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\ tehetségek és a kultúra.

A kultúra fogalmát nem könnyű 
definiálni. Mégis hozzávetőleg meg- 
állapithatjuk, hogy a kultúra nem 
egyéb, mint a természetes ténye
zőknek a mesterséges tényezők ál
tal való átalakítása, módosítása.

Az ember munkája, helyesebben 
északarata, a szükséghez képest mó
dosítja, alakítja a természetet, hogy 
az abban rejlő értékeket haladása, 
fejlődése és boldogulása szempontjá
ból kiaknázhassa. Ezek az értékek 
lehetnek : anyagi és erkölcsi értékek. 
Leginkább a fenforgó szükségesség 
mutatja, hogy mit kell és lehet a 
természetben a mesterséges ténye
zők segélyével átalakítani, hogy a 
haladás sikere biztosítva legyen.

Ezt láttuk a múltban, látjuk a 
jelenben is. A háborús idő számos 
szükségességet vetett felszínre, me
lyet az emberi ész a természetből 
igyekezett kielégíteni. így kelethez 
lek a különböző hadi, technikai viv- 
nányok, melyek öldöklőbbé tettek 
1 folyó háborút. Az, ami most pusz
iim es kizáróan a háborút, a hábo
rús célokat szolgálja : később a kul
turális haladást fogja támogatni. 
Mert semmi sem marad parlagon, 
ami a helyes és észszerű munkakör
ien született.

A háborúnak, amint tapasztaljuk, 
igen sok káros következménye van. 
Pusztája, rombolja az évezredes, év
százados kultúrát, még azt sem kí
méli, amit a világhírű tehetsegek 
alkottak. Azonban ennek sem vesz 
el a nyoma. Bizonysága ennek a regi 
görög kultúra és a római kultúra, 
amelyet bár a romokban kell keres
őink ; de a tehetségalkotta tényezők 
'■másaira, körvonalaira mégis aka
dunk. Ezek a vázlatok, töredékek is 
elégségesek ahhoz, hogy újat, azo- 
nost, vagy hasonlót alkossunk, a 
meglevőt tökéletesítsük. Csak az 
•dlag, tucat egyének munkája vész 
el nyomtalanul. Egy-egv tömeggé 
'■''Hyül. Ezt tapasztalhatjuk a fáraók 
birodalmában ; az egyiptomi gulák- 
''"I, piramisoknál, amelyek csak a 
*or tehetségét jelzik, de nem jelzik 
■íz egyes egyenek tehetséget, mint 
a« a görög és római kultúra bizo- j 
nyitja. I

Minden nemzetnek megvan a , 
őaga jellegzetes kultúrája, amely . 
őagában zárja a tehetségek képét. 
•> háborús idő számos szunnyadozó 
tehetséget ébresztett fel. A technika 
■éngeteg vívmányaival találkozunk 

a háborúban, melyeket múlhatatlanul 
a béke kultúrája fejlesztési t c kell 
fordítanunk. Amilyen sikerrel vitték 
előre ezek a vívmányok a háborút, 
olyan sikerrel kell közreműködniük 
a kultúra clőhaladásában is. Termé
szetes tehetségekre van szükségünk, 
hogy ez alkalmazás és működés he
lyes és céltérő legyen. Mert a kö 
zönséges, átlag egyenek kéziben 
elszinesednek, s közönséges eszkö
zökké lesznek.

Rengeteg munka vár reánk a 
háború után. Először is ki kell kö
szörülnünk a kultúrából a habom 
ütötte csorbákat ; másodszor pedig 
a megállított es a lassú menésre 
kényszeritett kultúrát gyorsabb Üte
művé kell tennünk. Máskülönben 
nem tudjuk lerázni vállainkról a ra
kott terheket; előbb-utóbb össze 
kellene roskadnunk; veszély fenye
getné létünkét, nemzeti mivoltunkat. 
Mi tehát a teendő ? Vessük latba a 
nemzet átöröklött, veleszületett te
hetségeit, azokat a tehetsegeket, 
melyek az évezredes magyar kultú
rát fejlesztették arra, ami. Ezeket a 
lappangó, szunnyadozó, itt-ott előtörő 
tehetségeket kell tehát művelnünk. 
A kultúra ekéjével lel kell szánta
nunk a parlagon heverő területeket, 
néprétegeket, melyek legjobban 
őrizték meg az eredeti, ősi tehetse
geket. Tartsuk szem előtt a már 
megnyilvánuló tehetségeket ; adjunk 
azoknak területet, ahol kellően s 
egyénileg érvényesülhetnek. \ essük 
veget annak a protekciónak, amely 
az u. n. stréberek, üresfejűek, csú
szómászók támogatásara, fölemelő- 
sőre irányul. Erre ne számítson sem 
ismerős, sem rokon, sem iskolatárs, 
hanem a tehetség. Ne állítsuk a 
vezetés, irányítás élére az. imént jel- , 
zett egyéneket, hanem tegy ük oda, , 
ahová képessegük, munkájuk vezérli 
őket. Tekintsünk csak szét az ország- . 
bán ; mennyi, de mennyi anomáliát I 
találunk minden tereit, minden kivi- , 
télben ! így aztán az igazi tehetség 
sem törekszik, mert meddőnek látja 
azt I la haladni és fejlődni .akarunk, 
ha mielőbb ki akarjuk küszöbölni a 
háború ütötte hibákat, sebeket, töre
kedjünk a tehetségek művelésére és 
azok érvényesítésére.

Az állam, az egyesek nézzenek , 
szét; keressék a tehetsegeket s ál- , 
litsak oda, ahova valóik : a vezetés ( 
élére. Az iskolák pedig műveljék a , 
tehetségeket. Itt a tizenkettedik órája | 
az. elhatározásnak, mert minden késes 
megboszulja magát.

Szobolovszky István

Csak egy virágszalat a tüdőbeteg 
hősöknek 1

Közeledő lialottaknapján egy lelkesen 
működő társadalmi szervezetünk, a József 
Kir. Herceg Szanatórium Egyesület belügy 
miniszteri engedély alapján országos közgyüj- 
tesl rendez E gyűjtés régi jelszava „Csak egy 
virágszálat!*  s e jelszó alatt az egyesület azt 
kéri, hogy a temetőbe zarándoklók egy szál vi
rággal kevesebbet fonjanak a temetői koszorúk 
lut s e virágszal értékét juttassak a szegénysor 
síi tüdőbetegek mentőakciója javára. A bá
bom nyomorúságai módosították e kérést. 
Az. egyesület szanatóriumaiban már tüdőbe
teg hősöket is apóinak s az egyesület ezek 
megmentése céljából fordult a társadalom 
hazafias irgalmához.

lialottaknapján tehát, amikor az ember 
az. élet és a halál problémaival foglalkozik, 
megkönnyezi azokat a boldogokat, akik mar 
eltávoztak e siralomvölgyből és mély rész
véttel nézi a boldogtalanokat, akiknek útja a 
megsemmisülés sötét kajiuja felé vezet, gon
doljunk az értünk szenvedő hősökre ! Mert 
a földi sorsban nem az elmúlás fájdalmasabb, 
amely bel;" megenyhülést hoz minden seb
re, minden ■ zenvedesre, hanem a haldoklás, 
;>z életerő lassú szétomlasa, amikor a nyu
galmas elet meg vágyón ragaszkodik az élet 
örömeihez, amelyekből pedig oly kevés ada 

tolt neki.
Ezt a képet kell latnunk, a haldoklásnak 

ezt a szomorú, gyászos folyamatát, hogy 
mély megrendüléssel nyissuk meg szivünk 
irgalmat a szenvedők előtt. Ilalottaknapja a 
maga mélyen megihlető, benső eszmei vo
natkozásaival szomorúan alkalmas az ilyen 
elmélyedésre Az egyesület ez akciója a 
lelkek mélyen zokogó hangulatból meríti for
rását. Adakozzon mindenki a tüdőbeteg hő
sök megmontési alapjára I

Az adományok a József Kir. Herceg 
Szanatórium Egyesület címére, Budapest, 
IV. Sütő-utca 2. küldendők.

Bucsttszo Medmzky Karoly dr. 
ravatalanal.*)

Kedves halott I Pályatársaid búcsúszavát 
hozom koporsódhoz, amely egy súlyos gon
dok terhével megindult, szakadatlan nehéz, 
munkává! folytatott és kínos testi-lelki szen
vedéssel betetőzött, példás élet záróköve.

Mint ifjú itt kezdéd pályádat, ahol böl
csöd állott. I»e azt a derűt, mely orré mo 
solygotl, akkor mar elborította a gyász, a 
gondok komorsága. Egy nagy család fentar- 
tusának és felnevelésének nehéz feladata várt 
teád a szülőktől megfosztott otthonban.

A Mindenható erős akarattal párosult 
kötelességérzettel áldá meg lelkedet, ez 
szilotta gyönge tested nagy munkabíró ere 
jet: és te nehéz föladatodat szép sikerrel 
megoldód.

Nehéz, fárasztó munkád megmentette 
testvéreidnek az édes otthont, amelyben te 
pótoltad hű munkatársaddal, megboldogult

♦ , Elmondta kartársa K. M. dr.
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húgoddal, testvéreidnek a szülői szeretetet 
és hűséget. Támasza lettél közülük a nagyob
baknak, éber őre és vezetője a kisebbeknek.

Testvéri kötelességednek azonban csak 
hivatásod hü teljesitésével tehettél elegei. 
Ezt is betöltötted, orvosi esküdhöz híven 
utolsó pillanatodig.

Lelkedet még az a szellem ihlette, mely
nek az orvosi hivatás nem elsősorban vagyon
szerző eszköz, hanem nobile ofTicium volt. 
Gondoztad a szegényekét és árvákat s a 
betegágynál az emberszerelet jegyében cse
lekedtél’ jót. És mikor a konok betegség mar 
roskadozóvá tette gyönge testedet, a haza 
szolgálatából is vetted ki részedet: fárasztó 
utakon jártál el a sebesült hősökhöz, önként, 
jutalom várása nélkül. Két teljes éven át, 
mig ágyba nem dőltél.

Kincseket igy nem szerezhettél, melyek 
öregségedről a gondokat levehették volna. 
Munkád pedig, amilyen serény, olyan szerény 
és olyan zajtalan volt: elkerülte azok figyel
mét, akiktől a csengő és csillogó elismerés 
jönni szokott.

be neked mindennél nemesebb jutalom 
lett osztályrészed. A te munkád tulajdonké
pen szakadatlan jótevés, tehát szakadatlan 
imádság volt; Isten ezt meghallgatta es meg
jutalmazta Megjutalmazta lelkiismereted nyu
godtságával, barátaid és a nagy közönség 
tiszteletével, testvéreid hálás ragaszkodásával, 
hitvesed odaadó hűségével és azzal a hol 
dogitó tudattal, hogy hal öcsédből csupa 
derék férfit csináltál s hogy gyermekeid szép 
fejlődése, példás jósaga és szüleik iránti 
bibliás szeretete pihenő perceidet tiszta atyai , 
örömmel aranyozta be.

A te őszinte, szerény, nemes lelked csak 
ilyen jutalmat óhajtott: el is vetted 1

És most, midőn szeretteid, barátaid s 
mindazok, akik hálával tartoznak neked, 
midőn ez a regi családi ház, melyben bői- i 
csőd ringott, melyben áldásos es munkás 
életed lefolyt s melyben most ravatalod áll, 
búcsút mondanak ; vidd útra gyászoló kar
társaid búcsúszavát is.

Egy jobb, egy örökké derűs, szebb ha
zában való viszontlátásig: Isten veled!

Csendes temetőben . .
t'sendrs temetőben friss koszorúk, szépek.
J Halainak áldoz e napon az Élet.
Sirvirágol lebbenl a zokogó szellő.;
Sok homlokon borong bánat — » rmlékfrlhő.

M"nti e holtak napján nem siratjuk mindig 
Éppen azt, li e sir mély ólében fekszik, 
Sok távoli sirhoz szállnak a sóhajok, 
Mty a méla szemben könny gyémántja ragyog.

Messzi temetőkben nincs mécses a síron, 
Ott nem szúr illatot ezer virágszirom, 
A sok husi holtnak csak a szél mond mesél 
S elhozza az otthonlevők üzenetét . . .

Élviszi a könnyünk mcsszcszálló felhő, 
Megsúgja, hogy bű-fánk most már bánat-erdő . 
Elmondja, hogy otthon mindig békét várunk 
8 nem akar valóvá lenni forró álmunk . . .

Kolpaszku Jenő.

k hadisegély felemelése.

Wekerle Sándor miniszterelnök múlt 
pénteken elmondott pénzügyi expozéjában 
ismertette meg a nyilvánossággal a hadisegé
lyezés uj rendjét A kibocsátandó rendelet 
alapelveit a miniszterelnök kívánságára fel 
vették a pénzügyi bizottság jelentésébe Ez a 
következőképpen reprodukálja a miniszterelnök 
nyilatkozatát : A hadisegelvek szempontjából 
külömbség lesz egyrészt a kis- és nagyközsé
gek, másrészt a városok és a főváros között.

A kis- és nagyközségekben a hadisegély 
a következő : Az első eltartott családtag (fele
ség) részére havi 36 korona, — két család
tag részére együtt havonkinl 60,— három 
családtag után S0, — négy után 100, öt 
után 115,— hat után 130,— hét után 145, 
— nyolc után 160,— kilenc után 175. és 
tiz után 190 korona.

Rendezett tanácsú és törvényhatósági 
joggal felruházott városokban : Az első csa- 
ládlag részére havi 42 korona,— két csa
ládtag részére együtt havonkinl 71,- három 
családtag részére 95,— négy családtag része
re 118,— öt családtag részére 13.),— hal 
családtag részére 150,— hét családtag ré
szére 165,— nyolez családtag részére 18U, 
— kilenc részére 195 és tiz családtag ré
szére 210 korona.

Ezen a segélyen felül lakásbérsegely is 
lesz, de csak azoknál a családoknál, akik 
bérelt lakásban laknak. Ez a lakásbécsegély 
nem lehet több egyrészt a tényleg fizetett 
lakbérnél, másrészt az egész családnak enge
délyezett hadisegélynek bizonyos részénél, 
ami a kis- és nagyközségekben a hadisegély 
15°!o-a, városokban a hadisegélynek 25%-a.

A hadisegélyek megállapításának mai 
módszere annyiban változik meg, hogy ott, 
ahol lehetséges, bizottságok fognak alakíttat
ni, amelyek a segély megállapítását hatha
tósan ellenőrzik, hogy ezáltal az eddigi visz- 
szaélések kiküszöböltessenek. A hadisegélyek 
megállapításának részleteit rendeleti utón fog
jak szabályozni

A pénzügyi bizottság a felemelt hadise
gélyeket megadni ajánlja, mórt a téren ok
vetlen szükségesnek tartja mindazon intéz
kedések megtételét, hogy a segélyek nyújtása 
megfeleljen a mai nehéz megélhetési viszo
nyoknak, de amellett fősulyt kíván helyezni 
arra, hogy ezen segélyek tényleg egy ponto
san kidolgozott a viszonyoknak megfelelő 
rendsor alapulvétele mellett a legnagyobb 
rigorozitással és igazságosan oszlassanak ki.

Különfélék.
Nenikö-Dr. Medveczkv Károly | vetkc. 

zelt be váratlanul s mégis a legszelesebb kör
ben mély megilletödésl keltett a szomorú hir, 
hogy dr. Medveczkij Karoly, Barsvármegye 
tb. főorvosa. Léva varosának 38 éven át 
páratlan szorgalmú tisztiorvosa, az országos 
orvosszövetség barsmegyei fiókjának alelnökc, 
aki már hosszabb idő óta súlyos beteg volt,— 

I áldásos életeitek 67., boldog házasságának 
I 29.- évében, e hó 22 én, este 10 óra előtt 

forrón szereteti övéinek nagy fájdalmára 
jobblélre szenderiilt. Családja a legjobb és 
leggondosabb atyat, a közegészségügy egyik 
legbuzgóbb bajnokát vesztette a boldogult 
bán, aki a betegekkel szentben tanúsított 
és a társadalmi érintkezésben is általánosan 
ismert rendkívül finom, kedves, megnyerő 
és rokonszenves modorával megnyugvást, 
bizalmat és enyhülést csepegtetett betegeinek 
szivébe. A mély fájdalomtól megtört neje és 
gyermekei nyerjenek némi vigaszt azon 
tudatban, hogy gyászukban a nagyszámú 
rokonsággá! együtt barátai, ismerősei és 
városunknak egesz lakossága őszinte rész- 

, véltél osztozik. Hűlt tetemét szerdán dél
után 4 órakor fájó szívvel és könnyező 

1 szemekkel kísértük ki utolsó útjára, az ág. 
ev. sirkertbe. — Emlékét pedig kegyelettel 

I őrizzük. — Elhunyta alkalmából a bánatos 
csalad a következő gyászjelentést adta ki: 
„Alulírottak a rokonok nevében is a fájdalom- 

. tói lesújtva tudatjuk, hogy a hőn szerető 
férj, az odaadó, páratlanul jó édes atya, 
nagyatya és após, a legjobb testvér és rokon 
medvecei és kisbisztereci dr. Medveczky 
Károly Barsmegye tb. megyei főorvosa, 
Léva rl város tisztiorvosa, az országos 
orvosszövetség barsmegyei fiókjának alelnökc 
stb. hosszas kínos betegség után, életének 
67., boldog házasságának 29. évében f. évi 
október hó 22.-én este \ 10 órakor ki
lehelte nemes lelkét. A megboldogultnak 
földi maradványait f. hó 24.-én délután 4 
órakor temetjük el a Kossuth Lajos-tér 14. 
szám alatti gyászházból az ágostai evan
gélikus egyház szertartása szerint a hely- 

j beli ag. ev. sirkertbe. Kell Léván, 1917. 
I év október havának 23. napján. Áldás es 
| béke drága poraira! Özv. dr. Medveczky 
; Károlyné sz. semberi és derzsenyei Sembery 

Erzsébet, özvegye. Ifj dr. Medveczky Karoly, 
■ Medveczky Mica férj. Ságy Elemérné 
. Medveczky Bözske, gyermekei Ifj. dr

Medveczky Károlyné sz. marosfolyfulvi és 

tövisi Székely Erzsébet menye. Szorkolai 
Ságy Elemér veje. Medveczky Sándor, Med
veczky Andor, Medveczky Ernő, Medveczky 
Lajos, fivérei. Ságy Elemérke, Ságy Micike 
Medveczky Laczika, unokái."Léva városának 
tisztikara és a Lévai Takarékpénztár rész.- 
vénytársulal igazgatósága, amelynek ;i 
megboldogult ügybuzgó tagji volt, — külön 
gyászjelentésben fejezték ki kegyelete*  
részvétüket.

— A hetedik magyar hadiköloeön 
A magyar pénzügyminiszternek a budapesti 
nagybankokkal folytatott tárgyalásai során 
az a terv merült fel, hogy a hetedik magyar 
hadi kölcsönt nem mint elemién tervezlek, 
az év végén, hanem a nagy pénzbőségre 
való tekintettel, már októberben bocsás ak 
aláírásra. Alkalmasabb volna ez a terminus 
a nagytőkének is, mint az évvégi határidő, 
A pénzügyminiszter azonban egyelőre néni 
tartotta szükségesnek, hogy e tervvel behatóan 
foglalkozzék, mert elegendő pénzkészletei 
vannak a folyó kiadások fedezésére és 
ezért a VIL-hadikölcsön kibocsátásáról egy 
későbbi időpontban újabb tanácskozások 
után fognak majd határozni. Ezek folytán 
valószínű, hogy már novemberben meg
kezdődnek az aláírások s meg vagyunk róla 
győződve, hogy ezek összege tetemesen fe
jül fogja múlni elődjét, a VI ik hadikölcsön 
összegét. Abból következtetjük ezen fel
tevésünket, mert az igaz magyar szivekből 
a honszeretet lángja még nem aludt ki és 
mert a fennálló pénzbőség levezető csator
nája lesz ezen — remélhetőleg visszavon
hatatlanul legutolsó — hadikölcsön, mely az 
aláíróknak olyan kamatot biztosit, amelyet 
más értékpapír nem nyújtana.

— A katonaslrok feldíszítése. 
A lévai honvéd hadkiegészítő parancsnok 
ság az idén is hazafias felhivást intézett 
varosunk jólelkü és áldozatrakész hölgyeihez, 
hogy halottak napján a temetőinkben nyug
vó hősi halait halt katonák sírjait kegye
letünk jeléül díszítsék fel A jólelkü hölgyek 
— mint értesülünk — a legnagyobb kész 
séggel el is vállaltak a szép, honleányi 
kötelességet Temetőinkben, halottak napján 
egy katonasir sem marad koszom és virág 
nélkül

— Meghosszabbított előmunkálati 
engedély. A nyitra-verebélyi, illetve lévai 
helyiérdekű vasút kiépítésére az előmunkálati 
engedélyt a kereskedelemügyi nrniszter 
újabb egy évre meghosszabbította.

— Gv ászhír. Mély fájdalom érte 
KenkOvicti Géza aranyosmaróti számtaná
csost, akinek édes atyja, lienkovics János, 
nyug. ni. kir. adótárnok, e hó 19-én, 7? 
éves korában, hosszas szenvedés után, 
Aranyosmaróton jobblétre szenderült- A meg
boldogult évtizedeken át buzgón és páratlan 
szorgalommal teljesített működése után 
vonult a jól megérdemelt nyugalomba. A 
kedélyes és jómodoru öreg urnák halála 
nemcsak Aranyosmaróton, de messze a 
vidéken is őszinte részvétet kellett rokonai, 
barátai és ismerősei körében. Hűlt tetemeit 
e hó 21-én, délután 2 órakor nagyszámú 
gyászoló közönség jelenlétében, az aranyos
maróti rom. kath. temetőben helyezlek örök 
nyugalomra. Áldás és béke poraira I

- Királyi kitüntetés. A király 
Medvectlty Ernőt, a földmivelésügyi minisz
tériumba beosztott erdötanácsost, kiváló és 
közhasznú szolgálatainak elismeréséül a 
II. oszt, polgári hadi érdemrenddel tüntette ki-

— Felhívás. A haza örök kegyelet
tel és hálával emlékezik meg azon hős 
fiairól, akik e ránk kényszeritett háborúban 
életüket áldoztak fel a haza szent védelmé
ben. A cs. és kir. Hadügyminisztérium l9l->. 
junius hó 15.-én 9086. sz. a. kelt rendeleté 
szerint szent kegyeletünk lerovásának egyik 
módja az lesz, hogy a hősi halált ball ho “k 
arcképei összegyűjtve és díszes albuinb® 
foglalva megörökittetnek. A cs. és kir. -b- 
gyalogezred pólzászlóaljparancsnokságn ezen 
nemes eszmétől áthatva felhívja az ezre 
kötelékébe tartozott s a hazáért hősi . 
halt hősök hozzátartozóit, hogy e höso 
arcképeit rövid életrajzi adatokkal ellátva 
küldjék be mielőbb a pótzászlóaljparancsno 
sag nyilvántartási hivatalába. Az arckepe 
lemásoltatás után kívánatra visszaadatm*
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,, ul véé** 4* tarifa. A máv felemelt 
fí.és nodgyászdijszabása nem november 

mini eredetileg tervezlek, hanem 
5 décember elsején lép életbe.
, a szeuiélypodgyász szállítása 
őeui kell síállitásl igazolvány \z 

6W1j(1s Közélelmezési Hivatal közli a 
Vetkezőket: Vasúti kocsiban az utas által 
"urával vili, valamint személypodgyaszként 
nuiott csomag belföldi forgalomban szálli 
'■'igazolvány kötelezettsége alá nem esik.

_ A bőrkereskedők ellenőrzése 
. jjérközpont igazgatóságánál vidéki cipő- 
arosok több Ízben panaszt, emeltek, hogy 

'Vidéki borkereskedők a központtól r;i- 
hízott bőröket nem osztották ki a cipő 
...árosaknak, hanem silány minőségükkel 
iii'serélve a i" bőrt maximális áron felül, 
rfjtrtl ut'Hi értékesítették protekciós üzlet
feleiknél. A központ most elhatározta, hogy 
j,küldött ellenőrei utján a- ~.~A.................
megvizsgáltatja ezeket a panaszokat s 

árusítás jogát.
_  A mozi ma llalálui/rás címen egy 

erdekfeszilő, 5 felvonáson drámát mutat be, 
mely a legnagyobb sikerre számiihat Ivet 
vidám jelenet fogja még a műsort kiegé
szíteni : .1 madiírliarát es a Seerrlmes 1,-ncsis 
rimüek. melyek közül az utóbbi frappáns 
leieneteivel állandó derültségét fog kelteni 
a u67.uk 
veuiber

kiküldött ellenőrei utján az egész országban 
megvizsgál latja ezeket a panaszokat s a 
vétkes bőrkereskedőktől meg fogja vonni az

a

között. A legközelebbi előadás no
1 én csütörtökön

állatállomány Az állatkert ál
különösen ha a 

A 
az esztendők végéről itt

Az
latállomanya igen gazdag, 
külföldi állatkertekkel hasonlítjuk össze, 
pontos kimutatás 
következik :

emlős madár alsóbbrendű
1S.12 7Ü2 1 577 198
1913 665 1.740 225
1914 681 1.921 234
1915 801 1.749 205
1916 928 1 561 212

Állatállományunk 1916 év plején 2755 drb.
völt. Született az 1916 év folyamán 863,
ajándékul kaptunk 359 et, csérébe fogadtunk 
J-ül, vétel utján szereztünk 539 el és gvij 
ettünk 57-et. Ez összesen 4569 darab.

Benkö sorsjegye I Köztudomású, 
hogy a nagyközönségnek sok millió koronái 
fizetett ki eddig a hírneves Bank rs valószi 
dü. hogy az uj in. kir. osztálysorsjátékban 
is kedvezni fog e népszerű bankház vevőinek 
i szerencse. A november 10 én kezdődő 
sorsjátékra a sorsjegykészlet kévés miért is 
kérjük a n. é közönséget, hogy a megren
deléseket postafordultával szíveskedjenek 
beküldeni Benkö bank részvénytársaságnak, 
Budapest, Andrássy-ut 60.

I
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6731 — 1917 szám

Hirdetmény
Ihirsvármcgye alispánjának IiiSIO 1917. 

sz. rendeletéből közhírré teszem. In.gy n |la(|. 
sereg főparancsnokság 1521 . ' i..... ér
tesitese szeriül a hadiakéit seregbe, tartózó 
összes katonai hatóságnak, vagy egyéb ala
kulatoknak tilos lovakat vásárolni vagv a 
hadiszolgáltatási törvény alapjai! igényeim

Erre felhatalmazást csak a es es' kir 
hadügyminiszter ur adhat.

Ez a rendelkezés a sziiv etm e hade 
rökre is vonatkozik.

Léva, 1917. évi október lm ;!|.

Bódogb Lajos 
|>ol 'ármftstei

:id 6758 1917 szám

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a vármegye alis

pánja I I !30 1917 szám tével a
háztartásban természetben ellátást elvező 
személyek élelmezésére visszatartható mony 
nyiségeket:

babból egy főre havonként 2 kg bán, 
borsóbt l és lencséből 11 kg-bán. 
kölesből 14 kg. b in állapította meg. 
Léva, 1917. évi október lio 21

Bódogh Lajos
po’gárnestor,

bejegyzett eég már az 1911 évi augusztus 
hó 1 napja elölt s azóta is tényleg foglal" 
kozott.- Lgyanaz áll a felsorolt közszükség
leti cikkek közvetítésére.

Az iparhatóság külön engedélye szűk 
sege- az üzletek átruházásához is.

Akik iparigazolvanyuk vagy iparenge
délyük alapjai! oly foglalkozást folytatnak, 
amelynek tovább folytatásához külön 
engedélyre van szükségük, ezt 1917. október 
hó 31-ig kell kérelmezniük.

Ha kérelmüket 1917 október 31-ig 
előterjesztik, foglalkozásukat mindaddig 
folytathatják, amig kérelmük jogerős el 
intézési nyer.

A rendelet, melyei az iparhatóságnál 
(I emelet II ajtó) egész terjedelmében 
kő. < iiilrre bo< sajtottan, az 1916 IX. t. cz.- 
en alapuló büntető rendelkezéseket és 
általa felállított kihágási tényeseteket tartalmaz.

Léva, 1917 évi október hó 26.
Bódogh Lajos,

polgármester.

11138 -1917. Barsvármegyc alispánja.

6766 1917. szám

Jótékonyság.
A József Főherceg Barsmegyei Tanítók 

Búzába legutóbb a következő adományok 
érkeztek : Köve*  kuli Jenő, tanítóképző intézeti 
RgHto úrtól 40 kor., ó’oós Géza bars- 
wacskai tanítótól 12 kor a kistapolcsánvi 
fanilótestülettől 17 kor. — Jaross Ferenc 
es Tokodé István 50 50 koronát, egy teme
tésen való szereplésüknek tiszteletdijat — 
a Pánitok Háza internálasának adomá- 
"yozták.

Goldstein Henrik, helybeli vaskereskedö, 
az éjjeli y yennek otthonnak*  egy uj takarék
tűzhelyei adományozott.

Boros Gyuláné úrasszony az Erzsébet 
blléregylelnek a szegény leányok felruha- 
zú»:tra 2<> koronái küldött.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, akik felejthetetlen drága jó 

hosszas és súlyos betegsége alatt ta 
•trokknl és jóakaratukkal segítségemre vol- 

* elhunytéval érzett nagy fájdalmamat 
részvétükkel enyhíteni akartak és a meg- 

‘“'“Ogultnnk temetésében részlvenni szives 
’otek, fogadják őszinte hálám Kifejezését

Kelt Léván 1917. okt 24

öiv. Dr. Madvacrky Károlyné

Hirdetmény.
Közhírré teszem és a gazdaközönségei 

az O.K.II. miniszter 88460 1917. számú 
rendelete alapján figyelniezletvm. hogy akik 
búzát, rozsot, kétszeres! es kölest a 67.700 
—1917. sz. rendeletben felállított tilalom da 
(*ára  altatok takarmanyozására használjak 
fel : a büntetések legszigorúbb, soron kívüli 
alkalmazásának esnek alá.

Az ilyen eléggé cl nem Ítélhető, lelki
ismeretlen és a mai körülmények Között a 
legnagyobb mértékben hazafiatlan eljárás, 
mely az. emberi élelmezés terhén*  egyes gaz 
dák altat elkövettetik, fokozott ellenőrzés ala 
kerül s a hazafiasán érző, magukat jó ma 
gyár állampolgároknak tarló gazdakat is lel 
kérem es fölszólítom, hogy a netán tapasz 
talt eseteket a városi rendőrkapitánynak 
azonnal jelentsék be

A rendőrkapitányt pedig felhívom, hogy 
a kiszabható büntetés maximumával sújtsa 
az illetőket.

Léva, 1917. évi október hó 24.
Bódogli Lajos

polu'árliiieser.

688 1917. szám.
Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy 11 ni kir miuisz- 
loriuiunak 3678 1917. M E. számú, a köz
szükségleti cikkek forgiilonibahozatalával elő 
forduló visszaélések iiieggátlasa tárgyában 
kiadott rendelet értelmében folyó évi ökle 
bér hó 15 napjától fogva közszükségleti cikk 
forgalombehozatalával hivatásszerüleg vagy 
hivatásukból kifolyólag (iparsz.erüen) csak 
azok foglalkozhatnak és ilyen cikket forga- 
lombahoziital céljából egyébként csak azok 
szerezhetnek be es árusíthatnak, akiknek 
ezt ezen rendelet szerint a város tanácsa, 
mint iparhatóság vagy közvetlenül maga a 
rendelet engedi meg.

Hatósági engedély szükséges az ideírni 
szerek, takarmányozási, fiilcsi es világítási 
cikkek, festékek olajak és bármiféle kenő
anyagok, szappan es mosópor,stb stb.cikkekre.

A közvetlen fogyasztok részere valu 
árusításhoz a hatósági engedélyre nincs szük
ség.

A tovább árusítok ré zérc való árusítás
hoz csak unnak nincs hatósági engedélyre 
szüksége, aki a fentebb felsorolt közsz.ükseg 
leli cikkeknek a közvetlen fogyasztok része 
re történő árusítás köret meghaladó leije 
delemben való árusításával az 1914 évi 
augusztus hó I napja előtt nyert iparigazol
vány va . y iparengedély alapján, vagy mint

Versenytárgyalási hirdetmény.

Barsvárinegye hajduszemélyzete részére 
1918 évre szükséges egyenruhák szállítására 
zárt Írásbeli ajánlatok mellett versenytárgya 
lást tartok.

A szállítandó ruhák a következők :
, drl . atilla kék piro-. /-.itior<»z<e-<al előírás szerint 

K <lrb mente teher báránybőr belessel préme zés- 
sel <■- zsinórozassal I5 drb zubbony tűzött mell- 
betéttel előírás szerint. 13 nyári lekete pantalló

idra előírás szerint 6 brb téli pantaliónadrág 
előírás szerint. 7 drb ina</\arnadrag előírás szr 
r »it I5 drb. mellény előírás szerint. 3O drb. nyak 
rava <> 13 drb sapka előírás szerint. I5 pár fehér 
cernakeztyü. _• drb zubbony huszarnak Sötétkék 
katnearnpo'-ztoból előírás szerint. 2 drb. lekete 
nyári pantaliónadrág 2 drb pantallónadrág hu
szárnak sötétkék kamgarnposztóbol előírás szerint. 
2 drb sapka ezüstzsinórozással előírás szerint.

A zárt írásbeli ajánlatok benyújtása il- 
elve a versenytárgyalás megtartására határ
lapul 7.9/7. eri normhet hő 7. nayjűnak d. 
n // órája a vármegyeház nagytermében 
r tűzetik azzal, hogy csak a szabnlyszeiiien 
kiállított és pecséttel lezárt borítékban el 
helyezett es ko/.vetleu vagy posta utján be- 
hdolt és a fenti határidőig beérkezett ltján 
aatok fognak figyelembe vétetni.
1 Megjegyezletik hogy a mente, atilla 
zubbony, mellény kék szövetből, a pantalló 
nadrágra fekete szövetből teendő az ajánlat, 
a szövet es a hozzávaló cikkek magyar 
gyártmányból való beszerzését a vállalkozó 
igazolni tartozik

A szállítás határideje 1918. évi február 
hó 28-ika.

Azon ajánlattevő, ki a szállítást elnyeri, 
köteles 300 korona biztosítékot letenni, mely 
összeg a ruhák kifogástalan szállítása után 
fog részére kiadatni.

Vállalkozó köteles az összes ruhákat 
ugv a központba, mini járásokba bermenlve 
elszállítani.

Vállalkozóval szerződés fog köttetni, — 
melynek bélyegköltségeit vállalkozó tartozik 
viselni.

Vállalkozóval, — ki a ruhák szállítása 
körül késedelmet támasztana, a szerződés a 
varmegye részéről felbontó inak tekinthető, — 
az alispánnak joga van az összes szükséges 
egyenruhákat a szállító terhére és veszé-

* éré más vállalkozóval szállíttatni.
Az alispán fcnlartjn mai nak a jogot, 

hogy a beérkezett ajánlatok közölt, — az 
ajánlott arakra tekintet nélkül, szabadon vá
laszthasson, vagy ha meg nem felelők, azokat 
elutasíthassa.

Ajánlat a fent felsorolt ruhák varrására 
is leendő, amennyiben esetleg a szövetet a 
varmegye adja, beleértve a varrásdijba a 
ruhák elkészítéséhez szükséges kellékeket is: 
linóin bélés, zsinőrzat, baránybélés stb.

Bánatpénz 100 korona, mely összeg az 
aranyosinaróti m. k. adóhivatalnál lefizetendő, 
a letéti nyugta az ajánlathoz Csatolandó.

Aranyosinarót, 1917 október 13. án.

Rudnyánszky, 
alispán.

u67.uk


T* A F* S 1917. október 28.

6512—1917. szám.
Hirdetmény.

Az országos hadiegélyzö Bizottság ru
házati albizottsága elhatározta, hogy a télre 
újból juttatni kíván a harctérén küzdő kato 
náknak és lehetőleg a hadifogságban szen
vedő testvéreinknek társadalmi utón előál
lítandó meleg ruhaneműt.

Evégből az Albizottság gondoskodott 
arról, hogy a közönség a temesvári gyár 
utján kilograminonkint 21 koronáért (olöal 
litási ár) jóminőségü gyapjufonalhoz jusson, 
mely fonál mar készen van es azonnal meg 
rendelhető.

Midőn ezt a közönséggel közlöm, felhi 
vöm, hogy aki fonalat óhajt e célra besze
rezni, e kívánságát a fonál vételárának előre 
való lefizetése mellett a varos számvevőjénél 
vétesse előjegyzésbe.

A hadvezetőség által nyújtott meleg ru- 
hanemüeken felül a társadalom részéről ez
úttal csupán a jól bevált rövid harisnyak 
(zokni) készítést! szükséges, melyeknek elöal 
litasi módjáról szóló leiiast idemellékelem 

//arisnyakötés hah pamutból
12—0 acéltiivel kötünk Minden tűre 18 sze
met kezdünk 10 cm t kötünk 2 sima 2 fór 
ditott szemmel.— Ezután (fogyasztás nélkül) 
simán 19 cm-t. Most 2 tűvel rendes kerek 
sarkot kötünk. Azután a lábfejet a szokásos 
módón nem hegyesre, hanem inkább kereken 
befejezve, úgy, hogy a kész lábfej hossza 
28-30 cm. legyen.

Léva, 1917. évi október hó 1">
Bodogli Lajos,

puij’ármestwr.

JKözgyűlési MEGHÍVÓ.

A lévai kereskedelmi bank részvénytársaság 
részvényesei az. 19H. évi november ho 15.-én (I. u. 2 órakor 

Léván az intézet helyiségében tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv hit,., 

lesitéséi'c vonatkozó intézkedés.
2. Határozathozatal az alaptőkének 600.000 koronáról 1,000.000

koronára leendő felemelése tárgyában. , ,
3. Az alapszabályok 5. §-ának módosítása.
Kivonat az’ alapszabályokból. 13. § Szavazatképes részvényesnek csak azon részvényes lekiutr 

„k knu-k nevére az illet., ,<- v-nv legalább 30 nappal a közgyűlés elolt szabályszerűen altra,ott e> 
ki részvényét a szelvény Ívvel együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellen letette.

Léva, 1917. október hó 24.-én.
Az igazgatóság.

Hegedüianitást
elvállal hallás- és koltatanitassal 

Barlos Lajos lévai cigányprímás.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, ŐYARMATÁRU- ÉS VASNAŐYKERESKEPÉSE

MMnui m ii ii im LÉVÁN. yeilefom szAr i*.

Birtokot keresek
= vételre =
50 esetleg 1<M) holdig lakóház és gazdasági 
épületekkel lehetőleg vasút és folyó mentén.

Kanyó Antal Ipolyság

Legjobb fűszer- és cseniegeávuk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k. „Glória' pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk ás konybafels7erelési cikkek.

Eladó zongora 
Egv jókarban levő zongora jutányos 
áron eladó. — Megtekinthető Léván. 
Kossuth Lajos-tér 14. sz. I emelet.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. Viliau.cs főzőedények, foiralók és vasalok

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Értelmesebb nö 
kerestetik a megnyitandó éjjeli 
gyermek otthon'- részére, a ki 
a gyermekeket gondozza és minden 
házi teendőt elvégez. Bővebb fel
világosítást addr. Fromim r Ignácne.

Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára.

KATONA SOSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sősborszesz. 
Kis A ver 1 K 30 f. dupla üveg 2K.2O f.

Ezt kzéijiilE relndcnvitt!
A hol nem kapható, oda postán l.i kis v.-gy G t agy 
üveget tizenhárom korona rl uüld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszeréig ZSAhNOCZA

MA megyünk.
moziba

Az Apollo mozgószinház 
<*»•>  műsora erdekes.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Tph'ton „iám: 33. Telefon hím: 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
p

Hazai gyártmányú gépek:
Gauz-léle motorok n.indeu ungysngbau Hopferr is 
Sclirautz gőzcBéplő készletek, eted éti Melicherféle 
vetÓRép ek, Lfichei-téle ekek és talajművelő eszközök 
valamint unuden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID láuozoskutak.
3HF Legjobb minőségű latarmanykanirak elkészítésé 

es felállítása jutányos árakban.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyoraaajtóján Léván.

li

Eget


