak  szép szó, hanem 
oly kijelentés, am elynek e re je  és  
értéke van.

H azugságra, fé lrevezetésre, m eg
tév esztésre, fondorlatra, csa lá sra  
nem lehet társadalm at építeni, de 
m ég egym ásközötti viszony! sem. 
Tudjuk, hogy a föld nem az an
gyalok hazája — de az ördögöké 
sémi Em berek vagyunk, távol e s 
tünk az égi ideáloktól, de az 
együttélés érdekében, mindnyá
junk egyenlő érd ekében  a m on
dott szó, az adott ígéret ne le 
gyen a v isszaélések  eszköze, a 
tisztességte len  verseny fegyvere. 
A becsü let, a tisztesség , az adott 
szó  szen tség e legyen ism ét alap 
tőkéje é s  kim eríthetetlen tartaléka 
minden erkölcsi, szellem i, vagy 
üzleti vállalkozásnak.

A városi képviselőtestület de
cem ber 2 0 -án délután közgyűlést 
tarlóit.

A napirend letárgyalása előtt 
Pásztor képv. test. tag ké? i a gyű
lést, hogy a kommunista pártnak 
n munkanélküliek segélyezésével 
kapcsolatos beadványát vegye fel 
a tárgysorozat pontjai közé.

A városbiió bejelenti, hogy idő
közben két beadvány érkezett a 
városhoz állásfoglalás végett, am e
lyeket kér még a mai gyűlésen 
letárgyalni. Pásztor kcpviselőles- 
tületi tag kérésével kapcsolatban 
bejelenti, hogy éppen most a szük
ségmunkák megindítása alkalm á
val nagy m eglepetés érte a vá
rost pénzügyi tekintetben, ameny- 
nyiben az adóhivatal értesítette, 
hogy a városi pótadó előleg szám 
Iára nem eszközölhet további ki
fizetést, amennyiben a város már 
a rendelkezésre álló összeget ki
merítette. A város vezetősége ez
zel kapcsolatban azonnal eljárt a 
VezérpenzügyigazgaiOsagnai, taiui 
ígéretet is kapóit, hogy a város 
súlyos anyagi helyzetére való te
kintettel a havi 7 0 .000  koionás 
ösS/eg helyett 50 .000  koronás ki
fizetést engedélyez. Ez azonban 
még csak  szóbeli Ígéret, amelyre 
még építeni nem lehet. De a vá
ros vezetőségének nem célja  ígé
reteket tenni és meg nem ’aríani. 
A munkanélküliek segélyezésével 
kapcsola osan mindent meglett a 
varos s a jövőben is megtesz, 
ami csak m ódjában áll.

Bejelenti a városbiró, hogy az 
állami blokkokra felvett segély- 
zeltek még a karácsonyi ünnepek 
előtt külön ünnepi blokkokat kap 
nak a gyerm ekekre és burgonyái 
is kapnak, a legkisebb adag 50 
kg. A városi szegények az ünne
pek elől! élelmiszert, lisztet, bur
gonyát és tüzelőfát kapnak. A 
gyermek blokkokat azok is m eg
kapják, akik nincsenek állami 
blokkokra felvéve. A város veze 
tősége belátja, hogy csak igen 
kevés az, amit nyújtani tud, de a 
segélyezésekIiez szükséges anyagi 
eszközök előterem tése a rossz 
gazdasági viszonyok mellett le 
győzhetetlen nehézségek elé ál
lítják a vezetőségei. A term észet
beni segélyzéshez szükséges anya
goknak összegyűjtése is igen n »  
héz, mert a régebbi évek bőkezű 
adakozói sincsenek ma már olyan 
helyzetben, mini az előbbi évek
ben voltak s adományaikat m ér
sékelték. Kéri a bejelentés tudo
másul vételéi.

A képviselőtestülel a bejelentés 
tudomásulvétele után áttért a napi

TÁRSA DALMi ÉLET
Kath. Kör a/ idén is megrendezi 

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

A Lévai Nöegylet szilveszter dél
utánján a Kaszinó helyiségeiben jóté- 
konycélu gyermekbált rendez a lévai 
árvaház javára.

Az Izr. Nöegytet dec. 31-én esti' 
9 órai kezdettel Denk összes termei
ben tartja műsoros tcaestélyét.

Az Iparoskor összes helyiségeiben 
Szilveszter-estét tart dcc. 31-én. Kez
dete este 8 órakor.

M ö iih  mü
APOLLO (Denk): Ma este 6 és ’ 49 
órakor Johunn Strauss, a kiváló zene
szerző motívumai alapján kés?ült mo

dern „ operett: „MESÉL A BÉCSI 
ERDŐ". E film nevezetessége, hogy 
a bécsi filharmonikusok közreműkö
désével készült. Főszereplői: Magda 
Schucider, Wolf Albaeh Rctty, l.oo 
Slezák. — Délután népelöüdásban 
„A SCHÖNBRUNNI ÁLOM Eggerth 
Mártával, Verebes Ernővel és Hcr* 
mann Thimiggel a főszerepekben. 
Csütörtökön este ismét „Mesél a 
bécsi erdő" operett.

OR1ENT (Slránszky) Ma este „VI- 
LÁG Áf.AKC NÉI.KÜL" lávolbalá- 
tás proplémájával foglalkozó film.
29 30-án „DAL A SZERENCSÉRŐL- 
operett Ernst Ooth vi f
tóval a főszerepben. Paul Kemp, Theo 
Lingcn, Ilse Strobrau közreműködésé
vel. — 30-án délután népelőadásban 
„Keringőmámor* Johann Straus zené
jével Eggert Mártim, Paul Hörblger, 
Szőke Szakáll, W. Eh-kbi-ig* .. lí.uui 
Niese-vel a lőszerepekben.



Lévai Újság

Ankét az ipar
és a kereskedelem helyzetéről

2. A járási Ipartársulat V ezetőségének nyilatkozata.
Az iparosok és kereskedők kétség

beejtő anyagi helyzete köztudomású. 
Adósságaik rendezése, illetve teher
mentesítésük éppen olyan tontos és 
szükséges, sőt sürgős, mint a gaz
dáké. Itt az ideje, hogy a kérdéssel 
komolyan foglalkozzunk.

A járási ipartársulat, mint a járás 
területén élő iparosok és kereskedők 
hivatalos, de egyben érdekvédelmi 
szerve törvényjavaslatot készített elő 
az iparosok és kereskedők tehermen
tesítésére, amelyet alább ismertetünk.

Az iparosok és kereskedők, tekintve 
a mai helyzetet, 3 csoportba sorol
hatók:

Az első csoportba tartoznak azok
az iparosok és kereskedők, akik sem
mi néven nevezendő vagyonnal, sem 
ingó, sem ingatlan értékekkel nem 
rendelkeznek, ellenben van, vagy volt 
iparigazolványuk és van tetemes tar
tozásuk.

A második csoportba tartozó ipa
rosok és kereskedők azok, akik ingó 
vagy ingatlan vagyonnal rendelkeznek 
ugyan, de eladósodottak.

A harmadik csoportba tartoznak azon 
kereskedők és iparosok, akik ingatlan 
és ingó vagyonnal rendelkeznek, de 
még nem egészen eladósodottak. 
Ezen iparosok és kereskedők helyzete 
ugyancsak menthetetlen, ha gyors se
gítség nem jön.

Az adósság rendezésére jogosultak 
igényüket tartoznak a járásbíróságnál 
alakítandó bizottságnál meghatározan
dó időn belül bejelenteni. . .

Az adósság rendezésre igényt tartó 
KeresKeaoi es iparosi a lorveny vé
dettnek nyilvánítja, ezt ingatlan va
gyonára feljegyzi és a védettnek nyil
vánítottal szemben semmiféle pernek, 
végrehajtásnak, csődnek, kényszer- 
egyezségnek nincs helye. A védettnek 
nyilvánított tartozik a bizottságnak pon

tos vagyoni kimutatást átadni, hitele
zőinek pontos névsorával, meglévő 
ingatlan és ingó vagyonának, valamint 
követeléseinek feltüntetésével. A hite
lezők törvényes zálogjogot nyernek a 
védettségi igény bejelentésekor.

A bizottság a bejelentési határidő 
után a követeléseket négy csoportba 
osztja: I. csoport: az eljárás költségei, 
II. csoport: a 2 évnél nem régibb ke
letű minden néven nevezendő adó és 
illeték tartozások, valamint köztarto
zások és 2 évnél nem régibb szociá 
lis terhek és biztositó társaságok kö
vetelései. A III. csoportba tartoznak 
a jelzálogilag biztosított hitelezők, va
lamint a kézi záloggal biztosított hi
telezők. A IV. csoportba soroztainak 
az egyéb hitelezők.

A vagyonnal nem rendelkező védet
tek mentesítve lesznek összes tarto
zásaiktól. Vagyonnal rendelkező, de 
eladósodott védett vagyonát a bizott
ság a hitelezők között felosztja azzal, 
hogy a II. csoportba tartozó hitele
zők 2 évnél régibb követelései lemon- 
dottnak tekintetnek és ezeket nem igé
nyelhetik. A felosztás a követelések 
arányában történik.

A védett az I. csoportba tartozó 
hitelezők követelését tartozik kamat
mentesen megfizetni 2 éven belül, havi 
egyenlő részletekben. A II. csoportba 
tartozó hitelezők követelését ugyan
csak kamatmentesen 5 éven belül havi 
egyenlő részletekben. A III. csoportba 
tartozó hitelezők követelés önmagától 
átalakul amortizációs kölcsönné, amit 
az adós 7% alapkamatoztatás mellett 
juyosnou es Köteles 30 év alatt amor
tizálva annuitásokban megfizetni. A IV. 
csoportba tartozó hitelezők követelé
sét tartozik az adós 5 év alatt havi 
egyenlő részletekben a hitelezőknek 
kamatmentesen megfizetni. Egyetlen 
részlet elmulasztása maga után vonja

az egész kvotakövetelés azonnali ese
dékességét, amennyiben az adós aján
lott levélben történt 8 napos határidő 
megadása után az esedékes kvótát 
meg nem fizetné. A bizottság határo
zata végrehajtási jogcímet képez. A 
védettségben bejelentett minden né
ven nevezendő vagyontárgyakra a kö
vetelés teljes kiegyenlítéséig a hite
lezők törvényes jelzáloggal bírnak és 
a védett, amennyiben igy rendezett 
tartozását meg nem fizetné és a va
gyontárgyakat elidegenitené, sikkasz
tás vétségét követi el.

A III. csoportba tartoznak azon vé
dettek, akik vagyontárgyakkal rendel
keznek, de nem eladósodottak. A vé
dett ebben az esetben tartozik— ana
lóg a II. csoporthoz tartozó védettek
hez tartozását megfizetni és vagyona 
éppúgy, mint a II. csoportbelieké, négy 
tömegbe osztandó: az I. csoportba 
tartozó hitelezők követelését tartozik 
megfizetni egy év alatt, havi egyenlő 
részletekben. A II. csopoitbn tartozó 
hitelezők követelését 3 év alatt, havi 
egyenlő részletekben. A III. csoportba 
tartozó hitelezők követelését 7°/o alap- 
kamatoztatás mellett, 20 éves annuitás
ban. A IV. csoportba tartozó hitelezők 
követelését 5 év alatt havi egyenlő 
részletekben.

AAogqa*íh tótom...
Léván nincs tulprodukció a haszna 
vehető em berekben . Ha rikkancs kell, 
nincs m eg jele lő  rikkancs, ha riport 
kell, nincs m eg felelő  riporter, ha hir. 
detéseket, elő jizetőkct kell akvirálni, 
megint csak  h iába keresünk m eg fe
lelő , ügyes akvizitőrt.

D e Igy van ez az eg ész  vonalon. 
Léván nincs tiz irodai munkaerő, aki 
tökéletesen  beszéln é mind a két nyel
vet, p er fekt lenne a  g ép e lésb en  és  a 
gyorsírásban, nem is szólva arról, 
hogy idegen nyelveket alig tud va
laki.

S ok  a  munkanélküli, d e ha megürül 
egy állás, akkor m ég sincs, aki az 
ö ssz es  követelm ényeknek m egfeleljen  
é s  a  munkaadó inkább nem vesz al
kalm azottat, sem hogy a hozzánem- 
értő kendőkkel bajlódjon , akik több 
kárt okoznak, mint hasznot.

Tanulni, tudni kell, ha valaki el 
akar érni valamit, d e  erre az áldo
zatra alig hajlandó valaki. Ma, ami
kor az európai fővárosokban  diplo
m ás em berek  seprik  az  utcákat és  
lyukasztják a jeg y ek e t  a  villamoson, 
szom orú je len ség , hogy a  kisvárosok  
m unkakeresöi felkészületlenül, tehát 
Jegyvertelenül állnak ki az é let csa ta 
terére é s  ezért a  küzdelm et remény
telenül e l  kell vesziteniök.

Nem e lég  a  sop án kod ás. az e lé 
g ed etlen ség , mert ennek oka nem 
mindig a körülményekben keresendő, 
a legtöbb em ber sa já t élhetetlensé
gének, tudatlanságának, áldozata, s a 
já t  szeren csétlen ségén ek  kovácsa.

Okulár.

Miért került
sor a monopóliumra?

Befejeződött a Járási Magyar Közművelődési 
Bizottság első előadás

já rás i Magyar Közművelődést B i
zottság  népszerű tudományos előadás- 
sorozatának első ciklusát 19-én, szer
dán befejezte. — Novotny József, ta
nár igen érdekes előadásban ismer
tette a végtelen kicsiny és végtelen 
nagy fogalomkörét. A sejtből, mint a 
materiális szervezet legkisebb, ezred- 
milimcternél parányibb alkotórészéből 
kiindulva, az anyag folytonossága ut
ján az atomon, a molekulán, az ele
meken át a föld, majd a világegye
tem óriási méreteit mutatta be, ere
deti, mindennapi életben megszokott 
összehasonlító példákkal. A szinte el
képzelhetetlen számóriásokra hivat
kozva mondotta, hogy a parányi em
ber, bármily nagy tudással vizsgálód
jon is a világmindenség rengetegében 
csak játszik, de nem teremt. A termé
szettudományosán gondolkodó elme 
emmi körülmények között sem ra

gadtathatja el magát a tiszta mate
riális felfogásra, mert hisz a világ
mindenség rendjében, ha materiális 
erők működnek is, mégis olyan tör
vényszerűségek uralkodnak, amelyeket 
se m az anyag, sem az energia egy
magában nem magyarázhat meg. — 
Dr Miklós Jenő, kálnai orvos az em
berrel, mint munkagépről, az emberi 

zervezet munkaképességéről, munka- 
i Írásáról olvasott tel. Az emberi szer
vezetben alig volt zavar, amikor még 
t siik az ösztöneinek engedelmeske- 
deli. Később azonban egyre csökkent 
u munkabíró képessége. Ismertette a

sorozata
kifáradás, kimerülés szervezeti okait. 
Kimutatta, hogy öröklés utján az em
beri szervezet már előre bizonyos 
mértékig diszponált munkaképesség
gel bir. A munkabírást azonban a kor, 
a nem is erősen befolyásolja. A nők, 
akik szervezetüknek és lelki beállított
ságuknál fogva inkább az anyaságra, 
gyermekek gondozására, a családi 
élet ápolására volnának hivatva, je 
lenleg a nehéz, férfiaknak való mun
kakörben helyezkednek el. Ez nem
csak,  ̂ hogy természetes hivatásuktól 
eltérő, de szervezeti romláshoz és az 
utódok degenerálásához is vezet. 
Mindezek megakadályozására igen he
lyes, megszívlelendő gyakorlati taná
csokat adott. — Mindkét előadót fe
szült figyelemmel hallgatták a jelen
lévők és a két magas nivóju előadás 
méltó befejezésére volt a ciklusnak.

A következő előadás-sorozat január 
16-án kezdődik. Az előadók neveit és 
az előadások tárgyát annakidején előre 
közöljük olvasóinkkal.

A háború előtt a kereslet és kíná
lat megfelelően szabályozta az ára
kat. Árcsökkenés idején a termelés 
csökkenését, vagy olcsóbb termelést 
vont mnga után, áremelkedéskor foko
zottabb termeléssel járt.

Ismerjük a háborús és háború utáni 
anyag és áruhiányt, az azt követő túl
feszített termelést, mely eddig isme
retlen méretű árufelesleget eredmé
nyezett.

A mezőgazdaság volt az első, amely 
a gabonatermelésben és az állatte
nyésztésben a legnagyobb feleslege
ket termelte. Szervezetlensége folytán 
nem tudta a helyzetet felfogni és az 
őt ért veszély ellen idejében véde
kezni.

Ezen fokozott termelés nem válha
tott volna a mezőgazdaságra kataszt
rofálissá, ha az ipari termelést is a 
kereslet és kínálat szabályozta volna. 
Azonban a jól szervezett kartellek 
tartották az árakat, úgy hogy a gazda 
szükségleti cikkeit viszonylag sokszo
rosan tulfizette.

Az állam látta a helyzetet és fel
építette a vámfalakat, amelyek a me
zőgazdasági termelésen igyekeztek se
gíteni, miáltal az iparnak jelentékeny 
kárt okoztak. -  A nagy áringadozá
sok az állami beavatkozás segítségé
vel sem szűntek meg, ami az állami 
intézkedések hiányosságén és más ál
lamok ellenintézkedésein múlott. Ezen

intézkedések a cserekereskedelemhez 
és az autarkiához vezettek.

Az orosz példa hatása alatt meg
változott az emberek mentalitása, mi
által az irányított gazdálkodásra haj
lamosak lettek. A termelők állandóan 
megfelelő árakat remélnek és bizto
sítottnak látják gazdaságuk jövedel
mezőségét. Azért van a monopólium
nak sok híve. Jelen sorok írója a 
monopóliumot egy szükséges átme
neti intézkedésnek tartja, mely a hozzá 
fűzött anyagi eredményeket csak ak
kor fogja elemi, ha az összes mező- 
gazdasági terményekre kiterjesztik és 
a mezőgazdasággal összefüggő ipari 
termékek árait is szabályozni fogják. 
Ha ez meglesz, (amit keresztülvihetet* 
lennek tartok,) akkor a termelésben 
egy merev állapot fog bekövetkezni, 
ami a termelés minőségi hanyatlását 
vonja maga után és minden haladást 
megszüntet.

A múltban a kényszer hatása alatt 
lettek az emberek találékonyak: fel
fedeztek és olcsóbban termeltek. Az 
olcsóbb áru pénzt tett szabaddá, ami 
újabb szükségletek fedezésére lett fór- 
ditva. Ezáltal uj iparágak keletkeztek, 
ami a fejlődést és a haladást biztosí
totta. Vájjon mi fogja a fejlődést és 
haladást biztosítani, ha minden lehe
tőség korlátok közé lesz szoritva.

I - R - E .
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Lévai látkép
X o í  w m  £ é o a ?

Külföldi barátaink élőit, okik meg
kérdezik, hol is van Léva, büszkén 
dicsekszünk, hogy Európában, Bécstől 
autón alig négy, Pesttől két, Pozsony
tól — Szlovenszkó fővárosától két 
és fél órányira. Mindenki, aki ezt a 
dicsekvést hallja és a várost nem is
meri, azt hiszi, hogy az európai kul
túra itt is meghonosodott és szívesen 
tesz eleget meghívásunknak, de ami
kor ideérkezik, egyik csalódás a má
sik utón éri. Egy külföldi barátunk, 
aki a napokban látogatott el hozzánk, 
őszintén megmondta Léván szerzett 
néhány benyomását és talán nem lesz 
érdektelen, ha közre adjuk ezt a lát
képet lapunk hasábjain.

& g f f i p t e n t i  iö té U é y .

Amint megérkezünk a vasúti állo
másra, önkéntelenül körül nézünk, mert 
az az érzésünk, hogy petróleumlám
pák világítanak. A lévai pályaudvar 
kriminálisán sötét és ez az első rossz 
benyomás csak fokozódik, amikor a 
városba ér az idegen.

Minden városnak a főutcája a leg
jobban világított része. Eltekintve at
tól, hogy Léván itt van a korzó is, a 
főutca és a főtér az a hely, ahol leg
többet fordul meg az idegen és ezért 
már reprezentatív okokból is fénye
sebbre kellene világítani ezekei az 
útvonalakat. Este 7-ig, mig az üzletek 
kirakatai világítanak még megjárja, de 
azután komor sötétség borul a főtéri 
korzóra. Nem lehet ezen segíteni ?

Mindenütt »á*.
Eltekintve a sötétségtől és a rette

netes állapotban levő keramittól — 
megígértük barátunknak, hogy jövőre 
már aszfaltunk lesz — a sár ennek

a városnak harmadik szomorú jelleg 
zetessége. Úgy tudjuk, munkanélkü
liek itt is vannak elegen és igy az 
utcák tisztogatása nem lehet megold
hatatlan probléma. A sarat legalább 
egyszer egy héten el kéne távolítani, 
mert nem lehet arra várni, hogy az 
autók a járókelők ruhájára fröccscn- 
tik az egész tengert. Ez talán mégis 
sok időt és gondatlan soíőrt venne 
igénybe.

Solt a feieiíe^ei tut&ep.
A szegényes világítás dacára az ut

cák tele vannak villanyoszlopokkal A 
keskeny Szepesi utcán például a sok 
pózna nemcsak rontja a képet, de a 
közlekedésnek is nagy akadálya. A 
kulturált városokban mindenütt a ház
tetőre erősített vascsöveken vezetik a 
villany és telefon huzalt, úgy látszik 
a modern technikának ez a nagy vív
mánya itt csak a két utcára szorítko
zik. Ezt az állapotot lehetetlen so
káig tűrni. Mondjuk legfeljebb ta
vaszig.

A iuoUttz
Fent a hideg őszi csillagok ragyog

tak, lent a suviksz ragyogott. A ka
szárnya udvaron bakancsot pucolnak 
és a fekete paszta visszavigyorog a 
magas fényre, itt ő az ur! Fekete fé
tis, amit féltve őrzői, hiszel üdvözítő 
hatalmába, mert eltakar minden bajt, 
foltot, lucskos lábad piszkos útjait és 
megtisztítja lépéseid bűnét. A suviksz 
fekete hatalom, színes pléhvárakban 
vár a trónra, a bőrre, bakancsra, ahová 
kefék zenéie kiséri és a trónon má
sok erejéből, munkájából uralkodni 
kezd; reprezentál, kormányoz. Mint 
mint minden uralkodót trónra jutása
kor felkenik.

Csőcselék sarat kikerülöd, eltiszti- 
tod, elpusztítod, hogy hatalmánál biz
tosabb és ragyogóbb legyen. Mint 
minden hatalom erkölcsi alapokra tö
rekszik: higiénia, esztétika, rend, tisz
taság, fegyelem kedvenc pillérei, a 
hatalmasok sorsában mindenképpen 
részesül: utálod, gúnyolod, leköpöd 
de azért alázatos szolgája vagy. Ha
talma érdekébe gépeket, eszközöket 
szerkesztesz, munkát áldozol, félted 
és fényére büszke vagy. Titkos hatal
mak eszköze és bizonyára Isten ke
gyelméből való, látszatra jótétemény,

A  fé w ú
f t a H a á z k Ö H q u e ~

A sok szemrehányás nagyon elszo
morított, mert be kellett látnom, hogy 
a szemrehányások indokoltak, hiszen 
a sár, a sötétség, a póznak megszün
tetése oly fényűzés, amelyet még egy 
nálunk koldusabb város is — ha van 
ilyen — megengedhet magának.

Megnyugtatom barátomat, hogy van 
egy megértő, minden bajon szívesen 
segítő polgármesterünk, (hogyan le
het egy városnak  csak bírója, nem 
tudta megérteni) aki, ha majd elol
vassa a Lévai Újságban ezt a ripor
tot, bizonyára megtalálja annak a mód
ját, hogy a bajokon mielőbb segítsen. 
Bízunk benne! L. L.

valóságban nyűg és robot. A tiszta
ság szinboluma, de plszkif, ragyog, 
de kopik, jellemtelen, mert látszatra 
szilárd, de olvad. Uralma rövid, detre- 
nizálja a por és a sártömeg. Ez a 
harc a földterület sártömegei és a 
suviksz közölt rendületlenül tart, és 
mindig ő győz, mert szolgálatában áll 
az eszköz és a munka. Ezért vigyo
rog a suviksz a napra és az égi tes
tekre, mert ilt lent az ő tündöklése 
mindent elhomályosit. Ő a civilizáció, 
a felkent fenség, szuverén hatalom, 
akinek hadseregek, ezrek, milliók áll
nak szolgálatában.

Hatalmas lett, mert a hatalmasok 
szolgája, eszköze és te hiába nyögsz, 
köpöd, ő visszavet, feketén vigyorog 
fénylik, csillámlik, tüzel, ragyog büsz
kébben, mint a nap, a hold és a csil
lagok. Magunk fölé emeltük és nem 
tudunk tőle szabadulni.

Eltűnődsz azon, vájjon cltünhetik 
majd egyszer a suviksz? Meddő vágy, 
mert a fekete suvikszet felváltja egy 
iehér, vagy vörös, de a suviksz min
dég lesz, amíg a lábak a régi utakon 
járnak, amíg fertő lesz, sár lesz és 
bakancs lesz.

(Indignus.)

Tisztelt Szerkesztő Ur!

K kövezetlen utcák labirintusát já 
rom abban a reményben, hogy találok 
egy ablakot, melyben cédula ékeske
dik: „szoba, konyha és mellékhelyiség 
kiadó". Nagyot dobban a szivem, no 
itt vagyok. De annál nagyobb a csa
lódásom, mikor kérdezi a házi ur, 
avagy őnagysóga, — kihez van sze
rencsém? — Bemutatkozom. Azt gon
doltam, hogy az ur hivatalnok. Mór 
ki van adva a lakás. Távozom. Talá
lok másikat. Itt taián nagyobb szeren
csével járok. Kérdez a háziasszony, 
kicsoda és micsoda? Hány gyereke 
van? Csak kettő, mert szeretem a pá
ros számot, jaj maguk nem férnek 
el, mert a lakás kicsi, nincs értelme, 
hogy behureolkodjanak, mert pár nap 
múlva kihurcolkodnának, volt a vá
lasz, anélkül, hogy megtekinthettem 
volna. Végre őnagysóga kiböki, mi 
csak gyermektelen házaspárnak adjuk 
ki a lakást. De közben megemlíti, hogy 
nagyon szereti a gyermekeket. A má
sik eset az, hogy rettenetes drága, 
megfizethetetlen: szoba, konyha, élés
kamra havibére 180—2öö korona közt 
ingadozik. — Tiltakozom, ja kérem, 
nem adhatjuk olcsóbban, mondják, 
mert az államnak le kell adni a 65 
százalékot, nekünk nem marad semmi. 
Üres lakást találni nem művészet, de 
lakást kapni annál nagyobb. Nagyon 
megnézik, hogy milyen kabát van az 
emberen. Sokan nem adják ki a la
kást, inkább álljon üresen, mert az
után nem kell adót fizetni. Talán az 
üres és a bútorozott lakások adóját 
is belehetne vezetni. Ma az adók kor
szakát éljük. Ha van hadmentességi, 
agglegény!, tűzoltói, egyházi, forgalmi, 
luxus, jövedelmi, hajadon! stb. adók, 
miért ne lehetne az üres és bútoro
zott lakásokat is megadóztatni. L .j.

Tisztelt Szerkesztő Ur!

Ladóny és Füzesgyarmat közötti ut 
lassan már teljesen járhatatlanná vá
lik a feneketlen sár miatt. Pedig az 
ut szélén minden 10 méteren egy ha
talmas kökupac jelzi, hogy itt meg 
van a szándék az ut javításához. Ez 
a kavics azonban csak tavaszra lesz 
kiszórva, nem pedig most. Már pedig, 
ha most szórnák ki a kavicsot, az 
arra közlekedő autók, szekerek igen 
rövid idő alatt begyurnák s igy nem 
kellene attól tartani, hogy ez a sár
tenger teljesen megakadályozza az 
autó közlekedést Léva felé.

Egy autó-utas.

A (e&ékfe g*nd
A világ legértékesebb, legcsodála

tosabb anyaga: a fehérje.
Egész lénye mélységes titok és ma, 

egy évszázaddal felfedezése után sem 
tudunk róla lényegesen többet, mint 
a felfedezői.

Ha a világ lényege a szellem, ak
kor a fehérje az egyetlen anyag, a 
melynek köze van hozzá, mert a szel
lemi teljesítmények, mind fehérjéből, 
az agyvelüből indulnak ki.

A fehérje az egyetlen anyag, amely 
minden élőlényben meg van, sohasem 
hiányzik. Szürke, kocsonyás, csinos
nak éppen nem mondható anyag, 
amely tisztán a főtt tyúktojásban jele
nik meg, amikor is tojásfehérjévé ol
vad. Innen a neve is.

Minden élő sejtben előfordul, ter
mészetesen aszerint, hogy milyen fel
adatot végez cl a vérben, az izom
ban, a szem üvegtestében, vagy len
cséjében, a biborpirosan duzzadó ajak
ban más és más a színe. Természe
tesen igen bonyolult az összetétele 
is és nagyjából csak azt tudjuk, hogy 
magnéziumot, nitrogént, szenet és oxi
gént tartalmaz. Mesterségesen nem 
tudjuk előállítani, mert nem ismerjük 
ezen anyagok vegyülési titkát. Pedig 
minden ezen múlik. A fehérje titkát 
talán sohasem is sikerül megfejteni. 
Mégha sikerül is, akkor kezdődik az 
igazi nehézség: áthidalni az életet és 
halált.

‘3& íek~
— A Női M ária K ongregáció

karácsonyi akcióját a bazárral befe
jezte. Ezúton mond hálás köszönetét 
a testvér férti Kongregációnak, a vá
ros közönségének, az iparos és ke
reskedő uraknak a támogatás, rl, amely- 
lyel e nehéz időben is a sikeres ered
ményhez hozzájárultak. Eddig 110 
leánykának ruhát, 16-nak cipőt, 6-nak 
kabátot, 30-nak harisnyát, 2*nek szvet- 
tért, 7-nek alsó ruhát, 10-nek meleg 
sapkát tudtunk biztosítani.

— Hat hónapot kapott a nagy- 
salló i ú rb éresek  sikkasztó pénz
tárnoka. Hőnyi Lajos nagvsollói gaz
dálkodó, az úrbéresek pénztárnoka 
több mint 8000 koronát nem tudott 
elszámolni. Feljelentés folytán az el
múlt napokban tárgyalta a törvény
szék a hűtlen kezeléssel vádolt pénz
tárnok ügyét. A bíróság a tanuk ki 
hallgatása után nem hűtlen kezelés, 
hanem sikkasztás címén Hőnyit hal 
hónapi börtönre Ítélte.

— H áztulajdonosok figyelm ébe: 
A házbéradóvallomás iveket, házjegy
zékeket (ahol több lakás van egy 
házban) és lakásjegyzékeket a városi 
adóhivatalban ( sz. szoba) január 
15.-ig be kell adni. Nem tanácsos az 
átudást a terminus utolsó napjaira 
halasztani, mert a tömeges t lintézés 
sok időveszteséggel jár. Majdnem 
mindegyik íven van javítani való és 
hiányoson kitöltött íveket visszaadják.

— Korlátozta üzemét a zsarnó- 
cai fűrésztelep. A zsarnócoi állami 
fűrésztelep, ahol nagyszámú munkás 
volt alkalmazva, kénytelen volt üze
mét korlátozni és több száz munkást 
elbocsájtotl. E vidéken amúgy is nagy 
a munkanélküliség, ez. az intézkedés 
alaposon megszaporilja a scgélyzcsre 
szoruló munkanélküliek számát. Szo
morú jelenség! Meddig tart még?
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Megoldás előtt 
a keramií űí átépítése

Ma 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 szereposztásban: 
Gróf Schönau altábornagy, Tóth Gyula; 
Lovag Kanizsny, Turpinszky József; gr. 
Llchtenstein huszárkapitány, Lehotzky 
Lajos: Rozenkranz Mimi táncosnő, Taby 
Sári; dr Vesely állatorvos, Nagy László; 
Von Staniszlavszky alezre des, Mészá
ros Árpád; Napóleon Szerafina, Mé
száros Joli; Nemes, Kunz, Jármy had
nagyok, Duhacsek Antal, Breier László 
és Guba László; Ábrányi, Tokay baka
hadnagyok, Kaszás Ernő és Herz Kál
mán; Pitypalaty Miska tisztiszolga, Ba
lázs Márton; Hujjantó Boris pesztra, 
Varannay Juci; őrmester Havran Ist
ván; pincér, Máté József; újoncok, gör- 
lök, katonák. Rendező Akáes Józset, 
dirigál Schindler Rezső. Az. előadást 
nagy érdeklődés előzi meg.

A szoc. dem. párt ezúton mond 
köszönetét azoknak, akik lehetővé tet
ték a munkanélküli szegények javára 
rendezett karácsonyi akciót, főként 
Schoeller és társa cégnek az aján
dékozott lisztért, a „Budúcnosf" szö
vetkezetnek a burgonyáért.

— M egnagyobbodik a lévai já 
rás. Mint értesültünk január 1-től a 
lévai járáshoz csatolják Szántó köz
séget.

— járási Fiatalságot Gondozó
január első napjaiban megkezdi in
gyen ebéd osztását a közsegélyre szo
ruló iskolás gyermekek részére Lé
ván, Obarson és Pukanecen. De min
den más községben is, ha a község 
elöljárósága a szükséges kiadásokhoz 
50 százalékkal hajlandó hozzájárulni. 
A Járási Fiatalságot Gondozó 126 pár 
cipőt és 154 gyermek részére alsó és 
felső melegruhát vásárolt, amelyeket 
a késedelmes szállítás miatt csak ja 
nuár első napjaiban tud szétosztani 
az arra szorulók közt. Az ünnepek 
előtti gyűjtése a rossz időjárás foly
tán kevés eredménnyel járt és ennek 
ellensúlyozására január 13-án délután 
5 órai kezdettel teadélutánt rendez a 
Denk éttermében.

— H aláleset. Folyó hó 16-án, va
sárnap hunyt el Léván életének 81-ik 
évében özv. Pischl Pálné úrnő, akit 
18-án nagyszámú rokonsága kisért 
utolsó útjára. A megboldogultban Dé
nes Zoltánná, a Schoeller uradalom 
erdőtanácsosának neje, szül. Pischl 
Karola édesanyját, Márkus Bamáné, 
a Dunabank igazgatójának felesége 
sz. Dénes Karola nagyanyját gyászolja.

— Kiránduló vonat a Tátrába.
A ŐSD. igazgatósága külön vonatot 
szándékozik indítani Tátrába a „Fis" 
sky versenyek alkalmából, előnyös uta- 
z.ási kedvezmények mellett. Á vonat 
Érsekújvár állomásról indulna Léván 
keresztül. Mennél több lesz a jelent
kező, annál olcsóbb lesz az utazás. 
Aki igénybe óhajtaná venni a kedvez
ményes utazást, ebbeli szándékát az. 
állomási főnöki irodában jelentse be.
— Állomásfőnökség.

— Liliom tipró kísérlet a Kálvá
rián. B. András 20 éves fiatalem
ber, a múlt hét egyik délutánján cu
korkával rgy 12—13 éves kislányt 
csalt fel a Kálváriára, ahol az egyik 
bokorban erkölcstelen merényletet kí
sérelt meg ellene. Szándéka azonban
— bár a leányka sem tiltakozott el
lene — nem sikerült, mert két fiatal
ember, akik mór előzőleg figyelték 
őket, megzavarták. Mint az orvosi vizs
gálat megállapította a kislány sértet
len maradt. Az erőszakos gavallért, 
aki nem látszik teljesen normálisnak, 
a rendőrség letartóztatta s Komáromba 
az államügyészségre kisérte át.
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Léva város vezetősége éveken ke
resztül minden tőle telhetőt elkövetett, 
hogy a városon keresztül húzódó k - 
ramittal buikoll útszakasz használható 
állapotban legyen. Az immár tengeri 
kígyóvá fejlődött ügy vitája végre be
fejezés előtt áll. Mint értesültünk az 
átépítés költségeinek összegéből ed
dig még fedezetlenül lévő 570.000 ko
ronára az országos választmány 540 
ezer koronás országos hozzájárulást 
hozott javaslatba. Január első napjai
ban ül össze az országos képviselő
testület, hogy döntsön ez ügyben. Re-

— Az abnormálisán meleg idő 
és következményei. Egész decem
berben oly meleg, enyhe volt az idő
járás, amilyenre évtizedek óta nem 
volt példa. Dacára annak, hogy he
tek óta nem volt napsütés, a hőmérő 
10—12° C-ra emelkedett. Az enyhe 
időjárást sem a gazdák, sem a ke
reskedők nem nézik jó szemmel. A 
vetések védtelenek ez esetleges hir-

méljük, hogy a döntés meghozatalá
nál kellően értékelni fogják azt az
előnyös hatást, amelyet ezen útszakasz 
rendbehozatala nemcsak Léva város 
forgalmára, de az egész Közép-Szio- 
venszkó közgazdasági életére gyako
rol. A keramit ut várva várt átépíté
séhez azonban feltétlenül szükséges, 
hogy az országos képviselőtestület a 
hozzájárulás megszavazásakor a kellő 
fedezetről is gondoskodjék, hogy ami
att további halasztást ne szenvedjen 
és tavasszal végre a munkálatok is 
megindulhassanak.

télén beálló faggyal szemben, a ke
reskedők közül pedig tőként a textil 
és lakereskedők panaszkodnak. Nem 
vásárol senki téli ruhát és fát. A téli 
sporthelyek kritikus évnek néznek e- 
lébe. Az idei tél a szegény emberek 
tele, nincs szükség fűtő anyagra, téli 
öltözékre, ami pedig nagy szó. Egyen
lőre nincs kilátás az időjárás meg
változására.

Az idegek sportja
A ping-pong évek hosszú során ét 

küzdött a világközvéleményévei. Sport, 
vagy nem sport? Mindenki más véle
ményt mondott és sportnak elismerni 
nem akarták. Ma már elfoglalta az őt 
megillető helyet.

A legtöbb sportág nem más, mint 
az izmok, erő és az ügyesség harca. 
A ping-pongnál ez fordítva van. A 
ping-pong az idegek sportja, az erős 
idegzetek küzdelme. Ennek a sport
nak az üzése hidegvért, gyorsaságot 
és helyezkedés! érzéket követel. Bi
zonyos mozdulatok pontos beidegző
dése szükséges, hogy ebben a sport
ágban eredményeket érhessünk el. — 
A pontokért való elkeseredett küzde
lem nem lehet ideges, vagy lomha, 
izmos emberek sportja. Vasidegzetü 
pihent, de fürge emberek kellenek 
hozzá. Ez a sport az idegek sportja 
és nem a nyers erőé. A ping-pong- 
asztalon sohasem az nyer, aki job
ban üt. A győztes az, aki jobban bírja 
idegekkel, akibe jobban beleidegződ- 
tek a gépies (reflex) mozdulatok. A 
ping-pongban történik a legtöbb meg
lepetés. Ennek a legfőbb oka az úgy 
nevezett „lélektani pillanat". Minden 
sportban megvan ez a lélektani pilla
nat, de sehol sem olyan sorsdöntő, 
mint a ping-pongban. Gyakran köze
pes játékosok klasszis versenyzőket 
győznek le, mert idegeiket jobban és 
tovább bírják összpontosítani a kis 
fehér gömbre, mint nagy ellenfelük. 
Mikor már az idegek elfáradtak, rend
szerint bekövetkezik egy hajszálnyi 
melléütés. És ekkor dől el a játszma 
sorsa, ez az a kritikus pillanat. Az 
első sikertelenség a versenyzőt iz
gatja, elront négy, öt labdát, önbizal
mát elveszti és küzdőképessége cser
ben hagyja.

Ideális ping-pong versenyző csupán 
jó idegzetű, higgadt ember lehet, akit 
semmiféle balszerencse, vagy várat
lan fordulat nem zavarhat meg tudá
sában. Ez a versenyző bárhol és bár
mikor a tudásának a legjavát nyújtja.

KÖZGAZDASÁG
Meghosszabbítják a gazdamo- 

ratorium ot. A P. M. H. jelenti, hogy 
a kormány rendeleti utón 1935 év vé
géig meghosszabbítja a mezőgazda- 
sági, valamint a munkanélküliek mo
ratóriumát. A kormánykörök remélik, 
hogy egy év alatt sikerül a gazda
adósságok kérdését megoldani.

H ivatalos gabona árak: A Mono
pólium Társaság  dec. hóra lévai pa
ritásban a következő árakat állapította 
meg: búza 153*70, rozs 113*50, közép 
sörárpa 118*50, takarmány árpa 105— 
110, zab 119*50, kukorica vörös 114, 
fehér 109, cinqun. 129*— Ke

Gabona- és  takarmányárak dec. 
22-én a lévai p iacon  az árú minősége 
szerin t: Búza 79 kg-os 154— 157*70, 
árpa 108—113*—, rozs 112*—, tengeri 
108—113*—, zab 112*—, bab fe
hér 80 —90, mák 380—410, vörös here 
925—1000, lucerna 600—650, burgo
nya (rózsa) 70, burgonya (gyári) 25— 
40*— Kő Gabonanemüekben a felho
zatal gyenge volt.

.LÉVAI ÚJSÁG- (jazdasAgl, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer- 
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR. Felelős st»r- 
készt A és kiadó: AKÚCS ERNŐ dipl. apr. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Léva. §túr u. 3. Telelőn 
19. -  Nyomja: FODOR utóda Láncz Jenő nyomdája 
Léva. Szepesi u. 28. -  Előfizetést díj: egészévre
40\ félévre 20\ negyedévre 10*— Ki, egyes szám 
éra 80 flll. — Három példány megtartása egyévas 
előfizetésnek számit. — Hirdetések tarifa szerint 
Fodor papírkereskedésben adhatók át. Telefon <'• 
— Gyakori hirdetőknek árengedmény. — Kéziralok 
a szerkesztőséghez küldendők. Kéziratokat nem 
Ariiink meg és nem adunk viasza. — A posfabélyvtf 
használatát a hratlslavat posta- és távlrdalgai0«tó' 
ság lévai íeladóhellyel 109.976. V-19S4 szám ala*» 
engsdélyetle.

Gazdák! Még hal nap!

Hirdetmény
arról, hogy a gazdák 1934 decem 
b er 31-ig kötelesek gabonájukat a 
C sehszlovák G abon atársaság  bi 
zom ányosainak kőtelező alakban 
m egvételre fölkínálni; továbbá e 
kötelezettség elm ulasztásának kö

vetkezményeiről.

A Csehszlovák Gabonalársaság, ti 
továbbiakban Gabonatársaság, a Tör
vények és Rendeletek Tárában 137 34 
szóm alatt közölt kormányrendelet 16, 
18 és 19 §§-ai értelmében a követ
kezőket teszi közhírré:

1. Azok a gazdák, akik 1935 ja 
nuár 1-től 1935 junius 31-ig terjedő 
időben kívánják gabonájukat eladni és 
leszállítani, kötelesek e gabonájukat 
legkésőbben 1934 decem ber 31-ig 
a Gabonatársaságnak megvételre fel
ajánlani s ezzel egyidejűén megadni 
a felajánlotf gabona mennyiségét és 
beraktórozási helyét. Az ajánlatot a 
Gabonatársaság egyik olyan bizomá
nyosánál kell megtenni, aki a gabona 
beraklérozási helyén jogosult a ga
bona megvételére. A gabona megvá
sárlására ajánlatot tevő gazda köteles 
az előirt űrlapokat kitöltve és aláírva 
kötelező ajánlatot tenni minden olyan 
gabonatajtóra, melyet 1934 december 
31 utáni és 1935 junius 30 előtti idő
ben akar leszállítani; azt abban az 
esetben is meg kell tennie, ha vala
melyik bizományosnál már előzőén 
kitöltötte a kötelező ajánlat megtéte
lére szolgáló űrlapot. A gazdának jo 
gában áll a Gabonatársaság iöbb bi
zományosánál is kiállítani a kötelező 
ajánlat megtételére szolgáló űrlapo
kat; különböző gabonafajtáknak, vagy 
azonos fajtájú gabona különböző meny- 
nyiségeinck megfelelően. Az egyes 
bizom ányosoknál kiállitoti ajánlati űr
lapokon /öltűnte tett mennyiségeket 
azonban a gazda köteles leszállítani 
s a szállításnak olyképpen kell tör
ténnie, hogy az egyes bizom ányosok 
utján olyan mennyiséget szállil, amely 
mennyiség azonos a  k érd éses  bizo
mányosnál kiállítóit a ián fali űrlapon 
m egnevezett mennyiséggel.

2. A bizományosok ajánlati űrlapot 
csupán olyan gazdától fogadhatnak 
el, akit szem élyesen  ismernek. Egye' 
gazdától csak abban az esetben fo
gadhatnak el ajánlati űrlapot, ha a 
gazda személyazonosságát és aláírá
sénak valódiságát a községi hatóság,

Szlovenszkón és Kárpátalján esetleg 
a községi jegyző igazolja. Ha a gazda 
az ajánlati űrlapot nem személyesen 
nyújtja át, akkor gondoskodnia kell 
annak megbízható kézbesítéséről.

3. Amennyiben a gazda kevesebbet 
szállít annál a mennyiségnél, melyet 
kötelező alakban megvételre fölaján
lott, a 137 34 szám alal! a Törvények 
é> Rendeletek Tórában megjelent kor
mányrendelet 19 §*ö értelmében a 
hiányzó mennyiség után köteles az 
illetékes szállítási határidőben érvé
nyes bevásárlási és eladási ár kö
zötti különbözeti.i megtéríteni; kivéve 
azt az esetet, ha bizonyítani tudja, 
hogy szállítási kötelezettségének ön
hibáján kívüli okok miatt nem tett 
eleget. A gazdának jogában áll a kö
telező ajánlat megtételére szolgáló űr
lapon feltüntetett mennyiségnél 10%* 
kai nagyobb, vagy 10%-ko! kisebb 
mennyiséget szállítani. A gazda köte
les a kötelező ajánlat megtételére 
szolgáló űrlap másodpéldányát meg
őrizni és minden szállítmány átadása 
során a száilitás bejegyzése céljából 
a bizományosnak bemutatni.

4. A Gabonatársaság nem köteles 
sem ebben, sem egyetlen következő 
gazdasági évben az 1934 évi, vagy 
bármelyik előző évi termésből eredő 
gabonát a gazdálól megvásárolni, ha 
ezt a gabonát valamelyik bizományo
sának ( 1. szakasz.) ajánlati űrlap fel
használásával 1934 december 31-ig 
megvételre fel nem ajánlották; ha 
a Gabonalársasóg elhatározza, hogy 
olyan gabonát is megvásárol, melyet 
az említett határidőn belül valamelyik 
bizományosa utján ajánlati űrlapon 
megvételre nem ajánlottak fel, akkor 
az említett 137/34 számú kormány
rendelet 18 §-a értelmében csak a 
kiváltási alapárat fizetheti ezéft a ga
bonáért; vagyis a bevásárlási árat havi 
pótdijak nélkül.

5. A kötelező ajánlat megtételére 
szolgáló űrlapok az első szakasz má
sodik mondatában megjelölt bizomá
nyosoknál kaphatók.

6. A kötelező ajánlat megtételére 
szolgáló űrlapokba irt tudatosan hely
telen adatok az idézett kormányren
delet 41 §-a értelmében büntető el
járást idézhetnek elő.


